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APRESENTAÇÃO DA 1ª EDIÇÃO 

Como coordenador do Museu Histórico da Fundação Faculdade Esta-

dual de Filosofia, Ciências e Letras de Cornélio Procópio, recebi de seu Diretor, 

em 1987, a incumbência de resgatar a memória de nosso município, aprovei-

tando o ensejo do 50° aniversário de sua emancipação política e administrativa. 

No final daquele ano, o prefeito de Cornélio Procópio me convidou pa-

ra compor a Comissão dos Festejos do Cinquentenário, encarregada da pro-

gramação alusiva ao importante evento. 

Ao aceitar o convite, ficou definida a minha dupla incumbência em tor-

no do mesmo objetivo: dedicar-me à pesquisa e resgatar a memória do municí-

pio, para corrigir errôneas interpretações e explicar fatos consagrados que não 

correspondiam à sua realidade histórica. 

Dediquei-me à pesquisa. Consultei bastante. Ouvi muito. Abusei das 

fontes com a minha insistência. Foi empolgante o trabalho. Considerável foi o 

material colhido. Daí, constatei ser impossível, em apenas um ano, reconstruir 

os cinquenta anos de nossa história global. Existem muitos detalhes, muitos 

assuntos polêmicos, que exigem uma equidistância histórica, para serem fiel-

mente registrados. 

Por isso, este livro parte da origem do município, passa pela sua eman-

cipação e chega até sua primeira administração, no retorno à democracia, após 

a ditadura Vargas. 

A obra “Cornélio Procópio: das origens e da emancipação do municí-

pio” é apenas o nosso embasamento histórico. Ela será continuada... A dinâmica 

histórica continuará acumulando feitos e fatos que somente serão estáticos e 

válidos na medida em que forem criteriosamente registrados. O comportamen-

to do homem é cíclico, portanto os fatos são repetitivos. O importante é a ade-

quação deles a cada momento histórico. 

Quem sabe esta obra não servirá de modelo aos jovens construtores de 

nosso futuro? 

O autor 
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APRESENTAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO 

Alguns anos após o lançamento da 1ª edição desta obra, o professor Áti-

la me procurou e disse que estava pensando iniciar a preparação da próxima, 

com algumas correções e acréscimos que julgava importantes e que estavam 

ausentes por absoluta falta de tempo hábil na ocasião: a pesquisa fora feita com 

muita urgência e as fontes disponíveis eram muitas e nem sempre acessíveis 

com facilidade. Minha participação, como havia sido na 1ª edição, seria digita-

ção, diagramação e considerações sobre estrutura, disposição e coerência dos 

assuntos. Tenho certa predileção por tudo que se refere a coisas antigas e, em 

especial, à história de Cornélio Procópio e região. Aceitei o convite com entusi-

asmo, mas, infelizmente, nem tudo que os homens planejam, os deuses permi-

tem que aconteça. O passamento prematuro de Átila Silveira Brasil colocaria 

termo a essa intenção. E o projeto ficou latente desde então, maio de 2004. 

Não tenho a pretensão de substituir o mestre, não possuo o saber nem 

a competência para tanto, mas considero que a obra do professor Átila tem um 

lugar especial na cultura de nossa cidade, preenche um vazio de conhecimento, 

trazendo informações que valorizam os pioneiros que construíram com muito 

trabalho, com muita dificuldade, a bela cidade em que vivemos. Por esse moti-

vo, procurei concretizar seu sonho. Revisei o texto, forma e conteúdo, corrigi as 

poucas falhas ou enganos que encontrei e, após novas pesquisas, atualizei uma 

ou outra informação. Procurei as fotos originais usadas na preparação dos cli-

chês do livro e, quando encontrei, substitui os clichês pelas originais digitaliza-

das. Nas demais fotos impressas da 1ª edição, efetuei um tratamento gráfico 

com o uso do editor de imagens Photofilter, buscando melhorar a qualidade. 

Também acrescentei ou substitui algumas ilustrações, enfim, procurei atualizar 

a obra como considero que seria a vontade do professor Átila. Mas esta não 

deixa de ser uma obra em aperfeiçoamento. Espero que novas edições, mais 

completas e trazendo informações inéditas, sejam produzidas. 

Agradeço aos diversos amigos que souberam do projeto e me incentiva-

ram com suas palavras de estímulo; a José Carlos Neves Lopes, de Ourinhos, e a 

Ângela Mashni, de C. Procópio, que nos autorizaram o uso de fotos dos acervos 

de suas famílias, e, especialmente, a meus familiares, que sempre me apoiaram. 

Newton C. Braga 
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PREFÁCIO 

A história do município de Cornélio Procópio estava sendo muito mal 

contada. Por isso, nós, professores da área de Estudos Sociais, éramos frequen-

temente cobrados para que procurássemos recontá-la com maior fidelidade. 

Aproveitando a ocasião do cinquentenário da emancipação política e 

administrativa de nosso município e o depoimento de alguns pioneiros, teste-

munhas da evolução política administrativa e econômica de Cornélio Procópio 

– pioneiros a quem devem ser tributados os méritos pelo nosso gigantesco 

crescimento comunitário –, vamos fazê-lo. 

Como membro da Comissão Organizadora dos Festejos do Cinquente-

nário do município, a mim foi atribuída pelo prefeito Hermes Fonseca Filho a 

honrosa tarefa de registrar essa maravilhosa história escrita por todos os proco-

penses. 

Aceitei a missão, porque me considero legítimo procopense. Não por 

naturalidade, nem por título honorário. Um filho que, ao invés de ser pela cida-

de adotado, adotou a própria mãe. Um procopense por opção graças ao amor à 

terra que o acolheu. Terra onde conviveu fraternalmente com seus residentes 

durante dois terços de sua existência e participou de muitas de suas atividades 

sociais, recreativas e culturais. Chão bendito onde depositou algumas sementes 

que foram regadas pelo suor de muito trabalho. Chão onde estão sepultados 

seus mortos queridos. Chão no qual plantou árvores e recolheu muitos frutos. 

A esta terra, onde fui semeador e colhedor, dedico esta modesta obra. 

Este livro é de todos os que honram o chão em que pisam! 

O autor. 
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DADOS SITUACIONAIS 

O coronel patrono da estação do km 125 

Cornélio Procópio de Araújo Carvalho, nascido em 1857, filho de Joa-

quim Procópio de Araújo e Mariana Balbina de Souza Meirelles. Viveu na região 

de Ribeirão Preto, Santa Rita do Passa Quatro, Porto Ferreira e Batatais. 

Aos vinte anos, casou-se, no dia 22 de maio de 1877, com Maria Gabri-

ela Diniz Junqueira, filha do capitão Gabriel de Souza Diniz Junqueira, da genea-

logia Junqueira, e de Maria Cláudia Nogueira. 

Teve grande participação política durante o Império, chegando a coro-

nel da Guarda Nacional, principalmente no reduto paulista dos Junqueira. 

Teve os seguintes filhos: 

Maria das Dores, que se casou com o Comandante Francisco Junqueira 

de Oliveira; Cornélio Procópio, que faleceu jovem e solteiro; Gabriela, casada 

com Gabriel Ribeiro dos Santos; Joaquim Procópio de Araújo Carvalho, casado 

com Marina de Andrada; João Procópio de Araújo Carvalho, casado com Maria 

Vilela Martins de Andrade; Mariano Procópio de Araújo Carvalho, casado com 

Helena Carneiro Leão; Paulo Procópio de Araújo Carvalho, casado com Isaura 

Junqueira de Oliveira; Mauro Procópio de Araújo Carvalho; Mariana Balbina 

Procópio Junqueira. 

Mariana Balbina Procópio Junqueira, cujo apelido era Anita, casou-se 

com seu primo Francisco da Cunha Junqueira, que foi proprietário da Gleba 

Laranjinha. A esse casal se deve o início da colonização microrregional. Existiu a 

Fazenda Santa Mariana, cujo nome era em sua homenagem. Quando os trilhos 

da estrada de ferro passaram pelas terras de Junqueira, ao construírem a estação 

do km 107, Francisco da Cunha Junqueira conseguiu que a Companhia Ferrovi-

ária São Paulo-Paraná (SPP) lhe desse o nome de Santa Mariana, em homena-

gem à sua esposa. E quando os trilhos avançaram por suas terras, no km 125 foi 

construída outra estação, à qual deram o nome de Cornélio Procópio, em ho-

menagem a seu sogro e tio. 

O Coronel Cornélio Procópio faleceu em 1909. Todos os seus filhos são 

falecidos. Ainda vive um seu neto, filho de Mariano Procópio, que recebeu o 
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nome do avô e se chama Cornélio Procópio de Araújo Carvalho, que foi casado 

com Lúcia Scarpa Comenale, da sociedade carioca. Existem muitos bisnetos, 

entre os quais se destaca José Eduardo Junqueira de Oliveira, que gentilmente 

fez doação à municipalidade procopense de um inédito retrato de seu bisavô. 

Espaço geográfico 

Situado entre as coordenadas de 23°01‟ e 23º13‟ de latitude sul e 50º38‟ 

e 50º50‟ de longitude oeste, o município de Cornélio Procópio localiza-se no 

terceiro planalto sedimentar paranaense, a Nordeste do Paraná. 

Seu relevo é acidentado, caracterizando-se por apresentar alongados 

espigões, entremeados por depressões relativas correspondentes aos vales dos 

ribeirões São Luiz, Tangará, Macuco, Perna-Furada, Arapuá, e dos Veados. As 

altitudes estão entre 600 e 700 metros, sendo de 652 metros a altitude média do 

sítio urbano, coincidente com a estação da Rede Ferroviária Federal S.A. 

O solo leterítico, terra-roxa, de origem vulcânica, resultante de derrame 

triássico, formou-se graças à decomposição do basalto, rico em óxido de ferro, 

pela ação do intemperismo. Esse solo, fértil e poderoso, foi o primeiro fator 

determinante da colonização regional. 

A forma do município é triangular, com vértice voltado para o norte, 

formado pela junção dos ribeirões Arapuá e dos Veados e base voltada para o 

sul, limitada pelos rios Congonhas e Laranjinha, ligados por pequena linha limí-

trofe terrestre. 

Com área aproximada de 608 km2, limita-se ao norte com Leópolis, a 

leste, com Bandeirantes, Santa Mariana, Santa Amélia, Abatiá e Ribeirão do Pi-

nhal, ao sul, com Nova América da Colina e Nova Fátima, e a oeste, com Uraí. 

Seu clima é tropical de altitude, com temperaturas médias anuais acima 

de 22ºC, sendo seu mês mais quente janeiro (máxima de 29°C) e o mais frio, 

julho, quando já ocorreram mínimas de até 2 graus negativos e frequentes gea-

das. O índice pluviométrico normal é de 1.200mm, sendo as chuvas concentra-

das no período de outubro a março e escassas de abril a setembro. No verão, 

predominam os ventos alísios de nordeste e, no inverno, os alísios de sudeste. 

A primitiva vegetação constituía-se de mata pluvial tropical que foi to-

talmente degradada com a implantação da agricultura, restando como seus 
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vestígios o Bosque Municipal e a mata do Moreira. 

Pela proximidade do Trópico de Capricórnio, os aspectos físicos mi-

crorregionais adquiriram caráter de transição climato-botânica: transição entre 

os climas tropical e subtropical e vegetação primitiva característica da transição 

entre mata pluvial tropical e mata subtropical de araucárias. 

A população absoluta atual está estimada em 55 mil habitantes, dos 

quais 42 mil concentram-se nos 16 km2 do perímetro urbano e 13 mil estão 

distribuídos pelos 582 km2 correspondentes à zona rural. O índice demográfico 

é de 92 hab./km2, sendo o índice urbano de 2.625 hab./km2 e o rural de 22 

hab./km2. Está incluída na população rural, a do Distrito de Congonhas, cerca 

de mil habitantes, situado a 9 km da sede do município. 

No aspecto educacional, possui um Núcleo Regional de Educação, que 

concentra dezenove Inspetorias Estaduais distribuídas nos municípios da mi-

crorregião, e um Departamento de Educação e Cultura que desenvolve o pro-

cesso educacional em nível municipal. Em Cornélio Procópio existem treze 

estabelecimentos de ensino de 1º grau estaduais, quatro municipais urbanos, 

quarenta municipais rurais, cinco estabelecimentos particulares e um Núcleo 

Avançado de Ensino Supletivo; possui três estabelecimentos de ensino de 2º 

grau estaduais, um particular e uma instituição de ensino superior, a Fundação 

Faculdade Estadual do Filosofia, Ciências e Letras, com um Campus Universitá-

rio, que oferece os cursos de Pedagogia, Letras, Licenciatura em Ciências, Ad-

ministração de Empresas, Administração Rural, Ciências Contábeis e Ciências 

Econômicas; oferece ainda quatro habilitações na área de Ciências Exatas e três 

na de Pedagogia e diversos cursos da especialização. A população estudantil 

global era de 15.400 alunos, em 1987. 

Aspecto político e administrativo 

Até 1936, Cornélio Procópio foi simples patrimônio de Cambará. A par-

tir desse ano, passou a ser Distrito Judiciário de Bandeirantes. Em janeiro de 

1938, graças aos trabalhos da comissão constituída por Júlio Mariucci, Américo 

Ugolini, Benjamin Sotto Maior, Oscar Dantas, José Tavares Paiva, Francisco La-

cerda Júnior, Augusto Sícoli, Vitorino Gomes Henriques, Roberto Rocha Leão, 

Floriano Landgraf e outros, o município foi criado, no governo de Manoel Ribas. 
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Em 15 de fevereiro de 1938, o município de Cornélio Procópio foi instalado, 

juntamente com a comarca, transferida de Jataí (que, em 1943, passou a deno-

minar-se Jataizinho). 

Possui cerca de 24 mil eleitores e é polo de importante microrregião 

geoeconômica e educacional, que congrega mais de vinte municípios circunvi-

zinhos. 

Francisco Lacerda Júnior foi nomeado como o primeiro prefeito. Tive-

mos outros prefeitos-delegados até que, em 1946, quando o país foi redemocra-

tizado, pela primeira vez os procopenses votaram e elegeram um prefeito, e foi 

o mesmo Francisco Lacerda Júnior. Em ordem cronológica, tivemos os seguin-

tes prefeitos: Pedro Mariucci, Reinaldo Carazzai, Paulo Pimenta Montans, Rosá-

rio Pitelli, Rolando Demétrio Marussi, Nelson Katumi Miyamoto, Michel Dib, 

Oswaldo Trevisan, Sílvio Antônio Cunha e Hermes Rodrigues da Fonseca Filho. 

Economia 

A potencialidade econômica do município, seus recursos e equipamen-

tos sociais, fizeram-no se destacar como o primeiro em desenvolvimento do 

Paraná e quarto no Brasil, em 1988. 

A agricultura foi atividade preponderante desde sua origem até as dé-

cadas de 1950-60 e, dentro dela, o café foi “produto-rei”. Pelos seus milhões de 

cafeeiros e pela alta produtividade das lavouras, que alcançaram até 200 sacas de 

café em coco por mil pés de café, na região do bairro Paiolão, cuja fertilidade do 

solo teve repercussão nacional, Cornélio Procópio foi a Capital Mundial do Ca-

fé1, antes do desmembramento de seus antigos distritos. 

A partir de 1950, começaram a surgir as crises da cafeicultura, algumas 

de ordem climática, outras de ordem política e social. As geadas começaram a 

perder o seu periodismo de dez anos; as conquistas sociais provocaram a me-

canização das lavouras; a nascente indústria brasileira começou a fabricar má-

quinas e implementos agrícolas. Assim, a máquina começou a substituir o ho-

mem no campo, provocando êxodo rural, tanto em direção a novas frentes 

pioneiras, como em direção à periferia da cidade. Depois de 1960, quando, em 

                                                           
1 Capital Mundial do Café era a alcunha dada ao município que produzisse a maior porcenta-
gem de café em relação aos demais, não era um título oficial. (Nota do revisor) 
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uma década, o município perdeu 30% da população rural, a cidade inchou em 

vez de crescer, pois sua população dobrou, graças às favelas que brotaram na 

periferia. Essa brusca inversão trouxe desorganização social, pois os encargos 

públicos aumentaram pela necessidade de ampliação da estrutura socioeconô-

mica. Serviços de água e esgoto, rede elétrica, escolas, habitações, órgãos de 

assistência sanitária e social, e mercado de trabalho eram insuficientes para 

atender à demanda. Houve um período de estagnação, no qual o poder público 

teve que empreender esforços para adequação da estrutura urbana às necessi-

dade sociais. 

Muitas fazendas, que possuíam estrutura agroindustrial, fecharam suas 

tulhas e armazéns, desmancharam as casas de suas colônias e erradicaram mi-

lhares de cafeeiros. Na cidade, muitas empresas que comercializavam o café 

foram desativadas. 

A economia agrícola adquiriu novo visual com o fim da monocultura ca-

feeira. Adotada a policultura, surgiu a figura do “boia-fria”. O algodão, o feijão, o 

milho e a cana-de-açúcar substituíram o café, com vantagens para o comércio 

local, em que os pequenos proprietários comercializavam sua produção. Até 

que o soja foi introduzido, o que deu nova característica de monocultura à nos-

sa economia agrícola. 

A partir de 1970, Cornélio Procópio deixou a dependência total da agri-

cultura passando para a economia agroindustrial. Empresas como Cia. Iguaçu 

de Café Solúvel, Kanebo Silk do Brasil S.A., Ducci S. A., Cooperativa de Cafeicul-

tores, Cooperativa Agrícola de Cotia, diversas indústrias de móveis, de estrutu-

ras metálicas e multivariadas microempresas, enriquecem os setores secundário 

e terciário da economia procopense. 

A agricultura ainda tem grande participação na economia procopense. 

Mais racional, mais moderna, mais intensiva e bastante produtiva graças às cul-

turas alternadas de soja e trigo, ao café, ao algodão, à cana-de-açúcar e outros 

produtos comerciais alimentares de consumo municipal. A pecuária leiteira e de 

corte atende às necessidades do mercado local; há criação de porcos e de aves e 

frigoríficos e laticínios exportam seus excedentes para outros mercados. 

A principal atração turística de Cornélio Procópio é o monumento a 

Cristo Rei, padroeiro da cidade que é sede de bispado, constituído pela estátua 

de bronze, com 9 metros de altura, sobre um pedestal de 16 metros. Está situa-
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do em um dos pontos mais elevados da cidade e foi criado pelo artista Arlindo 

Castellane, em 1958, na administração de Reynaldo Carazzai.  
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Hino a Cornélio Procópio 

Música - Rachel de Paula Graciano 
Letra - Átila Silveira Brasil 

A terra chamando, 
apitos de trem, 
matas derrubando, 
pioneiros que vem. 
Sementes plantando, 
lavoura crescendo, 
cidade nascendo 
e a glória brotando. 
 

(Estribilho) 

Cornélio Procópio, 
na tua pujança, 
és caleidoscópio 
de amor e esperança! 
 

Florada bendita 
cobriu as colinas, 
da terra inaudita, 
de um branco vivaz! 
 E o povo audacioso, 
no solo precioso, 
gravou as divinas 
legendas de paz! 

 

(Estribilho) 
 

No verde lençol 
há frutos pequenos 
maduros serenos, 
radiosos ao sol. 
Do vermelho puro 
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nasceu chama ardente 
que tão brava gente 
conduz ao futuro! 

 

(Estribilho) 
 

O céu que estrelado 
reflete beleza 
é espelho turquesa 
de ouro cravado! 
Se azul é bonança, 
sinais amarelos 
são nobres anelos 
de um povo que avança! 

 

(Estribilho) 
 

Tem pinha madura 
que gralha azul planta 
Paraná que canta 
“Cornélio é cultura” 
Contempla o Brasil 
o Cristo do monte, 
do áureo horizonte 
da terra gentil! 
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Figura 1 – Manuscrito do Hino a Cornélio Procópio, por Rachel de Paula Graciano. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

De acordo com a linha alexandrina, o meridiano atual, correspondente 

a 49º oeste, dividia as terras americanas entre espanhóis e portugueses, depois 

da descoberta de Colombo, antes mesmo da chegada de Pedro Álvares Cabral à 

terra do pau-brasil. Essa linha imaginária cortava verticalmente a brasiliana terra, 

da foz do Mar Dulce, onde se encontra a ilha de Marajó, até Laguna, importante 

cidade catarinense da atualidade. 

Portanto, a parte leste do continente americano cabia a Portugal e a 

parte oeste, à Espanha. O papa Alexandre VI, consciente ou inconscientemente, 

favoreceu a Espanha, em prejuízo de Portugal, ao estabelecer o famoso tratado 

de Tordesilhas, reservando aos espanhóis o maior quinhão das terras descober-

tas ou por descobrir, do mundo desconhecido que, em 1492, Colombo provou 

ter forma arredondada. 

A faixa longitudinal de terras portuguesas foi organizada por D. João III 

em capitanias hereditárias. Nela, em seu extremo sul, estavam localizadas as 

capitanias de São Vicente e de Santo Amaro, separadas pela baía de Paranaguá. 

O litoral do nosso atual Paraná era português e pertencia a essas duas capitani-

as. Martin Afonso de Souza e seu irmão Pero Lopes de Souza, donatários daque-

las capitanias, não se interessaram pelo seu progresso. Pero Lopes de Souza 

morreu no Oriente sem conhecer suas terras americanas, não deixando descen-

dentes. A capitania de Santo Amaro foi incorporada pela de São Vicente, de 

modo que, quando morreu Martin Afonso de Souza, os seus descendentes en-

traram em disputa, recorrendo à justiça pela posse das terras. 

O Paraná dos portugueses 

Desde 1554, o litoral paranaense foi frequentado por elementos vindos 

de São Vicente, de Santos e de outros lugares, que trocavam ferramentas, an-

zóis, tecidos e bugigangas com os índios carijós, por algodão, que estes planta-

vam e colhiam. Isso quando os brancos não preavam os índios, para conduzi-los 

às incipientes lavouras vicentinas. Mas, não foram estes comerciantes e preda-

dores de índios os iniciadores do povoamento permanente do nosso litoral, e 

sim os faiscadores de ouro dos ribeirões de Paranaguá. 
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Habitantes de São Vicente, de São Paulo, de Cananéia e até do Rio de 

Janeiro realizaram nas terras litorâneas a primeira corrida do ouro em território 

colonial brasileiro. Esses primeiros faiscadores e mineradores, temerosos dos 

índios carijós, se estabeleceram, primeiramente, na ilha da Cotinga, em meados 

do século XVII, levantando algumas habitações; este foi o núcleo inicial de Para-

naguá e Domingos Penedo foi o seu fundador. 

Estabelecida a amizade com o gentio, esses pioneiros habitantes passa-

ram suas habitações para a terra firme, às margens do rio Taguaré, atual Itiberê, 

sítio até hoje ocupado pela mais antiga cidade paranaense. 

À extraordinária figura de Gabriel de Lara, homem enérgico e ativo, de-

ve-se a ereção do pelourinho e a fundação de Paranaguá, em 1648. Ele a gover-

nou por 36 anos e posteriormente erigiu também os pelourinhos de São Fran-

cisco e de Curitiba, em 1668. 

A contínua e progressiva atividade dos mineradores fê-los subirem os 

leitos dos rios vindos da serra, sempre à procura de ouro nos aluviões ou nos 

filões encrostados nas rochas. 

Povoado no litoral, esgotadas as suas reservas auríferas, não restou ou-

tro caminho aos mineradores que transpor a escarpa da Serra do Mar, para fais-

car no planalto, ainda no século XVII. Assim atingiram os campos de Curitiba, 

onde proliferam os arraiais. Às margens do riacho Atuba foi fundado o arraial 

chamado Vilinha que, por motivos desconhecidos, transferiu-se para as margens 

do Barigui. Conta a lenda que, nessa mudança, foi solicitada a ajuda do cacique 

tingui Tindiquera para a escolha do sítio mais conveniente. Este acedeu ao con-

vite e, depois de procurar demoradamente, fincou uma vara no chão e disse: 

“Core etuba”, que significava “muito pinhão”. A vara brotou, cresceu e tornou-se 

árvore frondosa; por isso, naquele lugar se erigiu uma capela sob a invocação de 

Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pinhais de Curitiba. Ali também Mateus 

Leme, Baltazar Carrasco dos Reis, Luís de Góes e seus parentes assistiram, em 

1668, a instalação do pelourinho pelo parnanguara Gabriel de Lara, que deu 

origem à vila instalada em 1693 pelo Administrador das Minas, Eleodoro Ébano 

Pereira. 

Das capitanias, o nosso sistema administrativo evoluiu para o Governo 

Geral e, com a vinda da família real para o Brasil, passamos à categoria de Reino 

Unido de Portugal e Algarves, do qual a cidade do Rio de Janeiro se tornou capi-
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tal, em 1808. Já em 1811, a capitania de São Paulo criou a comarca de Paranaguá 

e de Curitiba, com sede em Paranaguá. 

Com a independência do Brasil, a antiga capitania de São Paulo tornou-

se Província e por ela foram atribuídos foros de cidade a Curitiba, em 1842. A lei 

provincial de 1851 uniu Paranaguá e Curitiba, para constituir a 5ª Comarca de 

São Paulo. 

Em 1853, a 5° Comarca emancipou-se para formar a Província do Para-

ná, e Curitiba foi designada para ser sua capital. Até então, o território da nova 

Província era pouco conhecido; e por isso, suas linhas divisórias eram impreci-

sas. 

O caminho do Peabiru, construído pelos indígenas, fora percorrido por 

escassos entradistas, desde o século XVIII. O segundo planalto paranaense assis-

tiu à passagem dos tropeiros pela estrada da Mata, trecho paranaense do famo-

so caminho Viamão-Sorocaba. À beira da estrada da Mata surgiram pousadas 

equidistantes, com distância média de um dia de marcha das tropas. Essas pou-

sadas deram origem às vilas de Rio Negro, Lapa, Palmeira, Ponta Grossa, Castro, 

Jaguariaíva e outras que margeavam as picadas vicinais. 

No terceiro planalto, no Centro, os campos de Guarapuava assistiam ao 

desenvolvimento de uma pecuária extensiva que também supria o mercado 

sorocabano. 

Na região Sudoeste, os gaúchos também haviam implantado a pecuária 

e se empenhavam nas lutas com os castelhanos, pela disputa de território limí-

trofe. No Oeste, estavam as ruínas das vilas e reduções espanholas. No Norte, 

duas reduções intactas, mas abandonadas. O centro paranaense era um imenso 

vazio demográfico, pois os que por ali passaram não optaram pela vida sedentá-

ria, apenas se preocuparam em prear índios e expulsar os jesuítas espanhóis. 

Na destruição das reduções espanholas, foi praticado criminoso geno-

cídio. Quinze mil índios foram exterminados e grande parte foi preada como 

escrava. Os remanescentes foram transladados pelos jesuítas, numa verdadeira 

epopeia, em canoas que desceram os rios Paraná e Uruguai, e estabelecidos na 

região dos Sete Povos, que pertencia à Espanha. Os portugueses, os espanhóis e 

os mamelucos que estiveram na região foram simples passageiros, interessados 

apenas na preação dos índios e nas suas disputas territoriais. 
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Criada a Província do Paraná, a maior parte de seus 200 mil quilômetros 

quadrados permaneceu desconhecida até o século XX. A vida paranaense gravi-

tava em torno de Curitiba; na orla marinha, os núcleos de Paranaguá, Antonina e 

Morretes não tinham qualquer expressão econômica; serra acima, pequenas 

vilas estagnadas depois da decadência das minas de ouro que praticavam o ex-

trativismo da madeira e da erva-mate e insignificantes comunidades agropecua-

ristas situadas no trajeto do antigo caminho dos tropeiros. 

Do fabuloso norte do Paraná, poucos registros existem de seus entra-

distas e da sua ocupação. Fernão Dias Paes percorreu o vale do Tibagi, em 1661, 

à procura de ouro e de diamantes. Garimpou alguma coisa, mas convenceu três 

poderosos caciques, Sondá, Gravataí e Tombu, por ele cristianizados, a conduzi-

rem cerca de 5 mil índios para São Paulo. No século XVIII, a região foi vasculha-

da por Afonso Botelho Sampaio e Souza na procura de riquezas minerais. Dessa 

expedição, nenhum povoado estável se formou. 

