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e suas histórias, de lutas, lágrimas e glória
São Chico

 em Cordel





Meu coração pulsa forte
Ao começar essa história
que fala da dor e glória
de um povo muito querido
cada cruz a beira da estrada
é marca da caminhada
de um herói  destemido

                   O norte do Espírito Santo
                   Era uma imensidão de mato
                   De rio, bosque e regado
                   Fechado a muita era
                   Onde ninguém adentrava
                   E livre a forte caminhava
                   A mais perigosa fera

Começava o Século Vinte
Quando fugindo da fome
Chega o primeiro bicho ôme
Naquele verde encantado
Chegam facão e enxada
Abrindo trilha e picada
Prá começar o roçado

                   É gente cheia de brio
                   Que mostra cara e coragem
                   Pá quem não existe margem
                   Prá medo diante do risco
                   Que risca a marca na terra
                   E a caminhada encerra
                   as margens do São Francisco

A primeira plantação
É a lavoura cafeeira
O ouro negro da chaleira
Plantado junto da trilha
Riqueza que amplia em monte
E se perde no horizonte
Alimentando a família

Baseado no livro ¨O Passado e o Presente de Barra de São Francisco¨,de Marlídia Alves da Silva e  Maria da Penha
Gomes Lopes, a quem prestamos homenagem.
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Quem foi o primeiro nome,
Que embrenhou-se na mata?
Que a história retrata,
Chegando a esse torrão?
Era um matuto raçudo
Que chegou vencendo a tudo
E seu nome era Adão

                    O Adão Pereira Brum
                    Era uma alma não pequena
                    Veio de Conselheiro Pena
                    E chegou ao fim da lida
                    Terminou a caminhada
                    E preparou a pousada
                    Prá começar nova vida

Nos rastros do Adão pioneiro
chega outro esperançoso
É o Luiz Perigoso
E  o João Gualberto, mulato
Mais tarde é o Sebastião
Que traz escrito no facão 
que é o Tião Pelo de Rato

                    Vieram outros pioneiros
                    Chegando a cada ano
                    E o aglomerado urbano
                    Começou a ganhar chão
                    E em 32 foi marcado
                    a fundação do Povoado
                    com o nome São Sebastião

São Sebastião foi crescendo
Na força, suor e grito
Logo depois virou distrito
E acima de todo risco
Mudou seu nome e apelido
Agora São Chico querido
ou Barra de São Francisco 

                    havia simplicidade
                    tudo era tosco, no muque
                    só casas feitas de estuque
                    luz fraca das lamparinas
                    Os homens no brim, cambraia
                    Mulheres chitas pra saia
                    E rendas para as meninas

A cama eram tarimbas
Ou na ponta das forquilhas
mães dormiam com as filhas
os homens noutro sobrado
Comida a caça, galinhada
Milho e farinha comprada
Feitos com sal ou melado
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¨Nunca fui no Tororó para água beber. Mas, bebi das águas cristalinas de minha terra natal¨.. Ronei Porto da Rocha



Do riacho cristalino
Surgia grande peixada
Piau, Piabanha, que assada
Dava um guizado cheiroso
O peixe, a carne e palmito
Completavam esse rito
Para um repasto gostoso

                   O que era comprado em Minas
                   Sal, querosene e vestuário
                   Chegava  ao torrão agrário
                   Em carro de boi, tropeiro
                   couro de onça e jaguatirica
                   Era a pagança mais rica
                   Usados como dinheiro

Aumenta a migração
Gente a surgir no horizonte
Como o Gonzales De La Fonte
Que chega do estrangeiro
Também uma alemoada
Avança pela roçada
Funda o Córrego Aventureiro

                   Aparece Vargem Alegre
                   cheia de gente de bem
                   Assim como o Espera que Vem
                   Que ganha mais de cem almas
                   Santo Antônio chega enfim
                   E o santo casamenteiro assim
                   Se une ao Córrego Las Palmas

São Chico e sua história em cordel                                    Jader Alves Pereira                                                                                   Pág. 5

Minha terra natal conheceu a minha felicidade.     Mestre Arievlis



Tem mais córregos chegando
Invadindo mil lugares
Como Poranga e Palmares
Onde o povo firme está
Vem Vermelha  e Panorama
E Paulista que se inflama
Próximo ao Córrego do Itá

                               Chegam os anos de 40
                               Com migração acentuada
                               A vila está aumentada
                               Capixabas, baianos, mineiros
                               Familias que com a labuta
                               A coragem, a força bruta
                               Se tornam seus pioneiros

Naqueles tempos foi forte
A lei do facão, peixeira
A garrucha, a tocaieira
Manchando em sangue o torrão
Lá de Vitória é mandado
Um moço bravo, arretado,
Djalma Borges, o capitão.

                               Além de engaiolar brutos
                               E debandar a bandidada
                               Os faz construir estrada
                               Labutam no chão sem pena
                               Com isso a terra isolada
                               Agora se liga em estrada
                               De Águia Branca a Mantena

Para registro da história
Foi do notável capitão 
O primeiro caminhão
Que adentrou a cidade
teve outros marcos notáveis
e momentos memoráveis
pra nossa posteridade

                               Chegou o grande momento
                               De nossa emancipação
                               O tão querido torrão
                               Vai ser dona de sua glória
                               Dezembro em quarenta e três
                               dia trinta e um do mês  
                               Começa a sua própria história

É o tempo de  Getúlio
Com prefeito nomeado
Prá São Chico é enviado
Alguém que muito fará
No ano quarenta e quatro
Assume o posto de fato
O cidadão Manoel Vilá
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¨O coração da gente é como uma casa que não pode ficar vazia¨.  Menotti del Picchia



Como novo Município
Sua comarca se inaugura
iniciando a estrutura 
do emancipado novel 
chega o primeiro magistrado
e o juiz nomeado
Dr. Thaurion Pimentel

