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Editorial

Contar a trajetória de vida de um homem. Este é o 
intuito desta revista. Agripino de Oliveira Lima é 
uma pessoa singular, que chama atenção seja 

pela sua personalidade, seja pela sua figura marcante 
que se compõe de elementos icônicos, como o grande 
crucifixo que carrega no peito. Reconhecida por muitos, 
mas que pode apresentar-se desconhecida em alguns 
“detalhes” essenciais. O homem por trás da imagem, em 
seus 78 anos de história. Narrativa que tem como base 
fundamental suas próprias palavras, mesmo que muitas 
vezes a memória possa pregar algumas peças ou moldar-
se de acordo com a visão do protagonista. Mas, nem por 
isso, alguns pontos foram aqui desconsiderados, e talvez 
por isso, sejam estes importantes reveladores de suas 
características pessoais. 

Muitas vezes, o simples fato de narrar à trajetória de 
Agripino Lima foi uma atividade causadora de ausências 
e controvérsias, mas de fato sempre polêmica, o que 
acentua um adjetivo frequentemente destacado no homem 
que fez história na cidade. Por este último motivo, sua 
trama não pode ser compreendida de maneira individual, 
pois é cercada de momentos políticos, fases regadas de 
transformações sociais e culturais das quais também foi 
ator. O cenário principal: Presidente Prudente. 

Um resgate fotobiográfico que, de forma cronológica, 
narra momentos importantes da vida de Agripino em 
diferentes fases. Seus primeiros passos, ainda com as 
pernas tortas; a formação como professor; o vendedor de 
livros; a construção da universidade; a carreira política e 
sua ligação com Deus.  

Boris Kossoy, historiador e pesquisador da área da 
fotografia, traz uma filosofia que rege essas páginas. “As 
imagens nos trazem de volta o espírito de uma época. 
Elas não são meras ‘ilustrações’, mas fontes históricas 
primárias que, em conjunto com o texto, enriquecem 
qualquer biografia”. Firma-se, então, um objetivo 
determinante, que é contribuir para o entendimento da 
imagem fotográfica como forma de documento histórico 
e fonte de pesquisa, capaz de narrar essa trajetória de 
maneira atraente.

Fica aqui documentado parte do extenso material 
existente acerca desta personalidade com o propósito de 
reuni-lo em um único documento, permitindo assim que 
momentos significativos do passado sejam perpetuados e 
não fiquem relegados à poeira do tempo.
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A revista Videre chega a esta segunda edição com dois 
sentimentos. O primeiro é satisfação por ter vencido 
a barreira dos projetos que nunca saem do papel 

e povoam os armários e arquivos universitários Brasil 
afora. O segundo é o aumento da responsabilidade. Uma 
responsabilidade que a primeira edição sobre a história 
das Indústrias Matarazzo em Presidente Prudente já tinha 
assumido, mas que a partir de agora se firma ainda mais. 
Ela cresceu. É o passo mantido em busca de um ideal que 
nasceu firme, solidificado no conhecimento científico e na 
atividade prática rigorosa.

E nada melhor para acompanhar esta evolução 
do que tratar de um tema especial. Um desafio, eu 
diria, digno de profissionais experientes do mercado. 
Contar a história de Agripino de Oliveira Lima Filho, ou 
simplesmente Agripino Lima, não é fácil. Muitas variáveis 
são necessárias e na Faculdade de Comunicação Social 
“Jornalista Roberto Marinho” muitas também foram as 
tentativas de concretizar esta tarefa. Nenhuma, porém, 
havia saído até então do papel com tal abrangência e por 
motivos diversos, desde o receio em contar uma história 
tão extensa e intensa até o acesso a esta personalidade 
do município. 

Muitas são as opiniões sobre Agripino. Há aqueles 
que o amam e aqueles que o odeiam. Há quem procure 
manter distância e os que simplesmente vencem esta 
barreira e posicionam-se. É pessoa controversa, mas é 
assim que as grandes personalidades se formam dentro 
de uma sociedade. Sem a contradição nosso mundo não 
avançaria. E cabe ao jornalista decifrar estes meandros 
que compõem a história de um povo. Valente, cutuca, põe 
o dedo na ferida porque sabe que seu compromisso é 
com a história de Presidente Prudente. E faz isso numa 
narrativa apaixonante que traz de volta o sabor dos textos 
jornalísticos literários de boa envergadura, tão esquecidos 
na rotina febril e massacrante de um mercado que vive 
à base da velocidade tecnológica e esquece que a 
humanização é, e sempre foi, a base do melhor jornalismo. 

E na origem de todo este trabalho, o mais 
instigante documento visual de nossos tempos. Foram 
mais de oitocentas fotografias revisitadas pelos autores 
da revista. Fontes de pesquisa que levaram a horas e 
horas de entrevistas estruturadas e permitiram assim a 
reconstituição de fragmentos históricos importantes sobre 
Agripino Lima, desde sua infância, passando pelo seu 
empreendedorismo, a política e as polêmicas, e a religião. 
O que a fotografia nos permite ao ser assim tratada, 
levando em conta sua ontologia mais exata, é o que Pierre 
Francastel atesta ao dizer que “A verdadeira imagem não 
está na obra, está na memória”.

Quando da primeira edição, desejei bons ventos a 
Videre. Eles vieram e a revista seguiu ao sabor das forças 
contrárias, mas é a assim que a gente cresce. Você já viu 
uma pipa voar a favor do vento?

Roberto Mancuzo Jr.
Professor Especialista Orientador
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Fui eu quem mais carregou 
Agripino; o levava para todos 

os cantos, íamos até ao pomar 
e ficava fácil para pegar as 

frutas das árvores

Elias de Oliveira Lima
irmão sete anos mais velho

“
”

Crianças de fazenda. 
Jarbas, Agripino, José 
Carlos, Carlos José e 

Maria Antônia

Os primeiros passos
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O Início

Um problema na perna impedia Agripino de andar, e 
por isso ele precisou de colo por mais tempo que 
outras crianças. Quando tinha dois anos de idade, 

sua locomoção dependia das costas dos irmãos, onde se 
agarrava e entrelaçava os pés firmemente, formando um 
corpo só de duas cabeças e quatro mãos. “Fui eu quem 
mais carregou Agripino. O levava para todos os cantos. 
Íamos até ao pomar e ficava fácil para pegar as frutas das 
árvores”, conta Elias de Oliveira Lima, irmão, que na época 
tinha 11 e hoje 85 anos. Nos pés havia laranjas, limões e 
frutas típicas de uma fazenda. Antônio Leão Torsi, médico 
e amigo da família, disse que seria necessário operar e 
quebrar os ossos da perna em vários pontos para depois 
engessá-la. O pai, Agripino de Oliveira Lima, assustado 
com a resposta, perguntou se não haveria outra solução 
menos dolorosa e o “doutor” receitou: tomate. Na horta 
da fazenda Graminha, localizada no município de Lençóis 
Paulista, onde moravam pai, mãe e onze irmãos, era 
cultivado de tudo. “Não sei por que tomate, tomate não 
tem cálcio!”, diz Agripino ao recordar do tempo em que 
a salada era peça-chave do prato, acompanhada pelo 
arroz e feijão; refeição até hoje muito apreciada por ele e 
predileta se somada ao ovo frito. 