As mais importantes iniciativas para a conquista do desconhecido norte 

do Paraná são devidas a João da Silva Machado, político, militar, tropeiro, co-

merciante e ambicioso latifundiário, que posteriormente seria o Barão de Anto-

nina. Ele conciliou seus interesses particulares com os do Império, no século 

XIX: primeiro, queria viabilizar uma ligação terrestre entre o litoral e a distante 

Província de Mato Grosso e, segundo, tomar posse dos lendários campos de 

Paiquerê. 

Geopoliticamente, o governo tinha grandes problemas de comunicação 

com a província. Era preciso usar a navegação fluvial, através de rios de planalto 

com seus obstáculos naturais, enfrentar os índios e a maleita e navegar águas 

argentinas, paraguaias, bolivianas e uruguaias, e as relações com nossos vizinhos 

hispano-americanos nem sempre foram amistosas. 

O ambicioso Barão, mascarando o primeiro, conseguiu autorização im-

perial para realizar o segundo objetivo, para o que contratou os serviços do 

sertanista Lopes e do agricultor Eliot. Esses prepostos, durante muito tempo, 

nada mais fizeram do que se apossarem de imensos latifúndios para atender a 

insaciabilidade do Barão por terras. 

Eles percorreram os vales dos rios Tibagi, Congonhas, Ivaí, Paranapa-

nema e Paraná e o Barão foi registrando suas inumeráveis posses. 
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Percorrendo o Tibagi, em 1847, uma expedição comandada pelo serta-

nista Joaquim Francisco Lopes, que saiu da parte setentrional da fazenda Forta-

leza, pertencente a Manuel Ignácio do Canto e Silva, encontrou uma picada 

anteriormente explorada e foi encontrar um ponto onde o Tibagi dava navegabi-

lidade, na confluência do arroio Jataí. 

Em 1853, João da Silva Machado mandou alguns camaradas e escravos 

africanos do governo imperial, chefiados pelo sertanista Joaquim Gomes, para a 

nascente colônia e eles iniciaram uma agricultura de subsistência. O principal 

objetivo foi o de propiciar manutenção às futuras monções que demandavam à 

distante província de Mato Grosso. 

Em 1855, o major Thomaz José Muniz veio tomar conta da colônia. Co-

nheceu-a em janeiro, nomeado pelo governo imperial. Foi a Curitiba para for-

malizar a sua nomeação. Quando retornou, em agosto, encontrou na colônia 

vinte e oito assalariados, um tenente que mandou recolher para Curitiba por 

péssima conduta e o missionário capuchinho Mateus de Gênova, todos vivendo 

em grande miséria. O novo administrador decepcionou-se com a colônia, pois 

sua mão-de-obra não tinha a necessária aptidão: alguns eram muito velhos, 

outros, com defeitos físicos, e outros, incorrigíveis vagabundos oriundos de 

Itapeva. Esclareceu o Diretor, em carta, que a colônia militar só tinha o título e o 

comandante. 

Embora a colônia militar do Jataí tivesse sido criada pelo Barão de An-

tonina, o Major Muniz se considerava o seu fundador, no que foi corroborado 

pelo próprio governo imperial, que considerava a data de fundação, indicada 

pelo Major, como sendo 10 de agosto de 1855. 

O Barão, para estimular o nascente povoado, enviava ferramentas agrí-

colas, remédios, sal, pólvora, chumbo, etc. Mas, com a nomeação oficial do 

Major Muniz, o Barão foi-se desligando do povoado e não mais assumiu a res-

ponsabilidade por auxílios materiais. 

O decreto que criou a colônia militar, de 2 de janeiro de 1851, determi-

nava que fosse regida pelo mesmo regulamento destinado às colônias militares 

que seriam fundadas na Província do Pará. Se a colônia militar de Jataí só tinha o 

título, como poderia o seu diretor aplicar um regulamento militar na sua des-

classificada população civil? 
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Apesar de todos esses problemas administrativos e da falta de uma polí-

tica fundiária que atraísse novos imigrantes, a colônia militar se manteve. Embo-

ra isolada, tinha localização estratégica ideal, diante do desejo paraguaio de 

invasão da província de Mato Grosso. 

Ainda sob a direção do Barão de Antonina, fundaram-se aldeamentos 

indígenas: o de São Pedro de Alcântara, em frente da colônia do Jataí, na mar-

gem oposta do Tibagi, e o de São Jerônimo, às margens do rio Tigre, também 

afluente do Tibagi. Ambos foram estabelecidos por Joaquim Francisco Lopes a 

mando do Barão. O aldeamento de São Pedro de Alcântara ficou a cargo do frei 

capuchinho Timóteo de Castelnuovo, considerado fundador de Jataizinho. 

E assim surgiu Jataí, de onde veio a comarca transferida para Cornélio 

Procópio em 1938, presente do interventor Manoel Ribas. 

O Paraná dos espanhóis 

Os espanhóis, vindos do leste para colonizar suas terras americanas, ti-

veram como porta de entrada o rio da Prata, que ficava abaixo de Laguna. Fica-

ram otimistas ao encontrarem um machado de prata nas águas desse rio, au-

mentando a cobiça pelo ouro, pelos metais nobres e pelas esmeraldas. Entran-

do pelo rio da Prata, os espanhóis fundaram as vice-realezas, que posteriormen-

te se fracionaram nas diversas repúblicas latino-americanas atuais. Das posses-

sões espanholas, partiram diversas expedições para conquistar as terras a oeste 

de Tordesilhas, que pertenciam à Espanha. Os portugueses e mamelucos, em 

contrapartida, realizaram incursões colonizadoras em sentido contrário, partin-

do de São Vicente, de São Paulo e de Belém. Surgiram choques entre esses dois 

povos, pois os portugueses, além de infringirem o Tratado de Tordesilhas, con-

quistando terras ocidentais, pretendiam levar o domínio luso até o Rio da Prata. 

Entre os domínios espanhol e português, ficava o desconhecido interi-

or americano, habitado por indígenas. Ambos os povos ibéricos, na conquista da 

terra e na procura de ouro, prearam os índios na tentativa de escravizá-los. 

Entre os rios Paraná, Paranapanema, Iguaçu e Tibagi, existiu a notável 

Província del Guayrá, que congregava cerca de duzentos mil índios tupi-

guaranis. A grande obra civilizadora realizada pelos espanhóis teve início na 

segunda metade do século XVI, quando o governador Irala, do Paraguai, resol-
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veu fundar vilas em território mesopotâmico do centro-sul americano, com o 

objetivo de subordinar os indígenas, de deter as contínuas penetrações portu-

guesas e conseguir um porto marítimo para Assunção, no Atlântico, justamente 

na baía de Paranaguá. Assim, em 1554, foi fundada a vila de Oniveros, abaixo das 

Sete Quedas do Rio Paraná. Dois anos mais tarde, o capitão Melgarejo transferiu 

a população dessa vila para a recém-fundada Ciudad Real del Guayrá, junto à foz 

do Piquiri, no rio Paraná. Esse mesmo capitão fundou, em 1579, a Vila Rica do 

Espírito Santo. 

Enquanto os portugueses adotaram o sistema de capitanias hereditá-

rias, os espanhóis empregaram o sistema de “encomiendas” governadas pelos 

“adelantados”. Esse sistema administrativo espanhol foi praticado na Ciudad 

Real e em Vila Rica e iniciada num ofício, em troca do pagamento de uma taxa 

em produtos cultivados ou em ouro, ou mesmo com a prestação de serviços. É 

claro que o sistema degenerou, porque os “adelantados” levaram os índios à 

condição de escravos. 

Pelo fracasso do sistema e pela forte resistência dos índios na sua apli-

cação, o Governador do Rio da Prata e do Paraguai, Hernando Arias de Saave-

dra, em 1608, sugeriu ao rei espanhol Felipe III que confiasse a pacificação e a 

conversão do indígena da região aos padres jesuítas da Companhia de Jesus, o 

que foi imediatamente aceito (HERNANDO, 2014). 

Os jesuítas vieram para as terras paranaenses e, nas margens dos rios 

Piquiri, Ivaí, Paranapanema e Tibagi, fundaram treze reduções. A organização de 

cada redução era perfeita: os missionários não quebraram a hierarquia da vida 

tribal, distribuindo aos próprios índios os cargos de capitão, alcaides, alferes, 

regedor, etc. Havia importante organização social na produção, no consumo e 

na circulação de produtos. Não havia moedas, para não despertar a cobiça, e os 

jesuítas acompanhavam os índios nas suas empreitadas comerciais para que não 

fossem explorados. Em termos regionais, mais nos interessam as reduções de 

São José e de São Francisco Xavier, ambas situadas na margem esquerda do 

Tibagi. 

Não convinha aos luso-brasileiros de São Paulo o sucesso das reduções 

espanholas. Resolveram então atacá-las para evitar a expansão espanhola para 

leste, porque estavam sendo tolhidos na preação dos índios aldeados e porque 

queriam alcançar as minas de Potosi, na atual Bolívia. 
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Os espanhóis desejavam fixar seus limites territoriais numa linha divisó-

ria que corresse pelo Paranapanema e atingisse Cananéia, ou, na pior das hipó-

teses, a baía de Paranaguá. Mas os portugueses queriam levar seus domínios até 

a foz do Rio Prata. Dessa forma, o território entre o Paranapanema e o Prata foi 

disputado entre portugueses e espanhóis durante muito tempo. 

A lavoura de São Paulo precisava de braços para o trabalho. Por esse 

motivo, formaram-se bandeiras que percorriam o interior à cata de índios. Nada 

melhor do que atacar as reduções, onde os índios já estavam catequizados e 

com conhecimento de algum ofício. O preço do escravo índio era compensa-

dor, chegando até a 100 mil réis por peça. Nessa preação eles chegariam mais 

perto das famosas minas de prata do Potosi, próximas do Paraguai. 

A região do Tibagi foi visitada por Antônio Raposo Tavares, que preou 

índios e, usando de pretexto, iniciou o ataque às reduções. Seguiram-se Manuel 

Preto e Fernão Dias Paes nessa tarefa destruidora. Os três foram responsáveis 

pelo primeiro genocídio regional: 15 mil índios morreram nas lutas e 60 mil 

foram levados como escravos para as lavouras paulistas, causando a saturação 

do mercado de trabalho e a queda no preço das peças que passou de cem mil 

réis para vinte mil. 

Das treze reduções existentes na mesopotâmia paranaense, restaram 

apenas as de Nossa Senhora de Loreto e Santo Inácio Mini, porque quando os 

bandeirantes ali chegaram já estavam desertas. 

Em 1631, os missionários resolveram abandonar a região (Republica del 

Guayrá) com 12 mil índios, sobreviventes dos 100 mil que conseguiram aldear. 

Foram para o Sul, fundar suas reduções à margem esquerda do rio Uruguai e 

constituíram os Sete Povos das Missões, no Rio do Sul. 

A viagem foi uma epopeia. Tiveram que enfrentar as Sete Quedas, a fo-

me, as doenças e os imprevistos. Mesmo assim, os bandeirantes não deixaram 

os jesuítas sossegados e na região de Tapes, mais tarde, essas reduções também 

foram por eles destruídas. 

Nossa região era atravessada pelo caminho pré-colombiano do Peabiru, 

que ligava São Vicente e Cananéia ao litoral do Pacifico, no Peru. Esse caminho 

transcontinental atravessava a Serra do Mar, penetrava pelo vale do Ribeira de 

Iguape, transpunha os Campos Gerais, atravessava os vales do Tibagi e do Ivaí e, 
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pelo vale do Piquiri, atingia a região das Sete Quedas. Atravessando o rio Paraná, 

cortava terras paraguaias, transpunha a Cordilheira dos Andes, passava por 

Cuzco e alcançava o litoral do Pacífico. Os primeiros desbravadores europeus 

utilizaram esse caminho ou suas numerosas ramificações, tanto para o norte 

como para o sul. Uma dessas ramificações do norte acompanhava o curso do 

Tibagi e, atravessando o rio Congonhas, e demandava em direção aos campos 

de Piratininga. 

Os jesuítas do Guayrá deram ao caminho do Peabiru o nome de São 

Tomé, porque os índios se referiam ao lendário Pai Zumé. Supõe-se que aquele 

santo teria vindo para a América, catequizado os primeiros índios e lhes ensina-

do muitas coisas úteis. 

Graças a diversos tratados entre Espanha e Portugal, foi fixado o domí-

nio português tendo como limite ocidental o rio Paraná e meridional o rio Uru-

guai, em troca da Colônia do Sacramento. 

E foi assim que a região do Tibagi e de seu afluente Congonhas, situada 

no trajeto da antiga linha de Tordesilhas, tornou-se efetivamente portuguesa. 

Para ela, vieram os descendentes de portugueses que fundaram o primeiro 

núcleo populacional do norte do Paraná, a Vila Militar de Jatay. Em sentido 

oposto, vieram os descendentes dos bandeirantes, que construíram esse gigan-

tesco celeiro, dentro do qual, Cornélio Procópio sempre se destacou. 

E foi assim que o Norte do Paraná tornou-se efetivamente luso-

brasileiro. 
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DA MISSÃO MONTAGU À CIA. MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ 

Em dezembro de 1923, chegou ao Brasil a Missão Montagu, ou Inglesa, 

convidada pelo presidente Arthur Berrardes para estudar a situação financeira, 

econômica e comercial do País, com vistas, de um lado, à consolidação de nossa 

dívida com a Inglaterra e de outro, á reformulação de nosso sistema monetário. 

Chefiada por Edwin Samuel Montagu, ex-secretário financeiro do Te-

souro e ex-secretário de Estado para as Índias, e composta por Simon Joseph 

Fraser, o Lorde Lovat, diretor da Sudan Cotton Plantations Syndicate, Sir Charles 

Addis, presidente do Banco de Londres, Sir William McLintock, e Hartley 

Withers, comentarista de assuntos financeiros e ex-editor do The Economist de 

Londres. 

Lorde Lovat2, além de assessor de Montagu, tinha a incumbência dos 

acionistas da Sudan Plantations de estudar a possibilidade de vir essa poderosa 

companhia inglesa a aplicar seus capitais no Brasil, de forma a obter o algodão 

que importava para a poderosa indústria têxtil inglesa, principalmente de seu 

poderoso império colonial africano, cuja situação política começava a se agravar, 

graças ao pan-africanismo separatista. 

Esse Lorde foi o inglês de maior importância, dentro da influência eco-

nômica e colonizadora inglesa, no norte do Paraná. Ele buscou informações 

sobre a aplicação de capital estrangeiro em nossa economia agrícola, na época 

em que os fazendeiros do norte velho, liderados pelo Major Antônio Barbosa 

Ferraz Júnior e por Antônio Ribeiro dos Santos, procuravam investidores es-

trangeiros para a aplicação de capitais necessários à continuação das obras da 

Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná, que estava paralisada em Leoflora, no 

meio caminho entre Ourinhos e Cambará. 

Lovat veio a São Paulo, encontrou-se com João Domingues Sampaio, 

administrador de empresas comerciais e de companhias ferroviárias, viajou por 

                                                           
2 “Montagu asked Lord Lovat to serve on this mission since the two „though of strangely differ-
ent temperaments and gifts, were close friends.‟ Lovat looked up to Montagu „for his imagina-
tion and penetrating intellect‟ while Montagu admired in Lovat those qualities of a man of 
action which he himself lacked.” (LEVINE, Naomi B. Politics, religion, and love: the story of H. 
H. Asquith, Venetia Stanley, and Edwin Montagu, based on the life and letters of Edwin Samuel 
Montagu. New York: NYU Press, 1991. p. 683.) 
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várias regiões paulistas e chegou até o norte do Paraná, onde se extasiou diante 

da fertilidade das terras roxas e dos resultados obtidos na lavoura de algodão. 

Gastão de Mesquita Filho, engenheiro que construía a estrada de ferro de Ouri-

nhos a Cambará, acompanhou Lovat em sua viagem à região, onde florescia a 

cafeicultura. A Cambará que o Major Barbosa Ferraz queria transformar em ou-

tra Ribeirão Preto, que, no início do século XX, fora considerada a Capital Mun-

dial do Café. 

O Lorde, depois de realizar seus trabalhos de assessor, dedicou-se aos 

assuntos particulares da Sudan Plantations e pelos interesses dessa companhia é 

que veio até Cambará. Mas ele nada entendia de café... e não tinha o menor 

interesse por esse produto tropical. Queria mesmo era encontrar terra favorável 

à cultura do algodão. Começou a estruturar a Brazil Plantations Syndicate para 

atender aos seus objetivos. Recebeu, em São Paulo, a visita do Major Ferraz e 

alguns de seus sócios, que o convidaram para uma visita ao norte do Paraná. 

Lovat, em janeiro de 1924, empreendeu sua viagem de reconhecimento 

pelo interior de São Paulo e pelo desconhecido norte do Paraná. Depois de 

extasiar-se com as lavouras de algodão que floresciam naquele ano promissor da 

cotonicultura paulista, chegou a Cambará. Ali não encontrou o procurado “ouro 

branco”3 e sim, o verde mar dos cafezais. Recepcionado pelo Major Barbosa 

Ferraz e Willie Davids, prefeito de Jacarezinho, foi convidado para um jantar na 

Fazenda Água do Bugre, sede do império Barbosa. 

No palacete da fazenda, semelhante aqueles da Avenida Paulista, esta-

vam presentes, além do proprietário e seu filho Leovigildo, Willie Davids, o 

engenheiro Gastão de Mesquita Filho, Antônio Ribeiro dos Santos, Gabriel Ri-

beiro dos Santos e Manoel da Silveira Correa, os três últimos eram diretores da 

Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná e ansiavam pela injeção de capitais 

naquela empresa. O fazendeiro deu um verdadeiro show nas explicações sobre 

a cafeicultura. Lovat muito ouviu e pouco falou. E quando falava, demonstrava 

curiosidade e muito conhecimento sobre algodão. Ele talvez sonhasse em trans-

formar o mar verde dos cafezais, no branco contrastante dos algodoais. Os naci-

onais o informaram sobre o preço das terras na região de Cambará. O estrangei-

                                                           
3 OURO BRANCO (brasileirismo). O algodão, considerado como riqueza agrícola. In: AURÉLIO 
Século XXI, o Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. p. 1464. 
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ro foi objetivo: ofereceu quinze mil contos de réis4 pelos milhares de alqueires 

da prosperidade do Major Barbosa Ferraz, centralizada na Fazenda Água do 

Bugre, onde tinha sido formada a lavoura e floresciam mais de um milhão de 

cafeeiros. Lorde Lovat recebeu categórico “não” do proprietário. Willie Davids 

insistiu em nome do Lorde, mas o Major foi irredutível. Então, interferiu Gastão 

de Mesquita Filho, em nome dos interessados em conseguir capital inglês para a 

continuação da construção de ferrovia. Explicou que o Governo do Paraná esta-

va oferecendo a venda glebas de terras férteis a preços muito baixos, devido à 

inexistência de transporte, na região do Tibagi. Argumentou ainda que, se a 

compra fosse seguida do prolongamento da estrada de ferro que estavam cons-

truindo entre Ourinhos e Cambará, a valorização dessas terras tornaria lucrativo 

o empreendimento. Então Gastão de Mesquita Filho estendeu sobre a mesa de 

bilhar existente na sala, onde fumegavam cachimbos e charutos, um mapa com 

o traçado do projeto que Cincinato Braga havia proposto ao Congresso, e que 

fora rejeitado, para a ligação ferroviária de São Paulo com o Paraguai, via Cam-

bará e Guaíra. O engenheiro insistiu na importância da ferrovia para a valoriza-

ção das terras marginais. Citou o exemplo do vilarejo que estava surgindo às 

margens do rio Lambari, nos lotes vendidos pelo prefeito de Jacarezinho por 

preço unitário de cinquenta a cem mil réis. Pois bem, a simples expectativa da 

chegada dos trilhos da estrada de ferro na futura Cambará fizeram daquele em-

preendimento um negócio altamente rentável, pois os lotes adquiriram preço 

unitário de quase um conto de réis, uma valorização de mais de 1.000 por cen-

to. 

Lovat mostrou-se estupefato com essas informações, pois os negócios 

de investimentos, na Inglaterra, se faziam na base de cinco por cento ao ano. 

De volta ao São Paulo, Simon Frazer comunicou que organizaria na In-

glaterra um grupo empresarial para aplicar capital no desenvolvimento agrícola 

do interior de São Paulo e do norte do Paraná e, por indicação de José Maria 

Whitacker, convidou o advogado João D. Sampaio para representar esse grupo 

no Brasil. 

Lorde Lovat voltou para a Inglaterra, convenceu os sócios da Sudan 

Plantations a investir no Brasil e escolheu Arthur Thomas para orientador do 
                                                           
4 CONTO DE REIS. Um milhar de mil-réis. In: AURÉLIO Século XXI, o Dicionário da Língua 
Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. p. 541. 
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novo empreendimento. 

Arthur Hugh Miller Thomas, gerente da Sudan Plantations, que residia 

na capital do Sudão, embarcou para Londres onde recebe instruções de Lovat a 

respeito dos propósitos dos acionistas na aplicação de recursos no Brasil. 

Em meados de 1924, Arthur Thomas vem para São Paulo e junto com 

João D. Sampaio toma as primeiras providências em nome dos capitalistas in-

gleses. 

Em 12 de junho de 1924 é comemorada a chegada oficial da primeira 

composição à estação de Leoflora, com a presença do Major Barbosa Ferraz, 

presidente da SPP. O evento é documentado por grandes jornais e revistas da 

época. 

Em Londres, Lovat funda, junto com outros capitalistas da Sudan, a Bra-

zil Plantations Syndicate Ltd., com capital de 200 mil libras esterlinas, e uma 

subsidiária brasileira, na qual foram incluídos os brasileiros João D. Sampaio e 

Antônio Moraes Barros. Em 1925, a Paraná Plantations Ltd. foi fundada em Lon-

dres, com capital de 750 mil libras esterlinas. 

Interessante é que as palavras inglesas plantation e syndicate possuem 

outro significado, diferente das palavras portuguesas semelhantes: plantation 

significa “colonização”5 e syndicate, “grupo de capitalistas”6. 

Os ingleses, chefiados pelo milionário Rotschild, haviam emprestado 

nove milhões de libras esterlinas ao governo de Epitácio Pessoa, em 1922. A 

situação econômica do país era agravante. Quando Arthur Bernardes assumiu o 

governo, pleiteou novo empréstimo de 25 milhões de libras. Foi quando os 

capitalistas ingleses impuseram ao nosso inadimplente país certas exigências, 

hoje consideradas atentatórias à soberania nacional: fiscalização do Ministério 

da Fazenda, compra do Banco do Brasil, introdução dos curdos no norte do 
                                                           
5 PLANTATION (settlement or colony) (old use): Plantation was an early method of coloniza-
tion in which settlers were "planted" abroad in order to establish a permanent or semi-
permanent colonial base. Such plantations were also frequently intended to promote Western 
culture and Christianity among nearby indigenous peoples. In: WIKIPEDIA, the Free Encyclo-
pedia. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Plantation_(settlement_or _colony)>. 
Acesso em: 28 dez. 2013. 
6 SYNDICATE: a group of people or companies combined together for a particular purpose, 
usually business. In: LONGMAN Dictionary of English Language and Culture. Harlow (Essex): 
Longman, 1992. p. 1344. 
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Paraná, pagamento em madeira de lei e prioridades alfandegárias. 

E, de Londres, veio um pretensioso relatório da Missão Montagu. Dele, 

o que ficou de positivo, foi apenas a sugestão da criação do imposto de renda, 

que o governo brasileiro adotou em 6 de setembro de 1924. 

O momento histórico era grave. O permissivo governo Arthur Bernar-

des teve que governar quatro anos em “estado de sítio”. Interessante é que 

ocorria no Brasil a mais importante revolução intelectual, com o movimento da 

Semana da Arte Moderna, na qual se destacaram Graça Aranha, Augusto Frede-

rico Schmidt, Ronaldo de Carvalho, Álvaro Moreyra, Manuel Bandeira, Prudente 

de Moraes, neto, Mario e Oswald de Andrade, além de pintores, teatrólogos e 

músicos. Esses intelectuais e artistas, preocupados com suas musas, nada fize-

ram em benefício de nossa economia. Nenhum protesto, nenhuma sugestão 

para os nossos graves problemas econômicos. Deixaram que os credores tripu-

diassem a nossa insignificante soberania americana. 

A imprensa tupiniquim apresentou protestos não tão agressivos com a 

prepotência inglesa, tanto que no relatório Montagu foi apresentada uma crítica 

aos “ignorantes que condenam o capital estrangeiro”, sugerindo a Arthur Ber-

nardes que fizesse declaração pública em sua defesa. 

A Missão Montagu ficou sessenta e três dias no Brasil, fiscalizando, su-

gerindo, discutindo, procurando salvar as suas libras que incompetentes gover-

nos brasileiros haviam emprestado e não tinham conseguido pagar. 

A importância única dessa missão, em termos econômicos, foi a partici-

pação de Lorde Lovat que, junto com os objetivos da Missão, veio para conhecer 

e descobrir novas fontes de investimentos. 

Montagu faleceu em 1924 e, em 1925, começou realmente a coloniza-

ção do norte paranaense, com capital inglês, por meio da Companhia de Terras 

Norte do Paraná. Essa empresa desenvolveu seus trabalhos dentro dos dois 

objetivos explicitados por Gastão Mesquita Filho a Lorde Lovat e por ele assimi-

lados: a compra de terras pertencentes ao governo do Paraná e o desenvolvi-

mento do sistema ferroviário para valorizá-las. 

Em outubro de 1925, o governo do Paraná vende aos ingleses 840 mil 

hectares de terras, equivalentes a 13.165 km2 (metade do País de Gales), na 

região entre os rios Tibagi e Ivaí, por 6.776 contos de réis. Recebeu mil contos 
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de réis à vista, deixando o restante para ser pago em doze anos, à medida que 

os lotes fossem vendidos. 

Em julho de 1929, a Companhia de Terras Norte do Paraná toma posse 

definitiva de suas terras, constrói um escritório no patrimônio Três Bocas e dá 

início à fundação de Londrina. Os ingleses permaneceram em Jataí, única vila 

existente a oeste de Cambará e onde contavam com a valiosa colaboração de 

Elias Dequêch, até que Londrina adquiriu foros de patrimônio. 

Em Jataí, os ingleses montaram um conjunto de casas pré-fabricadas de 

madeira que serviam como moradias e escritórios. Era grande o movimento de 

interessados na compra de lotes nas famosas terras paranaenses. Foi em agosto 

de 1929, que os funcionários da Companhia de Terras chegaram a Ourinhos, via 

Sorocabana, seguiram para Cambará pela Cia. Ferroviária São Paulo-Paraná e 

seguiram em “pé-de-bode”, cedido pelo Major Barbosa Ferraz, pela picada por 

ele aberta que ligava Cambará a sua Fazenda Congonhas e esta a Jataí. Somente 

em maio de 1932 a ferrovia chegaria a Jataí. 

A abertura do trecho ligando Cornélio Procópio a Jataí foi realizada em 

cerimônia festiva na estação de Cornélio Procópio, onde foi construído impo-

nente arco comemorativo. Em 18 de maio de 1935, foi inaugurada a ponte sobre 

o rio Tibagi e, pela primeira vez, um comboio atingia diretamente a cidade de 

Londrina, onde os trilhos já haviam chegado desde o ano anterior. Em 1934, 

fora criado o município de Londrina, mas foi somente em 1935, quando eleito 

Manoel Ribas para Presidente do Estado do Paraná, que o município foi instala-

do. 

Em 1944, a Paraná Plantations vende suas ações a um grupo brasileiro. 

Em 1951, surgiu a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, que deu se-

quência à grande obra colonizadora do norte paranaense. 

