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APRESENTAÇÃO
De repente um viajante, cansado das lidas da cidade grande,
ajeita suas malas, pede autorização aos seus superiores e sai em
busca de uma comunidade interiorana. Cidade pequena em
número de habitantes, mas grande em valores caipiras, tais como
a hospitalidade, o companheirismo e a fé cristã, cujas grandezas
são expressas na simplicidade e na singeleza de sua gente. Cidade
onde as pessoas se vestem e conversam de modo simples, mesmo
esbanjando formaturas ou farto recurso financeiro. Cidade onde
eu pudesse andar por suas ruas livremente, chamar as pessoas
pelo nome, alegrar-se com as que nascem e chorar com as que
perdem seus entes queridos. Enfim, cidade onde eu pudesse me
sentir mais humano e fazer as pessoas mais humanas. Esse
viajante sou eu mesmo, e essa cidade é Itaguari.
Tão logo cheguei em Itaguari, em 29 de janeiro de 2006,
programei minhas atividades pastorais e fui saber da história de
sua gente, porque só se compreende bem um povo quando se
estuda sua história, porque nos somos uma construção histórica,
somos um presente que veio do passado, construindo o futuro. E
da primeira pessoa que perguntei quem poderia me contar sobre a
história de Itaguari, veio a resposta: "o professor Joaquim, o
homem mis inteligente de Itaguari". Elogios à parte,
pessoalmente acredito que ninguém goste de Itaguari mais do que
o professor Joaquim. E olha que nós itaguarinos gostamos sem
tanto desta terra. Não precisaria ser mais do que é, o professor: um
exemplar pai de família e educador de mão cheia. Só que Joaquim
é mais: é músico que canta, toca e instrui, é topógrafo e
matemático que mede ruas e fazendas... e o que é melhor, é um
poeta de gestos poéticos que se concretizam na sua boa educação
e prestatividade que só tem igual, não mais ou maior. Esse é o
professor Joaquim que conheço e dou testemunho, o primeiro
autor deste livro.
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Em minhas celebrações de missa em Itaguari sempre via o
professor Osmar, ao lado de sua esposa. Calmo, tranquilo, sereno.
E de repente montamos um grupo de teatro. Quem cuidará do
cenário? "O professor Osmar!", disseram todos, porque o
professor Osmar é assim: se ele diz que faz, ele faz, e faz bem
feito, com dedicacão. Dito e feito: Osmar ajeita madeira,
transporta material, monta, desmonta, se suja todo e não está nem
aí se o nome dele é divulgado. Quer, sim, que seu serviço fique
bem feito porque sabe que se conhece a árvore pelos seus frutos, o
autor pelas suas obras. Sem falar que Osmar é também professor
de Matemática, Geografia, Química, Física e um ótimo
marceneiro, só para nos lembrar o homem de Nazaré, já que é um
seguidor dele. Por fim, um ótimo companheiro de festas,
principalmente as regadas por um bom vinho. Esse é o Osmar que
conheço e dou testemunho, o segundo autor deste livro.
Certa feita fui convidado para visitar uma exposição de
material antigo no Colégio Dona Genoveva Rezende Carneiro,
em Itaguari. Principal organizador e colecionador de objetos, o
professor José Eduardo do Couto. Apaixonado pela história de
Itaguari, não poderia ser diferente, já que é formado em História e
neto do proprietário de terras que tinha o mesmo nome seu e que
foi quem articulou a construção da cidade. Isso depois de receber
a proposta daquele que primeiro idealizou a criação da nossa
Itaguari, Pedro Procópio de Oliveira. José Eduardo do Couto, o
professor, é de pouca conversa, porque quem fala pouco tem mais
tempo para pensar. E foi dessa forma que ajudou a produzir esse
livro, sendo um orgulho para a família José do Couto, tão grande e
tão querida em nossa cidade e região. Esse é o professor José
Eduardo que conheço e dou testemunho, o terceiro autor deste
livro.
Queridos leitores, esses são os autores desta obra: três
nativos da região, três professores, três apaixonados por Itaguari.
E a prova de sua paixão é este livro que ora lhes apresento. Escrito
por amor a Itaguari e sua gente, sem nenhum lamento, sem
nenhuma paga, com toda presteza e dedicação possíveis.
Apaixonados que são pela história de seu povo, não deixaram de
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seguir o rigor metodológico que a ciência da pesquisa e da escrita
nos impõe, para o bem e a confiabilidade da produção. Nessa
linha tratam da história que antecede o início do povoado; depois,
do que primeiro sonhou Itaguari, Pedro Procópio de Oliveira; do
que articulou, José do Couto; dos que doaram suas terras para a
Diocese de Goiás, para dar início à construção do povoado; do
primeiro terço rezado ao pé do jatobá, na praça da matriz; dos
primeiros moradores; do primeiro caminhão, das produções
rurais, das farturentas folias de reis do município; da formação
política, das comunidades religiosas... das incontáveis
confecções; enfim, da História de Itaguari: de Campestre a
capital da moda íntima.
Prezados leitores, leia com bom grado este primeiro livro
sobre a história de Itaguari. Fora escrito com a caneta do esforço,
sobre o papel da dedicação para não passarem em vão a vida e os
acontecimentos dos que construíram a nossa Itaguari de hoje. A
mesma Itaguari que um dia encantou esse viajante missionário
que procurava e encontrou uma comunidade de povo simples,
ordeiro, hospitaleiro e de muita festa e fé. Esse viajante que,
outrora sem morada, aqui se aninhou para também construir, em
mutirão, dias melhores para todos. E publicar este livro já é prova
disso, porque é valorizar os pioneiros e as tantas vidas doadas para
que a nossa Itaguari chegasse onde chegou. E já que nós
itaguarinos continuamos a produzir história, oxalá os três
professores possam preparar o segundo volume com a mesma
dedicação e responsabilidade, tornando público as
particularidades e as grandezas de nossa terra e nossa gente.
Padre Agnaldo Divino Gonzaga,
poeta, violeiro e doutorando em História pela UFG
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INTRODUÇÃO
Entender e explicar o processo de surgimento e de evolução
de uma cidade é algo bastante complexo e cheio de mistérios e
controvérsias, sobretudo, quando já se vão longos anos e as fontes
de pesquisas vão se tornando cada vez mais escassas.
Observando o pequeno volume de informações sobre a
cidade de Itaguari, publicados em pequenos documentários e sites
oficiais, também os postados em páginas da Internet, verificamos
a necessidade de produzir e divulgar conhecimentos acerca do
município que ora se intitula “a capital da moda íntima”.
Tomando por princípio a realização de um trabalho
descritivo, que pudesse retratar um pouco da história, da situação
geográfica e de aspectos sociais relevantes, lançamos campo
afora pesquisando, coletando documentos e buscando
informações sobre a cidade de Itaguari Goiás.
Esta obra, que ora disponibilizamos para a população
itaguarina, contém informações acerca do que pudemos pesquisar
durante dez anos de trabalho. Trata-se de um conjunto de
informações abrangendo aspectos históricos, geográficos,
políticos, educacionais e culturais que retratam um pouco do que
fomos e do que somos.
Os relatos da obra foram feitos a partir do ponto de vista de
quem presenciou a maior parte dos acontecimentos. Assim os
autores da obra, todos naturais desta região, deixam marcas
evidentes nos textos de que também participaram ativamente no
processo de construção histórica de nosso município.
No decorrer da obra são apresentadas escrituras, leis e
documentos. Tais documentos foram introduzidos visando
preservar a memória histórica dos fatos ocorridos e propiciar aos
novos pesquisadores elementos para uma análise crítica e mais
aprofundada destas fontes.
As fotos que ilustram os textos foram cedidas por diversas
pessoas. Muitas destas fotos não possuem uma boa resolução,
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porém, seria privar do público o conhecimento visual de épocas
que marcaram nossa história. Desta forma decidimos publicá-las
da forma que as encontramos.
Durante o trabalho entrevistamos cerca de 30 pessoas. Gente
que julgamos ser dignas de crédito e que desejosas em contribuir
para a realização deste trabalho não mediram esforços em relatar
o que viram e presenciaram.
Grande parte dos relatos colhidos não foi diretamente
transcrito nesta obra. Apenas alguns trechos foram selecionados.
Não por serem os mais importantes, mas, por melhor testemunhar
o fato relatado. Os demais relatos contribuíram para a
composição da narrativa dos capítulos que compõem o livro
como um todo.
Na condição de cidadãos itaguarinos, esperamos que o
conteúdo, presente nesta obra, possa ajudar a todos que procuram
conhecer um pouco mais sobre o nosso município.
Os autores.
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BREVE HISTÓRICO
1. Os primeiros habitantes
Instrumentos rudimentares de pedra polida (sílex) e objetos
cerâmicos encontrados na região de Itaguari atestam que seres
humanos já ocupavam este território há muito tempo.
Depoimentos de descendentes dos primeiros colonizadores
da região onde fica o município de Itaguari, confirmam os
vestígios destes materiais.
Já achei muita pedra de índio perto do Rio Sucuri e do Casa de
Telhas. (José Jerônimo Neto , 79 anos - Entrevista: 16/07/2005).
Encontrei um cachimbo e um pote de barro quando estava
arando um terreno pra plantar arroz. Guardei o cachimbo muito
tempo depois ele desapareceu (Maurílio Leite Borges, 77 anos Entrevista: 28/12/2006).

No meio das matas e em
áreas próximas ao Córrego
Casa de Telhas foram encontrados vários objetos antigos.
Porém, informações inadequadas e pouco conhecimento
da importância histórica
destes achados, levaram os
primeiros colonizadores a se
desfazerem de tais objetos Sílexes encontrados na região - Coleção particular
que poderiam contribuir de do Prof. Joaquim Marques Cardoso
modo significativo para um levantamento mais aprofundado.
Quando eu encontrava uma pedra parecida com um
machadinho eu achava que era pedra de raio e jogava fora com
medo que ela atraísse os raios. O povo dizia que de 7 em 7 anos o
raio vinha de volta para buscar a pedra. Ninguém tinha coragem
de guardar essas pedras. (José Romano Borges, 74 anos Entrevista: 03/01/2007).
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Os primeiros habitantes que viveram nessa região, ou em
suas proximidades, foram os indígenas da nação Caiapó (POHL,
1975; PALACIN et al, 1995). Suas tribos eram seminômades e
coletoras. Viviam de caça, coleta de frutos silvestres e pequenos
plantios de mandioca.
À medida que a colonização foi avançando, os índios foram
fugindo para regiões menos habitadas.
2. Bandeirantes, mineiros, tropeiros e escravos.
Com a chegada dos bandeirantes a Goiás, houve uma busca
incessante por regiões onde houvesse ouro e metais preciosos.
Deste modo, o território goiano foi sendo percorrido por
aventureiros em busca de riquezas.
A região de Itaguari, por estar situada entre Jaraguá e Vila
Boa, dois importantes locais de mineração de ouro e por estar,
também, situada nas proximidades da trilha real - única estrada
existente naquela época em Goiás - era constantemente
percorrida por tropeiros e aventureiros.
Heitoraí
Saída
para
Cuiabá

Ouro Fino

Vila Boa
(Goiás)

Itaguaru
Jaraguá

Ferreiro

Meia Ponte
(Pirinópolis)

Saída para
Bahia

Itaguari

Curralinho
(Itaberaí)

São Francisco
Taquaral
Catingueiro
(Itauçu)

Anicuns

Saída para
São Paulo

Capital da Província de Goiás
Arraial já existente em 1819
Aglomerados urbanos ainda
não existentes em 1819

Mapa elaborado tendo como base as informações contidas nas obras de POHL (1976) e
SAINT-HILAIRE (1976).

Os riachos, fáceis de serem transpostos a vau, o relevo pouco
acidentado e a forma de orientação através das serras do Brandão
e Inhola, asseguravam aos viajantes uma trilha certa e de menor
percurso entre os povoados de Meia Ponte (atual Pirenópolis) e
16

Vila Boa (hoje Cidade de Goiás).
Saint-Hilaire, francês que visitou o Brasil de 1816 a 1822,
em sua obra Viagem à Província de Goiás (1975) descreve
importantes depoimentos acerca da vegetação, população,
cultura e vida social de Goiás no início do século XIX. Relatos
presentes nesta obra traz referências de passagens deste célebre
autor por regiões onde hoje está situado o município de Itaguari
ou em suas proximidades.
Relato n.º 01: Viagem de Saint-Hilaire, entre Jaraguá e Vila
Boa, capital da província, em 1818:
Depois de ter deixado Jaraguá comecei a perceber que já me
encontrava próximo da capital da província. A região era menos
deserta e encontrei várias pessoas pelo caminho. Passei por três
casas habitadas, uma das quais tinha um rancho destinado aos
viajantes [...] No dia seguinte continuei a viagem, felizmente à
sombra acolhedora do Mato Grosso [...] Depois de deixar o
Rancho das Areias andei ainda 3 léguas através de Mato Grosso,
e de repente me vi a céu aberto, num campo salpicado de árvores
raquíticas [...] Passei a noite numa pequena casa denominada
Sitio da Lage, que era habitada unicamente por mulheres [...] A
3 léguas de Lage a região é plana. Os campos continuam
salpicados de árvores enfezadas, mas vêem-se fileiras de
árvores margeando todos os riachos [...] Logo depois que deixei
Mandinga atravessei uma ponte de madeira sobre o rio Uru.
Esse rio, que é considerado na região como sendo a origem do
Tocantins e forma, de fato, o mais meridional dos seus braços e,
por conseguinte, o mais distante de sua foz, não passa ali de um
riacho. (SAINT-HILAIRE, 1975, p. 45-47 ).

Relato n.º 02: Viagem de Saint-Hilaire, entre Vila Boa e
Jaraguá, em 1818:
A Serra Dourada foi ficando para trás, e a minha direita eu via os
morros que orlavam a planície. Tinha feito 2 léguas quando
cheguei às margens do Rio Uru, que já mencionei. Atravessei-o
por uma ponte de madeira muito mal conservada, como todas as
do interior do Brasil [...] Parece que se fizeram em outros tempos
plantações no meio da mata, pois em vários trechos vêem-se
grandes clareiras tomadas pelo capim-gordura, planta que,
como sabemos, é indício infalível de antigos desmatamentos.
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Um grande número de colonos estabeleceu-se no meio do “Mato
Grosso”, os quais vendem seus produtos a Vila Boa. Mas como
provavelmente começaram a vida ali sem possuir nada, e não
receberam o menor incentivo do governo, continuam tão
pobre quanto eram [...] No terceiro dia de minha viagem através
da mata passei diante de uma casa digna desse nome num lugar
denominado Pouso Alto. Até então eu só havia visto meia dúzia
de casebres mais miseráveis que o dos Coiapós [...] No dia
seguinte encontrei na mata um bando de gente a cavalo,
conduzindo burros carregados de provisões. Um dos homens
levava um estandarte, outro um violão e um terceiro um tambor.
Procurando saber o que significava tudo isso, fui informado de
que se tratava de uma folia, [...] a folia que encontrei no mato
grosso pertencia à pequena capela de Curralinho, perto de Vila
Boa, que só iria celebrar a festa no dia 12 de agosto. Depois de
Pouso Alto cruzei o córrego Lagoinha, que separa a paróquia e o
julgado de Vila Boa da jurisdição de Meia-Ponte. Ao longe
avistei os contornos da Serra de Jaraguá, que já mencionei.
(SAINT-HILAIRE, 1975, p.95 - 97 )

Johann Emanuel Pohl, austríaco, doutor em Medicina e
professor da Universidade de Praga, veio ao Brasil
acompanhando a comitiva nupcial de Dona Leopoldina. Após o
casamento de Dona Leopoldina com D. Pedro I, este célebre
doutor dedicou-se a viagens, visitando inúmeras cidades
brasileiras, coletando amostras de minérios e espécies de plantas
para o Museu de Viena.
Em sua obra Viagem no interior do Brasil (1976) há registros
importantes da região de Itaguari. Dois relatos merecem destaque
especial:
Relato n.º 03: Viagem de Pohl, entre Jaraguá e Vila Boa, em
1818.
Do outro lado do Córrego do Jaraguá, riacho de uns nove metros
de largura, encontrei, na pequena Fazenda Goiabeira, um grupo
de ciganos conduzindo consigo alguns cavalos e burros,
provavelmente furtados [...] A fazenda Azaréia, que depois
atingimos, tem a sua grande e bela instalação numa parte
desbastada da floresta. Os demais povoados do caminho são tão
insignificantes quanto os regatos que vadeamos antes de
chegarmos, depois de quatro léguas de viagem, à Fazenda
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Retiro, onde uns vinte animais, entre cães, vacas e porcos do
proprietário, durante toda a noite disputaram conosco lugar no
rancho. Em 20 de janeiro, um quarto de légua depois do retiro,
terminou o extenso “Mato Grosso”. Campos
relvosos
conduziam a simpática Fazenda Bueno, onde para nossa
aflição, ficamos sabendo que havíamos errado a estrada nova
para a capital, entrando na velha, cuja ponte, devido a um
desmoronamento, não fora mais usada [...] Ela cruza o Rio Uru,
que vem do sul para o oeste, com um rodeio para o norte. Tinha
uns quarenta e cinco metros de comprimento e realmente estava
em terrível estado de ruína [...] Na manhã seguinte (21 de
janeiro), em todo o trajeto até o Arraial de Ouro Fino,
encontramos quase que somente montes baixos e desnudos.
(POHL, 1976, p. 119 -120 ).