Com o passar do tempo as pernas começaram 

Acervo M
aria Antonia
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a endireitar-se, o que poderia advir de duas hipóteses 
consideradas pela família: a fé depositada pela mãe 
nas orações que pedia a cura; ou a quantidade ingerida 
de tomate. Mas, não escapou do gesso. Aos 14 anos, 
enquanto disputava uma “pelada”, o jogador do time 
adversário aplicou-lhe uma falta tão violenta, com um 
chute na perna esquerda, que deixou Agripino de molho 
durante quarenta dias no hospital, imobilizado, à espera 
pela recuperação. “Eu passava o tempo paquerando 
as enfermeiras”, lembra. O fato é que, sem nenhum 
rompimento ósseo, com cerca de cinco anos de idade, 
já se locomovia normalmente. Assim, Agripino de Oliveira 
Lima Filho, nascido em 31 de agosto de 1931, na própria 
fazenda Graminha, iniciou sua história, meio cigana, meio 
rústica, hora turbulenta, parte vitoriosa. 

Trajetória que inclui na bagagem seis mudanças 
de cidade, até se estabelecer em Presidente Prudente. 
Afazeres diferentes, dentre eles motorista, professor, 
vendedor de carros, de livros, prefeito, vereador, deputado 

federal além de idealizador de uma universidade.
Enquanto Agripino tentava dar seus primeiros 

passos, o país caminhava para um novo período. Era o 
início do governo de Getúlio Vargas, ou a “Era Vargas”, 
ou o “Estado Getulista”. Presidente considerado ditador 
e populista; um líder nato, atraiu a grande massa e 
estabeleceu uma firme ligação com a Igreja Católica, 
estando todas estas ações e características amplamente 
interligadas. Era o “Getulismo”, termo que muitos anos 
depois, na época de eleições em Presidente Prudente 
no ano de 1992, viria a ser copiado pelo então deputado 
federal Tadashi Kuriki não por acaso. O político dizia 
perceber na cidade uma forte tendência “Agripinista”, 
em declaração ao jornal Folha da Região de 28 de junho 
do mesmo ano, abaixo da manchete “Para Tadashi a 
tendência hoje é mesmo Agripinista”.  

 Mas, não antecipando os acontecimentos, de 
volta às pernas tortas. A doença que Agripino tinha nos 
membros inferiores chama-se Genu valgun, ou doença 

Os irmãos Elias, 
Jarbas, Agripino, 
Adige, os gêmeos 
caçulas Carlos 
José, José Carlos 
e Maria Antônia, 
na fazenda em 
Borebi. Para um 
bom observador, 
é possível notar 
a curvatura ainda 
congruente entre 
os joelhos de 
Agripino

No meio das doze 
crianças, com 

roupinhas de missa, 
há um intruso 

indefinido. Com cara 
de choro, Agripino na 
ponta direita.. Ele não 
sabe  dizer quem é o 

estranho (a)

Hoje sou 
considerado pelos 

outros como “o 
mais vivo dos 

irmãos”. 
Eles dizem que é 

porque sou o mais 
esperto

Agripino Lima”
“

A
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“dos joelhos para dentro”, considerada normal em 
crianças de até três anos e ocasionada pela posição intra-
uterina. Até os sete anos, normalmente as pernas voltam 
à posição correta. Atualmente, por causa do avanço na 
ortopedia, são utilizados novos métodos corretivos. Mas, 
na década de 1930, a vida na fazenda era afastada de 
tecnologia.

 Silvéria do Prado Lima rezava dia e noite pela cura 
do filho. Atividade paralela entre tantos outros afazeres 
diários de quem não tinha apenas uma casa para cuidar, 
mas uma fazenda e onze crianças. Fazia pão para o café-
da-manhã, extraia o leite, produzia a massa, passava 
na máquina, amassava, esperava adormecer e levava 
ao forno. Fazia também queijo, linguiça, lavava a louça, 
cuidava da horta, arrumava as camas, limpava a casa. 

“Tadinha da minha mãe”, lembra Agripino. “Ela cuidava 
de tudo, de tudo mesmo, uma santinha”.  Mas todos 
contribuíam com as atividades, desde a irmã mais velha 
ao caçula. A formação religiosa que Agripino recebeu da 
mãe perdura até hoje e acompanha vários momentos de 
sua vida, mas o catolicismo nessa época era praticado em 
casa.  

Aos domingos o padre chegava para uma 
celebração nas redondezas do município, às cinco horas 
da manhã. Agripino ajudava na realização da missa. 
Quando criança foi coroinha, “mas era para beber o 
vinho do padre escondido”, brinca. A celebração ainda 
era em latim, com o padre voltado de costas para os 
fiéis. Iniciava a fala: “Introibo ad altari Dei”, que significa 
“subirei ao altar de Deus”; ao que os coroinhas, inclusive 

Uma festa de casamento que reuniu todos 
os irmãos, última recordação de todos 
juntos. Na primeira fileira, Agripino, Elias, 
Lúcio, Jupira, Maria Antonia, Dirce, Doraci. 
Na parte de trás, Carlos José, Adige, José 
Carlos e Luís Jarbas

Agripino de Oliveira Lima (pai) e Silvéria do 
Prado. Moradores de fazendas vizinhas que 
se conheceram e fincaram laços na fazenda 

Graminha. Com pouco grau de escolaridade, 
trabalharam duro na roça para educar as 

crianças e proporcionar a elas o que não tiveram

No início da década de 40, nas bodas de ouro 
dos pais que estão sentados ao centro. Na 
fileira de trás Elias (no primeiro “porre de sua 
vida”), Maria Antônia, Lúcio, Zuleica (esposa 
Lúcio), Fortunato (marido Dirce), Dirce, Jupira, 
Doraci com a filha Maria Cecília e Júlio. Á 
frente, Luís Jarbas, Agripino (com meias até 
o joelho), pai e mãe de vestido florido, Adige. 
Sentadinhos no chão, os gêmeos Carlos José 
e José Carlos, e Maria de Lourdes de laço na 
cabeça, uma sobrinha com 11 tios

”
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Ainda em Borebi, aos 16 
anos, Agripino é o primeiro 

da escadinha. Está no 
casamento de um dos 

irmãos, acompanhado pelos 
"parentes-amigos".“Esse dia 
eu tomei um porre de pinga! 

Virei um copo todinho. 
Depois me colocaram 
debaixo do chuveiro”, 

lembra

Agripino diz 
nunca ter tido o 

hábito de manter 
uma atividade 

só e começou a 
trabalhar quando 

criança. Ainda 
na fazenda ele 
vendia frutas e 

verduras que 
eram cultivadas 

lá mesmo. Na 
foto ao lado  

em  Borebi, no 
ano de1947. 

Era estudante e 
ajudava a família 

no comércio , 
estabelecimento 
que compraram 

com o prêmio da 
loteria 

Agripino, respondiam em coro: “Ad Deum qui laetificat 
juventutem meam”, no português, “do Deus que alegra 
a minha juventude”. Nessa mesma época disse à mãe 
que ia mudar-se para Botucatu e estudar para padre. 
Ela logo suspendeu a ideia. “Você desse tamanho já é 
mulherengo, imagina quando crescer!”, conta Agripino ao 
se lembrar da conversa. A família não chegava a ir à igreja 
com assiduidade, pois o caminho era longo e a fazenda 
isolada. “Não íamos a festas. Nóis (sic) morava na 
roça! Era tudo longe”, lembra. Para estudar, as crianças 
percorriam uma distância de cerca de seis quilômetros 
que as separava da escola. Mas, Agripino ainda era muito 
novo para frequentar as aulas. “Ainda bem, senão eu teria 
que carregá-lo nas costas”, diz Elias, pensativo.

