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edicatória

Esta obra é dedicada à todo o povo são-luizense.
Que cada página revele o esforço, a dedicação e as emoções de contar a história
e às memórias de nosso município.
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O município de São Luiz do Norte AGRADECE a VOCÊ
que ajudou a imortalizar a nossa história
através da publicação deste livro,
que representa um tesouro de valor incalculável.

Um livro é a prova de que os homens são capazes de fazer magia.
Carl Sagan

P

refácio

Tudo o que olhamos tem uma história. Foi construído por alguém, por
algum motivo, em um determinado momento histórico. Agora, imagine, as
infinitas histórias contidas na criação e no desenvolvimento de São Luiz do
Norte!
É chegada a hora de contar a história e as memórias desse município,
que tem como característica acolher pessoas que vieram, e ainda continuam
chegando, de diversos lugares, para aqui se transformarem em um só povo, que
trabalha com honestidade, buscando qualidade de vida para todos.
Acredito, que é preciso conhecer para valorizar, para amar. Por isso,
solicitei a criação do livro: Histórias e Memórias de São Luiz do Norte, de
1943 a 2020. Pois, não podemos correr o risco de deixar nossa história se
perder com o tempo, sem um registro oficial e fidedigno.
Não podemos permitir que as novas gerações percam esse orgulho de
pertencer a um local, onde nossas raízes são de pioneiros que fizeram da fé e
do trabalho a força motriz para construir uma cidade, um município, que tem
sido modelo de empreendedorismo para nosso estado.
Aproveito, para agradecer a oportunidade de escrever o prefácio
dessa obra, que será um marco para provocar um movimento de valorização de
nossa identidade, de nossa cultura, bem como, da realidade atual.
Enquanto escrevia esse texto, me emocionei muitas vezes, ao imaginar
que você está lendo uma obra verdadeira, resultado de uma paixão por nosso

município, que diariamente é colocada em prática, através do cuidado com os
benefícios que são oferecidos ao nosso povo.
Desejo que esse livro seja lido por cada cidadão são-luisense, que
reside ou não em São Luiz do Norte, para que compreendam que cada
detalhe aqui tem o trabalho, o suor, os sorrisos e às lágrimas de pioneiros
arrojados que trabalharam arduamente para que outras gerações pudessem
sonhar.
Encerro parabenizando à equipe que conseguiu traduzir em palavras,
toda a beleza presente na história de nosso município.
Ser Prefeito e atuar na articulação política de nosso município me
ensinou que a história se faz trabalhando, valorizando as lutas do passado, às
aprendizagens e conquistas do presente, bem como, as metas para o futuro.
Somos o futuro, por isso, precisamos seguir fazendo história no
presente.
Sigamos avante, pois a história continua.

Jacob Ferreira
Prefeito de São Luiz do Norte
Gestão: 2017 a 2020

A

presentação

Leitor, seja bem-vindo nessa viagem ao passado para conhecer a
história e as memórias da cidade de São Luiz do Norte.
Em cada rua que foi aberta com foice e enxadão ainda está reluzindo no
bronze do tempo os sonhos e à bravura de homens que foram à frente do seu
tempo. E transformaram terra, vegetação, suor, lágrimas, e conquistas em um
trabalho para gerações futuras.
Nossos arrojados pioneiros plantaram o sonho de um município que é
símbolo de acolhimento, empreendedorismo e valorização do ser humano.
Hoje, cada rua, avenida e cada obra perfaz um santuário onde nasce a
comunhão da alegria, numa exaltação de hinos que ecoam nas igrejas, porque
ainda irradiam o brilho do sorriso puro, da euforia presente na construção nas
primeiras obras.
À luz desse povo que é referência para a humanidade, esse livro se
tornará um marco histórico para cada cidadão são-luizense.
Cada registro está impregnado de um misto de emoções vivenciadas
durante todo o processo de pesquisa, realizada com um nível de excelência
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extremo, para retratar que o passado vive, eternamente, dentro de cada
morador de São Luiz do Norte.
Desejamos que este livro se constitua em uma dádiva eterna ao nosso
povo. Por isso, leia com os olhos da alma e aplauda com o coração toda a
trajetória histórica que culminou com a nossa realidade atual.
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CÁPITULO 1 –
CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO

Foto: Acervo da Secretaria Municipal da Educação de São Luiz do Norte.
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1- ASPECTOS HISTÓRICOS: ORIGEM E FORMAÇÃO

...de fazendas à emancipação política
de São Luiz do Norte.

A história de São Luiz do Norte começa a ser contada em 1943
através de relatos, deixados como acervo mediante testemunhas de seus
criadores. Na época, São Luiz do Norte era apenas um conglomerado de
fazendas que pertencia ao município de Pilar de Goiás. Em 11 de Agosto
de 1945, passou a pertencer ao município de Itapaci. No ano de 1988,
aconteceu a tão sonhada emancipação política de São Luiz do Norte GO.

...o Fundador de São Luiz do Norte chega à região.

Em 1942, chegou na região João Florêncio da Silva, natural de
Simões-Piauí, nascido aos 09 de Janeiro de 1897. Ele comprou, na região
da fazenda Sitio Velho 1.605 alqueires de terras dos proprietários:
Hermuth Brock, Freimundo Brock, Benedito Gonçalves de Oliveira, João
Inácio Fernandes, José Maia, Joaquim Avelino de Souza. Ao todo eram
cerca de 17 km de terras, começando às margens do Rio das Almas e Rio
São Patrício até o morro da Cifra, neste município.
Naquela época, cerca de quarenta (40) famílias trabalhavam na
propriedade em regime de meeiros, arrendatários e outros. Eram
cultivadas lavouras de arroz, milho e feijão. E criavam gado, cabritos,
porcos, cavalos e aves.
Com o passar dos tempos alguns moradores e familiares
permaneceram na região muitos dos seus familiares, como seu filho
17

Sóstenes Florêncio da Silva (Florencinho), pioneiro, que muito contribuiu
para a emancipação do município.
Também residem na região, outros grandes proprietários de terra
da época, como: Benedito Fernandes de Além, Antônio de Oliveira,
Manoel Antônio Ribeiro, Basílio, José Manoel Rodrigues Lima (Buiuia),
Benedito da Luz e Pedro Sena.
Tempos depois chegaram outros compradores de terra e foram se
alojando em partes menores, como foi o caso de Joaquim José do Bonfim,
Ursulino Ferreira de Souza, Tarcísio Rodrigues, Joaquim Bronzeado,
Anízio Rodrigues de Lima, Higino José da Matta, José Gomes Tição, José
Machado da Silva, Sebastião Alves de Almeida e tantos outros.

...a escolha do nome de São Luiz do Norte.

O nome São Luiz do Norte foi escolhido por Hirman Araújo da Silva,
esposa de José Machado da Silva. Por ser muito religiosa e devota,
sugeriu homenagear o santo da sua devoção (São Luiz) e do Norte,
devido a sua localização geográfica.

...o progresso chegou com a Rodovia Bernardo
Sayão.
Em 1947, chegou na região um grande desbravador trazendo
consigo o progresso para todo o estado de Goiás. Este homem era
Bernardo Sayão, com coragem e ousadia inigualável. Trouxe consigo
máquinas, abriu estradas e cascalhou –as tornando a região acessível.
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Logo foram chegando outros moradores e formando um pequeno
arraial próximo ao acampamento dos trabalhadores da rodovia que ficou
conhecida como Rodovia Bernardo Sayão.
A história seguiu seu rumo com as melhorias feitas na rodovia,
inclusive, tirando a maioria das curvas acentuadas, com a construção de
pontes mais altas e seguras, e depois que chegou o asfalto a rodovia se
tornou conhecida como BR 153 – Belém Brasília.

...1960, ano de fundação de São Luiz do Norte.

Em 1959, José Machado da Silva iniciou o processo de tornar o
arraial em povoado. Era uma região mista, com matas e cerrados, com
pequenas aberturas nas proximidades dos córregos e poucas áreas de
pastos. Terreno praticamente plano à 07 km do Rio das Almas e 23 km
do município de Hidrolina.
São Luiz do Norte foi fundada em 1960 por José Machado da Silva
(Machadinho), vindo de Goiânia, capital do estado. Ele trouxe consigo a
coragem e a determinação de instalar ali uma pequena cidade.
À oportunidade era muito boa, visto que já havia na região uma
grande quantidade de pessoas, vindas de todas as partes do Brasil,
adquirindo terras e se instalando com seus familiares.
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José Machado da Silva, fundador de São Luiz do Norte – GO, 1960.
(Foto do acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

No dia 10 de julho de 1960 começaram abrir as primeiras “picadas”
para fazerem o traçado do loteamento. O local era muito fechado.
O agrimensor foi o senhor Servino Pinheiro, que fez toda topografia
e traçou aquela mata com ruas e avenidas. Seus ajudantes braçais foram:
Estregídio

Arêda

Vasconcelos

(Negrim

Arêda),

Aristide

Arêda

Vasconcelos (Branco), Sebastião Pereira Cirino, Luiz Pereira Cirino, e,
tendo como cozinheira: Maria de Lourdes Vasconcelos.
O primeiro comércio a surgir foi a venda do senhor Basílio.
Posteriormente, surgiu a máquina de arroz do senhor Manoel
(Manelzinho); a Pensão da dona Francisca (Chiquinha) e a pensão do
João Manuel (Buiuia) há 01 km do povoado.
O primeiro campo de futebol a ser construído no povoado foi a base
de trabalho manual. Através de enxadões e machados foram arrancadas
20

às árvores e nivelado o terreno. Um dos trabalhadores foi o finado João
Gomes Ramos, prefeito do segundo (2º) mandato do município de São
Luiz do Norte.

...benefícios para o povoado.

Com o passar dos anos, o povoado recebeu muitos benefícios
através da Prefeitura de Itapaci-GO em 1961 na administração do prefeito
Benicio de Souza. Destaca-se a construção de um grupo escolar e a
estrada ligando o povoado à sede do município.
Chegou na região no ano de 1967 o senhor José Sinhá Filho
trazendo um trator Valmet e um trator de esteira.
A utilização desse maquinário contribuiu para o crescimento do
plantio de lavouras. E gradativamente a região foi sendo explorada.
Outro aspecto de igual importância foi plantio da semente de
Braquiara, que por sua vez, favoreceu o crescimento das áreas de
pastagens.

...criação do Distrito de São Luiz do Norte,
no município de Itapaci-GO.

Em 1982, foi criado o Distrito de São Luiz do Norte pela Lei nº 9.160
de 14 de maio de 1982, que dispõe sobre a criação do Distrito de São Luiz
do Norte, no município de Itapaci-GO.
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...Lei de criação do município de São Luiz do Norte-GO.

São Luiz do Norte continuou a crescer e a se tornar cada vez mais
importante para a região. Foi redigido o Projeto de Lei nº 123 de 02 de
Junho de 1986, que dispôs sobre a criação do município de São Luiz do
Norte-GO.
Os pioneiros foram responsáveis por uma articulação muito
importante que culminou com a realização do Plebiscito, realizado aos 15
dias do mês de novembro de 1987, na cidade de São Luiz do Norte –
Distrito Judiciário da Comarca de Itapaci-Go, sede da 39ª Zona Eleitoral,
sob a Presidência do Exmo. Sr. Dr. Djalma da Silva Rocha, Juiz eleitoral
A Lei nº 10.428, de 08 de Janeiro de 1988, dispôs sobre a criação
do município de São Luiz do Norte.

...primeira eleição de São Luiz do Norte-GO.

O quadro político do município já se encontrava pronto quando a lei
foi sancionada. Assim, em 15 de Abril de 1989 foi realizada a primeira
eleição de São Luiz do Norte-GO, empossando o primeiro Prefeito
Juscelino Vieira dos Santos, em 1º de junho de 1989, para um mandato
de 03 anos e 07 meses.
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Primeiro Prefeito Juscelino Vieira dos Santos, em junho de 1989.
Foto do acervo pessoal de Juscelino Vieira dos Santos

...e o município de São Luiz do Norte continuou crescendo.
O município de São Luiz do Norte possui o povoado de Nortelândia,
o povoado de Lavrinhas de São Sebastião, a comunidade Quilombola de
Porto Leocardio e assentamentos Monte Moriá e Novo Horizonte.
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Povoado de Lavrinhas de São Sebastião – 2020
(Foto do acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Residência do Sebastião - Porto Leocárdio – 2020
(Foto do acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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LAVRINHAS DE SÃO SEBASTIÃO

Lavrinhas de São Sebastião, localizado à 19 km de São Luiz do
Norte, é conhecido por possuir terras de muito ouro. Fez parte do trajeto
de Bandeirantes, como 1Bartolomeu Bueno da Silva. Inclusive, em alguns
locais do povoado de Lavrinhas, ainda existem evidências de escavações
feitas por ele, através de seus escravos, com o objetivo de explorar o ouro
que seguia o curso do rio.
Durante a saída dos Bandeirantes da região, alguns escravos se
esconderam formando uma pequena comunidade dos Quilombos.
Esse rico solo ficou por muito tempo esquecido, sem nenhuma
atividade, pois o acesso era difícil devido a travessia no rio.

Povoado de Lavrinhas de São Sebastião - 2020
(Foto do acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

1

Bartolomeu Bueno da Silva, bandeirante paulista que desbravou os sertões goianos em busca de
ouro, através circulação fluvial e terrestre. Também conhecido pela exploração do trabalho escravo.
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...travessia de balsa.

O município de São Luiz do Norte é dividido pelo Rio das Almas que
separa a cidade do povoado de Lavrinhas de São Sebastião.

...balsa com carretilha
Devido à dificuldade de acesso, desde a década de 70, sua
travessia era feita em canoas e uma balsa que era presa a um cabo de
aço, através de uma carretilha.
...balsa motorizada

Com o passar dos anos e o aumento do fluxo da travessia, foi feita
uma substituição por uma Balsa motorizada. Assim a travessia ficou mais
rápida, fato que contribuiu para o progresso efetivo da região.

Balsa para travessia do Rio em 1988
(Foto do acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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...a corrida pelo ouro.

Como dito anteriormente, foi encontrado nesta região vestígios da
exploração realizada pelos bandeirantes. Posteriormente, quando os
mesmos foram embora, um grande número de pessoas de todas as
partes do Brasil, vieram para explorar o garimpo em busca do ouro.
Em pouco tempo, a região estava lotada de garimpeiros executando
grandes escavações que adentravam o chão em forma de caixas e túneis,
para retirava do material (pedras e cascalhos) de onde era extraído o ouro
de boa qualidade.
O período mais forte da exploração foi nos anos de 1982 a 1988 que
se constituiu em um momento de grande impulso econômico e
populacional. Muitas famílias vieram para a região atraídas pelo ouro. E
com o crescimento econômico, comércios foram edificados, como:
supermercados, lojas, farmácias, bares, marcenarias e outros.
Tempos depois houve a queda do valor do ouro e os garimpeiros
foram se retirando. Fato que causou o fechamento da maioria do
comércio. Ficaram na região moradores que já tinham se estabelecido e
moradores antigos, descendentes de escravos.

...caracterização atual do Povoado de Lavrinhas
de São Sebastião.

O povoado de Lavrinhas de São Sebastião passa a ser distrito pela
lei de criação nº 399 de 15 de dezembro de 2014. O distrito conta com
aproximadamente 50 famílias, as quais tem acesso à energia elétrica,
poço artesiano, comércios diversificados, quadra de esporte, campo de
futebol, posto de saúde e uma escola municipal para todos os alunos da
27

zona rural, atendendo a educação Infantil, Ensino Fundamental 1º ao 9º
ano e Educação de Jovens e Adultos - EJA

...relação entre o lazer e a religiosidade.

O distrito de Lavrinhas de São Sebastião se orgulha em ter
moradores pioneiros, como as senhoras Angélica Serafim e Quintina
Serafim que gostam de contar os “causos antigos” da história do povoado.
Ao citar as características marcantes do povoado, as moradoras
supracitadas, citam a importância da relação entre o lazer e a
religiosidade. Por isso, as festas tradicionais da região envolviam rituais
religiosos, rezas, procissões, a dança do tambor, a viadeira e o passeio.

Quintina Serafim dos Santos, 76 anos.
Moradora do distrito de Lavrinhas há mais de 30 anos.
(Foto do acervo da Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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Angélica Serafim Lemos, 80 anos.
Moradora do distrito de Lavrinhas há mais de 30 anos.
(Foto do acervo da Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Angélica Serafim, conta com saudade do “Chorado”, que, se
constitui em uma imitação da dança do tambor, realizada ao som de dois
tambores grandes feitos com um toco grande oco e com um desenho da
cara de onça. Um tambor pertencia ao santo padroeiro, São Sebastião, e
o outro pertencia a Nossa Senhora do Rosário, protetora dos negros.
Após as novenas ou rezas, um tocava e o outro respondia e as pessoas
dançavam. Dependendo do festeiro, dançavam até o amanhecer.
Emocionada

e

pesarosa,

Angélica

relatou

que

não

teve

oportunidade de estudar devido a vida dura da roça, visto que trabalhou
muito da infância à vida adulta. Conta que todo trabalho duro era
compensado quando participavam das festividades, onde todos
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participavam: crianças, jovens e adultos. Os pais ficavam orgulhosos em
levar toda a família para participarem das manifestações culturais, que se
constituem em uma parte importante de sua vida.
Com o passar do tempo muitas práticas de danças, brincadeiras e
outras manifestações culturais foram extintas. Atualmente, apenas as
festas sagradas continuam. Assim, os quatro (04) últimos dias do mês de
agosto e os dez (10) primeiros dias em janeiro se tornam momentos de
alegria, muita diversão e fé. Com tristeza reclama que: “A festa de todos
os Santos que acontecia em novembro foi extinta; os tambores
silenciaram”.
O Distrito de Lavrinhas e Porto Leocárdio se constituíam em
passagens para os romeiros e festeiros vindos de Pilar de Goiás e de
vários outros locais.

COMUNIDADE DE PORTO LEOCÁRDIO

...Leocárdio, o escravo que comandou o início da
comunidade.

Também compõe o município de São Luiz do Norte a comunidade
de Porto Leocárdio, que foi formada por escravos que fugiram das garras
dos bandeirantes.
Leocárdio era um negro de estatura forte, que com muita
determinação comandava o restante dos familiares e outros que ficaram
no grupo durante a fuga. O grupo se instalou próximo à região de
Lavrinhas à margem do Rio das Almas, com muita dificuldade construíram
uma canoa de madeira que era utilizada para fazer a travessia.
30

...viagem de barco para o Rio de Janeiro
para buscar mantimentos.

O velho Leocárdio viajava até o Rio de Janeiro com uma pequena
embarcação feita por ele mesmo, para buscar sal e outras mercadorias
para a comunidade. A viagem durava dezenas de dias, pois na época,
não havia outro meio de transporte e nem mesmo estradas naquele lugar.
Com o passar dos anos abriram “picadas” e o transporte passou a
ser feito em lombos de animais e em carros de bois, que vinham de Pilar
de Goiás, com destino à Pirenópolis e Jaraguá. Tudo com muita
dificuldade, pois a travessia só era realizada quando as águas baixavam.

Rio da Almas As margens do Porto Leocardio - 2020
(Foto do acervo da Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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...Porto do Leocárdio era o portão de entrada do Sul para o
Norte do País.

Todo ouro que vinha de Pilar de Goiás, com destino ao sul do País,
era passado por ali no Porto do Leocárdio. Eram muitas cargas de ouro
que vinham em lombos de animais conduzidos em bolsas de couro de
animais.
O Porto do Leocárdio era considerado o “portão” de entrada de
quem viajava do Sul para o Norte do País. Era uma travessia obrigatória.

...Região de belíssimas riquezas naturais.

A comunidade de Porto Leocárdio possui uma beleza natural que
encanta a região com o Rio das Almas, que margeia toda a área no
sentido norte com suas pedreiras e cachoeiras. Entre o povoado de
Lavrinhas se encontra o Ribeirão São João com sua cachoeira.
Considerado um paraíso particular, a comunidade possui a
escorregadeira e os paredões rochosos, que são muito frequentados
como ponto de lazer pelas comunidades e outros visitantes. Existem
também lindas veredas e restingas, principalmente nas beiras do rio e dos
córregos
Ainda que alguns desses ambientes tenham sido modificados pela
expansão agrícola, plantio de cana e a pecuária, a região ainda conserva
uma beleza arrebatadora
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Cachoeira localizada entre Lavrinhas e Porto Leocárdio-2012
(Foto do acervo da Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

... Rede Globo investiu no
projeto da Escola Quilombola.

Na década de 90, foi criada uma escola com salas multisseriadas
de 1ª a 4ª série, que atendia toda a comunidade Quilombola.
Esta comunidade foi reconhecida nacionalmente pela sua história
através de um projeto da Rede Globo de Televisão, que instalou energia
solar e água para ajudar no funcionamento da Escola. Acontecimento que
melhorou às perspectivas de vida da comunidade.

33

... a Comunidade Quilombola na atualidade.

A Comunidade Quilombola de Porto Leocárdio vive até hoje no
mesmo local, com um número reduzido de moradores, visto que muitos
abandonaram o local, buscando outras oportunidades de vida.
Seus moradores mantêm um ritmo de vida simples em contato com
a natureza, conservando às tradições das festas religiosas, das atividades
coletivas como as brincadeiras de roda.
Sentar na porta de casa para conversar, no fim de tarde continua
sendo uma das atividades preferidas.

Residência do Sr. Sebastião - Porto Leocardio - 2020
(Foto do acervo da Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

34

...fé como força genuína
Um traço marcante da comunidade está na fé como força genuína
que tem feito os moradores superarem as dificuldades com esperança.
É possível ver na decoração das residências os símbolos da fé de
seus moradores.
Observem, na sequência, registros documentais, através de duas
fotografias que refletem uma riqueza cultural ímpar. A riqueza de detalhes
conta muito sobre as características dessa comunidade.
Nas duas fotos temos moradores da Comunidade Quilombola de
Porto Leocárdio.

Sr. José dos Santos Dias, 45 anos, com seus pais Sebastião dos Santos Dias,
88 anos e Dona Maria Gercy de Lima, 80 anos - Comunidade Quilombola de Porto
Leocárdio, São Luiz do Norte-GO, 2016.
(Foto do acervo pessoal de José dos Santos Dias)
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A foto abaixo, chama a atenção pela beleza da fé presente no modo
de vida simples, corajoso, forte e perseverante.
Poderíamos ficar horas analisando a riqueza de detalhes dessa foto,
que mostra a importância de conhecermos a nossa história local.