Relato n.º 04: Viagem de Pohl, entre Vila Boa e Meia Ponte
(Pirenópolis) em 1818:
No dia seguinte, prosseguimos a viagem, sem que sucedesse
coisa alguma de excepcional até o Arraial de Curralinho onde
acampamos em casa do Alferes João Luís Brandão. Daqui para
frente, seguia o caminho rumo à Meia Ponte [...]. Transpusemos
os córregos Curralinho e José Manoel; duas léguas além de
nosso pernoite, [...]. Picadas através das compactas trepadeiras
levavam de uma fazenda a outra. O primeiro lugar, na floresta,
consta de duas cabanas e chama-se Conceição; o seguinte tem o
nome de Sapezal e o terceiro, a cinco léguas de Curralinho, é
chamado Casa de Telha, nome que lhe vem do seu telhado, pois
as outras cabanas são cobertas de palhas e fibras de palmeiras
[...] O nosso itinerário atravessava continuamente a floresta,
sobre terra vegetal, passando por plantações abandonadas, em
caminhos precários, até o Engenho Felisberto Leite. Este
engenho fica numa bela praça livre, aberta na mata, no Córrego
Passa-Três; com as numerosas cabanas de escravos, forma uma
pequena aldeia. Passamos depois pelo pequeno Engenho
Joaquim Gomes , no Riberão Fartura, que deságua no Córrego
Passa-Três, afluente do Rio Sucuriú; em seguida, pela Fazenda
João Rodrigues e um grupo de casas, chamado Catingueira, de
onde parte, a sul, uma vereda, através da floresta, para o Arraial
de Anicuns. . (POHL, 1976, p. 287 - 288).
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3. Ocupação das terras e a formação de grandes fazendas
A partir das últimas décadas do século XVIII, com a queda
do ouro, os mineiros, escravos e mestiços passaram a ocupar as
terras próximas às regiões de garimpo, formando enormes
propriedades ilegais.
Em Goiás, como no restante do Brasil, muitas pessoas
apossaram das terras, por não terem condições ou interesse em
obter o título legal de propriedade.
Até o início do século XX esta região de Itaguari permaneceu
com um número bastante reduzido de habitantes. Entre 1920 e
1930 chegaram várias famílias nordestinas, especialmente de
baianos e se estabeleceram nas proximidades do Córrego Casa de
Telhas e Sucuri.
A partir de 1930 houve um aumento mais acentuado na
população. Com a chegada dos trilhos de ferro a Goiás e no ritmo
da “Marcha para o Oeste” grandes levas de imigrantes foram
chegando a região de Itaguari e ocupando os espaços pouco
povoados.
Este processo migratório contribuiu substancialmente para o
incremento populacional. Por volta de 1950 a população rural já
era bem expressiva sendo formada na maioria por famílias
oriundas de Minas Gerais.
Durante as décadas de 1940 e 1950 chegaram a esta região
famílias oriundas do sudoeste de Minas, São Paulo, sul e
sudoeste de Goiás que iriam influenciar decisivamente na
formação de um aglomerado urbano.
Entre estas famílias merece destaque a chegada dos Coutos,
oriundos de Buriti Alegre, que formaram uma forte liderança
local participando ativamente da vida social e política da região.
O casamento de Maria da Piedade (filha de José Eduardo do
Couto) com Hélio Caldas, membro de uma família tradicional
de Itaberaí, uniu não só as duas famílias como também criou laços
políticos que consolidou ainda mais a liderança de José Eduardo
do Couto, tornando-o a principal figura política local nas décadas
de 1950 e 1960.
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4. A ideia de criar um aglomerado urbano
A criação da cidade de Itaguari, deu-se, de acordo com
relatos dos antigos moradores, da seguinte forma:
No início de 1946, Pedro Procópio teve a iniciativa de criar
um povoado, onde hoje está situada a cidade de Itaguari. Para
efetivar sua ideia resolveu consultar os fazendeiros da região e
expor seu intento.
De posse de um pequeno caderno para anotações, seguiu até
a fazenda de Pedro do Couto, seu amigo e um dos líderes da
região. Este fazendeiro achou a idéia muito boa e resolveu iniciar
a contribuição do terreno para fundar a cidade, doando 1 alqueire
de terra, em local alto, no meio da chapada, ponto de divisa de
várias fazendas, próximo a um antigo cemitério.
O Pedro Procópio saiu com um caderninho e veio
primeiramente no meu pai (Pedro Vasconcelos do Couto) então
ele veio e falou pro meu pai o que é que o meu pai achava de
fazer um povoado. Aqui era do meu pai. O meu pai falou: “Eu
acho bão”. O Pedro falou: “ O senhor me ajuda?” Meu pai falou:
“Eu dou um alqueire de chão” . Aí ele pegou e deu o alqueire.
Depois ele conversou com o tio Zequinha ele deu outro alqueire
de chão. (Maria das Dores de Queiroz, 78 anos - Entrevista:
31/12/2004).
A cidade de Itaguari, naquele tempo que eu lembro, começou foi
com o Pedro Procópio. Ele teve a idéia de fundar um comercinho
aqui. Foi até a casa do vovô Zequinha e do vovô Pedro,
conversou e perguntou se dava certo. Aí o vovô Zequinha falou
que dava certo e que ajudava. Depois o Pedro Procópio saiu e foi
na Dona Lindolfa, foi no Genésio e no Zé Baiano e ganhou mais
terra. Cada um deu um alqueire de terras. Aí ficou o Joaquim
Alves e o Salvador Vieira que não tinha terra aqui na beira de
Itaguari. Os dois compraram terras do Genésio e do Zé Baiano e
doou, também, para fazer a cidade. (Antonio Divino do Couto,
75anos - Entrevista: 07/02/2005)

Confiante na missão, nos dias seguintes, com um caderno
em mãos, Procópio visitou importantes fazendeiros da região, divulgando sua ideia e pedindo terras para a criação da cidade.
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Para simbolizar a fundação do futuro povoado foi rezado um
terço, ao lado de um pequeno jatobá do cerrado.
O Pedro Procópio reuniu o povo debaixo de uma barraca. Foi no
dia 10 de agosto de 1946, dia de São Lourenço. Nunca mudou.
Roçaram um pedacinho bão. Reuniram e rezaram um terço.
Gritaram leilão, pra daná. Tinha muita gente. Foi uma festinha
boa. Quem rezou o terço foi o Bastião Cesário. (Jerônimo
Correia Leite, 82 anos - Entrevista: 01/01/2005).

Não houve, inicialmente, um nome sugerido para o futuro
povoado. Como a região era bonita, plana e com vegetação de
cerrado baixo (campo), ficou sendo conhecida por Campestre.
Principais fazendeiros
na época de fundação
do povoado de Itaguari

Cór. Cabeceira

Pedro
Inhola

.

Cór. Lageado

Chico
Breta
Chico
Ribeiro
Cór. Godói

Rio Sucuri
José
Jerônimo

Tãozinho
Ludovico

Chiquinho
Correia

Cór. Godói

José
Martins

Alexandre
Caetano

Cór. Limoeiro

Maria
Vieira

José
Paulino

Joaquim
Alves

Pedro
Cemitério
do Couto
Genésio
Paulino

Bastião
Moraes

Bastião
Caldas

Mané
Leite

José do
Couto

Pedro
Procópio

Bastião
Fernandes

Francisco
Procópio
Joaquim
Guerra

João
Rodrigues
Mané
Guerra
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João
Baiano

Sebastião
Vigilato
João
Rodrigues

Para
Itaberaí

Izaias
Galdino

Juca Luiz

No início de 1949, Lindolfa Tereza da Cunha e os senhores
Genésio Paulino de Queiroz, José Paulino de Queiroz, Pedro
Vasconcelos do Couto, José Eduardo do Couto, acompanhados
por suas esposas, registraram em cartório a doação de sete
alqueires de terra, em favor da Diocese de Goiás, Paróquia de
Itaberaí.
Joaquim Alves da Costa e Salvador Vieira da Cunha, desejosos em contribuir para a formação da cidade, adquiriram, cada
um deles, um alqueire de terras e também fizeram a doação. Seus
nomes não configuram na lista das pessoas que registraram a
escritura de doação devido ao fato de os mesmos não possuírem
terras no local onde a cidade estava surgindo. As terras foram
adquiridas de Genésio Paulino e José Paulino (Zé Baiano).
Há controvérsias em relação à data de celebração do 1º terço.
Alguns antigos moradores atribuem a este a data de 10 de agosto
de 1946, contudo o filho de Pedro Procópio relata:
Meu pai escolheu o dia 29 de junho por ser o dia de São Pedro,
seu santo de devoção. No dia 10 de agosto pode ter sido
celebrado, outro terço. (Divino Procópio de Oliveira).

Na praça central de
Itaguari, próximo ao pé do
jatobá do cerrado
(Hymenaea stigonocarpa), foi erguido, com
grande festividadade, um
marco mostrando a
celebração do primeiro
terço. Neste marco consta
a data de 29 de junho de
1946 como sendo o dia da
celebração que marcou o
Pé de jatobá do cerrado (original) símbolo
do nascimento de Itaguari.
início de Itaguari.
O marco permanece no local, porém, lamentavelmente o pé
de jatobá do cerrado morreu. Em seu lugar foi plantado outro de
igual espécime.
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Documento n.º 01
TRANSCRIÇÃO NÚMERO 8.067 ÀS FOLHAS 128, DO
LIVRO 3-T DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE ITABERAÍ ESTADO DE GOIÁS
[...] transcrição de imóvel consistente de uma área de terras,
dividida, com o mesmo, digo, com o número de sete (7)
alqueires, situada nas fazendas denominadas “Açude”,
“Narigão” e “Pastinho”, neste Município, a trinta quilômetros
mais ou menos desta cidade, terras essas anexas e ligadas umas
as outras, ficando a dita área de terras dentro das seguintes
divisas: Ao nascente, com as terras de propriedade de Genésio
Paulino de Queiroz; ao poente com terras de José Eduardo do
Couto e Pedro Vasconcelos do Couto; ao sul com terras de D.ª
Lindolfa Tereza da Cunha, divisas essas feitas todas de acordo
com a planta levantada da citada gleba, pelo agrimensor Silvino
Rodrigues, sendo as ditas terras deduzidas de área superior, que
os transmitentes possuem nas referidas fazendas, conforme
documentos transcritos neste Cartório sob. n.º 5.412, 5.408,
5.293 e 5.250, nome, domicílio, profissão, Estado e Residência
do adquirente: Patrimônio de São Sebastião de Itaguari, neste
município, nome Domicílio, Estado, Profissão e Residência do
transmitente: D.º Lindolfa Tereza da Cunha, Genésio Paulino de
Queiroz e sua mulher D. Ana Teixeira da Cruz, José Paulino de
Queiroz e sua mulher D. Etelvina Rodrigues da Silva, Pedro
Vasconcelos do Couto e sua mulher D. Raquel Maria da
Conceição, José Eduardo do Couto e sua mulher Mariana
Bernardes de Jesus, agricultores residentes e domiciliados neste
Município. Título de transmissão: Escritura de doação. Forma
do título, data e serventuário: Escritura Pública lavrada nesta
cidade em data de 18 de janeiro de 1949. Valor do contrato Cr$
4.000,00. Condições do contrato: nenhuma. Itaberaí, 18 de
janeiro de 1949. Benedito Félix de Souza Oficial autorizado.
Averbações Transferida a área de 10.000 m2 à Arquidiocese de
Santana de Goiás, conforme transcrição n.º 9.357, em 08-3-52, a
transferência é feita ao Estado de Goiás e não à Arquidiocese.
Benedito Félix de Souza Oficial.

Quando foi efetivado o mapeamento do loteamento as
principais ruas e avenidas foram denominados com os nomes dos
doadores de terras. Coube a José Eduardo a avenida principal.
As demais ruas foram designadas por números.
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GALERIA
DOS
FUNDADORES
DE
ITAGUARI

Pedro Procópio
(O idealizador)

José do Couto
(Doador de terras)

Pedro do Couto
(Doador de terras)

Salvador Vieira
(Doador de terras)

Joaquim Alves
(Doador de terras)

Dona Lindolfa
(Doadora de terras)

Genésio Paulino
(Doador de terras)

José Paulino
(Doador de terras)
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5. A origem do nome e as construções das primeiras casas
De início não houve interesse por parte dos fundadores e nem
da Igreja em organizar o povoado. As famílias foram chegando e
ocupando desordenadamente o terreno, formando um pequeno
aglomerado de casas de adobe, pau-a-pique e ranchos cobertos
de palha de sapé. Não havia sequer um traçado rudimentar de
ruas.
Mudei pra região de Itaguari ainda meninote. Tinha entre doze e
quinze anos. Lembro que aqui tinha só dois ranchos de palha.
Um era do Vicente Oliveira e o outro era do Zé Parceiro. Não
tinha igreja ainda, só um cruzeiro onde hoje é a praça. Ajudei o
Zé Calassa a fazer um rancho de folha de coqueiro para fazer
uma festa. Nesse rancho foi celebrada a primeira missa. (José
Romano Borges, 74 anos - Entrevista: 03/01/2007)

A primeira casa, propriamente dita, foi construía por Serafim
Lino de Araújo, em 1947. Neste mesmo ano, utilizando recursos
financeiros advindos das novenas foi construída a primeira
capela.
Por volta de 1950, por sugestão de Hélio Caldas, prefeito de
Itaberaí, genro de José Eduardo do Couto, o povoado de
Campestre passou a se chamar Itaguari. Inicialmente o nome
pensado, por José Eduardo foi Itariguá (ITA - de Itaberaí, RI de
Sucuri e GUÁ de Jaraguá).
José Eduardo do Couto queria colocar o nome na cidade de
Itariguá, ITA de Itaberaí, RI do Rio Sucuri e GUA da cidade de
Jaraguá. Durante uma conversa com ele eu disse: Não soa
melhor Itaguari? A ordem não tem importância e fica o mesmo
significado. Se mudar a ordem das sílabas o nome fica melhor. E
como soava melhor ele admitiu que fosse melhor Itaguari e
assim ficou. (Hélio Caldas Pinheiro, 77 anos - Entrevista:
07/02/2005).

No início da década de 1950, para ordenar a cidade, foi feita
uma demarcação provisória, estabelecendo um traçado
rudimentar para as primeiras ruas.
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Em 1957 o pequeno povoado recebe como moradores
o senhor Sebastião de Bessa Alves (Fiquinho), farmacêutico
prático, e Dulce Maria Neto de Bessa, professora primária. Com o
estabelecimento da 1ª farmácia, por este casal, tem-se início um
período de melhorias com o aparecimento de outros
estabelecimentos comerciais.
Quando aqui cheguei, em 1957, havia 15 casas e 12 ranchos. A
primeira casa, só de tijolos, foi a minha. As outras casas eram de
adobes ou eram ranchos cobertos de palhas de sapé. (Sebastião
de Bessa Alves , 75 anos - Entrevista: 22/07/2006).