 Os irmãos na realidade eram doze, em ordem de 
nascimento: Doracy, Dirce, Lúcio, Elias, Maria Antonia, 
Jupira, Luiz Jarbas, Agripino, Adige, José Carlos e Carlos 
José. Uma décima segunda irmã, Mercedes, morreu 
ainda aos cinco anos com uma possível desidratação e é 
a menos recordada pelos outros, que pouca ou nenhuma 
memória tem dela. 

As lembranças de Agripino, aliás, já pouco 
apagadas pelo tempo e devido a pouca idade que tinha 

A
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Garça, 1949. Aos 
18 anos o jovem 
Agripino deixou a 
cidade de Borebi 
para continuar os 
estudos e seguir 
seu caminho 
enquanto 
estudante 
para tornar-se 
professor 

No Tiro de Guerra 
com mais 47 homens 
fardados. Agripino 
no meio de tantos 
companheiros não 
sabe onde está, 
mas sabe que é um 
deles. "Não sei se 
queria, mas tinha 
que servir. Eu fui 
escoteiro também", 
conta sobre a época 
de trajes obrigatórios 
e acampamentos

enquanto morador da fazenda Graminha, o aproximam do 
que seria a primeira casa que morou. A propriedade era 
de madeira, com treze pessoas que se dividam em três 
quartos. Os meninos dormiam no mesmo cômodo, numa 
cama de casal com estrutura de ferro. Separados em uma 
segunda casa ficavam os avós de Agripino por parte de 
pai, que eram os proprietários da terra. 

Sabugos de milho viravam brinquedo e em um 
buraco na encosta do rio, era improvisada uma piscina. 
“Eu não ia lá, os mais velhos é que brincavam”, conta 
Agripino sobre a recordação do irmão Elias. “Só que não 
tinha muito tempo para brincar não. Todo mundo tinha 
que trabalhar”, lembra. E assim garantiam o sustento da 
família. 

Eram produzidos queijo, leite e linguiça para vender. 

O pai ia até a cidade de Lençóis com a mercadoria no 
lombo do cavalo. Na roça havia também uma plantação 
de café. Atualmente a casa da sede não existe mais. 
Restam apenas os destroços. Tijolos de recordação foram 
colhidos em visitas recentes de Agripino e Elias; e hoje 
são objetos de lembrança e decoração.

 Para buscar uma vida melhor e com mais conforto, 
a cidade de Agudos foi o destino seguinte. Mudaram-
se para uma nova fazenda, onde o chefe da família era 
o administrador da terra. Mas lá não ficaram por muito 
tempo. Um dia o pai de Agripino chegou em casa com 
lágrimas nos olhos, com uma notícia que mudou o rumo 
da família. O mais velho dos irmãos, Lúcio, aos dezesseis 
anos, comprou um bilhete de loteria fiado, que depois 
pagou descontando uma ínfima parte de 40.000 contos 

Acervo Maria Antonia

Acervo Maria Antonia
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No final da década de 1940. Na idade de cumprir 
com o serviço militar obrigatório. Diferente do que 
acontece hoje, Agripino pode manter o bigodinho, 
que fazia parte da moda e o acompanhou ainda 
durante alguns anos

Agripino aos 19 anos, com os amigos de estudo 
da escola normal em Garça. João Antônio 

Vítor, de terno preto, primeiro na fileira de cima, 
seguido por Antônio e Edimir Braga.  Abaixo, 

ainda de bigodinho, Agripino e o quarto colega, 
do qual ele só recorda ser judeu

de réis do prêmio que ganhou. “Então porque você está 
chorando? Deveria estar rindo”, seriam as palavras de 
Silvéria para o marido, lembra Agripino. Com o dinheiro, 
Lúcio comprou dois estabelecimentos na cidade de Borebi, 
que ficavam um em frente ao outro. O real português, ou 
réis, foi a moeda utilizada até 1942. O irmão mais velho 
cuidava da farmácia e o pai era o responsável por uma 
loja de secos e molhados. Agripino, como todos os outros, 
ajudava no balcão e no que fosse preciso. 

Acontece que para o progenitor, a educação era 
imprescindível e o futuro que desejava para os filhos, como 
costumam desejar os pais, era diferente do que tivera para 
si. Havia frequentado a escola por dois anos e a esposa 
durante quatro. Agripino ia de jardineira para as aulas, o 
meio de transporte da época que fazia a conexão de 100 
quilômetros entre as cidades três vezes por dia.  Percorria 
o caminho pois o colégio ficava na cidade de Agudos, a 

mesma que morara anteriormente. Jarbas, um ano mais 
velho que Agripino, deveria sair da cidade definitivamente 
para estudar, mas quis ficar e cuidar do estabelecimento. 
Assim, permaneceu em Borebi e o irmão mais novo 
mudou-se. Foi para Garça fazer o colegial e lá morava 
com a irmã Dirce, que já havia casado e o hospedou 
durante esse tempo. Depois, a família inteira reencontrou-
se no mesmo município. Lá, aplicaram o dinheiro que 
guardaram enquanto comerciantes para abrir uma loja: a 
“Sassarico”, que vendia secos e molhados como tecidos, 
calcinhas e pinga. Agripino lavava as garrafas, depois as 
enchia com a bebida, dirigia o caminhão e transportava 
a cachaça até São Paulo. Conta que certa vez chegou 
ao depósito da Companhia de Bebidas Antártica e foi 
recepcionado por quinze carregadores, chamados de 
“chapas”, que tratariam de descarregar a mercadoria. “É 
de graça?”, perguntou o motorista que recebeu um não de 

Para formar-se professor, 
Agripino estudou a 

“escola normal”. Eram 
aulas que instruíam 

o aluno para ser o 
próximo a estar à frente 

do quadro-negro. Não 
possuía caráter de 

graduação, funcionando 
como um curso 

fundamental específico. 
Agripino é o primeiro 

na fileira de trás, dentre 
tantas mulheres da turma 

na foto de final de ano
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resposta e devolveu o troco. “Se eu tivesse dinheiro para 
pagar, teria jantado ontem!”. Não restou outra alternativa 
a não ser carregar caixa por caixa, sozinho, enquanto os 
outros quinze o olhavam sentados na calçada. “Quando 
terminei, bateram palmas para mim”. 

Conciliava ainda o serviço com os estudos. “Sempre 
fui bom aluno”, conta. Mais tarde quando ocupava as 
salas de aula do curso de Direito na Instituição Toledo de 
Ensino, tirou nove em uma prova, que depois foi exibida 
pelo professor para outros alunos de uma turma menos 
avançada. “Vocês estão vendo? Ele merecia dez, mas 
eu só não dou a nota, porque dez eu só dou pra Deus!”, 
seria a fala do “mestre”, lembrada pelo hoje advogado. 
Entre o exercício das múltiplas atividades, enquanto 
vendedor de bebidas e aluno, terminou sua formação; 
o que na época garantia que o conhecimento aprendido 
pudesse ser ensinado. Ainda frequentador das carteiras 
da sala de aula, no período noturno, ocupava à frente do 
quadro-negro do curso especial para adultos, uma forma 

Agripino aos 20 anos.
Anteriormente havia dado 

aulas em um curso noturno 
para adultos, onde angariou 

pontos para concluir a 
formação, processo normal 

da época

Em um passeio com algumas 
das colegas de classe. 
Ele é o primeiro do lado 
esquerdo. “Estava muito bem 
acompanhado”, brinca Agripino

A
cervo A

na C
ardoso

Acervo Maria Antonia



14

de angariar pontos para completar a formação. Então se 
tornou professor. 

