COLÍDER

A CIDADE E SUA
FORMAÇÃO HISTÓRICA

40 anos
Desafios dos pioneiros:
construtores da cidade e heróis do desenvolvimento

Prova
Final_HISTORIA
COLIDER.indd
4a
prova_HISTORIA
DEDE
COLIDER.indd
1 1

12/09/19 14:31
14:10
09/09/19

Prova Final_HISTORIA DE COLIDER.indd 2

12/09/19 14:10

4a prov

Elias Alves Aranha

COLÍDER

A CIDADE E SUA
FORMAÇÃO HISTÓRICA

40 anos
Desafios dos pioneiros:
Desafios
construtores da cidade e heróis do desenvolvimento

Editora Recanto das Letras

Prova
Final_HISTORIA
COLIDER.indd
4a
prova_HISTORIA
DEDE
COLIDER.indd
1 3

12/09/19 14:31
14:10
09/09/19

© Elias Alves Aranha
Editora Executiva: Cassia Oliveira
Projeto gráfico: Estúdio Caverna
Impressão: Forma Certa
1ª edição – Setembro/2019
DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)
ANGÉLICA ILACQUA CRB-8/7057

Aranha, Elias Alves
Colíder : a cidade e sua formação histórica / Elias Alves Aranha.
– São Paulo : Recanto das Letras, 2019.
216 p. : il.
ISBN: 978-85-7142-039-7
1. Colíder (MT) - História I. Título

19-1816

CDD 981.72

Índices para catálogo sistemático:
1. Colíder (MT) - História

EDITORA RECANTO DAS LETRAS
editorarecantodasletras.com.br
editora@recantodasletras.com.br

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida
ou transmitida por quaisquer meios (eletrônico ou mecânico, incluindo
fotocópia e gravação) ou arquivada em qualquer sistema ou banco de dados
sem permissão escrita do autor.

Prova Final_HISTORIA DE COLIDER.indd 4

12/09/19 14:10

Meus amados e caros leitores,
Talvez um dia, quando tivermos passado para o segundo plano, este
livro caia nas mãos de algum colecionador de histórias, que vai sorrir por ter
um pedaço do nosso passado.
Pois bem, caros leitores, e pois bem, meus amados. Quero informar a
vocês que vivemos e viveremos o nosso indivisível infinito perfeito. O nosso
infinito foi e sempre será um pedacinho dos nossos erros e acertos, de um
amar perfeito e imperfeito, de um ser, de nós; algumas vezes divididos, mas
nunca incompletos. Eis a história ainda em síntese de Colíder, nossa favorita
cidade, e o passado daqueles que lá encontraram refúgio no período de colonização.
Eu te amei, te amarei, te amo, Colíder.
Elias Alves Aranha
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Epígrafe
O livro que você está prestes a ler é o resultado de alguns anos de
trabalho deste escritor. Minha primeira preocupação foi visitar e entrevistar
pioneiros para que, na condição de orientadores, ajudassem-me a concretizar
o projeto e deslindar o que chamamos de “o mito da criatividade”, que, como
se sabe, pende sobre a figura deste ou daquele interessado.
Preocupei-me com a veracidade dos fatos ocorridos na época da colonização, envolvendo aspectos sociais, econômicos e culturais cujas fontes estariam
ainda um pouco descaracterizadas se não o tivesse feito. A comunidade estimulou-me a buscar informações mais precisas, capazes de nortear e promover ao
leitor o raciocínio da elucidação de forma mais simples e convincente.
Por meio de um sorriso modesto e de palavras serenas, consegui entrincheirar-me e evoluir no projeto, visando oferecer ao leitor uma síntese
da história do desbravamento. Nela, a resistência implacável dos pioneiros,
que sofreram seus inúmeros percalços, emboscadas e crises, transformou uma
ideia em um importante polo regional. Ao arrastar-me para as fontes disponíveis, aproximei-me de meu desejo original.
Por fim, resultaram estas páginas, que são uma interessante visão sobre
diversos aspectos da colonização e fundação de Colíder. Convido-os a debruçarem-se sobre a varanda do tempo e, a não muita distância, observarem as
particularidades criadas pela crescente onda de migrantes e a enorme pressão
demográfica no processo de formação do mercado de trabalho. Esta havia sido
desencadeada pelos interesses dos grandes proprietários em razão do impacto
produzido pelas condições climáticas e pela expansão das lavouras mecanizadas no Sul e Sudeste do Brasil nas décadas de 1970 e 1980.
Opondo-me a distorções, contos e ficções, incluo somente aquilo que se
compromete positivamente com a historiografia, buscando esmiuçar as mais
graves peculiaridades de nossa história local e regional, pois elas nos trouxeram ao lugar em que ora nos encontramos.
Elias Alves Aranha – Jornalista – DRT MT 001016
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Elias Alves Aranha

Fotos 1ª, 3ª e 4ª, Arquivo 9º Bec.

14

Prova Final_HISTORIA DE COLIDER.indd 14

12/09/19 14:10

COLÍDER A CIDADE E SUA FORMAÇÃO HISTÓRICA – 40 anos

População estimada: 33.224 pessoas (2018).
Densidade demográfica: 9,95 hab/km² (2010).
Escolarização (6 a 14 anos): 97,2 % (2010).
IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal): 0,713 (2010).
Eleitorado apto a votar: 23.467.
Fundação oficial: 07 de maio de 1974.
•

Elevada à categoria de Distrito em 18 de junho de 1976.

•

Elevada à categoria de Município em 18 de dezembro de 1979.

•

Comarca instalada em 5 de julho de 1984.

15

Prova Final_HISTORIA DE COLIDER.indd 15

12/09/19 14:10