Se o plano inicial do grupo inglês era colonizar o território adquirido 

dividindo-o em lotes de 5 a 30 alqueires paulistas, nunca poderia supor que o 

milagre brasileiro realizasse a gigantesca obra de ocupação e desenvolvimento 

da região Norte do Paraná, na progressão espacial conhecida como Norte Pio-

neiro, Norte Novo e Norte Novíssimo. 
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Figura 2 – Lorde Lovat, Brigadeiro-

General Simon Joseph Fraser (SIMON 

FRASER, 2014) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Figura 3 – Major Antônio Barbosa Ferraz  

Júnior (CMNP, 2014) 
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DO CINZAS AO TIBAGI 

Na segunda metade do século XIX, a única notícia que se tem sobre o 

desbravamento do norte do Paraná é a da existência da Colônia Militar do Jata-

hy, que era alcançada pela navegação do Tibagi, onde se iniciou, em 1886, a 

cultura cafeeira no norte do Paraná. A nossa região, mesmo depois da emanci-

pação política da Província do Paraná, antiga 5ª Comarca da província de São 

Paulo, continuou sendo seu prolongamento, tanto pela distância como por 

obstáculos naturais existentes na ligação com Curitiba e o litoral paranaense. 

As terras compreendidas entre o Congonhas e o Tibagi constituíram 

posse do Barão de Antonina, um dos maiores grileiros de terras da nossa época 

imperial. 

Em 1891, Ildefonso Mendes Sá comprou dos herdeiros do Barão de An-

tonina uma extensa gleba que se iniciava em São Jerônimo, passava por Santa 

Cecilia e terminava acompanhando as margens do rio Congonhas até sua foz no 

Tibagi. Essa área deu origem à Fazenda Congonhas. Em 1893, Olegário Rodri-

gues de Macedo e Jorge Marcondes de Albuquerque compraram a Fazenda 

Congonhas de Ildefonso Mendes Sá. Em 1900, Olegário Rodrigues de Macedo 

comprou a parte de Jorge Marcondes de Albuquerque. Em 1902, Olegário e sua 

mulher venderam a sua extensa área para José Pedro da Silva Carvalho. 

Gleba Congonhas 

Em 13 de outubro de 1923, José Pedro da Silva Carvalho e sua mulher 

Júlia Baptista de Carvalho venderam uma parte da Fazenda Congonhas à Com-

panhia Agrícola Barbosa, por trezentos contos de réis, conforme transcrições 

nas Comarcas de Tibagi e Jacarezinho. 

A Companhia Agrícola Barbosa, pelos seus procuradores Barbosa & Sot-

to Maior, apresentou à inscrição e registro partes de um total, situadas dentro 

da área global da Fazenda Congonhas, compreendendo quatro planos de lote-

amento, sendo dois urbanos, um de aproveitamento agrícola e outro de áreas 

esparsas e salteadas, sem plano de conjunto. 

Os loteamentos urbanos correspondiam aos patrimônios ou futuras ci-

dades de Congonhas e de Leópolis. 
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Somente depois de 1931 é que foi possível a demarcação das áreas lo-

teadas; o Km 142 da Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná, com sua estação, 

serviu de marco inicial para os loteamentos. 

O patrimônio de Congonhas ficava defronte à estação, limitando-se 

com diversas chácaras e, atrás da estação, com diversas glebas de loteamento 

agrícola. A área do patrimônio de Congonhas era de 37,68 alqueires. O plano de 

desenvolvimento urbano de Congonhas obedece à divisão do patrimônio em 

três partes mais ou menos distintas, que preferencialmente a Companhia Agrí-

cola Barbosa destinou aos seguintes estabelecimentos e utilizações: 

– a parte que fronteia com o pátio da estação estava destinada à indús-

tria, aos depósitos e armazéns; 

– a parte compreendida entre as ruas São Paulo e Jacarezinho foi divi-

dida em terrenos vendidos por metro linear, nunca menos de 10 metros, para a 

área residencial e comercial; 

– a parte compreendida entre a Rua Jacarezinho e a Rua Frei Timóteo 

seria vendida em quadras, sob o título de chácaras, com a condição de receber 

escritura no final de cinco anos, caso a Companhia Agrícola Barbosa não pudes-

se retalhá-la ou subdividi-la dentro desse prazo. 

A Avenida Paraná, via pública principal que atravessava o patrimônio de 

ponta a ponta, tinha a largura de dezoito metros e teria a preferência para esta-

belecimentos comerciais ou casas de negócios. O arruamento de Congonhas foi 

perfeitamente uniformizado em sua totalidade com ruas de 14 metros para, 

dentro dessa largura, serem construídos os dois futuros passeios para pedestres 

e seu leito carroçável. Não obedeciam a esse plano uniforme, além da Avenida 

Paraná, a Rua do Comércio, que foi projetada com largura de 20 metros, permi-

tindo a construção de desvio ferroviário até os armazéns de depósito, com en-

trada pela Rua do Café. No plano, estavam indicados os locais da praça central e 

do cemitério, encostado às chácaras, nos fundos do patrimônio. 

Ainda com vistas ao desenvolvimento de Congonhas, a Companhia 

Agrícola Barbosa construiu várias vias de comunicação para autos: 

– “estrada do Macuco”, ligando à estrada oficial Cornélio-Jataí; 

– Morato-Araponga, ligando o patrimônio à estrada da Companhia; 

– estrada ligando ao espigão Congonhas-Tangará; 
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– “estrada do Inhambu”, em rumo do rio Congonhas. 

O outro loteamento urbano da Companhia Agrícola Barbosa referia-se 

ao patrimônio de Leópolis, situado a vinte quilômetros de Cornélio Procópio e 

que na época apresentava apenas picadas de levantamento de seu perímetro e 

de levantamento dos respectivos eixos de ruas. Esse loteamento obedecia ao 

regime de quadras uniformes, com praça, avenida principal e ruas de quatorze 

metros de largura, para a construção futura de passeios e leito carroçável. Devi-

do à distância da ferrovia, a Companhia Barbosa localizou o patrimônio encos-

tado à estrada de igual nome, que permitia a ligação entre Cornélio Procópio e 

Sertanópolis. 

Foram loteadas algumas chácaras, encostadas ao patrimônio e dele fa-

zendo parte. Também foi projetada uma estrada que, atravessando o ribeirão 

Tangará, permitia a ligação de Congonhas com o prolongamento da Estrada 

Morato-Araponga. 

Os loteamentos de aproveitamento agrícola, de áreas contínuas e áreas 

esparsas, deram origem aos sítios e fazendas, estas resultantes da reunião de 

diversos lotes. Esses lotes eram limitados por águas e espigões divisores de 

águas que possuíam linhas secas para unir cabeceiras de rios ao espigão divisor 

de suas águas. Como já haviam muitos lotes vendidos, houve necessidade de se 

planejar um loteamento de áreas esparsas, que também foram vendidas para a 

implantação de propriedades agrícolas. As terras da Companhia Barbosa con-

frontavam-se com as terras litigiosas da região do Ribeirão Bonito, onde se esta-

beleceram os primeiros posseiros à margem esquerda do Paranapanema. 

Assim, dentro do futuro município de Cornélio Procópio, formaram-se 

os dois importantes patrimônios: o atual distrito de Congonhas e Leópolis, pos-

teriormente desmembrado para constituir-se em município, em 1951. Também 

as glebas loteadas pela Companhia Barbosa para fins de aproveitamento agrícola 

deram origem às propriedades rurais que enriquecem esses dois municípios 

vizinhos. 

Gleba Laranjinha 

No fim do século, existiu na freguesia de São José da Boa Vista, onde 

começou a se formar o famoso “norte mineiro”, a fazenda Laranjinha, que co-
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meçava à esquerda do rio das Cinzas e acompanhava o rio Laranjinha até seu 

afluente Araras. Esta fazenda pertencia a Marcos Agapito de Melo, e sua mulher 

Maria da Luz Melo, e a Manuel Alípio de Lima, e sua mulher Malvina Gonçalves 

de Lima, todos residentes em Santa Cruz do Rio Pardo, no estado de São Paulo. 

Era uma imensa propriedade e, dentro dela, os 250 alqueires de Manuel 

Alípio de Lima e de sua mulher limitavam-se ao norte com o quinhão de Marcos 

Agapito de Melo, a leste com o rio Laranjinha, ao sul com a posse do Major To-

maz Pereira da Silva e a oeste com a posse do Ribeirão Bonito, de Joaquim Fer-

reira Lobo Neme. 

Em 1895, o negociante santa-cruzense Marcelo Gonçalves de Oliveira 

comprou a fazenda Laranjinha, excluindo-se três mil alqueires de diversos pro-

prietários, por 5 contos de réis. Em 1900, Manuel Alípio e Malvina Gonçalves de 

Lima também venderam sua parte da fazenda, correspondente a 250 alqueires, 

ao advogado santa-cruzense João Castanho de Almeida, por 2 contos de réis. 

Em 1901, Malvina vendeu mais 500 alqueires de sua propriedade à Poyares & 

Cia. Com a morte de Manuel Alípio de Melo, em 1911, dona Malvina começou a 

comprar dos herdeiros da primeira mulher de seu falecido esposo e dos herdei-

ros filhos próprios as respectivas partes que lhes couberam do espólio. 

Em seguida, Malvina casou-se com Marcelo Gonçalves de Oliveira, que 

desde 1895 era proprietário da fazenda Laranjinha e cujas terras foram amplia-

das com a fusão das de sua mulher. 

José Pinto César, em 1923, adquiriu as terras de Malvina Gonçalves de 

Oliveira, de seus herdeiros, dos herdeiros de Manuel Alípio de Melo e de Marce-

lo Gonçalves de Oliveira, formando imenso patrimônio de 4.200 alqueires, na 

gleba Laranjinha. 

Francisco da Cunha Junqueira, no final de 1923, comprou de José Pinto 

César esses 4.200 alqueires e, em 1926, mais 600 alqueires de Malvina Gonçalves 

de Oliveira, que, anexados a 250 alqueires comprados de Ambrozina Castanho 

de Almeida e 436 alqueires permutados com seu tio, Comandante Junqueira, 

lhe garantiram um total teórico de 5.486 alqueires. 

Os obstáculos naturais e a existência de posseiros dificultaram a demar-

cação dessa propriedade na época, tanto que, em 22 de março de 1933, quando 

Francisco da Cunha Junqueira e sua mulher Mariana Balbina Procópio Junqueira 
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a venderam, os 5.486 alqueires tiveram que ser reduzidos para 4.628,831. 

 
Figura 4 – Parte da escritura de compra do imóvel loteado para formar Cornélio Procópio 

(adquirido de Junqueira por Antônio de Paiva Júnior e Francisco Moreira da Costa,). 

(ESCRITURAS, 1988) 
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Dentro dessa imensa gleba, Francisco Junqueira havia formado algumas 

fazendas, das quais se destacava a Santa Mariana, cujo nome fora homenagem a 

sua esposa Mariana Balbina Procópio Junqueira, filha do Coronel Cornélio Pro-

cópio de Araújo Carvalho. A Fazenda Santa Mariana contava com mais de oitenta 

mil pés de café de diferentes idades e sua colônia possuía mais de quarenta 

famílias trabalhando em regime de seis anos, de empreitada e de colonato. Ad-

ministrativamente, tanto a gleba Laranjinha, de Francisco Junqueira, como a 

gleba Congonhas, da Companhia Barbosa, estavam vinculadas ao município de 

Cambará e à comarca de Jacarezinho. 

Na venda da gleba, foi incluído o patrimônio de Cornélio Procópio que 

constava de alguns esparsos ranchos de pau-a-pique circundando a estação do 

km 125. Os diversos compradores obedeceram à seguinte proporção de terras: 

Antônio Moreira de Abreu, sua mulher Maria do Carmo Rennó Moreira, e Delfim 

Rennó Moreira receberam 2 mil alqueires, mais a Fazenda Santa Mariana com 

suas benfeitorias e lavouras; Francisco Moreira da Costa, residente em Santa Rita 

do Sapucaí, e Antônio de Paiva Júnior, residente em São Paulo, receberam, teo-

ricamente, 2,5 mil alqueires; e 500 alqueires foram destinados aos filhos de 

Antônio de Paiva Júnior – Iraídes Paiva de Vilhena, casada com Matias Moiños 

de Vilhena, Moacir Tavares de Paiva, Maria Izabel de Paiva Paula, casada com 

Eurípedes Simões de Paula, Léa Paiva e Antônio Paiva Neto, sendo estes últimos, 

menores. 

O preço acertado para a venda foi de mil contos de réis, dos quais 575 

contos foram pagos à vista e os restantes 425, em duas parcelas iguais com pra-

zo de um e dois anos. 

Houve uma alteração na área adquirida por Antônio de Paiva Júnior e 

Francisco Moreira da Costa, pelas dificuldades de demarcação já explicadas. 

Antônio de Paiva Júnior recebeu seus 1.250 alqueires, mas o Coronel Francisco 

Moreira da Costa recebeu apenas 879 alqueires, pelo que deixou de pagar aos 

vendedores a importância de 74.223 réis, equivalente aos 371 alqueires que lhe 

faltaram. 

Essa extensa propriedade, adquirida por Antônio de Paiva Júnior, Coro-

nel Francisco Moreira da Costa e outros, começava em um marco de canela 

cravado na margem esquerda do Laranjinha e seguia em direção sudoeste por 

15,77 quilômetros, até as terras de Rodolfo Albino. À esquerda, confrontava-se 
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com os quinhões 3 e 25, que eram de propriedade de João Manuel dos Santos, 

Antônio Leôncio de Castro, Bento Ferraz de Campos, Júlio Mariucci e outros. 

Seguindo à direita por um quilômetro, a gleba alcançava o marco cravado ao 

lado esquerdo da estrada de rodagem que ligava a estação férrea de Santa Mari-

ana à de Cornélio Procópio. Seguiam os limites por essa estrada para autos, 

sempre se confrontando com terras de Rodolfo Albino, até o marco do projeta-

do patrimônio de Cornélio Procópio. Seguia à esquerda até a margem do Laran-

jinha, acompanhava essa linha limítrofe, confrontando-se com as terras de Au-

gusto de Biaggi até alcançar o marco cravado na estrada do espigão divisor da 

posse do Congonhas. Seguindo-se à direita, encontrava-se um marco de canela 

cravado junto à imensa paineira que indicava o início das terras da Companhia 

Barbosa. Sempre à direita, seguia-se por vinte e três quilômetros até encontrar o 

marco perimétrico número II, na divisão do quinhão número um da divisão 

judicial da posse do Laranjinha, cravado na margem esquerda do rio Laranjinha, 

limitando-se com terras de Marins Alves de Camargo, Teodomiro Ramos, Vicen-

te de Castro, Paiva Júnior & Irmão, Antônio de Paiva Júnior, General Ralston e 

outros de posses duvidosas. Desse ponto, seguindo-se pela margem esquerda 

do Laranjinha, atingia-se o marco inicial. 

Quando Antônio de Paiva Júnior e Francisco Moreira da Costa compra-

ram o imóvel Laranjinha, seus antigos proprietários já haviam vendido alguns 

lotes e negociado com a Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná a faixa de 

terreno onde passaram seus trilhos a caminho do Tibagi. 

Francisco da Cunha Junqueira, como paulista, participou ativamente da 

Revolução Constitucionalista de 1932, como outros paulistas quatrocentões da 

família Junqueira. Com a derrota de São Paulo, ele foi exilado. Sua esposa, Mari-

ana Balbina Procópio Junqueira, cujo apelido era Anita, assumiu o controle da 

propriedade familiar, iniciou o loteamento e negociou com a companhia ferro-

viária. Ela era filha do Coronel Cornélio Procópio de Araújo Carvalho, que fale-

cera em 1909. Teve um irmão com o mesmo nome do pai, que já havia falecido, 

e um primo, filho de Mariano Procópio de Araújo Carvalho, também chamado 

Cornélio Procópio de Araújo Carvalho. Francisco da Cunha Junqueira era primo, 

em 2º grau de sua esposa, sendo, ao mesmo tempo, genro e sobrinho do Coro-

nel Cornélio Procópio. Portanto, o nome Cornélio Procópio era de grande im-

portância afetiva para a família. Nada mais justo que influíssem na denominação 
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das estações que marcaram a passagem dos trilhos da estrada de ferro por suas 

terras. Assim, apareceram as estações de Santa Mariana, na fazenda de mesmo 

nome, e de Cornélio Procópio, no km 125. 

Quando Antônio de Paiva Júnior e Francisco Moreira de Costa lotearam 

a gleba de propriedade comum, criaram a Companhia de Colonização de Terras 

Paiva e Moreira. Francisco Moreira da Costa reuniu a sua parte aos 851 alqueires 

de Antônio de Paiva Júnior, perfazendo o montante de 1.730 alqueires que 

constituíram a área total do loteamento urbano e rural. 

Em 1933, Francisco Moreira da Costa e sua esposa, Maria Moreira 

Rennó, nomeiam como procurador Antônio de Paiva Júnior. Nesse mesmo ano, 

também Dona Mariana Rosa da Silva Paiva nomeia o marido como seu procura-

dor. 

Em 1935, as referidas procurações foram registradas no cartório de João 

Batista Ramos, do recém-criado Distrito de Cornélio Procópio, onde Antônio de 

Paiva Júnior passa nova procuração ao seu jovem irmão, José Tavares Paiva, 

substabelecendo os poderes que lhe foram atribuídos por sua esposa e por seus 

sócios proprietários, reservando iguais direitos para si. 

José Tavares Paiva então agiliza os planos de loteamento da colonizado-

ra Paiva e Moreira. 

O loteamento urbano (Fig. 5), organizado por Maria Bastos, foi planifi-

cado para as cercanias da estação do km 125, que desde 1930 já era conhecida 

como estação de Cornélio Procópio. A área loteada era de 30,66 alqueires. O 

loteamento do patrimônio era constituído de dez quadras medindo 80 metros 

cada e outras de dimensões diversas devido à conformação e topografia dos 

terrenos. Foram projetadas, ruas de 15 metros de largura e avenidas de 20 me-

tros, praças com 6,4 mil metros quadrados e determinadas algumas áreas para 

estabelecimentos públicos e de lazer. Na planta registrada no Cartório de Regis-

tro de Imóveis da comarca constam 355 datas liquidadas, 73 comprometidas, 

em curso de venda, e 182 não vendidas. Em volta do loteamento urbano existi-

am 22 chácaras completamente liquidadas, em área de 27,95 alqueires. 

A quadra da futura Praça Brasil havia sido doada para a igreja e nela já 

estava edificada a primeira capela de madeira. 

Um pouco acima dos terrenos antes ocupados pelos ingleses, na sua 
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efêmera permanência ao lado da estação, foram reservadas duas áreas, uma para 

a Praça Manoel Ribas e outra para o grupo escolar. No fundo do vale do São 

Luís, ficou reservada a área para a futura Prefeitura, entre as chácaras de Dario 

do Lago, de José Justino Lemos e de João Gavião. 

Beirando os trilhos da estrada de ferro, foi reservada a área do cemité-

rio e, à sua esquerda, uma área enorme para o matadouro, entre as chácaras de 

Antônio Marangoni, de Dario do Lago e de José Justino Lemos. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 5 – 1) área do matadouro, 2) cemitério, 3) Praça Brasil, 4) estação ferroviária 
 

A planta original demonstra a importância da estação da ferrovia na lo-

calização do novo patrimônio. Ali existiam as casas das turmas ferroviárias, ar-

mazéns e oficinas, de maneira que, já em 1931, o aglomerado era constituído 

por mais de duzentos moradores. Perto da estação, invasores tinham construído 

os primeiros ranchos. Para a estação se direcionaram as picadas que deram 

origem às futuras ruas. 
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O loteamento foi constituído de duas partes, divididas pela estrada de 

ferro. O lado norte da cidade começava na Avenida Paraná, prosseguia pelos 

terrenos da Serraria Santa Terezinha, de Júlio Mariucci, e continuava pela Rua 

Francisco Morato. Os limites laterais ficavam nas ruas Amazonas, a leste, e Rio 

Grande do Sul, a oeste. O limite extremo do patrimônio, no sentido norte, era 

dado pela Avenida Portugal, que confrontava as terras do Coronel Francisco 

Moreira da Costa. 

No lado sul, as avenidas Paraíso e Príncipe de Gales (atual rua Marechal 

Deodoro) margeavam os trilhos ferroviários. Lateralmente, a área urbana come-

çava na Rua Colombo, constituída de apenas uma quadra, que fazia limites com 

os terrenos de Takeo Atomiya e Marques Bonfim. O loteamento prosseguia no 

sentido sul, confrontando-se com as chácaras de Vitorino Gomes Henriques, de 

Francisco Lobato Almeida, de Ibrahim Assad, de João Baptista dos Santos e de 

Atílio Prosdóssimo. O final da zona urbana era marcado pela Rua Anchieta nos 

limites com terrenos de Augusto de Biaggi e da Fazenda Congonhas. 

Ainda no lado sul, a Rua Santa Catarina indicava o início do loteamento 

ocidental, tendo a Rua Tiradentes como marco final. Essa parte do loteamento 

era muito pequena, pois acima da Rua Mato Grosso que hoje se chama Nossa 

Senhora do Rocio, estavam as terras da Fazenda Congonhas. 

Transversalmente, somente duas ruas cortavam os trilhos da ferrovia. A 

Rua Bahia, que começava nos limites da Fazenda Moreira, e atravessava a linha 

férrea, quando se transformava na curtíssima Rua Colombo, e a Avenida Francis-

co Junqueira, que começava na porteira da Fazenda Moreira e seguia vertical-

mente até a altura do atual Cine Cornélio, num exagerado aclive com ângulo 

aproximado de 30°. Conforme declarações de José Tavares Paiva, houve doação 

de terreno logo na primeira esquina, onde era a Comercial Metalúrgica Marcoli-

ni, para Orestes de Campos Gatti montar um posto de gasolina, com a condição 

de não ser vendido e devolvido à Prefeitura, no caso de desistência do ramo de 

negócio. Conforme declaração de descendente de José Attisano, a Rua Sergipe 

surgiu de uma picada aberta, para encurtar a distância para o armazém da esta-

ção. Antes, para quem vinha do Macuco e do Armazém Velho, era preciso per-

correr a ribanceira da Avenida Francisco Junqueira e virar à esquerda, na Aveni-

da Príncipe de Gales, para se chegar ao armazém da estação. Hoje, a Rua Sergi-

pe se chama Massud Amim. 
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Figura 6 – Relação de lotes comprometidos da Gleba Cornélio Procópio, por venda em 

curso de liquidação (Colonizadora Moreira & Paiva). (ESCRITURAS, 1988)  
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Figura 7 – Em 1931, Francisco Junqueira fez o primeiro loteamento, mas a colonizadora 

Moreira & Paiva o refez e comercializou lotes e datas a partir de 1933. 
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Figura 8 – E a “Maria Fumaça” avançava com os trilhos que se estendiam a oeste de 

Cambará.  
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Figura 9 – Abrindo a Rua Francisco  

Junqueira, em 1930. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Figura 10 – Rua Francisco Junqueira (Av. XV de Novembro), em 1931. 
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AS RELAÇÕES DA FERROVIA COM O MUNICÍPIO 

Em agosto de 1920, o presidente do estado do Paraná assinou contrato 

com Antônio Barbosa Ferraz Jr. e outros fazendeiros da região de Jacarezinho 

para construção da Estrada de Ferro Noroeste do Paraná, que mais tarde, para 

não ser confundida com a Noroeste de São Paulo, passou a se denominar Com-

panhia Ferroviária São Paulo-Paraná. Em agosto de 1922, o mesmo Presidente, 

Caetano Munhoz da Rocha, assinou decreto concedendo à Companhia Marcon-

des de Colonização, Indústria e Comércio a construção da Estrada de Ferro 

Central do Paraná e seus ramais. 

A empresa ferroviária, formada por Major Barbosa Ferraz, seu filho Leo-

vigildo, Willie da Fonseca Brabazon Davids, prefeito de Jacarezinho, Gabriel 

Ribeiro dos Santos e Manoel da Silveira Corres, iniciou a construção do primeiro 

trecho em 1923, ligando Ourinhos a Cambará, com a extensão de 29 quilôme-

tros. O engenheiro responsável foi Gastão de Mesquita Filho. Entretanto, as 

disponibilidades financeiras dos fazendeiros do café estabelecidos no Norte 

Velho não eram suficientes para concluir com a desejável rapidez os trabalhos 

do trecho ferroviário projetado. Então, decidiram interessar investidores estran-

geiros na aplicação dos capitais necessários à continuação das obras da Compa-

nhia Ferroviária São Paulo-Paraná, que por essa época estava com a ponta dos 

trilhos na estação de Leoflora, cerca de meio caminho entre Ourinho e Camba-

rá. A estação foi assim chamada em homenagem a Leovigildo Barbosa Ferraz e 

Flora Barretto Barbosa, filho e nora do Major Barbosa. 

A ferrovia ficou estacionada em Leoflora até que houve o acontecimen-

to histórico da interferência da Missão Montagu nos assuntos econômicos e 

nacionais. Não tanto pela missão inglesa em si, mas pela participação de Lorde 

Lovat, que trazia consigo outras preocupações anexas àquelas de cunho político 

e econômico dos representantes de Rothschild. 

Em 1924, Lorde Lovat inteirou-se das riquezas regionais e foi convenci-

do da importância da continuação da Estrada de Ferro Noroeste do Paraná para 

o oeste, não apenas como meio de penetração, mas como de valorização das 

terras devolutas do estado do Paraná, isoladas no sertão do vale do Paranapa-

nema, além do rio das Cinzas. 

Em 1925, foi fundada a Paraná Plantations, subsidiária brasileira da Bra-
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zil Plantations Ltd., com a finalidade de levantar fundos de maior vulto para a 

compra de terras e de estradas de ferro e de rodagem necessárias à penetração 

e à colonização, como elemento de desenvolvimento das plantações e da popu-

lação. Em São Paulo, foi fundada a Companhia de Terras Norte do Paraná, pes-

soa jurídica brasileira; sob a direção de brasileiros, na maioria, para ser a adqui-

rente e vendedora das terras, em respeito aos melindres dos nativistas. Essa 

sociedade anônima seria controlada acionariamente pela Paraná Plantations de 

Londres, de onde viria todo o dinheiro necessário. O primeiro presidente dessa 

companhia foi o advogado Antônio Moraes Barros e Arthur Thomas, seu geren-

te administrativo. 

Ainda em 1925, graças à injeção de capital inglês, foi concluído o trecho 

ferroviário Leoflora-Cambará. 

A Companhia Marcondes, assim que foi organizada a Companhia de 

Terras Norte do Paraná, como outras empresas colonizadoras, procurou a nova 

empresa anglo-brasileira para pleitear empréstimos. Solicitou dois mil contos de 

réis e acabou conseguindo essa quantia. Ela tinha a concessão para enorme 

gleba de terras entre o Pirapó e o Ivaí e construção de uma estrada de ferro. 

Muitas das terras dessa gleba eram griladas. Dessa forma, a Companhia de Ter-

ras Norte do Paraná assumiu o compromisso com o Governo do Paraná de li-

quidar as posses ilegítimas. O governo Caetano Munhoz da Rocha transferiu 

ainda para essa compradora o contrato da Estrada de Ferro Central do Paraná, 

que havia assinado com a Companhia Marcondes, que sem terras e sem ferrovia, 

foi à falência em 1927. 

Em 1928, Afonso Alves de Camargo assumiu pela segunda vez a presi-

dência do Paraná, dando sequência ao rodízio das oligarquias paranaenses no 

comando político do Estado. Afonso Camargo vendeu duas mil ações do Porto 

de Paranaguá e assinou contrato com a Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná 

para seu prolongamento até o extremo oeste paranaense, passando logicamen-

te pelas terras adquiridas pelos ingleses, além do Tibagi. Em 1929, Afonso Ca-

margo torna-se sócio do Conde Matarazzo na Fazenda Santa Filomena. 

Em Cambará, foi iniciada a construção da ferrovia para o oeste. Ali foi 

requisitado pessoal necessário para abertura das picadas na preparação do leito 

à base de picaretas, assentamento dos trilhos e para construção das estações em 

determinadas quilometragens. A maior parte da colônia portuguesa radicada em 
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Cambará acompanhou a marcha pioneira da ferrovia e criou raízes em Cornélio 

Procópio, entre eles se destacando Vitorino Gomes Henriques, Manuel dos 

Santos, Júlio Botas Margarido, Francisco Rodrigues e Antônio Ferreira Júnior. 

Mas o português pioneiro foi João Gomes, que, em 1926, se estabeleceu no 

Armazém Velho, a serviço da Cia. Barbosa. 

Os ingleses estabeleceram um posto avançado na altura do projetado 

km 125 da ferrovia. Ali fizeram as casas para os engenheiros e técnicos ingleses, 

galpões para as turmas, um armazém, e iniciaram a construção da estação fér-

rea. A notícia dessa construção alterou toda a estrutura viária e os planos de 

loteamento existentes. 