Garça localizada a 400 quilômetros de São Paulo, 
foi ainda a cidade escolhida para o ofício, no ano de 
1953. Aliás, foi alí que o destino uniu um dos casais 
mais importantes da história prudentina. O encontro foi 
tradicional. Fazia pouco tempo, Ana Cardoso Maia que 
morava em Gália, havia se mudado para Garça. Na rua, 
era feito o footing, onde homens e mulheres rodeavam o 
local e trocavam olhares e gracejos a fim de se conquistar. 
Era o flerte que seria hoje traduzido como paquera. 
“Ela era alta, magrinha, um piteuzinho”, brinca Agripino 
lembrando-se da moça recém-chegada na cidade e que 
diz ser seu maior defeito a grande paixão por mulheres 
– e também sua maior qualidade. Conversaram e foram 
ao cinema. “O filme eu não lembro”, conta Ana, na 

época já professora primária. Como haveria de ser, os 
dois namoraram e depois casaram. Agripino conseguiu 
emprego de professor  na fazenda Taquarussu, município 
de Salgado Filho, no distrito de Junqueirópolis, região da 
Nova Alta Paulista. Para chegar no local precisava pegar 
o trem e depois percorrer à pé seis quilômetros. Tempos 
depois, mudou de sala de aula novamente, e foi lecionar 
para meninos do primário na Escola Estadual João 
Crisóstomo, de volta a Garça. 

O primeiro filho nasceu ainda nesta cidade, e deu o 
seu primeiro suspiro dentro de casa. A parteira Carolina foi 
inclusive auxiliada por Agripino, para Dona Ana dar a luz. 
“Eu até ajudei a puxar pela cabecinha”, é o que ele conta. 
“Ajudava a dar banho, comida já dei também,  trocava 
fralda”, lembra. Nos primeiros meses como pai o que mais 
recorda era o “nervosinho” de César, que batia com as 

Enquanto estudante, 
para tornar-se 

professora, Ana 
Cardoso Maia, em 
1947. Dar aulas foi 

uma opção certa 
desde cedo. Também 

moradora de uma 
fazenda, Ana mudou-
se para Garça depois 

que seus irmãos, 
que eram torneiros 

mecânicos, abriram 
uma oficina na 

cidade

Eu sempre tive vocação para 
ser professora e sempre fui 

uma ótima professora

Ana Cardoso Maia

“ ”
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Os olhares começaram no 
footing.  Casal Agripino e Ana

A união entre os dois 
professores. A cerimônia 
não chegou a ter uma 
grande festa no final, mas 
as famílias apoiavam o 
casamento desde o início. 
"Eu que paguei, não dei 
calote não", conta o noivo 
da foto.
Dona Ana e Agripino em 
Garça, 26 de julho de 
1953

No topo da formação, ao lado esquerdo. 
Em 1955, o professor entre alunos do 
primário em Junqueirópolis. Trem e mais 
seis quilômetros para chegar ao local. Mas, 
com o processo de união de cônjuges, que 
permitia a um casal de professores trabalhar 
na mesma cidade, Agripino optou por Garça, 
onde já residia com a esposa

Dedicatória no verso da foto. 
Uma recordação

Acervo Ana Cardoso
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pegando fogo”, conta. Foram 56 jipes e um caminhão. 
As duas meninas da família nasceram nessa época. 

Vieram ao mundo Ana Cristina e Maria Regina. Já o último 
filho, Paulo Lima, nascido pelas mãos do médico Valdomiro 
Fagundes, encontrou ao seu redor um novo cenário. 

A oportunidade de emprego em uma nova cidade 
mudou o rumo da história de uma sociedade. O próximo 
destino seria mesmo o destino de Agripino, que para ser 
diretor de uma nova escola, mudou-se para Presidente 
Prudente, onde se eternizou na história.

pernas dentro do berço de madeira e dava a impressão 
de que ia se quebrar. Como foi tornar-se pai? “Foi fácil, do 
jeito convencional mesmo”, ele responde às gargalhadas.  

Prestou um concurso em São Paulo para tornar-
se diretor. Eram apenas 11 vagas para 350 concorrentes. 
A classificação final Agripino não lembra, o fato é foi 
aprovado. Assim, em uma nova transferência, mudaram 
para Alfredo Marcondes. Como homem não acostumado 
em exercer uma atividade só, Agripino era diretor mas 
passou também a vender veículos. “Vendia tudo, até 

O pai de Agripino 
com o netinho 

Augusto César

Acervo Maria Antonia
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Agripino à esquerda, de 
terno e sem gravata. Na 
primeira atuação como 
diretor, depois de ter 
prestado um concurso 
em São Paulo. Ele foi 
um dos responsáveis 
pela inauguração do 
Grupo Escolar em Alfredo 
Marcondes, em 1960. Além 
do trabalho na escola, foi 
nessa época também que 
passou a vender carros

Como professor primário em 
Garça, na Escola Estadual 

João Crisóstomo, em 1957. 
Local que passou a lecionar 

depois de Junqueirópolis. 
"Eu era amigo dos alunos", 

lembra Agripino. Desta 
forma, mais para frente 

enquanto diretor, ele recorria 
a métodos alternativos 

para manter o controle das 
crianças na escola  

De castigo para os alunos 
desobedientes eu dava 

serviço.
- Pega o escovão e vai 

encerar o chão
Agripino Lima lembra e ri,
ao falar sobre o tempo de diretor

“
”

Acervo Maria Antonia
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O vendedor de livros

Na livraria em 1965, à 
direita. “Quem é esse 
com bigodinho de Hitler?”, 
pergunta o próprio 
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De porta em porta

O Brasil passava por um período de transformações. 
Juscelino Kubitschek (1956-1961), homem 
considerado por Agripino um “pé-de-valsa”, firmou 

em campanha e governo o lema “cinqüenta anos em 
cinco”, ou numericamente "50x5", criação anos depois 
reutilizada em campanha para Paulo Constantino, ex-
prefeito de Presidente Prudente. O tempo de mandato de 
JK foi marcado pelo desenvolvimento econômico e pela 
construção de Brasília. A política estabelecia o "Plano 
de Metas", com 31 objetivos, nos setores de energia, 
transportes, alimentação, indústrias de base, educação 
e a construção da capital. Segundo a socióloga Maria 
Angela D’Incao, dois pontos foram fundamentais nessa 
época para a expansão de Presidente Prudente. Com 
a consolidação das Leis Trabalhistas, que obrigava os 
donos de fazendas a registrarem seus funcionários, houve 
um grande momento de transição de trabalhadores do 
meio rural para a área urbana. Uma das consequências 
do fato é o surgimento dos "bóias-frias", denominação 
dada ao homem que mora na cidade, mas vai todos 
os dias trabalhar com a terra; mão-de-obra barata e 
explorada por parte dos patrões. A prática do serviço 
marginalizou essa massa humana e posteriormente foi 
uma causa que deu força a movimentos sociais, entre 
eles o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), com o qual Agripino viria a relacionar-se mais 
tarde. O segundo ponto que levou a urbanização da 
cidade foi o desenvolvimento das vias rodoviárias. Para 
Boris Fausto, autor do livro A História do Brasil, o país 
"tornou-se cada vez mais dependente da extensão e 
conservação das rodovias e do uso de derivados do 
petróleo na área de transportes”. É importante destacar  
que ainda houve uma continuação na expansão dos 

Acervo M
aria Antonia
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trilhos, com a construção da ferrovia Ramal de Dourados, 
que em 1960, concluiu sua primeira etapa, com a ligação 
de Presidente Prudente à Teodoro Sampaio. O fato é 
que mesmo havendo esse desenvolvimento ferroviário, o 
detrimento das linhas em relação às vias não foi evitado. 
Em 1962, a estação de Estrada de Ferro, por onde 
rodavam os trens, perdeu sua vez para os ônibus.