                                 Voltam tempos de eleição
                                 E o povo toma jeito 
                                 Prá eleger o prefeito
                                 Pelo povo conquistado
                                 Muita emoção na disputa
                                 E após um pleito de luta 
                                 Adelino Coimbra é consagrado

É um período importante
De obra, avanço, estrutura
Na cidade se inaugura
Escola, Posto e cadeia
As ruas são melhoradas
Tratores rasgam estradas
Tudo se agita, incendeia

                                Então o centro da cidade
                                Onde o Itaúnas avançava
                                E com seu curso separava
                                Todo aglomerado urbano
                                Ganha mais longe o traçado
                                E o centro é melhorado
                                Fica mais largo e mais plano

O Futebol chora um pouco
Com o seu campo mudado
Prá mais longe do traçado
Forçando a marcha do povo
E a cidade em seu espelho
Perde agora o Campo Velho
E ganha o Campo Novo

                                 A Jones dos Santos Neves
                                 Do jeito como hoje está
                                 Assim como a Manoel Vilá
                                 Sofreram novo traçado
                                 Joaquim Barros o Agrimensor
                                 Deu ao local seu penhor
                                 Prá um centro mais ordenado

É o ciclo da madeira
Que se torna economia
Madeira descendo a via
Dos rios em balsa amarrada
Até que a estrada surgiu
Novo caminho se viu
Caminhões ganhando a estrada
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¨Um bom lar precisa ser feito, não comprado¨.   Joyce Maynard



Arvoredo vindo ao chão
Muita madeira derrubada
Iniciando a devastada
Fim das florestas por perto
Riquezas custando caro
Prá quem  nunca via claro
O despertar do deserto

                  Se foram nossa peroba
                  Jequitibá e cerejeira
                  Jacarandá de primeira
                  O Vinhático e o ipê
                  Marcando em estradas a história
                  Que começa com a glória
                  Do parrudo fenemê

Além da forte madeira
O café também brilhava
Cada roça que encantava
Com seu verdão e seu brilho
Como o feijão que  rasteiro
Com o arroz era um guerreiro
Margeando as roças de milho

                  Só foi em 51
                  Que a luz elétrica chegou
                  Todo mundo festejou
                  A grande modernidade
                  Do entardecer à noite alta
                  A cidade era uma ribalta
                  Cheia de gente animada
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¨O caráter é como os alicerces de uma casa: está abaixo da superfície¨.  citado em Home Issue Ideals



Chegando a 57
Mais energia se busca
E na fazenda do Tusca
É implantada uma usina
Até o governador se alia
E comemora aposentadoria
Da milenar lamparina

                              O povo ganha o reforço
                              De mais força e energia
                              São Chico se beneficia
                              E em mais conforto repousa
                              Rio Preto ganha a barragem
                              Graças à força e coragem
                              Do Joaquim Alves de Souza

A usina do Rio Preto
Iluminou Santo Agostinho
Vila Nelita e no caminho
Foi pra Água Doce do Norte
Além da sede a energia
Trouxe conforto e alegria
Prá essa gente que é tão forte

                              Falando em educação
                              É gostoso recordar
                              Gente que veio ajudar
                              Mostrando o caminho certo
                              Moldando a mente selvagem
                              A história registra a passagem
                              Do professor Braz Norberto

E lá de Nova Venécia
Vamos erguer nosso voto
Lembremos do Prefeito Otto
Que mandou o professor Roque
E nessa geração Bendita
Chega também Dona Ninita
De mestres já existe um estoque

                              No ano de 54
                              Aclara-se mais o horizonte
                              E o Jarbas Della Fonte
                              Entra com honra na lista
                              Mostra-se ser solidário
                              Lutando prá um educandário
                              Junto ao Luiz Baptista

A autoridade escuta
Com muito esforço e vontade
Direciona prá cidade
Uma casa de ciência
E assim São Chico em glória
Comemora em sua história
O Colégio Independência
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¨Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia¨.  William Shakespeare



Aquela escola marcou
A vida de gerações
Que guardam em seus corações
Suas salas, o Glegi afamado
Os desfiles, a alvorada
Marcas de  um tempo, uma estada
Bem no coração guardado

                               O Independência fez história
                               Moldou espíritos de luta
                               Criou nas mentes conduta
                               Teve seu tempo sua vez
                               E abriu alas para o porvir
                               Pois já estava pra vir
                               O colégio João XXIII

Foram muitos abnegados
Que ali honraram então
Plantando educação
Em mentes e corações
Nessa plêiade tão honrada
Uma vida foi destacada
O mestre Adão Simões

                               Depois de emancipada
                               A nossa leal sentinela
                               Ganha obras, fica bela
                               Já tem ares de cidade
                               Manoel Vilá cumpre o trato
                               E deixa marca e retrato
                               Prá sua posteridade

Daí até uns quatro anos
Somam cinco mandatários
Se revezam solidários
Num sucessório sem par
Ernesto Vieira é empossado
Chrispiniano indicado
Prá labuta continuar

                                A lista então continua
                                E os próximos desses confins
                                São o Aristides Martins
                                Seguido do Sebastião
                                Aí um novo tempo é iniciado
                                Agora vira passado
                                A era da nomeação

Chegam então as eleições
Padrão da democracia
Campanha já se inicia
Prá o tempo do escrutínio
Com a votação iniciada
A vitória é confirmada
Para o Coimbra, o Adelino
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¨Árvores são poemas que a terra escreve para o céu. Nós a derrubamos e as transformamos em
papel para registrar todo o nosso vazio¨.   Gibran Kahlil Gibran



Adelino Coimbra é o primeiro
Pelo voto consagrado
É um prefeito interessado
Em  expandir a cidade
Manoel Gonçalves é o segundo
Em tempo trágico e profundo
Ele foi assassinado