A Fazenda Santa Filomena – que, isolada do resto do Paraná, estava ten-

tando a construção de uma estrada que fizesse a ligação com Cambará, passan-

do por Jaborandi– sentiu maior interesse em construir um caminho que alcan-

çasse a ferrovia no km 125. 

Os loteamentos projetados pela Companhia Barbosa e pelos Junqueira 

tiveram de ser revistos e orientar-se pela estação para a localização do patrimô-

nio. Imediatamente, começaram a surgir ranchos de grileiros, perto da futura 

estação. Francisco Junqueira reorganizou o loteamento, colocando à venda os 

lotes vizinhos do futuro leito da ferrovia. Antônio Barbosa Ferraz Jr. também 

teve que refazer seus planos de loteamento para Congonhas e Leópolis, orien-

tando-se pela posição da estação e dos trilhos da estrada de ferro. 

A construção da ferrovia foi avançando para oeste de Cambará. Em abril 

de 1930, chegou a Ingá (futura Andirá), patrimônio formado em 5 alqueires de 

terras loteadas por Bráulio Barbosa Ferraz, filho Major Barbosa Ferraz. Em julho, 

chegou ao km 82, onde foi construída a estação denominada Bandeirantes. Essa 

estação trouxe um grande problema, pois distava apenas 3 quilômetros do pa-

trimônio Invernada, que havia sido fundado por João Manuel dos Santos nas 

terras compradas de Josefina Alves de Lima. Graças à interferência de Ozório 

Nogueira e Eurípedes Mesquita, cartório, coletoria, hotel, correio, farmácia, 

casas comerciais e residenciais foram transferidas para perto da estação, desapa-

recendo Invernada e surgindo o patrimônio Bandeirantes, que foi elevado a 

Distrito Judiciário de Cambará, em 1936. Em 30 de novembro de 1930, a primei-

ra composição passou pela fazenda Santa Mariana e chegou ao km 125 no en-

tardecer. No dia seguinte, 1° de dezembro, foi entregue para uso a estação que, 
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timidamente, era chamada de Estação Coronel Cornélio Procópio. A razão do 

nome é apenas sentimental. O Coronel era sogro de Francisco da Cunha Jun-

queira e também seu tio. Sendo pai de Mariana Balbina da Cunha Junqueira, 

naturalmente a família aceitou a passagem dos trilhos da Companhia Ferroviária 

São Paulo-Paraná pelas suas terras com a condição das estações receberem os 

nomes de Santa Mariana e de Cornélio Procópio, que era já falecido desde 1909. 

Não poderíamos nos referir aos fatos ligados a nossa ferrovia, sem nos 

referirmos a Antônio Marques Júnior, que, felizmente, conserva toda lucidez e 

nos concedeu entrevista, publicada em livros e jornais. Antônio Marques Júnior 

tinha experiência nos serviços ferroviários, pois havia trabalhado na Estrada de 

Ferro Sorocabana, em Ourinhos. Contratado pela Companhia de Terras Norte 

do Paraná, veio a ser o primeiro agente da estação de Cornélio Procópio. 

Chegou a Cornélio Procópio em 28 de novembro de 1930 para assumir 

seu cargo e aguardar a chegada do primeiro trem, que ocorreu dois dias depois. 

Encontrou apenas a estação e casas da companhia construtora, numa clareira 

cercada de verdejante mata. Os trilhos já tinham ultrapassado o km 125 e esta-

vam a 800 metros na direção de Jataí. Ali era a ponta da linha, que só era circu-

lada por máquinas de serviço. 

Na chegada do primeiro trem de passageiros, houve grande alvoroço na 

comunidade ferroviária, única testemunha do evento. Os primeiros trens de 

passageiros eram constituídos de uma pequena locomotiva a vapor, a “Maria 

Fumaça”, de n° 12, ou 14, que puxava apenas dois vagões. O primeiro dos va-

gões era dividido em três partes: na primeira estava o correio, na segunda, os 

valores guardados num cofre de aço, e na terceira, eram colocados os doentes 

graves para serem transportados a Ourinhos, onde havia recursos médicos e 

cirúrgicos. O segundo vagão era dividido em duas seções para os passageiros de 

1ª e de 2ª classes. Na 1ª classe viajavam os “ricos”, proprietários e compradores 

cujos bancos eram almofadados, e na 2ª, bancos de madeira, viajavam os “po-

bres” e os sovinas. 

Os ingleses, inventores da máquina a vapor e da locomotiva, tinham a 

exclusividade da tecnologia da indústria ferroviária. Para o Norte do Paraná, 

trouxeram locomotivas diretamente da África, onde a Sudan Plantations estava 

em fase de extinção. As caixas d‟água, patamares e complexos foram trazidos 

desmontados da Inglaterra, via marítima, em demoradas viagens. 
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Foi no dia 1º de dezembro de 1930, 

pela manhã, que Antônio Marques Júnior 

soltou o primeiro trem de passageiros com 

destino a Bandeirantes, Santa Mariana e 

Cambará, que era o nosso município sede. 

Nessa ocasião, Francisco Wilson era o chefe 

de trem e José Mota, o 1º maquinista. Não 

havia muitos passageiros, pois naquela épo-

ca muitos chegavam e poucos partiam. So-

mente corretores e curiosos participaram 

dessa viagem. A maioria se conservava des-

confiada, pois nunca tinham visto trem. Sem 

atraso, a “Maria Fumaça” demorava seis horas para realizar o trajeto, até Camba-

rá. Quando eram aproximadamente oito horas da noite, ela retomou e os apitos 

provocaram urna correria da população residente, curiosos pelas novidades, em 

direção à estação, único local iluminado do patrimônio em formação. Antônio 

Marques Júnior saiu-se magnificamente na sua função e recebeu contrato defini-

tivo pra trabalhar na Companhia Ferroviária. 

As dificuldades eram muitas. Havia picadas em várias direções, que se 

transformavam em lamaçais por ocasião das chuvas, que nos fins de ano eram 

contínuas. Havia um pequeno hotel ao lado da estação, construído de palmitos 

e coberto com tabuinhas de madeira, com poucos leitos, diariamente lotados. 

Chamava-se Hotel Santa Maria e seu proprietário era Abílio de tal. Alguns fazen-

deiros vinham fazer compras ou procurar farmacêutico ou médico e quando 

não encontravam os da Companhia, tinham de ir até Cambará. 

Alguns fazendeiros vieram sem as famílias, outros as traziam junto com 

suas mudanças. Totonho Pimenta, Takeo Atomiya, Ozório dos Reis e João Go-

mes foram pioneiros contemporâneos de Antônio Marques Júnior. 

Quando os fazendeiros não encontravam vaga no pequeno hotel, inva-

diam a estação, e o agente Marques lhes fornecia o que era preciso. Como havia 

um vagão de carga especial para transporte de mudanças, quando havia neces-

sidade de leitos, Antônio Marques abria esse vagão e todos dormiam dentro 

dele. 

Quando os fazendeiros precisavam voltar para suas terras, se havia cho-



59 

vido, era preciso enfrentar um pegajoso barro vermelho, onde enterravam suas 

botas. Os que não haviam trazido cavalo ou carroça tinham mesmo que enfren-

tar as distâncias a pé. 

Antes de serem formadas as lavouras cafeeiras, os agricultores funciona-

ram como safristas. Por isso as únicas mercadorias embarcadas eram varas de 

porcos, com destino a Cambará. 

Os trabalhos do agente Marques se multiplicaram quando a Fazenda 

Santa Filomena terminou de abrir a estrada de ligação com Cornélio Procópio. 

Nessa época, ficou conhecido Américo Ugolini, administrador dos Matarazzo, 

que muito contribuiu no estabelecimento de comunicação da fazenda com os 

centros habitados e o restante do Paraná, fosse por Jaborandi, fosse por Corné-

lio Procópio. Esse mesmo Américo Ugolini que se transferiu para o patrimônio 

de Cornélio Procópio, trazendo outros funcionários graduados daquela fazenda 

e se tornando figura importante na criação de nosso município. 

Todos os embarques e retiradas de mercadorias para a região que ante-

riormente eram feitas por Cândido Mota, no estado de São Paulo, passaram 

automaticamente para Cornélio. 

Em volta da estação, havia apenas ranchos. A partir de 1933,quando a 

Colonizadora Paiva e Moreira comprou as terras de Francisco Junqueira, foi feito 

o plano do loteamento do patrimônio. Os engenheiros abriram as ruas e foram 

surgindo pequenas casas nas datas vendidas. 

Ainda não havia Londrina. Os ingleses estavam estacionados no km 125 

e em Jataí, aguardando a chegada da estrada de ferro para iniciarem o loteamen-

to de suas terras no patrimônio Três Bocas. A estrada de ferro estava parada na 

altura de Catupiri, cerca de 6 quilômetros depois de Cornélio Procópio, pois 

havia uma pedreira muito difícil de ser vencida pelas picaretas. Em 1932, os 

trilhos atingiram Jataí e, como não havia ponte sobre o Tibagi, permaneceram 

ali estacionados até 1934. Os ingleses já tinham loteado o Três Bocas e iniciado 

a cidade de Londrina. Antônio Marques conta que, antes da construção da pon-

te, passageiros e cargas seguiam até Jataí e de onde eram transportados por 

caminhões, ou mesmo por carroças, que transpunham as balsas improvisadas. 

O pessoal de Sertanópolis vinha até a estação de Cornélio para despachar cargas 

até Jataí, de onde as transportavam em caminhões para aquela cidade, que esta-

va fora do trajeto da ferrovia. Mesmo de Jataí, vinham comerciantes e adminis-
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tradores buscar suas cargas em Cornélio Procópio, como Elias Dequêch, os 

irmãos Alves e os irmãos Hannouch. 

A única casa de material existente em 1931 era a estação ferroviária. 

Depois foram construídos um armazém e uma casa de material para os enge-

nheiros. Quando os trilhos da ferrovia continuaram em direção a Jataí, Antônio 

Marques passou a residir naquela casa, pois os engenheiros seguiram para nova 

frente de trabalho. 

Antônio Marques Júnior comprou uma chácara defronte à estação. Ter-

reno íngreme, uma verdadeira barroca. Ali construiu uma casa de alvenaria, uma 

das primeiras do patrimônio, e outras casas de madeira que passaram a ser alu-

gadas. Na baixada, começou a surgir uma verdadeira vila que, por razões religio-

sas, Antônio Marques denominou Vila São Pedro. A casa de alvenaria onde ele 

residiu está localizada na Rua Francisco Morato, defronte à estação. 

 

A ferrovia modificou os planos de urbanização regional 

As dificuldades que essa ferrovia teve ao enfrentar terras griladas e pos-

ses de proprietários distantes fez com que fosse alterado o seu trajeto. O Major 

Barbosa Ferraz queria que a ferrovia passasse pelo armazém, hoje designado 

Armazém Velho, que ficava a seis quilômetros do km 125, na atual estrada que 

liga Cornélio a Congonhas. Nesse armazém, desde 1926, morava João Gomes, 

empregado da Companhia Barbosa que ali fazia a comercialização das terras. 

Assim como Bandeirantes deveria ter sido localizada na Invernada, de João Cra-

vo, Cornélio Procópio poderia estar localizada no Armazém Velho, Congonhas 

estaria no Macuco e Uraí (nome anterior: Pirianito), no Alto Alegre. Mas pro-

blemas legais de terras, aliadas à pedregosa topografia irregular, fizeram com 

que o engenheiro Gastão de Mesquita Filho alterasse o projeto da ferrovia que 

os ingleses construíram. 

A estação do futuro patrimônio era o centro nevrálgico social e econô-

mico. Nela se reuniam comerciantes e agricultores para discutirem preços e 

técnicas comerciais e agrícolas. Havia também aglomeração de curiosos nas 

chegadas e partidas de passageiros. Até remédios eram procurados na estação. 

Conta o agente Antônio Marques Júnior que o primeiro médico que chegou ao 
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patrimônio foi o Dr. Pantaleão, em 1930. O primeiro paciente do clínico e cirur-

gião foi um funcionário da ferrovia que havia caído e fraturado o crânio. Esse 

médico, originário de São Paulo, colocou seu consultório em um ranchinho 

quase defronte à estação. Assim o agente Marques, que assistiu à operação de 

seu funcionário, conta o evento: “A mesa de operação do Dr. Pantaleão era feita 

com um pranchão de madeira. Havia no pranchão umas correntes, onde amar-

raram o sujeito prá cortar. Tudo a sangue frio. O bisturi era um canivete. Depois 

de operar com o bisturi e com tesouras, passou a costurar com agulhas grandes, 

que eram puxadas com um ganchinho para dar a laçada, igual agulha de cro-

chê”. 

Depois chegaram outros bons médicos: Roberto da Rocha Leão e Oscar 

Dantas, este último vindo, em 1933, da Fazenda Matarazzo. Após a criação do 

município, vieram Nilson Baptista Ribas e Emílio Humberto Carazzai, que mon-

taram o primeiro hospital, denominado Santa Terezinha. Antes deles, já havia se 

estabelecido Francisco Dias Tostes. Também são antigos e conceituados médi-

cos Reynaldo Carazzai, Luís Del Tedesco e Waldir Cunha. 

Antônio Marques Jr. teve grande participação social na sua época. Ele 

era constantemente convocado para compor o corpo de jurados da Comarca de 

Jacarezinho, o que lhe exigia grandes sacrifícios, pois a sede da comarca ficava 

fora do trajeto da ferrovia que ia até Ourinhos. 

Foi esse agente que doou o primeiro sino da igrejinha construída na 

Praça Brasil, quando ainda não tinha vigário. E foi esta igreja que recebeu Antô-

nio Lock, o primeiro padre da cidade. 

Quando Cornélio Procópio passou a ser distrito de Bandeirantes, Antô-

nio Marques Júnior era uma espécie de fiscal do governo. Tinha um poder mui-

to grande e gozava de alto conceito com o interventor Manoel Ribas, que se 

hospedou em várias ocasiões em sua casa. Em virtude dessa autoridade, Antô-

nio Marques teve que agir até como delegado de polícia. Contou-nos o velho 

agente que havia muitos desordeiros na região. Esses valentões trocavam mui-

tos tiros e provocavam muitas mortes impunemente. Quando veio o primeiro 

destacamento de soldados de Curitiba, os valentões passaram a fazer judiações 

com eles. Os soldados queixavam-se ao agente. Este, ao defender os soldados, 

caiu em desgraça com os valentões, que lhe prometeram uma surra. 

Na Praça Brasil, na esquina mais ou menos em frente da antiga Casa 
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Armando, havia um toco grosso que era sempre utilizado como pelourinho 

pelos valentões. Combinaram os soldados lá comparecer, ficando alguns escon-

didos atrás do toco. Quando os valentões chegaram com seus rabos de tatu, os 

soldados escondidos saíram com seus revólveres, fazendo uma limpeza geral. 

Os soldados então correram para a estação e Antônio Marques Júnior providen-

ciou com a companhia uma caminhonete que os levou até Wenceslau Braz, de 

onde seguiram de trem para Curitiba, com ordem expressa de se apresentarem 

ao interventor Manoel Ribas, antes de irem para o quartel. Foram recebidos 

pelo interventor e, ao final, aqueles bravos soldados foram promovidos a cabos. 

Antônio Marques Júnior deixou a Companhia Ferroviária São Paulo-

Paraná em 1936, permanecendo em Cornélio, onde passou a exercer várias 

atividades comerciais. 

Em 1944, a nossa estrada de ferro foi comprada pelo governo e incor-

porada à Rede de Viação Paraná-Santa Catarina (RVPSC). Cornélio Procópio teve 

diversos agentes, mas, entre os históricos, merece especial referência Edgar 

Silva Matos, que foi chefe de estação durante longo tempo. 

Depois o Governo Federal incorporou a RVPSC à Rede Ferroviária Fe-

deral, que, seguindo a nova política de transportes nacionais, desativou o trans-

porte ferroviário de passageiros. Hoje, na antiga estação, onde havia grande 

movimento, onde se fazia footing nos horários de chegada do trem, existe um 

pálido movimento de embarque e desembarque de cargas. 

A ferrovia, importante fator de nossa colonização e do povoamento re-

gional, atualmente, estrangula a cidade, trazendo sérios problemas urbanísticos, 

pois seus trilhos cortam o centro da urbe, dividindo-a em duas partes, e são 

cruzados por apenas cinco ruas, dificultando a comunicação entre os lados nor-

te e sul. 
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Figura 11 – A estação de Cornélio Procópio em seus primórdios; ao fundo, à esquerda, 

algumas casas deixadas pelos ingleses. 
 

 
 

Figura 12 – A estação, por volta de 1932. (LOPES, 2013) 
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Figura 13 – Estação Congonhas, em 3 de maio de 1932. (LOPES, 2013) 
 

 

Figura 14 -- Ponte ferroviária sobre o Rio Congonhas e a mata virgem circundante, ainda 

imponente (LOPES, 2013) 
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E O PRÍNCIPE CHEGOU 

Era 1º de abril de 1931. No casario de madeira, construído pelos ingle-

ses no aclive frontal da Estação Cornélio Procópio, havia grande alvoroço com 

os preparativos para recepção da real visita. No portão do condomínio fechado 

foi montado um enorme arco de madeira com a saudação WELCOME, ilumina-

da por lâmpadas elétricas. 

Na estação, o jovem agente também tomava suas providências para a 

recepção. Aproximadamente às 11 horas, chegou o trem especial da Sorocabana 

com a comitiva visitante. Os trens utilizados pela Estrada de Ferro São Paulo-

Paraná eram menores, pois a estrutura dos trilhos não suportaria com frequên-

cia o excesso de peso. Apitando, o trem especial entrou lentamente no pátio da 

estação. O agente Antônio Marques Júnior, chefe da estação, comandou a para-

da do trem, enquanto a comitiva de recepção, formada por ingleses, técnicos e 

poucos empregados da Companhia, se posicionava para receber o Príncipe de 

Gales, Edward Albert Christian George Andrew Patrick David. 

Suspense na chegada: o trem permaneceu fechado durante alguns mi-

nutos. Então a porta se abriu e os visitantes começaram a descer. O primeiro foi 

Lorde Lovat, depois Arthur Thomas e, em seguida, Eduardo Alberto, o Príncipe 

de Gales. Jovem claro, olhos e cabelos castanhos, com cerca de um metro e 

oitenta de altura, trajando um safári cáqui, de calças curtas, e com um chapéu 

caça-leão, modelo africano. Aparentava ter trinta anos de idade. 

Feitas as apresentações, com os naturais beija-mão dos estrangeiros, os 

visitantes se encaminharam para as casas dos ingleses, onde ficava o escritório 

da Companhia de Colonização Norte do Paraná. Houve grande decepção, pois o 

sistema elétrico do arco com a saudação em inglês falhou. Entraram e natural-

mente foram tratar de negócios, pois o Príncipe era um dos acionistas da Paraná 

Plantation Ltda., financiadora da Companhia de Terras Norte do Paraná. Ele não 

veio em visita oficial, portanto não houve o natural aparato de segurança que 

acompanha visitantes oficiais. 

Depois de duas horas, retornaram à estação. Decidiram ir a pé até à 

ponta da linha, que estava no Catupiri. Quando lá chegaram, o Príncipe, que era 

grande atleta, decidiu que voltaria correndo até Cornélio Procópio. Não adianta-

ram as afirmações da longa distância. O Príncipe correu e chegou normalmente, 
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dando provas de sua grande vitalidade. Carros foram improvisados para trazer 

os suarentos ingleses de Catupiri, pois eles vinham caminhando com dificulda-

des entre os dormentes e as pedras do leito da ferrovia. 

Enquanto esperava seus companheiros, o Príncipe sentou-se num ban-

co da plataforma e começou a conversar em português com o agente Antônio 

Marquês Júnior, que ficou muito surpreso com esse conhecimento real da lín-

gua portuguesa. Pediu informações sobre a qualidade das terras, sobre as ma-

deiras das matas, sobre as principais lavouras, principalmente a do algodão, e 

até sobre leis. Segundo declarações do próprio Antônio Marques Júnior: “Como 

conhecia tudo isso, expliquei para ele”. 

Depois o Príncipe disse que iria descansar no seu vagão especial. Mas 

não foi. A comitiva foi até Jataí de automóvel, onde estava o grupo inglês prepa-

rando-se para efetuar o loteamento de Londrina. Conforme testemunha, o Prín-

cipe e sua comitiva foram recebidos pelo administrador dos ingleses, Elias 

Dequêch, e permaneceram algumas horas, suficientes para participar da festa de 

batizado de Paulo, filho de Elias. 

Retornou o Príncipe de Gales tarde da noite. Depois de jantar, quase à 

meia-noite, despediu-se e o trem especial se pôs em marcha, agora regressando. 

Este relato vale mais pelo pitoresco do que pelo valor histórico, pois os 

ingleses nada deixaram de sua curta permanência forçada em nossa Cornélio 

Procópio. 

Em 1936, o Príncipe de Gales foi coroado Rei Eduardo VIII da Inglaterra 

e, no mesmo ano, renunciou à coroa para não renunciar ao amor de uma ple-

beia.  
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Figura 15 – Preparativos para a chegada do ilustre visitante inglês. (LOPES, 2013) 
 

 

Figura 16 – Chegada do Príncipe de Gales a Cornélio Procópio, em 1931; autoridades de 

Jacarezinho e Cambará acompanharam a comitiva dos ingleses. 
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Figura 17 – “Maria Fumaça” chegando com o “Príncipe de Gales” (Reconstituição, 1988). 
 

Figura 18 – Reconstituição da visita do Príncipe de Gales, em 22 de maio de 1988, com a 

presença de Antônio Marques e diversos pioneiros. 
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Figura 19 – O maravilhoso coral da Rede Ferroviária Federal (1988). 
 

Figura 20 – O Príncipe de Gales, representado por Newton C. Braga, ladeado pelo prefeito 

Hermes Rodrigues da Fonseca e esposa, Yedda Carazzai, e pelo representante do diretor 

da RFFSA, Luís Vendramini e esposa. A Guarda dos Hussardos e a Guarda Escocesa foram 

representadas pelos atiradores do TG 05-002 e alunos do Colégio Cristo Rei (1988). 
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A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

Antes da formação do patrimônio, Francisco da Cunha Junqueira era 

dono das terras na direção do Rio Laranjinha e Antônio Barbosa Ferraz Jr., das 

terras da Fazenda Congonhas. Como era costume na época, esses proprietários 

decidiram lotear suas terras, em vez de explorá-las com a agricultura. O Major 

Barbosa encomendou um bem elaborado plano de loteamento e abriu uma 

estrada ligando Cambará a Jataí. Nessa estrada, foi instalado um armazém onde 

João Gomes iniciou a venda de datas e lotes. 

Francisco Junqueira também preparou seu plano de loteamento, para 

vender datas e lotes. Introduziu-se a ferrovia pelas terras desses dois latifundiá-

rios. Aconteceram duas revoluções. Ambas envolveram o estado de São Paulo 

como opositor de Getúlio Vargas. Nossa região, que tinha grande participação 

paulista na colonização, sofreu consequências graves, pois o Paraná acompa-

nhou os gaúchos nas duas ocasiões, assim como havia feito o estado de Minas 

Gerais. O Major Barbosa Ferraz, paulista de Ribeirão Preto, teve que ser malaba-

rista quando os gaúchos chegaram à região de Jacarezinho, comandados por 

João Francisco e pelo Tenente Antônio Silveira Brasil. Francisco Junqueira, que 

havia sido Secretário do Estado do governo de Pedro de Toledo, foi exilado. O 

Major Barbosa Ferraz saiu-se bem graças à negociação feita com os ingleses na 

venda da estrada de ferro São Paulo-Paraná e das terras devolutas da região do 

Tibagi e Ivaí. 

E a estrada do ferro chegou ao km 125. Barbosa Ferraz organizou outro 

loteamento para os patrimônios de Congonhas e de Leópolis. Como Francisco 

da Cunha Junqueira estava exilado, coube à sua esposa, Anita (apelido afetivo de 

Mariana Balbino Procópio Junqueira) entrar em entendimentos com os ingleses 

e reorganizar seu plano de loteamento. 

A estação foi fixada na parte de altura média da topografia regional. Ela 

ficava na face do um espigão, que tinha em seu lado direito uma enorme de-

pressão. 

As terras vizinhas à faixa da ferrovia tornaram-se terra de ninguém. 

Houve invasão. Começaram o surgir ranchos desordenados perto da estação e 

nas ribanceiras. Impossibilitada de controlar o loteamento das terras de Francis-

co Junqueira, Anita resolveu vendê-las. Em 1933, chegaram Antônio Paiva Júnior 
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e Francisco Moreira da Costa, os verdadeiros fundadores de Cornélio Procópio 

e Santa Mariana. 

No início, uma estação. Depois um aglomerado de casas pré-fabricadas 

de madeira ampliou a paisagem humana. Nessas casas habitavam os ingleses. 

Na frente da habitação dos ingleses, ao lado esquerdo da estação, ficava 

o galpão dos empregados braçais responsáveis pela construção da estrada. Estes 

saiam, pela manhã, de vagonetes até a ponta da linha e retornavam ao anoite-

cer. Havia também restaurante e ambulatório. 

Os ingleses eram comandados pelo Capitão MacDonald, que falava cor-

retamente o português. O grupo estrangeiro, formado de homens, mulheres e 

crianças, era muito divertido. Os ingleses demonstravam grande interesse e 

grande amor pela natureza. Realizavam frequentes piqueniques em plena mata, 

que fazia parte da Fazenda Congonhas, situada na altura da atual agência Che-

vrolet A picada aberta pelos ingleses serviu de base para a estrada de Congo-

nhas, no trajeto da estrada da Cia. Barbosa que ligava Cambará a Jataí. Nesse 

trajeto existiu o armazém onde João Gomes trabalhava para aquela companhia. 

Na clareira da mata, os adultos balançavam as crianças nos cipós, as mulheres 

recolhiam orquídeas e samambaias e todos dançavam acompanhando o som de 

um alto-falante que tocava músicas, esquisitas para os nativos. Era urna grande 

confraternização entre patrões, técnicos e empregados. Não havia nenhum 

preconceito, tanto que as mulheres casadas dançavam com os empregados e 

com outros brasileiros presentes. 

Aos poucos, foram surgindo casas ao longo da linha férrea. Depois do 

loteamento comercial pela Colonizadora Paiva e Moreira, o aspecto das casas foi 

melhorando e começou a surgir um pequeno comércio. 

Antes deste comércio, era o armazém da estação que abastecia os mo-

radores rurais com alimentos, fumo e querosene. Surgiram os bazares de ára-

bes, o açougue de José Jorge e o bar de Caetano Otranto. 

O capitão MacDonald era muito organizado. Para evitar desordens, pro-

ibiu a venda de cachaça no comércio local. Mas, no reduto dos ingleses, era 

grande o consumo de whisky escocês e de chá preto, que chegavam pela ferro-

via. 

As crianças inglesas e brasileiras estudavam em uma das casas da vila 
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dos ingleses. A professora particular da clientela escolar anglo-brasileira era 

Solange, filha de Augusto Biaggi e irmã de Alfeu. 

Porém, com o prosseguimento da estrada de ferro até Jataí, em 1932, os 

ingleses desmontaram sua cidade provisória, onde havia até quadra de ténis. 

Deixaram algumas casas. Duas na atual Rua Paraíba: uma na esquina e outra no 

meio da quadra, onde está localizada a estação rodoviária. 

Já destacamos a importância da Fazenda Santa Filomena (ou Mataraz-

zo), tanto no aspecto econômico como político. 

É Galdino de Almeida quem nos conta a situação de nosso patrimônio, 

quando chegou à estação de Cornélio Procópio, único prédio de material exis-

tente em 1933. Ele veio com destino à Fazenda Santa Filomena, a convite de 

Américo Ugolini. 