Domingas, 61 anos e Sabino Machado Lopes, 59 anos com a Bandeira de Nossa
Senhora Aparecida e São João. Comunidade Quilombola de Porto Leocárdio,
São Luiz do Norte-GO, 2016.

(Foto do acervo pessoal de José dos Santos Dias)

...tradição da comunidade

As brincadeiras de rodas fazem parte das tradições da comunidade,
cujo valor está relacionado à valorização da cultura oral, musical
fortalecendo o vínculo entre os moradores de todas as idades.
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Brincadeiras de Roda - Porto Leocárdio-1988
(Foto do acervo da Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

POVOADO DE NORTELÂNDIA
O Povoado de Nortelândia foi iniciado na época da construção da
rodovia Belém Brasília onde na oportunidade, formou-se um arraial com
poucas casas e um restaurante misto com mercadorias secos e
molhados, que atendiam os moradores da região e os viajantes.
Nortelândia era cortada pela estrada de carro de bois que ligava a
cidade de Pilar de Goiás à Pirenópolis e Jaraguá, passando pelo Porto do
Leocárdio.
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Nortelândia surgiu com a construção
da Rodovia Belém Brasília

Antiga Estrada Belém Brasília-2020.
(Foto do acervo da Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

O primeiro comerciante do povoado foi Cícero Azevedo.
Posteriormente, outros comerciantes como Joaquim de Brito e Gonçalo
se instalaram e ali permaneceram por muito tempo.
Naquela época, Nortelândia era conhecida pelo clima festivo e
agitado, visto que era o local de concentração de festas rurais, encontro
dos fazendeiros e seus trabalhadores, bem como, dos moradores da
região.
Após a criação de São Luiz do Norte, o povoado de Nortelândia foi
ficando cada vez mais enfraquecido.
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...Cícero Azevedo foi o primeiro comerciante

Antigo comércio do Sr. Cícero Azevedo-2020.
(Foto do acervo da Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Depois de algum tempo, chegou à região Francisco Alves Feitosa,
que comprou o comércio que antes era de Cícero Azevedo,
permanecendo no local por muitos anos.

Nortelândia hoje possui aproximadamente 09 famílias.
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 ASPECTOS GEOGRÁFICOS:

 Localização e Acesso

Imagem: https://wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Goias_Municip_SaoLuizdoNorte.svg
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O município de São Luiz do Norte localiza-se ao norte do Estado de
Goiás, na região do Vale do São Patrício. Faz limite com os municípios
de Hidrolina, Itapaci, Santa Rita do Novo Destino e Nova Glória.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE
– Ano 2010 sua área territorial oficial é de 586,057 km², com população
estimada em 5,167 habitantes no ano de 2019. A densidade demográfica
é de 7,9 habitantes por km² no território do município.
Está localizado à margem esquerda da BR 153 – sentido Goiânia –
Belém, cortada pela GO 338 que liga Goianésia com Hidrolina, Pilar de
Goiás, Santa Terezinha de Goiás, Campos Verdes, Crixás e outras.

Imagem: https://google.com.br/mapsSaoLuizdoNorte.svg
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São Luiz do Norte, está situado à 44 km ao Sul-Oeste de Uruaçu, a
maior cidade nos arredores. Encontra-se à 237 km de Goiânia, capital de
Goiás e à 276 Km de Brasília-DF, capital Federal do Brasil.
O município de São Luiz do Norte possui as seguintes coordenadas
geográficas: Latitude: 14° 86' 35'' Sul, Longitude: 49° 32' 93'' Oeste. É
banhado pelo: Rio das Almas que corta o município de Sul a Norte; Rio
dos Bois que divide o município ao Leste; Rio São Patrício que divide o
município ao Sul; Rio Vermelho que divide o município ao Norte.

... comunidades do município de São Luiz do Norte.
O Município conglomera às comunidades de Nortelândia, Lavrinhas
de São Sebastião, Quilombola Porto Leocárdio e os Assentamentos
Monte Moriá e Novo Horizonte.

 Clima e Vegetação

...clima quente e semiúmido.

São Luiz do Norte-GO possui um clima quente e semiúmido. No
inverno, a temperatura mínima pode chegar aos 12°C e as máximas
podem alcançar 30°C. Nesse período, a umidade relativa do ar fica baixa
(entre 10% e 20% na hora mais quente do dia). Na primavera as
temperaturas sobem até os 40°C. O mês de setembro costuma ser o mais
quente, tanto à noite quanto durante o dia, pois as mínimas ficam
próximas dos 30°C e as máximas acima de 40°C.
42

...Cerrado.

O município de São Luiz do Norte é formado por uma região plana
de matas, cerrados, córregos e veredas.
A vegetação predominante é o Cerrado, uma paisagem belíssima
com árvores de tronco grosso e tortuoso, galhos retorcidos e gramíneas.

Foto: Ipê amarelo - Região de São
Vicente – 2020
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do
Norte)

Cerrado da Chácara
Sitio Velho-2020
(Acervo Prefeitura Municipal
de São Luiz do Norte)
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Criação dos Bairros

O primeiro bairro de São Luiz do Norte foi criado em 1985 quando
ainda pertencia ao município de Itapaci. Foi denominado Vila Santana em
homenagem ao Prefeito Adedi José de Santana.

Ata da criação dos bairros
Foto: (Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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Com o progresso do município e o aumento da população foram
surgindo outros bairros. No total, a cidade é formada por dezesseis (16)
bairros: Centro, Santa Rosa, Santa Fé, Paraíso, José Machado da Silva,
Rubens Ferreira Naves, Jardim Hirman, Nova Esperança, Nova
Conquista, Perillo, Vila Santana, Pôr do Sol I, Pôr do Sol II, Volta da
Jurema, Setor dos Funcionários e Miguel Cury.

Foto aérea de São Luiz do Norte 2020
Foto:(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

São Luiz do Norte de 2013 a 2020, na gestão do Prefeito Jacob
Ferreira,

teve

um

impacto

considerável

no

desenvolvimento

habitacional com a criação dos bairros: Volta da Jurema, Setor dos
Funcionários

e

Miguel

Cury,

onde

inúmeras

famílias

foram

beneficiadas com lotes, construindo assim suas próprias moradias.
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 ASPECTO POPULACIONAL:
O Censo do IBGE de 2010 destaca que entre 2000 e 2010, a
população de São Luiz do Norte cresceu a uma taxa média anual de
1,22%, enquanto no Brasil foi de 1,01% no mesmo período. Nesta
década, a taxa de urbanização do município passou de 76,38% para
84,64%.
Em 2010 viviam em São Luiz do Norte 4.617 pessoas. Entre 1991 e
2000, à população cresceu a uma taxa média anual de 0,25%. No estado,
esta taxa foi de 1,02%, enquanto no Brasil foi de 1,04% no mesmo
período. Nesse mesmo período, a taxa de urbanização do município
passou de 48,12% para 76,38%.

Tabela 01: População Total, por Gênero, Rural / Urbana
São Luiz do Norte-GO
População
População
total
Homens
Mulheres
Urbana
Rural

População
(1991)

% do
Total
(1991)

3.998

100,00

4.089

2.073
1.925
1.924
2.074

51,85
48,15
48,12
51,88

2.121
1.968
3.123
966

População % do Total
(2000)
(2000)

População
(2010)

% do Total
(2010)

100,00

4.617

100,00

51,87
48,13
76,38
23,62

2.334
2.283
3.908
709

50,55
49,45
84,64
15,36

Fonte: PNUD, Ipea e FJP-2011/março2015

O índice de crescimento de 2000 para 2010 aconteceu em virtude
da Emancipação Política (1989) e da boa administração do município de
2001 a 2008 que atraiu novos moradores e investidores.
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A tabela abaixo apresenta a discriminação da população total de
São Luiz do Norte, considerando a idade e o gênero.
Tabela 02: População Total, por Gênero e Idade
Idade
Homem
Mulher
0 a 4 anos
137
154
5 a 9 anos
188
204
10 a 14 anos
211
229
15 a 19 anos
199
180
20 a 24 anos
192
173
25 a 29 anos
208
211
30 a 34 anos
207
211
35 a 39 anos
186
157
40 a 44 anos
157
142
45 a 49 anos
151
163
50 a 54 anos
125
109
55 a 59 anos
100
97
60 a 64 anos
85
65
65 a 69 anos
53
48
70 a 74 anos
41
41
75 a 79 anos
34
36
80 a 84 anos
14
13
85 a 89 anos
11
8
90 a 94 anos
5
4
95 a 99 anos
1
2
Mais de 100 anos
0
1
Fonte: PNUD, Ipea e FJP-2011 / março 2015

Segundo o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-IDHM,
São Luiz do Norte ocupa a 2691ª posição entre os 5.565 municípios
brasileiros. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul) e
o menor é 0,418 (Melgaço).
Data

1991
2000
2010

Tabela 03: Evolução do IDHM - São Luiz do Norte-GO
São Luiz do Município de Município de
IDHM
IDHM Goiás
Norte
maior IDHM menor IDHM
Brasil
no Brasil
no Brasil
0,323
0,697
0,120
0,493
0,487
0,494
0,820
0,208
0,612
0,615
0,669
0,862
0,418
0,727
0,735
Fonte: PNUD, Ipea e FJP-2011/março 2015
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O IDHM de São Luiz do Norte era de 0,669 em 2010 o que situa
esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre
0,600 e 0,699).
A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é a
longevidade, com índice de 0,801 seguida de Renda com índice de 0,643
e de Educação com índice de 0,581

Tabela 04: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal IDHM
de São Luiz do Norte
Data
1991
2000
2010

IDHM
0,323
0,494
0,669

Renda
0,459
0,564
0,643

Longevidade
0,640
0,738
0,801

Educação
0,115
0,290
0,581

Fonte: PNUD, Ipea e FJP-2011 / março 2015

O IDHM passou de 0,494 em 2000 para 0,669 em 2010 - uma taxa
de crescimento de 35,43%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja,
a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é
1, foi reduzido em 65,42% entre 2000 e 2010. Nesse período, a dimensão
cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com
crescimento de 0,291), seguida por Renda e por Longevidade.
Entre 1991 e 2000 o IDHM passou de 0,323 em 1991 para 0,494
em 2000, uma taxa de crescimento de 52,94%. O hiato de
desenvolvimento humano foi reduzido em 74,74% entre 1991 e 2000.
Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos
foi a Educação (com crescimento de 0,175), seguida por Renda e por
Longevidade.
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Tabela 05: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus
componentes São Luiz do Norte – GO
IDHM e componentes

1991

2000

2010

0,115

0,290

0,581

9,98

18,33

42,51

27,40

63,86

93,63

8,28

47,44

92,15

8,50

24,69

52,06

4,90

9,86

33,68

0,64

0,738

0,801

Esperança de vida ao nascer (em anos)
IDHM Renda

63,42

69,25

73,04

0,459

0,564

0,643

Renda per capita (em R$)

139,50

268,07

435,99

IDHM Educação
% de 18 anos ou mais com Ensino
Fundamental completo
% de 5 a 6 anos frequentando a escola
% de 11 a 13 anos frequentando os
anos finais do Ensino Fundamental
% de 15 a 17 anos com Ensino
Fundamental completo
% de 18 a 20 anos com Ensino Médio
completo
IDHM Longevidade

Fonte: PNUD, Ipea e FJP-2011 / março de 2015

...taxa de crescimento de 107,12% para o município e
47% para o estado

Nos anos de 1991 e 2010 o IDHM de São Luiz do Norte passou de
0,323 em 1991, para 0,669 em 2010, enquanto o IDHM do estado de
Goiás passou de 0,493 para 0,727. Isso implica em uma taxa de
crescimento de 107,12% para o município e 47% para o estado e em uma
taxa de redução do hiato de desenvolvimento humano de 48,89% para
o município e 53,85% para o estado.
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...a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi a
Educação.
Em São Luiz do Norte, a dimensão cujo índice mais cresceu em
termos absolutos foi Educação, com crescimento de 0,466 seguida por
Renda e por Longevidade. No estado, por sua vez, a dimensão cujo índice
mais cresceu em termos absolutos foi a Educação, com crescimento de
0,358 seguida por Longevidade e por Renda.

...Estrutura Etária da população

A Estrutura Etária da População está dividida em População
dependente e População ativa. A razão de dependência é o percentual
da população de menos de 15 anos e da população com 65 anos ou mais
(população dependente) em relação à população de 15 a 64 anos
(população potencialmente ativa). A taxa de envelhecimento é a Razão
entre a população de 65 anos ou mais de idade em relação à população
total. Como segue na tabela:
Tabela 06: Estrutura Etária da População - São Luiz do Norte - GO
% do
População
População
Estrutura Etária
Total
1991
2000
1991
Menos de 15
1.570
39,27
1.170
anos
15 a 64 anos
2.296
57,43
2.699
65 anos ou
132
3,30
220
mais
Razão de
74,15
51,50
dependência
Índice de
3,30
5,38
envelhecimento

% do
Total
2000

% do
População
Total
2010
2010

28,61

1.298

28,11

66,01

3.021

65,43

5,38

298

6,45

-

47,43

-

-

6,45

-

Fonte: PNUD, Ipea e FJP-2011/março 2015
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Entre 2000 e 2010, a razão de dependência no município passou de
51,50% para 47,43% e a taxa de envelhecimento de 5,38% para 6,45%.
Em 1991, esses dois indicadores eram respectivamente 74,15% e 3,30%.
Já no estado, a razão de dependência passou de 65,43% em 1991 para
54,94% em 2000 e 45,92% em 2010; enquanto a taxa de envelhecimento
passou de 4,83% para 5,83% e para 7,36% respectivamente. Percebe-se
então que em São Luiz do Norte de acordo com a faixa etária, o índice de
envelhecimento foi o que mais cresceu nos últimos anos.

...mortalidade infantil no Brasil
e em São Luiz do Norte

A mortalidade infantil, morte de crianças com menos de um ano de
idade em São Luiz do Norte passou, de 28,6 por mil nascidos vivos em
2000, para 16,0 por mil nascidos vivos em 2010. Em 1991, a taxa era de
33,3. Já no estado de Goiás, a taxa era de 14,0 em 2010, de 24,4 em
2000 e 29,5 em 1991. Entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade infantil
no país caiu de 30,6 por mil nascidos vivos para 16,7 por mil nascidos
vivos. Em 1991, essa taxa era de 44,7 por mil nascidos vivos. Com a taxa
observada em 2010, o Brasil cumpre uma das metas dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a
mortalidade infantil no país deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em
2015.
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...O crescimento de expectativa de vida ao nascer
é resultado do investimento na saúde.

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor
a dimensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal-IDHM.
No município de São Luiz do Norte, a esperança de vida ao nascer
cresceu 3,8 anos na última década, passando de 69,3 anos, em 2000,
para 73,0 anos, em 2010. Em 1991, era de 63,4 anos. No Brasil, a
esperança de vida ao nascer é de 73,9 anos, em 2010, de 68,6 anos, em
2000, e de 64,7 anos em 1991.
O crescimento de expectativa de vida ao nascer de 3.8 na última
década, se deve ao investimento na saúde, como a campanha de
vacinação, acompanhamento Pré-natal e acompanhamento médico do
recém-nascido entre outros.
Tabela 07: Longevidade, Mortalidade e Fecundidade
São Luiz do Norte - GO
Esperança de vida ao nascer (em anos)
Mortalidade até 1 ano de idade (por mil
nascidos vivos)
Mortalidade até 5 anos de idade (por mil
nascidos vivos)
Taxa de fecundidade total (filhos por
mulher)

1991
63,4

2000
69,3

2010
73,0

33,3

28,6

16,0

39,3

33,8

18,9

3,2

2,6

2,6

Fonte: PNUD, Ipea e FJP-2011/março de 2015

52

 ASPECTO SOCIOECONÔMICO:

Lavoura Comunitária
Foto: (Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Para abordar sobre o aspecto socioeconômico foi selecionada a
foto supracitada que tem valor histórico para nosso município. A foto é de
um caminhão, com uma carga de arroz resultante de uma lavoura
comunitária, que se constituiu em um importante projeto socieconomico
para São Luiz do Norte, que aconteceu entre 1993 a 1996 na
administração do Prefeito João Gomes Ramos.
Do período de 1943 até o ano de 2020 a economia do município
diversificou e se preocupou com o crescimento social de seus moradores.
Envolvendo áreas de garimpo, agricultura e agropecuária às
diferentes frentes econômicas sempre atraíram pessoas de vários
estados fazendo aumentar o fluxo migratórios de moradores.
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...economia agropecuarista

No período que compreende da década de 40 até meados de 1950,
as propriedades rurais que hoje integram o municipio de São Luiz do
Norte possuíam uma economia agropecuarista, tendo como principais
agricultores da época, os fazendeiros: João Fernandes Inácio, António de
Oliveira, João Teles da Silva, João Florêncio, Cleodan de Alencar, Sebastião
Alves, Sebastião Bonfim e outros.

...economia canavieira

A partir da década de 50, com a chegada de imigrantes nordestinos,
outras atividades somaram-se à economia existente, com destaque para a
economia canavieira.
Vindo do Estado do Ceará, Antônio Sirino de Mello e família construiu
um engenho na fazenda Córrego de Pedra que produzia açúcar mascavo,
rapadura e farinha de mandioca, que eram transportados de caminhões
para o Estado de São Paulo.
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...retomada do Ciclo do Ouro

O ciclo do ouro, explorado pelos escravos nas terras de Lavrinhas de
São Sebastião a partir de 1848 e abandonado posteriormente. Retomou sua
exploração em 1950 acentuando-se no início das décadas de 1970,
perdurando até meados de 1990. Os principais garimpeiros foram: Divânio
Nunes de Aguiar, Carmelindo Fernandes e Idário Carvalho Garcez.

...importantes áreas socioecômicas
para a construção histórica de São Luiz do Norte

Sementes Norte e Sul
Proprietário: Isaac de Oliveira
Início em 1989
Campo: Sementes Brachiaria, Brisanta e Mambaça
N° Funcionários: Varia de 10 a 20 por ano
Transporta para os estados do Maranhão, Tocantins e Pará
Fiscalização do Ministério do trabalho
Análise realizada pelo Engenheiro Agrônomo
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Garimpo de Lavrinhas
Donos da área: Média de 50 pessoas
Início em 1984
Garimpo de Ouro
Trabalhavam em média 500 pessoas
Fechado em 1996

G G. Teixeira Cia Ltda
Proprietário: João Batista Teixeira
Início em 1996
Resfriamento e conservação de leite e transferência para a NESTLÊ
de Rialma
Trabalhavam em média 12 pessoas
Endereço: Avenida Benvinda Vieira

Mini-Usina de Leite Pasteurizado Magnata
Proprietárias: Mônica e Maria Cristina de Castro
Início em 1996
Fechamento em 2004
Motivo: Intoxicação do rebanho leiteiro, devido à poluição do Córrego
do ouro
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Confinamento e Semi-confinamento
Proprietário: Nilson José do Couto
Início em 1997
Bois de engorda: Nelore e cruzado. Rastreados
Tempo de engorda: 80 dias para os confinados e 6 meses para os
semi-confinados
Trabalhavam em média 06 pessoas
Endereço: Fazenda Bom Sucesso

AGROPEC
Proprietário: Manoel Rocha
Fundada em março de 2001
Ração Bovina
Vendas: Média 210 toneladas
Lucro total ao ano: 7% (7893,90)
Ração de Frango:
Vendas: Média por ano 24, 240 toneladas
Preço: 0,75 por Kg
Lucro Total: 12%
Nº de Funcionários: 04 (quatro)
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Renda Per Capita do Município de São Luiz do Norte-Go

A renda per capita média de São Luiz do Norte cresceu 212,54%
nas últimas duas décadas, passando de R$ 139,50 em 1991, para R$
268,07 em 2000, e para R$ 435,99 em 2010. Isso equivale a uma taxa
média anual de crescimento nesse período de 6,18%.
A taxa média anual de crescimento foi de 7,53% entre 1991 e 2000,
e 4,98% entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com
renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 passou de 75,37% em
1991, para 38,62% em 2000, e para 11,15% em 2010.
A evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode
ser descrita através do Índice de Gini, que passou de 0,64 em 1991, para
0,50 em 2000 e para 0,39 em 2010.

...a renda per capita tem indicado crescimento econômico.
Sabendo que Gini é um instrumento usado para medir o grau de
concentração de renda. Percebe-se então que nas últimas décadas a
proporção de pessoas pobres vem diminuindo. Isto significa que as
rendas não estão concentradas em apenas algumas pessoas. Zero (0)
representa a situação de igualdade de renda e valor um (1) significa
desigualdade de renda. Veja na tabela:
Tabela 08. Renda, Pobreza e Desigualdade - São Luiz do Norte - GO
Renda per capita (em R$)
% de extremamente pobres
% de pobres
Índice de Gini

1991

2000

2010

139,50
46,50
75,37
0,64

268,07
14,53
38,62
0,50

435,99
2,33
11,15
0,39

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 2011/março 2015
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Emprego, Ocupação e Rendimento

O crescimento significativo da economia de São Luiz do Norte, nos
últimos anos, tem favorecido a queda do índice de desemprego,
principalmente com a chegada de empresas relacionadas ao corte de
cana, como a Entre Rios e Agro Rubi.
Outra área responsável por empregar os moradores é o
confinamento, que tem sido de suma importância para a região.
As lavouras de abacaxi e soja também contribuem para a oferta de
empregos em caráter temporário no município.
Vale ressaltar acerca da relevância da atividade de pedreiros e
serventes para o município, que inclusive tem profissionalizado os
moradores para o mercado de trabalho.
Em suma, a agropecuária, o corte de cana e o Serviço Público são
responsáveis pela grande maioria da mão-de-obra empregada.

São Luiz do Norte tem desenvolvido um trabalho intenso
para melhorar o índice de empregabilidade

A prefeitura tem realizado projetos para criar vagas de empregos,
especialmente para os jovens, que se constitui no grupo etário com maior
número de desempregados.
Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou
mais (ou seja, o percentual dessa população que era economicamente
ativa) passou de 62,01% em 2000 para 68,14% em 2010. Ao mesmo
tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população
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economicamente ativa que estava desocupada) passou de 10,78% em
2000 para 4,06% em 2010. Isto demonstra um crescimento significativo
na economia do município.