                               Assume José Merçon
                               médico de capacidade
                               que ilumina a cidade
                               e aterra a primeira praça
                               Vem o Cristolino Cardoso
                               Calado, sério, operoso
                               Que atua bem, não embaraça

José Merçon finalmente
Aí por 55
Vê coroado o afinco
De ações muitas, sem fim
É eleito e empossado
Com o labor identificado
Até chegar o Joaquim

                              Joaquim Alves de Souza
                              Se elege em cinquenta e nove
                              Uma revolução promove
                              Luz, plantio  e calçamento
                              Vem Augusto Sigesmundo
                              Que continua fecundo
                              Rumo ao desenvolvimento
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¨Admiro a terra, quero-a, sempre gostei dela. Sempre me senti feliz por estar vivo: apesar da guerra, das más notícias, 
não sou capaz de matar em mim a simples alegria de viver¨.    Julien Green



Deixa as melhores marcas
É lembrando outra vez
E assim  em sessenta e três
José Merçon vem de novo
Completa o Adão Batista
Um nome forte na lista
E no coração do povo

                               Joaquim Alves de Souza
                               Sua trajetória repete
                               E ganha em sessenta e sete
                               Com seu trabalho revisto
                               Prá pleitear a deputado
                               Deixa o resto do legado
                               Para o Juvenal Calixto

Chegamos a setenta e um
E  pra que ninguém se cale
Ganha o Antônio Valle
É a vez do empresário
Setenta e três vai chegando
E as urnas consagrando
O líder Vicente Amaro

                               Setenta e sete é o ano
                               De Antônio Valle de novo
                               Com a consagração do povo
                               Que mais uma vez o elegeu
                               O oitenta e dois decisivo
                               Premia o agricultor Altivo
                               Que é Coimbra Elizeu

Edinho Bigodão chega
Edison Henrique Pereira
Com uma alma guerreira
De muitas ações mentor
Se lança entusiasmado
Para um governo marcado
Pelo constante labor

                               É tempo da juventude
                               Que do povo  tem respaldo
                               Chega  jovem líder Enivaldo
                               Iniciando a trajetória
                               Muda a cara da cidade
                               E mostra à posteridade
                                Que São Chico tem história

O Jaime Néri da Silva
Por breve tempo é o Prefeito
Com maturidade e jeito
Completa no ano a gestão
Zé Lauer é depois empossado
um administrador marcado
por força, raça e coração
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¨Eis um teste para saber se você terminou sua missão na Terra: se você está vivo, não terminou¨.  Richard Bach



Noventa e sete é o tempo
De José Honório Machado
Líder maduro, centrado
Destaque nesse decênio
Com votação acentuada
Comanda a histórica entrada
Para o terceiro milênio

                              Edinho mostra ser líder
                              Com a aprovação popular
                              Continua a governar
                              Retorna ao poder exultante
                              Repete então seu mandato
                              Que é completado de fato
                              Por Waldeles Cavalcante

Waldeles mostra-se sábio
Um novo líder francisquense
Que na urna agora vence
É o personagem do ano
Faz um governo seguro
Deixa marcas pra o futuro
Até chegar o Luciano

                              Luciano Sordine Pereira
                              É um jovem idealista
                              Que deixa uma imensa lista
                              De realizações sem fim
                              Mostra uma firme liderança
                              Que o lugar na história alcança
                              Até  chegar  o Marin

Alencar Marin emerge
Com a marca do professor
Mostra-se atento gestor
Trabalho intenso é seu forte
Tem às mãos uma cidade
Que chega à posteridade
como o destaque do norte
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¨A igualdade pode ser um direito, mas não há poder sobre a Terra capaz de a tornar um fato¨.  Honoré de Balzac



Prefeitos de São Chico

(sem foto) 
Manoel

Henrique Vilá
nomeado no
período de

Getúlio Vargas
empossado em 15 de

Fevereiro de 1944

Manoel Vilá  1944 / 1945 Prefeitos nomeados 1945/ 1947 

Capitão-PM
Ernesto Vieira da Silva

Capitão PM
Chrispiniano Veiga dos Santos

2º Tenente PM
Aristides Pereira Martins

2º Tenente PM
Sebastião Lopes da Costa

Adelino Coimbra  1948/1950

Manoel Gonçalves (Nêgo) 1951 José Merçon Vieira 1951 Cristolino Cardoso 1952/1954

sem foto

José Merçon Vieira 1955 / 1958 Joaquim Alves de Souza 1959 / 1962 Augusto Eugênio Sigesmundo  1962
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O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário
                                                                                     Desconhecido



Prefeitos de São Chico

José Merçon Vieira 1963 / 1966 Adão Alves Batista  08/1966 a 01/1967 Joaquim Alves de Souza 1967 / 1970

(sem foto)

Juvenal Calixto Teixeira 1971 Antônio Valle 1971 / 1972 Vicente Amaro da Silva  1973 / 1976

Antônio Valle 1977 / 1982 Altivo Coimbra Elizeu  1982 Edson Henrique Pereira 1983/1988
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“Eu não sou um produto de minhas circunstâncias. Eu sou um produto de minhas decisões” – Stephen Covey



Prefeitos de São Chico

Enivaldo dos Anjos 1989 / 1992 Jaime Neri da Silva 10/92 a 12/92 José Lauer 1993 / 1996

José Honório Machado 1997 / 2000 Edson Henrique Pereira 2001 / 2006 Waldeles Cavalcante  2007 / 2012

Luciano Sordine Pereira 2013/2016 Alencar Marim  2017/2020
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Agora um pouco da história
Do tempo do contestado
Quando não foi acertado
Nosso final de fronteira
Uma rixa que foi briguenta
Uma página sangrenta
Na história brasileira