Farmácia do Fiquinho - primeira casa
de tijolos construída em Itaguari

Sebastião Alves de Bessa - o Fiquinho e
Professora Dulce Maria Neto de Bessa

Lentamente o pequeno povoado foi crescendo. Por volta de
1960 a população de Itaguari chegava a aproximadamente 350
habitantes, morando em cerca de 50 casas e ranchos.
No início da década de 1960 foi organizado um loteamento
definitivo dos 7 alqueires de terras, denominado de Loteamento
São Sebastião. Coube ao agrimensor Antonio Severino Coelho
fazer a planta e a demarcação das ruas tendo por base as principais
residências já existentes.
Algumas ruas não puderam ser completadas tendo em vista a
preservação de algumas casas mais significativas já existentes.
No ano de 1965 entrou em funcionamento a Escola Reunida
de Itaguari ou Grupo Escolar de Itaguari, contribuindo
significativamente para a consolidação do aglomerado urbano.
A população da zona rural era expressiva e representava, até
o final da década de 1960, mais de 70% do total da população
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geral. O ideal de vida era o do campo e poucos desejavam viver
nas cidades.
Ao longo das margens dos riachos e córregos era comum
encontrar muitas casas. Nas proximidades destas casas havia
lavouras de arroz, milho e feijão. Nas regiões mais afastadas dos
córregos predominava a mata ainda virgem.
6. Os novos donos do povoado
No final do ano de 1966 a Mitra Diocesana de Goiás vendeu
aproximadamente 6 alqueires do terreno destinado à construção
do povoado, aos senhores Sebastião Ludovico de Almeida
(Tãozinho), Dr. Hélio Caldas Pinheiro (ex-prefeito de Itaberaí) e
Sebastião Valdivino de Queiroz.

Tãozinho

Dr. Hélio Caldas (foto recente)

Sebastião Queiroz

O valor de compra do terreno foi de 500.000 (quinhentos mil
cruzeiros) e a escritura foi lavrada no Cartório de Registro Geral
de Imóveis de Taquaral, livro de n.º 3, transcrição n.º 629.
Uma parte do terreno foi dada em doação ao Estado de Goiás
para a construção de uma escola (atual Escola Estadual José
Eduardo do Couto) ficando outra pequena parte com a própria
Igreja, incluindo aí o terreno da atual Praça São Sebastião.
De posse do terreno, os novos proprietários trataram logo de
reorganizar o loteamento da área, abrindo as principais ruas do
povoado. Nesta ocasião começaram a ser vendidos os primeiros
lotes.
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Documento n.º 02
PODER JUDICIÁRIO / COMARCA DE TAQUARAL
CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS
CERTIDÃO
Certifico a requerimento verbal de parte interessada que
revendo nesta data, neste Cartório, o livro de n.º 3 ( Transcrição
das Transmissões), sob a Transcrição de n.º 629, do seguinte
teor; Data: 22.12.66: Transcrição Anterior: T-3 n.º 8.067 do CRI
de Itaberaí., Circunscrição: Taquaral; Denominação: Açude,
Narigão e Pastinho, neste município; Características e
Confrontações: Uma gleba de terras, nas fazendas “Açude,
Narigão e Pastinho”, anteriormente pertencente ao município de
Itaberaí GO, hoje parte integrante do município de Taquaral,
medindo 07(sete) alqueires certos, já loteados em lotes urbanos
e aí se encontra o povoado de Itaguari, tendo as divisas e
confrontações mencionadas no título de domínio do vendedor,
que houve mencionada gleba, por doação que foi feita ao
Patrimônio de São Sebastião de Itaguari, conforme faz certa a
pública escritura de Doação devidamente transcrita em o
Registro Geral de Imóveis de Itaberaí Go, sob n.º 8.067, em o
livro 3-T, às fls de n.º 169, que nesta, digo: ficando uma gleba de
06(seis) alqueires mais ou menos do terreno loteado, reservado
para si as quadras de n.º 01(hum); 04(quatro); seis(06); 08(oito)
e dez(10), (a área livre da praça da Matriz), deduzindo ainda, a
área que foi doada ao Estado de Goiás; Nome, domicílio,
profissão, estado e residência do adquirente: Sebastião
Ludovico de Almeida, brasileiro, casado, fazendeiro,
domiciliado em Itaguari e residente em Goiânia Go., Dr. Hélio
Caldas Pinheiro, brasileiro, casado, advogado, domiciliado e
residente em Itaberaí Go., Sebastião Valdivino de Queiroz,
brasileiro, casado, fazendeiro, domiciliado e residente em
Itaguari, deste município; Transmitente: Mitra Diocesana de
Goiás; Título de Transmissão: Compra e Venda; Forma do título,
data e serventuário: Esc. de 1º de dezembro de 1966,
M.C.N. Vieira, esc. aut. deste Cartório; Valor do Contrato:
500.000 (quinhentos mil cruzeiros). Condição do Contrato:
Nenhuma. Averbações: Vendido a parte Sebastião Ludovico de
Almeida , ao Sr. Patrocínio José dos Reis, conforme T-2.038,
livro 3A, às fls de n.º 175, Av-2 Alienado ao Sr. Jair Pereira da
Silva, conforme R1/2.327, 1v 2F, fls. 192.Av4-Alienado parte
ao Sr.Francisco R. de Bessa, conforme R1/ 2.333, livro n.º 2 F, às
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fls de n.º 195. Nada mais foi pedido, o referido é verdade e dou
fé. Em tempo: Ressalvamos as transcrições e inscrições feitas
na cidade de Itaguari-Go, onde hoje o imóvel pertence. Dado e
passado nesta cidade Taquaral de Goiás, neste Cartório de
Registro de Imóveis, aos quatro dias do mês de abril de dois mil
e três (04.04.03).
Em testamento da verdade.
Washington J. C. de Carvalho - Tabelião e Oficial substituto -

INÍCIO DO LOTEAMENTO
SÃO SEBASTIÃO
PARA JARAGUÁ

AV. GENÉSIO PAULINO
AV. SALVADOR VIEIRA

RUA 10

AV. PEDRO DO COUTO

AV. JOSÉ PAULINO

RUA 12

PARA ITAGUARU

RUA 8

AV. JOAQUIM ALVES

01
02
RUA 6

03

04 05 06 07

08
09
10

Largo
da
Igreja

RUA 5

SEBASTIÃO
VALDIVINO
DE QUEIROZ

11

12
13

RUA 4

16 17

Principais moradores
por volta do ano de 1956:

01 -Zé Baiano
02 - Senhor Paulo
03 - Pacífico Velho
04 - Nicão
05 - Vicente Mota
06 -Izaias Galdino
07 - Braz de Souza
08 - João Vieira (1ª loja)
09 - José do Couto
10 - Vicença

30

RUA 3

AV. JOSÉ DO COUTO

GO

2
-0

2

15

RUA2

AV. DONA LINDOLFA

14

LINFOLFA TEREZA
DA CUNHA

RUA 1

11 - Pedro Procópio
12 - Senhor Tonico
13 - Serafim Lino
14 - Sebastião Izabel
15 - João do Quisque
16 - Antonio do Couto
17 - Severino

7. O processo de emancipação política
Com a primeira divisão do território goiano, a região onde
hoje está localizado o município de Itaguari passou a pertencer ao
Julgado de Vila Boa (Cidade de Goiás).
A partir de 1868, com a emancipação política de Itaberaí,
uma vasta região abrangendo os atuais municípios de Itauçu,
Araçu, Inhumas, Taquaral de Goiás, Heitorai e Itaguari passaram
a integrar o mesmo.
Em 1963, Itaguari tornou-se distrito do Município de
Taquaral de Goiás.
Durante 24 anos a cidade idealizada por Pedro Procópio e
fundada por 7 fazendeiros, foi relegada a simples condição de
distrito. Para muitos itaguarinos esta condição era motivo de
desprezo, pois, acreditavam que o município de Taquaral de
Goiás em nada podia contribuir para o progresso de Itaguari.
No ano de 1986 foi realizado um plebiscito onde a população
foi convocada a votar na emancipação política ou não do
município. O resultado foi o esperado: a população votou no sim.
Através da Lei n.º 10 400 de 30 de dezembro de 1987 foi
consolidado o processo de emancipação política.
O processo eleitoral ocorrido em 1988 apontou como
vencedor das eleições, como primeiro prefeito, o senhor Ramiô
Rodrigues da Silva.
A instalação do município aconteceu no dia 01 de janeiro de
1989, sendo empossados os primeiros vereadores e o prefeito
eleito.
Documento 03
LEI N.º10.400 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1987 (D.O de
27/01/88)
Dispõe sobre a criação do Município de ITAGUARI e dá outras
providências.
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 1º - É transformado em Município, com o topônimo de
Itaguari, o atual Distrito do mesmo nome, do Município de
Taquaral, deste Estado, a caracterizado dentro das seguintes
divisas e limites municipais:
I - COM O MUNICÍPIO DE TAQUARAL
Começa na barra do Córrego do Algodão, no Ribeirão Sucuri,
sobe pelo Córrego do Algodão até a sua cabeceira; daí em linha
reta ao Córrego do Engenho da Serra, na barra do Córrego
Monjolinho; daí, sobe pelo Córrego do Engenho da Serra até a
sua cabeceira; daí em rumo reto, na direção este-oeste, até
encontrar o espigão divisor de águas ao ponto confrontante com
a cabeceira do Córrego Acaba Vida.
II - COM O MUNICÍPIO DE ITABERAÍ
Começa no espigão divisor de águas no ponto confrontante com
a cabeceira do Córrego Acaba Vida; daí, segue por este espigão
até a Serra do Nhôlo; segue por esta serra até o ponto
confrontante com a cabeceira do Córrego Cabeceira;
III - COM O MUNICÍPIO DE ITAGUARU
Começa na Serra do Nhôlo, no ponto confrontante com a
cabeceira do Córrego Cabeceira; desce por este córrego até a sua
barra no Córrego Lageado; desce por este córrego até a sua barra
no Rio Sucuri ou Passa Três.
IV COM O MUNICÍPIO DE JARAGUÁ
Começa na barra no Córrego Lageado, no Ribeirão Sucuri ou
Passa Três; sobe pelo Ribeirão Sucuri até encontrar a barra do
Córrego do Algodão, ponto inicial.
Art. 2º - O Município criado pela presente lei será instalado com
a posse do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores eleitos
simultaneamente com os dos Municípios já existentes, [...].
Art. 3º - A Câmara de Vereadores do Município de Itaguari será
composta de 07 (sete) Vereadores.
Art. 4º - O Município criado pela presente lei pertencerá a
Comarca de Taquaral.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em
Goiânia, 30 de dezembro de 1987, 99º da República.
HENRIQUE ANTÔNIO SANTILLO Valterli Leite Guedes
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8 - História de Itaguari em versos
Autor: Patrocínio José dos Reis
Tudo tem sua história, de como aconteceu
Assim foi em Itaguari, para aqueles que aqui viveram
Quando ainda Chamava Campestre, nome que antecedeu
E aqueles que o planejaram, Deus os levou, já morreram
No início Zequinha do Couto e Pedro Procópio fez parceria
Juntos com Joaquim Alves, Salvador Vieira e companhia
De Genésio e José Paulino com Pedro do Couto muito queria
E também Dona Lindolfa, que aqui próximo residia
Reunidos tiveram a idéia, de fazer uma doação
Das terras aqui no Campestre, perto do Ribeirão
Cada um dos companheiros doaria um quinhão
Para Santa Igreja Católica e o Padroeiro São Sebastião.
O local foi escolhido, no município de Itaberaí
Na divisão com Jaraguá, perto do Rio Sucuri
E para escolher o nome, foram rimando “praqui prali”
Até que formaram dois nomes, Itariguá e Itaguari
O nome mais preferido foi o tal de Itaguari
Dando o nome ao povoado, a ser construído aqui
De cada cidade extraiu uma sílaba, e completou com R e I
Homenageando as cidades vizinhas e o rio Sucuri.
Conversando com Jerônimo Correia, ele uma lembrança me fez
De quem rezou aqui o primeiro terço, ele lembra com lucidez
Foi o Sebastião Cesário, avô do Matuto, filho do Valinês
No dia 10 de agosto, de mil novecentos e quarenta e seis.
Em Itaguari, naqueles tempos, rezava o terço e tinha o leilão
As prendas eram doadas, com muito boa intenção
O pregoeiro João Mariano, que fazia um barulhão
No final apurava o dinheiro, para imagem de São Sebastião.
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Em cada domingo do mês, com sol ou chuva não tinha choro
Cada um pegava o seu cavalo, punha um baixeiro ou sela de couro
Vinha logo para Itaguari, traziam capangas e balaios de bolos
Vendiam, pudim e mané-pelado. As mulheres apuravam o ouro
Para quem ler essa história, quero que fique lembrado
Que Itaguari naquele tempo, já tinha um povo animado
Pois viam nos companheiros, um grande desejo implantado
E a esperança de construir, neste local, um grande povoado.
Nas roças o povo plantava, arroz, cana, milho, feijão e café
No engenho do Sr. João da Silva, com Dona Maria,
Companheira de fé
Os filhos moíam canas, tinha queijo rapadura e melado na “cuié”
Para todos que ali chegassem, podia comer quem “quizé”.
Falando do povoado, muita coisa ficou de fora
Nos folclores e festanças, tinha Judas, pagodes, catira e viola
A bola rolava na terra, lá no campo e nas escolas
As folias passavam nas casas, cantando e pedindo esmolas
Sr. Luiz e Dona Aida, sempre estavam nos eventos
Vendendo seus bolos de trigo, e de arroz de fermento
Quitandas de qualidades com muito sabor e sustento
Quem comprava adorava, o asseio e o alimento.
Essa é uma parte da história, que relembrando eu descrevi
Com saudade daquela infância, e dos tempos que aqui vivi
Sei que tem muitos que choram, por não ver mais aqui
Os parentes que amavam e que gostava de Itaguari.
Neste verso derradeiro, peço a Deus muita proteção
Para toda humanidade, pais, filhos e irmãos
Abençoai todas as mães, que tem amor no coração
Trazendo para Itaguari muita paz e boa união.
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
1. Localização geográfica
O município de Itaguari situa-se no Estado de Goiás, na
micro-região de Anápolis, distante 96 km de Goiânia e 220 km de
Brasília.
As coordenadas geográficas, na sede do município, são:
latitude sul: 15º 55` 07”, longitude oeste: 49º 36`16”. A altitude
média é de 685 metros acima do nível do mar.
O município possui área de 127,3 km² e faz fronteira ao norte
com Itaguaru, ao leste com Jaraguá, a oeste com Itaberaí e ao sul
com Taquaral de Goiás.

Município de
Itaguari

Brasília

Município de
Itaguari

Goiânia

Brasília

Goiânia
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2. Hidrografia
O território de Itaguari é uma região das nascentes de água da
bacia hidrográfica do Tocantins.
O principal riacho é o Rio Sucuri, um afluente do Rio Uru
que deságua no Rio das Almas.
Os demais riachos e córregos são todos afluentes do Rio
Sucuri. Entre eles destacam-se: Casa de Telhas, Sapezinho,
Monjolinho, Soares, Limoeiro, Godói, Brejo Grande e Lageado.
Município de
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3. Relevo
O município de Itaguari está inserido no Planalto Central
Brasileiro, que é formado por um grande bloco de rochas
cristalinas, apoiando em grande parte camadas de rochas
sedimentares.
A topografia apresenta na maioria terrenos planos,
levemente inclinados na direção do Rio Sucuri, representando
85% do total.
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Terrenos ondulados representam cerca de 10% e os terrenos
montanhosos cerca de 5%.
O ponto mais baixo está localizado na foz do Córrego
Lageado com o Rio Sucuri, com 633 metros acima do nível do
mar. O mais elevado fica na Serra do Inhola, com 1024 metros de
altitude.
4. Clima
O clima é o tropical, com verões chuvosos e invernos secos.
A temperatura média anual está em torno de 23º C, com máxima
atingindo em torno de 35º C e mínima de 15º C.
De agosto a março a temperatura é maior. Nos meses de
maio, junho e início de julho as temperaturas atingem os níveis
mais baixos.
Quando ocorrem as denominadas “frentes frias” a
temperatura diminui chegando a atingir 15º C. Estas frentes frias
geralmente provocam chuvas que duram em média de 3 a 5 dias.
Os totais pluviométricos oscilam entre 1500 a 1800 mm,
anuais.
Precipitação
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Nos meses de dezembro e janeiro as chuvas são mais
intensas. É comum nesta época períodos chuvosos que podem
durar vários dias.
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Os meses de julho e agosto são considerados meses secos.
Durante estes meses não chove e a umidade do ar é muito baixa
chegando a menos de 25%.
Março e outubro são os meses de temperatura mais elevada.
Nestes meses são comuns as chuvas com intensas trovoadas.
De abril a setembro o período diurno tem céu coberto por
nuvens do tipo nimbus e cirrus. A noite tem céu normalmente
estrelado.
Outubro, novembro, fevereiro e março aparecem os estratos
produzindo chuvas fortes com pouca duração.
Em dezembro e janeiro é comum os cúmulos, provocando
precipitações duradouras.
A direção dos ventos sofre variações durante o ano. De
setembro a março os ventos são, geralmente, oriundos da região
noroeste. De abril a agosto os ventos são oriundos do oeste.
Os vendavais são poucos e acontecem em ocasiões de
mudança brusca na temperatura, provocando chuvas fortes e
precipitação de granizos.
5. Vegetação
A vegetação original da
região é o cerrado e a floresta
tropical. Atualmente o que se
observa são pequenas manchas de
florestas denominadas “capões de
mato”. Da vegetação original
quase nada sobrou, restando
apenas cerca de 8%, mesmo
Cerrado - vegetação típica de Itaguari.
assim bastante comprometida.
O cerrado abrangia a região onde está localizada a cidade e
representava uma importante fonte de medicamentos naturais
para a população. Este tipo de vegetação era, inicialmente,
composto por um tipo de savana com gramíneas altas, árvores e
arbustos esparsos, de troncos retorcidos, folhas duras, casca
grossa e raízes longas.
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Lixeira, lobeira, pau-terra, pequi, pau-de-colher-devaqueiro, pau-de-santo, barbatimão, quineira-branca,
mangabeira eram as principais espécies vegetais existentes.
Nos terrenos mais elevados predominava um misto de
cerrado e floresta tropical.
A floresta tropical, denominada “mato grosso” ou “mata
fechada” era constituída por árvores de grande porte atingindo
mais de 20 metros. Suas principais espécies vegetais eram angico,
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aroeira, sucupira-vermelha, jatobá, copaíba, jacarandá, canela e
peroba rosa.
Devido ao solo propício para o cultivo do arroz, milho e
feijão, a floresta tropical “mato grosso” foi sendo derrubada
indiscriminadamente.
Nas proximidades dos
córregos as matas ciliares
formavam corredores fechados
de vegetação sobre os cursos de
água. Nestes lugares crescia
abundantes espécies de sangra
d'água, negreira, jasmim,
peroba do brejo, navalha de
macaco, douradinha, e
Mata ciliar ao longo do Córrego São João
gameleiras, entre outras.
Após a legislação que regulamentou a sua preservação, este
tipo de vegetação começou a reaparecer.
6. Fauna
A fauna era bem diversificada e contava com diversas
espécies de animais silvestres, característicos do centro-oeste
brasileiro.