Além destas observações, há ainda outras  
mudanças que moldam a reconstrução do cenário 
prudentino. Quase dez anos antes da chegada do diretor 
que vinha de Alfredo Marcondes, a cidade havia dado um 
salto. Benjamim Resende, no livro Raízes Prudentinas, 
detalha que durante o período de mandato do prefeito 
Pedro Furquim (1948-1951), o município foi considerado 
como o que mais crescera nos últimos dez anos no estado 
de São Paulo. Houve aí um aumento da população de 
14 mil para cerca de 30 mil habitantes. E além disso, 
ele relata que era crescente o desenvolvimento de 
mais um meio de transporte. No aeroporto, a circulação 
aumentava e já havia um total de cinco vôos diários que 
transportavam passageiros à capital. Um último marco foi 

no ano de 1958, quando  inaugurava o Cine Presidente, 
considerado um avanço tecnológico na história da 
cidade. Era lá que rapazes e moças encontravam-se e 
faziam do local um ponto badalado de entretenimento.   

Em 1963, Agripino então com 32 anos, deparou-se 
e participou deste contexto em período de modificação.

Com o amigo Renato Teixeira, formou uma 
sociedade e passou a vender coleções de livros. A 
princípio achou o negócio interessante pois à Teixeira, 
que até então cuidava do negócio sozinho, Agripino 
emprestava dinheiro. Quando recebia de volta a quantia 
concedida, percebia que esta vinha acrescida de juros 
bem mais altos do que o estipulado no acordo. Então, 
interessado no esquema, propôs parceria. Entregava 
na mão do colega parte do dinheiro que ganhava como 
diretor, pois não via problema em fazer isso. E se ele não 
pagasse depois? “Nunca mexi com malandro”, responde.

Primeiro era feita a pesquisa de mercado. Ele ia 
até São Paulo e gastava as solas do sapato no comércio 
em busca das coleções de livros mais baratas, para que 
pudesse revender. Conta que foi numa dessas viagens, 

Ao chegar a Presidente 
Prudente na década de 
60, Agripino encontrou 
um cenário parecido com 
este

Inaugurado em 1958, 
o cine Presidente era 
considerado o “point” 
da época . Moderno 

em tecnologia, a sala 
tinha uma parte especial 

em um andar superior, 
chamado "puma", local 

reservado para os casais 
mais apaixonados, 
segundo relatos de 

antigos frequentadores. 
Hoje o cinema localizado 

na avenida Coronel 
Marcondes, quase de 

esquina com a Washington 
Luíz, existe apenas na 

lembrança

Acervo Museu e Arquivo Histórico Prefeito Antonio Sandoval Netto

Acervo Museu e Arquivo Histórico Prefeito Antonio Sandoval Netto
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ao entrar em uma editora, encontrou com um colega. 
Um homem despenteado, alto e magro, de óculos 
semi-redondos e bigode. Era Jânio Quadros, que foi 
presidente da república por sete meses (31/01/1961 a 
25/08/1961), mas renunciou ao cargo. Personagem 
político dedicado às letras, Jânio era conhecido pela 
sua pronúncia do português estritamente correta e 
nessa época havia lançado o “Curso Práctico da Língua 
Portuguêsa e sua Literatura: Morfologia e Fonética”. 
“Ele era um demagogo”, conta Agripino. “Queria mandar 
sozinho no Brasil, por isso renunciou”, complementa. 
Conhecido pelas fortes medidas que tomou logo que 
assumiu o poder, uma delas foi a proibição do uso do 
biquíni. E o amigo, o que achou? “Eu não, eu era a favor 
das mulheres sem o biquíni”, declara-se Agripino contra 
o pensamento do populista. Com o tempo, os colegas 
tornaram-se amigos. Jânio algumas vezes chegou a ficar 
hospedado por semanas em Presidente Prudente, na 
casa da família de Oliveira Lima.

A sistemática para ganhar com a venda das 
obras literárias incluía um alto lucro sobre a mercadoria. 
Agripino conta que, por exemplo, se compravam uma 
coleção de livros por cinco cruzeiros, revendiam por 
vinte e cinco; de cinqüenta por duzentos. “Não era uma 
coisa exagerada”, diz Agripino.

A mercadoria chegava a Presidente Prudente de 
caminhão. Eram cargas de até 20 mil quilos de livros. A 
idéia do tipo de transporte foi de Agripino que, quando 
formou a sociedade, entendia diferente de como era 
feito por Teixeira. O produto deveria ser difundido em 
grande escala para render mais lucro – muito mais 
lucro. O esquema expandiu. Contratados funcionários, o 
objetivo era ultrapassar as fronteiras da região do Oeste 
Paulista.  O que, posteriormente, viria a passar para o 
plano concreto. Segundo Agripino, ele foi considerado 
um dos maiores vendedores do Brasil pelo dono de 
uma das editoras da quail comprava. Como não havia 
um local para guardar a grande quantidade de material, 

Em visita à Garça, em 1972, para 
comemorar o 74ª aniversário da mãe. 

Agripino mudou-se para Presidente 
Prudente, mas parte da sua família 

permaneceu na outra cidade e lá 
continuam até hoje. Por isso, ele ia 

visitá-los. "Nós éramos bastante unidos, 
verdadeiros irmãos", conta Elias de 

Oliveira sobre o tempo dos irmãos de 
molecagem na fazenda. A partir da 

direita, os irmãos Jarbas, Elias, Agripino, 
Lúcio, José Carlos e Carlos José

Agripino com companheiros na 
livraria. “Eu vendia para fora, mas  
acho que no Brasil pouca gente lê”, 
conta. Mesmo que fosse apenas 
para enfeitar estantes, não deixava 
o cliente escapar. Entre esta e suas 
outras atividades, foi assim que 
juntou seu primeiro milhão

Acervo Maria Antonia

Acervo Ana Cardoso
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completaram o negócio com um terceiro sócio, conhecido 
apenas como Chiquinho. Este, que era gerente de 
uma firma de São Paulo, distribuidora de amendoim e 
algodão, com filial em Presidente Prudente, concedeu 
parte do espaço físico do lugar onde trabalhava, para 
que os volumes fossem armazenados. Posteriormente a 
sede mudou de endereço, mas a sociedade permaneceu. 
Alojadas no corredor de um prédio à rua Tenente Nicolau 
Maffei, quase de esquina com a avenida Brasil, as obras 
ficavam na parte de baixo de uma escada esperando 
para serem revendidas.