                               A coisa ficou mais feia
                              Tão feia que dava pena
                              Na fronteira de Mantena
                              Com as margens de São Chico
                              Além da questão fundiária
                              Havia a ação precária
                              Dos filhos do mexerico

Com o norte isolado
Sem estradas prá Vitória
Mineiros fizeram história
Ocupando a mataiada
Penetrando mata e rio
E ocupando o vazio
Onde ainda não era nada

                              O governo capixaba
                              iniciou a intendência
                              para pedir providência
                              tendo nas mãos o argumento
                              Mas não encontrava defesa
                              E via inútil sobre a mesa
                              O seu legal documento
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¨Paz na terra aos homens de boa vontade. Isto é, paz para muito poucos¨.  Millôr Fernandes



Em um traçado antigo
Cortando rio e pedreira
 Compunha cada fronteira
Muita terra devoluta
Mineiros foram adentrando
E toda a terra ocupando
Iniciando a disputa

                               Depois de muito entrevero
                              Começou a ação da polícia
                              E já se ouvia notícia
                              De tensão que não se acaba
                              Pelo destemor tão rico
                              Que denominam São Chico
                              Sentinela Capixaba

Membros de um estado menor
E menor poder de fogo
Isso não constituiu rogo
Para o povo recuar
Defenderam seu pedaço
Com espírito de aço
Pra honra perpetuar

                               Mas a sabedoria vence
                               E nós de comum agrado
                               Recebemos o tratado
                               Que encerrou a disputa
                               E a história vai sempre honrar
                               Que não arredou lugar
                               E nunca fugiu da luta

Hoje a linha entre os estados
Caminha em fraternidade
Há uma elogiável amizade
Nos conduzindo ao porvir
Se foram mágoas e rancores
E todos já são mentores
Da alegria de servir

                               Hoje São Chico é destaque
                               O oásis do granito
                               É um recanto bendito
                               De pujante economia
                               Repousa esta terra amada
                               Após árdua caminhada
                               Em novo e glorioso dia

Um orgulho da cidade
É sua história esportiva
Que mostra uma gente ativa
Que quer saúde no aprisco
Celso Araújo não se exime
E com amigos forma o time
Esporte Clube São Francisco
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¨Lugares especiais deixam mais que saudades e lembranças, pois  levam mais do que nosso pensamento... 
levam uma parte de nosso coração!¨       Aline de Campos Canto



Também José Apolinário
Jair e Jarbas Della Fonte
Fazem surgir no horizonte
O time em real providência
Um ano depois surge o Glegi
Que glórias pra si elege
no Colégio Independência

                                O Glegi fez muita história
                                Marcou tempo bem rico
                                Foi onde surgiu Didico
                                Na gestão do Adão Simões
                                Antônio da Porca o encontrou
                                E ele se consagrou
                                Encantando multidões

No ano 57
O independência parado
De novo o nome é mudado
Um nome forte sem rogo
Contrata  atletas de fora
E é conhecido agora
Com o nome de Botafogo

                                Até que em 64
                                Surge um time muito forte
                                Ele é o terror do norte
                                O Santos tão aclamado
                                Um ano só de idade
                                Já traz glórias pra cidade
                                é vice-campeão do estado

Cláudio Moura e Pergentino
Fundam o escrete santista
Até Dr. Pedro se alista
E seus detalhes discute
Wantuil Fagundes se alia
E ao grupo faz companhia
ao entusiasmo do Tute

                                Eles e o Milton Néspoli
                                Acertam as suas metas
                                Chegam os primeiros atletas
                                Para o time que surgiu
                                Jadir Rodrigues preside
                                E todas honras divide
                                Com o técnico Wantuil

Em 65 o América
Dá o ar de sua graça
E após esse tempo passa
A ter história de sobra
Acumula  muita taça
E mostra a técnica e raça
De nossa Volta da Cobra
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Deus converte o deserto em lago e a terra seca em fontes.  Salmos



Em 72 a história
Continua seu caminho
É fundado o Vasquinho
Com nomes como o Tanico
Valter Girelli é presente
E com Benício faz frente
Para  um time forte e rico

                               O Narciso Maciel
                               Com Ivo Costa é um guerreiro
                               Forma o grupo pioneiro
                               Pra o Vasco fazer bonito
                               O time em disputa inteira
                               Com a comunidade mineira
                               Em 82 vira mito

Vargem Alegre  deixa a marca
O São Francisco , o São João
Independente um timão
Juventude e Fortaleza
O Atlético e o Formiga
Uma turma, é bom que se diga
Que jogava uma beleza

                               Na história do esporte
                               No campo , quadra ou tablado
                               É bom ficar registrado
                               Essa avalanche sem fim
                               Há um tempo para a saudade
                               Ao registro pra cidade
                               De sua Quadra do Tim Tim

Ali  se reuniam famílias
A nata da comunidade
Com grande assiduidade
Torcendo em toda emoção
Um ponto  valorizado
Que foi sempre prestigiado
Por toda uma geração

                               Aí por 56
                               As mocinhas comemoram
                               Vibram e até colaboram
                               Com um time de voleibol
                               Wilson Santiago e Arcendino
                               Ensinam a elas o fino
                               Formam um time de escol

Bem depois em 89
A história se repete
Um novo time compete
Mostrando técnica e garra
Júnior Borém sem limite
Junto a Zete Miniguite
Fundam o forte Voleibarra
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¨Em uma coisa os bêbados e os geógrafos têm razão: a Terra gira¨.    Jô Soares



E o lazer de São Chico?
Como pode ser contado?
Como é que tão isolado,
Há  espaço pra festa é dança?
Ate em 48
Só tinha forró pro afoito
Sertanejo, roda e fado

                                Chegou o Edmundo Melo
                                Trouxe o circo e filme em tela
                                Sua presença revela
                                Motor, luz, som e alegria
                                O gozo é inconteste
                                Com os filmes de faroeste
                                Que ele nas noites exibia