Tatu, animal comum na região.

Capivara pastando às margens do Rio Sucuri.

Entre os animais destacam-se o lobo-guará, tamanduábandeira, veado-campeiro, tatu galinha, paca, anta, lontra,
gambá, capivara, onça jaguatirica, macaco guariba e diversos
tipos de serpentes como a cobra cascavel, jararaca, cobra coral e
a cobra sucuri.
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Também era notória a quantidade de espécies de aves como:
tucano, urubu, gavião, perdiz, ema, codorna, pomba-de-bando,
jaó, pica-pau e seriema.

O tucano ainda enfeita as matas itaguarinas.

Seriema vagando pela região da Cachoeirinha.

Mais de 80% das espécies animais desta região estão
ameaçadas de extinção, quer pela ação predatória dos caçadores,
pelas queimadas ou pelo envenenamento do solo com
agrotóxicos.
7. Divisão territorial
Desde a chegada dos bandeirantes a Goiás até os dias atuais,
a região de Itaguari passou por várias etapas de divisões políticas.
A primeira divisão aconteceu por força da Carta Real de 20
de abril de 1778 que estabeleceu os limites para 13 julgados que
constituíam a Capitania de Goiás.
Para o Julgado de Vila Boa, no qual ficava a região onde
atualmente está situado o município de Itaguari, foram definidos
os seguintes limites:
Distrito de Vila Boa este grandiosíssimo distrito, que povoado
podia compreender um reino opulento, não se conhece limitado
com outros pontos que os dois, que dividem a freguesia, as saber,
o Pouso-Alto, no caminho velho de Meia Ponte, e o ribeirão da
Estrema, no de Pilar. Ligando-me, pois, a estes mesmos para
demarcar o julgado se deve produzir uma linha reta do Pouso
Alto à barra do ribeirão dos Bois, no rio Anicuns, e seguindo a
sua corrente até Corumbá, continua a demarcação [...] a buscar
as cabeceiras do Araguaia, [...] até aonde a estrada do Pilar
corta o ribeirão da Estrema, donde com reta ao Pouso Alto
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tem circunvalado o distrito de Vila Boa, enquanto o aumento da
sua população não requer as muitas divisões que ele pode bem
admitir. (ALENCASTRE, 1979, p. 216)

Em 1868 Itaberaí emancipou-se da Cidade de Goiás e seu
território passou a incluir os atuais municípios de Itauçu, Araçu,
Inhumas, Taquaral de Goiás, Heitoraí e Itaguari, além do
território que hoje lhe pertence.
A emancipação política e administrativa do município de
Taquaral, realizada através da Lei Estadual n.º 4.593 de 1º de
outubro de 1963, proporcionou nova divisão política. O território
de Taquaral abrangeu os territórios de Itaguari e Taquaral.
Com a Lei 10.400 de 30 de dezembro de 1987 os atuais
limites foram estabelecidos passando o município de Itaguari a
contar com um território menor que o estabelecido na época em
que o mesmo era distrito de Taquaral de Goiás.
Documento 04
Lei n.º 7.192 de 12 de novembro de 1968. (D.O. 03.01.69)
Cria o Distrito de Itaguari, no Município de Taquaral.
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criado o Distrito de Itaguari, no município de
Taquaral, com as seguintes divisas:
I COM O DISTRITO DA SEDE DE TAQUARAL:
Começa na barra do córrego do “Algodão” sobre o ribeirão
“Sucuri”; sobe pelo córrego do “Algodão”, até a sua cabeceira;
daí segue por uma linha ideal até o córrego “Engenho da Serra”,
na barra do Córrego Monjolinho; daí sobe pelo córrego
“Engenho da Serra”, até a sua cabeceira e daí vai rumo certo,
direção Este Oeste, até alcançar a linha limítrofe dos municípios
de Taquaral e Itaberaí, no divisor de águas.
II COM O MUNICÍPIO DE ITABERAÍ:
Começa no divisor de águas, no ponto confrontante com a
cabeceira do córrego “Engenho da Serra” e segue na direção
Norte, pelo divisor de águas, até a serra do “Nhola”,
prosseguindo sobre esta serra e sobre a serra do “Capim”, até o
Divisor das águas do “Cubatão Santo Antonio” e “Brejo Grande
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Lageado e Landi”.
II COM O MUNICÍPIO DE ITAGUARU:
Começa no divisor das águas “Cubatão Santo Antonio” e
“Brejo Grande Lageado e Landi”, segue rumo Leste, pelo
divisor de águas, cruza a rodovia GO-22 e vai até o ponto mais
alto entre as águas do “Sertãozinho”e “Olaria”; daí desce até a
nascente do córrego “Lama Preta”, por cujo leito desce até a sua
barra no ribeirão “Sucuri”.
IV COM O MUNCÍPIO DE JARAGUÁ:
Começa na barra do córrego “Lama Preta” sobre o ribeirão
“Sucuri” e sobe por este ribeirão até atingir a barra do córrego
“Algodão”.
Art 2º - As divisas do município de Itaberaí com os municípios
que lhe são limítrofes são aquelas estabelecidas na Lei n.º 2.480,
de 29 de dezembro de 1958, com exceção dos municípios de
Itaguaru e Taquaral, que são as seguintes:
I COM O MUNICÍPIO DE ITAGUARU:
Começa no ponto mais alto da serra do “Lopes” e segue pelo
divisor das águas do “Cubatão”(Norte) e “Morro”(Sul), até a
intercessão com a divisa de Taquaral, na serra do “Capim”.
II COM O MUNCÍPIO DE TAQUARAL:
Começa na barra do córrego do “Veado” sobre o ribeirão “São
Domingos” e desce por este ribeirão até a barra de uma vertente
da margem direita, divisa das fazendas de “Leôncio Caetano” e
“José Francisco Fagundes”, daí segue por uma reta que vai até o
marco da divisa das fazendas de Herculano da Silva, Elias Dineu
e Nahor Alves Ferreira; deste marco, vai em linha reta à
cabeceira do córrego “Sapezinho”; desce o córrego “Sapezinho”
até a Barra do córrego “Maria Romana”; daí segue na mesma
direção até alcançar o divisor das águas do “Sapezinho” e
“Noronha”, por este divisor das águas, direção Norte, até a serra
do “Nhola” e. prosseguindo sobre esta serra e sobre a serra do
“Capim”, até o divisor das águas do “Cubatão Santo Antonio”,
“Brejo Grande - Lageado e Landi”.
Art 3º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio do Governo do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 27 de
novembro de 1968, 80º da República.
OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA
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Luiz Barreto C. de M. Neto.

Comparando o território estabelecido pela lei que cria o
distrito de Itaguari e a lei que estabelece sua emancipação política
percebe-se que a divisão favoreceu o município de Itaguaru.
Neste processo Itaguari perdeu parte de seu território
referente às regiões do “Cubatão Santo Antonio”, “Brejo Grande
Lageado e Landi”, “Sertãozinho”, “Olaria” e “Lama Preta”.

Córrego Lageado - divisa entre Itaguari e Itaguaru.

A lei que criou o município de Itaguari levou em
consideração a divisão histórica com o município de Jaraguá. O
limite estabelecido pelo Rio Sucuri é antigo e tem por base a
divisão antiga de Meia Ponte (Pirenópolis) e Vila Boa (Cidade de
Goiás).

Ponte sobre o Rio Sucuri com 90 metros - divisa entre Itaguari e Jaraguá

Os limites com os municípios de Itaberaí e Taquaral não
foram alterados. Permaneceram como estavam determinados na
lei que criou o Distrito de Itaguari.
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8. Regiões municipais
A Lei Municipal n.º 141 de 01/10/2007 estabeleceu a divisão
interna do território em 10 regiões municipais, sendo elas: Brejo
Grande I, Brejo Grande II, Sucuri, Lageado, Limoeiro,
Cachoeirinha e Pastinho, Casa de Telhas e Algodão, Sapezinho,
Monjolinho e a região do Soares, onde fica a cidade de Itaguari.
O nome de cada região municipal foi dado tendo por base o
principal córrego que banha a região.
Ainda faz parte do costume popular, denominar as regiões
por fazendas. Assim, ao invés de dizer “Região do Brejo Grande”
o povo diz “Fazenda Brejo Grande”.

ITAGUARI

Brejo
Grande I

Regiões Municipais
Ano: 2013
Sucuri

Brejo
Grande II
Lageado

Limoeiro

Cachoeirinha
e Pastinho

Soares

Sapezinho
Monjolinho
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Casa de Telhas
e Algodão

9. Malha Rodoviária
O município de Itaguari é servido por duas rodovias
pavimentadas, sendo uma estadual, a GO-154 e outra federal, a
BR-070 que se cruzam no perímetro urbano.
A rodovia GO 154, foi aberta em 1966 ligando Taquaral de
Goiás e Itaguari (antiga GO-22), principal via de conexão para
Goiânia, a capital do Estado.
No ano de 1971 foi aberta a rodovia federal BR-070
interligando Itaguari a Brasília, a capital federal. Esta interligação
com Brasília não representou mudanças significativas logo após a
abertura da estrada. A falta de pavimentação e de pontes, além da
péssima conservação da estrada, não favoreceu uma ligação
adequada com a capital federal.

Trevo de Itaguari, cruzamento entre a BR-070 e a GO-154.

O município apresenta uma razoável rede de estradas
vicinais interligando as sedes das fazendas e chácaras. Estas
estradas cobrem todo o município e podem ser divididas em duas
categorias: estradas principais e secundárias.
São consideradas estradas municipais principais as que têm
um tráfego mais intenso. Entre elas estão: Estrada do Brejo
Grande, Estrada do João Neto, Estrada do Pastinho e Santa Maria,
Estrada do Sapezinho e Estrada do Casa de Telhas.
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Nenhuma das estradas municipais tem pavimentação. São
todas estradas que apresentam alguns atoleiros durante o período
chuvoso e intensa poeira durante o período da seca.
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Rodovia federal/Estadual
Estrada municipal principal
Estrada municipal secundária
Residências - zona rural

10. Zona urbana
A zona urbana de Itaguari surgiu formalmente com o registro
do loteamento composto por 7 alqueires de terras. Por volta de
1972, após a abertura da Rodovia BR-070, surgiram 3 novos
loteamentos pertencentes a Sebastião Valdivino de Queiroz, Braz
de Souza Moreira e Antenor Vitorino Cardoso.
Na década de 1980 surgiram a Vila Mutirão e o Conjunto
Habitacional Três Poderes. Os demais parcelamentos formadores
da zona urbana surgiram após o ano 2000.
ITAGUARI - ÁREA URBANA (LOTEAMENTOS)
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GO -154

Recentemente foi ampliada a área urbana para a localização
de mais três novos loteamentos que estão com processos em
andamento.
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POPULAÇÃO E ATIVIDADE ECONÔMICA
1 - Crescimento populacional
Durante as viagens de Pohl e Saint-Hilare, ocorridas entre
1808 e 1822, foram registradas presença de colonizadores, na
região onde hoje está localizado o município de Itaguari. Os
relatos contidos nas obras: Viagem a província de Goiás (SaintHilaire, 1975), Viagem no Interior do Brasil (Pohl, 1975) e
Viagem ao Interior do Brasil (Gardner, 1975) mostram a presença
de vários fazendeiros, compondo um sistema misto de fazendas e
terras sem donos, que intensificava cada vez mais na direção da
antiga capital Goiás.
Antes da década de 1980 é difícil quantificar a população da
região de Itaguari devido ao fato dos dados do município compor
as estatísticas dos municípios de Itaberaí e Taquaral de Goiás.
Tomando por base os censos, as estimativas populacionais, os
dados referentes ao crescimento populacional da região e as
informações obtidas dos antigos moradores, podemos dizer que a
população cresceu aproximadamente conforme o gráfico abaixo.
Hab
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CRESCIMENTO POPULACIONAL
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Fonte: Censos, estimativa do IBGE e estimativa dos autores*.
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Do início do século XX até a década de 1970 a população
cresceu com base na chegada de nordestinos e mineiros à Itaguari.
Estas correntes migratórias, ligadas ao forte crescimento
vegetativo da população, com famílias compostas de 6 a 8 filhos,
gerou um notável aumento da população.
CRESCIMENTO POPULACIONAL DE ITAGUARI
Ano
1970*
População 11.797

1980*
9.154

1991
4.085

1996
4.327

2000
4.385

2006
4.607

2010
4.513

Observação: (*) Dados referentes à Taquaral de Goiás e Itaguari.
Fonte: Anuário Estatístico do Estado de Goiás, 2003 / Censo 2010

Entre os fatores que propiciaram o aumento populacional,
sobretudo urbano, é preciso ressaltar a importância da criação, em
1965, do Grupo Escolar. Esta pequena escola reuniu no pequeno
povoado, um atrativo para que as famílias fixassem residência na
incipiente zona urbana.
A TAXA DE URBANIZAÇÃO
ITAGUARI / G0 - 1980 A 2010
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Fonte: Anuário Estatístico do Estado de Goiás, 2003 / Censo 2010

Até a década de 1970 a população era predominantemente
rural. Era constituída essencialmente de agricultores,
fazendeiros, agregados e meeiros. A partir do final da década de
1980 a zona urbana tomou impulso. Estabelecimentos comerciais
foram surgindo. Laticínios e indústrias de confecções foram
sendo instaladas.
Com o surgimento de plantações de cana-de-açúcar, para a
indústria de álcool e açúcar, no início deste século XXI, vários
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nordestinos migraram para a região em busca de empregos. A
maioria retornava a sua terra natal após o período de corte da
cana-de-açúcar, entretanto muitos fixaram residência
contribuindo para o aumento da população local.
A população do município apresentou um crescimento
acelerado até a década de 1980, um crescimento bastante discreto
até o final da década de 1990 e a partir daí começa a retomar o seu
crescimento impulsionado pelas indústrias de confecções.
2. A composição social
Atualmente a maioria da população tem renda familiar de até
dois salários mínimos e se constitui de trabalhadores rurais
(empregados de fazenda e pequenos agricultores) de
trabalhadores de pequenas indústrias de confecções, de
trabalhadores do setor terciário (empregados dos pequenos
estabelecimentos comerciais) e de servidores públicos (Prefeitura
e Estado de Goiás).
OCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO ATIVA - ITAGUARI
Agricultura
e pecuária
17,2%

Comércio
local
3,5%

Servidores
públicos
7,3%

Indústria de
confecções
47,5%

Outras
atividades
24,5%

Fonte: Levantamento estatístico realizado pelos autores. Amostra colhida:500

A classe social mais abastada da sociedade itaguarina
constitui-se de proprietários de pequenas fazendas e chácaras,
proprietários de pequenas indústrias de confecções, de
proprietários de pequenos estabelecimentos comerciais,
dirigentes políticos e uma pequena parcela de servidores públicos
mais bem remunerados.
Os principais grupos organizados no município são:
Associação Itaguari Master Clube, Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Itaguari, Associação dos Pequenos Produtores de
Leite, Associação em Busca da Casa Própria, Conselhos das
Igrejas Evangélicas e Católicas, Associações de Folia de Reis e
Associações de Confecções.
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3. Atividade econômica
Com o passar dos anos a atividade econômica trilhou rumos
diferentes. Assim, no seu processo de desenvolvimento, Itaguari
experimentou quatro períodos onde uma das atividades
econômicas predominava.
1º período - Agricultura de subsistência ( ? - 1965)
Neste período a atividade econômica era voltada
exclusivamente para o sustento da família. Eram plantados, em
pequenas quantidades, os produtos que eram consumidos pela
família: arroz, feijão, milho, mandioca, café, cana-de-açúcar,
batata doce, cará, abóbora, etc.
O milho era utilizado na criação de porcos e galinhas. Da
mandioca era fabricada a farinha e o polvilho.
A criação de gado era pouco expressiva e tinha como
finalidade produzir leite para consumo próprio e para a
fabricação de queijos.
2º período - Plantação de arroz, milho e feijão com
finalidade comercial (1966 -1980)
Por quase duas
décadas a produção
agrícola esteve voltada
para três produtos:
arroz, milho e feijão.
Estes produtos
eram fáceis de serem
comercializados
(sobretudo o arroz e o
feijão) e alcançavam
preços que estimulavam a produção dos
mesmos.
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Arrozal maduro, em vésperas da colheita.