Tabela 09. Ocupação da população de 18 anos ou mais
São Luiz do Norte - GO
Taxa de atividade
Taxa de desocupação
Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou
mais
Nível educacional dos ocupados
% dos ocupados com fundamental completo
% dos ocupados com médio completo
Rendimento médio
% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m.
% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m.
Percentual dos ocupados com rendimento de até 5
salários mínimo

2000
62,01
10,78

2010
68,14
4,06

22,48

48,65

23,16
11,66

50,18
32,44

70,74
89,40

26,85
84,93

96,52

97,71

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 2010/março 2015

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais
do município, 34,32% trabalhavam no setor agropecuário, 0,43% na
indústria extrativa, 6,07% na indústria de transformação, 8,13% no setor
de construção, 0,11% nos setores de utilidade pública, 9,76% no comércio
e 37,95% no setor de serviços.
Diante das informações supracitadas, destaca-se o cultivo do arroz,
milho, soja, cana de açúcar, abacaxi, feijão, tomate, melancia, mandioca,
capim para a extração de sementes e outros.
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São Luiz do Norte já ocupou o 2º lugar na produção de
abacaxi no Estado de Goiás

São Luiz do Norte ocupou em 2008, o 2º lugar na produção de
abacaxi, no Estado de Goiás. Atualmente, desponta pelo aumento
considerável nas plantações de Soja e Cana de açúcar.

...o cultivo de soja e melancia apresenta desenvolvimento
extraordinário no solo da região.

Observando o solo da região, percebe-se que no município de São
Luiz do Norte, a soja e a melancia tem um desenvolvimento
extraordinário, apresentando uma excelente produção. Uma das
explicações é que a região é privilegiada em nutrientes e com uma ótima
luminosidade.

...comércio diversificado

São Luiz do Norte é uma cidade bem estruturada que oferece
comércios diversificados, como: restaurantes, hotéis, terminal rodoviário,
panificadoras,

supermercados,

oficinas

mecânicas

e

postos

de

combustíveis que tem contribuído de forma significativa na economia do
município.
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...grande potencial econômico da área comercial

O comércio de forma geral tem demonstrado um grande potencial
econômico, visto a abertura de novos empreendimentos, ampliação e
adequação na infraestrutura. Esse movimento enérgico do comércio é
responsável por um número expressivo de empregos gerados, que na
maioria são ocupados por membros das próprias famílias.

...terminal rodoviário de São Luiz do Norte

O terminal rodoviário faz parte da história da região, tendo como
propriedade os Irmãos Lins Ltda, pioneiros no transporte de passageiros
do município. Esse livro faz questão de registrar a primeira rodoviária de
São Luiz do Norte. Local de chegadas e partidas de sonhos e lutas por
dias melhores.

Primeira Rodoviária de São Luiz do Norte
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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 ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E LAZER

Foto: Joaquim Gomes e os foliões, 1998.
(Acervo Joana das Chagas B. Alves)

2

Salve o povo do sertão
gente de simplicidade
onde um aperto de mão
representa uma amizade
cada amigo é um irmão
e pode até faltar o pão
mas não falta honestidade.

Guibson Medeiros

2

Poema O Sertanejo de Guibson Medeiros
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Cultura Local

A historicidade e as memórias de São Luiz do Norte estão presentes
nos costumes e nas tradições contemporâneas, onde as festas religiosas
se misturam nas diferentes manifestações culturais que acontecem
durante os ciclos festivos.
A Cultura Religiosa foi passada de geração para geração, deixando
uma herança cultural muito forte, que processualmente incorporou-se à
identidade do cidadão são-luizense. Por isso, o município passou a ser
reconhecido pela sua alegria contagiante, pelas festas como práticas
sociais

e

pela

devoção

religiosa

demonstrada

através

das

comemorações.
Desde à origem dos povoados os moradores de todas as faixas
etárias organizavam as festividades religiosas para manifestar sua
devoção e ao mesmo tempo participarem de atividades de lazer com toda
a família.

...passado e presente se misturam nos eventos religiosos

Em São Luiz do Norte e nas comunidades de Lavrinhas e Porto
Leocárdio ainda são realizados eventos religiosos tradicionais, como as
rezas e às folias que na maioria das vezes após os rituais do sagrado,
tem o tradicional almoço/janta, finalizando com o forró, que se constitui na
atividade preferida de quase todos das comunidades.
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...práticas devocionais e
demonstrações de fé

Seguindo a tradição, as festas religiosas se realizam na capela e
também nas casas de moradores antigos do lugar.
Os rituais religiosos, o rufar de tambores, o som dos pandeiros, o
choro da viola e a entoação de músicas pelas pessoas da comunidade
fazem parte de práticas devocionais e demonstrações de fé. Assim, os
moradores agradecem aos santos padroeiros do lugar: São Luis
Gonzaga, Nossa Senhora do Rosário, São Sebastião e Santo Antônio.

Procissão de São Luís Gonzaga – 2017
(Acervo Paróquia São Luís Gonzaga)
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Via sacra - Festa de São Luís Gonzaga - 2017
(Acervo Paróquia São Luís Gonzaga)

A Procissão do Fogaréu expressa a devoção e a fidelidade dos
cristãos Católicos de São Luiz do Norte. Assim, anualmente reacendem a
fé através da representação dessa tradicional procissão.
Os moradores se preocupam com os detalhes das vestimentas,
assessórios, decoração e com a dramatização de cada ato. Trata-se de
um ritual que une religiosidade e folclore da memória de um povo que tem
orgulho de suas tradições.
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Procissão do Fogaréu – 2018
(Acervo Paróquia São Luís Gonzaga)

Procissão do Fogaréu -2018
(Acervo Paróquia São Luís Gonzaga)
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...Folia de Santo Reis

A Folia de Santo Reis é uma festa popular e tradicional em São Luiz
do Norte, extremamente representativa.
A Folia de Reis ocorre entre os dias 24 de dezembro, véspera
de nascimento de Jesus Cristo e seis (06) de janeiro, dia em que os três
Reis Magos chegaram em Belém.
A história dos festejos da Folia de Santo Reis será contada neste
livro, por meio dos relatos de dona Joana das Chagas Barbosa Alves, filha
de Joaquim Gomes das Chagas, que liderava a famosa folia na região.

Foliões cantando
(Acervo Joana das Chagas Barbosa Alves)
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...Joaquim Gomes das Chagas,
o líder da folia na região.

Foto de Joaquim Gomes e os foliões -1998
(Acervo Joana das Chagas Barbosa Alves)

Joaquim Gomes das Chagas, nascido em 20/11/1930, foi casado
com Rosalina Barbosa de Lima. Começou sua trajetória como folieiro
ainda criança, ao acompanhar seu pai nos trajetos da folia daquela época.
Ainda muito jovem, Joaquim Gomes assumiu o lugar de seu pai,
para cumprir um “voto” que fez quando sua mãe adoeceu. Na promessa
firmada junto ao Santo Reis, ele dizia que se sua mãe recuperasse,
assumiria o lugar de seu pai na Folia, quando este falecesse, e assim o
fez.
A cada ano os moradores se organizavam para oferecer a festa
mais bonita, para mostrar toda a sua devoção ao Santo Reis.
Tendo como características a utilização de roupas e acessórios
coloridos. A festa era realizada obedecendo um percurso que seguia a
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visitação nas casas dos moradores, onde cantavam e faziam orações. As
famílias ofereciam comida para os folieiros e convidados. Terminando,
eles seguiam para o próximo destino.
Os três reis magos eram os palhaços que realizavam as
apresentações durante o percurso da folia junto com os cantores, os
instrumentalistas e o embaixador que é o chefe da folia responsável por
organizar todos os detalhes. Destaca-se o bandeireiro, que tinha a
responsabilidade de carregar a bandeira da Folia de Santo Reis.
Os instrumentos musicais utilizados como: viola, reco-reco, tambor,
acordeom, sanfona, pandeiro e gaita são utilizados para representar a
alegria e devoção da Folia.
Dono de uma simplicidade muito grande e de uma fé maior ainda,
dedicou toda a sua vida a estimular a comunidade a participar com fervor
da Folia de Santo Reis.
Joaquim Gomes das Chagas faleceu no dia 01 de fevereiro de 2014
com 90 anos de idade, deixando uma herança Cultural de alegria e
devoção a toda comunidade religiosa.

Família do Sr. Joaquim Gomes das Chagas-1989
(Acervo Joana das Chagas B. Alves)
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Missa realizada para os foliões
(Acervo Joana das Chagas Barbosa Alves)

...Reza da Maria Pinta à Santo Antônio

Uma das principais tradições religiosas do mês de junho era a reza
da Dona Maria Pinta Moreira ao Santo Antônio. O encontro para as rezas
em devoção ao santo acontecia em- sua casa.
A tradição foi passada de um tio para a Dona Maria, que assumiu a
responsabilidade de manter a tradição religiosa.
Depois dos agradecimentos e pedidos feitos, era oferecido ao povo
muitos bolos e doces. Os alimentos que sobravam eram distribuídos aos
vizinhos no dia seguinte.
Segundo sua filha Sebastiana Portes dos Reis, a família praticou a
reza por mais de 40 anos, interrompeu a tradição por fazer outro
compromisso com Deus.
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Igreja, Religião e Religiosidade
O respeito à diversidade de correntes religiosas é algo muito
presente em São Luiz do Norte. Por maiores que sejam as diferenças,
uma regra é básica: qualquer religião visa conduzir os seus fiéis à prática
do bem, trazendo junto os fundamentos do amor e o exercício da
solidariedade.

Igreja Católica Apostólica Romana

Em São Luiz do Norte está a Paroquia São Luis Gonzaga pertencente a
Igreja Católica Apostólica Romana, e integra à 3Diocesse de Uruaçu, que
acompanha 28 Paróquias, 68 padres e atende um território de 36.223,729
km2.

Paróquia São Luiz Gonzaga – 2020
(Acervo da Paróquia São Luiz Gonzaga)

3

Fonte da informação da Paroquia São Luiz Gonzaga
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...breve histórico do Santo São Luis Gonzaga

O Santo São Luis Gonzaga nasceu em 9 de março de 1568, é o mais
velho de sete filhos, no castelo de sua familia em Castiglione delle Stiviere,
entre Brescia e Mantua, no norte da Itália, no que era então parte do Ducado
de Mantua, na ilustre casa de Gonzaga.
Aos 4 anos de idade o pai queria que fosse soldado. Em um acidente
com canhão quase morreu. Aos 8 anos foi mandado pra Espanha, mas não
quis participar dos luxos do loca. De volta a Itália, sempre mais religioso e
voltado para a penitência resistia as festas e jogos propostos pelo seu pai.
Enviado para corte da Itália e da Espanha achou a vida muito frívola. Aos 9
anos fez um voto secreto de castidade. A família era contra a sua decisão de
ser frade, mas depois de muita luta conseguiu a aprovação da mesma. Em
1585 renunciou a toda sua herança.
Era frágil de saúde e em um momento de leitura e oração da vida dos
santos desejou ser santo. Entrou para a Congregação dos Jesuitas e doou sua
juventude para ajudar os pobres e doentes. Foi enviado a Roma e por uma
epidemia que assolava a cidade ficou muito doente e não resistiu, morrendo
aos 23 anos de idade, no dia 21 de junho de 1591.
Pela sua dedicação, devoção, bravura e pureza em resistir as tentações
do mundo em que viveu, é considerado o Padroiro da Juventude.

...criação da Igreja Católica de São Luiz do Norte

A Igreja Católica de São Luiz do Norte surgiu entre 1969 e 1970. O
terreno foi doado por Antônio Vieira Fonseca. Para a construção da
paróquia, o senhor Osvaldo Borges e a senhora Neuza Rodrigues
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promoveram festas com leilões doados pelos agricultores, para comprar
os materiais de construção.

...missas mensais, antes da construção da Capela

Antes de construir a primeira capela, acontecia mensalmente em
São Luiz do Norte, a celebração da Santa Missa no local do Colégio
Estadual Meira Matos (atual Escola Municipal José Machado da Silva). As
celebrações eram feitas pelo Padre José da Paróquia de Itapaci. Na
oportunidade ele usava como meio de transporte um burro ou um cavalo.
O Padre Luiz era o padre substituto das celebrações.
Os padres celebravam primeiro em Nortelândia, depois se
deslocavam para o povoado de São Luiz do Norte. Isso aconteceu por
vários anos.

...missas duas vezes ao mês, antes da construção da Capela

Com o falecimento do Padre José, assumiu o padre Pedro Jordá,
que era famoso por usar um fusca branco como meio de transporte.
Nessa época as missas aconteciam duas vezes ao mês. O Padre
Francisco era o substituto do Padre Pedro Jordá. Antigos moradores
relatam que ele tinha características semelhantes a São Francisco de
Assis, com a barba grande e a batina de cordão amarrada na cintura.
Por volta de 1980, chegou o Padre Priscilo que posteriormente, foi
substituído pelo Padre Irson que era natural de Itapaci.
74

...1988 a Capela passou a ser Paróquia de
São Luis Gonzaga

Relatos de moradores antigos, afirmam que em 1988 a Capela
passou a ser Paróquia de São Luiz Gonzaga, tendo como pároco o Padre
José Maria Collel Fargas, que veio da paróquia de Hidrolina. Em 1994, foi
substituído pelo Padre Luiz Carlos Guimarães que pertencia a paróquia
Santo António Maria Clarete de Hidrolina. Ele se deslocava três (03)
vezes por semana para fazer as celebrações. E isso aconteceu por dez
anos consecutivos.
O Padre Luiz Carlos Guimarães é lembrado como um grande
administrador. Na sua gestão foram construídos a Casa Paroquial e o
Salão de Festas.

...em 1993, a Capela São Luiz Gonzaga foi desmembrada da
Paroquia Santo Antônio Maria Claret de Hidrolina

No dia 05 de fevereiro de 1993, a então Capela São Luiz Gonzaga
foi desmembrada da Paroquia Santo Antônio Maria Claret de Hidrolina.
Tornando-se paróquia.
A seguir, apresenta-se a estrutura cronológica das capelas e
párocos.
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...Capelas de São Luiz do Norte

Capela Urbana
Bairro Rubens Ferreira Naves

Capelas Rurais

Padroeiro
Sant’Ana

Padroeiro

Assentamento Novo Horizonte

Santa Luzia

Bucaina I

São João Batista

Bucaina II

São José

Fazenda São Vicente (Pilar de São Vicente de Paula
Goiás)
Fazenda Gueroba

Nossa Senhora Aparecida

Povoado de Lavrinhas

São Sebastião

... Párocos, Vigários ou Administradores Paroquiais da
Capela São Luis Gonzaga a partir de 1993 à 2020

Párocos, Vigários ou Administradores Paroquiais
05/02/1993

Pe. José Mª Collell Fargas, CMF (vig. Paroquial)

04/04/1995

Pe. Luiz Carlos Guimarães (adm paroquial)

14/12/2003

Pe. Fábio Henrique Barros (adm. Paroquial

25/09/2004

Diácono Flávio José Paiva (regente)

11/12/2004

Pe. Flávio José Paiva (adm. Paroquial)

01/02/2009

Pe. Clécio Nogueira Barros (adm. paroquial)

01/01/2010

Pe. Clécio Nogueira Barros (pároco)

06/02/2011

Pe. Dioclésio de Souza Rios (pároco)

12/09/2014 a 2020 Pe. Gilsom Ferreira Santana (pároco)
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Assembleia de Deus Madureira

A igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira, tem
desempenhado um papel relevante no município São Luiz do Norte,
devido ao seu compromisso com a formação espiritual da sociedade.
Possui uma influência significativa na edificação da sociedade sãoluizense, através dos ensinamentos da palavra de Deus, da propagação
do amor ao próximo, da paz, da valorização familiar, do respeito mútuo e
da busca pela Paz.

... contexto histórico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus,
Ministério Madureira, em São Luis do Norte

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Madureira em
São Luiz do Norte, foi fundada em 1968 pelo o Pastor Dorcílho, ele
realizava os cultos em uma residência na Rua 13 no centro.
Com a mudança do Pastor Dorcílho para outra cidade, os trabalhos
da igreja foram interrompidos. Reativando com a chegada do “irmão”
Sebastião Pires, um funcionário da firma Coima S/A, que fez uma
campanha entre os colegas da firma, para adquirir o terreno em prol da
construção do primeiro templo. Situada na avenida Gumercindo Ferreira.
Sebastião Pires ficou um ano no município, no período de 1972 a1973.
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1º Templo da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira - 1985
(Acervo pessoal Neusa Ferreira)

... primeiros dirigentes da igreja

No dia 06 de abril de 1974, José Marcos de Farias foi empossado
para dirigir os trabalhos da igreja por dois (02) anos.
Em 1976, recebeu a direção desta congregação o evangelista José
Carlos, vindo da cidade de Carmo do Rio Verde, ficando por quatro (04)
anos.
Em janeiro de 1981, o senhor Alcides de Oliveira Campos assumiu
a direção da igreja e ficou por cinco (05) anos. Durante esse período
construiu o segundo (2º) templo, localizado na Avenida Rezende Monteiro
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Nº 445. O terreno para a construção foi doado pelo falecido Antônio
Rodrigues dos Santos (o popular Paceca).

2º Templo da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira.
(Acervo pessoal Neusa Ferreira)

No dia 11 de maio de 1986, o Pastor José Alves Barbosa assumiu
a direção da igreja por 28 dias, sendo sucedido em 08 de junho de 1986,
pelo Evangelista Noredir Rodrigues da Silva, que permaneceu por nove
(09) meses.
O Pastor Miguel Matos Quirino, assumiu a congregação no dia seis
(06) de maio 1987 e ficou por três (03) anos. E foi substituído em outubro
de 1990 pelo Pastor Sebastião Cardoso, responsável pelo início da
construção do templo atual (o terceiro templo). Antes de concluir a obra,
foi transferido para outra cidade.
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Em dezembro de 1992 tomou posse, pela segunda vez, o
Evangelista Noredir Rodrigues da Silva, que terminou a construção do
templo e ficou na direção por um (01) ano e sete (07) meses.

3º Templo da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira.
(Acervo pessoal Neusa Ferreira)

Em 16 de maio de 1994 inaugurado o templo, o pastor Noredir saiu de
férias e foi substituído pelo Presbítero Salvador Cândido da Silva, que era o
vice dirigente da igreja. Ainda em 1994 a igreja recebeu como dirigente o Pastor
Vanderley Gonçalves do Carmo que permaneceu por sete anos.
O Pastor Reginaldo de Paiva, foi empossado dia sete (07) de julho de
2001 e ficou por cinco (05) anos. Coube ao Pastor Júlio Paulino Viana assumir
em janeiro de 2006 e permaneceu por cinco (05) anos.
Em 2011 chegou transferido da cidade de Rialma-GO, o Pastor Silas
Martini, que em sua simplicidade revitalizou o templo da igreja fazendo várias
80

construções, como salas de aulas, diretorias, gabinete, salão para reuniões e
eventos, dentre outras dependências.

Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira - 2020.
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Após os cinco (05) anos de permanência do Pastor Silas Martini, toma
posse no dia três (03) de agosto de 2018, o Pastor Vilmar Florêncio Barros,
vindo de Jardim Paulista para pastorear esta congregação.
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Igreja Batista

Foto: Igreja Batista – 2020
Acervo: Prefeitura Municipal

Em meados de 1956, o pioneiro Porfírio Ferreira e sua esposa,
começaram a obra de evangelização que deu início a congregação filiada
à Igreja Batista de Ceres.
No ano de 1974 Ramiro Vicente Fernandes, pai de Edméa
Fernandes Rodrigues, colaborou com a congregação como evangelista e
regente do coral.
A congregação se tornou igreja, em 02 de abril de 1977, sendo
presidida pelo pastor Joel Vicente Fernandes, líder do corpo de Cristo.
Posteriormente, foi construído o templo Batista, onde vários
pastores colaboraram com a missão de evangelizar. Sendo os principais
dirigentes: Joel Vicente Fernandes, Eliezer Pereira de Barros, Ernest
Wilson Junior, Joel, João, Laurindo Sousa, Daniel, Douglas da Rocha,
Adilson Soares, Wilton Soares da Silva, Dilson da Silva, José Pereira
Mota e Arnaldo Pereira Mota.
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Igreja O Brasil Para Cristo

Foto: Igreja O Brasil para Cristo – 2020
Acervo: Prefeitura Municipal

O responsável pela fundação da Igreja O Brasil para Cristo em São
Luiz do Norte foi Antonio Miguel Ferreira, que chegou de mudança com a
família no dia 22 de agosto de 1973.
Como não encontrou a igreja O Brasil para Cristo, a qual era
membro, sua família passou a frequentar a igreja Assembleia de Deus.
Contudo, ele não concordou com a forma de celebração da Santa Ceia,
por ser em cálice único. Por isso escolheu não participar dos cultos.
Posteriormente, organizou para que “irmãos” de igreja trouxessem a ceia da
cidade de Jaraguá, que inclusive era ministrada na sua própria residência.
Esse fato se repetiu por aproximadamente dois (02) anos.
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Após receber reclamação das filhas e esposa que estavam sendo
disciplinadas pelo pastor da igreja Assembleia de Deus, ficou muito
contrariado e guardou seu dízimo por um ano.
Por volta de 1976, usando o dízimo que havia guardado, resolveu
construir o templo da igreja. Fez a doação da casa ao lado da igreja para
seu filho mais velho, Jares Ferreira, que ficou responsável por cuirdar da
mesma.
A igreja era dirigida pelo Pastor Odir Braga e em sua ausência pelo
Presbítero Nestor da cidade de Jaraguá, que vinham uma/duas vezes ao
mês para a ministração da Santa Ceia.
Tempos mais tarde, Jares Ferreira passou dirigir os cultos. Os
membros aumentaram e assim vieram novos pastores.
A igreja continua com seus fieis, mantendo a fé das pessoas e ajudando
aqueles que necessitavam.
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A Política do Esporte em São Luiz do Norte

... a implantação da cultura do esporte através das
práticas de “peladas, rachas” e campeonatos entre
amigos

No município de São Luiz do Norte, desde antes de sua
municipalização

já

acontecia

as

famosas

“peladas,

rachas”

e

campeonatos entre amigos. Dessa forma, a prática de esporte sempre fez
parte das atividades de lazer da população.

...criação de uma política do Esporte
através dos pleitos eleitorais

Com a sistematização das políticas públicas do município, através
dos pleitos eleitorais, foi sendo criada uma Política do Esporte em São
Luiz do Norte, a fim de promover ações destinadas a assegurar o direito
do cidadão à pratica esportiva e de lazer para o desenvolvimento
integral do cidadão.