Chegou com a família, vindo de Avaré, passando, por Ourinhos e por 

Cambará. Na chegada, contratou o serviço de Mané Maneta para levar sua famí-

lia e sua mudança até a Fazenda Matarazzo. Esse motorista de caminhão era 

pessoa muito conhecida e estimada no patrimônio. O caminhão seguiu pela 

Avenida Príncipe de Gales e, depois de ultrapassar a linha no seu final, entrou 

na estrada barrenta, que demandava àquela fazenda. Ao lado da estrada, havia 

algumas casas modestas, espalhadas pelos barrancos, nessa região que depois 

foi apelidada de Vila Major e, presentemente, é a Vila Independência. Três qui-

lômetros adiante, encontraram a clareira que pertencia à família Reghin, que 

estava abrindo sua grande propriedade agrícola nos limites do patrimônio. De-

pois novamente a mata verdejante. Na serrinha, a família Falcão desbravava suas 

terras e, adiante, Antônio Calvo iniciava a coveação para o plantio da lavoura 

cafeeira em sua fazenda São José, hoje pertencente aos herdeiros de Antônio 

Pereira Lima. Na sequência, atravessaram a fazenda São João, que havia sido 

aberta pela família Prosdóssimo, e a fazenda Bresser, célebre por seus atritos 

com os vizinhos, por questões de divisas. Depois a estrada foi margeada pela 

mata, rica em animais de caça. E finalmente chegaram à Fazenda Matarazzo. 

Galdino de Almeida encontrou um patrimônio muito movimentado em 

1933. Seus limites eram muito restritos. O comércio estava localizado em frente 

de um terreno descampado, onde existia uma pequena capela de madeira, e 

também na avenida Príncipe de Gales, que depois se transformou em rua Mare-

chal Deodoro. 
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Existiam as ruas Francisco Junqueira (atual XV de Novembro), Antônio 

Paiva Júnior (Benjamin Constant) e Francisco Moreira da Costa (Quintino Bo-

caiuva). 

A Avenida Francisco Junqueira era a única que atravessava a linha. Havia 

um arruamento de casas que acompanhava o aclive em direção à Casa Serrador, 

de Vitorino Gomes Henriques, limite extremo sul da cidade. No alto da rua, nos 

limites da Fazenda Congonhas, a Casa Serrador se destacava entre o casario 

pobre pendurado pelos barrancos. 

Na extremidade oposta, na altura do atual Quinzão, uma cerca de ara-

me marcava o início da Fazenda Moreira: uma porteira se abria na entrada dessa 

fazenda. Na esquina onde é a Associação Atlética e Recreativa, havia uma pe-

quena casa de madeira que serviu como Delegacia de Polícia. 

Onde estão as ruínas do antigo Cine São Luiz existia a Pensão Vallim, de 

Francisco e Beatriz Vallim. Anexo à pensão, havia um salão de três portas, onde 

funcionava a farmácia de Nicolau Gordo. Ainda defronte à igreja matriz, ficava a 

residência de João Borges, onde se realizou o casamento de Eunice com Fran-

cisco Lacerda Júnior. Na esquina, ficava a Casa Blanco, dirigida por Antônio 

Moscogliato (Nico) e sua esposa, Laura. 

Na Benjamin Constant, na esquina da futura Praça Brasil, ficava a farmá-

cia de Alberto Gatti, ao lado era a alfaiataria do Chico, em seguida, a Casa Coim-

bra, instalada por Armando Fernandes de Sá e depois a casa de Antônio Augusto 

de Oliveira, pai de Mozart de Oliveira Vallim. Na esquina, havia um bar, que 

pertenceu a José Antônio Corrêa, marido da ilustre professora Yolanda Gonçal-

ves Correia. 

Na Rua Bahia, atrás da igreja, próximo à Rua Benjamin Constant havia a 

casa de madeira onde funcionava a farmácia de Benedito Dias (Bedê) Guima-

rães. A casa de madeira ainda existente, onde reside a mãe de Armando e Paulo 

Paiva, serviu de escola e de clube recreativo. Na esquina dessa rua, havia um 

prédio de madeira, residência de um cidadão conhecido como Juca, onde mais 

tarde foi o consultório do Dr. Roberto da Rocha Leão. 

Na Rua Quintino Bocaiuva, fazendo esquina com a praça, havia um vis-

toso prédio onde residia João Ramos. Depois vinha a casa de Antônio Pimenta 

de Pádua e, ao lado, a casa onde morou o médico Oscar Dantas depois de seu 
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casamento com Djalma Pimenta Dantas. Antes da esquina, existiu uma casa 

velha que serviu de Fórum e o casarão de madeira que foi salão de festas e, 

posteriormente, a Pensão de Dona Nenê, uma baiana. 

Na bela Avenida XV de Novembro, no sentido da linha férrea, do lado 

direito, existiram os seguintes estabelecimentos: na esquina, um bar que teve 

muitos proprietários, a barbearia do velho Justino Bonfim, o Hotel Avenida, cuja 

proprietária era Dona Margarida, e um amplo estabelecimento comercial, pro-

vavelmente do Simões. 

Do lado esquerdo, existia o mais bem organizado estabelecimento co-

mercial da época, pertencente a Ermenegildo Zanotto, depois a Casa Biaggi, o 

bar de Chico e João Reghin e, na esquina, um velho e sujo prédio de madeira 

que servia de bar, restaurante e ponto de jardineiras, como eram chamados os 

ônibus na época. 

Atravessando a linha, do lado esquerdo, ficava a Casa de Armarinhos, de 

Michel Feres Haddad, depois a Casa Vera Cruz, a Casa Comercial, de Júlio Go-

mes, e, na esquina, em um velho casarão, funcionava a Sapataria e Selaria Pillegi, 

de José Pillegi. No lado oposto, onde se localiza a Panificadora Francis, Atílio 

Prosdóssimo construiu um prédio de alvenaria para sua farmácia e residência. 

Ao lado, estava o consultório odontológico de Salomão de Oliveira Lomônaco, 

em cujo prédio Alberto Campos Gatti iniciou suas atividades como comprador 

de cereais. 

Na atual Rua Marechal Deodoro, estavam os escritórios da firma Souto 

Maior & Cia., a Pensão da Marina e um posto de gasolina. E mais adiante, as 

construções que sobraram dos ingleses. 

Na baixada lateral da Avenida XV de Novembro, do lado oeste, a serraria 

de Júlio Mariucci formava um complexo de casas, máquinas e trilhos. Havia ao 

seu lado um desvio ferroviário para facilitar o transporte de madeira. Essa serra-

ria teve grande importância no crescimento da cidade, tanto pela madeira ven-

dida à vista ou a prazo para a construção de casas, como pelo número de em-

pregos gerados. 

Naquela época áurea de nossa economia cafeeira, era muito grande o 

número de aventureiros que chegavam. Entre eles, muitos desordeiros. Como 

não era Distrito ainda, Cornélio Procópio praticamente não tinha policiamento. 
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Era comum pessoas mortas serem encontradas espalhados pelas ruas. Ficaram 

conhecidos como desordeiros, o Para-Bala, encontrado morto junto à linha 

férrea, um tal de Laranjeira, que recebeu uma carga de chumbo disparada de 

dentro de um velho casarão, quando descia a Rua Benjamin Constant. Também 

ficou famoso o Andradão, que possuis uma chácara para os lados da Rua Ama-

zonas. Esse último desapareceu sem que ninguém soubesse como explicar. 

O pequeno cemitério estava localizado no terreno do atual Abrigo Bom 

Pastor e era cercado de balaústres. O primeiro campo de futebol foi improvisa-

do no gramado da própria praça da igreja (atual Praça Brasil), onde, à noite, era 

comum se encontrar bois, cavalos e cabras pastando. 

No Bar do Ponto, era grande o movimento nos horários de chegada e 

partida das jardineiras. Havia uma jardineira aberta da Fazenda Matarazzo e 

outra, do Bordini, também aberta, que fazia o trajeto Cornélio Procópio-

Fazenda Matarazzo-Quatro Cantos-Quebra Canoa-Cândido Mota-Assis. 
 

 

Figura 21 – Figueira derrubada (infelizmente) para facilitar a abertura da estrada. 
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Figura 22 – Alguns trabalhadores dos cafezais em formação. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 23 – Hóspedes no Hotel-Pensão  

Santa Maria, do Abílio, em 1931. 
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Figura 24 – Inauguração da ferrovia entre Cornélio e Jataí, em 1932. 
 

 
 

 

Figura 25 – A ferrovia chegou a Rolândia em 1935 (LOPES, 2013) 
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Figura 26 – Praça Brasil, em abril de 1937, com vista da cidade em direção à estação. 
 
 

Figura 27 – Igreja da Praça Brasil, em 1935. (Acervo da família Reis Mashni) 
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AMÉRICO UGOLINI CONTA SUA PARTICIPAÇÃO EM NOSSA HISTÓRIA 

Ele chegou à região em 1º de fevereiro de 1928. Região completamente 

despovoada, que adentrou por meio de picadas na mata virgem. Depois de 

Cândido Mota, ainda no estado de São Paulo, havia uma picada carroçável, de 

aproximadamente 15 quilômetros, que chegava até o Rio Paranapanema. Atra-

vessou o rio no porto Quebra-Canoa e, entrando no Paraná, encontrou uma 

estradinha de 3 quilômetros e, ao final, por uma longa picada, chegou ao local 

onde iria abrir e formar a Fazenda Santa Filomena. O chefe de seu grupo era o 

Conde Francisco Matarazzo Júnior. Também faziam parte, Afonso Alves de Ca-

margo, Presidente do Paraná, e Hércules Janini. 

As primeiras providências tomadas por Américo Ugolini prenderam-se à 

organização dos meios de transporte. Não havendo interesse pela ligação com o 

estado de São Paulo, já que a propriedade estava no Paraná, Ugolini começou a 

providenciar comunicação com a sede do município, Cambará, e com a sede da 

Comarca, Jacarezinho. 

Nessa importante ligação, havia o grande problema da travessia do Rio 

das Cinzas Para resolvê-lo, o administrador foi a Curitiba, entender-se com o 

sócio governador e conseguir recursos para viabilizar seu projeto de construção 

de uma estrada. 

Em Curitiba, houve reunião na casa de Afonso Camargo, em que estive-

ram presentes o secretário da Agricultura e Obras Públicas, Francisco Baltar, e o 

chefe de polícia, Arthur Santos. Após a localização em um mapa da gleba onde 

Ugolini estava começando a formar a Fazenda Santa Filomena, o problema foi 

discutido. Ele explicou que havia terras litigiosas vizinhas da fazenda, onde pis-

toleiros eram mantidos para impedir invasões. Por considerar que a abertura da 

estrada facilitaria a invasão das propriedades, o grupo armado oferecia resistên-

cia ao pretendido projeto. O chefe de polícia relatou que havia tentado abrir 

uma estrada na região do Ribeirão Bonito – chamado Ribeirão do Veado pelos 

posseiros –, uma gleba que tinha mais de vinte mil alqueires e não pagava im-

postos, mas sem sucesso, 

O governo decidiu abrir a estrada para facilitar a cobrança e mandou 

uma força policial pela Sorocabana. O grupo desembarcou em Cândido Mota, 

mas foi impedido de atravessar o Rio Paranapanema pelos prepostos dos grilei-
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ros, que estavam muito bem armados. Os soldados voltaram a pé para Cândido 

Mota e retornaram a Curitiba. Foi um tremendo vexame. Em consequência, o 

plano oficial do Governo ficou sem efeito. Esse impasse remontava a um longo 

tempo. No Ribeirão do Veado havia muitas nascentes de água e em todas havia 

gente fazendo sua rocinha, como grileiro ou como preposto de proprietários 

em litígio. 

Como a estrada passaria por essas águas e não pelos espigões divisores, 

em cada água a resistência era a mesma: qualquer invasor era recebido a bala. 

No Paranapanema, no quilômetro 9, havia a balsa do Quebra-Canoa, 

que era propriedade do grupo de posseiros. Depois havia uma estradinha de 18 

quilômetros, também desse grupo, onde a entrada de estranhos não era permi-

tida. “Sem ordem por escrito, ninguém entrava na balsa e muito menos na es-

trada.” 

Era uma região muito vasta, devendo ter aproximadamente 24 quilôme-

tros no sentido transversal e 30, no sentido longitudinal. Região completamente 

despovoada, onde lavradores armados mantinham esparsas roças e criavam 

porcos, onde atrás de muitas árvores havia pistoleiros à espreita. 

Nessa passagem do Paranapanema, Américo Ugolini conheceu João 

Borges Monteiro, de quem se tornou grande amigo, e na Água do Engano, o 

espanhol Luís Lopes, que abria a fazenda para o proprietário da gleba. Posteri-

ormente, chegaram Francisco Vicente, Geraldo Coelho, Moisés Dias Martins e 

tantos outros que foram ocupando a área. 

Como faltavam condições para abrir a estrada tão necessária e consta-

tando que o governo paranaense não poderia financiá-la, pela escassez de ver-

bas, a Fazenda dos Matarazzo se propôs arcar com as despesas. Foram autoriza-

dos a iniciar a abertura com recursos da fazenda, sem qualquer garantia oficial 

de Curitiba: nem soldados, nem segurança de vida, nem recursos financeiros. 

Américo Ugolini, usando de meios suasórios, conseguiu convencer os 

posseiros de que uma estrada traria muito progresso para a região. Foi somente 

então que, com muito sacrifício, conseguiu abrir a estrada que partindo da Fa-

zenda Santa Filomena chegava até Jaborandi, que hoje se chama Itambaracá, 

numa extensão de quase trinta quilômetros em plena mata virgem. De Jaboran-

di seria já possível atravessar o Rio Paranapanema em Porto Raul Marinho e 
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alcançar Sussui7, um distrito de Palmital, por onde passava a Estrada de Ferro 

Sorocabana desde 1914. Ou seguir por uma estradinha carroçável até Ingá (An-

dirá) e entrar na estrada municipal que atravessava a Fazenda das Antas, de 

Bráulio Barbosa Ferraz, e chegava até Cambará, onde já existia boa comunicação 

rodoviária com Jacarezinho, sede da Comarca. Demorou mais de um ano para 

se construir a estrada até Jaborandi, feita com machados, picaretas e maçador, 

por uma turma de aproximadamente quarenta peões. Para atravessar o Rio das 

Cinzas, foi construída uma ponte pouco abaixo da barra do Rio Laranjinha. 

Com a boa nova da chegada dos trilhos da estrada de ferro São Paulo-

Paraná ao quilômetro 125, onde fora construída a estação, Américo Ugolini de-

cidiu alterar seus planos. Seria muito mais fácil providenciar uma ligação com 

aquela estação, onde estava se formando um próspero patrimônio nas terras de 

Francisco da Cunha Junqueira. 

Seguindo o novo plano, Ugolini melhorou a picada que havia no espi-

gão divisor, entre o Ribeirão do Veado e Palmital, fazendo a ligação com a estra-

dinha feita pela Companhia Barbosa, que ligava sua gleba do rio Congonhas, 

com o patrimônio esboçado ao lado do km 125 da ferrovia. Houve novo empe-

cilho. Nesse trabalho encontrou outro posseiro, Cornélio Gustavo Bresser, que 

também mantinha sua posse de arma em punho. Américo Ugolini negociou 

com ele e, após certa demora, finalmente conseguiu completar a ligação com o 

patrimônio. 

Ao chegar, encontrou uma clareira com muitos tocos derrubados, es-

parsos ranchos de palmito e a estação com as casas dos operários da ferrovia. 

Ainda não se chamava Cornélio Procópio: era apenas o km 125. 

No caminho, havia encontrado algumas clareiras, onde se formavam tí-

midas lavouras. Na maior delas, estava o sítio de João Reghin, a apenas 3 quilô-

metros do patrimônio. Ali Américo Ugolini conheceu o simpático Alfredo Minei-

                                                           
7 Sussui foi uma vila (patrimônio, como se conhece na região) que teve seu auge em algum 
ponto do passado, onde a rica combinação das lavouras de café, extração de madeira de lei e, 
nos últimos tempos de progresso, das lavouras de mandioca e fábricas de farinha e amido 
proporcionaram emprego e moradia para muita gente. A vila era movimentada, tinha missa, 
com o padre de Palmital, toda semana, e o trem ainda parava na pequena estação, até meados 
da década de 70. Nessa época, a decadência se pronunciou. Algumas fábricas faliram, o café foi 
dizimado pela geada de 1975, o trem começou a passar direto e o povo começou a ir embora. 
[...] hoje não moram mais que 2 ou 3 famílias. (RAZABONI, 2014) 
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ro, que já era bastante popular. O ano era 1930, quando abriu essa estrada para 

o km 125, algum tempo antes da chegada do primeiro trem. Era uma estrada 

provisória, pouco mais que uma picada, que antes de decorridos dois anos foi 

melhorada, facilitando o tráfego. 

Aconteceu em 1932 a Revolução Constitucionalista. Francisco Junquei-

ra, o proprietário das terras que estavam sendo loteadas, tinha conseguido dar à 

estação férrea o nome de seu sogro, Cornélio Procópio. Mas, como fora secretá-

rio da Agricultura no governo de Pedro de Toledo, foi envolvido no processo 

revolucionário e deportado. Então a gleba loteada por Junqueira ficou abando-

nada. O povo invadiu as ruas já abertas, abriu novas ruas e o patrimônio foi 

puxado para perto da estação. Não estava nos planos de Junqueira localizar o 

patrimônio nessa topografia tão irregular. Foi a estrada de ferro que determinou 

a sua atual localização. 

Foi o caso da rua que margeia a linha. Foram aparecendo casebres que 

determinaram o novo arruamento. Ali surgiu o hotelzinho do Raio, o pequeno 

armazém e máquina de beneficiar arroz de Constantino Viecilli, que também 

comerciava porcos, e a casa de comércio de Júlio Gomes. Havia uma pequena 

rua que atravessava os trilhos da estrada de ferro e, mais adiante, um terreno 

descampado onde seria a futura Praça Brasil. Em volta desse descampado, o 

patrimônio começou a se estruturar. Havia Hermenegildo Zanoto com sua casa 

de comércio, que também funcionava como agência bancária, o Hotel Avenida, 

a Farmácia Bom Jesus, de Alberto Gatti. 

Devido às ligações comerciais da Fazenda Santa Filomena, Américo 

Ugolini começou a nutrir interesse pelo patrimônio nascente. Assim foi que 

conseguiu do Conde Matarazzo a construção de um pequeno prédio junto à 

praça, onde foi estabelecida a pensão de Francisco Vallim. Nessa pensão hospe-

dou-se Oscar Dantas, a partir de 1933, quando Américo Ugolini o trouxe para 

Cornélio Procópio. 

Oscar Dantas sempre se referiu carinhosamente a Francisco Vallim e 

sua esposa, Beatriz, que o hospedaram antes de seu casamento com Djalma 

Pimenta Dantas. 

A barrenta Cornélio Procópio continuava a crescer desordenadamente 

até que Junqueira vendeu suas terras para Antônio Paiva Júnior e Francisco 

Moreira da Costa. Com a Colonizadora Paiva & Moreira assumindo o controle, 
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foi feito outro plano de loteamento e, a partir de 1935, Francisco Moreira assu-

miu a colonização da antiga fazenda Santa Mariana e José Tavares de Paiva Jú-

nior reiniciou a venda dos lotes e datas de Cornélio Procópio. A cidade come-

çou a ter uma estrutura melhor organizada. O responsável pelo plano de lotea-

mento foi o agrimensor Mário Bastos. 

Antes da influência da Colonizadora Paiva & Moreira, Américo Ugolini 

acompanhou a instalação do escritório da Companhia Ferroviária São Paulo-

Paraná, das casas dos ingleses, do hospital da ferrovia e foi testemunha da visita 

do Príncipe de Gales, em 1º de abril de 1931. 

Até 1933, havia luz elétrica apenas na estação. Muitos anos depois é que 

a Companhia Hidrelétrica do Paranapanema (CHEP) se instalou no patrimônio. 

A partir de 1935, Cornélio Procópio foi Distrito Judiciário de Bandeiran-

tes e pertenceu à Comarca de Jacarezinho. Antes, era patrimônio de Cambará, 

onde buscava recursos médicos e gêneros de primeira necessidade. No início, a 

comunicação com Cambará era feita a cavalo ou por carroças. Muitos casamen-

tos e batizados foram realizados em Cambará, pois ali se encontrava o cartório e 

o padre mais próximos. 

A cidade continuou a crescer, apesar de sua péssima topografia. A Ave-

nida XV era uma subida muito íngreme. As casas eram feitas sem qualquer nive-

lamento do terreno. A praça, com a igrejinha no centro, estava cercada de casas 

de tábuas. Ao seu redor havia farmácia e novas casas comerciais, como a Casa 

Blanco, gerenciada por Antônio Moscogliato, a Casa Coimbra, de Armando Fer-

nandes de Sá, a residência do médico Oscar Dantas, a casa de seu sogro, Antô-

nio Pimenta de Pádua, uma casa grande, que funcionou como clube e escola, e 

a Delegacia de Polícia, em uma das esquinas. Na época, o Distrito já tinha cerca 

de quatro mil habitantes, entre residentes e forasteiros. 

A cidade estava se formando e sua população começou a ter ideais de 

emancipação política. O município de Bandeirantes cobrava impostos, mas o 

Distrito não recebia retorno. 

Começaram reuniões e discussões, tanto na serraria de Júlio Mariucci 

como no clube, e mesmo nas residências particulares. Júlio Mariucci, José Tava-

res de Paiva, Oscar Dantas, Francisco Lacerda Júnior, Augusto Sicoli, Alberto 

Gatti, Benjamin Sotto Maior, Américo Ugolini e Floriano Landgraf foram os prin-
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cipais líderes da emancipação, mas havia outros que, anonimamente, também 

contribuíram para o importante acontecimento histórico. 

Era uma empreitada difícil, pois Bandeirantes dispunha de grande pres-

tígio com o interventor Manoel Ribas e se opunha às pretensões procopenses. 

Benjamin Sotto Maior elaborou um memorial muito elucidativo, mos-

trando o progresso do Distrito, seu comércio bastante desenvolvido e uma 

população superior à de São Jerônimo, Jataizinho e Ibiporã reunidos. Esse do-

cumento foi assinado por diversas pessoas interessadas na emancipação. 

Foi escolhida a comissão encarregada de ir a Curitiba para tentar a au-

tonomia. Além de Américo Ugolini, era constituída por Júlio Mariucci, Augusto 

Sicoli, José Tavares de Paiva, Alberto Gatti e Oscar Dantas. 

A audiência com o interventor foi marcada. Mas, no dia da partida, hou-

ve um incêndio na serraria de Júlio Mariucci e a comissão ficou reduzida a três 

membros: Américo Ugolini, José Tavares de Paiva e Oscar Dantas. Sentindo 

enormemente a ausência de Júlio Mariucci, que era uma pessoa extraordinária, 

de presença marcante pela personalidade, tiveram que seguir os três para en-

frentar a “fera”. Manoel Ribas era temido, por ser imprevisível e temperamental. 

Conheciam-se muitas histórias desse interventor, que tinha o apelido de Mané 

Facão. Contavam que, muitas vezes, indivíduos foram ao Palácio fazer algum 

pedido acabaram sendo presos. 

Manoel Ribas havia sido diretor da Cooperativa de Santa Maria e foi 

nessa época que conheceu Getúlio Vargas. Nessa cooperativa trabalhou Edgar 

Paternau, um belga que acabou se casando com Odete, filha de Manoel Ribas. 

Em 1932, Getúlio nomeou Manoel Ribas como interventor do Paraná. Quando 

em São Paulo, Américo Ugolini tornara-se amigo do casal Odete e Edgar Pater-

nau, que estava trabalhando nas Indústrias Matarazzo. 

Inteligentemente, Ugolini levou, com o relatório de Sotto Maior, uma 

carta de Odete endereçada ao pai, Manoel Ribas. 

No palácio do Governo do Estado, os emissários procopenses espera-

ram, na antessala do gabinete do interventor. De repente, a porta se abriu e o 

próprio Manoel Ribas os introduziu em seu gabinete. 

Américo Ugolini foi o primeiro corajoso: falou dos objetivos da audiên-

cia, mencionando o documento que lhe seria entregue. A primeira reação do 
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interventor foi desfavorável. Ele disse: “Eu não acredito em abaixo-assinados”, 

portanto, a sua resposta foi um categórico “não”. E justificou a negativa: “Muitas 

vezes alguém sai por aí com uma lista pedindo auxílio para um doente, para um 

pobre diabo, ou para um indigente. Todo mundo assina a tal lista, dois, três, 

cinco ou dez mil réis, sem que alguém procure constatar a existência do doente, 

do morto ou do necessitado. Por isso não acredito em abaixo-assinado”. Devol-

veu o documento a Ugolini, dizendo: “Pode guardar isso”. 

O valente Américo Ugolini apanhou o documento e preparou-se para o 

revide, fazendo Oscar Dantas e José Paiva temerem pelas consequências. Antes, 

porém, entregou ao bravo interventor a carta escrita pela filha, Odete. Manoel 

Ribas abriu a carta de recomendação e, conforme lia, seu aspecto selvagem foi 

se suavizando. Mudou de atitude em relação aos procopenses. Ugolini aprovei-

tando a deixa, argumentou, mostrando o relatório de Sotto Maior: “Isto aqui 

não é um abaixo-assinado. É um relatório muito bem elaborado pelo Dr. Ben-

jamin Sotto Maior que comprova a justeza de nosso pedido.” Mencionou a 

grande arrecadação da estação da estrada de ferro, o movimento de passageiros 

e a significativa produção de café do esquecido Distrito de Bandeirantes. Che-

gou a ser pretensioso quando disse que o relatório apresentado poderia servir 

como fonte de consulta para a administração do interventor. 

Ribas contemporizou: “Deixem isto e voltem amanhã ao meio-dia”. De-

pois que deixaram o gabinete, levaram algum tempo para se recompor do sufo-

co. Na rua, após discutirem e acharem graça do pitoresco da entrevista, chega-

ram à conclusão de que o irascível interventor era um nacionalista extremado, 

pois se lembraram da história contada por ele, depois de amansado pela carta 

da filha. Manoel Ribas começara o caso expondo a ideia que os estrangeiros 

faziam dos brasileiros. O cônsul da Polônia, visitando os concidadãos do Paraná, 

fez um discurso concitando os poloneses a trabalharem bastante, aproveitando-

se ao máximo do Brasil, que era uma terra rica, de grandes possibilidades e que 

possuía uma população muito preguiçosa. Eles deviam aproveitar tudo o que o 

caboclo brasileiro indolente deixava. O cônsul recomendou-lhes que ganhassem 

muito dinheiro e que não se esquecessem da mãe-pátria, terra que na época 

estava sob o regime de Józef Pilsudski, de onde veio a Constituição Polaca, ado-

tada pela ditadura de Getúlio Vargas. 

Quando Ribas soube dos comentários desairosos, convocou o repre-
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sentante da Polônia ao Palácio. Na sua chegada, foi logo dizendo: “Olhe, você 

aqui não se considere representante da Polônia. Você é apenas um polaco que 

vai apanhar. Não é o interventor e sim o caboclo Manoel Ribas, que você cha-

mou de indolente, quem vai te bater”. Meti-lhe a mão no ouvido, pés nas costas 

e joguei-o pelas escadas abaixo. E recomendou à surpresa comitiva: “Se algum 

caboclo falar mal dos brasileiros, vocês metam a mão”. 

Oscar Dantas, muito conhecido pelo espírito critico e brincalhão, co-

mentou: “O Mané Facão pensou que o Ugolini fosse polaco”. 

E Américo Ugolini prossegue a narrativa: “No dia seguinte, voltamos ao 

Palácio para o encontro combinado com o interventor. Ele nos recebeu com um 

decreto assinado que muito nos surpreendeu. Havia criado o município de 

Cornélio Procópio com uma extensão enorme, englobando também Bandeiran-

tes, que fora rebaixada à condição de distrito, e transferida a comarca de Jataí 

para o novo município. Levamos um susto pela benemerência do interventor. 

Oscar Dantas foi quem contestou o interventor, afirmando que o decreto havia 

ultrapassado as expectativas procopenses, que iríamos passar por Bandeirantes 

no retorno e que, se a população tomasse conhecimento do decreto, lincharia 

os três procopenses. Ribas respondeu: “Ótimo! Fiz de propósito, porque aquele 

prefeito me deve explicações. Quero saber por que ele usa cabelos compridos”. 

O prefeito de Bandeirantes, um engenheiro gaúcho chamado Rafael 

Antonacci, tinha realmente os cabelos ligeiramente longos, mas não por mo-

dismo ou capricho. Ele procurava esconder com os cabelos um caroço que 

possuía na parte posterior do pescoço. 