Parte da produção era “tirada para as despesas”, destinada ao
próprio sustento da família do produtor e a sobra era vendida aos
“cerealistas”, grandes compradores de arroz e feijão.
Os irmãos João Mineiro e Manezinho, donos do Armazém/
Supermercado Irmãos Coelhos, Sr. Gésio, João Canuto e Ovair
foram os grandes compradores de cereais, produzidos na região.
O milho não tinha boa aceitação do mercado de cereais
devido a sua baixa resistência aos carunchos, porém isso não
representava um problema, pois, o mesmo era utilizado na
engorda de porcos e criação de galinhas.
Era comum a
plantação casada de milho
e feijão. Primeiro era
plantado o milho no início
de outubro. Na segunda
quinzena de janeiro e
início de fevereiro, era
plantado o feijão no meio
do milharal. No final de
maio e início de junho
acontecia, primeiro a Lavoura consorciada de milho e feijão, modelo típico
colheita do feijão e depois de agricultura muito utilizado nas décadas de 70 e 80.
a do milho.
3º período - Ciclo do leite (1981 - 2000)
A intensa atividade agrícola, realizada nos moldes
rudimentares, transformou as terras férteis em terras impróprias
para o cultivo de cereais. A saída foi investir na formação de
pastagens para a criação de gado leiteiro e de corte. Deste modo
as lavouras foram cedendo, cada vez mais, espaço para a
pecuária.
Pouco a pouco a pecuária tornou-se a principal atividade
econômica e contribuiu para um expressivo êxodo rural devido à
reduzida mão-de-obra empregada em comparação com a
agricultura.
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Hoje a pecuária não é mais a principal atividade econômica
de Itaguari, porém continua exercendo forte contribuição e
representa o principal sustento para o homem do campo.
Técnicas modernas de produção do leite e melhoria genética
dos rebanhos estão sendo empregadas em várias propriedades.

Ordenha mecanizada e gado leiteiro selecionado (Fazenda do Moacir Bento)

Visando obter maior rendimento financeiro com a venda, os
produtores de leite criaram associações que procuram juntar todo
o leite e vendê-lo ao maior preço oferecido pelos compradores.
4º período - Ciclo das confecções (após o ano de 2001)
Tendo por base a experiência
bem sucedida do casal Iolanda e
Ronivon, no ramo de confecções
de roupas íntimas, várias pessoas
começaram a investir nesta
atividade econômica.
Com o passar dos anos o
ramo de confecções de lingeries
foi fortalecendo vindo a tornarse o maior setor econômico do
município, superando a pecuária
no volume de capital e de mão de
obra empregada na produção.
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Iolanda, pioneira no ramo de
confecções em Itaguari

O rápido crescimento da atividade industrial no ramo de
confecções favoreceu o aparecimento de forte demanda por mãode-obra qualificada. Para suprir tal demanda os empresários
locais lançaram mão do aprendizado em serviço. Assim, quase
todos os trabalhadores foram aprendendo o ofício de
“costureiro”. Muitos destes após dominarem o processo de
produção montaram sua própria confecção, passando de
empregado a patrão.

Estima-se que Itaguari conta hoje com mais de 150
microempresários no ramo de confecções, muitos deles na
informalidade.
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4. Desenvolvimento do comércio local
O comércio sempre esteve ativo desde os primeiros anos de
criação do povoado.
A venda do Zé Feichinho e a farmácia da Dona Fiinha foram
os primeiros estabelecimentos comerciais. Em seguida foram
surgindo o armazém do Geraldo Francisco, a loja do Severino, a
Serraria do João da Silva, a máquina de beneficiar arroz do senhor
Zé Vicente e a farmácia do Fiquinho.
Nos armazéns ou vendas eram oferecidos variados tipos de
produtos alimentícios, calçados e equipamentos destinados ao
homem do campo.
Casa Nossa Senhora da Guia
no cruzamento da Avenida
José do Couto com a Rua 5

Pequeno estabelecimento
comercial com duas portas
no cruzamento da Avenida
José do Couto com a Rua 4

Com o passar do tempo foram surgindo uns e
desaparecendo outros estabelecimentos comerciais. Alguns deles
sobreviveram ao regime de concorrência imposta pelo comércio.
Atualmente cerca de doze estabelecimentos comerciais
comandam mais de 80% do total de vendas efetuadas no comércio
local. Estes estabelecimentos são lojas de tecidos e produtos
destinados às confecções, supermercados de médio porte, lojas de
materiais de construção, postos de combustíveis e lojas de
produtos agropecuários.
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ATIVIDADE POLÍTICA
1. Primeiros momentos do povoado de Campestre
Durante a década de 1940 surgiram muitos aglomerados
urbanos em Goiás, seguindo a forte motivação da fundação de
Goiânia, ocorrida na década anterior.
A ideia de criar uma cidade fazia parte do desejo e da
necessidade das pessoas que viviam no campo. Assim Pedro
Procópio, um pequeno sitiante, procurou colocar em prática o que
muitos fazendeiros da região almejavam.
No primeiro momento procurou organizar o povoado, porém
com o passar do tempo entrou em desentendimento com outras
lideranças (alguns doadores de terras) deixando de ser o
orientador principal dos destinos do incipiente povoado.
Pedro José de Oliveira (Pedro
Procópio - codinome adotado por
ele próprio) nasceu na fazenda
Estiva no município de Luz, em
Minas Gerais, no dia 03 de junho de
1911, onde iniciou o curso
Primário. Mudou-se para Goiás em
junho de 1926, com 15 anos de
idade numa mudança realizada em
comitiva de carros de bois.
Casou-se em 30 de julho de
1936 com Maria Araújo de Oliveira
que veio a falecer em 04 de janeiro
Pedro Procópio
de 1969, com 50 anos de idade.
É considerado por alguns como o idealizador e por outros
como o verdadeiro fundador da cidade de Itaguari.
Faleceu em 07 de dezembro de 1973, em Itaguari.
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2. Era política de Zequinha do Couto
Os primeiros vinte anos, após a fundação do povoado de
Itaguari, foram marcados por forte influência moral e política de
José Eduardo do Couto (Zequinha). Nada era feito sem o seu
devido aval.
Assumiu o comando dos destinos do povoado de Campestre
logo após o seu início sugerindo inclusive o nome para a recém
criada povoação.
Em épocas de eleições, devido à grande influência de
Zequinha, as lideranças políticas visitavam constantemente a sua
casa em busca de apoio. Aqueles que eram apoiados por ele
recebiam a maioria dos votos da população local.
Pelo forte dinamismo e influência exerceu
por dois mandatos o
cargo de vereador na
Câmara Municipal de
Itaberaí, onde representava os interesses do
pequeno povoado de
Itaguari.
José Eduardo nasceu em Pratápolis - MG,
no dia 28 de maio de
Atrás: Licota, Tita, Maria da Piedade.
1881 e faleceu em
Na frente: Mariana e José Eduardo.
Itaguari em 1967.
Foi o criador do nome de Itaguari. Inicialmente pensou em
colocar o nome na cidade de Itariguá, nome oriundo das sílabas
iniciais de Itaberaí (ITA), Rio Sucuri (RI) e Jaraguá (GUÁ),
entretanto, seguindo conselhos de seu genro Dr. Hélio Caldas
Pinheiro, decidiu mudar a ordem das sílabas resultando o nome
em ITA-GUA-RI.
Foi homenageado com o nome da primeira escola estadual e
da principal rua da cidade.
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3. Taozinho Ludovico
Sebastião Ludovico de Almeida (Tãozinho), como era
conhecido, foi um homem idealista e ligado ao progresso de
Itaguari.
Irmão de Juca Ludovico de
Almeida, Governador do Estado,
não hesitou em usar sua influência
política para conseguir obras para o
povoado. Por intermédio de sua
forte atuação, a pequena Itaguari
passou a contar com uma cadeia
pública, muro para o cemitério e
energia elétrica.
Sebastião Ludovico

4 - Influência de Itaguari na política taquaralense
A relação política entre Itaguari e Taquaral de Goiás, não foi
das mais amigáveis desde o início da criação do Distrito de
Itaguari. Havia intrigas das mais variadas formas, motivadas pela
condição de submissão dos itaguarinos à política voltada para os
interesses taquaralenses.
Em épocas de eleição, visando minimizar os estragos que
pudessem ser produzidos por esta relação de descontentamento,
eram criadas coligações que contemplavam as duas localidades.
Desta forma o número de representantes de Itaguari foi ficando
mais expressivo na política taquaralense a cada eleição que
acontecia.
O processo eleitoral de 1982 produziu uma base de
lideranças políticas que favoreceu no processo de emancipação
política do Distrito de Itaguari.
Neste processo de emancipação política, merece destaque a
atuação de Ramiô Rodrigues, vereador que obteve uma
expressiva votação nas eleições e que liderou as ações junto às
autoridades governamentais da época.
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Resultado das eleições municipais de 1982 em Taquaral de Goiás:
Prefeito: Dermino Siqueira - Taquaral
Vice: Miguel José Moreira - Itaguari
Vereadores:
José de Aquino Barbosa - Itaguari
José de Souza Moreira - Itaguari
José Rezende - Taquaral
Osvaldo Florêncio de Barros - Taquaral
Joacir Belizário Martins - Taquaral
Wilson Ribeiro dos Santos - Taquaral
Geraldo Antônio Gontijo - Taquaral
Benedito Pereira de Oliveira -Taquaral
Ramiô Rodrigues da Silva - Itaguari
5. Eleições e mandatos de prefeitos e vereadores
* Primeiro mandato - 1989 a 1992
Concretizando o processo de emancipação política de
Itaguari, em outubro de 1988 ocorreram as eleições para prefeito e
vereadores. O processo de escolha das candidaturas foi
inicialmente tenso e no final convergiu para um acordo de
lideranças.
Na condição de Vice-Prefeito, Miguel Moreira procurou
reunir lideranças em prol de sua candidatura. Do outro lado,
Ramiô Rodrigues, por ter liderado o processo de emancipação,
julgava ser o candidato natural de seu partido.
Uma manobra política onde Neri Ferreira, genro de Miguel
Moreira, apresentava-se como candidato a Vice-Prefeito ao lado
de Ramiô Rodrigues colocou fim a disputa interna no PMDB,
legenda que comportava, naquela época, um grande número de
filiados.
A oposição reuniu forças e indicou Antonio Cabral para
concorrer às eleições.
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O resultado foi favorável a Ramiô Rodrigues que venceu as
eleições com razoável vantagem de votos.
Número de votos recebidos pelos Candidatos a Prefeito
Prefeito: Ramiô Rodrigues (PMDB) - 1669 votos.
Vice-Prefeito: Neri Ferreira.
Antonio José Cabral (PDC) - 1027 votos.
.

Número de votos recebidos pelos vereadores eleitos:
José Fernandes Carvalhaes Júnior (PMDB) -144 votos.
Marly Divina Alves de Deus (PMDB) - 138 votos.
Divino Costa e Silva (PMDB) - 139 votos.
Júlio Pereira da Silva (PMDB) - 152 votos.
Adelino Souza Aquino (PMDB) - 132 votos.
José Divino de Oliveira (PL) - 132 votos.
Maria Leonilda dos Santos Flores (PMDB) - 133 votos.
Elimar Guerra de Queiroz (PDC) - 124 votos.
José Fernandes Ramos (PDC) - 107 votos.
Número de votos do Suplente que assumiu o mandato:
Pedro Ribeiro dos Santos (PMDB) - 129 votos
Ramiô Rodrigues da Silva
nasceu no dia 02 de maio de
1945, nas proximidades de
Itaguari (naquela época
território pertencente a Itaberaí).
Foi agricultor e pecuarista,
até o ano de 1972. Após esta
época dedicou-se a outros
afazeres até ingressar na política,
vindo a eleger-se vereador com
879 votos, votação muito
Ramiô Rodrigues
expressiva para aquela época.
Assumiu a função de Presidente da Câmara de Vereadores de
Taquaral e liderou o processo de emancipação política de Itaguari.
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Venceu as eleições de 1987 e foi empossado como primeiro
prefeito de Itaguari em 01 de janeiro de 1988.
Mantinha forte aliança política com Iris Resende, seu
“compadre”. Aliança esta que influenciaria nas eleições seguintes.
* Segundo mandato - 1993 a 1996
A convenção do PMDB em junho de 2006 que, contrariando
o Prefeito Ramiô Rodrigues, indicou como candidato Neri
Ferreira, resultou numa divisão interna deste partido.
A ala descontente, liderada pelo prefeito, uniu-se com a
oposição da época e apoiou o candidato José Divino - o Zelão.
Num processo eleitoral atípico os candidatos a vereadores do
PMDB dividiram em duas alas contrárias. Venceu as eleições
Neri Ferreira e a Câmara dos Vereadores foi formada somente por
integrantes do PMDB.
Número de votos recebidos pelos Candidatos a Prefeito
Prefeito: Neri Ferreira (PMDB) - 1649 votos.
Vice-Prefeito: Adelino Souza Aquino.
José Divino de Oliveira - Zelão (PL) -1345 votos.
Número de votos recebidos pelos vereadores eleitos:
José Fernandes Carvalhaes Júnior (PMDB) - 180 votos.
João Batista de Rezende (PMDB) - 169 votos.
Elimar Guerra de Queiroz (PMDB) - 144 votos.
Eurípedes da Silva Barbosa (PMDB) - 203 votos.
Edimar Cardoso de Oliveira (PMDB) - 153 votos.
Januário Batista de Souza (PMDB) - 134 votos.
José Ribeiro dos Santos (PMDB) - 133 votos.
Pedro Ribeiro dos Santos (PMDB) - 158 votos.
Maria Leonilda dos Santos Flores (PMDB) - 374 votos.
Número de votos dos Suplentes que assumiram o mandato:
José de Souza Moreira (PMDB) - 98 votos.
Ideruz Nascimento Ferreira (PMDB) - 98 votos.
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Neri Ferreira nasceu em 14 de agosto de 1955 em Goianésia
GO. Após o seu casamento com Maria Virlene, filha de Miguel
Moreira, começou a tomar gosto pela política.
Participou da composição
de uma chapa na primeira eleição para os dirigentes políticos
de Itaguari, que aconteceu no
ano de 1987, onde foi candidato
a vice-prefeito. Concorreu e
venceu, numa disputa acirrada,
no diretório do PMDB local,
partido ao qual era filiado, a
indicação de candidato a
prefeito. Venceu as eleições e
tomou posse em 01/01/1993.
Neri Ferreira