...primeiro campo de futebol

O primeiro campo de futebol de São Luiz do Norte, foi construído no
povoado a base de enxadas e machados. Manualmente, foram
arrancadas as árvores e nivelado o terreno, pois desde muito cedo alguns
moradores do povoado já apreciavam o Jogo de Futebol.
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... destaque de São Luiz do Norte por apresentar
atletas de altas habilidades.

Em 1980 chegou Guilerme Ponciano de Almeida, vindo de Hidrolina
para liderar o futebol do município. A partir daí formaram-se equipes para
os “rachas” do dia-a-dia e times que participaram de grandes
competições, tornando São Luiz do Norte reconhecidos na região por
apresentarem atletas de alta habilidades.

Guilerme Ponciano De Almeida, 2020
(Acervo da Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

...atletas do futebol que marcaram a história de
São Luiz do Norte

Muitos atletas marcaram a história do futebol no município, entre
eles podemos destacar: Adilsom Soares Ferreira, Evando João da Costa,
Francisco Valdir Lopes da Trindade (Branquinho), Guilerme Ponciano de
Almeida, Herbio Marta da Rocha, Hélio Marta da Rocha, Hidys Marta da
Rocha, Joaquim Gomes Neto, Omilto Cândido de Aguiar, Ronaldo Ovídio
de Souza, Vidal Gonzaga Tavares, Wilson Geraldo Lopes e muitos outros.
86

Time de 1982
(Acervo Pessoal Guilerme Ponciano de Almeida)

Time de 1989
(Acervo Pessoal Guilerme Ponciano de Almeida)
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Atletas de Lavrinhas -1989
(Acervo Pessoal Guilerme Ponciano de Almeida)

O esporte em São Luiz do Norte teve altas e baixas durante um
longo tempo. Neste intervalo ganhou destaque o futsal masculino e
feminino tornando reconhecido por toda a região através da categoria sub
15 e sub 17 em campeonatos regionais e estaduais no período de 1995
até os meados de 2008.
A gestão de 2013 investiu em reformas, limpezas e organizações de
eventos esportivos para toda a comunidade, como a estruturação da
escolinha de futebol. Estando sempre ativo esse departamento, começa
os trabalhos de recuperação e melhorias nessa área, que aconteceu
durante toda a gestão do prefeito Jacob Ferreira.
Foram desenvolvidas ações esportivas e de atividade física para
serem aplicadas em todo o município.
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...registros fotográficos de escolinha e Campeonatos esportivos

Treino Esportivo 2020
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Campeonato Municipal 2019
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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Campeonato Municipal 2019
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Campeonato Municipal 2019
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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Campeonato Municipal - Pós 40 - 2019
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Campeonato Estudantil das Escolas Municipais – 2019
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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Fotos do Campeonato Estudantil das Escolas Municipais – 2019
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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Atividades de Lazer em São Luiz do Norte

São Luiz do Norte é uma cidade pequena, organizada e hospitaleira, que
faz questão de investir em diversas opções de lazer, para seus moradores e
visitantes.
Em nosso município, o lazer é entendido como uma mistura de descanso
e entretenimento, que traz inúmeros benefícios para a saúde física, mental e
emocional. Temos orgulho em oferecer as seguintes atividades de lazer:
 Caminhar em contato com a natureza em lugares arborizados, frescos
e com belíssimas paisagens;
 Bares e restaurantes que favorecem a diversão individual e coletiva;
 Praticar esportes para entra em forma e relaxar;
 Fazer piqueniques para reunir a família e amigos;
 Pescar em contato direto com a natureza;
 Turismo de aventura radical para conhecer novos lugares e se divertir
através de trilha, passeio de bicicletas e banhos de cachoeira.

Foto aérea de São Luiz do Norte, 2020
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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…Lugares mais frequentados pela população saoluizense nos
finais de semana.

Os lugares mais frequentados nos finais de semana são: chácaras;
praças, Clube dos 20 e campos de futebol.
Também, existem muitas opções para quem procura aventurar-se
em atividades, como: a pesca, banhar e acampar na beira de rios (Rio
Vermelho, Rio das Almas, Córrego Tamanduá, Córrego de Pedra, e
outros).

Chácara Recanto Feliz – Região de Porto Leocárdio
(Arquivo Pessoal Euza Regina Marquesl)
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Rio das Almas, 2019
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Pescadores no Rio das Almas, 2019
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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Praça Central 2020 de São Luiz do Norte
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Lago 2020 de São Luiz do Norte.
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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São Luiz do Norte possui uma riqueza natural que oferece uma
variedade de possibilidades para seus moradores e visitantes.
Nessa edição do livro, faremos alguns destaques, para exemplificar
algumas possibilidades disponíveis para aproveitar nossas belezas
naturais.

...Estância Lorena

A Estância Lorena localiza-se na Fazenda Tamanduá e oferece
lazer e natureza próximos à Cidade de São Luiz do Norte.

Estância Lorena. As Margens do Rio Vermelho - 2020
(Arquivo pessoal Lorena F. de Souza Silva)
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...Rancho Paraíso
O Rancho Paraíso – Clube Campos, localizado próximo ao território
dos quilombolas. Lugar em contato com a natureza que tem atraído
turistas de várias partes da região.

Rancho Paraíso localizado às margens do Rio das Almas – 2020
(Arquivo da Prefeitura Municipal)
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...Chácara Recanto Feliz
Chácara Recanto Feliz, localizado na Fazenda Tamanduá, próximo
à Cidade de São Luiz do Norte.

Chácara Recanto Feliz. As margens do Rio Vermelho - 2020
(Arquivo pessoal Jheniffer F. Rodrigues)
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A tradicional Festa do Peão

A Festa do Peão é um evento que virou tradição em São Luiz do
Norte. Toda população espera ansiosamente por este acontecimento que
é promovido todos os anos pela Prefeitura Municipal. Este evento
acontece em comemoração à emancipação política da cidade, tendo
quatro (04) dias de festa, iniciando na última semana do mês de maio,
terminando geralmente no dia 1º de junho, que é o dia do aniversário.

(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte, Ano 2019)

Esta tradicional festa tem entrada gratuita e é planejada
especialmente, para a diversão de todos os cidadãos são-luizense e
região, sendo a mesma também, uma oportunidade para aqueles que
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querem complementar sua renda financeira, através de compra e vendas
de produtos alimentícios, brinquedos, artesanatos, entre outros.

...atividades diversificadas para todas as idades
comemorarem o aniversário de São Luiz do Norte

Na popular Festa do Peão são realizados: Shows Musicais, o
Rodeio que é a maior atração; Desfile de cavaleiros; a coroação da
Rainha e Princesa do Rodeio.

...Bolo de aniversário com o tamanho que simboliza
a idade de São Luiz do Norte

E como em festa de aniversário o bolo não pode faltar, também é
um algo muito esperado pela população.
A cada aniversário que São Luiz do Norte completa é um metro de
bolo que aumenta. O tamanho do bolo é corresponde a idade da cidade.
Essa ação já faz parte da tradição da cidade, que reconhece o valor
inigualável de cada morador.

Registros fotográficos de momentos históricos de algumas
comemorações dos aniversários da cidade

Utilizando fotos do acervo da Prefeitura Municipal de São Luiz do
Norte, esse livro faz questão de registrar momentos históricos de
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comemorações importantes para cada cidadão, que tem ajudado no
progresso de nosso município.
A cada aniversário temos a oportunidade de aplaudir o processo de
superação de dificuldades e a criação de novas oportunidades para São
Luiz do Norte.

...primeiro Bolo de Aniversário – Ano 1990

Na foto abaixo, temos o registro do Primeiro Bolo de Aniversário
dividido com toda a população.
Começou aqui nossa tradição do bolo de aniversário com o tamanho
correspondente a idade de São Luiz do Norte.

Primeiro Bolo de Aniversário – Ano 1990
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Bolo - Ano 2016

Bolo - Ano 2017
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Bolo - Ano 2018

Bolo - Ano 2019
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Comemoração do aniversário de 31 anos

...de acordo com o Decreto de enfrentamento à pandemia do
coronavírus.

(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

O Ano de 2020, foi atípico em função das medidas de segurança
para conter a pandemia da COVID-19. Por isso não foi realizada a
tradicional comemoração do aniversário de 31 anos de São Luiz do
Norte. Contudo, fica a esperança de comemorar os próximos
aniversários, como a população merece.
Foi realizada uma comemoração, considerando às medidas de
segurança exigidas. Nesse sentido, o Prefeito Jacob orquestrou a
celebração do aniversário de 31 anos de São Luiz de Norte, através
de:
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- Desfile com máquinas e diversos veículos adquiridos pela
Prefeitura, através de recursos próprios e Emenda Parlamentar, a fim de
representar o trabalho incansável, em prol do progresso de São Luiz do
Norte.
- Live com show musical e humorístico com arrecadação de mais 2
mil toneladas de alimentos para serem doados às famílias carentes do
município.

O Prefeito Jacob Ferreira sempre consegue dar a população um
motivo para comemorar, mesmo em tempo de pandemia do Coronavírus.

...a seguir registros fotográficos da comemoração de 31 anos.
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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Entrega de máquinas e diversos veículos adquiridos pela Prefeitura,
através de recursos próprios e emenda parlamentar, para melhorar a
qualidade de vida de São Luiz do Norte.
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Live com o humorista Pedro Manso
e com aos cantores João Lucas e Marcelo.

São Luiz do Norte é conhecida por ser um município que investe na
qualidade de vida de seus moradores e visitantes. E as festividades
sempre fizeram parte do projeto de governo do Prefeito Jacob Ferreira,
visto que, ajudam a combater o stress físico, mental e psicológico,
fortalecendo a saúde da população. Por isso, a comemoração do
aniversário de São Luiz do Norte sempre foi tão importante.
Então, o governo municipal considerando o contexto de tensão
causado pelo período de pandemia em 2020, planejou o show de
comemoração através de uma “live”, que é uma transmissão ao vivo
de áudio e vídeo na Internet, feita por aplicativos como o Youtube.
O show escolhido uniu as piadas do humorista Pedro Manso e as
músicas com a dupla de cantores João Lucas e Marcelo.
A “live-show” aconteceu na praça, que estava devidamente
organizada para receber as contribuições de todos, evitando assim a
aglomeração.
Outro aspecto que merece destaque é que o show foi beneficente para
ajudar as famílias carentes do município.
A Live show foi um sucesso de audiência e um recorde de
arrecadação. Foram mais de duas (02) mil toneladas de alimentos
angariados para famílias carentes do município.
É incrível observar a preocupação e o cuidado da Prefeitura
Municipal com a sua população, que oportunizou uma comemoração,
como forma de, diversão e auxílio aos mais necessitados.
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A Live Show foi um sucesso de audiência e de doação.
c
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... Desfile de Cavaleiros

O Desfile de Cavaleiros é sem dúvida uma das atividades da festa
de comemoração, do aniversário de São Luiz do Norte, onde a população
se prepara com muita antecedência para se caracterizar e assim
participar com muita beleza e alegria.
A cada ano o desfile aumenta o número de cavaleiros, e a gestão
municipal consegue se superar na organização.
É emocionante assistir ao desfile de cavaleiros pela cidade de São
Luiz do Norte.

Desfile de Cavaleiros
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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Desfile de Cavaleiros
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Desfile de Cavaleiros
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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Desfile de Cavaleiros (Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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Queima de Fogos - Ano 2019

Show - Ano 2018

Show - Ano 2019

Show - Ano 2018

Show - Ano 2019

Show - Ano 2019
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Abertura do Rodeio
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Rodeio Show
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Concurso Rainha do Rodeio – 2000 a 2019

Charme, beleza e simpatia marcam a escolha da rainha do rodeio do Município
de São Luiz do Norte.
As candidatas disputam o concorrido título de rainha do rodeio, onde o público
pode prestigiar a apresentação de todas as candidatas que buscam o título para representar
o município na tradicional Festa do Peão.

...vencedoras do Concurso Rainha do Rodeio – Anos
2000 a 2019

Foto: Deuzely L. dos S. Rosas – 2000

Foto: Mirella Lorena Marques – 2004/2006/2008

Foto: Leiliane Rezende de Lima – 2002

Foto: Juliana Tiago De Jesus – 2005

Foto: Elba Jubyelle de S. e Silva – 2003

Foto: Mávia Ingred Ferreira Alves – 2007
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Foto: Paulla Scarleth Marques Silva – 2009

Foto: Hallanna Kássia Silva Lima – 2013

Foto: Yllana Horrara Marques – 2016

Foto: Jacy Jeniffer Ferreira Araújo - 2010

Foto: Jessiane De Souza Ferreira – 2014

Foto: Danielle Gomes – 2018

Foto: Záyra Julliana Lopes Silva – 2011

Foto: Thaynara Karla Ribeiro – 2015

Foto: Náryta Beatriz S. Silva 2019
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 ASPECTOS EDUCACIONAIS:
...uma visita às lembranças escolares de
São Luiz do Norte

Foto: Primeiro prédio da Escola Meira Matos – 1965
Acervo: Secretaria Municipal de Educação
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... a Escola onde tudo começou

Foi com os olhos marejados e com o coração alegre que
selecionamos os fatos e as fotos, a fim de imortalizar a importante
trajetória da Educação para o município de São Luiz do Norte. Por
isso, a foto que inicia esse tópico é da primeira escola de nosso
município, cuja história será contada nas próximas páginas.

...a missão formativa da escola

O surgimento da escola é fruto de um longo processo de
transformações, escolhas e ideias. Tendo sempre em mente a formação
de cidadãos.
Ao longo de nossa vida a escola passou a fazer parte da rotina
diária. Para a criança, a escola aparece desde muito cedo como um dos
espaços que orienta as suas ações. Um lugar natural formativo carregado
de sonhos e possibilidades de mudanças para a crianças, adolescentes,
jovens e adultos.
A partir de agora nossa narrativa abordará pessoas e situações
responsáveis pela implantação do sonho escolar no município.

...Meira Matos ganha mais um prédio e a implantação da 2ª
fase do Ensino Fundamental

Aos 04 (quatro) dias do mês de março de 1981 a prefeitura
municipal de Itapaci doou o terreno para a construção do novo prédio
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Meira Matos. Assim, Meira Matos deixa de ser escola e se torna Colégio
Estadual, funcionando a partir daí em dois prédios.
A criação do Colégio Estadual Meira Matos possibilitou a
implantação da segunda fase do Ensino Fundamental que correspondia
da 5ª a 8ª série, enquanto que no prédio antigo, dividido pela avenida
Hidrolina, funcionava a primeira fase do ensino fundamental de 1ª a 4ª
série. Ainda nos anos 80 foi autorizado o ensino médio e nos anos 90 o
curso técnico em magistério.

...homenagem prestadas ao corajoso e arrojado
Major Meira Matos.

Foto Meira Matos– 1964
Acervo: Secretaria Municipal de Educação

A Instituição de Ensino recebeu o nome Meira Matos, em
homenagem a este major, reconhecido pela sua bravura, coragem e
perseverança no país.
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4

Carlos de Meira Matos nasceu em São Carlos (SP) no dia 23 de

julho de 1913, filho de Liberato de Matos e de Benedita de Meira Matos.
Ingressou na Escola Militar do Realengo, sendo declarado aspirante-aoficial da arma de infantaria em janeiro de 1935. Em setembro seguinte
foi promovido a 2º Tenente e em setembro de 1937 a 1º Tenente. Instrutor
da mesma escola de 1940 a 1941. Em setembro de 1942 foi promovido a
Capitão. Foi promovido a Major em agosto de 195. Em 1953 tornou-se
instrutor da Escola de Estado-Maior, função que desempenhou até 1954,
quando foi nomeado adido militar do Brasil na Bolívia.
Voltou ao Brasil em 1957. Em abril desse ano foi promovido a
Tenente-Coronel. Em 1958 serviu novamente como instrutor, já da Escola
de Comando e Estado-Maior do Exército. A partir de 1959 e por diversos
anos, foi também instrutor de geopolítica da Escola de Comando e
Estado-Maior da Aeronáutica. Em agosto de 1963 recebeu a patente de
Coronel, sendo nomeado, no início do ano seguinte, comandante do 16º
Batalhão de Caçadores, sediado em Cuiabá. Nesse comando, participou
do movimento político-militar de 31 de março de 1964, que depôs o
presidente João Goulart, tendo marchado com suas tropas para Brasília.

Meira Matos assumiu a chefia do Governo Estadual de Goiás
como interventor federal.

Em novembro de 1964 o presidente da República, Marechal
Humberto Castelo Branco, decretou intervenção federal no estado de

4

Fonte: Autoridades brasileiras; Brasil Século 21 (6/80); BRAYNER, F. Verdade; CACHAPUZ, P. Cronologia;
CONSULT. MAGALHÃES, B.; CURRIC. BIOG.; Dados biográficos; Grande encic. Delta; INF. BIOG.; Jornal do
Brasil (4/10/66, 15/1/74, 25/5, 12/8 e 26/11/77 e 1/11/78); MENDONÇA, R. Dic.; Portal Militar.com.br.
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Goiás, devido às acusações de subversão contra seu governador, Mauro
Borges, do Partido Social Democrático (PSD). Com o apoio de tropas de
terra e ar, em 26 de novembro Meira Matos assumiu a chefia do governo
estadual de Goiás como interventor federal. Permaneceu no cargo até 23
de janeiro do ano seguinte, quando foi substituído pelo Marechal Emílio
Ribas, eleito governador pela Assembleia Legislativa goiana. Em
setembro de 1977, dedicando-se em seguida a atividades educacionais e
empresariais.

...foto atual do Colégio Estadual Meira Matos
A foto abaixo, registra em 2020 o Colégio Estadual Meira Matos e
nos permite comparar com a foto histórica que iniciou o tópico desse livro.

Colégio Estadual Meira Matos
(Acervo Secretaria Municipal da Educação de São Luiz do Norte)
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...Outras escolas também fazem parte da história
da educação do município.

Nos anos de 1989 a 1998 fizeram parte da história da educação de
São Luiz do Norte várias escolas, sendo algumas na zona rural e outras
na zona urbana. São elas:

Escola Municipal André Pereira Salgado - Desativada
(Acervo da Secretaria Municipal de Educação)

Escola Municipal Bom Sucesso- Desativada
(Acervo Secretaria Municipal da Educação de São Luiz do Norte)
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Escola Municipal Josina Maia Florencio- Desativada
(Acervo Secretaria Municipal da Educação de São Luiz do Norte)

Escola Municipal Vicente Cornélio- Desativada
(Acervo Secretaria Municipal da Educação de São Luiz do Norte)
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Escola Municipal Zagaia- Desativada
(Acervo Secretaria Municipal da Educação de São Luiz do Norte)

Escola Municipal Rubens Ferreira Naves- Desativada
(Acervo Secretaria Municipal da Educação de São Luiz do Norte)
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Escola Municipal Raio de Sol- Desativada
(Acervo da Secretaria Municipal de Educação)

...Secretários, diretores e professores que contribuíram com a
Educação no município.

O município de São Luiz do Norte gloria-se da trajetória educacional
construída ao longo de sua história.
O processo educacional é prioridade para a Gestão Municipal, que
se empenha em reelaborar continuamente um plano estratégico, a partir
de um diagnóstico real, trabalhado através de projetos de excelência.
Todos os protagonistas do processo de ensino-aprendizagem tem
sido continuamente valorizados para garantir a qualidade educacional do
município.
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...o Secretário Municipal de Educação

O Secretário Municipal de Educação atua como dirigente Municipal,
fazendo a gestão das políticas municipais da área. Coordena e conduz os
processos da secretaria, favorecendo que toda equipe como diretores,
professores, coordenadores e outros, trabalhe de maneira articulada para
consolidar o plano de governo da prefeitura e cumpra o planejamento
estratégico estabelecido.

Segue abaixo a lista de Secretários Municipais da Educação de
São Luiz do Norte que atuaram de 1989 a 2020.

SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO 1989/2020
Secretários

Ano de atuação

Neuza Rodrigues Costa de Lima

1989

Maria Terezinha da Penha

1990/1991

José Renato Rodrigues Lopes

1992

Eusa Soares Gomes

1993/1996

Elza Dias Santana

1997/1998

Afonso Ferreira da Costa

1999

Euza Regina Marques

2000

Edméa Fernandes Rodrigues

2001/2002

Eusa Soares Gomes

2003/2004

Eusa Soares Gomes

2005/2006

Quezia Guimarães de Paiva

2007/2008

Cleide Maria da Silva

2009/2012

Euza Regina Marques

2013/2016

Euza Regina Marques

2017/2020
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Segue abaixo a lista das primeiras escolas municipais e seus
respectivos professores.
PRIMEIRAS ESCOLAS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO
ESCOLAS

PROFESSORES

Escola Municipal Posto Esplanada

Maria de Fátima Bolina

Escola Municipal Bonsucesso

Maria Aparecida M. do Vale

Escola Municipal Josina Maia

Domingas Marçal de Jesus

Florêncio
Escola Municipal Joao Inácio

Antônia Teles Fernandes

Escola Municipal Rio Vermelho

Jose Carlos Marques

Escola Municipal André Pereira

Maria Rosa Barbosa / Francisco

Salgado

Medeiros

Escola Municipal Vicente Cornélio

José Aparecido Alves dos Santos

Escola Municipal Rio dos Bois

Coraci P. da Silva Moreira

Escola Municipal Zagaia

Joarez Matias Roza

Escola Municipal Prisca

Maria Sebastiana Alves

Escola Municipal da Balsa

Magnólia N. Araújo

Escola Municipal Porto Leocárdio

Marinalva R. Lima

Escola Municipal Lavrinha de São

Adelina Borges das Chagas,

Sebastiao I e II

Adriana Maria Ferreira,
Jane Sanphora F. Medeiros,
Liamar Caixeta da Silva,
Maria Helena M. de Oliveira,
Maria Mocenir Oliveira
Maura Rosa de Miranda,
Sônia Bittencourt Arins,
Sônia Maria da Mata,
Valmira Jose de Almeida,

Escola Municipal Raio de Sol

Maria Raquel Rodovalho - diretora
Edna Messias Coelho
Gênita Pereira de Almeida
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Ivonilde Vieira F. Moreira
Maria Aparecida M. do Vale
Escola Municipal Rubens Ferreira

Adilson Soares Ferreira - diretor

Naves

Cirlene Aparecida M. Aragão
Marli Arantes de Castro
Mirian Pereira Nunes
Nilzete Maria da Silva

Unidades Escolares do município

São Luiz do Norte se orgulha do trabalho desenvolvido em prol da
garantia do Direito à Educação.
Atualmente, existem quatro (04) Unidades Escolares, sendo três
(03) da Rede Municipal de Ensino e uma (01) da Rede Estadual, que
juntas atendem do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. Dessa forma,
o município oferece a Educação Básica pública e gratuita. São elas:
- Escola Municipal José Machado da Silva;
- Escola Municipal Professor Joaquim Adelozo de Sant’Ana;
- Escola Municipal Lavrinhas de São Sebastiao.
- Colégio Estadual Meira Matos

É importante destacar o desenvolvimento do Projeto Criança Feliz,
que tem como público-alvo a Educação Infantil, especificamente, o
Maternal de 3 anos de idade, através de uma parceria entre a Prefeitura
Municipal, a Igreja Assembleia de Deus e famílias.
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Escola Municipal José Machado da Silva

Escola Municipal José Machado da Silva
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

A Escola Municipal José Machado da Silva é um símbolo da história
do município. Está localizada à Avenida Lauzimar de Oliveira, Nº 631,
centro de São Luiz do Norte.
No início era Escola Estadual José Machado da Silva, criada com a
Lei nº 13.225 de 30 dezembro de 1997. Foi desmembrada nesta data,
mas fundada em 1961, no Governo de Benício de Souza Prefeito de
Itapaci, visto que naquela época São Luiz do Norte pertencia a esse
Município.
Foi construída em um terreno doado pelo Senhor José Machado da
Silva, com uma área de 3.850m, motivo pelo qual a escola recebeu esse
nome.
A Escola Estadual José Machado da Silva foi municipalizada em
fevereiro de 2004.
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A causa da municipalização foi que o município decidiu colocar em
prática uma decisão da 5LDBN 9395/96 acerca da responsabilidade com
a 1ª fase do Ensino Fundamental
Em 2015, aconteceu a inauguração da reforma e a ampliação.
Foram convidados de honra os pioneiros da educação e o prefeito que
construiu a escola, o senhor Benicio de Souza. Todos foram
homenageados recebendo do prefeito Jacob Ferreira, do vice- prefeito
Elieudes Moraes, da Secretária de Educação Euza Regina Marques e da
Câmara de Vereadores uma placa de honra ao mérito, por terem
participado ativamente do início da história da educação no município.