Na primeira residência da família na cidade, um 
sobrado alugado acima da linha do trem, próximo ao 
estabelecimento hoje chamado de “Bar da Estação”, 
na Vila Marcondes, Agripino despertava ainda antes 
do sol. Quatro horas da manhã levantava-se da cama, 
hábito que diz o acompanhar por toda a vida. “Quando 
eu era pequeno, meu pai primeiro puxava a coberta e 
nos esperava acordar. Se a gente continuasse na cama, 
ele jogava água; por isso aprendi”, relembra Agripino 

dos dias na fazenda. Não tomava café da manhã, mas 
tomava banho. “Isso eu sempre fiz, e também precisava 
estar preparado para encontrar os clientes”, conta. “Uma 
vez fui considerado o homem mais limpo da cidade”, fala 
sobre o que teria dito o médico e amigo, chamado por 
ele de Dr. Freitas. Mais uma das nomeações que partem 
do ego exagerado de Agripino. Mas, capaz de revelar 
ainda traços de sua personalidade. Neif Taiar, jornalista 
prudentino, sobre a afirmação brinca e contradiz. “Ele 
era sujo e não lavava o cabelo”. 

Dentro de um dos sessenta jipes DKW, de cor azul 
escuro, os respectivos sessenta vendedores rodavam 
por Presidente Prudente, cidades vizinhas e chegavam 
até outros estados, como Minas Gerais, Mato Grosso e 
Paraná. A título de curiosidade, a DKW é considerada 
uma marca histórica de carros e motos. Sua principal 
característica é o motor de dois tempos. Segundo dados 
disponíveis no site "dkw.com.br", a partir de 1958, alguns 
tipos deste automóvel foram fabricados no Brasil, como 
um jipe baseado no Munga. Um reflexo ainda da política 

Na formatura de Direito em 
1968. Em um dos cursos 
tradicionais da época, entre 
Medicina e Engenharia, 
Agripino estudava 
apenas para acumular 
conhecimento, pois já 
sabia de antemão que não 
iria exercer a profissão de 
advogado. Segundo ele, foi 
considerado o aluno com 
melhores notas de sua sala

“A rasura no ano 
não fui eu quem fiz”, 

ressalta
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econômica de Juscelino Kubitschek, com a implantação 
do Grupo Executivo da Indústria Automobilística (Geia). 

De estômago vazio, como muitas vezes 
permanecia até o período da noite, Agripino saía sem 
que houvesse um destino certo. “Não era como hoje, não 
tinha essa organização toda”, lembra. O planejamento 
não existia nem para a divisão do dinheiro que entrava na 
empresa. “Sei lá como nós fazíamos. Tinha o montante 
lá e cada um ficava com uma parte!”, explica de modo 
a entender que a falta de critérios nesse caso fosse o 
melhor caminho. 

Escolhia uma rua ou casa a seu contento, batia 
palmas e chamava pelo morador. Se a resposta era que 
não havia interesse na mercadoria, o vendedor rebatia. 
“Eu só quero mostrar, posso entrar?”. Daí apresentava o 
produto. Em momentos mais fervorosos, onde recebia um 
sonoro “não” como resposta, apelava para os céus: “Pelo 
amor de Deus me deixa entrar, quero mostrar os livros, só 
mostrar!”. E vendia. “A senhora tem estante? Já pensou 
em colocar nela a coleção do Rui Barbosa? Fica uma 
beleza”, argumentava. Além das obras do escritor baiano, 
também poderiam servir como "objetos de decoração", 
obras como as de Monteiro Lobato, Machado de Assis e 
Jorge Amado. O pagamento poderia vir dali a vários dias, 
em cinco, dez vezes (sem entrada). Havia descontos, 
tudo dependia do cliente, a negociação era feita na 
hora e para o pagamento ainda prevalecia o princípio 
da boa-fé. Depois os outros funcionários, que além de 
vendedores também eram cobradores, seguiam até as 
casas para receber o que era devido nas promissórias. 
“Como eu era professor, costumava ser sempre bem 
recebido nas casas”, conta. Mas não tomava café, diz 
nunca ter gostado da bebida. Os copos que bebe estão 
completos com muita água, às vezes Coca-Cola (sem 
gelo ou limão), uma dose de uísque cowboy ou poucas 
taças de vinho em datas comemorativas. Lanches 
tradicionais como pão com mortadela, acompanhado de 
um copinho de plástico com refrigerante de guaraná, ou 
torresmo com cerveja; são parte das fotografias de sua 
carreira, traduzidos em prazer ou um “social”. Mas de 
fato é este tipo de peculiaridade uma das características 
que o aproxima e cria perante a massa uma identificação. 
Aliás, o paladar de Agripino é notável. Leodete Gazoni 
Ferreira, Coordenadora de Comunicação da Unoeste, 
conta que para uma reunião que seria realizada em sua 
casa, o prato definido era pizza. Agripino foi até a cozinha 
curioso, onde encontrou no fogão uma panelinha com 
uma sopinha e logo trocou a primeira refeição oferecida 
pela anfitriã pelos diversos legumes que compunham a 
papinha. Resultado, ele comeu toda a comidinha do bebê.   

Ele era um demagogo. Quando ia 
fazer comícios, tirava de dentro do 

casacão preto um sanduíche. Aí 
comia na frente do público

Agripino de Oliveira Lima
sobre Jânio Quadros

“
”

Entre os amigos, uma coisa 
em comum: a identificação 
com a população. Jânio 
Quadros e Agripino 
foram considerados 
historicamente como 
líderes populistas, apesar 
de não perceberem-se 
desta forma. A amizade 
entre os dois fez com que 
para o para o ex-prefeito 
de Presidente Prudente 
se torna-se usual receber 
suas visitas e hospedá-lo 
em sua casa por semanas

Jânio, Agripino e Altamiro Belo 
Galindo. “Ele dava uma de bravo”, 
comenta a respeito da expressão do 
ex-presidente

Dedicatória de Jânio a 
Agripino no verso de um 
folheto político

Acervo Ana Cardoso

Acervo Ana Cardoso



24

Paralela à atividade de vendedor, era diretor da 
escola Professora Maria Luiza Formosinho Ribeiro, que 
na época era conhecida por escola da Vila Charlotte. 
Como dedicava grande parte do tempo aos livros, elegeu 
um vice-diretor, chamado Rubens Coraza, para auxiliá-lo 
na tarefa e que cuidava de quase todas as atividades 
que cabiam ao diretor. “Ele era bonzinho, me ajudava. 
E eu era malandro. Ia lá assinar o ponto”, fala Agripino 
enquanto ri. Mas além dessas duas atividades, tinha ainda 
mais uma ocupação que completava a sua tripla jornada.  
Logo que chegou à cidade, passou também a estudar  
Direito, na Instituição Toledo de Ensino, que nove anos 
depois teria como concorrente a faculdade que Agripino 
idealizou. “Esse negócio de concorrência, eu nunca liguei 
pra isso”, diz. Depois de graduado formou uma sociedade 
com Ítalo Luchino em um escritório de advocacia. Possuía 
autorização da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
para exercer a profissão, mas não advogava. “Fiz a 
faculdade porque queria estudar, sem educação não dá 
para ser nada”, explica. Atuava, então, como uma espécie 
de “cobrador” das promissórias devidas pelos clientes do 

colega-sócio que controlava as causas.  Logo depois da 
primeira graduação passou a cursar Pedagogia e formou-
se em 1970 pela Faculdade de Filosofia de Mogi das 
Cruzes.    