* Terceiro mandato - 1997 a 2000
Durante o seu mandato de prefeito, Neri Ferreira não
enfrentou oposição dos vereadores. Foi hábil em adquirir apoio
de novos aliados, inclusive o do candidato derrotado na eleição
anterior: José Divino. Não havendo a possibilidade de reeleição
optou por não apoiar diretamente o Zelão ou Adelino, os dois
candidatos da nova união. Temendo haver uma divisão interna
dos aliados foi proposta a realização de uma consulta popular na
qual era solicitado que as pessoas decidissem qual seria o
candidato: Zelão ou Adelino. Para tanto foi realizada uma coleta
de votos na zona urbana de Itaguari e a apuração foi feita na Praça
Central. Saiu vitorioso no plebiscito o nome de José Divino o
Zelão, porém, desde o início da votação começou a surgir um
grupo de oposição a candidatura do vencedor.
Uma intensa negociação perdurou por vários dias e no final
ficou acertado que o candidato seria Adelino Aquino e que José
Divino seria o candidato a vice-prefeito.
Do outro lado, o grupo de oposição preparava para lançar
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Ramiô Rodrigues como candidato a prefeito, porém, devido a
problemas com a Justiça Eleitoral, o nome deste não estava em
condições de concorrer.
Contrariando as previsões, Ramiô Rodrigues solicitou seu
registro de candidatura, realizando ferrenhos ataques, em
discursos, aos seus adversários políticos.
Confiantes na derrubada da candidatura de Ramiô
Rodrigues, a outra ala esperava a decisão final. Faltando um dia
para a eleição, a coligação lançou o nome de Cailon Kleber, em
substituição ao seu pai, Ramiô Rodrigues.
Não havendo tempo para substituição das cédulas de
votação, o nome de Ramiô foi mantido no material da Justiça
Eleitoral. O resultado foi favorável ao candidato Cailon Kleber
que venceu as eleições e tomou posse em 01 de janeiro de 1997.
Número de votos recebidos pelos Candidatos a Prefeito
Prefeito: Cailon Kleber R. da Silva (PSC) - 1951 votos.
Vice-Prefeita: Maria Leonilda dos Santos Flores
Adelino Souza Aquino (PMDB) - 1 325 votos.
Reginaldo Antonio de Sousa (PSD) - 12 votos.
Número de votos recebidos pelos vereadores eleitos:
Januario Batista de Sousa (PMDB) - 274 votos.
Jose de Aquino Barbosa (PL) - 235 votos.
Regina Celia Santos (PSC) - 220 votos.
Antonio Divino da Silva (PT) - 175 votos.
Edimar Cardoso de Oliveira (PMDB) - 163 votos.
Elimar Guerra de Queiroz (PMDB) - 137 votos.
Elci Manoel de Almeida (PSC) - 222 votos.
Ideruz Nascimento Ferreira (PMDB) - 134 votos.
Divino Alves Cordeiro (PSC) - 234 votos.
Número de votos do Suplente que assumiu o mandato:
Divino Carlos Ribeiro (PSC) - 133 votos.
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Cailon Kleber Rodrigues da Silva, filho de Ramiô
Rodrigues e de Maria Cintra, nasceu no dia 17 de dezembro de
1968, no município de Taquaral de Goiás.
Herdou dos pais o gosto pela
política e participou de um
processo eleitoral, onde substituiu,
às vésperas das eleições, o
candidato da coligação, que era seu
pai.
Iniciou seu mandato enfrentando forte oposição.
Foi afastado do cargo em
agosto de 1999 sendo substituído
temporariamente, pela VicePrefeita Maria Leonilda - Dona Lia.
Retornou ao cargo em
setembro de 2000 e permaneceu até
Cailon Kleber
o fim do seu mandato.
Após o afastamento do prefeito, assumiu o comando do
Executivo Municipal a vice-prefeita, Maria Leonilda dos Santos,
permanecendo no cargo de agosto de 1999 a setembro de 2000.
Dona Lia, como era popularmente conhecida, nasceu no dia 22
de abril de 1947 em Candeias MG.
Com sete anos de idade veio para
Goiás acompanhando os seus pais e
em 1968 passou a residir em
Itaguari.
Foi benzedeira, dona de casa,
vereadora por dois mandados, viceprefeita e prefeita temporária.
Dedicou grande parte da sua
vida em benefício das pessoas
menos favorecidas.
Faleceu em 09 de agosto de
Dona Lia
2003, vítima de câncer.
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* Quarto mandato - 2001 a 2004
A eleição de Marconi Perillo para Governador de Goiás, o
afastamento do prefeito e a chegada ao poder da vice-prefeita
alterou o quadro político local.
Em face da nova situação a ala liderada por Ramiô
Rodrigues resolveu apoiar Nailton Aquino, liderança local que
surgiu durante a campanha de Marconi Perillo, deixando Dona
Lia formar uma nova chapa.
O grupo liderado por Neri Ferreira lançou Maria Virlene
como candidata, pregando relevante trabalho social prestado por
esta quando foi 1ª dama da cidade. Virlene venceu as eleições.
Número de votos recebidos pelos Candidatos a Prefeito
Prefeita: Maria Virlene M. Ferreira (PMDB) - 1450 votos.
Vice-Prefeito: Ronivon Braz Gontijo.
Maria Leonilda dos Santos Flores (PSL) - 975 votos.
Nailton Aquino Barbosa (PSDB) - 713 votos.
Número de votos recebidos pelos vereadores eleitos:
Divino Celestino Evangelista (PSL) - 121 votos.
Elimar Guerra de Queiroz (PMDB) - 129 votos.
Luiz Antônio da Silva (PMDB) - 134 votos.
Marly Divina Alves de Deus (PMDB) - 154 votos.
Nelson Divino dos Santos Filho (PSL) - 105 votos.
Osvaldo Florêncio de Barros (PMDB) - 105 votos.
Altair Divino da Silva (PSL) - 93 votos.
Alair Rodrigues Azevedo (PSDB) - 116 votos.
Marcos Antonio Pedro Pinheiro (PP) - 104 votos.
Número de votos do Suplente que assumiu o mandato:
Januário Batista de Souza (PMDB) - 102 Votos.
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Maria Virlene Ferreira Moreira (Virlene) nasceu no dia 23
de março de 1965 no município de Jaraguá, Estado de Goiás.
Filha de Miguel José Moreira
e Nely Moreira da Silva, desde
menina participou das atividades
políticas no município de Taquaral
de Goiás e de Itaguari.
No ano de 1985 casou-se com
Neri Ferreira. Desta união
nasceram seus filhos Fernanda
Moreira Ferreira e Marcos Maciel
Moreira Ferreira.
Na época em que seu esposo
(Neri) foi prefeito, realizou um
trabalho de primeira dama que a
tornou conhecida e forte candidata
Maria Virlene
para as eleições seguintes.
Foi empossada como prefeita de Itaguari em 01 de janeiro de
2001. Permaneceu no cargo até 31 de dezembro de 2004.
* Quinto mandato - 2005 a 2008
O primeiro semestre de 2004, em Itaguari, foi movimentado
em termos de reuniões e acordos políticos. Grupos de situação e
oposição reuniam-se procurando lançar candidatos nas eleições
que se aproximavam.
Inicialmente a prefeita Maria Virlene manifestou desejo de
não participar de uma campanha para sua reeleição. Esse fato
agitou ainda mais os ânimos políticos.
Com o desenrolar das convenções partidárias a prefeita
resolveu lançar candidatura e grande parte de seus antigos aliados
procuraram formar ou integrar uma nova ala de oposição, tendo
como candidato Ronivon Gontijo, vice-prefeito na época.
No meio da campanha eleitoral, em comício realizado no
centro da cidade, Maria Virlene renunciou verbalmente a sua
candidatura.
69

Na tentativa de minimizar os efeitos causados pela
desistência de Maria Virlene a coligação propôs o nome de Jesus
Rapidão em substituição à candidata majoritária. Após uma
semana, antes que houvesse a substituição, houve a desistência
deste último.
Com o passar dos dias Maria Virlene retornou a atividade
política mantendo sua candidatura até as eleições.
O resultado das eleições definiu como vencedor para
prefeito, Ronivon Braz Gontijo.
Número de votos recebidos pelos Candidatos a Prefeito
Prefeito: Ronivon Braz Gontijo (PMDB) - 1577 votos.
Vice-Prefeita: Maria Julia de Sousa Barbosa
MariaVirlene Moreira Ferreira (PL) - 1043 votos.
Maria Cintra Rodrigues (PSC) - 388 votos.
Número de votos recebidos pelos vereadores eleitos:
João Batista Resende (PL) - 188 votos.
José Nascimento Mesquita (PL) - 124 votos.
João Evangelista Junqueira (PT) - 125 votos.
Lucilene Rodrigues do Rosário (PSC) - 147 votos.
Luiz Antonio da Silva - Luizinho (PL) - 134 votos.
Luiz Antonio da Silva - Luizão (PMDB) - 163 votos.
Rosangela Rodrigues de Santana (PFL) - 198 votos.
Januário Batista de Sousa (PMDB) - 213 votos.
Hélio Romano Borges (PSC) - 107 votos.
Digno de registro é o fato de que nestas eleições de 2004
foram eleitos, para a composição da Câmara dos Vereadores, dois
vereadores de nome Luiz Antonio da Silva.
Não aconteceram confusões graças aos apelidos dos eleitos.
Um era popularmente conhecido por Luizão e o outro por
Luizinho.
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Ronivon Braz Gontijo nasceu
no dia 18 de janeiro de 1968 em
Carmo do Paranaíba MG. Veio
ainda menino para Itaguari
juntamente com sua família. Foi
trabalhador rural até os dezoito
anos. Após casar-se com Iolanda
mudou-se para Goiânia.
Na capital aprendeu a
confeccionar roupas íntimas
(lingeries). Após vários anos
retornou a cidade de Itaguari e
implantou com sucesso uma
pequena indústria de confecções.
Seu exemplo bem sucedido, neste ramo de indústria,
despertou o interesse de outras pessoas.
É considerado o criador das confecções na cidade.
Tornou-se vice-prefeito no pleito de 2000 e prefeito na
eleição de 2004.
* Sexto mandato - 2009 a 2012
No final do seu 1º mandato, Ronivon Braz Gontijo,
reorganizou as lideranças políticas em favor de sua reeleição. Já
configurava como certa a sua candidatura enquanto os demais
grupos políticos tentavam encontrar um nome de consenso para
representar a oposição.
Neste jogo de indecisão cresceu verbalmente boatos de que a
oposição não conseguiria lançar uma candidatura a altura da
disputa e que Ronivon poderia ser candidato único.
No último dia das convenções, Ramiô Rodrigues,
impossibilitado de lançar seu nome como candidato, realizou um
acordo com vários grupos políticos propondo a candidatura de
Neri Ferreira, recém chegado de Tucuruí - Pará, cidade onde
havia vivido os 3 anos que esteve fora.
A união entre os quatro ex-prefeitos - Neri Ferreira, Maria
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Virlene, Ramiô e Cailon Kleber - gerou desconforto político
favorecendo a candidatura de Ronivon Gontijo que venceu com
larga vantagem de votos a eleição.
Número de votos recebidos pelos Candidatos a Prefeito
Prefeito: Ronivon Braz Gontijo (PP) - 2162 Votos.
Vice-Prefeita:Maria Julia de Sousa Barbosa
Neri Ferreira (PR) - 1336 Votos.
Número de votos recebidos pelos vereadores eleitos:
Nadeilson Atanázio (PR) - 217 votos.
Luiz Antonio da Silva - Luizinho (PR) - 156 votos.
Amadeus Galdino de Oliveira (PP) - 252 votos.
Fabrício Primo Bragança (DEM) - 352 votos.
Fernanda Moreira Ferreira (PR) - 274 votos.
José Edno dias Figueiredo (PP) - 215 votos.
José Reinaldo Flores (PRB) - 160 votos.
Rosangela Rodrigues de Santana (DEM) - 139 votos.
Themisson Tadeu do Couto (PP) - 197 votos.
Número de votos do Suplente que assumiu o mandato:
Vanda Rodrigues dos Santos - 137 votos.
* Sétimo mandato - 2013 a 2016
Desde o segundo semestre de 2011 começaram a ocorrer
com frequência reuniões com a finalidade de reunir simpatizantes
em prol da candidatura de Adelino Aquino.
Por outro lado um grupo procurava lançar o nome de Padre
Agnaldo para disputar as eleições, propagando mudanças na
forma de fazer política.
Com a aproximação das eleições o grupo político aliado do
então prefeito Ronivon se desfez e este, procurou unir forças
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para lançar a candidatura de Nadilson Atanázio, ex-secretário
municipal de educação.
Venceu, para prefeito, o candidato Padre Agnaldo. Nas
eleições proporcionais o grupo liderado por Adelino Aquino saiu
vencedor, conseguindo eleger 6 vereadores, de um total de 9
vagas existentes.
Número de votos recebidos pelos Candidatos a Prefeito
Prefeito: Agnaldo Divino Gonzaga (PDT) - 1601 Votos.
Vice-prefeito: Rafael Soares da Mota (Rafael Vilac)
Adelino Souza Aquino (PMDB) - 1467 Votos.
Nadilson Atanázio (PSL) - 743 Votos.
Número de votos recebidos pelos vereadores eleitos:
Ivone Domingues da Silva (PDT) - 125 votos.
Januário Batista de Souza (PTB) - 156 votos.
João Batista Resende (PR) - 164 votos.
Luiz Antonio da Silva Luizinho (PR) - 163 votos.
Nicomar Augusto da Veiga (PT do B) - 170 votos.
Maria Julia de Sousa Barbosa (PSDB) - 181 votos.
Rodrigo Souza Reis (PMDB) - 277 votos.
Themisson Tadeu do Couto (PP) - 130 votos.
Túlio Marques Romano Borges (PSC) - 194 votos.
Agnaldo Divino Gonzaga nasceu em Anicuns-GO, em 20 de
outubro de 1968. Filho de Oliveira Gonzaga e Dervalina Soares
Gonzaga, tem 7 irmãos: Edson, Edna, Lúcia, Thêmisson,
Matusalém, Matias e Manoel.
Viveu sua infância e adolescência em Americano do Brasil,
terra de sua família, onde logo cedo trabalhou como vendedor de
doces, engraxate, vendedor de picolé e trabalhador rural.
Aos 17 anos foi morar em Goiânia. Trabalhou ali como
torneiro mecânico e soldador.
Foi para o Seminário Diocesano de São Luís de Montes
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Belos em 1988.
Viveu em Goiânia por um certo período de anos e após
mudou-se para São Paulo, onde fez seus estudos de Filosofia e
Teologia.
Foi ordenado padre em 03 de junho de 2000, no SantuárioBasílica do Divino Pai Eterno, em Trindade.
Depois de morar e trabalhar em
comunidades do interior de São
Paulo, Minas Gerais, Brasília, Mato
Grosso e Goiânia, passou a ser o
pároco da Igreja Católica de
Itaguari, em 2009.
Durante o período que atuou
como pároco fez muitas amizades,
organizou grupos de teatro,
associação em busca da casa própria
e participou ativamente das
atividades culturais e religiosas do
município.
Nas eleições de 2012 revelou ser um político cauteloso, não
atacando verbalmente os seus concorrentes e propagando ética e
gasto mínimo com a campanha eleitoral.
Saiu vitorioso nas urnas, elegendo-se Prefeito.
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PERFIL EDUCACIONAL
1. Os primórdios da educação no município
Antes da criação do povoado de Itaguari o ensino era
extremamente rudimentar e quase inexistente. Não havia escola
propriamente dita. O ensino acontecia em casas de alguns
fazendeiros,ministrado por professores particulares.
Maria da Piedade Couto, filha de
José Eduardo do Couto é
considerada a primeira professora
em Itaguari. Lecionou por mais de
8 anos, em casas de fazenda e na
primeira igrejinha do povoado, no
período de 1948 a 1956. Em 07 de
abril de 1956 casou-se com Hélio
Caldas Pinheiro e foi morar em
Professora Maria da Piedade
Itaberaí.
Com a fundação da Escola
Isolada no final da década de
1950, assumiu o cargo de
professor o senhor Luiz
Ferreira de Oliveira, exercendo
este ofício até 1958. Nesta
mesma época, filhas de
fazendeiros ou de meeiros, que
haviam estudado em Itaberaí,
ou em outras localidades,
foram também contratadas
Professor Luiz Ferreira
como professoras.
Ocupando a vaga deixada pelo senhor Luiz Ferreira, assumiu
o cargo de professora a senhora Dulce Maria Neto de Bessa,
recém casada com o farmacêutico prático senhor Sebastião de
Bessa, o Fiquinho.
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No período compreendido
entre 1959 a 1963, Dulce
trabalhou como professora. A
partir de 1963 foi responsável
pela Escola Reunida de Itaguari,
atuando também como secretária,
merendeira, faxineira, professora,
coordenadora e diretora de cinco
Escola Reunida de Itaguari
outras professoras.
A partir do final da década de
1960, acelerou-se o processo de
educação em Itaguari. Foram
criadas na zona rural, em pelo
menos 06 localidades, as escolas
multisseriadas de 1ª a 4ª série de
Ensino Fundamental. Na zona
urbana foi construída, no governo
de Otávio Lage a Escola Estadual
José Eduardo do Couto, anexando Escola Manuel Leite (zona rural)
o antigo Grupo Escolar.
No ano de 1970, graças aos esforços de alguns professores,
foi criado o Ginásio Comercial Sebastião Ludovico de Almeida,
iniciando os estudos de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental.