Dois anos depois em 50
É bom ligar as cirenes
Chega Ranulfo Ximenes
E monta cinema fechado
Edmundo ainda atua
Mas cinema assim na rua?
Fica logo descartado

                                E por falar em cinema
                                O histórico não é findo
                                Ainda tem o Gumercindo
                                Que  entra nessa disputa
                                Ele que é mestre e operoso
                                Mantém um espaço gostoso
                                O seu Ita Cine Uta

Em 65 Ximenes 
Se muda mais para o norte
O seu cinema que é forte
E é o rei da matinê
Agora é da italianada
Pois a casa foi comprada
Pelo clâ dos Demattê
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¨Não morre aquele que deixou na terra a melodia de seu cântico na música de seus versos¨.   Cora Coralina



Voltando a 56
A cidade ainda pede
Pra o lazer uma boa sede
Onde a dança se instale
Como  levantar projeto?
Surge o nome bem dileto
Do  Senhor Olímpio Valle

                               Olímpio visita amigos
                               Áureo Fernandes contador
                               Lafayete que com louvor
                               É um senhor advogado
                               Eles   ampliam contatos
                               E por serem bem cordatos
                               Veem o plano confirmado

Prefeito doou terreno
Associado doou madeira
A área é de primeira
Começam logo as obras
Surge o clube arredondado
Que é logo nomeado
É o Clube das Perobas

                               O nome ganha  de outros 
                               é nominação certeira
                               pois está entre madeira
                               que oficializa o apelido
                               O clube  é um grande sucesso
                               E acompanha o progresso
                               Desse recanto querido

ponto chique e glamouroso
Onde se entra a rigor
Palco de muito cantor
Que no Brasil vence e brilha
Nelson Gonçalves ali canta
Muito astro chega e encanta
Tal o Cassino de Sevilha

                               Com o crescer de São Chico
                               Mais agremiações chegaram
                               Seu espaço colocaram
                               Pra o lazer da sociedade
                               O Vale do Sol, ABBB
                               Banestes também se vê
                               Presenças que se firmaram

Durante um longo tempo
Da economia a armadura
Foi sempre a agricultura
Nossa base principal
A nossa força mais presente
Colocava sempre a frente
A imagem do cafezal
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¨Mantenha os seus olhos nas estrelas e os seus pés na terra¨  Theodore Roosevelt



Mas havia um bom espaço
Para um monte de plantio
Na serra ou a beira do rio
Em  terra pródiga em riqueza
Feijão, milho, arroz, banana
E até plantação de cana
Produzindo que é uma beleza

                                Hoje diversificada
                                Nossa cultura rural
                                Divide seu cafezal
                                Com coco, mamão, tomate
                                Mostra forte pecuária
                                Que ocupa extensa área
                                Pra reses rumo ao abate

Na economia urbana
O comércio é um gigante
Que sempre foi importante
Prá emprego e abastecimento
Um comércio que  é  sucesso
Que contribui pra o progresso
Presente em todo momento

                                São Chico também é indústria
                                E seu parque industrial 
                                Às vezes é no quintal
                                É empresa familiar
                                Ou complexo poderoso
                                Que  integra um chão laboroso
                                Digno de se orgulhar

Pode ser em Monte Senir
Defumando sua linguiça
Um grupo que sem preguiça
Mostra sua união na feira
Ou Vargem Alegre e os gelados
Além dos que estão ligados
À indústria farinheira

                                Tem envazados de gás
                                Tem derivado leiteiro
                                Tem o fabrico doceiro
                                E o granito que é um gigante
                                A terra outrora espremida
                                Agora já é conhecida
                                Por tudo quanto é horizonte 

nossa produção leiteira
também aos fortes se alia
milhares de leite por dia
Surgindo de suas sendas
Colatina a Cooperativa
Com a Fazendinha está viva
Assim como a marca Três Vendas
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Coração é terra que ninguém vê.  Cora Coralina



No campo  do social
Em  quem ama a assistencia
Destaca-se a providência
Que sempre nos é mister
Além da casa do Idoso
Que pra os velhos dá repouso
Tem a casa da Mulher

                               Lá na Casa do Menor
                               Os maçons e a Prefeitura
                               Buscam a placar a agrura
                               De quem chega todo ano
                               Existe a obra da APAE
                               Que minorando a dor vai
                               Como a Bom Samaritano

É bom destacar as creches
José Rodrigues, o abrigo
É tudo amparo, é amigo
De toda alma que é irmã
São mãos cristãs, abnegadas 
Na assistência irmanadas
Como acontece no CAM

                               E como agiu a saúde, 
                               Na história francisquense?
                               Começa com  colatinense
                               Em quarenta e um chegado
                               Euclydes Fernandes de Jesus
                               Veio trazer sua luz
                               Um boticário renomado

Euclydes abriu farmácia
Perto da Casa Vieira
E com a alma pioneira
Fez muito elixir caseiro
E graças à sua lida
Salvou-se ali muita vida
Curou muito brasileiro

                               No ano de 44
                               De muita chuva e calor
                               Chega o primeiro Doutor
                               Celso Borges, inda bem moço
                               Venceu as desconfianças
                               E deixou ótimas lembranças
                               Fechou ferida, uniu osso

Prá ajudar Dr. Borges
Que  trabalhava bem só
Veio Euclides  o Loló
E o Alvarenga soldado
Prá enfermeira ali está
A pioneira Inah
Também deixando um legado

¨Dai-me um povo que acredita no amor e vereis a felicidade sobre a terra¨.  Mahatma Gandhi
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Aí, em quarenta e cinco
Um novo médico é chegado
Seu nome será marcado
Pela ação bem guerreira
Além de médico em abastança
Torna-se real liderança
Dr. José Merçon Vieira