A época de várias funções rendeu bons frutos. Por 
dia, Agripino diz que as vendas de livros alcançavam até 
200 mil cruzeiros. “Eu sei que era isso aí, 200 mil, se foram 
réis, cruzeiros, reais... eu sei que era bastante”. E não 
importando qual o cifrão, “assim juntamos nosso primeiro 
milhão”, conta Dona Ana. O dinheiro era canalizado e 
investido. A renda alcançada pelo marido era aplicada 
em imóveis, fazendas, ou economizada. Foi nessa época 
que começaram a construção da casa que hoje pertence 
à dona Ana. Já o salário dela de professora era que 
sustentava a família. Cobria as despesas com alimentação, 
com os filhos, com lençóis novos, roupas, brinquedos. As 
crianças, quando não estavam na escola, ficavam com 
uma secretária do lar, enquanto os pais se dedicavam 
à forte jornada de trabalho que garantiria o sustento e o 
enriquecimento futuro. Calculados ou não, os próximos 
passos de Agripino foram decisivos.

Ele era meu sócio, era meu professor, era meu 
advogado, era meu pai, era meu irmão. Foi o 

melhor homem que eu conheci no mundo
Agripino Lima
sobre Ítalo Luchino

“ ”

De todas essa foi a foto que mais chamou a atenção de Agripino. Ao 
lado do advogado Ítalo Luchino, de quem foi sócio em um escritório de 
advocacia na atuação como cobrador. O senhor de óculos, ateu que 
reconheceu a existência de Deus no leito de morte, foi de onde Agripino 
tirou o maior exemplo de vida

Diretor de escola, idealizador de um 
núcleo de professores, uma faculdade, 
vendedor de livros, vereador em 
1972. Dentre tantos afazeres, dias de 
descanso em Santos. Banho de mar ao 
lado do cunhado Sebastião, marido de 
Maria Rosa
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Mesmo os primeiros filhos, que 
nasceram em Garça, tiveram em 

Presidente Prudente sua verdadeira 
cidade, pois aqui cresceram e 

passaram grande parte da vida. 
Na foto, a família está reunida para 

comemorar os 15 anos de Maria 
Regina. A partir da esquerda, Ana 

Cristina, a aniversariante, pai e 
mãe de vestido florido, entre os 

dois Paulo Lima pequenininho, e de 
óculos Augusto César, o mais velho

De Alfredo Macondes para 
Presidente Prudente. Em 
1963, Agripino foi nomeado 
diretor da escola Professora 
Maria Luiza Formosinho 
Ribeiro, na época chamada 
de escola da Vila Charlote. 
Antes ainda da transferência, 
Agripino e Dona Ana iam a 
capital da Alta Sorocabana, 
como também é conhecido 
o munícipio de Presidente 
Prudente, para fazer um 
curso de administração 
educacional. 

Acervo Ana Cardoso

Acervo Maria Antonia
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Tijolo sobre Tijolo 

"Não sou uma pessoa 
exagerada, gosto de pensar 
grande", diz Agripino. Hospital 
Universitário em construção 
na década de 1980

Acervo Coordenadoria Geral de Cultura
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O Empreendedor

Nas fotografias um olhar diferente, basta analisar. 
Às vezes sério, contente, político, ou quem sabe 
charmoso, enigmático, desafiador, profundo, 

expressivo com certeza. Talvez pose para a câmera e 
crie ali outros personagens, fictícios, mas reveladores de 
traços de sua personalidade. Para alguns conhecidos, 
os olhos verdes de Agripino são decifráveis. Dona Ana, 
acredita na singularidade do ex-marido e no seu espírito 
empreendedor. Neif Taiar acredita que ele seja um 
“malandro que deu certo”. Márcio Teixeira, ex-professor 
da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Marília, 
o chama de pródigo, considerando o sentido da palavra 
como alguém que em um impulso, se lança para a vida 
sem temer consequências. Para Milton Carlos de Mello, ou 
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Tupã, atual prefeito de Presidente Prudente, dificilmente 
surgirá outro com o mesmo estilo. Homéro Ferreira, 
jornalista, acredita que ele encarava os problemas como 
desafios. Entre amigos e rivais, admiradores e pessoas que 
não o visam tanto assim, há quem o ame e quem o odeie, 
num campo onde para muitos, não existe um meio termo. 
Foi nessa extensão que Agripino construiu um império. 
A soma total de seu patrimônio é desconhecida. Não foi 
encontrada no site da Justiça Eleitoral, nem revelada 
pela sua assessoria, e é negada pelo próprio. “Quantas 
fazendas eu tenho? Tenho um monte, sei lá quantas são”, 
e conta que suas propriedades já estão sendo repartidas 
entre os filhos. “Em morte a divisão dá briga”, explica. 
Mesmo assim cabe aqui, a título de explicação, dar a ele 
um adjetivo: rico. Muito rico.   

Mas, na compra de uma dessas propriedades, 
Agripino gerou uma boa confusão. Chegou à sede da  
fazenda que iria passar para o seu nome e ficou feliz ao 
ver a festa que haviam preparado e dela se aproveitou. 
Isso, até descobrir que a farra não era para ele, porque 
era o aniversário de uma criança.    

De volta a infância, recorda-se. “Era pobre, mas 
sempre me achei um homem rico”, fala sobre sua confiança 
no destino que a vida lhe reservaria (ou no caminho que ele 
mesmo traçou) desde pequeno, mesmo quando morava 

na fazenda, dirigia um caminhão ou chegava até longe 
para dar aulas. “Não ligo para dinheiro, ele serve apenas 
para fazermos as coisas e não para ser adorado”, explica. 
Além disso, Agripino diz nunca ter  considerado-se como 
uma pessoa exagerada, mas sim de "pensamento amplo".  

Assim, Agripino iniciou em Presidente a construção 
de uma faculdade, o que viria a ser sua maior obra no 
município.  

Era um projeto de parceiros ligados a uma 
sociedade. Depois, passou a ser arquitetado apenas por 
Agripino e Dona Ana. Na Reitoria, que fica no campus I, 
o casal que ficou junto por 45 anos e hoje está separado, 
fica unido por um corredor que liga suas salas, mas 
mantêm com frequência as portas de conexão fechadas. 
Na mesma sala do fundador da faculdade, trabalha a filha 
Maria Regina, pró-reitora administrativa. Ao lado da sala 
de dona Ana, reitora, trabalha Ana Cristina, vice-reitora. 
“Hoje eu não pito mais nada, deixei tudo nas mãos das 
mulheres que cuidam direitinho do negócio”, conta ele 
calmamente.  

Na época que passou a articular a instituição 
de ensino superior, era presidente do Centro do 
Professorado Paulista (CPP), uma entidade de âmbito 
estadual, com representação em Presidente Prudente, 
onde professores se afiliam e com o pagamento de 

Agripino fundou e foi 
presidente, em Presidente 
Prudente, do Centro do 
Professorado Paulista (CPP). 
Na foto, ele está ao lado de 
Solum Borges dos Reis, que 
era o presidente do CPP em 
São Paulo, que chegou para a 
inauguração no interior, ainda 
na década de 1960

O general ditador, Golbery 
do Couto e Silva, que 
comeu uma melancia com 
Agripino  

Acervo Unoeste

A
cervo R

evista Veja
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uma taxa mensal, obtem o retorno em benefícios, como 
cursos, convênios e excursões. A função exercida teve 
duas grandes consequências: o impulso na carreira 
política e a visualização para o projeto de construir uma 
faculdade. Ambas as questões fortemente interligadas, 
onde não é possível distinguir qual veio em função de 
qual. Entretanto, cabe entender qual das duas deu mais 
orgulho. “A educação é base de tudo”, diz Agripino a 
respeito da sua idealização. 