Ao tomar conhecimento do triste decreto que mutilou Bandeirantes, 

Antonacci ficou sabendo da antipatia sentida pelo interventor pelos seus longos 

e crespos cabelos. Foi a Curitiba, dirigiu-se ao Palácio e, ao ser recebido pelo 

interventor, foi logo afastando os cabelos para que Manoel Ribas visse a protu-

berância que sempre procurara esconder. Ribas ficou muito constrangido e 

imediatamente revogou o primeiro decreto, fazendo um segundo, no qual in-

vertia a situação: colocou a divisa do município de Cornélio Procópio quase 

dentro de sua sede urbana. Primeiro, tornou Cornélio Procópio um gigante e 

depois lhe amputou as pernas. 

Ao saber da notícia, a população procopense entrou em polvorosa. Sa-

bendo-se que Ribas viria ao Norte para visitar Londrina, foi preparado um novo 
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memorial, propondo ao interventor que conservasse para o município as divisas 

propostas no relatório inicial elaborado por Sotto Maior. Foi difícil encontrar 

portador para levar o memorial ao mandatário estadual. O corajoso desta vez foi 

João Ramos. Ele tomou o trem e desembarcou em Jataí, onde estava aconte-

cendo festiva recepção ao interventor. João Ramos chegou justamente na hora 

em que mandava prender um orador que, naturalmente, tinha protestado con-

tra o rebaixamento do município a distrito e contra a transferência da comarca 

para Cornélio. João Ramos cumpriu sua missão. Manoel Ribas recebeu o docu-

mento e não tomou conhecimento, mas não reagiu. E ficou por isso mesmo. 

Quando a Fazenda Matarazzo fez um acordo com Afonso Alves de Ca-

margo para a construção da estrada de rodagem que a ligava ao património, 

recebeu promissórias assinadas que seriam resgatadas na medida das possibili-

dades financeiras do Estado. Em contrapartida, a Fazenda arcaria com as despe-

sas da manutenção da estrada, faria o pagamento dos operários empregados na 

sua construção e no combate à maleita. Então a fazenda começou a cobrar uma 

pequena taxa de pedágio dos seus usuários particulares. Mas, em 1930, a Revo-

lução tirou Afonso Camargo do governo do Estado e o descontínuo pagamento 

das promissórias foi interrompido. 

Em 1935, o Manoel Ribas procurou se informar sobre alguns assuntos 

que não eram muito claros, inclusive o motivo de a Fazenda Matarazzo cobrar 

pela passagem dos transeuntes que utilizavam a estrada para Cornélio Procópio. 

O interventor veio pessoalmente para esclarecer a situação. 

Ao ser recebido por Américo Ugolini, foi logo dizendo: “Como é que o 

Matarazzo faz uma estrada e cobra passagem?” O administrador informou-o 

sobre o acordo feito com o governador Afonso Camargo. A Fazenda Santa Filo-

mena tinha investido 213 contos de réis na construção da estrada e o governo 

tinha assinado promissórias nesse mesmo valor, condicionado o resgate às pos-

sibilidades financeiras do estado. Com a transformação política de 1930, houve a 

interrupção dos pagamentos, causando prejuízo aos investidores. Era esse o 

motivo da cobrança de uma insignificante taxa que era utilizada na manutenção 

da estrada e da balsa e no pagamento dos empregados da estrada e do balseiro 

e ainda no combate à malária. Ugolini sugeriu ao interventor que invertesse a 

situação. Se o Estado garantisse a verba para aquelas despesas, a Fazenda Santa 

Filomena não se importaria em lhe pagar pedágio pela utilização da estrada. 
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Esse austero e bravo Manoel Ribas foi quem deu autonomia política, 

administrativa e jurídica a Cornélio Procópio. 
 

 

Decreto n° 6.212 
 

O Interventor Federal no Estado do Paraná 

DECRETA 

Art. 1° - O Município de Bandeirantes, mantidas as suas divisas, passa a 

denominar-se Município de CORNÉLIO PROCÓPIO e terá a sua sede na atual 

localidade de Cornélio Procópio. 

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Governo do Estado do Paraná, em 18 de janeiro de 1938. 

50º da República 
 

(a) Manoel Ribas 

(b) Omar Gonçalves da Motta 
 

 

 

 

Decreto nº 6213 
 

O Interventor Federal do Estado do Paraná 

DECRETA 

Art. 1º - Fica criada, abrangendo o Município de mesmo nome, a Co-

marca de 2ª entrância de Londrina, com sede na cidade de Londrina. 

Art. 2º - A Comarca de Jatay passa a denominar-se Comarca de Cornélio 

Procópio e terá sua sede na sede deste Município, abrangendo os territórios dos 

Municípios de Jatay, de Cornélio Procópio e de Sertanópolis. 

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

Palácio do Governo do Estado do Paraná, em 18 de janeiro de 1938. 

50º da República 
 

(a) Manoel Ribas 

(b) Omar Gonçalves da Motta 
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Manoel Ribas também foi autor do Decreto nº 6.374, designando 15 de 

fevereiro de 1938 para a instalação do município e da comarca. 

Apesar do teor do Decreto nº 6.212, o município de Cornélio Procópio 

foi criado, respeitando a autonomia do município de Bandeirantes. 

Manoel Ribas fez ainda uma exigência: o primeiro prefeito não poderia 

ser paulista. Isso, naturalmente para agradar o gaúcho Vargas que tinha derrota-

do os paulistas nas duas últimas revoluções e também porque os paranaenses 

do sul implicavam com os paulistas que pensavam que o Paraná ainda era a 5ª 

Comarca de São Paulo. 

Dessa forma, o fluminense Francisco Lacerda Júnior foi indicado e no-

meado o 1º prefeito do novo município de Cornélio Procópio. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 28 – A pensão dos trabalhadores, instalada na antiga casa dos ingleses, em 1938. 
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Figura 29 – Residência de Antônio Marques Júnior, primeira casa de material da cidade, 

esquina da Rua Rio Grande do Sul com a Francisco  Morato. 
 

Figura 30 – Marco do início da formação da cidade, na Praça Brasil. 
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A INSTALAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Em 15 de fevereiro de 1938, no Salão Nobre do Clube Recreativo de 

Cornélio Procópio, foi realizada a solenidade da aguardada instalação do muni-

cípio de Cornélio Procópio. Mais de cem pessoas abarrotaram o pequeno salão 

do clube para assistir ao importante evento. João Estevam dos Santos, promotor 

público da nova comarca que fora transferida de Jataizinho, presidiu à cerimô-

nia, contando com a presença do representante do Secretário do Interior e 

Justiça do Paraná, Omar Gonçalves da Motta. 

O presidente da mesa convidou o Juiz da Comarca, Antônio Balthar Jú-

nior, e o primeiro prefeito, Francisco Lacerda Júnior, para ocuparem seus hon-

rosos lugares. Completaram a mesa diretiva, Américo Ugolini, organizador da 

solenidade, Oscar Dantas e Benjamim Sotto Maior. 

Terminada a execução do Hino Nacional pelo conjunto musical de Al-

berto Campos Gatti, o prefeito Francisco Lacerda Júnior e o Juiz de Direito An-

tônio Balthar Júnior foram considerados empossados. 

O orador oficial, Américo Ugolini, leu magnifica peça oratória, em que 

abordou assuntos de interesse público, social e econômico. Discursaram o pre-

feito e o juiz empossados. Oscar Dantas foi o orador seguinte, relatando os 

trabalhos da comissão que havia conseguido a criação do município e sido pre-

senteada com a comarca. 

Cornélio Procópio foi elevado na hierarquia política e administrativa do 

Estado tão rapidamente que não possuía locais definidos para a Prefeitura e 

nem para o Fórum. As instalações do Clube Recreativo de Cornélio Procópio 

serviram como sede da Prefeitura e Fórum. 

A fita simbólica da inauguração foi cortada pelo representante do Secre-

tário do Interior e Justiça, João Estevam dos Santos, que usou a palavra para 

agradecer o interventor Manoel Ribas pela criação do município e da comarca, à 

comissão que tanto se empenhara para essa conquista e ao valoroso povo que 

estava tornando Cornélio Procópio uma cidade de destaque no cenário parana-

ense. 

Terminada a sessão cívica, o secretário Claudenier Pereira Vianna leu a 

ata que foi assinada pela maioria dos presentes. Compareceram à solenidade 
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Nilson Batista Ribas, Astrogilda Ramos Ugolini, Ivone Geraix, Clarismont Ribeiro 

Dias, Antônio Pereira Góes, José Tavares de Paiva, José Andrade Vieira, João 

Baptista Ramos, Francisco Reghin, Jamil Geraix, Eduardo Rossi, Antônio Pimenta 

Sobrinho, Floriano Landgraf, Áureo de Oliveira Marques, H. Zanotto, José Co-

trim, Francisco Grigoravícius, Antônio Leovegildo Cassiano, Takashi Kitagawa, 

Ítalo Fioravanti, Rubens Santa Rita, Jair Tavares Lima, Alfeu de Biaggi, M. Carna-

valle, Gastão Vieira de Alencar, Sílvio Leachi, Mário Michelato, Nestor Moreira, 

Bento Ferraz de Campos, Orestes de Campos Gatti, Wilson Barros Gatti, José 

Elias Ferraz, Alcides Ferraz de Campos, Júlio Gomes, Luís Dorini, Waldemar 

Cardoso Bergamo, Fausto Geraix, Marcolino Antônio da Costa, Deodato Barbo-

sa, Luiz Janna, Maria Borges Monteiro, João Borges Monteiro, Aurélio Lisboa, 

Joaquim Soares Coelho, Constantino Portugal, Astolpho Nogueira, Alfredo 

Leôncio Dias, Tomio Takahara, H. Nishizawa, Alberto Campos Gatti, algumas 

crianças e senhoritas. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Figura 31 – Cornélio antes da energia elétrica; Av. Francisco Junqueira. 
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Figura 32 – Lado norte da cidade, visto da estação. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 33 – Av. Francisco Junqueira (Av. XV de Novembro), esquina da Pça. Brasil, em 
direção sul. 
 

 

 
 

 

Figura 34 – Lado sudoeste, do alto da Av. Portugal. 
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Figura 35 – Igreja da Praça Brasil, em 1937. 
 

 

 
 

Figura 36 – Casa Paraná, de Abrão Bassit, em 1938. 
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Figura 37 – Escritório de vendas da Companhia Agrícola Barbosa (Escritório de Barbosa & 

Sotto Maior) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 38 – Posto de gasolina de Orestes de Campos Gatti. 
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Figura 39 – Casa Ibérica, de José Bazan Hurtado. 
 

 

Figura 40 – Av. XV de Novembro, em 1941 (vista da altura do nº 470, aproximadamente). 
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Figura 41 – Casa Santa Maria. 
 

 

Figura 42 – Casa Coimbra, na Praça Brasil, em 1941. 
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INÍCIO DA HISTÓRIA POLÍTICA E ADMINISTRATIVA 

As décadas de 1930/40 foram marcadas por muitos acontecimentos que 

influíram na história de Cornélio Procópio. 

Houve a quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, e em consequência, 

a maior crise econômica do Brasil, com reflexos na cafeicultura, que era susten-

táculo da nossa balança comercial. Vários fazendeiros de São Paulo e de Minas 

Gerais, duramente atingidos por essa crise, decidiram abrir novas frentes agríco-

las no Norte do Paraná. 

A situação da cafeicultura se estabilizava, quando, em 1930, eclodiu a 

revolução que acabou com as oligarquias e com a alternância de presidentes da 

República entre paulistas e mineiros, na célebre política do “café com leite” 

então vigente. 

Getúlio Vargas ao assumir, prometeu uma nova Constituição e, como 

não cumpriu a promessa, São Paulo levantou-se em armas e deu início à Revo-

lução Constitucionalista de 1932. 

Novamente, São Paulo foi derrotado por gaúchos, mineiros e brasileiros 

de quase todos os estados que apoiavam Getúlio Vargas. 

O presidente gaúcho, reforçado por suas vitórias e apoiado pelas clas-

ses trabalhadoras, sentiu-se forte e implantou o regime ditatorial que perdurou 

por cerca de quinze anos. 

Em 1933, o patrimônio de Cornélio Procópio começou a estruturar-se. 

Francisco Junqueira deu início à colonização que foi prosseguida pela Coloniza-

dora Moreira & Paiva. Ao mesmo tempo, a Cia. Barbosa inicia o loteamento de 

sua gleba na Fazenda Congonhas, vendendo áreas onde foram plantados cafeei-

ros e cereais nos sítios e fazendas, ao mesmo tempo em que projetou os patri-

mônios de Congonhas e Leópolis, que foram incorporados ao município de 

Cornélio Procópio, quando este se emancipou. 

Foi nesse ano que a Cia. Barbosa trouxe Francisco Lacerda Júnior para 

Cornélio Procópio, o agrimensor que demarcou todos os lotes vendidos e que, 

por esse motivo, tornou-se o homem de maior prestígio no patrimônio em 

formação. 

A política cafeeira do governo Vargas não estava agradando os produto-
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res. O Departamento Nacional do Café não atendia aos interesses da cafeicultu-

ra. Houve superprodução, confisco e queima de café estocado, visando à valori-

zação do produto no mercado internacional. As lavouras de café de nossa região 

começaram também a sentir os reflexos dessa situação econômica caótica. 

Aconteceu a Intentona Comunista, em 1935, e vários movimentos con-

trários ao governo de Getúlio Vargas. Em consequência, foi instituído o Estado 

Novo, em 1937, e elaborada uma Constituição que tornou a nossa República 

Unitária8. E o ditador Getúlio Vargas passou a emitir decretos-leis, que prejudi-

cavam os produtores e empregadores, com a desculpa de proteção aos “traba-

lhadores do Brasil”. 

A partir de 1932, o Paraná foi dirigido pelo interventor Manoel Ribas, 

que também tinha poderes para elaborar decretos. Em 1934, ele elaborou o 

Decreto nº 2.396, que criou o município de Bandeirantes, e em 1936, em nova 

divisão territorial, Santa Mariana e Cornélio Procópio tornam-se seus distritos. 

Em 1937, Cornélio Procópio já apresentava ares de cidade. Tinha o Dis-

trito cerca de quatro mil habitantes e não recebia do município de Bandeirantes 

qualquer auxílio, seja no aspecto econômico, como no social. Desse descaso 

resultou o movimento separatista apoiado por toda a população distrital, até 

que o interventor Manoel Ribas, elaborou o decreto que criou o município de 

Cornélio Procópio e outro que transferiu a Comarca de Jataí para o novo muni-

cípio. 

Como resquícios de rivalidade contra os paulistas que combatiam o go-

verno Vargas, Manoel Ribas exigiu que o primeiro prefeito não fosse paulista. 

Logicamente, as forças ativas da nova comunidade atenderam à ordem gover-

namental e escolheram Francisco Lacerda Júnior, que era fluminense. Lacerda 

deu inicio à série de prefeitos nomeados, que atuavam mais como delegados de 

polícia do que como prefeitos propriamente. 

                                                           
8 Ao longo de sua história, o Brasil oscila entre o predomínio da descentralização própria da 
organização federativa e a concentração peculiar ao Estado unitário. Mesmo que conserve 
nominalmente a característica de federação, o poder se concentra na União, como se se tratas-
se de um Estado unitário. Simbólico é o episódio ocorrido durante o Estado Novo de Getúlio 
Vargas, quando, em cerimônia realizada na Praia do Russel, no Rio de Janeiro, foram incinera-
das as bandeiras dos Estados, sendo proibida a execução dos respectivos hinos. A oscilação 
entre o primado da concentração unitária e a descentralização própria da federação é uma 
constante na história do Brasil. (ROMITA, 2014) 
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Não tínhamos prédios próprios para a Prefeitura e nem para o Fórum 

ou para os cartórios da nova comarca. Havia apenas uma cadeia, onde raros 

soldados ofereciam segurança à população, e o Cartório de Registro Civil, de 

João Ramos. Lacerda teve de providenciar os prédios para a instalação da Prefei-

tura, do Fórum e dos cartórios. O prédio da Delegacia de Polícia e cadeia, locali-

zado numa esquina da Rua Francisco Moreira da Costa, serviu como primeira 

Prefeitura e Fórum. Posteriormente, foi usada uma velha casa na mesma rua, ao 

lado da praça, para se instalar o Fórum. A cadeia continuou sendo Prefeitura e 

Delegacia de Polícia. 

As autoridades contemporâneas do prefeito Lacerda foram o Antônio 

Balthar Júnior, Juiz de Direito, Estevam dos Santos, promotor público, 2° Te-

nente Luiz dos Santos, Delegado de Polícia, João Ramos, oficial do Cartório de 

Registro Civil, Gastão Vieira de Alencar, oficial do Cartório de Registro de Imó-

veis e João Cabral de Medeiros, oficial do Tabelionato de Notas e escrivão do 

Júri. 

Depois da instalação das repartições públicas estaduais, Francisco La-

cerda Júnior começou seu trabalho. Nomeou o pessoal administrativo, inclusive 

José Andrade Vieira, o primeiro secretário da Prefeitura. 

Em 15 de novembro de 1938, inaugura o retrato de Getúlio Vargas na 

Prefeitura, com inflamado discurso de José Andrade Vieira. Entre outros, com-

pareceram os cidadãos João Cabral de Medeiros, Waldemar Cardoso Bergamo, 

Alberto Campos Gatti, Francisco Reghin, Antônio Augusto de Oliveira, João 

Ribeiro Mendes, Claudenier Pereira Vianna, Donato D‟Andréa e João Borges 

Monteiro. 

No sistema político vigente na época, o exacerbado nacionalismo im-

plantou o quinquenal Quadro Territorial da República (1039-1943), onde esta-

vam determinadas as circunscrições jurídicas brasileira com suas respectivas 

sedes. No dia 1º de janeiro de 1939, na modesta casa que servia de Fórum, An-

tônio Balthar Júnior, Juiz de Direito, em nome do governo do Estado, na forma 

da Lei, instalou solenemente o Quadro Territorial relativo à comarca de Corné-

lio Procópio, proferindo o lema “Honra ao Brasil, uno e indivisível. Paz ao Brasil 

rico e forte. Glória ao Brasil, desejoso do bem e do progresso, nos melhores 

sentimentos de solidariedade humana”. Após entoar-se o Hino Nacional, segui-

ram-se três salvas de palmas em saudação ao novo quadro. Aldo Silva, que subs-
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tituiu Estevam dos Santos na Promotoria Pública, foi o orador da cerimônia. 

Estavam presentes João Cabral de Medeiros, Gastão Vieira de Alencar, 

Felix Munhoz, Manoel Gottschall Martins, Constantino Viecilli, Manoel Maria, 

Francisco Reghin, Alberto Campos Gatti, José Andrade Vieira, Eduardo Tomasi e 

Luís Ermínio Tomasi, José Ribeiro Munhoz, Constantino Portugal, Júlio Gomes, 

José Bazan Hurtado, Benedito Dias Guimarães, Amadeu Scarabel, Antônio da 

Costa, Olindo Fávaro, Fernando Fávaro, Roberto Tomasi, Ermínia Silva, esposa 

do promotor público, as primeiras professoras municipais Eunice Gatti Gomes, 

Ercília Voltolini, Sílvia Borges Monteiro e Antônia Gatti, e a esposa do secretário 

da Prefeitura, Alice Baeta Vieira. 

Nesse mesmo dia, outra cerimônia foi programada na Prefeitura e De-

legacia da esquina da praça. Todos os que compareceram à cerimônia do Fórum 

então para lá seguiram. Foi inaugurado, no gabinete do prefeito, o retrato do 

interventor Manoel Ribas, com discurso de José Andrade Vieira em homenagem 

ao criador do município e da comarca de Cornélio Procópio. 

Francisco Lacerda Júnior não chegou a exercer mais de onze meses o 

cargo de prefeito-delegado. Era difícil a tarefa. Praticamente, o prefeito era mais 

delegado do que prefeito, pois não havia apoio do governo do Estado para a 

realização das obras de infraestrutura. Era grande a distância da capital, ainda 

mais prejudicada pela precariedade de estradas e meios de transporte. Tinha 

que garantir a segurança, prender valentões, arruaceiros e vagabundos, e o des-

tacamento policial era insuficiente para o município que chegava até ao rio 

Paranapanema e apresentava muitas desavenças entre posseiros e proprietários 

de terras. 

No dia 3 de fevereiro de 1939, nomeado por Manoel Ribas, chegou o 

segundo prefeito-delegado, o gaúcho Abílio Monteiro, que ficou dois anos nes-

se cargo. Foi “durão” no exercício do cargo de Delegado, pois tinha todo o 

apoio de seu amigo interventor. 

Interessante que era insignificante a presença paranaense em Cornélio 

Procópio. De formação paulista e mineira, somente alguns soldados e funcioná-

rios estaduais eram sabidamente paranaenses. 

Como o Estado, além de pagar pouco ao funcionalismo, ainda atrasava 

as respectivas folhas de pagamento, surgiu no comércio a forma de vender “fia-
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do”. As compras eram registradas em uma caderneta e somente eram pagas no 

fim do mês. E os pobres funcionários públicos, prejudicados pela morosidade 

da burocracia governamental, tinham fama de caloteiros ou de maus pagadores, 

pois precisavam apelar para a generosidade dos comerciantes no saldo de suas 

dívidas, assim como a dos locatários, pelo atraso nos aluguéis. 

O prefeito Abílio, também um civil, como havia sido Lacerda Júnior, te-

ve os mesmos problemas encontrados pelo seu antecessor. Ia frequentemente a 

Curitiba atrás de verbas, que estavam sempre escassas. A segurança local era 

muito difícil de ser mantida, mas, mesmo assim, Abílio Monteiro permaneceu 

dois anos no cargo. 

Em 6 de março de 1941, tomou posse Francisco Pimpão, o primeiro mi-

litar de nossos prefeitos nomeados. Para a posse, veio de Curitiba a comissão 

formada por Aristeu dos Santos Ribas, Joel Quaresma de Moura e Carlos da Silva 

Sampaio, representando o interventor Manoel Ribas, governador do estado. 

A comunidade procopense começava a se enriquecer. Em 1941, já con-

tava com os médicos Oscar Dantas, Francisco Tostes, Nilson Batista Ribas, Emí-

lio H. Carazzai e Reinaldo Carazzai, recém-formado; a instalação da Comarca 

atraiu advogados, sendo Ébio Ferraz de Carvalho o primeiro, seguido por José 

da Silva Sampaio, Oscar Virmond de Arruda e João Theodoro. Gentil da Rocha 

Loures foi o primeiro dentista formado a se estabelecer em Cornélio Procópio e 

Diógenes Alves Cabral foi o pioneiro na engenharia. 

Francisco Ferreira Pimpão encontrou uma sociedade mais evoluída. Ele 

era militar, nada entendia de administração. Sorte sua que, por volta de meados 

de 1941, havia chegado o Sargento João Theodoro, que apesar de ser bacharel 

em Direito, pertencia à Polícia Militar e comandava o destacamento militar de 

Cornélio Procópio. 

Assim, Francisco Ferreira Pimpão transferiu a João Theodoro todas as 

suas responsabilidades, passando este a ser comandante do destacamento, de-

legado de Polícia e prefeito real, apesar de não ser oficial. 

É João Theodoro quem relata a situação precária de nossa administra-

ção municipal: 

“A Prefeitura funcionava em uma casinha de tábua, quase caindo, na es-

quina onde é a Associação Atlética. O Fórum funcionava ao lado da praça, pouco 
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acima da Prefeitura, numa casa de tábuas cujas janelas não tinham vidraça, e em 

péssimo estado de conservação. A cadeia então funcionava em uma casa tão 

precária que só não fugiam os presos que preferiam ter cama e comida de gra-

ça.” (SILVA, 1976) 

João Nicoletti Daros, que já residia em Cornélio Procópio, foi nomeado 

secretário da Prefeitura. Desidério Piccinini, Francisco Reghin, Mozart Vallim e o 

popular Juquinha – José Costa Gusmão – eram funcionários da Prefeitura. 

Em meados de 1942, João Theodoro deixa a Polícia, para se dedicar à 

advocacia. Nessa ocasião, o prefeito Pimpão teve que reassumir as responsabili-

dades de seu cargo. Foi um prefeito bastante simpático e social, que entrou em 

diversas licenças quando era substituído por João Nicoletti Daros. 

Como não havia Câmara, o prefeito fazia os decretos municipais e os 

impostos e taxas eram cobrados conforme valores sugeridos pela Secretaria da 

Fazenda. Em 1942, Nicolau Villas Boas fundou “A Tribuna”, o primeiro jornal 

procopense. 

Desde 1939, ocorria a 2ª Guerra Mundial. Em 1943, Getúlio Vargas fi-

nalmente venceu a corrente nazista, infiltrada no Partido Republicano Progres-

sista (PRP), e decidiu apoiar os Aliados. Declarou, em nome dos brasileiros, 

guerra às três potências do eixo: Alemanha, Itália e Japão. 

Como era pequena a colônia alemã e os descendentes de italianos já es-

tavam entrosados na cultura procopense, os japoneses que tinham adaptação 

muito lenta, sofreram todas as consequências da guerra: confiscos, necessidade 

de uso de salvo-condutos e outras restrições. 

Até os brasileiros sofreram nesse conturbado período: não havia açúcar, 

farinha, querosene. Vivíamos um período de racionamento e a população rece-

bia quotas para os gêneros essenciais. A economia sofreu grande impacto pela 

falta de combustível, que na época era totalmente importado. A introdução do 

motor a gasogênio9 minorou os problemas dos transportes. 

                                                           
9 GÁS DE SÍNTESE: (gasógeno, gás de gasogênio) é uma mistura combustível de gases, produ-
zida a partir de processos de gaseificação, ou seja, de combustão incompleta de combustíveis 
sólidos. Utiliza-se, por exemplo, madeira, carvão ou outros combustíveis, geralmente ricos em 
carbono, usando oxigênio insuficiente para a queima completa e (em alguns casos) vapor de 
água. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Disponível em: <https://pt.wikipedia. 
org/wiki/Gás_de_síntese>. Acesso em: 02 jan. 2014. 
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De Cornélio Procópio também partiram jovens para engrossar nossas 

forças armadas que seguiram para a Itália, entre os quais se destacavam Potigua-

ra Medeiros, Wilson Albino, Laércio Soares e o Cenzoni. 

Diante do patriotismo nacional causado pela primeira participação de 

soldados brasileiros na guerra mundial, no dia 1° de janeiro de 1944, na Associ-

ação Atlética e Recreativa de Cornélio Procópio, o prefeito substituto, João Nico-

letti Daros, instalou o Quadro Territorial da República para o quinquênio 1944-

1948. Além das autoridades jurídicas e da administração municipal, comparece-

ram à solenidade o coletor federal Benedito Cassilha de Oliveira, o coletor esta-

dual Benedito Lima, Oscar Dantas, Augusto Sicoli, Gláucio D‟Oliveira, Vitorino 

Gomes Henriques, Áureo de Oliveira Marques, Alfeu de Biaggi, Manoel Go-

tshchall Martins, Gino Azzolini, Francisco Petrus, Armando Paiva, Francisco La-

cerda Júnior, Diógenes Alves Cabral, Abrahão Bassit, Arlindo Marques, Francisco 

Grigoravícius, Vítor Cabral de Medeiros, Eros Azzolini, Waldomiro Gomes, Natal 

Marcolini e os funcionários municipais Francisco Reghin, Francisco Tesoni So-

brinho, Fábio Pinheiro, Hélio Lima, Mozart Vallim, Noêmia Oliveira Bruno e 

Primo Bozelli. 

Em 21 de novembro de 1944, Francisco Pimpão deixa definitivamente o 

cargo de prefeito municipal, assumindo João Nicoletti Daros que, dois dias de-

pois, em 23 de novembro de 1944, o repassou para o Emílio Humberto Caraz-

zai, que assumia a Prefeitura como prefeito nomeado pela primeira vez. 

Emílio Carazzai chegou a Cornélio Procópio logo após a emancipação 

do município e, em sociedade com Nilson Ribas, instalou a Casa de Saúde Santa 

Terezinha. Ele aumentou a participação paranaense na comunidade paulista-

mineira procopense. Dois anos depois, trouxe para cá seu irmão Reinaldo Ca-

razzai e, posteriormente, seu pai, o patriarca Alberto Carazzai, e os outros ir-

mãos e cunhados. Com a dissolução da sociedade com Nilson Batista Ribas, 

instalou em Cornélio Procópio a Clínica Carazzai. 