Segue abaixo, registros fotográficos do evento histórico

Prefeito Municipal Jacob Ferreira, Ex Prefeito de Itapaci Benicio de
Souza
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

5

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
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Estregidio Areda Vasconcelos e Sebastião Pereira Cirino recebendo uma
lembrança de Cleia Félix e Viviane Amorim
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Ex Diretores da Escola
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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Ex Diretora Neusa Rodrigues e prefeito Jacob Ferreira
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Ex Diretora Edméa Fernandes e Vice-prefeito Elieudes Moraes
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

133

Ex Professora Maria Terezinha da Penha e sua filha Ana Claudia
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Elisabeth representando sua mãe Joana Darque
e a primeira-dama Maria Neta
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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Professora dona Glorinha e Prefeito Jacob Ferreira
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Professora Maria Teles e Vice-prefeito Elieudes Moraes
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

135

Prefeito Jacob Ferreira e todos os homenageados
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Escola Municipal Professor Joaquim Adelozo de Sant’Ana

Escola Professor Joaquim Adelozo de Sant’Ana
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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Após a emancipação de São Luiz do Norte (1989) foi criada em 1993
a primeira Escola Municipal urbana situada no Bairro Rubens Ferreira
Naves, na rua 04, quadra 04, lote 02, denominada Escola Municipal
Rubens Ferreira Naves, atendendo assim a demanda local.
Com o crescimento da população local houve necessidades de
reformas na estrutura física e ampliações da unidade para atender as
expectativas de aprendizagem e Leis de Diretrizes e Base da Educação
Nacional.
Com o projeto da reforma pré-aprovado pelo FNDE, atendendo
todos os requisitos de uma escola moderna, foi visto que a área a ser
construída

era

insuficiente

para

ampliação.

Havendo

assim

a

necessidade de transferência para um terreno amplo que correspondesse
a demanda escolar.
No ano de 2017 foi realizada a transferência de endereço da Escola
Municipal do Bairro Rubens Ferreira Naves para o Bairro José Machado
da Silva na Avenida Gumercindo Ferreira.
Conforme a Resolução CCE/CEBN 460 de 20 de setembro de 2018
a Escola Municipal Rubens Ferreira Naves mudou de denominação para
Escola Municipal Professor Joaquim Adelozo de Sant’Ana, em
homenagem ao saudoso Professor Joaquim.

...Professor Joaquim Adelozo de Sant’Ana
O Professor Joaquim Adelozo de Sant’ Ana nasceu em Nova Esperança – PR,
em 02 de dezembro de 1954. Filho de Messias Adelozo de Sant’Ana e Dalzira Rosa
de Oliveira Sant’Ana. Teve uma infância humilde e pobre, vivendo com seus pais, nos
primeiros anos de vida, na zona rural.
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Começou seus estudos apenas aos 12 anos de idade, onde caminhava cerca
de 9 km todos os dias no trajeto casa/escola e escola/casa.
Apesar de começar os estudos tardiamente, não teve dificuldades de
aprendizagem na escola e concluiu o colegial (hoje, ensino médio) com êxito.
Viveu em Goiânia por dez (10) anos, onde trabalhou em diversas empresas
privadas. Participou da construção do trecho da rodovia BR-153, próximo a São Luiz
do Norte em meados da década de 1980, período em que acabou mudando-se com
os pais para São Luiz do Norte.

Professor Joaquim Adelozo de Sant’Ana
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Em 1988, foi convidado para ministrar aulas no Colégio Estadual Meira Matos.
Meses depois se inscreveu no concurso da Secretaria Estadual de Educação e foi
aprovado para o Cargo de Professor, para a mesma instituição onde já exercia sua
profissão. Foi neste período que o saudoso professor começou sua brilhante trajetória
como professor, exercendo-a durante 27 (vinte e sete) anos.
Casou-se em 1989, com Rosa Pereira de Jesus Sant’Ana e teve 3 (três) filhos:
Wallace Pereira Sant’ Ana, Roseane Pereira Sant’ Ana e Joaquim Adelozo de Sant’
Ana Júnior. Pai presente e dedicado, se preocupava com a educação e a formação
dos filhos. E apesar das dificuldades vivenciadas em alguns momentos de sua vida,
foi na esposa e nos filhos que obteve apoio e suporte necessário para vencer todos
os obstáculos.
Foi aprovado no vestibular da Universidade Federal de Goiás (UFG) em 2000,
para o Curso de Licenciatura em Matemática, porém desistiu após dois anos, devido
às dificuldades em conciliar trabalho, família e estudos.
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Era

considerado

um professor rígido,

pois se preocupava

com o

desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. Também era muito respeitado e
considerado pelos alunos como um amigo. Estava sempre disposto a ajudar quem
precisasse. Gostava de participar dos eventos da escola: jogos interclasse,
campeonato de tabuada, festa maína, dentre outros.
Foram 27 anos de uma vida dedicada ao ofício de ensinar e formar jovens e
adolescentes. Um trabalho respeitado e admirado por todos, marcado por momentos
de muita alegria e amizade. Faleceu no dia 23 de setembro de 2015, deixando a
esposa, três filhos e dois netos.
(Wallace Pereira Sant’ Ana – Filho do ProfessorJoaquim A. de Sant”Ana)

Escola Municipal Lavrinhas de São Sebastião

Escola Municipal Lavrinhas de São Sebastião
(Acervo Secretaria Municipal da Educação de São Luiz do Norte)

A 6Escola Municipal Lavrinhas de São Sebastião está localizada na
área rural, especificamente no povoado de Lavrinhas de São Sebastião,
6

Portarias de autorização nº Lei nº 073/92
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município de São Luiz do Norte-GO, às margens da Rodovia GO 338,
entre a cidade de Goianésia e a sede do município, às margens do Rio
das Almas.
A criação da escola foi para atender às crianças, adolescentes e
jovens, filhos de moradores tradicionais do lugar, bem como, filhos de
garimpeiros, que se instalaram durante a corrida do ouro, por volta de
1980.
Antes da construção da atual escola os alunos eram atendidos no
Grupo Escolar de Lavrinhas, que era uma pequena escola com uma sala
de aula multisseriada, onde funcionava da Pré-Escola até a 4ª série do
Ensino Fundamental. O Grupo Escolar pertencia ao município de ItapaciGO, antes da emancipação política do município.
A comunidade de Lavrinhas de São Sebastião, apesar de ter sido
um arraial na época Brasil colônia e de ter a população formada por
maioria negra, com identidade e a cultura ligada diretamente aos povos
de origem afro-brasileira, ainda não tem o reconhecimento como
remanescente das comunidades quilombola, até mesmo pela falta de se
auto reconhecerem como sujeitos quilombolas. O nome da escola foi para
homenagear o Santo São Sebastião padroeiro da região.

... Melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação do
município
A Gestão Municipal tem investido abundantemente para garantir a
melhoria da qualidade educacional. E processualmente, tem obtido
resultados positivos que mostram que está no caminho certo.
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Educação de São Luiz do Norte atinge melhor nota de sua
história no IDEB

(Acervo Secretaria Municipal da Educação de São
Luiz do Norte)

Os alunos do 5º ano da rede municipal de ensino de São Luiz do
Norte, atingiram uma marca histórica na Prova Brasil realizada entre
outubro e novembro do ano de 2017. O desempenho dos estudantes
elevou a média do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) de 5,7 pontos para 6,3 – a maior nota já registrada pelo nosso
município nos últimos anos.
A nota obtida pelos estudantes das escolas municipais é também
uma das maiores entre os municípios do norte de Goiás – superando a
média nacional para 2021 que é de 6,0.
Segundo o prefeito Jacob Ferreira, a marca alcançada pelos alunos
da rede municipal é motivo de orgulho e de otimismo. “A educação básica
tem conquistado nos últimos anos, graças à dedicação dos educadores,
resultados expressivos e que reforçam a qualidade e o compromisso dos
nossos

profissionais”,

disse:

“Agora

avançamos

no

Índice

de

Desenvolvimento da Educação Básica, com um salto de 5,7 pontos para
6,3 entre estudantes do 5º ano.
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 ASPECTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAIS

Emancipação Política

... Distrito de São Luiz do Norte

Após anos de lutas e unidos pelo sentimento de conquista, os
moradores do povoado de São Luiz do Norte sentiram-se motivados para
iniciar o processo de transformá-lo em Distrito. Os representantes do
povoado na época, como: Juscelino Vieira dos Santos, João Gomes
Ramos, Sostenes Florêncio da Silva, Benedito da Mata, Nelson Duarte de
Moraes, Edmeia Fernandes Rodrigues, entre outros, formaram uma
Associação de moradores para fortalecer e garantir junto ao Prefeito
Municipal de Itapaci o sonho do povoado de se transformar em Distrito.
Em maio de 1982 a Lei nº 9.160 foi sancionada e oficializada.

...projeto de lei para criação do município de São Luiz do
Norte

Com o crescimento do Distrito de São Luiz do Norte, a partir de 1982
a comunidade começou a reivindicar instalações de serviços públicos e
paralelamente,

começaram

a

ser

eleitos

os

seus

primeiros

representantes, como: João Anísio e Juscelino Vieira dos Santos que
ingressaram na ordem política do município de Itapaci como vereadores.
Devido à importância e à participação que o povoado conquistou na
política, em 02 de junho de 1986 foi redigido o projeto de lei nº 123
designando a liberdade do povoado.
142

...Plebiscito

Dr Djalma da Silva Rocha, Juiz eleitoral da 39ª Zona
Eleitoral, 1989.
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Aos 15 dias do mês de novembro de 1987 foi realizado o plebiscito
na cidade de São Luiz do Norte - Distrito judiciário da Comarca de ItapaciGo, sede da 39ª Zona eleitoral, sob a presidência do Exmº Dr. Djalma da
Silva Rocha, Juiz eleitoral.

...lei criando o município de São Luiz do Norte

O povoado de São Luiz do Norte passou pelo processo de
emancipação política, sendo desmembrado do território de Itapaci. Esse
processo foi motivado pela necessidade e expectativa da população por
melhor infraestrutura e desenvolvimento. E para concretizar o sonho de
tornar São Luiz do Norte independente, foi sancionada a Lei nº 10. 428
de 08 de janeiro de 1988, que dispôs sobre a criação do município.
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...primeira eleição no município

A primeira eleição no município de São Luiz do Norte-GO aconteceu
no dia 15 de abril de 1989.
O primeiro prefeito foi Juscelino Vieira dos Santos, o primeiro viceprefeito João Gomes Ramos que foram eleitos para o mandato de 1989 a 1992.
A posse foi realizada em um caminhão, pois na época não havia
nenhum lugar apropriado para o evento. A posse foi realizada no dia 1º
de junho de 1989, e o primeiro mandato foi de 3 anos e 7 meses.

Posse do 1º prefeito e Vice-prefeito, junho de 1989
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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... Ata de Posse do Primeiro Prefeito em 1989
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

...Ata de Posse do Primeiro Vice-Prefeito em 1989 –
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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...Ata de Posse dos Vereadores em 1989 –
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

 Poder Executivo e Legislativo de São Luiz do Norte

Esse livro considera fundamental apresentar fatos históricos
relacionados à formação do Poder Executivo e Legislativo de São Luiz do
Norte, a fim de imortalizar o trabalho realizado em prol da melhoria da
qualidade de vida da população.
A história aqui contada, através de relatos e registros fotográficos,
revela como o povo tem sido representado em suas reivindicações e
expectativas de desenvolvimento.
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1º Prefeito: Juscelino Vieira dos Santos - Gestão 1989-1992

Recebeu premiações a nível nacional
como melhor prefeito!
(Acervo pessoal de Juscelino Vieira dos Santos)

BIOGRAFIA

Juscelino Vieira dos Santos, brasileiro, casado, empresário,
residente e domiciliado na cidade de Nova Glória-Goiás. Nasceu dia 04
de janeiro de 1961 na cidade de Hidrolina-Goiás, na fazenda Minas
Gerais. Em 1968, mudou-se para o povoado de São Luiz do Norte-Goiás,
que na época tinha como apelido cachorro sentado e pertencia ao
município de Itapaci.
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...início da sua vida pública

Juscelino Vieira dos Santos estudou no Colégio Estadual Meira
Matos. Concluiu o 2º grau no Colégio Estadual Luiz Alves Machado na
cidade de Itapaci, onde iniciou a vida pública como presidente do Centro
Cívico estudantil, sua meta principal era colocar ventiladores em todas as
salas de aula, a qual foi alcançada 100%.

...vereador mais votado da história de Itapaci.

Nas eleições diretas Juscelino Vieira dos Santos foi eleito vereador
da cidade de Itapaci-GO para a gestão de 1982 e1988, foi o vereador
mais votado da história de Itapaci e Vale São Patrício.
Como vereador seu objetivo principal era defender o povo e tornar
São Luiz do Norte independente, tendo assim a sua sede própria e
administrada pelo próprio povo.

...realizou seu sonho de municipalizar São Luiz do Norte

Juscelino Vieira dos Santos e a Associação de moradores sãoluizense trabalharam com a mesma garra e determinação e teve o apoio
do deputado Osmar Cabral e o Governador do estado de Goiás Antônio
Henrique Santillo para concretizar o objetivo de municipalização do
distrito.
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...foi eleito primeiro Prefeito de São Luiz do Norte-GO

Em junho de 1989 Juscelino Vieira dos Santos foi eleito o primeiro
prefeito de São Luiz do Norte. E por ser solteiro na época nomeou sua
irmã Erly Rodrigues ao cargo de primeira dama. Tendo como objetivo
principal administrar e transformar o município em uma bela cidade.

... recebeu homenagens como um dos melhores prefeitos da
época

Devido ao seu excelente trabalho como prefeito Juscelino Vieira dos
Santos foi homenageado no Rio de Janeiro pela revista Amazonas, como
um dos melhores prefeitos da época. O Jornal Correio dos Municípios lhe
concedeu o título como melhor prefeito, foi eleito presidente da
Associação do Vale São Patrício por u

...esposa e filhos

Em 1995 Juscelino Vieira dos Santos casou-se com Neli Ferraz da
Silva, Teve dois (02) filhos, Manuel Vieira Santos Neto, em homenagem
ao pai e Vitória Vieira dos Santos.
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...foi reeleito como Prefeito Municipal de São Luiz do Norte e
recebeu premiações pela excelência da sua gestão

Em 1997 Juscelino Vieira dos Santos foi reeleito a Prefeito
Municipal de São Luiz do Norte. Nessa administração recebeu títulos de
melhor prefeito do Vale São Patrício e foi eleito pela segunda vez,
Presidente da Associação São Patricense dos municípios.

...Ex-Prefeito se tornou empresário

Após finalizar os mandatos como prefeito Juscelino Vieira dos
Santos atuou na empresa Feirão do Boi Leilões na cidade de Nova Glória.
Atualmente é empresário, dono de uma casa lotérica na cidade de
Rubiataba e também possui uma frota de ônibus na cidade de Nova
Glória.

Vice-Prefeito João Gomes Ramos

Primeira dama Erly Rodrigues

(Acervo pessoal de Juscelino Vieira dos Santos

(Acervo pessoal de Juscelino Vieira dos
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Vereadores de 1989 a 1992
Acervo da Câmara Municipal de Vereadores de São Luiz do Norte

Nascimento Pereira Salgado

João Ribeiro Estevão

José Paulo Filisbino

Lindomar Vieira Fernandes

Edmeia Fernandes Rodrigues

Marcondes Rodovalho

José Silvério de Oliveira

Carlos Roberto Pereira

Jacob Ferreira
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 Principais obras realizadas na Gestão de 1989 a 1992

O processo de municipalização exigiu muito esforço de toda equipe
para transformar em realidade o plano de governo. Dessa forma muitas obras
foram realizadas.
 Aquisição do prédio do Centro administrativo de São Luiz do
Norte, com uma área de 13.000m² contendo: Gabinete do
prefeito, Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças,
departamento pessoal, recepção, telefonia e Secretaria de
Educação.
 Prédio da Secretaria de Assistência Social, Secretaria de
Saúde, Avaliação, Coletoria Municipal;
 Prédio da Câmara Municipal e galpão com garagem;
 Prédio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.
 Escola de corte e costura para mulheres que desejavam
aprender uma profissão;
 Implantação do curso técnico de datilografia para ajudar os
jovens.
 Construção de escolas na zona rural para facilitar o acesso
das crianças ao estudo: Povoado de Lavrinhas; Rio dos Bois;
Bucaina; Bom Sucesso; João Inácio; Prisca; Zagaia;
Esplanada, Porto Leocardio;
 Reforma da escola de Nortelândia;
 Com o crescimento da população foram necessárias a
construção de mais moradias. Entã, a prefeitura fez doações
de lotes à população para que os mesmos construíssem suas
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casas. Assim surgiram os bairros: Rubens Ferreira Naves e
José Machado da Silva;
 Água encanada;
 Iluminação Pública;
 Asfalto;
 Hospital para a população.

...Registros fotográficos da gestão
(Acervo pessoal de Juscelino Vieira dos Santos)

Inauguração do Centro Administrativo

Inauguração do Centro Administrativo
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2º Prefeito: João Gomes Ramos - Gestão 1993-1996

“Entrei na vida pública, porque acreditava em
uma melhoria tanto para o município, quanto
para a população. Fiz muito para o povo de
São Luiz, pois a maior vitória é acreditar que
um dia fomos úteis para alguém”.
João Gomes Ramos

(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Biografia

João Gomes Ramos nasceu dia 12 de fevereiro de 1946 na Fazenda
Sítio Velho que pertencia ao município de Pilar de Goiás. Filho de Antônio
Gomes Tição e de Tereza Tição. Estudou na Escola Municipal Santa
Terezinha no Município de Itapaci - GO. Casou-se em 1971 com Iracema
Maria de Jesus e teve quatro filhos: Sandra Gomes Ramos; Jales
Silvestre Gomes; Alexandre Gomes Ramos e Fábio Gomes Ramos.

...mudança para São Luiz do Norte

João Gomes Ramos mudou para São Luiz do Norte em 1972 após
perceber durante uma visita que ali seria um bom lugar para criar sua
família e desenvolver seu trabalho de cerealista, comprando e vendendo
cereais.
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... Presidente da Associação de Moradores
de São Luiz do Norte

De 1987 até 1988 João Gomes Ramos atuou como Presidente da
Associação de Moradores de São Luiz do Norte, que inclusive foi a
primeira associação implantada no município.

...movimento para a municipalização de São Luiz do Norte

João Gomes Ramos trabalhou diretamente no movimento para
emancipação de São Luiz do Norte pois defendia a liberdade do
município. Tinha muito orgulho de ter participado ativamente da conquista
desse sonho.

...foi eleito vice-prefeito na primeira eleição do município

Em 1989 a vitória de se tornar vice-prefeito foi comemorada pela
oportunidade de ajudar as pessoas.

...prefeito no mandato de 1993 a 1996.

Em 1992 após a experiência de ser vice-prefeito João Gomes
Ramos, candidatou-se ao cargo de prefeito, obtendo uma grande vitória.
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...falecimento

A população chorou com o falecimento de João Gomes Ramos no
dia 14/05/2005. Ele se envolveu em um trágico acidente e faleceu junto
com seu filho Jales Silvestre Gomes e sua nora Elisabeth Batistela
Gomes.

Vice-Prefeito Jacob Ferreira
Foto: Acervo da Prefeitura Municipal

Primeira-dama Iracema Maria de Jesus
Foto: Acervo da Prefeitura Municipal
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Vereadores de 1993 a 1996
Acervo da Câmara Municipal de Vereadores de São Luiz do Norte

Marlene Soares Ferreira

Orozino Manuel Martins

Edimar Silvério Oliveira

Valderico Rodrigues da Silva

Carlos Roberto Pereira

Vanderli Pereira Bonfim

José Paulo Filisbino

José Carlos Ferreira

Benedito Brás da Silva

157

Principais obras realizadas na Gestão de 1993 a 1996
A gestão do prefeito foi marcada pela realização de muitas obras
importantes como:
 Construção do Ginásio de Esporte em parceria com o
governo estadual;
 Incentivo à prática de esporte através dos campeonatos
municipais. O prefeito acreditava que o esporte fazia parte da
educação do cidadão brasileiro;
 Posto telefônico, que era o meio de comunicação mais rápido.
Com o crescimento do município surgiu a necessidade de
construir a sede para o posto telefônico, que anteriormente
funcionava em uma sala junto a rodoviária;
 Implantação da lavoura comunitária de arroz. Com a grande
experiência do prefeito como cerealista ele criou esse projeto
para garantir que a população tivesse trabalho e alimentação;
 Campanhas do agasalho em parceria com a primeira-dama
Iracema Maria de Jesus;
 Obras

nas

diversas

secretarias

manter

o

bom

desenvolvimento do município.