Escola Estadual José Eduardo do Couto

Em 1975 foi criada a Escola José Eduardo do Couto juntando
os dois cursos e encampando as duas escolas ao Estado de Goiás.
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Com a crescente demanda por vagas em pouco tempo a
Escola Estadual José Eduardo do Couto tornou-se insuficiente
para abrigar todo o seu alunado. Foi necessário criar quatro turnos
de aulas: matutino, intermediário, vespertino e noturno. O turno
intermediário funcionava das 10 às 13 horas.No ano de 2000,
foram desativadas todas as escolas da zona rural do município de
Itaguari e os alunos, pertencentes a estas escolas, foram
transferidos para a Escola Municipal Integrando o Saber, mais
tarde Escola Municipal Professor Raimundo de Oliveira Castro
Creche Municipal
Anísio Procópio
de Oliveira

Escola Municipal
Prof. Raimundo
de Oliveira Castro

A partir do ano de 2001 teve início o sistema de reordenamento da rede escolar, ficando o município
progressivamente responsável em oferecer o ensino na
modalidade de Educação Infantil e de Ensino Fundamental de 1ª
fase e a Escola Estadual José Eduardo do Couto incumbida de
oferecer o Ensino Fundamental de 2ª fase.
2. O Ensino Médio
Até o final da década de 1960 havia pouca procura pelo
Ensino Médio. Os que pretendiam estudar um pouco mais e que
podiam arcar com as despesas, procuravam a cidade de Itaberaí e
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ali, vivendo na casa de um parente ou de um amigo, cursava o
Curso Normal ou 2º grau não profissionalizante. A partir de
meados de 1970 passaram a estudar nas cidades vizinhas de
Itaguaru ou Taquaral.
Somente em 1981 é que teve início o Ensino Médio em
Itaguari. O vereador e professor, Raimundo de Oliveira Castro,
apresentou à Câmara Municipal de Taquaral, um projeto de lei
criando a Escola Municipal de 2º grau José de Assis. O projeto foi
aprovado e de imediato foi organizada uma turma de 18 alunos,
em uma sala cedida pela Escola José Eduardo do Couto.
Em 1984, através de
influência política de representantes do município
de Taquaral e Itaguari, a
Assembléia Legislativa do
Estado de Goiás promulgou a Lei n.º 9654/84
encampando ao Estado de
Goiás a Escola Municipal
Colégio Est. Dona Genoveva R. Caneiro
de 2º Grau José de Assis.
No ano de 1985, com o mutirão das 1000 salas de aulas, foi
construído um prédio escolar de placas de concreto, para abrigar a
escola que recebeu a denominação de Colégio Estadual Dona
Genoveva Resende Carneiro, em homenagem à mãe de Iris
Resende Machado, governador naquela época.
3. Curso superior
Em 2005 um convênio entre EADCON/UNITINS, Prefeitura de Itaguari e a empresa Atanázio Serviços Educacionais,
(dirigida pelo Prof. Nadilson Atanázio) propiciou a implantação
de cursos superiores à distância no município de Itaguari.
No decorrer de seus seis anos de existência foram graduados,
em nível superior, 48 alunos em Administração de Empresas, 21
alunos em Serviço Social, 10 alunos em Ciências Contábeis e 30
em nível de Pós Graduação.
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MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
1. Folias de Reis
Folia de Reis é um grupo de pessoas que, por devoção,
tradição ou simplesmente por diversão, se desloca portando uma
bandeira dos Três Reis Magos. Peregrinam de casa em casa, do
dia de Natal até o dia 6 de janeiro, pedindo contribuições e ofertas
para a realização de uma festa.

Quadro
representativo
do nascimento
de Jesus.
Artista:
Sebastião
Borges

O grupo é composto por foliões e palhaços, cada um deles
com funções distintas seguindo a tradição.
Na cantoria fazem uso de temas religiosos, da profecia ao
nascimento do Menino Jesus e à visita dos Reis Magos (Belchior,
Baltazer e Gaspar) à gruta de Belém.
Trata-se de uma festa de origem portuguesa que chegou ao
Brasil no século XVIII. Em Portugal, em meados do século XVII,
tinha a finalidade de divertir o povo, enquanto aqui no Brasil
passou a ter um caráter mais religioso do que de diversão.
Nesta região a prática de “tirar” uma folia faz parte da
tradição popular. Relatos de August de Saint -Hilaire (1975) e
Johann M. Pohl (1975) mostram que este costume está presente
pelos menos desde o início do século XIX.
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Os principais grupos de folia de Itaguari são: Folia de Reis
Mineira de Itaguari, Folia de Reis Goiana de Itaguari e Folia de
Reis do Brejo Grande.
2. Folia de Reis Mineira de Itaguari
Teve início no ano de 1956, com o folião capitão Antonio
Camilo. Inicialmente tratava-se apenas de uma folia para
cumprimento de promessa de Ana Rita de Paula Couto, porém
ganhou adeptos e foi pouco a pouco se constituindo num grupo de
folia patrocinado pela família Couto.
Após 1959 passou a girar todos os anos, vindo constituir
num dos mais importantes grupos de folia da região.
Na década de 1970 recebeu como integrante os foliões da
extinta Folia dos Peixotos.

O giro desta folia abrange as regiões do Sapezinho, Casa de
Telha, Pastinho e Cachoeira, sendo realizado no período de 25 a
30 de dezembro. Após este período os foliões entram em recesso
e só voltam a girar no dia 06 de janeiro, quando acontece a entrega
da folia e a festa.
Um grupo de pessoas ligadas à folia (irmandade) colabora
todos os anos doando vacas, porcos, frangos e alimentos diversos
(arroz, feijão, macarrão, batata, etc.) para a realização da festa.
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3. Folia Goiana do Brejo Grande
É o grupo de folia mais antigo que sobreviveu até os dias
atuais nesta região. Surgiu por volta do ano de 1900 sendo sua
criação atribuída a João Rosa.
Difere dos demais grupos por fazer o giro durante a noite e
realizar o pouso durante o dia.
Os foliões, comandados por um mestre de cantoria, chega de
surpresa às casas. A folia canta pedindo permissão para entrar na
residência. Sendo aceita a comitiva adentra a casa e começa a
cantoria pedindo ofertas e abençoando os proprietários.
Não tem palhaços e é comandada por um chefe denominado
alferes.

Membros da
tradicional
Folia de Reis
do Brejo
Grande

O trajeto da folia abrange as regiões do Brejo Grande e da
Olaria. Nos últimos anos tem aparecido na zona urbana de
Itaguari cantando em casas de antigos foliões.
Foi até a década de 1990 a folia com maior número de
participantes e visitantes.
A Festa, que se realiza no dia 06 de janeiro tem bastante
fama. Contam os antigos foliões que nas décadas de 1960 e 1970
quando eram servidos os doces, no final da tarde, havia sempre
uma tremenda confusão. Em torno da mesa havia sempre uma
disputa e saía gente com doces até na cabeça.
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4. Folia de Reis Goiana de Itaguari
Este grupo de folia foi fundado em 1928 por Idelfonso
Silvério de Sousa. Inicialmente era uma folia mantida e
organizada por um grupo de pessoas que se estabeleceram nesta
região. Pouco a pouco foi se popularizando, aumentando a
irmandade, passando a ser a maior folia da região e uma das
maiores do Estado de Goiás.
Graças ao apoio da Família Freitas, em especial das duplas
sertanejas André e Andrade e Irmãs Freitas, esta folia ganhou
grande notoriedade e divulgação.
A cada ano que passa aumenta o número de pessoas que
participam da festa desta folia. Estima-se que a cada ano cerca de
15.000 pessoas participam dos festejos.

Tradição, canto da folia, devoção, comida farta e shows
artísticos com várias duplas sertanejas, proporcionam aos
moradores e visitantes uma festa animada e diferente.
A festa é o resultado do esforço comunitário. São
preparados, em média, 30 vacas, 20 porcos, 800 kg de frango, 200
kg de feijão e 700 kg de arroz, além de outros alimentos, todos
doados pela comunidade. A sobremesa também é farta. Cerca de
três toneladas de doces caseiros são servidos durante a festa.
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5. Folia de Reis de Setembro de Itaguari
Trata-se de uma folia, que diferente das demais, tem giro e
festa no mês de setembro.
O giro começa, normalmente, no dia 23 de setembro e
a festa é realizada no dia 29
deste mesmo mês.
Foi fundada em 1998, por
iniciativa de Joaquim Dutra,
para cumprir uma promessa a
Santos Reis. Daí em diante
passou a girar regularmente,
tornando uma tradição da
família do fundador.
Tem características semelhantes à folia mineira e grande
parte de seus foliões são também integrantes das outras folias de
Itaguari.
6. Cavalgada da Fé
Surgiu no ano de 2005 por iniciativa de Solón Evaristo
Barbosa e Maria Antonia Barbosa.
Trata-se de um grupo
de cavaleiros que, no mês
de abril, sai de Itaguari
com destino à cidade de
Trindade - GO.
Os devotos iniciam a
viagem com uma oração
na Praça Central de Itaguari e terminam a cavalgada assistindo uma missa
no Santuário de Trindade.
Durante o trajeto os cavaleiros realizam quatro animados
pousos com músicas e danças.
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7. Festa do Zé
A “Festa do Zé” de Itaguari foi criada por José Divino de
Oliveira (Zelão) para homenagear todos os itaguarinos de nome
José. É realizada em março, no dia ou próximo ao dia de São José.
Reúne várias pessoas com este nome, muitos deles com apelidos
interessantes: Zé Leitão, Zé Pinto, Zé Pelanca, Zé Paulista, Zé
Calango, entre outros.

Chama à atenção a quantidade de Josés em Itaguari. Dos
fundadores da cidade dois se chamavam José (José Eduardo do
Couto e José Paulino de Queiroz). A rua principal e uma das
escolas homenageiam pessoas com nome José.
Conforme informação do tabelião e proprietário do Cartório
de Registro Civil (que por coincidência ou não, chama-se José
Neto do Prado), para uma cidade que tem uma população de 4500
habitantes o percentual da população com nome de José é bem
acima da média nacional e regional. Em seu cartório são
observados137 documentos com reconhecimentos de firma em
nome de algum José, mais 260 registros de propriedades em nome
de José. Os livros de registro civil apontam mais de 260 pessoas
registradas como José nos últimos 30 anos, em Itaguari.
Comida farta, shows de duplas sertanejas, apresentação de
peças teatrais, catira e forró são atrações para divertir e celebrar o
“Dia do Zé”.
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8. Manifestações musicais
O munípio de Itaguari é berço de duplas sertanejas famosas,
duplas sertanejas locais, cantores e músicos evangélicos,
embaixadores e cantores das várias folias de reis.
No âmbito nacional e regional destacam-se as duplas
sertanejas André e Andrade e Irmãs Freitas, que foram e
continuam sendo sucesso. Entre os cantores locais destacam-se
Erica Cristina, João Pedro e Adair (música evangélica) e Marques
e Ramos (sertanejo dançante).
9. André e Andrade
A dupla sertaneja formada por José de Freitas Machado
(André) e Sebastião de Freitas Machado (Andrade) é uma das
mais antigas do Estado de Goiás.

Filhos de João de Freitas Machado e Maria José Pereira,
família humilde e numerosa, composta por mais dez irmãos,
tiveram suas infâncias ocupadas com o trabalho na lavoura até
tornarem músicos. Tocavam viola nas festas de Folia de Reis,
acompanhados pelo pai, que era compositor e catireiro.
Em 1973 resolveram trilhar carreira em Anápolis - GO, onde
foram contratados pela Rádio São Francisco para fazer parte da
"Tarde Sertaneja", programa apresentado às sextas-feiras.
No ano de 1977 gravaram seu primeiro LP, pela Gravadora
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RGD, onde foi destaque a música "Jesus Cristo Veio ao Mundo".
Pela mesma gravadora gravaram mais quatro LPs, dentre
eles "Cama Fria", que lhes rendeu o "Disco de Ouro".
Em parceria com Hamilton Carneiro e Geraldinho Nogueira
gravaram mais dois CDs "Trova, Prosa e Viola I" e "Trova, Prosa
e Viola II".
Entre os vários sucesso da dupla André e Andrade merecem
destaque: Samambaia, Mulher Precisa de Carinho, Deixe as
Águas Rolarem, Estrela de Ouro, Tá na Cara, Quem Ama Perdoa
e Pássaro sem ninho.
10. Irmãs Freitas
As Irmãs Freitas, dupla de música sertaneja formada inicialmente pelas irmãs, Ana Lúcia (Ilda de Freitas Machado) e
Luciana (Alice de Freitas Machado) têm sangue itaguarino.
Irmãs da dupla André e Andrade, são consideradas as musas
da música caipira.

Em 1978, apoiadas pelos irmãos cantores, gravaram o seu
primeiro disco com destaque para a música "Canoeiro do
Araguaia".
Atualmente a dupla Irmãs Freitas tem nova formação:
Ouriana e Luciana.
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11. Orquestra de Violeiros de Itaguari
Foi criada no início do mês de maio de 2013, por inciativa do
prefeito Padre Agnaldo. Trata-se de um grupo de músicos que
tocam instrumentos (viola e violão) e cantam canções da
tradicional música raiz brasileira.
Os ensaios para as apresentações acontecem em reuniões
semanais. Durante estas reuniões
são treinadas as músicas que o
grupo apresenta em eventos
locais ou em outras cidades.
O grupo de instrumentistas
e cantores conta atualmente com
20 membros.
12. Grupos de catireiros e catireiras
A catira (ou o catira) que também pode ser chamada de
cateretê, é uma dança do folclore brasileiro, em que o ritmo
musical é marcado pela batida dos pés e mãos dos dançarinos.
Tem coreografia executada pelos catireiros e mais uma dupla de
violeiros, que tocam e cantam moda de viola.

Catireiros
Irmãos Oliveira

No passado, o catira, era dançado somente por homens.
Atualmente é dançado, também, por grupos de mulheres.
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É uma dança muito apreciada na região de Itaguari,
sobretudo na época das folias de reis.

Grupo de Catireiras
Orgulho Caipira

Grupo de Catireiras
Tradição Sertaneja

Os principais grupos de catireiros de Itaguari são: Irmãos
Oliveira, Grupo de Catireiras Orgulho Caipira e Grupo de Catira
Tradição Sertaneja.
13. Publicações informativas
No ano de 2010 começou a ser publicado e distribuído
gratuitamente o Informativo É Ele, produzido e dirigido por
Edivã Lourenço de Sousa.

Trata-se de um pequeno jornal divulgando notícias e eventos relacionados ao município de Itaguari.
Da mesma forma que o informativo anterior, surgiu em
2013 o Jornal Falando Sério, dirigido por Adão Salvador e José
Reinaldo (Bete da Dona Lia).
A Prefeitura de Itaguari realiza, esporadicamente,publicações relatando os eventos e obras realizadas.
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RELIGIOSIDADE ITAGUARINA
1. Igreja Católica (São Sebastião)
Surgiu logo no início da criação do povoado de Campestre.
Foi inicialmente construída com ajuda de donativos arrecadados
nas novenas e possuía dimensões de aproximadamente 8m x 10
m. As paredes eram de pau-a-pique, o telhado era de madeira
roliça coberto de telha comum.
A porta da frente era direcionada para a atual Rua Izaias
Galdino de Oliveira e possuía mais duas pequenas portas nas
laterais. Os bancos eram rústicos, muitos deles feitos de
casqueiros.

Igreja
São Sebastião
na Praça
Central

Neste local funcionou, também, uma das primeiras escolas.
Trata-se de uma paróquia jurisdicionada à Diocese de Goiás
sendo internamente conhecida como Paróquia São Sebastião.
Ao longo dos anos o prédio da igreja foi reformado e
modificado várias vezes até assumir a atual forma.
Realiza duas festas anuais em homenagens aos padroeiros da
cidade: São Sebastião e Nossa Senhora de Fátima. A primeira
acontece em junho e a segunda festa acontece em outubro.
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2. Igreja Assembléia de Deus
A Igreja Evangélica Assembléia de Deus (Ministério
Madureira) em Itaguari, foi fundada no ano de 1971 com a
participação de 14 membros, tendo como primeiro líder Geraldo
dos Santos.