Emílio Carazzai e seus irmãos médicos iniciaram um trabalho cientifico 

extraordinário em defesa da saúde da população procopense, mais por finalida-

des filantrópicas do que comerciais. Emílio e seus irmãos foram adquirindo tão 

alto conceito que, numa época tão carente de valores, inevitavelmente foram 

inseridos no contexto político e administrativo da cidade que crescia. 

Escolhido pelo interventor Manoel Ribas, ainda na época da Ditadura, 
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Emílio Carazzai, recebeu o cargo de João Nicoletti Daros, em cerimônia simples, 

em que estavam presentes o promotor público Felipe Mussi e os funcionários 

Francisco Reghin, Francisco Tesoni Sobrinho, Desidério Piccinini, Matheus 

Reghin, Francisco Arruda, Noêmia Oliveira Bruno, Ângelo Tomazi e mais alguns. 

Na ocasião, foi saudado por Aníbal Marcelino Correia, que falou da “satisfação 

da comunidade em receber um prefeito oriundo da própria comunidade, can-

sada das imposições de prefeitos-delegados feitas pela Interventoria do Paraná, 

que vinham para Cornélio Procópio em caráter provisório, não criavam raízes e 

não tinham compromissos com o progresso conquistado graças aos ingentes 

trabalhos da ordeira população local”. 

Emílio Carazzai exerceu o cargo num momento de grande importância 

para a história nacional. Em maio de 1945, precisamente no dia 8, quando se 

festejava na casa do Coletor Federal Benedito Cassilha de Oliveira, o nascimento 

de sua filha, o Repórter Esso anunciou para todo o Brasil o término da 2ª Guer-

ra Mundial, com a vitória dos aliados. Entre lágrimas e sorrisos, o dono da casa 

escolheu para sua filha o nome de Miriam Vitória, pela coincidência das duas 

boas novas. No mesmo ano, inspirados pelos ideais democráticos tão observa-

dos na Europa, no contato com as forças aliadas de diversos países, os militares 

brasileiros conseguiram a queda da Ditadura Vargas e o retorno do Brasil à de-

mocracia. O Brasil passou a ser governado por uma junta, enquanto se prepara-

va a estrutura da nova República democrática. Teve início, então, a organização 

dos partidos políticos. Em Cornélio Procópio, identificou-se a luta entre a aris-

tocracia rural ligada à cafeicultura e a classe média urbana. De um lado, Francis-

co Lacerda Júnior, Rodolfo Albino, Antônio Damasceno Alves, Oscar Dantas, 

defendendo a aristocracia rural, fundaram a União Democrática Nacional 

(UDN). De outro lado, na sociedade urbana, os irmãos Carazzai, João Theodoro, 

os irmãos Reghin, os Seugling, os Montans, Manoel Júlio de Almeida e tantos 

outros formaram o Partido Social Democrático (PSD), que tinha sido fundado 

por Getúlio Vargas. A família Mariucci, Gino Azzolini, Elias Daher e Nicolau Villas 

Boas fundaram o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que fora inspiração do 

próprio Getúlio Vargas. Também surgiram o Partido Republicano (PR) e o Parti-

do Social Progressista (PSP). 

Nessa contingência, começou uma alternância de prefeitos-delegados, 

até a realização das eleições municipais. Na República, o PSD e PTB elegeram 
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Eurico Gaspar Dutra como presidente. No Paraná, Manoel Ribas, demitido em 

1945, foi substituído por vários desembargadores até que houve eleições e o 

PSD elegeu Moysés Lupion. 

Em 10 de novembro de 1945, Emílio Carazzai passou seu cargo para Jo-

ão Nicoletti Daros, que permaneceu por dois dias no cargo, quando transmitiu 

para Anfrísio Fonseca de Siqueira. 

Anfrísio Fonseca Siqueira, o último militar a exercer o cargo de prefeito-

delegado em Cornélio Procópio, recebeu o cargo de João Nicoletti Daros em 20 

de novembro de 1945. Seu mandato foi o de menor duração, menos de 120 

dias. Pertencia à Polícia Militar do Paraná e tinha sido prefeito nomeado de di-

versas cidades, embora tivesse na ocasião pouco mais de vinte anos. Era atleta e 

muito valente. Logo após sua posse, em um baile do aeroclube local realizado 

na Associação, teve que entrar em luta corporal com diversos jovens de nossa 

sociedade, costumeiros arruaceiros das reuniões sociais. Ele fora nomeado pelo 

Desembargador Clotário Portugal. À sua posse, compareceram o Juiz de Direito, 

Júlio Ribeiro de Campos, o promotor público, Haggi Mussi Filho, e seus amigos 

Mauro Martins Salgueiro e Alberto Carazzai Filho. Os partidos políticos compa-

receram nas pessoas de Emílio Humberto Carazzai, pelo PSD, e Rodolfo Albino, 

pela UDN. É interessante que, recentemente, Anfrísio Siqueira declarou que 

veio para Cornélio Procópio com o fim específico de fortalecer o PSD e garantir 

a vitória do prefeito indicado pelo partido, assim como a eleição do substituto 

de Moysés Lupion. Anfrísio Siqueira atualmente reside em Curitiba e adquiriu 

renome nacional pela instituição da Boca Maldita, local de reuniões públicas 

para discussões políticas e sociais que, iniciando-se em Curitiba, espalhou-se 

por diversas cidades paranaenses e capitais brasileiras. Descoberta a intenção do 

prefeito, as forças de oposição se ergueram e conseguiram a sua exoneração, 

em 23 de março de 1946. 

Muito contribuiu para o fato, a ascensão do PTB, tanto que esse partido 

conseguiu a nomeação do Gino Azzolini para o cargo, que o recebeu de Antô-

nio Brunetti, em 23 de março de 1946. Sua posse foi uma festa para o PTB, que 

compareceu em peso na cerimônia de transmissão do cargo. Estava o vice-

presidente do partido, Pedro Mariucci, e seus correligionários Afonso Lopes da 

Cruz, Nestor Moreira, Anélio Biagini, Antônio Pereira Góes, Aristóteles Malme-

grin e um advogado visitante com um nome antipático ao PTB, pois se chamava 
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Eduardo Gomes Freitas Martins10. 

Brasil Pinheiro Machado, interventor federal do Paraná, o mesmo que 

havia nomeado Gino Azzolini, lhe mandou um lacônico telegrama em 13 de 

junho de 1946, exonerando-o do cargo. Decepção para o PTB e festa para o 

PSD, que conseguiu a nomeação de Emílio Humberto Carazzai para substituir o 

ex-prefeito petebista. Pela segunda vez, Emílio Humberto Carazzai era prefeito-

delegado, recebendo o cargo das mãos de Antônio Brunetti, em 24 de junho de 

1946. 

Compareceram à cerimônia o Juiz de Direito, Antônio Balthar Júnior, o 

delegado de polícia, Tenente Benedito Magalhães, e os correligionários do pre-

feito empossado, João Theodoro, José Andrade Vieira, Reinaldo Carazzai, Antô-

nio da Rocha Paes, Benedito Cassilha de Oliveira, Benedito Dias Guimarães, 

Osíris Nascimento Carvalho, Alcides Ferraz de Campos, José de Mattos Correia, 

Diógenes Alves Cabral, Antônio Kesikowski, Amazílio Pozzi e Floriano Landgraf. 

Foi saudado por Gastão Vieira de Alencar. 

Emílio Humberto Carazzai, profundo conhecedor dos problemas da re-

gião, assumiu a Prefeitura com planos de grande relevância comunitária. Come-

çou por se preocupar com o calçamento da cidade, principalmente, da Avenida 

XV de Novembro. A cidade tinha apenas 5 mil metros lineares, de meio-fio, e 

sarjetas. Ele começou por adquirir a maquinaria necessária ao futuro calçamen-

to. Realizou 40 mil metros quadrados de calçamento com paralelepípedos, in-

clusive a rua frontal à entrada da estação férrea; providenciou a modernização 
                                                           
10 ELEIÇÃO PRESIDENCIAL no Brasil em 1945: A União Democrática Nacional (UDN) lançou a 
candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes, herói dos 18 do Forte e patrono da Força Aérea 
Brasileira. O “Brigadeiro”, como era conhecido popularmente, era então uma figura pública de 
imenso prestígio, visto como um lutador da liberdade e pela democracia no Brasil. Era um 
católico fervoroso e o fato de ser um “solteirão” fez com que surgisse o bordão mais divertido 
da eleição presidencial de 1945: “Vote no Brigadeiro, que ele é bonito e é solteiro!”. Desta 
forma, senhoras do comitê eleitoral do Brigadeiro faziam o doce de chocolate (que ficaram 
conhecidos como “brigadeiros”) e o distribuíam nos comícios e reuniões junto com o bordão. 
Para combater a candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes, Getúlio Vargas resolve patrocinar a 
candidatura do general Eurico Gaspar Dutra, seu Ministro da Guerra desde 1936, pelo Partido 
Social Democrático (PSD). Em 9 de agosto de 1945, Dutra deixa o ministério para se concentrar 
na eleição. A saída de Dutra deixaria desguarnecido o flanco militar de Getúlio Vargas, facilitan-
do sua deposição em outubro de 1945. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Eleição_presidencial_no_Brasil_em_ 1945>. Acesso em: 02 
jan. 2014. 
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da estrada de Paranagi, facilitando o acesso com a cidade de Assis; melhorou as 

condições da rodovia que dava acesso a Araiporanga (São Jerônimo da Serra), 

que na época era distrito de Congonhinhas, facilitando o contato com a Rodovia 

do Cerne, única que ligava o município com Curitiba; entrou em contato com a 

Prefeitura de Assaí, visando cooperação financeira para a construção de uma 

ponte sobre o rio Congonhas, facilitando a comunicação com Uraí; adquiriu um 

terreno medindo 60 por 40 metros, para a construção de prédio para o Paço 

Municipal; conseguiu, em cooperação com o Estado, verba de 600 mil cruzeiros 

para execução do projeto de construção do Paço Municipal, em prédio de dois 

pavimentos, ficando a Prefeitura no primeiro pavimento e o Fórum e a Delega-

cia, no segundo. Em virtude derrota da situação nas eleições, esse prédio não 

foi construído. Na administração de Francisco Lacerda Júnior foi comprado, dos 

irmãos Hannouch, o prédio na Avenida XV de Novembro, onde se instalou a 

Prefeitura. 

Emílio Carazzai ultimou os trabalhos de instalação dos serviços de água 

e esgotos e fez a adequação do manancial de água no rio Congonhas. Durante 

sua gestão, foi realizado levantamento cartográfico do município. Preocupou-se 

com o aparelhamento técnico do município, especialmente com as estradas 

municipais. 

Em virtude da troca de interventor federal no Paraná, Emílio Carazzai 

pede demissão do cargo, em 11 de outubro de 1946. Houve cerimônia simples 

de transmissão do cargo a Antônio Brunetti, na presença apenas de funcionários 

da Prefeitura, entre os quais se encontrava Ovídio Amaral Reis. 

Com a posse do novo interventor federal do Paraná, Coronel Mário 

Gomes da Silva, acontece nova festa do PTB, que conseguiu o retorno de Gino 

Azzolini à Prefeitura, graças à nomeação feita no dia 23 de outubro de 1946. 

Não havia nem pessedistas, nem udenistas, na posse de Gino Azzolini, 

apenas seus correligionários Pedro Mariucci, Antônio Pereira Góes, Alfeu de 

Biaggi, Anélio Biagini, Antônio Villas Boas, Sílvio Pinheiro, Salomão de Oliveira 

Lomônaco, Manuel Gottschall Martins, Nicolau Villas Boas, José Ferreira Caná-

rio, Jorge M. Haddad, Antônio Nery do Prado, Abrahão Bassit, Antônio Villas 

Boas Júnior, Alder Azzolini, Natal Marcolini, Eros Azzolini, Octogibes de Souza e 

Francisco Morato, entre outros. A rivalidade entre PSD e PTB era puramente 

local, tanto que na esfera federal esses dois partidos haviam colocado Eurico 
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Gaspar Dutra na Presidência da República. 

Mas, em 10 de novembro de 1946, quando Gino Azzolini inaugurou o 

retrato do presidente Eurico Gaspar Dutra em seu gabinete, só compareceram 

os militantes do PTB, tendo usado a palavra Fábio Pinheiro. 

A maior festa dessa gestão ocorreu em 10 de janeiro de 1947, quando 

esteve em visita à cidade a comitiva integrada pelo Coronel Mário Gomes da 

Silva, interventor federal do Paraná, Oswaldo da Costa Wanderley, Capitão Apa-

rício Correia, Edmundo Campos, Capitão Melchiades do Valle, Capitão Euclides 

de Oliveira e Domingos Foggiato. Foi-lhe oferecido coquetel no salão do Espor-

te Clube Comercial. Depois, a comitiva seguiu para a esquina da Rua Paraíba 

com a Rua Mato Grosso, para lançar a pedra fundamental do prédio da Prefeitu-

ra e do Fórum, que seria construída em conjunto pela Prefeitura e pelo Estado. 

José Andrade Vieira discursou em nome da Prefeitura e Oswaldo da Costa Wan-

derley, em nome do interventor. Essa obra nem foi iniciada, pois Gino Azzolini 

foi exonerado por Moysés Lupion logo depois de sua posse, em 26 de abril de 

1947. 

Nova derrota do PTB e vitória do PSD, que conseguiu a nomeação de 

João Theodoro, o último prefeito nomeado de Cornélio Procópio. A transmis-

são do cargo, feita por Antônio Brunetti, ocorreu em 28 de abril de 1947. 
 

 

Figura 43 – Serraria de Júlio Mariucci. 
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Figura 44 – Transporte de tora para a primeira serraria da cidade. 
 
 

Figura 45 – Desfile de 7 de setembro de 1942, na Av. XV de Novembro. 
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Figura 46 – Instalação do Quadro Territorial da República para 1944-1948, realizada na 

Associação Atlética. Sentados, da esq. para a dir.: Oscar Dantas, Aníbal Correa, Benedito 

Lima, Benedito Cassilha de Oliveira, João Nicoletti Daros, Mozart de Oliveira Vallim e Capi-

tão Benoit Fontes Cidreira. 
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O ÚLTIMO PREFEITO-DELEGADO CONTA SUA PARTICIPAÇÃO 

“Eu cheguei a Cornélio Procópio, mais 

ou menos em julho de 1941, em pleno regime 

ditatorial, da ditadura de Getúlio Vargas. Eu, 

apesar de ser formado, em Direito, ainda fazia 

parte da Polícia Militar do Paraná na qualidade 

de Sargento. Então vim para cá comandar o 

Destacamento Policial desta cidade. E quando 

cheguei, encontrei, como era costume naquela 

época, o cargo de prefeito e de delegado de 

Polícia exercidos por uma só pessoa, que nessa 

época era o Dr. Francisco Pimpão. Como ele 

não fosse pessoa de grande experiência admi-

nistrativa, vendo a minha vontade de trabalhar, 

deixou tudo a meu cargo. Então assumi o co-

mando do destacamento, a Delegacia de Polícia 

e a Prefeitura. As instalações da administração 

pública em Cornélio Procópio eram péssimas. A Prefeitura funcionava em uma 

casinha de tábuas, quase caindo, na esquina onde é hoje a Associação. 

O Fórum era também na Praça Brasil, numa casa também de tábuas, 

sem vidraças, em péssimo estado de conservação. A cadeia então era uma casa 

onde ficavam só os presos de muito boa vontade, poio não tinha segurança 

nenhuma. Bem, eu então trabalhei como policial e delegado de Polícia, ajudan-

do o prefeito até meados de 1942, quando resolvi me desligar da Polícia e exer-

cer a profissão de advogado. 

Observei que havia muito campo bom para a advocacia, pois só havia 

dois advogados militantes, um era o Dr. Ébio Ferraz de Carvalho, o outro, o Dr. 

Henrique Victor Giublin, que era promotor público. Naquela época, os promo-

tores podiam também advogar. Então, desliguei-me da Polícia e passei a exercer 

a profissão. 

Com o término da guerra, o Brasil passou por uma transformação polí-

tica muito grande. Entrou naquela fase transitória da ditadura para o regime 

constitucional. Então, fundamos, eu e o Dr. Emílio Carazzai, o Partido Social 

 
Figura 47 – João Theodoro 
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Democrático; outro grupo havia fundado o partido da oposição, que era a Uni-

ão Democrática Nacional. Nosso partido assumiu a liderança política do municí-

pio. 

Em 1947, fui o último prefeito no regime de transição. Não estávamos 

ainda no regime constitucional. Fui nomeado prefeito pelo governador Moysés 

Lupion e exerci a Prefeitura só até novembro de 1947, quando a entreguei ao 

Dr. Francisco Lacerda Júnior, que foi o primeiro prefeito eleito após a constitu-

cionalização do país. O Dr. Francisco Lacerda Jr. tinha sido o primeiro prefeito-

delegado de Cornélio Procópio, nomeado na criação do município, em 15 de 

fevereiro de 1938. 

Durante o tempo em que fui prefeito, trabalhei bastante, construí uma 

porção de escolas no interior do município e procurei melhorar suas estradas. 

Fiz a ligação de estrada daqui a Paranagi. 

Paranagi era um distrito de Cornélio Procópio que nem conhecia sua 

sede. Eles tinham comunicação com Assis, no estado de São Paulo. Se quisés-

semos ir daqui a Paranagi, ou vir de Paranagi aqui, tínhamos que ir até Assis, de 

Assis voltar a Ourinhos e de Ourinhos vir para Cornélio. Então nós estabelece-

mos essa ligação, fizemos essa estrada, integramos aquele distrito a Cornélio 

Procópio. 

Dentre os fatos importantes que posso citar, está a fundação do Aero-

clube de Cornélio Procópio, em 1944. Em 1946, brevetamos11 a primeira turma 

de pilotos, da qual eu fazia parte. E dessa turma de pilotos fazia parte Dona 

Domitila Daros, a primeira mulher brevetada em Cornélio Procópio. O aeroclu-

be, naquela época, funcionava num campo situado na região que começava no 

Colégio12 das irmãs e terminava no cemitério. As atividades esportivas no setor 

de aviação eram muito intensas, pois a gasolina era barata. O governo ajudava 

muito, de modo que conseguimos manter durante muito tempo o Aeroclube de 

Cornélio Procópio e formamos muitas turmas. 

Cornélio Procópio na época era muito pequena. Não tinha nenhuma 

                                                           
11 BREVETAR: [Do fr. breveter.] Verbo transitivo direto. Verbo pronominal. Diplomar(-se) em 
curso de aviação. In: AURÉLIO Século XXI, o Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1999. p. 331. 
12 Refere-se à localização atual do Colégio Nossa Senhora do Rosário, das Irmãs Dominicanas da 
Beata Imelda. (Nota do revisor) 
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calçada. Quando chovia, era um lamaçal muito difícil de ser vencido. Os carros 

tinham que trabalhar acorrentados. A Rua XV (sic) era uma subida muito íngre-

me. Ali onde estavam a Farmácia Central e as Casas Pernambucanas havia uma 

vala muito forte. O primeiro engenheiro que veio para Cornélio Procópio, hoje 

é falecido, chamava-se Diógenes Alves Cabral. Era um moço muito trabalhador 

que desinteressadamente ajudou muito Cornélio Procópio. Ele fez a estrada que 

ainda hoje serve de ligação com Paranagi, e sem cobrar nada do Município. Ele 

nos chamava a atenção: tínhamos que melhorar a Rua XV de Novembro (sic), 

fazer desaterro antes que começassem a surgir as construções definitivas de 

alvenaria. Naquela época, as construções eram todas de madeira que teriam de 

ser depois renovadas por construções definitivas. Era a época oportuna de se 

fazer aquele serviço de terraplenagem da Rua XV (sic). 

Iniciamos esse serviço com muito protesto. O pessoal que ficava ali nas 

proximidades das antigas Casas Pernambucanas, ficara com suas casas enterra-

das. Houve protestos. E os que estavam perto do Cine Cornélio ficaram com 

suas casas em cima do barranco. Mas com muito jeito e aconselhando, conse-

guimos fazer o serviço e hoje a Avenida XV de Novembro é essa avenida bonita, 

com um declive suave. 

Ainda durante a minha gestão como prefeito, surgiu um fato importan-

te. Tendo regressado da Itália a Força Expedicionária Brasileira, da qual faziam 

parte alguns procopenses, dentre eles Laércio Soares e Wilson Albino, por sen-

timentalismo, eles se lembraram que Cornélio Procópio está num alto, no ponto 

culminante da Serra do Laranjinha. Lembraram-se da vitória brasileira na batalha 

de Monte Casino. Então, insistiram para que se mudasse o nome de Cornélio 

Procópio para o de Monte Castelo, que foi também um dos montes tomados 

pela Força Expedicionária Brasileira. Houve um movimento muito grande, al-

gumas pessoas queriam, outras não. Conseguimos que o governador Lupion 

mudasse o nome da cidade para Monte Castelo. 

Mas nessa época, o Sr. Júlio Mariucci e Gastão Vieira de Alencar que li-

deravam a oposição aqui, naturalmente por oposição, combateram essa mudan-

ça. Lutgard Marques foi o líder do movimento de protesto. Fizeram propaganda, 

contrataram gente de fora para vir fazer propaganda e agitar a questão. Na oca-

sião em que o Governador Lupion esteve em Cornélio Procópio, apesar de já 

estar decretada aquela mudança de nome, ele revogou o decreto, tendo em 
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vista os protestos e a gritaria apresentados na sua recepção. A cidade voltou a 

ser chamada Cornélio Procópio. Mas, para convencer o governador Lupion, o 

Sr. Júlio Mariucci prometeu fundar uma cidade, numa colonização que estava 

fazendo no extremo oeste paranaense, com o nome de Monte Castelo. De fato, 

ele fundou um patrimônio que hoje é a cidade de Santa Cruz do Monte Castelo. 

Havia um inconveniente grave para se mudar o nome de Cornélio Pro-

cópio. A origem do nome da cidade está ligada ao dono das terras onde está 

situada a estação da estrada de ferro. Francisco Junqueira doou para a estrada 

de ferro aquelas terras com a condição da estação do km 125 ter o nome de seu 

sogro e tio, Coronel Cornélio Procópio. A estrada de ferro não concordaria, não 

mudaria o nome da estação. Se Cornélio Procópio ficasse sendo chamada Mon-

te Castelo, como muitos queriam, a estação continuaria sendo Cornélio Procó-

pio, de modo que ficava uma situação embaraçosa. Eu pessoalmente não apro-

vei a mudança. É um nome muito conhecido, principalmente pelos exportado-

res de café, porque a nossa produção de café foi muito grande. Cornélio Procó-

pio tinha sido a Capital Mundial do Café naquela década. Esse fato ocorreu du-

rante o ano de 1947, quando eu ainda era prefeito nomeado. 

Durante a minha gestão, um dos empreendimentos que realizei, prin-

cipalmente por insistência dos colegas advogados e da magistratura, foi a cons-

trução do Fórum. Ele foi tirado da Praça Brasil, onde estava numa casa velha, 

quase caindo, e passou para o prédio de alvenaria muito bem adaptado na Rua 

Paraíba, onde funcionou muitos anos. Foi preciso demolir o prédio para fazer o 

Centro Cultural. O Fórum tornou-se pequeno diante da nossa evolução. Hoje 

possuímos um Fórum novo. 

Contribuímos para a fundação e construção do Country Club de Corné-

lio Procópio, que é um dos melhores do Norte do Paraná. Foi iniciativa nossa e 

na época ficou muito barato. Para a construção desse clube, muito auxiliou a 

doação que a família Miyamoto fez do terreno, pois era propriedade do pai do 

saudoso Minoro Miyamoto.” 

 

João Theodoro foi prefeito no eufórico período pré-eleitoral, quando, 

na redemocratização do país, pela primeira vez a população procopense iria 

escolher livremente seus representantes. A política fervia. No Estado, o PSD 

tinha conseguido uma grande vitória com a eleição de Moysés Lupion. 
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O nosso município abrangia imensa área, incluindo Leópolis, Paranagi e 

Sertaneja, e o eleitorado, para a época, era bastante expressivo. A situação era 

controlada pelo PSD, que tinha importantes líderes, como Emílio e Reinaldo 

Carazzai, Francisco Reghin, João Theodoro, Diógenes Alves Cabral, Manuel Júlio 

de Almeida, Bento Ferraz de Campos, Amazílio Pozzi, Josué Minotto, Paulo Pi-

menta Montans, Damasco Adão Sottile, Gláucio D‟Oliveira, André Seugling, 

Jamil Geraix, Mário Lamberti, Rosário Pitelli, Benedito Lima, Joaquim Antônio de 

Carvalho, Ítalo Fioravanti, Rolando Demétrio Marussi, Braz Silva, João Oliveira 

Martins, os irmãos Brunieri e tantos outros. 

A oposição, em contrapartida, também tinha seus líderes. Francisco La-

cerda Júnior, pela sua condição de topógrafo, tinha profundo conhecimento do 

interior do município, pois tinha feito as medições dos terrenos loteados pela 

Companhia Barbosa. Lacerda estava ligado à aristocracia do café, portanto, foi 

um dos líderes da União Democrática Nacional, junto com Oscar Virmond de 

Arruda, Rodolfo Albino, Oscar Dantas, José Attisano, Pedro Domingues de Sou-

za, Antônio Damasceno Alves e diversos outros membros da sociedade rural. 

Mas novo grupo político se reuniu em torno de outro líder incontestá-

vel, o patriarca Júlio Mariucci, para formar o Partido Trabalhista Brasileiro. Júlio 

Mariucci, que chegou em 1928, trouxe família numerosa e muitos amigos e 

parentes de Monte Alto. Pelo casamento de seus filhos, uniu-se às famílias Sera-

fim, Villas Boas, Seugling, Grigoravícius, Piccinini, Azzolini, Veloso e Menezes. 

Passou a liderar um verdadeiro clã, que foi se ampliando com o casamento de 

seus netos e bisnetos. 

Foram líderes do PTB: Pedro Mariucci, Gino Azzolini, Anélio Biagini, 

Elias Daher, Gastão Vieira de Alencar, Alípio Poças Neto, Luís Valério, Hélio 

Ferreira de Moraes, Desidério Piccinini, Antônio Villas Boas, Nicolau Villas Boas, 

Antônio Pereira Góes, Alfeu de Biaggi, Fábio Pinheiro, Salomão Lomônaco, Al-

der Azzolini, José Ferreira Canário, Fábio Pinheiro, Salomão Lomônaco Filho, 

Alder Azzolini, José Ferreira Canário, Francisco Morato e Antônio Nery do Pra-

do. 

Outros partidos, menos expressivos, foram o PR, liderado por Nilson 

Ribas, o PRP e PSP. 
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Figura 48 – Documento de nomeação do 2º suplente de Juiz de Direito.  
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Figura 49 – Casa Coimbra, em 1943, de Armando e Antônio Ferreira de Sá, que se tornou 

conhecido como Coimbra. 
 

 

Figura 50 – José Tavares de Paiva e seu tradicional Ford “Pé-de-Bode” na fazenda, em 1943. 
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Figura 51 – Vista do alto da Av. Portugal, em 1943 (do antigo Colégio Castro Alves). 
 
 

Figura 52 – Inauguração do escritório da madeireira J. Sguário & Cia., em 21 de setembro 

de 1943. Destacamos, à direita, José Tavares de Paiva, delegado Francisco Pimpão, J. Sguá-

rio, Oscar Viermond de Arruda, Antônio Mariucci, João Borges, Mozart Vallim, Anibal Mar-
celino Correia (últ, à esq.), entre outros pioneiros. 
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Figura 53 – Natal solidário, em 1943, uma promoção da Loja Maçônica “Cavaleiros de 

Malta”. Entrega de presentes no prédio de J. Sguário & Cia., onde é, atualmente, a Qui-

tanda Sumi (Praça Brasil). 
 
 

Figura 54 – Vista do lado sudoeste da cidade, em 1945. 
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Figura 55 – Praça Brasil, em 1943. 
 

 

Figura 56 – Praça Brasil, em 1945, com igreja e coreto no centro. 
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Figura 57 – A filha do fazendeiro vinha à cidade de “trolinho” (Praça Brasil, 1945). 
 