O prefeito João Gomes conseguiu realizar muitos dos seus
objetivos, pois tinha o apoio do governador de Goiás Iris Rezende
Machado e do Vice-Governador Maguito Vilela, da deputada Mara Naves
e do deputado Jose Gomes da Rocha. Juntos eles fizeram muito pelo
desenvolvimento do município de São Luiz do Norte.
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...Registros fotográficos da gestão –
(Acervo da Prefeitura Municipal de São Luis do Norte)

Inauguração do Ginásio de
Esporte

Inauguração do Posto
Telefônico

Carga de arroz da Lavoura
Comunitária
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Divisão do arroz da lavoura comunitária

Jogo de Futebol no Povoado de Lavrinhas
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Prefeito João Gomes, vice prefeito, o saudoso Deputado Alvaro Peixoto
e autoridades do governo do PMDB
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Primeira dama Iracema Maria de
Jesus fazendo a entrega de
cobertores
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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3º Prefeito: Juscelino Vieria dos Santos - Gestão 1997-2000

A população elegeu Juscelino Vieira dos Santos para assumir seu
segundo mandato como prefeito de São Luiz do Norte.

Prefeito Juscelino Vieira dos Santos e 1ª
Dama Nely Ferraz
(Acervo pessoal de Juscelino Vieira dos Santos)

Vice-Prefeito: Carlos Roberto Pereira
(Acervo pessoal de Juscelino Vieira dos Santos)
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Vereadores de 1997 a 2000
Acervo da Câmara Municipal de São Luiz do Norte

Sebastião Ribeiro Estevão

Divanio Nunes Aguiar

Marlene Soares Ferreira

Edimar Silvério Oliveira

Nascimento Pereira Salgado

João Borges da Silva

Antônio Fernandes da Cunha

José Paulo Filisbino

Orozino Manuel Martins
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 Principais obras realizadas na Gestão de 1997 a 2000

Durante o mandato do Prefeito Juscelino Vieira dos Santos
foram realizadas as seguintes obras:

 Construção do Hospital Municipal;
 Construção da Escola Municipal Raio de Sol;
 Construção de dezoito (18) casas populares;
 Construção da Represa no Bairro Perilo;
 Construção do Calçadão na GO 338;
 Construção de um galpão no Bairro José Machado da Silva;
 Construção de banheiros na praça da Igreja Matriz;
 Construção de banheiros na praça Raniiro Manso;
 Construção de banheiros para a população carente;
 Construção de calçadas no Colégio Meira Matos;
 Construção de calçadas no Colégio José
Machado da Silva;
 Construção de calçadas no Hospital Municipal;
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Prefeito: Jacob Ferreira - Gestão 2001 - 2004

Servo fiel de Deus, trabalhador, sempre foi
um bom filho, esposo, um pai exemplar, um
administrador capaz, sério e honesto,
dedicado às causas de interesses dos
municípios.
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Biografia
Jacob Ferreira nasceu em 19 de Março de 1968 na cidade de
Jaraguá-GO, filho de António Miguel Ferreira e Luzia Maria Galdêncio
Ferreira.
Seus pais relatam que ele sempre foi uma criança ousada e
carinhosa. Aprendeu muito cedo a distribuir alegrias e a participar de
movimentos comunitários.

...mudou-se para São Luiz do Norte

Aos quatro (04) anos de idade Jacob Ferreira acompanhando sua
família mudou-se para São Luiz do Norte-GO.
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...1º mandato para vereador

Jacob Ferreira foi eleito vereador em 1989 no primeiro pleito desta
cidade, atuando como Presidente da Câmara Municipal e relator da
constituição Municipal.

...mandato de 1992 como vice-prefeito

Em 1992 foi eleito para o mandato de vice-prefeito atuando em parceria
com o prefeito João Gomes Ramos.

...esposa e filhos

Em 15 de julho de 1989 Jacob Ferreira casou-se ainda muito jovem
com a Maria Neta de Souza , tendo os filhos Ruben de Souza Ferreira e
Aline Cristina Ferreira.

...disputou a eleição para prefeito em 1996

No ano de 1996 disputou as eleições para prefeito mas não obteve êxito.
Contudo, conseguiu dar visibilidade ao seu projeto para São Luiz do Norte, fato
que o ajudaria nas próximas eleições.

... assessor de Gabinete Civil do Governador Maguito Vilela

De 1997 a 1998 Jacob Ferreira atuou como assessor de Gabinete Civil do
Governador Maguito Vilela. Posteriormente foi nomeado interventor do municipio
de Nova Gloria pelo então governador Maguito Vilela.
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...venceu as eleições do mandato do ano 2000

Em 2000 após pleitear novamente a Prefeitura Municipal foi eleito com
1826 votos. Uma vitória muito significativa que fortaleceu a sua gestão.

...Curso Superior em Gestão Pública

Enquanto prefeito Jacob Ferrira sentiu necessidade de fazer um curso
superior na área de Gestão Pública, a fim de potencializar sua competência
como prefeito e assim poder atuar com níveis de excelência no município de
São Luiz do Norte-GO.

Posse do Prefeito Jacob Ferreira e
Vice-prefeito Carlos Roberto Pereira,
2001.
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do
Norte)

Primeira-dama Maria Neta de Souza Ferreira
acompanhando o Prefeito Jacob Ferreira na posse
em 2001.
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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Jacob Ferreira assinando o termo de posse de
Prefeito Municipal, em 2001.
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Discurso de posse do Prefeito eleito Jacob Ferreira
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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Vereadores de 2001 a 2004
Acervo da Câmara Municipal de Vereadores de São Luiz do Norte

Ailton Alves de Oliveira

João Severino Aguiar

Maria Santana da Silva

Divânio Nunes Aguiar

José Paulo Filisbino

José Pedro Ferreira

Edimar Silvério Oliveira

Josué Borges da Silva

Rui de Souza Ferreira
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Principais obras realizadas na Gestão de 2001 a 2004

Governo de Mudança era o slogan do mandato de 2001 a 2004, por
isso, o Prefeito Jacob Ferreira e sua equipe fizeram questão de trabalhar
muito e em tempo recorde, para promover mudanças significativas em
São Luiz do Norte.
Defensor de práticas inovadoras o prefeito fez questão de promover
articulações que estimulasse a população a participar ativamente de sua
gestão.
Segue abaixo, algumas das inúmeras obras realizadas por seu
governo, que tinha como princípios a evolução dos processos
administrativos e o planejamento de atividades pautados na visão de
futuro:
 Expandiu

a

participação

popular

no

processo

de

administração pública.
 Construção de meios fios;
 Construção de muro e Necrotério do Cemitério;
 Construção de Escolas;
 Construção de Quadra de Esportes;
 Construção de Galeria Pluvial;
 Construção de Pontes;
 Construção de Estrada no Povoado de Lavrinhas;
 Recapeamento de asfalto;
 Troca de Sistema de Iluminação;
 Construção de Hospital.
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...Registros fotográficos da gestão
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Primeira-dama
Maria
Neta
distribuindo ovos de páscoa
para funcionários da Prefeitura
Municipal.

Primeira-dama Maria Neta e
Secretária Municipal da Educação
Euza Regina distribuindo ovos de
Páscoa para os alunos

Prefeito Jacob Ferreira no almoço
de Confraternização do final de ano,
com funcionários da prefeitura

171

Prefeito Jacob Ferreira distribuindo brinquedos para as crianças no dia de Natal.

Prefeito Jacob Ferreira e Primeira-dama Maria Neta visitando alunos da escola municipal
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Prefeito Jacob Ferreira e Primeira-dama na Festa do Peão em comemoração ao aniversário
da cidade.

São Luiz do Norte tem como tradição o corte do bolo gigante para que
cada cidadão possa comer e festejar o aniversário da cidade. Assim, o Prefeito
Jacob Ferreira e a Primeira-dama Maria Neta fazem questão de organizar,
anualmente, cada detalhe da comemoração.

Prefeito Jacob Ferreira e Primeira-dama Maria Neta no corte do tradicional
bolo de aniversário de Emancipação Política do municipio
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5º Prefeito: Jacob Ferreira - Gestão 2005 - 2008

(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Prefeito Jacob Ferreira e Primeira-dama Maria Neta Ferreira
Vice-prefeito Júlio César Augusto de Almeida e sua esposa Ghislane
Borges Peixoto Almeida

...reeleição para o mandato de 2005 a 2008

Após realizar uma campanha séria e muito ética o prefeito Jacob Ferreira
foi reeleito para atuar no mandato de 2005 a 2008. Com a reeleição, a
população de São Luiz do Norte reconhece o esforço, o compromisso e a
competência do prefeito que não tem medido esforços para fazer o melhor
pelo município.
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...Presidente da Federação Goiana dos Municipios - FGM

No mesmo ano em que atuava na reeleição Jacob Ferreira foi também
eleito Presidente da FGM - Federação Goiana dos Municipios.
Vale ressaltar que a Federação Goiana de Municípios (FGM) foi
criada em 2001 por um grupo de prefeitos para assessorar os municípios
do Estado de Goiás.

...Diretor Administrativo da Associação Goiana dos Municípios

De 2009 a 2012 Jacob Ferreira atuou como Diretor Administrativo da
Associação Goiana dos Municipios – AGM.
A Associação é uma iniciativa com o intuito de potencializar a união
dos municípios em prol da formação de uma força política que estimule o
desenvolvimento dos municípios.

...após o término do mandato em 2008

Após o término do mandado Jacob Ferreira se dedicou a trabalhar pelo
município de São Luiz do Norte, realizando articulações importantes. Nesse
período optou por não exercer cargo político.
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Vereadores de 2005 a 2008
Acervo da Câmara Municipal de Vereadores de São Luiz do Norte

Ailton Alves de Oliveira

Josué Borges da Silva

Marshal de Araújo

Edimar Silvério Oliveira

Hérbio Marta da Rocha

João Ribeiro Estevão

José Paulo Filisbino

José Pedro Ferreira

Rui de Souza Ferreira
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OBRAS REALIZADAS ENTRE OS ANOS DE 2005 A 2008

Nestes quatro anos São Luiz do Norte teve motivos para comemorar. O
municipio registrou elevado indice de desenvolvimento. A administração
municipal investiu na saúde, na educação, asfaltou ruas, construiu e reformou
praças, avenidas e também deu apoio ao social. A construção de várias obras
veio a contribuir para o crescimento do municipio, ofererecendo assim total infraestrutura a sua população.
 Instalação de energia elétrica na zona rural;
 Instalação de água tratada no Porto Leocárdio;
 Construção de mata-burros;
 Construção de bueiros em todo município;
 Segurança pública;
 Abertura de estradas;
 Construção do nicrotério;
 Construção de banheiros públicos na praça;
 Arborização e aparelhamentos nas praças;
 Reforma e ampliação da praça Ramiro Manso;
 Construção do espaço cultural João Gomes;
 Reforma e ampliação do posto de saúde;
 Reforma e ampliação do hospital municipal;
 Construção da quadra poliesportiva de Lavrinhas de São Sebastião;
 Reforma e ampliação da escola municipal Raio de Sol;
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...Registros fotográficos da gestão
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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6º Prefeito: Carlos Roberto Pereira - Gestão 2009 - 2012

Carlos Roberto, chamado de Carlinhos é
conhecido por ser um homem generoso,
religioso, honesto, esposo dedicado e
um pai muito amoroso.
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Biografia
Carlos Roberto Pereira, nasceu em Ceres-Goiás, no dia 13 de abril de 1965.
É filho de Joventino Vieira Pereira (in memoriam) e Ana Dometila Pereira (in
memoriam). Casal humilde e trabalhador que deixou um legado muito bonito para
sua família.

...professor no Povoado Oriente-GO

Carlos Roberto, chamado de Carlinhos é conhecido por ser um homem
generoso, religioso, honesto, esposo dedicado e um pai muito amoroso. Viveu sua
infância no Povoado Espírito Santo-GO. Aos 18 anos serviu o exército na cidade de
Cristalina – GO. Posteriormente, retornou para a casa de seus pais e foi convidado
para ser professor no Povoado Oriente-GO.
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...surgiu um líder em meio ao garimpo
Com o surgimento do garimpo, foi com seus pais para o Povoado de
Lavrinhas de São Sebastião, onde com seu jeito comunicativo e preocupado com
o próximo se destacou como líder, se tornando aquele que as pessoas procuravam
para pedir ajuda.
Neste período, fez muitos amigos e conquistou a jovem Valdete Maria
da Silva, casando-se em 1988. Desta união de amor e respeito nasceram seus
filhos Renato e Ricardo.

...iniciou na vida política como vereador
Carlinhos ingressou na vida política aos 24 anos. Sua trajetória
trajetória política é marcada pela vitória como como vereador em 1989 pelo
partido PMDB, sendo o vereador eleito com o maior número de votos.
Em 1992, lançou-se mais uma vez a reeleição a vereador pelo mesmo
partido.

...dois mandatos como Vice-Prefeito
Atuou como Vice-prefeito pelo PSDB no mandato de1996 tendo como
prefeito Juscelino Vieira.
No mandato do Prefeito Jacob Ferreira, que iniciou no ano 2000,
continuou atuando como Vice-Prefeito pelo partido PP.

...mandato como prefeito de São Luiz do Norte
Carlinhos foi prefeito de São Luiz do Norte do ano de 2009 até 2012
tendo como Vice-prefeito João Severino de Aguiar.
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Vice-Prefeito João Severino de Aguiar
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do
Norte)

Primeira-dama Valdete Maria
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do
Norte)
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Vereadores de 2009 a 2012
Acervo da Câmara Municipal de São Luiz do Norte

Edimar Silverio Oliveira

Jerônima Fernandes Teles

José Pedro Ferreira

Josué Borges da Silva

Valdivino Candido Ferreira

Nilton G. Carneiro

Júlio Cesar de Almeida

Herbio Marta da Rocha

Silvio P. Dos Santos
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Principais obras realizadas na Gestão de 2009 a 2012

- Reforma do posto de saúde do centro;
- Reforma do posto de saúde de Lavrinhas de São Sebastião;
- Reforma da Escola Municipal José Machado da Silva;
- Finalização da obra do Lago municipal

7º Prefeito: Jacob Ferreira - Gestão 2013 - 2016

Prefeito Jacob Ferreira e Primeira-dama Maria Neta
Foto do Acervo da Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte

“Iremos trabalhar para recolocar São Luiz do Norte de volta ao
caminho do crescimento. A população depositou mais uma vez o
seu voto de confiança na minha pessoa, e por isso mesmo não
mediremos esforços para honrar cada voto recebido, fazendo uma
administração para todos, sem distinguir partido ou qualquer
outra coisa", disse Jacob Ferreira (Acervo do arquivo pessoal)
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...Eleito pela terceira vez
Prefeito de São Luiz do Norte

Após 04 anos sem estar a frente de cargos públicos Jacob Ferreira foi
eleito em 2012, assumindo pela terceira vez a cadeira de prefeito em São Luiz
do Norte.

...com o terceiro mandado Jacob assumiu o desafio de reestruturar
a cidade.
Com a vitória para o terceiro mandato ele assumiu o desafio de
reestruturar a cidade, melhorando às condições de vida da população.

...fortalecimento da capacidade empreendedora da população
Um dos princípios trabalhados na Gestão do Prefeito Jacob foi o
investimento no potencial empreendedor da população de São Luiz do
Norte, através de projetos voltados para o desenvolvimento econômico.

...vida pública construída para a melhoria de
São Luiz do Norte

As gestões de Jacob Ferreira na Prefeitura de São Luiz do Norte,
demonstram que ele dedicou a sua vida para trabalhar em prol da
melhoria da população. Ele é um prefeito incansável e visionário.
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Vice-Prefeito Elieudes Dias de Morais
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Elieudes Dias de Moraes, filho de Eliete e Nelson Duarte, desde
criança acompanhou seus pais nos movimentos políticos do município.
Seu pai foi membro da Associação de Moradores em 1988
contribuindo grandemente para a emancipação política do município.
Foi escolhido pelo diretório do PMDB no ano de 2012 para disputar
as eleições como vice-prefeito.
Foram eleitos Jacob Ferreira para prefeito e Elieudes Dias de
Moraes para vice-prefeito – Gestão 2013 a 2016.
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Vereadores de 2013 a 2016
Acervo da Câmara Municipal de Vereadores de São Luiz do Norte

Ailton Alves de Oliveira

Cleiton Manuel

Fernando Soares Rosa

Jerônima Fernandes Teles

João Severino de Aguiar

Josué Borges da Silva

Edimar Silvério Oliveira

José Pedro Ferreira

Valdivino Candido Ferreira
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Principais obras e aquisiçõs da Gestão 2013 - 2016

 Reforma da Praça Matriz;
 Aquisição de uma retroescavadeira;
 Reforma de caminhões;
 Aquisição de ônibus através do Governo Federal;
 Manutenção de estradas da zona rural;
 Construção de bueiros;
 Aquisição de moto da marca zig;
 Mesas e cadeiras para Escolas Municipais;
 Operação tapa buracos;
 Manutenção das estradas da zona urbana;
 Recapeamento da zona urbana;
 Instalação de mata burros na zona rural;
 Reforma de pontes zona rural;
 Construção de quadra de esportes na escola José Machado da
Silva
 Manutenção da sinalização de trânsito;
 Reforma do caminhão de lixo;
 Troca e reposição de tambores de lixo;
 Reforma do PSF 302;
 Reforma do PSF 301;
 Aquisição de uma motoniveladora;
 Reforma de pá carregadeira;
 Caminhão pac 2
 Ponte Ribeirão possão;
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 Construção da Academia da Saúde;
 Aquisição de trator;
 Aquisição de três veículos novos;
 Instalação de internet e telefone fixo em todos os departamentos
da prefeitura

Registros fotográficos da gestão
Acervo da Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte

Reforma do PSF 302

Reforma da Praça
Matriz
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8º Prefeito: Jacob Ferreira - Gestão 2017 - 2020

- 4º mandato de Jacob Ferreira 1º mandato 2001 a 2004

2º mandato 2005 a 2008

3º mandato 2013 a 2016

4º mandato 2017 a 2020

Ser eleito para o 4º mandato é uma honra emocionante e uma
responsabilidade imensa, por isso, continuarei honrando a
população de São Luiz do Norte, através de uma gestão
transparente, ética e Modernizar. O nosso povo merece o melhor!
Jacob Ferreira

O 4º mandato trouxe um desafio ainda maior no sentido de gerir
e planejar para entregar resultados exitosos.
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Prefeito Jacob Ferreira e Primeira-dama Maria Neta,
Vice prefeito Elieudes Dias de Morais e
sua esposa Ana Claudia da Silva Morais
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

...modernizando a gestão

O foco do plano de governo de Jacob Ferreira é modernizar a gestão
e replanejar para potencializar o alcance dos resultados. Para tanto, a
criatividade e a ousadia são elementos importantes presentes nesse
mandato.

...traçando novos horizontes

A nível Nacional todos os municípios, de uma forma geral, passa por
uma recessão. Por isso, uma preocupação do Plano de governo é
Economizar e Gastar bem, aplicando com eficiência.
191

Vereadores de 2017 a 2020
Acervo da Câmara Municipal de Vereadores de São Luiz do Norte

Júlio Cesar de Queiroz

José Pedro Ferreira

Valdivino Candido Ferreira

Edimar Silvério Oliveira

José Fernandes de Além

Fábio de Souza Cordeiro

João Severino de Aguiar

Ailton Alves de Oliveira

Vírgilio Rodrigues Laigner
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Principais obras e aquisições na Gestão de 2017 a 2020

 Construção da Garagem Municipal Joaquim Moreira Vale
 Construção do Espaço Multiuso Negrim Arêda
 Construção da Escola Municipal Professor Joaquim Adelozo De
Sant’ana
 Construção da Quadra Poliesportiva Cristiano Augusto
 Construção do Campo Society
 Construção da Praça Lusia M. G. Ferreira
 Construção da Galeria Eúsa Soares
 Construção das Secretarias de Gestão Administrativa e Meio
Ambiente, Agricultura e Pecuária, Agência Rural e Coletoria
Municipal
 Reforma dos prédios públicos e demais anexos que compõe a
sede da Prefeitura
 Reforma da Escola Municipal José Machado Da Silva
 Construção de praça pública
 Construção do muro e calçadas da Escola no Distrito de Lavrinhas
 Reforma, adequação e ampliação do Hospital Municipal Antônio
Miguel Ferreira
 Construção de arquibancadas, calçadas e reforma de vestiários e
alambrado no perímetro do Campo de Futebol Ednon Silvério de
Oliveira
 Construção de espaço para realização de eventos festivos e
agropecuários Estação de Eventos Cristovam Elmyr Laignier
 Reforma e ampliação do Estádio Arena Central Raimundo Cordeiro
de Araújo
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 Reforma

dos

vestiários

e

alambrados

e

construção

de

arquibancadas e calçadas em torno do Estádio Municipal Ednon
Silvério de Oliveira
 Construção de vestiários, banheiros, arquibancadas e revitalização
do gramado no Campo Municipal no Distrito de Lavrinhas de São
Sebastião
 Reconstrução e revitalização da Praça Benvinda Vieira Dos Santos
 Adequação da Praça Francisco Elias e Praça do antigo Posto
Fiscal
 Construção de Praça Pública Municipal
 Construção da Praça Erasmo Lima de Azevedo
 Adequação da Praça Virmondes José Da Silva
 Revitalização da Praça Pública Ramiro Manso
 Reforma E Ampliação do Hospital Municipal Antonio M. Ferreira
 Construção de meio fio
 Pavimentação asfáltica
 Implantação do sistema de água e energia do loteamento Miguel
Cury
 Construção da praça com pista de Skate Maria dda Gaita
 Construção da Praça Severino Lins da Silva
 Implantação do novo sistema de água potável no Distrito de
Lavrinhas
 Reforma do Prédio do Cras
 Reforma, cobertura e fechamento da Quadra Poliesportiva no
Distrito de Lavrinhas
 Construção de Galerias Pluviais na Rua 15 e da Rua Gumercindo
Ferreira até a Go-338, 662, 53m
 Recapeamento de ruas e avenidas 28, 155, 89
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 Reabilitação de pavimentação asfáltica urbana nas seguintes ruas
e avenidas: Rua do Cras e Avenida Manoel Pedro Rodovalho;
Setor Nova Esperança; Rua Joaquim F. Naves; Rua Valdoir F. da
Silva; Rua Célio Rodrigues Silva e Rua Sebastião Borges da Silva;
Setor Nova Conquista; Rua E, Rua H e Avenida Juscelino
Kubitschek; Setor Jardim Hirman e Avenida Benvinda Vieira dos
Santos
 Restauração de Base com pavimentação asfáltica 9.052,92m,
Bairro Paraíso Ruas P-03, P-08 e Bairro Pôr do Sol, várias ruas do
Bairro Paraiso, Rua P-02, Setor dos Funcionários, Rua P-02 e P10 do Setor dos Funcionários, Rua 01 do Bairro Pôr Do Sol, Bairro
Pirillo Rua P-02 e P-04
 Construção e iluminação da Marginal Antônio Vieira da Fonseca
 21.302,10 metros quadrados de asfalto
 Construção de 5.318,10m de meio fio com sarjeta. 1.217,60 no
Setor dos funcionários. 2.205,91 na Avenida Antônio Vieira da
Fonseca
 Construção de 5.308,10m meio fio sem sarjetas. 2.205,91 na
Avenida Antônio Vieira da Fonseca. 1.217,60 no Setor dos
Funcionários
 Aplicação de 93.668,24 metros quadrados micro revestimento
Ásfaltico: Setor Paraiso; Rua P- 01; Rua P- 04; Rua P- 05; Rua P06; Rua P- 07; Setor José Machado; Avenida C; Rua J- 01; Rua J02, Rua J- 03; Rua J- 04; Rua J- 05; Rua J- 07; Avenida D; Avenida
Augusta Maria; Avenida Gumercindo Ferreira; Setor Rubens
Ferreira Naves; Rua 01; Rua 02; Rua 04; Rua 05; Rua 06; Rua 07;
Rua 08; Rua 09; Setor Nova Esperança; Rua Militão Fernandes;
Bairro Jardim Hirman; Rua J; Rua I; Setor Santa Fé; Avenida São
Luiz; Rua 06; Setor Pirillo; Rua P-03; Rua P-04; Rua P-06; Rua P195

07; Centro; Rua 02; Rua Augusta Maria; Avenida Vilmarina de
Souza Ferreira; Rua 15;

Rua 14; Rua 13; Avenida Brasília;

Avenida Gumercindo Ferreira; Rua Augusta Inácia.
 Lançar o Livro: Memórias e Histórias de São Luiz do Norte.