Igreja
Assembléia de Deus
Campo Madureira

Durante vários anos funcionou em um pequeno templo que
foi demolido em 1994. No mesmo lugar do antigo templo, através
da atuação do Pastor Oscarlino Rodrigues Nazário foi erguido
outro com maior capacidade.
3. Igreja Congregação Cristã No Brasil
Popularmente conhecida por “Igreja do Véu” foi
fundada no ano de 1971, pelo Senhor Antonio Cassiano
Rodrigues, que foi o
primeiro doutrinador, de
1971 a 1977.
No ano de 1974, após
várias mudanças de
endereço, os membros
construíram um pequeno
templo na Avenida Salvador
Vieira.
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Igreja Congregação Cristã No Brasil

Em 1995, houve nova mudança para um templo mais amplo,
construído em frente ao antigo.
José Alves da Aparecida (conhecido por Zezinho pedreiro)
foi seu doutrinador de 1977 até 2000, ano de sua morte.
4. Igreja Adventista do 7º Dia
Foi fundada por Antonio Marinho Moreira (conhecido por
Antonio sapateiro). Inicialmente contava apenas com quatro
membros.

Depois de algum tempo funcionando em um barracão de
propriedade do Senhor Antonio, e já contando com mais
membros, foi construído um templo próprio, inaugurado no dia
22 de outubro de 1988.
5. Ordem Espiritualista Vale do Amanhecer
A Ordem Espiritualista Vale do Amanhecer é uma doutrina
espiritualista cristã, criada para abrigar a Doutrina do
Amanhecer, fundada em 1959, pela médium clarividente Tia
Neiva.
Segundo a crença dos seguidores, a doutrina foi trazida
através da clarividência dada pelo espírito de Francisco de Assis,
conhecido nesta doutrina como “Pai Seta Branca”, e por sua
91

Seu templo, localizado numa chácara às margens direita da
rodovia BR 070, km 162, sentido Itaguari-Jaraguá,

Foi construído em 1999 conforme liberação obtida do
“Templo Mãe”, de Brasília.
Conta com um presidente e um ministro representante
chamado de Irano.
6. Igreja Assembléia de Deus da Missão
Foi fundada em Itaguari pelo presbítero João Batista Alves e
Ruth Batista M. Alves, com a realização de um culto no dia 23 de
dezembro de 1993.

Pertence ao campo de Brasília- DF. Seu templo está situado
na Rua Paraná, Setor Três Poderes e conta com 70 membros.
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7. Igreja Assembléia de Deus Missão
Surgiu em Itaguari no
ano de 2007 por intermédio
do Pastor Valdeci José
Ferreira. Pertence ao
campo de Itaberaí e tem
seu templo localizado na
Rua Miguel Moreira.
Conta atualmente com 50
fiéis.
8. Igreja de Deus no Brasil
Teve início de suas
atividades, em Itaguari,
no dia 15 de outubro de
2006, com o pastor Josael
Paulinho. Possui sede
mundial nos Estados
Unidos, sede regional em
Goiânia e distrital em
Itaberaí. Conta,
atualmente, com 32 fiéis.
9. Igreja Deus é Amor
Foi fundada em Itaguari
no final do ano de 1989.
Possui seu templo
situado na Rua Curitiba,
Setor Três Poderes.
Possui sede em São
Paulo e conta atualmente
com 50 fiéis.
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10. Igreja Luz para os Povos - Ministério Apostólico.
Teve início de suas
atividades, na cidade de
Itaguari, no dia 8 de
agosto de 2010.
Pertence ao campo
de Goiânia. Seu templo
está situado à Avenida
Braz de Souza.
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CAUSOS POPULARES
1. O fio do telégrafo
Contam os antigos moradores da região de Itaguari que,
quando ainda não existia nem mesmo ideia da criação de um
povoado, já havia uma linha de telégrafo por Código Morse, que
adentrava as matas mais ou menos em linha reta de Itaberaí a
Jaraguá. Dizia-se, quando da construção desta rede, foi
necessário abrir uma estrada rudimentar para fincar os postes e
colocar os fios.
Depois da construção da rede a estrada continuou sendo
preservada e servia de orientação para as pessoas da região.
Antigos moradores diziam que era só acompanhar os fios para
poder chegar às cidades de Itaberaí ou Jaraguá.
O fio telégrafo chegou a Goiás em 1891, ligando a antiga
capital, hoje Cidade de Goiás, a áreas mais desenvolvidas: Rio de
Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.
2. Medo do cemitério
Como toda sociedade tem folclore de causos e parlendas para
contar às gerações futuras, aqui na região de Itaguari não foi
diferente. Conta-se que no começo de Itaguari, quando havia
poucas casas e o cemitério ainda ficava um pouco afastado do
centro, no meio do cerrado, o povo tinha medo de passar ali por
perto.
A estrada que vinha de Itaberaí passava por várias fazendas e
quando chegava nas proximidades do “Campestre” tinha um
percurso próximo a um antigo cemitério (hoje Cemitério São
Sebastião).
Contam os mais velhos moradores, que dois amigos, por
nome de Joaquim Luís e João Berlamino, montados em seus
cavalos, por volta das 21 horas, transportavam alguns frangos
para ser vendidos no pouco comércio que havia..
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E nesse dia, passando ao lado do cemitério, aconteceu algo
muito estranho: os cavalos não queriam mais andar e pareciam
estar peados. Tentaram de várias maneiras fazer com que os
cavalos seguissem adiante mas nada adiantou. Nem mesmo as
afiadas esporas e fortes golpes de chicote ajudaram nesta labuta.
Neste ínterim lembraram da lenda que os mais velhos
diziam: É necessário cortar as “peias” em forma de cruz, para
deixar os cavalos livres. Assim o fizeram, e seguiram o destino.
Com os solavancos dos cavalos uns frangos machucaram e
outros ficaram perdidos no meio do cerrado.
3. Queima do Judas
A queima de Judas é uma tradição vigente em diversas
comunidades católicas e ortodoxas, introduzida na América
Latina pelos espanhóis e portugueses. É também realizada no
sábado da Aleluia, simbolizando a morte de Judas Iscariotes.
Consiste em surrar e atear fogo num boneco do tamanho de
um homem, forrado de serragem, trapos e jornal.
Cada sociedade realiza esta tradição de um modo diferente.
Alguns queimam, enforcam os bonecos em frente a cemitérios,
encruzilhadas, ou em lugares que possam ser vistos por todos os
moradores.
Na sociedade itaguarina, do início de 1946 até a década de
1970, a confecção do Judas tinha propósito conhecido por todos
da época. O boneco era construído para ser colocado na porta de
um morador, às altas horas da noite na sexta-feira da Paixão, com
bilhetes no bolso solicitando que o morador proporcionasse um
baile (dança) no final da quaresma.
Recusar o Judas não era bem aceito pela sociedade. Assim,
quem recebia o inconveniente presente, na calada da noite,
repassava o mesmo para outras casas com o intuito de ficar livre
de cumprir a obrigação de “dar o baile”.
Houve o caso de gente que recebia o Judas e repassava o
mesmo por várias vezes durante a noite.
Existiam também situações em que os bonecos eram confec96

cionados para serem colocados nas roças com a finalidade de
espantar pássaros que prejudicavam o plantio ou a colheita.
4. Limpeza das ruas e do cemitério
O mutirão ou espreita era uma das formas de colaboração
mútua realizada pelos moradores de uma região. Quando alguém
se encontrava em apuros com suas lavouras, os companheiros da
região logo tratavam de organizar tal evento.
Também era comum se reunir para realizar a limpeza dos
locais públicos pois as prefeituras não arcavam com tal
responsabilidade. Assim, vários mutirões eram realizados para
limpar as ruas, a praça e também o cemitério local.
Em certa feita, o povo combinou de fazer a limpeza do
cemitério de Itaguari e como de costume apareceram muitos
companheiros.
Durante o dia o povo passou capinando o terreno e
conversando. Como haviam muitas brincadeiras entre os
trabalhadores, ninguém se queixava do árduo trabalho.
Entre estes trabalhadores havia dois homens que se
destacavam pelo volume de serviço e quantidade de conversa
jogada fora: Zé Lilico e Zé Violão, que passaram o dia
conversando, contando casos para os companheiros.
Em tom de brincadeira Zé Lilico disse ao amigo:
– Será qual, que vai batizar o cemitério limpo Zé?
Zé Violão respondeu:
– Sei não. Pode ser qualquer um de nós.
– Só espero que não seja eu. Acrescentou Zé Lilico.
Em seguida os dois começaram a rir e o trabalho se estendeu
até pouco mais do meio-dia.
Após o término da limpeza alguns seguiram para suas casas e
outros foram para um bar da cidade para “esquentar a garganta”expressão matuta que corresponde a beber uma cachaça.
De repente uma gritaria de mulheres chamou a atenção dos
que estavam ali. Correram para lá e viram o Zé Violão deitado no
chão. Foi morte na certa.
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No velório, muitos comentavam a brincadeira. Lembraram
das palavras ditas por Zé Violão e acrescentaram: “Os anjos
disseram amém!”.
5. Rede elétrica de cabacinhas, abóboras e cipós
Por volta de 1965, ainda não havia rede elétrica na pequena
Itaguari. Na cidade a expectativa era grande pela chegada da tão
esperada energia prometida pelos políticos que aqui vinham em
busca de votos.
Certa noite um grupo de jovens da cidade, aproveitando o
silêncio noturno, arquitetaram e executaram um auspicioso e bem
planejado plano.
Foram durante a noite, em roças e matos e colheram cipós,
cabacinhas e abóboras. Cortaram troncos de bananeiras e
deixaram tudo pronto para a instalação da rede. Assim, com os
troncos de bananeiras fizeram os postes, com os cipós e ramas
fizeram a rede de fios. As abóboras e cabacinhas serviram de
luminárias e lâmpadas.
Ao amanhecer um comentário geral tomou contas das ruas.
Críticas, farras e brincadeiras não faltaram neste dia.
A brincadeira surtiu efeito imediato entre os líderes políticos
e pouco tempo depois, em 27 de setembro de 1967, a cidade foi
finalmente ligada a tão esperada rede de energia elétrica.
Diz o ditado popular: nada nesta terra fica em segredo. Logo
descobriram que os brincalhões foram: o Estanízio, Jonas do
Paraíba, Zé Pereira, Zé Camilo e seu irmão Camilinho.
6. Visita do Presidente
No dia 05 de outubro de 1991 o Presidente da República do
Brasil, Fernando Affonso Collor de Mello, fez uma visita à cidade
de Itaguari. Junto com ele estavam presentes o Governador do
Estado de Goiás Iris Resende Machado, o Ministro da Infra
Estrutura João Eduardo Cerdeira de Santana.
O presidente percorreu a pé, em ritmo atlético alguns trechos
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ruas onde estavam sendo abertas valas para a implantação do
sistema de água tratada na cidade.
Muitos afirmam que os políticos locais e as autoridades
governamentais, na tentativa de não deixar o presidente sozinho,
fizeram um enorme sacrifício correndo atrás, chegando
extremamente cansados e suados na Feira Coberta.

Após a caminhada, em palanque montado na Praça da
Matriz, discursou e inaugurou o sistema de Telefonia que foi
instalado em apenas 8 dias, programa de casas populares e a
Saneago.
7. Ouro enterrado
Vários são os relatos de que há ouro enterrado por moradores
de antigas fazendas, em tempos bem remotos.
Para muitos, estes “guardados de ouro” atormentam a alma
de seus falecidos donos até que sejam desenterrados.
Conta o imaginário popular que estas almas atormentadas,
na calada da noite, aparecem em sonhos a determinadas pessoas
mostrando o lugar onde o ouro foi enterrado e pedindo que seja
feito o desenterro do metal para terem sossego.
Conforme relatos, para realizar o desenterro do ouro é
preciso ter muita coragem. Durante o processo aparecem
assombrações, cães ferozes latindo e ruídos amedrontadores.
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Tem gente que afirma que pessoas de Itaguari são ricas hoje
por conta de terem encontrado um desses “guardados de ouro”.
8. O corpo seco
Antigos moradores de Itaguari afirmam que numa antiga
residência rural existe um corpo seco que há muito tempo vem
amedrontando as pessoas que por lá passam.
Trata-se, conforme o relato
popular, de um esqueleto de um
respeitável fazendeiro que morreu
deixando uma promessa a ser
cumprida: levar o seu corpo morto,
montado a cavalo, até a cidade de
Trindade. Para tanto, o interessado em
realizar tal façanha deverá conduzir
durante a noite, antes do cantar do
galo, o referido esqueleto, recebendo
pelo trabalho realizado uma grande
recompensa em dinheiro.
Entendidos do assunto atestam que até hoje não faltaram
corajosos interessados em realizar tal proeza. O problema é que o
esqueleto ao ouvir o som do cantar do galo, desce, coloca peias no
cavalo e volta correndo para o lugar onde mora.
9. Comício de adversários políticos
Fato inusitado aconteceu em Itaguari, durante a campanha
eleitoral para governador de Goiás, no ano de 1998.
O Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB
dominava o cenário político local e tinha como certa uma vitória
esmagadora do candidato a governador Iris Rezende Machado,
que concorria contra Marconi Perillo.
As principais lideranças locais mantinham forte ligação com
o candidato Iris Rezende e desejosos de estreitar ainda mais os
laços políticos preparavam para receber o ilustre candidato.
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O clima entre as lideranças foi ficando cada vez mais tenso
ao aproximar a data de realização de um comício na cidade.
Desentendidos propuseram até em fazer dois palanques.
Na véspera da realização do citado comício, um
representante do candidato a governador conseguiu acalmar os
ânimos dos líderes locais.
No dia do comício, na hora combinada, no trevo da BR- 070
com a GO-154, os líderes locais aguardavam ansiosos a chegada
do candidato Iris Rezende. Tudo parecia tranquilo até a comitiva
do candidato chegar ao local.
Logo na chegada, procurando evitar problemas, os
assessores trataram de subir todos os líderes locais no mesmo
caminhão que o candidato a governador iria realizar a passeata.
Certo de ser a pessoa que tinha mais amizade com o
candidato, Ramiô Rodrigues um dos líderes locais, conhecido
como o “compadre” do governador, procurou ficar o mais
próximo possível de Iris Rezende. Esta atitude desencadeou uma
enorme irritação nos outros líderes que propuseram descer do
caminhão.
No momento em que o caminhão parou na Praça Central,
local do comício, onde se encontrava grande multidão a espera do
candidato, os líderes contrários a Ramiô Rodrigues começaram a
descer do palanque.
O candidato a governador e seus assessores, aborrecidos com
a atitude de parte do grupo, começaram a falar para os dissidentes:
Não faça isso gente. O governador é de todos vocês. Subam
novamente no palanque!
De nada adiantou. Os líderes que desceram do palanque,
mesmo contrariados, permaneceram no local.
Um dos assessores, vendo que não haveria meios de
contornar a situação crítica e temendo pelo candidato a deputado
estadual, bradou em voz alta:
Desça do palanque Zé! Seu povo ta é aqui embaixo.
Meio chateado o candidato a deputado, José Essado, desceu
do palanque e permaneceu unido ao seu grupo aplaudindo Iris
Rezende.
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10. Colisão entre dois caminhões
Contam os moradores que lá pelos idos de 1960 existia na
cidade de Itaguari um só caminhão. Seu proprietário era o
conhecido Vicente de Melo.
De igual forma a pequena cidade de Taquaral contava com
apenas um outro caminhão, de proprietário era o Zé do Firmo.

Certo dia, Zé do Firmo veio à Itaguari transportar rama de
mandioca. Pensando ele que não houvesse nenhum outro veículo
nas ruas transitava tranquilamente. Assim também pensava o
Senhor Vicente de Melo, dirigindo o seu caminhão pelas ruas de
Itaguari.
Numa infeliz coincidência, no cruzamento da Avenida José
do Couto com a Rua Pedro Moreira, os caminhões vieram a se
chocar. Uma marcha à ré que o Senhor Vicente tinha botado no
seu Ford provocou o inusitado acidente.
Depois do acontecido todo mundo na cidade comentava:
Como pode acontecer uma batida destas se só existem dois
caminhões, nestas tão vastas ruas?
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