 

Figura 58 – Procissão de Corpus Christi , na Praça Brasil, em 1945. 
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Figura 59 – Procissão de Corpus Christi, Praça Brasil com a Av. XV de Novembro, em 1945. 
 
 

Figura 60 – Cornélio Procópio, Av. XV de Novembro, em 1945. 
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Figura 61 – Saída da missa no domingo, Pça. Brasil, em 1945. 
 

 

Figura 62 – Vista parcial da via férrea, em 1945. 
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Figura 63 – Primeira turma brevetada pelo Aeroclube de Cornélio Procópio, em 1945. 
 

 
 

  1 Domitila Daros        14 Genaro de Souza Lima 

  2 Arthur Aguiar        15 Nelson Araújo 

  3 Raul Mondini        16 Miguel A. Franco 
  4 Antônio Clemente       17 Astério Vallim Villela 

  5 Fábio Pinheiro        18 Mário Prodossimo 

  6 Mário Lamberti        19 Desidério Piccinini 

  7 Reinaldo Pimenta Rezende     20 Joaquim Cruz 

  8 Francisco Dias Tostes      21 Arlindo Oliveira Marques 

  9 Oscar Dantas        22 Wilson Gatti 
10 Ítalo Fioravanti        23 Anélio Viecilli 

11 João Theodoro        24 Antônio O. Rezende Filho 
12 Lauro          25 Romeu Pasqualeto 

13 Antônio Lima        26 Arlindo Landgraf 
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OS PROCOPENSES ELEGEM SEU PREFEITO E SEUS VEREADORES 

Em 15 de novembro de 1947, a cidade de Cornélio Procópio estava em 

clima de festa. Finalmente, pela primeira vez, muitos iriam exercer o direito do 

voto secreto. Movimento inédito. Faixas, cartazes, caminhões transportando 

eleitores, carros circulando lotados. Em cantos opostos da cidade, dois currais 

eleitorais, um da situação, outro da oposição. Oposição não fundamentada em 

ideologia, apenas na antipatia de grupos econômicos antagonistas. 

O candidato a prefeito do PSD era Francisco Reghin. Em oposição ao 

PSD, a coligação UDN, PTB e PR indicou Francisco Lacerda Júnior, que demons-

trara capacidade administrativa no exercício do cargo de prefeito nomeado. 

Candidatos a vereador de todos os partidos políticos disputavam votos e faziam 

boca-de-urna. Como não existiam ainda os municípios de Leópolis e Sertaneja, 

nem o Distrito de Paranagi, era grande o eleitorado procopense. O número de 

eleitores da zona rural era superior à da zona urbana. 

Proclamados os resultados, constatou-se que a oposição teve esmaga-

dora vitória sobre os candidatos do PSD. Francisco Lacerda Júnior teve maciço 

apoio da zona rural e foi o artífice da vitória, pois conseguiu ainda que sua coli-

gação partidária elegesse oito vereadores, enquanto o PSD elegeu apenas qua-

tro. 

Em 25 de novembro de 1947, prefeito e vereadores tomaram posse no 

Cine São Luiz, que estava literalmente lotado. Primeiro, foram empossados os 

vereadores, em cerimônia dirigida pelo Juiz Eleitoral, Eurico Pereira de Macedo. 

Os primeiros vereadores eleitos foram: Pedro Mariucci, Abílio Dorini, Nilson 

Batista Ribas, Reinaldo Carazzai, Alípio Poças Neto, Álvaro Gentil de Oliveira, 

Floriano Landgraf, João Theodoro, Gino Azzolini, Oscar Dantas, Antônio Da-

masceno Alves e José Caetano Filho. Com a realização da eleição para composi-

ção da mesa legislativa, Pedro Mariucci foi eleito presidente, Abílio Dorini, 1° 

secretário e Nilson Batista Ribas, 2° secretário. Não houve participação da mino-

ria na direção de nosso primeiro legislativo. 

Em prosseguimento, a Câmara empossou o prefeito Francisco Lacerda 

Júnior, perante autoridades e povo. Estavam presentes na cerimônia, Oscar 

Virmond de Arruda, Hernandes Rocha, Pedro Richini, Antônio Kesikowski, Os-

waldo Seixas de Queiroz, Tito Carneiro Leal, que haviam composto a comissão 
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escrutinadora, o vigário da Paróquia, padre José Kandziora, o delegado regional 

de Polícia, tenente João André Dias Paredes, os prefeitos de Londrina, Hugo 

Cabral, e de Santa Mariana, Antônio Manoel dos Santos, diversos vereadores de 

Uraí e convidados de outras cidades circunvizinhas. 

Enfim, Francisco Lacerda Júnior, que tinha sido imposto prefeito-

delegado por não ser “paulista”, chega à Prefeitura pela vontade popular: o 

reconhecimento de sua capacidade administrativa. Ele passaria a governar o 

município com o auxílio de um excelente corpo legislativo, legítimo represen-

tante das aspirações populares. 
 

 

Figura 64 – Diploma do primeiro prefeito eleito. 
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Figura 65 – Extrato da ata de eleição do primeiro prefeito.  
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ADMINISTRAÇÃO DE FRANCISCO LACERDA JÚNIOR 

A Prefeitura de Cornélio Procópio era uma velha casa de madeira, em 

precárias condições materiais, situada próxima à Praça Brasil. Como não com-

portava a Câmara de Vereadores, ela teve de funcionar em outra casa velha da 

praça, onde já estava instalado o Fórum. 

A tarefa de Lacerda não foi fácil, apesar de ter total apoio da Câmara de 

Vereadores. Foi eleito pela oposição ao PSD, portanto não poderia contar com 

o apoio de Moysés Lupion na sua administração. 

Naquele tempo, “para os amigos, os favores, e para os inimigos, o cum-

primento da Lei”. 

Foram dois anos difíceis, nos quais Francisco Lacerda Júnior teve que 

organizar a estrutura urbana, considerando que ainda não tínhamos equipamen-

tos sociais: A luz era precária, havia falta de água encanada e esgotos, as ruas 

não tinham calçamentos, as estradas eram péssimas, e não tínhamos telefones. 

O cargo de vereador era apenas honorífico. Não estava ainda regula-

mentado o funcionamento das Câmaras. A Lei Orgânica dos Municípios estava 

elaborando normas para serem adotadas em todo o Estado. A Câmara se reuniu 

pela primeira vez no dia 6 de janeiro. O vereador Gino Azzolini propôs que a 

Câmara se reunisse às segundas-feiras, às 16 horas, e aquelas reuniões realizadas 

em outro dia, ou em outro horário, deviam ter caráter extraordinário. O projeto 

de Lei nº 1, da Câmara, adotou o Regimento Interno, baseado no de Cambará, 

com emendas do vereador João Theodoro “com as necessárias adaptações”. 

Foram aprovados dois decretos do Executivo: o de nº 1, criando o cargo de 

Oficial Administrativo, e o de nº 2, solicitando empréstimo ao Banco do Estado 

do Paraná, no valor de 200 mil cruzeiros. 

No dia 26 de janeiro, Oscar Dantas propõe que seja dado o nome de 

João Cabral de Medeiros a uma rua; João Theodoro propõe que seja resgatado o 

nome do coronel Francisco Moreira da Costa, que fora tirado de uma rua da 

cidade por um prefeito delegado, por questões pessoais. O mesmo pedido, 

pelo mesmo motivo, foi feito pelo vereador Oscar Dantas em relação ao nome 

de Antônio Paiva Júnior. 

O prefeito Lacerda Júnior iniciou a instalação dos serviços de abasteci-
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mento de água e de esgotos, em que contou com auxílio do governo estadual, e 

que concluiu no final de seu primeiro ano de gestão, quando também a Cia. 

Telefônica Paranaense já tinha instalado 300 aparelhos telefônicos. A cidade 

crescia e o comércio prosperava; belas residências foram construídas, como as 

de Otávio A. Simões, Tito Carneiro Leal, Pedro Mariucci e Floriano Landgraf; 

foram construídos o edifício dos Correios e Telégrafo e a primeira estação ro-

doviária, de propriedade de Benedito Dias Guimarães. 

Com a eleição de Bento Munhoz da Rocha Neto para o governo do Es-

tado, na metade da gestão Lacerda, o município recebeu maior apoio e nosso 

prefeito pode realizar inúmeras obras. A Educação melhorou com a instalação 

do Ginásio Novo Ateneu. Antes, existia somente um estabelecimento de Ensino 

Público, o Grupo Escolar Professor Lourenço Filho. 

Com a construção da igreja matriz na Praça Manoel Ribas, projetada e 

edificada pelo engenheiro padre José Kandziora, foi demolida a igrejinha da 

Praça Brasil, que começou a ser terraplenada e ajardinada. 

A equipe de administração de Francisco Lacerda estava assim constituí-

da: Paschoal D‟Andrea, oficial administrativo, Antônio Brunetti, diretor da Secre-

taria, João Nicoletti Daros, diretor de Contabilidade, Antônio Rocha Loures, 

diretor da Receita, José da Costa Gusmão, contador, Ubirajara Medeiros, tesou-

reiro, Alfredo Biaggi, guarda-livros, Noêmia de Oliveira Bruno e Arody Silva Cor-

reia, escriturários, Brasileira de Queiroz, inspetora de Ensino Municipal, Antônio 

Duarte, lançador, João Leonel, Genaro Ignácio de Souza, Natalino Rigon e Leo-

nardo Rosa, fiscais, e Maria dos Santos, servente. 

De acordo com projetos de negociação aprovados pela Câmara, Lacer-

da fez permuta com vários proprietários de chácaras anexas à cidade para a 

ampliação do perímetro da zona urbana. Como resultado dessas negociações, a 

Rua Colombo, que até então possuía apenas três quarteirões, foi continuada. 

O primeiro Boletim Oficial do município foi impresso pelo jornal “A 

Tribuna”, de Nicolau Villas Boas, em 1948. 

Lacerda deu muita atenção ao ensino municipal rural, tendo idealizado 

um projeto de construção de casas escolares, que foi aprovado pela Câmara e 

executado pela firma Siloto & Cia., que construiu os prédios escolares da Água 

do Arapuã, da Água São Paulo, do Caçador e do bairro Beija-Flor. 
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A Câmara era muito ativa e altruísta. Os vereadores que representavam 

os distritos, Alípio Poças Neto, de Leópolis, Álvaro Gentil de Oliveira, de Serta-

neja, e Antônio Damasceno Alves, de Congonhas, tinham que enfrentar as dis-

tâncias numa época de transportes precários. Vinham, discutiam e aprovavam, 

sem qualquer remuneração dos cofres públicos. 

O vereador Nilson Ribas propôs a desapropriação de um terreno para a 

instalação do Tiro de Guerra, em abril de 1948. 

A Câmara decidiu regularizar o horário de abertura das casas comerci-

ais. Gino Azzolini propôs que a abertura fosse às sete horas, em consideração ao 

horário de saída das jardineiras. Afinal, o horário de abertura foi fixado para as 

oito horas, permitindo-se ao bar do ponto abrir duas horas antes da saída da 

primeira jardineira. Mas a resolução não foi cumprida, por falta de fiscalização, 

principalmente nos distritos. 

O Aeroclube passou a receber subvenção anual da Prefeitura, graças ao 

trabalho de Oscar Dantas. 

O presidente da Câmara, Pedro Mariucci, somente compareceu no dia 8 

de março de 1948 para exercer sua função. Em virtude do falecimento de sua 

esposa Maria José Villas Boas Mariucci, foi consignado em ata um voto de pesar, 

proposto por Oscar Dantas. 

Gino Azzolini conseguiu subvenção anual de 12 mil cruzeiros para a 

Corporação Musical de Alberto Campos Gatti. 

Em uma reunião da Câmara, um vereador indagou por que a Prefeitura 

não cobrava imposto dos carros de bois. Gino Azzolini respondeu-lhe que o 

assunto era da competência do trânsito, que afirmou ser o boi muito lerdo e 

que atrapalhava o movimento na Avenida XV de Novembro. 

Em março de 1948, comissão formada por João Theodoro, Nilson Ribas 

e Oscar Dantas mantém contatos com a Prefeitura e a Câmara de Santa Mariana 

e com Francisco Moreira da Costa, para negociar uma área de terra para a cons-

trução do aeroporto. 

Por decisão da Câmara, o cargo de Vice-Prefeito foi criado e incluído em 

seu regimento. Houve eleição e se constatou empate entre os candidatos Flori-

ano Landgraf e Gino Azzolini, ficando este com o cargo, por ser o mais idoso. 

Por iniciativa do vereador João Theodoro, a forma de votação das maté-
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rias foi regularizada com a instituição do sistema “os que aprovarem permane-

cerão sentados; os que se opuserem deverão ficar em pé”. 

Floriano Landgraf propõe que seja regulamentado o serviço de carrega-

dores de malas, na estação ferroviária e no ponto de ônibus, diante dos abusos 

e dos furtos constatados. 

A Câmara aprovou decreto proibindo a construção de prédios de um 

único pavimento na Avenida XV de Novembro. 

O prefeito Lacerda, com aprovação da Câmara, executa os projetos de 

construção de necrotérios, na sede urbana e nos Distritos. 

Por sugestões de Nilson Ribas, o prefeito entra em entendimentos com 

a CHEP para a instalação de luz elétrica nos distritos de Leópolis, Congonhas e 

Sertaneja. 

Por indicação de Antônio Damasceno Alves é elaborada lei que proíbe a 

criação de abelhas no perímetro urbano, tanto na sede como nos distritos. 

É apresentada proposta para aquisição do prédio dos irmãos Hannouch 

para instalação da Prefeitura. Houve grande polêmica entre os vereadores da 

situação, maioria, e da oposição, representada pelos vereadores do PSD. Acon-

tece que preexistia um projeto para a construção do Paço Municipal, que incluía 

a Prefeitura, o Fórum e a Delegacia, em terreno adquirido previamente na ges-

tão de Emílio Carazzai. Mas, apesar dos protestos de Reinaldo Carazzai e de seus 

correligionários, foi aprovada a proposta da compra. 

Os vereadores residentes nos distritos conseguem que a Prefeitura lhes 

forneça passes de ônibus, que também são recebidos pelos professores da zona 

rural. 

As relações entre Câmara e Executivo iam bem, até que, em junho da-

quele primeiro ano de administração, o jornal “A Tribuna” publicou um editorial 

de Pedro Mariucci, acusando a UDN de excessiva intromissão no executivo e 

acusando alguns vereadores da coligação de haver faltado com o respeito devi-

do à presidência do legislativo. Em reunião da Câmara, Pedro Mariucci renunci-

ou à presidência e Gino Azzolini à vice-presidência do legislativo. O vereador do 

PDS, Floriano Landgraf, usa a mesma ocasião para renunciar ao seu mandato, 

acusando a Câmara de desorganizada. 

Nilson Ribas e Oscar Dantas, sentindo-se atingidos pelo editorial de Pe-
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dro Mariucci, como ferrenhos defensores de Lacerda Júnior, pediram esclareci-

mentos ao presidente demissionário. 

Pedro Mariucci esclareceu ao plenário que havia marcado uma reunião 

extraordinária para tratar do funcionamento das feiras livres. Com sua peculiar 

franqueza, Mariucci explicou que aqueles dois edis o haviam procurado e insis-

tido para que ele incluísse na pauta da reunião, a reforma do campo de aviação. 

Ele atendeu ao apelo daqueles amigos do legislativo. Acontece que por motivos 

desconhecidos, os vereadores Nilson Ribas e Oscar Dantas não compareceram à 

reunião convocada. Estava abalada a coligação vitoriosa na última eleição. Daí 

começou o namoro entre PSD e PTB. Afinal eles tinham sido criados pelo mes-

mo político e dominavam a situação em coligação nacional. 

Nessa inflamada reunião, João Theodoro defendeu o prefeito, afirman-

do que era difícil a situação financeira do município, pois o pagamento das dívi-

das dos prefeitos anteriores e os gastos com obras públicas haviam provocado 

um déficit superior a 600 mil cruzeiros. O prefeito estava sacrificando inclusive 

seu orçamento particular. O vereador Gino Azzolini mostrou bem a desorgani-

zação contábil das finadas Prefeituras-Delegacias quando afirmou não ser possí-

vel precisar os fundos arrecadados durante sua gestão, exceto pelo valor gasto 

na construção do Posto de Higiene. Oscar Dantas ficou intrigado com o fato de 

João Theodoro estar mais bem informado sobre a situação financeira do muni-

cípio do que ele, vereador da UDN. O vereador do PSD, João Theodoro esclare-

ceu as fontes de suas informações. Nilson Ribas foi mais veemente nos seus 

protestos contra o editorial de Mariucci, tanto que fez com que fossem registra-

dos em ata. 

Paulo Pimenta Montas assumiu a vaga de vereador, pelo PSD. 

Gino Azzolini assumiu a presidência do legislativo, com João Theodoro 

como vice, em eleição realizada em 21 de junho de 1948. O PSD e o PTB se 

uniam na Câmara. 

Nesse mesmo mês de junho, o bispo diocesano de Jacarezinho, diocese 

a que Cornélio pertencia, foi recebido pela municipalidade. D. Geraldo de Pro-

ença Sigaud foi o segundo bispo a visitar a cidade. O primeiro foi D. Fernando 

Taddey, que também foi o primeiro bispo de Jacarezinho. 

Em 1948, a cafeicultura estava enfrentando o grande problema da “bro-
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ca do café” (Hypothenemus hampei). Naturalmente, o problema envolveu o 

poder público. Na Câmara, enquanto Paulo Montans defendia a introdução da 

vespa de Uganda nas lavouras cafeeiras, Álvaro Gentil de Oliveira propunha a 

queima da palha do café beneficiado para combater o mal. Foi sugerida visita a 

Cambará, onde o problema era maior, e pedido de ajuda ao Ministério da Agri-

cultura e da Secretaria da Agricultura, nas pessoas dos deputados federais Bento 

Munhoz da Rocha Neto (PR) e João Aguiar (PSD). 

Benedito Dias Guimarães não aceitou convocação para assumir a vaga 

de vereador pelo PSD, em razão de ter contrato com a Prefeitura para o funcio-

namento da rodoviária. 

Em 1948, o coronel Francisco Moreira da Costa autorizou a venda das 

áreas de terra para a construção do aeroporto e Oscar Dantas apresentou proje-

to para compra e realização imediata da obra. 

No final desse ano, as discussões se concentraram no problema da 

“broca do café”, que estava prejudicando nossa cafeicultura e reduzindo o pres-

tígio da “Capital Mundial do Café”. Foram tomadas medidas oficiais para impe-

dir o transporte de café brocado no município. Firmas como as de Armando de 

Araújo, Lima Nogueira e outras foram proibidas de receber café brocado para 

beneficiamento. Até o coronel Moreira da Costa foi interpelado, a fim de tomar 

providências sobre seus cafezais infestados. 

Ainda participaram da Câmara, os vereadores Cássio Leite Machado, 

Gastão Vieira de Alencar e Paulo Poli. 

A principal obra realizada por Francisco Lacerda Júnior foi a construção 

do aeroporto “Bento Munhoz da Rocha Neto”, assim denominado em retribui-

ção à colaboração financeira dada pelo governador, no terreno adquirido de 

Francisco Moreira da Costa. Esse aeroporto substituiu o antigo campo de avia-

ção. 

O primeiro projeto do aeroporto foi do engenheiro Cândido Chaves, 

mas foi feito um segundo, pelo Departamento Municipal de Obras Públicas, a 

que pertenciam o engenheiro Luís Trajano da Silva e o topógrafo Romi. Esse 

segundo projeto foi executado pelos competentes técnicos locais, orientados 

pelo engenheiro Nicolau Chaiben, do Departamento Estadual de Assistência 

Técnica aos Municípios. 
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A construção do aeroporto propiciou ao Aeroclube de Cornélio Procó-

pio, fundado em 1944, melhores condições para formar suas turmas de breve-

tados. O prefeito sempre apoiou o aeroclube, que tinha à frente os aficionados 

pela aviação Mário Prosdóssimo, Astério Vallim Vilela e João Theodoro. A pri-

meira turma fora brevetada em 1945 e era formada pelos pilotos Arthur Aguiar, 

Raul Mondini, Antônio Clemente, Fábio Pinheiro, Mário Lamberti, Ítalo Fiora-

vanti, João Theodoro, Lauro, Antônio Lima, Genaro de Souza Lima, Nelson Araú-

jo, Miguel A. Franco, Astério Vallim Vilela, Desidério Piccinini, Joaquim Cruz, 

Arlindo Oliveira Marques, Wilson Gatti, Anélio Viecelli, Antônio Oliveira Rezende 

Filho, Romeu Pasqualeto e Arlindo Seugling. 

Ao final da gestão de Francisco Lacerda Júnior, Cornélio Procópio con-

tava com 380 estabelecimentos comerciais e 160 industriais; possuía 10 agências 

bancárias, cujo movimento ocupava o terceiro lugar no estado, logo após Curi-

tiba e Londrina. Nessa fase áurea de nossa agricultura, o município possuía 30 

milhões de cafeeiros, o que o tornava um dos maiores produtores de café do 

globo. Deixou em andamento a construção da Casa de Misericórdia, em terreno 

doado pelos irmãos Seugling, e organizada e construída por uma equipe de 

abnegados procopenses comandada por João Ataliba de Resende. Também 

estava em construção o Abrigo Bom Pastor, idealizado e executado por Mozart 

de Oliveira Vallim, Sebastião Cunha e Eleutério Cunha, no terreno público do 

primeiro cemitério municipal. 

No final de 1951, seriam realizadas novas eleições municipais e estadu-

ais. Começaram as especulações políticas em torno de candidatos à Câmara e ao 

Executivo Municipal. O PSD, que era oposição desde a derrota do candidato de 

Moysés Lupion ao governo do Estado para Bento Munhoz da Rocha Neto, con-

tinuou sozinho. Na antiga coligação, que elegeu Lacerda, o PTB conseguiu rou-

bar a grande influência exercida pela UDN. 

O PSD lançou seus candidatos: Francisco Reghin, novamente pleitean-

do a Prefeitura, Emílio Humberto Carazzai, para deputado estadual, e diversos 

elementos influentes do partido se candidataram à vereança. 

Júlio Mariucci ainda tentou uma coligação do PTB com o PSD para ga-

rantir a vitória. Propôs a retirada da candidatura de Francisco Reghin e a inclu-

são de Emílio Carazzai para prefeito, talvez com a intenção de indicar Pedro 

Mariucci como candidato pela possível coligação. Mas Francisco Reghin não 
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abriu mão de sua indicação e o acordo político tornou-se inviável. Pedro Ma-

riucci se lançou candidato a prefeito pelo PTB, apoiado pelos outros partidos, 

UDN e PR. Essa coligação apresentou Gastão Vieira de Alencar e Nilson Ribas 

como candidatos a deputados estaduais. Realizadas as eleições em 15 de no-

vembro de 1951, houve nova vitória da coligação, com a eleição do prefeito 

Pedro Mariucci e dos deputados Gastão Vieira de Alencar e Nilson Ribas. O PSD 

também conseguiu eleger seu deputado, Emílio Humberto Carazzai. 

Com alteração no regimento da Câmara, o número de vereadores au-

mentou para dezenove. A Câmara ficou constituída pelos vereadores da coliga-

ção, Oscar Virmond de Arruda, Anélio Francisco Biagini, Elias Daher, Aquiles 

Pereira Salerno, Luís Valério, Alípio Poças Neto, Hélio Ferreira de Morais, Desi-

dério Piccinini, Carlos Alves de Oliveira, Nicolau Villas Boas, Abrão Bassit, Pedro 

Domingues de Souza e Antônio Damasceno Alves, e os do PSD, que continuava 

em minoria, Reinaldo Carazzai, José Antônio de Carvalho, Paulo Pimenta Mon-

tans, Braz Silva, João Theodoro e João Oliveira Martins. 

Nessa eleição ainda existiam os distritos de Congonhas, Leópolis e Ser-

taneja, que tinham grande participação política. Na Câmara, eleita com Pedro 

Mariucci, os distritos estavam com quase a metade das cadeiras. Nessa última 

eleição apareceram iniciantes na carreira política que posteriormente iriam ter 

grande destaque na política municipal. 
 

Figura 66 – Primeiro edifício do Fórum, em 1946. 
 

  



138 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Figura 67 – O primeiro gerente do Banco Comercial do Paraná foi Miguel Franco, em 1946.  
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Figura 68 – Primeiro trecho calçado com paralelepípedos, em 1946. 
 

 

Figura 69 – Grupo de senhoritas da Legião Brasileira de Assistência, em 1947. 
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Figura 70 – Aguardando o desfile de 7 de Setembro de 1947. 
 
 

Figura 71 – Pedra fundamental do Ginásio Novo Ateneu, em 1948, que converteu-se no 

Ginásio Estadual Castro Alves. 
 

  

Da esq. Antônio Augusto de Oliveira, Eduardo Rossi, Mozart de Oliveira Val-

lim, ?, ?, Benedito Santana, Waldyr Andrade Cunha, Oscar Dantas e Manoel 

Gotchalk Martins (Né) 
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Figura 72 – Era grave a situação da 

cafeicultura procopense em 1948. A 
broca ameaçava todas as lavouras. 

Por isso, o Dr. Lacerda, com o apoio 

da Secretaria Estadual e do Ministé-

rio da Agricultura, promoveu grande 

campanha contra a praga. 

 

Nas fotos, destaques para Francisco 
Lacerda Jr., Nilson Ribas, Antônio 

Manoel dos Santos, prefeito de San-

ta Mariana, e Nicolau Chaibem, do 

Departamento de Assistência Técni-

ca aos municípios. 
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Figura 73 – Jornal A Tribuna, edição de 10 de abril de 1949.  
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Figura 74 – Em 1949: 1) Agência Ford, 2) ponto de jardineira, 3) Fórum, 4) igreja matriz.  
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Figura 75 – 7 de Setembro de 1949, na Praça Brasil. 
 

 

Figura 76 – Agência Ford, em 1950. 
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Figura 77 –Praça Brasil e Av. XV de Novembro. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 78 – Casa Coimbra, em 1950. 
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Figura 79 – Glauco Cavalcanti de Oliveira foi o primeiro Sargento Instrutor. 
 

 

Figura 80 – O Ginásio Novo Ateneu passa para o Estado, em 1951; surge o “Castro Alves”. 
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Figura 81 – Início da construção do aeroporto. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 82 – Hernan-

des Rocha, gerente 

da agência do Banco 
do Estado do Paraná, 

Júlio Mariucci, indus-

trial e agricultor, 

Francisco Lacerda Jú-

nior, prefeito, Abrão 

Bassit, o proprietário, 

José de Andrade Vei-

ra, industrial, na Casa 
Paraná, em 26 de 
março de 1949. 
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Figura 83 – Bancos Mercantil de S. Paulo e do Estado do Paraná e Cine São Luiz, em 1949. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

Figura 85 – Irmã Pierina, da Ordem da Bem-

Aventurada Beata Imelda, veio para dirigir a 

equipe de enfermeiras com a inauguração da 

Santa Casa de Misericórdia. 

 
Figura 84 – Irmã Aparecida de Moraes, que veio com a instala-
ção do Colégio Nossa Senhora do Rosário, fundou a Academia 

de Música São Domingos. 
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Figura 86 – Madre Joanina Marcheto e os primeiro alunos do Coleginho, em 1951. 
 
 

Figura 87 – Saída dos alunos de Madre Francisca, em 1951, no primeiro Coleginho. 
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Figura 88 -- Igreja Cristo Rei na década de 1950 (Acervo da família Reis Mashni) 
 

 

 

Figura 89 – Bento Munhoz da Rocha Neto, governador do Estado, inaugurando o primeiro 

trecho de asfalto, em 30 de março de 1952. Da esq. p. dir.: Amazilio Pozzi, Feiz, Jorge M. 

Haddad (Baruque), Basilides Pozzi, Públio Passos Villas Boas, Bento Munhoz da Rocha 

Neto, Rui Fumagalli, Mozart de Oliveira Vallim e o prefeito Pedro Mariucci. 
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A terra chamando, 
apitos de trem, 

matas derrubando, 
pioneiros que vem. 

Sementes plantando, 
lavoura crescendo, 
cidade nascendo 

e a glória brotando. 