                               Dr. José Merçon Vieira
                               Foi Prefeito, Deputado
                               E sempre identificado
                               Com grande operosidade
                               Deixou uma marca bem forte
                               Um grande líder do norte
                               Um homem firme e honrado

Chega o José Albuquerque
55 chegando
Ousado, logo comprando
Um imóvel na cidade
Arruma quartos e não ilude
Abre uma Casa de Saúde
Que é também maternidade

                               58  registra
                               Para constar nos anais
                               A vinda de Pedro Cruz Paes
                               Médico do Rio de Janeiro
                               Que atua e também investe
                               É  empreendedor inconteste
                               Um verdadeiro guerreiro

Por um tempo recebemos
Outro médico laborioso
Dr. Fenelon Cardoso
No hospital São Francisco
Há um registro urbano
De Orlando e Coriolano
Atuando em áreas de risco

                               Se o início foi só de luta
                               São Chico na atualidade
                               É uma abençoada cidade
                               De decisiva atitude
                               Investe em atendimento
                               E tem a cada momento
                               Referencial na saúde

‘Numa terra de fugitivos aquele que anda na direção contrária parece estar fugindo.’    T. S. Eliot
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Personalidades da história de São Chico

Didico Jarbas Della Fonte Wantuil Fagundes Padre Zacarias

Manoelzinho Ferreira Levi T. Lima Adão Simóes Claudio Moura Dr. Luiz Baptista

¨Concordo que aqueles que cultivam uma terra fértil têm uma grande vantagem sobre os que a desbravaram.¨
Voltaire

Flagrante de
homenagem prestada

pelo legislativo a
ex presidentes da

Câmara em
Barra de São Francisco
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4

Pastor Horst Treuman

Padre Fernando Cap. Djalma Borges casal Tim.Tim Professora Marlídia



PRESIDENTES DA CÂMARA ATÉ O ANO DE 2.000

Na presidência da Câmara
cargo importante e  expressivo
no Poder Legislativo
É grande o nosso legado
começa a lista com apego
Com  Manoel Gonçalves o Nêgo
logo após assassinado

                               aí vem Nino Ribeiro 
                               que na história é o segundo
                               faz um trabalho fecundo
                               após com José Merçon estamos
                               Virgílio José sucede
                               é o nome que precede
                               Ao Antônio Quirino Ramos

Antônio Valle, tranquilo
em 4 anos se consagra
Aí chega o Nelson Fraga
que também  conquista a estima
faz  trabalho jamais visto
e chega o Juvenal Calixto
depois Levi Teixeira Lima

                               Depois de Levi, um sábio
                               E no cargo que é tão dileto
                               O Donato Fidelis Neto
                               E  Alacy Costa é o sequente
                                Alves da Silva, o Joaquim
                               Então Hugo Vargas  enfim
                               é o novo Presidente

A história contínua não pára
vem Brasilino Malaquias
Vem Mário de Oliveira Dias
E José Arcelino de Castro
Wantuil Fagundes se elege
no cargo que os edis rege
e deixa também seu rastro

                               Wilson Ferreira é eleito
                               O Jaime Néri é o sequente
                               João Rocha Filho, Presidente
                               é que assume em seguida
                               A liderança vindoura
                               Ademir Gomes de Moura
                               com uma gestão decidida

Vem Itamar Nicolini
Múcio Emerich segue o giro
Após é o José Ramiro
perto do fim do decênio
Chega o Obedes Teixeira
com Hugo Vargas a derradeira
posse do velho Milênio

¨Não é a terra que constitui a riqueza das nações, e ninguém se convence de que a educação não tem preço¨. Rui Barbosa
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Personalidades da história de São Chico

Luciene Mattos Ferreira Brasilino Malaquias de Morais Quarteto Davs

Rua Mineira anos 1960 personalidades políticas  anos 1950

jovens e adolescentes 1968 Personalidades locais 1950/1960

marco divisório após o acordo do Contestado 1963 personalidades BSF 1950/1960Tito W. Vieira



OS PRIMEIROS 

Aos que se destacam primeiro
pra terra deixam legado
fica aqui registrado
seus nomes de um a um
e o primeiro paisano
pisando o chão franciscano
Seu nome? é o Adão Brum

                          As primeiras enfermeiras
                         curando a dor com cuidado
                         com um trabalho extremado
                         da prática e linda Ináh
                         Alem do amor, disciplina
                         que uma grande mestra lhe ensina
                         É dona Aídes Vilá

Nosso primeiro Juiz
Dr. Thaurion Pimentel
foi um servidor fiel
e com a lei granjeou fama
o primeiro promotor
foi seu fiel adjutor
Lauro Nogueira da Gama

                         O primeiro advogado?
                         aqui está a resposta
                         Foi Dr. Benjamin Costa
                         da justiça um bom pupilo
                         Em tempo de contestado                   
                         veio o primeiro delegado
                         foi o Marcílio Camilo

A primeira professora
com o diploma, habilitada
Dona Georgina, marcada
por uma missão que é de certo
mantida em laica lida
por gente tão decidida
Como o leigo Norberto

                         E no campo da saúde
                         um jovem médico  pioneiro
                         Celso Borges é o primeiro
                         com uma dinâmica guerreira
                         Logo após chega à cidade
                         prá virar notoriedade
                        O José Merçon Vieira

Das bandas de Colatina
nos chega uma nova luz
Euclydes Fernandes de Jesus
implanta a sua farmácia
Com Dona America e familia
trabalha que é uma maravilha
com as raízes da eficácia

¨Existem tantas coisas para experimentar, e a nossa passagem pela terra é tão curta que sofrer é uma perda de tempo¨.  Facundo Cabral
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Na história dos primeiros
a história não desmente
que Argemiro Valente
e o Sr. Manoel Ferreira
Foram pioneiros votantes
cidadãos , participantes
de nossa eleição primeira