Registros fotográficos da gestão 2017 a 2020
Fotos do Acervo da Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte

Inauguração do Hospital Municipal Antônio Miguel Ferreira

Inauguração da Galeria Profª Eusa Soares
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Praça Pista de skate Maria da Gaita

Praça Lusia M.G. Ferreira

Reforma e Ampliação do Estádio Arena
Central Raimundo Cordeiro de Araújo

Setor Miguel Cury

Marginal Antonio Vieira da Fonseca

Microrevestimentos nas ruas e avenidas
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Inauguração da Galeria de Prefeitos

Praça Severino Lins da Silva

Praça Central Ramiro Manso

Galeria Pluvial GO 338

Setor dos funcionários

198

Academia da saúde

Campo society

Escola Municipal Prof. Joaquim
Adelozo de Sant’ana

Escola Municipal de Lavrinhas

Garagem Municipal Joaquim Moreira

Espaço Multiuso Negrin Areda
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Quadra Esportiva Cristiano Augusto

Espaço para eventos Cristóvão

Aquisição de retroescavadeiras

Cadeia Local

Implantação sistema de água em Lavrinhas

Aquisição de tratores
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Aquisição de Ambulâncias

Aquisição de veículos

O Desafio da Gestão Municipal durante a 7Pandemia do
Coronavírus, no ano de 2020.

Finalizamos o ano de 2019 com uma lista de ações a serem
realizadas no decorrer do ano de 2020, tais como: concluir uma
graduação com êxito, prestar um concurso tão sonhado, casar com a
pessoa amada, construir sua casa nova e tantas outras coisas. Na
verdade, ninguém planejou ou planeja algo infeliz, tragédia, doença ou
morte.
Então, inicia o ano de 2020 e logo em seguida a notícia: Pandemia do
Coronavírus, denominado SARS-CoV-2, através da doença 8COVID-19.

7

A Organização Mundial da Saúde (OMS), declarou no dia 11 de março de 2020, a Pandemia do novo
Coronavírus, chamado de Sars-Cov-2. A classificação é dada a uma doença que se propaga ao redor
do mundo rapidamente e de forma simultânea.
8 A COVID-19 apresenta um espectro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros graves.
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A nível mundial, a pandemia pegou as infraestruturas hospitalares
despreparadas e pouquíssimos profissionais da saúde aptos para tal
situação e consequentemente, vieram as vítimas fatais em todas as faixas
etárias e classes sociais. Uma catástrofe humanitária.
Os municípios em geral foram afetados. Decretos exigindo que
escolas, comércios, dentre outros órgãos fossem fechados, logo em
meados de março.
A população mundial passou a conviver com o medo. E vivemos a
triste experiência do regime de quarentena, isolamento social e
distanciamento social.
Foi preciso reaprender sobre a importância vital da higiene e a
necessidade de utilizar máscaras de proteção em todos os ambientes.
A educação precisou se reinventar para que os professores
pudessem garantir atendimento aos alunos. Foram criadas as aulas
remotas, regulamentadas pelo Decreto Federal, através do Regime
Especial de Aulas Não Presenciais-REANP. A equipe se reordenou para
entrega/recebimento presencial das atividades escolares. Coube às
famílias acompanhar seus filhos/netos nas aulas online.
Em função do caos, causado pela pandemia aumentaram os casos
de ansiedade e depressão pelo medo da contaminação, do desemprego
gerado pela crise na economia. Enfim, muitas dificuldades estruturais, que
tornaram impossível explicar, em poucas linhas, o pânico vivido a nível
mundial em 2020.

...Competência da Gestão Municipal no combate à pandemia

É muito importante ressaltar acerca da competência da Gestão
Municipal ao administrar o momento de pânico, causado pela pandemia
202

do coronavírus – ano 2020, para processualmente continuar a trabalhar
em prol da população de São Luiz do Norte.
Além de dar continuidade ao seu projeto de governo, o Prefeito
Jacob

Ferreira

se

empenhou,

com

sucesso,

em

agir

estrategicamente para conduzir o plano de combate à pandemia, por
amor e compromisso à São Luiz do Norte.

Prefeito Jacob Ferreira participando de webconferencia sobre a Pandemia
(Acervo da Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Registros fotográficos das ações realizadas para superar a
a Pandemia do Coronavírus, ocorrida em 2020

A seguir serão apresentadas registros fotográficos de ações estratégias
realizadas através de ação conjunta entre todas as secretarias para o
enfrentamento da COVID-19.
Ações da campanha de conscientização, prevenção e combate ao
coronavírus junto à população de São Luiz do Norte.
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Prefeito Jacob Ferreira e
Secretário da Saúde Afonso
Ferreira participando de web
conferencia sobre a Pandemia.
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do
Norte)

Prefeito Jacob Ferreira e
Secretária da Educação Euza
Regina em Reunião com grupo
gestor da Rede Municipal de
Ensino
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz
do Norte)

Prefeito Jacob Ferreira e
Secretária da Educação Euza
Regina em Reunião com
grupo gestor da Rede
Municipal de Ensino
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz
do Norte)
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Agentes da Secretaria Municipal de
Saúde trabalhando no combate a
COVID-19
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Agentes da Secretaria Municipal de Saúde medindo temperatura dos visitantes ao
município.
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Agente de Saúde fazendo a higienização
da população
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

205

Higienização do comércio local
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Escola Mun. Lavrinhas de São Sebastião

Escola Mun. Prof. Joaquim Adelozo
de Sant’Ana
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...Boletim informativo de São Luiz do Norte – Ano 2020

A Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte, através da Secretaria
Municipal de Saúde, periodicamente, divulgava um boletim informativo
acerca dos casos de COVID-19 no município.

(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

...Regime Especial de Aulas Não Presenciais

No dia 16 de março de 2020, as aulas presenciais foram suspensas
no estado Goiás, como uma medida de contenção do avanço do
coronavírus.
Iniciou o Regime Especial de Aulas Não Presenciais (REANP), que
adota estratégias de ensino e aprendizagem desenvolvidas por meios
digitais, com a utilização de outras metodologias que atendam alunos que
não possuem acesso à internet, desde que garantida a condição de
isolamento social.
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...a Secretaria Municipal da Educação desenvolveu um
plano de ação com estratégias diversas
A Secretaria Municipal da Educação de São Luiz do Norte,
devidamente orientada por outras instâncias, elaborou e desenvolveu um

plano de ação com estratégias diversas, para orientar escolas, alunos e
familiares, e assim garantir a continuidade educacional em 2020. Em
suma, o plano envolveu as seguintes ações:
- Orientação contínua às escolas no sentido de se reinventaram
para atender os alunos, através de aulas remotas com a devida
exploração da internet, bem como, elaboração de atividades escolares
para alunos que não tem acesso a internet;
- Entregas de atividades escolares na residência dos alunos através
dos condutores do transporte escolar;
- Entrega do Kit de Merenda Escolar aos pais dos alunos;
- Orientação processual acerca do processo de avaliação do
processo ensino-aprendizagem;
- Acompanhamento contínuo para evitar o abandono escolar;
- Conscientização dos familiares acerca da importância REANP.

Professora da rede municipal desenvolvendo uma aula por meio da internet
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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Entrega de atividades escolares

para o condutor Joilson

Aluna recebendo as atividades

escolares, em casa.

Pais recebendo as atividades
Escolares

Condutor do transporte escolar
fazendo entrega de atividades
dos alunos na zona rural

Pai recebendo o kit Merenda
Merenda

Mãe e aluno recebendo o kit

209

...Prefeito Jacob Ferreira e Equipe de Secretários Municipais
– Ano 2020.
O Prefeito Jacob Ferreira, e sua equipe de Secretários Municipais
(ano 2020), deixam o legado de um trabalho competente, articulado e
incansável, em prol da qualidade da educação, melhoria da saúde,
criação e otimização de resultados na construção civil, geração de
empregos, aumentando o crescimento, desenvolvimento e a valorização
da cidade.

Prefeito Jacob Ferreira e
sua equipe de Secretários
Municipais
(Acervo Prefeitura Municipal de São
Luiz do Norte)

Prefeito Jacob Ferreira e sua
equipe de Secretários Municipais
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do
Norte)
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Símbolos do Município de São Luiz do Norte

Após a posse do primeiro prefeito Juscelino Vieira dos Santos, no
dia 1º de junho de 1989, coube a equipe de governo tomar providências
para organizar os Símbolos Pátrios do município.

...concurso popular para a escolha dos Símbolos Pátrios do
município

A atual Escola Municipal José Machado da Silva a única que existia
na cidade na época, chamava-se Escola Municipal Meira Matos, e
pertencia ao município de Itapaci. E foi nesta escola que aconteceu um
“Concurso Popular” para a escolha do Brasão e da Bandeira do município
de São Luiz do Norte.
A organização do concurso foi na responsabilidade da Secretária
Municipal da Educação Idê Rodovalho.

...o concurso popular foi realizado através da colaboração de
uma banca de jurados

O concurso foi realizado através da apresentação de desenhos que
foram avaliados e premiados por uma banca de jurados que seguiram
criteriosamente as regras do concurso.
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...Brasão do Município de São Luiz do Norte

O Brasão escolhido apresenta na sua composição elementos da
agropecuária e da agricultura local: abacaxi, soja, tomate, arroz e feijão.

A autoria do brasão é de Sóstenes
Florêncio

da

Silva

(popular

Florencinho), que foi premiado em
primeiro (1º) lugar após avaliação da
banca julgadora.
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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...Bandeira do Município de São Luiz do Norte

A Bandeira selecionada exibe na arte três (03) estrelas de tamanhos
diferentes: A maior representa o nosso país; A estrela média representa
o Estado de Goiás; E a estrela menor representa o município de São Luiz
do Norte. O desenho da bandeira premiada foi de Aparecida João de
Oliveira.

.

...Hino de São Luiz do Norte-GO

No ano de 1990, o Prefeito Municipal Juscelino Vieira dos Santos
realizou um concurso para a criação do hino do município. Após alguns
dias do lançamento do concurso não compareceu nenhum concorrente, o
prefeito então contratou o senhor Hélio Miranda para criar o hino
retratando a grandeza do povo, a economia e também a realidade do
lugar.
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Letra do Hino de São Luiz do Norte-GO

Em São Luiz do Norte
Existe um povo forte,
Gente que faz e sabe conquistar.
Predado, forte e rico
Seu belo município
É grandioso e nos faz orgulhar.
Com passos triunfantes,
Surgiram os Bandeirantes
E assim se originou toda essa glória
Tu tens um povo capaz,
Pois o seu nome que brilha em Goiás
Está no panteão sublime da história.

(Refrão)
Salve, salve São Luiz do Norte,
Teu bravo povo jamais lutou em vão.
Aos pioneiros que foram teu suporte,
Eternamente a nossa gratidão.
Salve, salve São Luiz do Norte,
Do rico Vale tu és o maior.
Foi a coragem que te fez tão forte,
Tua Grandeza vem de muito suor.

Nesse solo fértil,
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Tudo só foi possível
Com muita fé, afinco e labor.
A terra produziu
E a cidade expandiu,
Provando assim nosso grande valor.
Com ouro em abundância.
Surgiu a esperança
Que nesse rico chão tudo ia crescer.
Foi Deus que te iluminou,
Pois essa gente que outrora aqui chegou
Só tem um ideal: Lutar para vencer.

Autor: Helio Miranda.
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CAPÍTULO

2 – REGISTROS FOTOGRÁFICOS QUE CONTAM A

HISTÓRIA DE SÃO LUIZ DO NORTE

A história é testemunha do passado,
luz da verdade, vida da memória, mestra da vida,
anunciadora dos tempos antigos.
Cícero (s.d)

O principal motivo da construção deste livro, intitulado Histórias e
Memórias de São Luiz do Norte, é promover um resgate de nossas
origens, ensinando a população a ter orgulho de nossas raízes.
Tudo o que existe em nosso município é fruto de um trabalho árduo,
sonhado e realizado por pessoas que foram aprendendo a fazer, fazendo.
Nossas personalidades políticas, mais importantes, se construíram
políticos durante a prática da administração pública, administrando o bem
de todos, mediando conflitos e descobrindo que o amor pelo nosso
município é sempre o melhor plano de governo que existe.
Foram muitos “não” recebidos; muitas ações incompreendidas;

muita vontade de desistir. Contudo, existia e ainda existe um propósito
maior, que é a vontade de oferecer o melhor para a população.
Gratidão a todos que fizeram, tem ajudado e vão continuar deixando
sua marca na construção histórica de nosso município.
Nas próximas páginas apresentaremos registros fotográficos que
enfatizam alguns aspectos da história de São Luiz do Norte.
216

José Machado da Silva, fundador
de São Luiz do Norte – GO, 1960.
(Acervo pessoal de Neuma Simonia Vasconcelos)

Juramento do 1º prefeito e Vice-prefeito, junho de 1989.
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

A posse foi realizada em cima de um caminhão.
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Ata de Posse do Primeiro Prefeito em 1989
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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Continuação da Ata de Posse do Primeiro Prefeito em 1989
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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Ata de Posse do Primeiro Vice-Prefeito em 1989
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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Continuação da Ata de Posse do Primeiro Vice-Prefeito em 1989
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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Ata de Posse dos Vereadores em 1989
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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Continuação da Ata de Posse dos Vereadores em 1989
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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Mural de Fotos dos Prefeitos até 2020

1º Prefeito Juscelino Vieira
Gestão 1989 a 1992

2º Prefeito João Gomes
Gestão 1993 a 1996

4º Prefeito Jacob Ferreira
Gestão 2001 a 2004

5º Prefeito Jacob Ferreira
Gestão 2005 a 2008

7º Prefeito Jacob Ferreira
Gestão 2013 a 2016

3º Prefeito Juscelino Vieira
Gestão 1997 a 2000

6º Prefeito Carlos Roberto
Gestão 2009 a 2012

8º Prefeito Jacob Ferreira
Gestão 2017 a 2020

224

Posse dos primeiros Vereadores - Gestão 1989 a 1992
(Acervo da Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Inauguração do Centro Administrativo de São Luiz do Norte –
Gestão 1989 a 1992.
(Acervo da Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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Divisão do arroz da lavoura comunitária – Gestão 1993 a 1996

A foto abaixo-citada, é um registro documental de um projeto que
oferecia Trabalho e Alimentação como forma de dar dignidade aos
moradores de São Luiz do Norte.
Organizados em uma Associação a população produziu uma
lavoura comunitária.
O momento histórico registrado mostra o prefeito e vereadores
coordenando a divisão do arroz produzido.

Não existe nada mais digno
do que o homem comer o fruto do seu trabalho honesto!

(R.G)
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...Normalmente, as pessoas costumam viajar
para conhecer cidades e artefatos históricos. E de fato isso é
enriquecedor!
Então, esse livro te convida a viajar pela história de São Luiz do
Norte presente nos “casarões” de alguns pioneiros.
Percebam a incrível beleza presente na arquitetura de cada casa
e no modo de vida simples que tem ajudado a construir nosso
município.
Admire-as e tenha orgulho de nossa história!
(Todas as fotos são do Acervo da Acervo da
Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Casa do Sr. Machadinho construída há mais de 50 anos
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Casa de Olívio Soares Ferreira construída há mais de 45 anos

Casa do Sr. Antônio Miguel Ferreira construída há mais de 40 anos
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Casa do Sr. José Gomes construída há mais de 40 anos

Casa do Sr. Constâncio de Aquino Ferreira, construída há mais de
40 anos
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Casa do Sr. Benedito da Mata- construída há mais de 40 anos

Casa da Srª Maria Quintina Mendonça construída há mais de 30
anos.
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Casa do Sr. José Bonfim construída há mais de 30 anos.

Balsa para travessia do Rio em 1988
(Acervo pessoal de Neuma Simonia Vasconcelos)

O ir e vir dessa balsa tem muitas histórias que estão guardadas nas memórias de
São Luiz do Norte e região. Ela já salvou vidas, salvou sonhos, e continua
navegando no curso da vida trazendo esperança.

231

Registro fotográfico para homenagear algumas
personalidades públicas de São Luiz do Norte
(In memoriam)

A morte é o destino de todos. Ninguém lhe pode escapar, e na hora do
adeus final todos somos iguais. Ela causa profunda dor, desespero, lágrimas
e eternas saudades.
A morte provoca perdas irreparáveis e quebra corações, mas há algo que ela
não pode, que é apagar das mentes e dos corações a lembrança e o amor
daqueles que ela nos rouba.
Assim, quem realmente é amado jamais morre, jamais desaparece
completamente. Sua memória prevalece na nossa saudade e pode atravessar
gerações mesmo depois de ter falecido.
(Fragmentos de uma poesia de A.D)

Mesmo sabendo, que não conseguiremos homenagear todas as
personalidades públicas importantes para a história de São Luiz do Norte,
resolvemos nos desafiar a começar a fazê-lo.
Somos sabedores que, logo apareceram outras fotos que estavam
arquivadas e o desejo de contar outras histórias que estavam guardadas
na memória do coração.
Então, abra a sua memória afetiva, para se emocionar com amigos
próximos e conhecidos, que já estão no descanso eterno, mas que
deixaram sua profunda contribuição para São Luiz do Norte.
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E caso você queria registrar outras personalidades públicas que já
faleceram, anote e envie a equipe organizadora do livro para que seja
acrescentado na próxima edição.
Afinal, a história está em constante movimento. Passado, presente
e futuro mudam a todo momento. O que não podemos é deixar que a
história de São Luiz do Norte se perca no esquecimento de nossas
mentes.
As fotos são do Acervo da Prefeitura Municipal de São Luiz do
Norte.

José Machado da Silva
Fundador de São Luiz do Norte. A partir de 1945.
(1911 – 1990)

Lindomar Vieira Fernandes
Vereador na Gestão de 1989 a 1992
(1963 - 2000)
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João Gomes Ramos
Vice-Prefeito na Gestão 1989 a 1992
Prefeito na Gestão 1993 a 1996
(1946 – 2005)

José Paulo Filisbino
Vereador nas Gestões: 1989 a 1992; 1993 a 1996;
1997 a 2000; 2001 a 2004; 2005 a 2008
(1950 – 2013)

Eusa Soares Gomes
Secretária Municipal da Educação na Gestão de
1993 a 1996; 2003 a 2006
(1963 - 2018)

José Silvério de Oliveira
Vereador na Gestão de 1989 a 1992
(1949 - 2020)

234

Moradores ilustres

Casal Florípes e Tarcísio Rodrigues

Casal José Paulo e Terezinha

Casal Elvira e Olívio
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Nenem Porte

Maria D. Ferreira

Professora Maria Teles
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CAPÍTULO 3 – AS MUITAS MÃOS QUE CONTARAM AS HISTÓRIAS E
MEMÓRIAS DE SÃO LUIZ DO NORTE

 Biografia dos colaboradores da construção do Livro Histórias
e Memórias de São Luiz do Norte: Orgulho de um passado que

reflete às conquistas do presente: 1943 a 2020

Esse livro foi escrito através da colaboração de muitas mãos, ou
melhor, através das memórias de muitos colaboradores, que são
moradores ilustres de São Luiz do Norte.
E para manter o caráter histórico do livro a biografia foi escrita por
eles mesmos, contando suas memórias.
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João Ribeiro Estevão

“Fui eleito duas vezes a vereador na cidade de
São Luiz do Norte Goiás.”
João Ribeiro Estevão e Regina Geraldo
Estevão,2020.
(Acervo pessoal de João Ribeiro Estevão)

Sou João Ribeiro Estevão, nascido em 12/01/1942, na cidade de
Morrinhos Goiás. Filho de José Ribeiro Estevão e Durvalina Cândida de
Jesus. Morei em uma fazenda no Munícipio de Hidrolina-Goiás.
Comecei a trabalhar com doze (12) anos de idade como trabalhador
Carpi para custear as despesas de casa e ajudar a cuidar dos meus sete
(07) irmãos, pois meu pai era muito doente. Trabalhava três (03) dias para
valer um (01) dia de um homem. Assim, não tive oportunidade de estudar.
Trabalhei em plantio de milho, feijão e arroz, tudo isto, em arrendo.
Ganhava por porcentagem.
Com muito trabalho, esforço e economia, consegui comprar umas
vacas e um carro de boi, que logo foram trocados por 6 alqueires de terra.
No dia 05/10/1968 casei com Regina G. Estevão, nascida em Pilar
de Goiás, filha de Geraldo J. Simplício e Ana G. Simplício. Não tivemos
filhos. Com união trabalhamos e adquirimos o patrimônio que temos hoje.
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Fui eleito duas vezes a vereador na cidade de São Luiz do Norte
Goiás, e também cheguei a candidatar a Prefeito, mas não fui eleito.
Minha vida foi trabalhar de sol a sol, para hoje aos meus 78 anos
de idade, poder ter uma vida financeira tranquila e viver bem com minha
esposa, e também ajudar os familiares.
No ano de 2016 minha esposa adoeceu. Foram tempos difíceis,
mas graças a Deus, ela se recuperou.
Estamos no ano de 2020 com vários problemas de saúde, mas sou
muito grato a Deus por tudo.