                               O primeiro comerciante
                               que nessa história caminha,
                               começou em Itauninha
                               e dali seguiu pra frente
                               Era o espanhol brioso
                               com um legado poderoso
                               O Gonzales De La Fuente

O primeiro escrivão
Ary Gonçalves Pereira
que oficializou de primeira
a história que nos registra
história que é fiel
e diz que o Dr. Manoel
foi o primeiro Dentista

                               Quem levantou as paredes?
                               primeiro no chão insólito
                               foi o construtor Hipólito
                               que guardou as honras pra si
                               Nossa história ainda registra
                               a primeira  laboratorista
                               Foi a senhora Jaci
A história de São Chico
que é forte na agricultura
marca a primeira escritura
Ali oficializada
Janeiro de 45
Certo é o dia, vinte e cinco
foi ela escrita e lavrada
                              Alipio Tomás de Souza
                              o primeiro comprador
                              a dar às safras valor
                              e abrir portas do mercado
                              inicia a comunidade
                              que deu asas à cidade
                              pra se destacar no estado

quem foi o primeiro ídolo
em nossa história esportiva?
em região tão ativa
e  chão de craques tão rico
Um nome surge em saudade
marcado pra eternidade
o inesquecível Didico  

¨A dúvida as vezes é pior que uma resposta negativa¨.   Rodrigo Terra
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                              A história com sua dinâmica
                              mantém os trilhos na linha
                              e São Chico ora caminha
                              para se manter por cima
                              O granito  é a nova peça
                              numa história que começa
                              com Levi Teixeira Lima

Nossa primeira estrada
ligando ao sul do estado 
é aberta a enxada e machado
enlameada a cada esquina
Ai ganham nossas ruas
duas antigas peruas
nos ligando a Colatina

                              O Demerval Barbosa Pinto
                              se sentiu forte e solidário
                              foi o primeiro empresário
                              nos liga a Mantena na estrada
                              Então chega o Dandão
                              E o Palmital vê então
                              mais uma linha inaugurada

A coisa então pega fogo
é um tempo glorioso
E o Dionísio Cardoso
se une a esta estrutura
Com o filho Samuel de guia
mais uma linha inicia
pra o Rio do Campo inaugura

Nessa história de primeiro
pra ficar mais afinado
Não pode ser olvidado
um projeto magistral
O Adão Simões agora
todo feliz comemora
nossa história musical

Que pena, foi-se com o tempo
a história de sua orquestra
que encantou muita festa
afinação pura sem risco
vinte e um gigantes formando
sob sua batuta e mando
a Lira de São Francisco

¨Nós não herdamos a Terra de nossos antecessores, nós a pegamos emprestada de nossas crianças¨.  Provérbio Índio Americano
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                                Perdoe agora a mudança
                                de minha palavra e argumento
                                pois algo dói aqui dentro
                                vendo o pouco que nos resta
                                 só pedra e mato rasteiro
                                 pois por força do dinheiro
                                 destruíram  nossa floresta

Embora os tempos modernos
revelem desenvolvimento
a natureza em lamento
chora a árvore derrubada
foi triste o fim da floresta
onde os pássaros em festa
brincavam em revoada

                                 A ligação entre as vilas
                                 era uma pequena picada
                                 de verde então margeada
                                 o cheiro acre da madeira
                                 o rio bem ágil, sinuoso
                                 convite a um banho gostoso
                                 junto à forte cachoeira

Era uma delícia pescar
lambari e cará na linha
enxame de peixes vinha
seguindo o piau arisco
O Itaúnas ainda piscoso
sediava um tempo gostoso
junto ao Rio São Francisco

                                 Os peixes morreram em lodo
                                 e nesse mundão de Deus
                                 só no Rio São Mateus
                                 a peixada ainda se esguelha
                                 O Rio Preto, coitado
                                 está moribundo, acabado
                                 Como o do Campo, da Vermelha

Com a morte de suas matas
e a fauna prejudicada
de bichos não há quase nada
a mata é rala e vazia
Só mesmo em sala de aula
dos bichos locais se fala
em aula de ecologia

Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos.
                                                                                              Friedrich Nietzsche
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                                                   Por aqui já reinou onça
                                                   tatu e jaguatirica
                                                   paca, nhambu, fauna rica
                                                   bicho saltando de sobra
                                                   hoje no campo de estio
                                                   nem um rugido ou um pio
                                                   só a peçonha da cobra
Graças aos altos valores
há um novo oásis pesqueiro
peixes que do cativeiro
chegam aos montes ao mercado
mas para os bichos da mata
triste momento retrata
não há futuro, só passado

                               Gerações após agora
                               na terra tão devastada
                               não conhecerão mais nada
                               do bicho que em matagais
                               mesmo em condição extrema
                               integrava um eco sistema
                               que não volta nunca mais

Um exemplo em Monte Sinai
que um dia foi Vermelha
ali um drama espelha
uma tragédia traiçoeira
explico em bem poucas linhas
mataram as andorinhas
da Pedra da Chiadeira

                               Ali o Rio do Campo
                               que era largo e piscoso
                               descia  no vale sinuoso
                               entre arrozais e pedreira
                               dragado reto definha
                               chegando ao fim de sua linha
                               caminhada derradeira

A terra que era úmida
muito rio caudaloso
vive seu tempo penoso
de ver mais seco seu chão
não tem mais fonte e lagoa
e a justiça não perdoa
nem mesmo a irrigação

Vamos agradecer aos idiotas. Não fosse por eles não faríamos tanto sucesso.
                                                                                                      Mark Twain
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                               Ainda bem que resiste
                               o humus que cobre a terra
                               que no seu seio encerra
                               a vida, a safra em seu rito
                               E na pedreira e montanha
                               a economia se assanha
                               com o cafezal e o granito

 dizia da Cunha, o Euclides
O sertanejo é um forte
o matuto que é do norte
duro trabalho amealha
contra a seca e a formiga
enfrenta célere a briga
e vence sempre a batalha

                               Aliás, batalha e guerra
                               só quem enfrenta é que vence
                               E o guerreiro francisquense
                               está sempre pronto, armado
                               contra a aridez, enxurrada
                               sua mente está preparada
                               na vitória está centrado

O sucesso é uma consequência e não um objetivo
                                                  Gustave Flaubert

itens presentes na economia de B.S.Francisco

ARROZ GRANITO CAFÉ

MILHO FEIJÃO UVA
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Personalidades da história de São Chico

Thiago Silva Ferraz

- Charpinel, o criativo e talentoso músico Francisquense

- Uma das melhores formações do « Terror do Norte» 

- Aídes, um Fracisquense brilhando na Maçonaria

- Manoel Lobato, escritor consagrado que começou em São Chico

- Thiago, estrela esportiva Francisquense

- Carlos Stoffel, o menino do Córrego do Ouro, empresário nos EUA

Manoel LobatoAides Bertoldo da Silva

Uma das melhores formações do «Terror do Norte»Charpinel

Carlos Stoffel

¨Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. 
No sucesso, verificamos a quantidade e, na desgraça, a qualidade¨.                  
                                                                                                               Confúcio
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Vamos falar em costumes
E eu me lembro de estalo
que o andar a cavalo
era moda domingueira
Ou ir ao som da sanfona
agarrado numa matrona
ampliar a brincadeira

                                Pescaria, ir à missa,
                                dar uma volta no povoado
                                Beber um gole , um traçado
                                um papo em toda noitada
                                se moços trocar mandar recados
                                longe dos pais, que aos cuidados
                                vigiam sua ninhada

uma recordação de peso
em velhos tempos de meu chão
eram as festas de São João
Um encanto, ninguém discute
Sanfona em fole rasgado
E a direção com o agrado
E o entusiasmo do Tute

                                Quermesses de frango assado
                                poças gordas de cabrito
                                boi na chapa e peru frito
                                muita variação campestre
                                leilão? pra obras da ermida
                                com a voz firme e decidida
                                do craque Aladim Silvestre

Nos velhos tempos da terra
a fé é uma força que pesa
multidões iam pra reza
ou pro culto protestante
Domingo o dia sagrado
É compromisso firmado
do pecador suplicante

                                Os tempos mudaram muito
                                mas ainda há conjuntura
                                pra ir  à Casa da Cultura
                                prá o passeio há ocasião
                                mas isso não vence o sarro
                                que é desfilar de carro
                                e adorar televisão

Quem está ligado em cultura
vai à biblioteca de fato
a feira de artezanato
que nos alimenta e ufana
ou conhece a coisa pura
que mostra a agricultura
na feira em fins de semana
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Falando em Biblioteca
que mostra a história em revista
e nossas honras registra
em profusão centenária
A nossa presta uma homenagem
a um ilustre personagem 
mestre Anselmo Cantuária

Nossa história musical
é rica em sons e em festa
teve a banda de seresta
brilho da Rua Mineira
 Coro infantil de escolares
também grandes luminares
para uma geração inteira

A juventude da terra
com uma vocação divina
uniu o Edson e o China
com talento sem igual
Uniu acordeon e trumpete
e brilhou pintando o sete
com o Conjunto Madrigal

Até o pessoal do Rock
a sua história deixou
Começou com o Brasa Show
em tempo de festivais
brilhando em bailes marcados
por números já consagrados 
e virou Os Tropicais

Conjunto Madrigal

“Definir um objetivo é o ponto de partida de toda a realização” – W. Clement Stone.

“A vida é o que acontece com você enquanto você está ocupado fazendo planos” – John Lennon.

¨Nós nos tornamos aquilo que pensamos” – Earl Nightingale.
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O AUTOR

Jader Alves Pereira nasceu em Barra de São Francisco em 23 
de Agosto de 1950, embora os documentos  registrem 1949. 
Filho de Malvino Alves Pereira, Carpinteiro, Marceneiro e  
Construtor e Maria Rosa Pereira, Costureira. Seu pai 
descendia dos Alves Pereira que vindo de Carangola-MG,  
migraram para Penha do Capim, Município de Aimorés e  
continuaram a migração até chegar a Barra de São Francisco 
e Mantena.  As irmãs e irmãos de seu avô paterno, se uniram às 
familias Cotrim e Assis, ainda radicadas naquela região.

A Mãe descendia das familias Pantaleão, Rosa, Ferreira e 
Paixão, grupos familiares que colonizaram grande parte do 
atual Município de Resplendor desde o Século XVIII  e  depois 
se espalharam por todo o leste mineiro e noroeste do Espírito 
Santo.

Quando ele tinha um ano de idade, seus pais se mudaram para 
o então Patrimônio de Vermelha, hoje  Vila Monte Sinai, onde 
ficaram por 14 anos, depois retornando à sede. 

No Povoado ele iniciou os cursos fundamental e médio, 
continuados no Ginásio Independência e complementados no 
Rio de Janeiro.

Retornando ao Espírito Santo, integrou a equipe responsável 
pela popularização da Rádio Espírito Santo.  Foi também no 
período repórter da TVE. Trabalhou ainda em revistas e 
jornais da capital e interior do estado.

Tem os cursos básico de Inglês pelo Instituto Brasil-Estados 
Unidos e  Francês pela Aliança Francesa. É Bacharel em  
Teologia pelo Seminário Batista do Nordeste e  Graduado e 
Pós Graduado em psicanálise pela UNIG. Pós Graduado 
ainda em Docência do Ensino Superior pela Universidade do 
Norte do Paraná.
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