Sóstene Florêncio da Silva

“Fui relator do recadastramento eleitoral para a
emancipação política de São Luiz do Norte”.

Sóstenes Florêncio da Silva, 2020
(Acervo pessoal de Florêncio da Silva)

Meu nome é Sóstenes Florêncio da Silva, nasci, no município de
Uruaçu-Goiás, em 02/06/1939. Iniciei meu estudo primário no Grupo
Escolar Coronel Gaspar e anos depois, mudei com minha família para o
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Rio das Almas, estrada de Barro Alto, porque meu pai adquiriu uma área
de terra de 400 alqueires. A travessia do Rio das Almas foi feita de barco.
Naquela época a comunicação era feita via Anápolis, Pirenópolis,
corumbá, Calção de couro, que hoje é Goianésia, Barro Preto, que hoje
se chama Barro Alto e Santana, hoje a cidade de Uruaçu.
Em 1942, iniciei meus estudos e fui aluno do professor João de Sá.
Em 1945, voltei para Uruaçu. Em 1947, meu pai João Florêncio, adquiriu
no município de Itapaci-GO uma área de terra com aproximadamente 400
alqueires. Foi aí que decidimos mudar para
São Luiz do Norte, em 13/05/1947.
Por volta de 1949/50, fui para Anápolis
cursar o primário na Escola Paroquial de
Santana, que era administrada pelas Irmãs
Franciscanas. Estudei até o 2º ano do
ginásio. Guardo com muitas lembranças o
boletim de Conclusão do 4º ano primário, em
1952. (Foto ao lado)
Retornei para a fazenda em 1953, no município de Itapaci, para
trabalhar. Anos depois, comprei um caminhão e passei a trabalhar
viajando por vários estados.
Por volta de 1978 cheguei a São Luiz do Norte, onde residia alguns
de meus familiares. Trabalhei transportando produtos como: arroz, milho
e soja para região de ceres, produzidos pela Fazenda Alvorada,
administrada por Manuel Augusto e Joao Maria Moreno. As colheitas
eram transportadas para a empresa PLANAGRE em Goianésia.
Em 1986, comecei a ajudar o distrito como membro da Associação
de Moradores. Nesse ano começou o recadastramento eleitoral para a
tão sonhada emancipação política de São Luiz do Norte. Na oportunidade
atuei como relator da documentação necessária.
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Em 1988, foi realizada a declaração dos limites do município,
fluviais e geográficos, para que houvesse a primeira eleição em 1989.
Hoje com meus 80 anos tenho muito orgulho de ser morador de
São Luiz do Norte, na fazenda São Patrício.

Benedito da Mata

“Entrei na vida política com
o cargo de vereador”
Benedito da Mata
(Acervo pessoal de Florêncio da
Silva)

Sou Benedito da Mata, nasci em 31/03/2032, em Goiânia, filho de
Higino José da Mata e Maria Ferreira Dias. Ainda criança mudei com
minha família, da fazenda Jatobá, no município de Itapaci para Trombas.
Cheguei em São Luiz do Norte por volta de 1949 e ajudei na
construção da famosa BR 153. Fui chefe da construção da GO 338, que
leva São Luiz do Norte a cidade de Hidrolina.

241

Em 1977, eu e Cicero Rodrigues fundamos o atual Posto Tigrão.
Fomos responsáveis pela chegada da eletricidade no município.
Trabalhei nas empresas DNR, atual DENIT, Cristo Redentor, Terra Cap.
De 1993 a 1996, entrei na vida política com o cargo de vereador no
mandato do prefeito João Gomes Ramos. Trabalhei como secretário da
prefeitura municipal, bem como, exerci outras funções públicas até 2008.
Hoje com 88 anos, resido às margens do Córrego Tamanduá,
afluente do Rio Vermelho, na região da fazenda Bom sucesso no
município de São Luiz do Norte.

Cleide Maria da Silva

“Atuei como Secretária Municipal da Educação, Cultura e Desporto”
Cleide Maria da Silva
(Acervo da Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Meu nome é Cleide Maria da Silva, nasci em 03/08/1967 em
Hidrolina-Goiás, filha de Salvador Cândido da Silva e Luzia Cândido da
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Cunha. Casada com Valderi Lopes e mãe de Wigman e Zaira Julliana.
Tenho dois netos Wigman Filho e Davi Lucas, minhas paixões e alegria.
Moro em São Luiz do Norte desde 1983, cidade que tenho muito
carinho e apreço.
Cursei Colegial e Magistério. Pedagogia pela UEG-Campus Uruaçu.
Pós-graduada em Formação de professores e Ensino Religioso pela
Universidade Católica de Goiás.
Trabalhei por 31 anos na Educação de São Luiz do Norte, na rede
estadual e municipal, atuando no Fundamental do 1º e 2º ciclo e Ensino
Médio, atuando como professora, coordenadora pedagógica e de turno.
No período de 2009 a 2012 atuei como Secretária Municipal da
Educação, Cultura e Desporto. Fui aposentada em outubro de 2017.
Sou evangélica atuante a 29 anos na primeira Igreja Batista de São
Luiz do Norte, servindo e honrando a Deus, que me proporcionou minha
vida e meu trabalho. A Deus toda honra e toda glória.

Neusa Ferreira da Silva

“Atuei como professora da Secretaria
Municipal da Educação de São Luiz do Norte”.
Neusa Ferreira da Silva, 2020
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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Meu nome é Neuza Ferreira da Silva, nasci dia 09/02/1957, em
Jaraguá-Go, filha de Antônio M. Ferreira e Luzia Maria G. Ferreira. Morei
na fazenda Samambaia, à 18 km de Jaraguá, onde nasceram meus 8
irmãos.
Estudei na zona rural até concluir a 4º série primária. Em 1972
mudei para o município de São Luiz do Norte, que ainda era um povoado.
Embora apaixonada pelos estudos tive que fazer opção por
trabalhar em serviços na zona rural, como plantação de arroz e milho.
Com 19 anos, tive a oportunidade de trabalhar como professora em
uma escola criada na Fazenda do Sr. Aurelino Borges, para atender os
filhos de trabalhadores.
Lecionei por dois anos, nos turnos matutino e vespertino, pela
prefeitura de Itapaci-Goiás. Posteriormente, a diretora da escola do
povoado de São Luiz do Norte, Neusa R. Costa, me transferiu para a
Escola Est. Meira Matos. Assim, consegui voltar aos estudos, indo para a
cidade de Itapaci todas as manhãs.
Mesmo enfrentando muitas dificuldades de locomoção consegui
concluir o 1º grau. Anos depois fiz o projeto Lumém em Uruaçu,
concluindo o 2º grau. Passei no concurso para professora na Secretaria
Municipal da Educação de São Luiz do Norte.
Casei-me com 26 anos de idade com Salvador C. da Silva, um
esposo trabalhador, sábio e companheiro. Tive dois filhos Eliezer Antônio
Aguiar e Abner Osório Ferreira. Meus filhos são minhas paixões.
Alguns anos depois, retornei aos estudos na cidade de HidrolinaGoiás e fiz o curso de Filosofia Plena.
Atuei como professora nas escolas Meira Matos e José Machado da
Silva até completar 32 anos de serviço prestado. Aposentei-me com 50
anos.
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Participei de muitos eventos, nas escolas e também na
emancipação política da querida São Luiz do Norte.
Hoje aos 62 anos, continuo morando nesta cidade que tanto amo.
Sou evangélica desde a adolescência e dedico parte do meu tempo nos
trabalhos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde congrego
servindo a Deus e desfrutando de uma vida cheia de felicidades.

Profª Marly Garcia Carrijo

“Atuei na Educação Pública no período
de 1981 a 2018”.
Marly Garcia Carrijo.
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Sou Marly Garcia Carrijo.
Pedagoga. Especialista em Psicopedagogia, Administração e
Supervisão Escolar.
Atuei na Educação Pública no período de 1981 a 2018, nos cargos
de professora, coordenadora, diretora e Supervisora Administrativa, na
Educação Básica e Superior.
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Joana Chagas B. Alves

“Sou muito feliz por ser moradora do
município de São Luiz do Norte”.
Joana Chagas B. Alves, 2020
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Meu nome é Joana Chagas Barbosa Alves, nasci no dia 30 de
setembro de 1945, na cidade de Pilar de Goiás, filha de Joaquim Gomes
das Chagas e Rosalina Barbosa de Lima.
Sou muito feliz por ser moradora do município de São Luiz do Norte
há mais de 50 anos.
Tive a grata oportunidade de acompanhar meu pai na Folia de
Santo Reis.
Mesmo enfrentando dificuldade para fazer os percursos, por ser
criança, participava ativamente. Era uma alegria muito grande para o pai
e toda a família.
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Guilerme Ponciano de Almeida

“Tive a oportunidade de contribuir e acompanhar e a
evolução significativa do esporte no município”.

Guilerme Ponciano De Almeida, 2020.
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Nasci no dia 04 de março de 1959, na cidade de Hidrolina-GO, filho
de Domingo Ponciano de Almeida e Noemia Gonçalves Bailona.
Em 1989, mudei-me para São Luiz do Norte, quando este ainda era
município de Itapaci. E foi nessa época que assumiu a responsabilidade
de organizar o esporte.
Quando aconteceu a emancipação política em 1989, fui escolhido
para ocupar a Secretaria Municipal de Esporte do município. Fiquei nessa
função por três (03) mandatos consecutivos de 1989/2000. E assim, tive
a oportunidade de contribuir e acompanhar e a evolução significativa do
esporte no município.
Hoje, sou funcionário da rede estadual de educação, com curso
superior e atuando com muita dedicação.
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Pe. Gilsom Ferreira Santana

“Atuei como Padre de São Luiz do Norte.”
Pe.Gilsom Ferreira Santana, 2020
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)

Sou o Pe.Gilsom Ferreira Santana, e nasci no dia 01 de fevereiro de
1975, na cidade de Anápolis-Goiás. Morei em Niquelândia-Goiás dos
quatro (04) até os dezenove (19) anos.
Em cinco (05) de fevereiro de 1995 entrei para o seminário para me
ordenar padre.
Estudei em Roma no período de 2000 a 2005. E tive a oportunidade
de conhecer, pessoalmente, o Papa João Paulo II no ano de 2003.
Exerci o cargo de professor de filosofia no seminário na cidade de
Uruaçu, no ano de 2005.
Minha formatura e ordenação à Padre aconteceu na cidade de
Uruaçu-Goiás, no dia quatro (04) de junho de 2006.
Após minha ordenação, de 2014 a 2020, atuei em várias cidades da
Diocese de Uruaçu, como: Mara Rosa, Campinorte, Niquelândia, Itapaci,
Campos Verdes e São Luiz do Norte.
Desde março de 2020, estou em Minaçu-Goiás na Paróquia Nossa
Senhora das Graças, levando a palavra de Deus.
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Neuma Simonia Vasconcelos

“Diretora Cultural da Secretaria Municipal da
Educação de São Luiz do Norte”.
Neuma Simonia Vasconcelos
(Acervo pessoal Neuma Simonia Vasconcelos)

Neuma Simonia Vasconcelos. Nasci em 25/11/1969, na fazenda
Sítio Velho, no município de São Luiz do Norte Goiás. Filha de Estregidio
A. Vasconcelos e Maria de Lourdes Vasconcelos. Casada com José
Assis da Costa Junior, mãe de Marcos Paulo Vasconcelos Costa e Paula
Caroline Vasconcelos Alves Faria. Tenho dois netos Hyago Vasconcelos
Borges e Maria Júlia Vasconcelos Matos.
Moradora de São Luiz do Norte desde 1969.
Passei por todas as fases políticas, desde povoado a município.
Estudei no Colégio Estadual Meira Matos até a conclusão do ensino
médio.
Em1990 iniciei como educadora em São Luiz do Norte.
Cursei magistério, que me deu base para ingressar no cargo de
professora substituta de língua portuguesa no Colégio Estadual Meira
Matos. Com essa experiência, percebi minha vocação. Era uma pessoa
muito curiosa e gostava de ensinar algo novo para meus alunos.
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Continuei meus estudos, e ao mesmo tempo trabalhando como
educadora no 5° ano do ginásio.
Cursei Pedagogia na Universidade Estadual de Goiás-UEG, por
não ter outra opção de curso superior, naquela oportunidade. Foram 04
anos de muita luta e sofrimento, visto que precisava deslocar 90 km, no
período noturno, em um ônibus doado pela Prefeitura Municipal.
Em 2007, fui aprovada no concurso da rede municipal de ensino,
para professora titular das séries iniciais do Ensino Fundamental.
No ano de 2010 cursei Artes Visuais pela Universidade Federal de
Goiás-UFG em Goiânia.
De 2013 a 2020, atuo na Secretaria Municipal de Educação do
município assumindo cargos, como: Supervisora Pedagógica da Escola
Municipal de Lavrinhas de São Sebastião, Supervisora de Alimentação
Escolar, Supervisora do Transporte Escolar e Diretora Cultural.

Edmea Fernandes Rodrigues

“Vereadora na Gestão de 1989”
Edmea Fernandes Rodrigues
(Acervo Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte)
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Sou Edmea Fernandes Rodrigues, nasci em 18/01/1951.
Aos 16 anos de idade ingressei na Educação em Ceres-GO,
trabalhando até 1974. No mesmo ano mudei para São Luiz do Norte para
assumir uma sala de aula da 2º série primário na antiga Escola Estadual
Meira Matos.
No decorrer dos anos resolvi fazer outros cursos, como o Magistério
e Contabilidade, na cidade de Itapaci.
Concluiu Pedagogia na cidade de Ceres. Desde então, assumi
minha profissão passando por vários cargos relacionados a educação,
como: professora, coordenadora e diretora.
Aposentei em 1998 pelo estado, e logo assumiu a Secretaria
Municipal de Educação, permanecendo por 5 anos.
Fui vereadora na Gestão de 1989. Assim, que passou meu mandato
abandonei a vida política por algumas decepções.
Em 1991, fui aprovada no concurso para cartorária, assumindo o
Cartório do município em 1994, permanecendo até os dias atuais
(dezembro de 2020).
Me considero uma pessoa realizada, feliz com minha família:
esposo, 03 filhos e 8 netos. Sou cristã desde meu nascimento, pois
aprendi cedo com meu pai a importância da vida religiosa.
Congrego na igreja Batista. Creio que a palavra de Deus ainda é a
melhor solução.
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Co-organizadora e revisora Rúbia Rosa Guerra

“Muitas vezes, as fontes históricas foram
os próprios personagens, moradores que
se constituem em sujeitos históricos”.
Rúbia Rosa Guerra
(Acervo de Rúbia Rosa Guerra)

Graduada em Pedagogia e Biologia. Especialista em Metodologia
do Ensino Superior, Tecnologias em Educação e em Ensino de Biologia.
Titular da Secretaria da Educação do Estado de Goiás, com atuação
técnico-pedagógica na SRE de Uruaçu; Professora Formadora do
NURED; Professora Multiplicadora do NTE; Professora Formadora do
Proinfantil; Coordenadora Pedagógica do CAEE Herbert José de SouzaBetinho.
Dentre outras experiências, enfatizo a atuação como: Professora
universitária do Colegiado de Pedagogia e em Seminários presenciais;
Consultora Pedagógica na Secretaria Municipal da Educação de Alto
Horizonte. Tutora e Monitora Presencial e à distância em cursos EAD.
Atuei no processo de elaboração do roteiro do livro, posteriormente
na organização de cada texto, considerando às fontes históricas
disponíveis, bem como, na revisão até o produto final da obra.
Através de um diálogo contínuo com a Secretária Municipal da
Educação Euza Regina, organizadora do livro, fui sendo desafiada a
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“viver” a história local através de personagens vivos e dinâmicos, que
foram se transformando para transformar um povoado em um município
próspero.
O processo de contar as memórias e a história local de São Luiz do
Norte, foi explorado através de uma estratégia didática, a partir do
trabalho com fontes históricas de arquivos particulares e institucionais.
Muitas vezes, as fontes históricas foram os próprios moradores, que se
constituem em sujeitos históricos.
Foi um processo contínuo de releitura das fontes históricas e
concomitante reelaboração dos textos para garantir a fidelidade dos fatos.
Nesse sentido, as fotografias utilizadas como registro documental
foram preponderantes para a composição das memórias.
Desejo que cada leitor perceba que, não se trata apenas da leitura
de um livro, mas sim, de um documento, que conta a história local, vivida,
contada e escrita pelos seus próprios moradores, como autores da obra.
São memórias vivas que comprovam que fazemos e somos a própria
história.
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Biografia da Organizadora do Livro

”Aceitei o desafio de produzir o livro, com
as histórias e memórias de São Luiz do
Norte, a pedido do Prefeito Jacob
Ferreira, porque acredito que nosso
município precisa valorizar mais suas
origens”
Euza Regina Marques
(Acervo de Euza Regina Marques)

Sou Euza Regina Marques, nasci dia 17/12/1964, filha de Sebastião
Costa Marques e Marlene Aparecida Marques. Orgulhosamente, casada,
mãe de três (03) filhas lindas que me presentearam com a benção de avó
de seis (06) netos.
Formada em licenciatura Plena em Pedagogia pela Faculdade de
Filosofia do Vale de São Patrício. Especialista em Planejamento
Educacional

pela

Universidade

Salgado

de

Oliveira-Universo.

Especialista em Educação Matemática pela UniEvangélica.
Professora aposentada da rede estadual, onde por 26 anos
desempenhei funções de docência e de orientação educacional aos
grupos gestores e coordenadores pedagógicos.
Atuei como professora universitária da UEG-Campus Uruaçu no
Colegiado de Pedagogia.
Fui a primeira Coordenadora Pedagógica da rede municipal de
ensino (1991 a 2000). Em 2004 fui convidada pelo prefeito Jacob Ferreira
a assumir um novo desafio como Secretária de Gestão Administrativa e
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no mandato seguinte Secretária Geral do Controle Interno (2005 a 2008)
também gestão de Jacob Ferreira.
Me orgulho em atuar na Secretaria Municipal da Educação de São
Luiz do Norte 2013 a 2020, ocupando funções que me oportunizaram
trabalhar arduamente para alcançar o sonho de uma educação
democrática e de qualidade para todos
Acredito que Deus me deu a missão de ajudar pessoas. Por isso,
em todas as funções que exerço me dedico intensamente. Busco fazer o
melhor, porque sei que o meu contexto de atuação é muito complexo,
valioso, que contribui para o desenvolvimento integral de crianças, jovens
e adultos que anseiam por uma vida melhor.
Aceitei o desafio de produzir o livro, com as histórias e memórias de
São Luiz do Norte, a pedido do Prefeito Jacob Ferreira, porque acredito
que nosso município precisa valorizar mais suas origens.
A construção do livro foi um trabalho realizado em equipe, com a
participação da diretora de cultura e supervisoras pedagógicas, dentre
outros. Fato que exigiu muito tempo para garantir um nível de excelência
de produção.
Tenho certeza, que todos irão gostar do resultado e futuramente
teremos uma segunda edição, com novos fatos e fotos, porque a história
não para.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Recebi do prefeito Jacob Ferreira o desafio de produzir um livro
com a história de São Luiz do Norte. E que desafio!
Por muito tempo, refleti que toda história começa com uma
memória, que ficou guardada nas lembranças, porque teve um valor
naquele momento. Então, comecei a fazer um exercício de olhar para
cada detalhe de nossa cidade e me perguntar como surgiu? Por
quem? Em que momento?
Naturalmente nossas memórias vão se perdendo com o tempo.
E não podemos permitir que esse esquecimento acabe com o
orgulho de nossas raízes. Assim, produzir esse livro se tornou um
ato de amor ao nosso município.
O processo de construção do livro foi demorado e contou com
uma equipe da Secretaria de Educação e colaboradores, que auxiliou
no mapeamento das principais histórias e das memórias de nosso
município.
Através de um roteiro do projeto da obra, cada item foi escrito
pelas pessoas envolvidas. E a última etapa foi organizar a coletânea
de textos, cuidadosamente reunidos pela Diretora de Cultura Neuma

Simônia. Para o toque final do livro, transformando textos em
poesias aconchegantes e harmoniosas contamos com a professora
universitária Rúbia Guerra.
O resultado foi um livro fiel às histórias e às memórias
contadas.
Esse livro se constitui em uma obra que fará parte dos
documentos oficiais do município.
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Ao finalizar a primeira edição tenho a certeza que teremos uma
segunda edição. Pois, creio que a partir do lançamento deste livro
surgirão fotos guardadas e fatos curiosos.
Encerro, afirmando que a história está em constante
movimento. Passado, presente e futuro mudam a todo momento. Por
isso, a equipe de colaboradores dessa obra, convida você a ler esse
livro e a se emocionar com as nossas lembranças afetivas.
Deixo o desafio a cada cidadão são-luizense de ler o livro e
acrescentar uma memória para a próxima edição.

Secretária Municipal da Educação
Euza Regina Marques
Organizadora do Livro Histórias e Memórias de São Luiz do Norte- GO: Orgulho de
um passado que reflete às conquistas do presente!
1943 à 2020
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