Segundo Ruth Kunzli, doutora em Arqueologia, no 
artigo “O périplo da faculdade de filosofia, ciências e letras 
até onde se encontra hoje”, do livro “Presidente Prudente 
– Capital Regional”, organizado por Maria Angela D’Incao, 
a primeira faculdade de Presidente Prudente, a Faculdade 
de Filosofia (FAFI), foi criada em 1957, pelo governador 
Jânio Quadros, e passou a funcionar só em 1959, após 
algumas manifestações realizadas principalmente pelos 
alunos do Instituto de Educação “Fernando Costa”. 
A gestão era do prefeito Antonio Sandoval Netto. Os 
primeiros cursos a oferecer vestibular foram de Geografia 
e Pedagogia. A faculdade, sem local definitivo para seu 
funcionamento, rodou pela cidade (tendo realizado aulas 
inclusive em cima de uma boate, a “Ambassador”).   Passou 
ainda por mais alguns lugares antes de estabelecer-
se finalmente na rua Roberto Simonsen, n° 305, antiga 
Secretaria da Agricultura, que deveria abrigar uma 
Faculdade de Medicina. Como este projeto não havia dado 

certo, encontrou-se então finalmente o local perfeito 
para fixar a Faculdade de Filosofia. Atualmente, esse 
espaço abriga um campus da Unesp. Posteriormente 
a esta primeira, Antônio Eufrásio de Toledo chegou a 
Presidente Prudente e fundou a Instituição Toledo de 
Ensino, em 1961, dando início ao curso de Direito.

Não despretensioso Agripino mantinha seu 
objetivo claro. Um planejamento que já havia sido antes 
arquitetado por outros idealizadores, mas que não obteve 
êxito: a instalação de um curso de medicina. “Quem 
queria se formar médico tinha que ir estudar longe”, 
explica. Atrelada a essa vontade, também percebia e 
visualizava a construção de um hospital. Como um foco 
poderia ligar-se a outro, deu procedimento ao plano, em 
passos apressados, mas mesmo assim, um pé de cada 
vez. Talvez não por uma vontade, mas porque era assim 
que tinha que ser.

A socióloga Maria Ângela D’Incao explica que 
nesse período o governo procurava fomentar a abertura 
de novos centros acadêmicos e facilitar o processo para 
aqueles interessados em propagar o ensino. Já Agripino 
conta que essa fase foi difícil, pois o Conselho Federal 
de Educação fazia muitas exigências antes da liberação, 
com todos os seus respectivos trâmites burocráticos. 
Apesar de não se considerar uma pessoa impaciente, o 
idealizador do projeto viajava a Brasília com frequência 
para tentar dar mais agilidade ao processo. 

No CPP, em 1973, com o membro 
presidente ao meio, e ao seu lado 
esquerdo, o prefeito Antônio Sandoval 
Netto, que era amigo da família 
Oliveira Lima. Homem importante no 
desenvolvimento da cidade, o político  
é até hoje lembrado e pronunciado, 
pois tem no Museu e Arquivo Histórico 
"Prefeito Sandoval Netto" uma 
homenagem. O laço entre os dois foi 
fundamental. O início da construção da 
faculdade deve seu primeiro suporte ao 
entãoo prefeito

Em 1972, o início. Depois de muita 
conversa, Agripino conseguiu a 
liberação para começar com a 

faculdade. Ainda sem estrutura, 
as primeiras aulas foram 

improvisadas no colégio Cristo 
Rei. Em paralelo, as obras no 
terreno do Jardim Bongiovani 

passaram para o plano concreto, 
tijolo sobre tijolo

Acervo Unoeste

Acervo Museu e Arquivo Histórico Prefeito Antonio Sandoval Netto
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Estava lá um forte representante do poder que 
imperava nos anos do governo militar. O general Golbery 
do Couto e Silva era atuante no período mais forte da 
ditadura, onde foram criados os Atos Inconstitucionais (AI) 
1, 2, 3, 4 e 5, sendo este último o mais reconhecido por 
ser uma medida sem prazo de vigência e com a prática 
da censura nos meios de comunicação, com utilização 
da tortura para quem desobedecesse as imposições. 
Segundo Vania Assunção, em artigo publicado intitulado “O 
Satânico Dr. Go: Golbery e Um projeto de Desenvolvimento 
e Dependência para o Brasil”, o general era considerado 
nacionalista, e não da linha-dura, e assim lutava para 
defender o lema do país, com a ideia promissora de ordem 
e progresso. Seguindo a meta estabelecida, Golbery 
influenciado pelo organicismo, entendia que a sociedade, 
como um organismo da natureza, para sua harmonia 
processaria o que a fortalecesse como positivo e natural, 
enquanto o que fosse prejudicial, ou seja, perturbações 
à ordem seriam como doenças. Também foi destacado 
por ser um defensor da industrialização subordinada ao 
estrangeiro, com a conseqüente abertura econômica do 
Brasil para os Estados Unidos, o que deveria transformar 
o maior país da América do Sul em uma grande potência. 
Anticomunista, antidemocrático, dedicado a defender 
interesses burgueses, Golbery não dispensava consultas 
a pais-de-santo, assim como não dispensou a idéia de um 
singelo lanche em horário de expediente oferecido por 
Agripino. 

Na viagem, o presidente do CPP que já havia 
também tornado-se vereador de Presidente Prudente, diz 
ter comprado uma melancia, que colocou em uma sacola, 

jogou no ombro, carregou pelos corredores do Congresso 
e levou até o chefe do gabinete civil. “Trouxe uma melancia 
para você”, disse a Golbery que o olhou de cima a baixo e 
respondeu: “Então vamos chupar essa melancia é agora”. 
Hoje Agripino degusta a história. “Eu comi uma melancia 
com o presidente”, sorri. Mas Golbery não foi presidente. 
“Como não foi? É claro que foi. Ele era o presidente do 
Brasil”, explica como se o que está em dados não fosse 
verdade, já que o militar mandava no país.

“Hoje era para eu ser o homem mais rico do Brasil”, 
diz. Conta que recebeu do governo militar uma proposta 
ainda mais doce do que a oferecida por ele ao general: 
construir por todo o país uma rede de hotéis ou de usinas 
de cana-de-açúcar, uma grande oferta apenas com o 
dinheiro estatal. “Não eram milhões não, eram bilhões”, 
faz entonação na sílaba “bi”.  Mas mesmo assim, diz ter 
negado a oferta. “Porque eu nunca quis nenhum favor do 
governo”, responde.

Para a socióloga D’Incao, Presidente Prudente não 
chegou a sofrer fortemente com a ditadura militar. Como 
a cidade sempre foi conservadora, não houve grandes 
revoltas, um período tranquilo, diferente do que se passava 
na capital. “Mas mesmo assim existiam os censores”. 
Conta que inclusive foi interrogada a respeito de um livro 
que usava para dar aulas. A doutora que recentemente 
publicou “Presidente Prudente – Capital Regional” (editora 
Letras À Margem), com a organização de artigos sobre o 
município, analisa Agripino como pessoa que, consciente 
ou inconscientemente, exerceu um governo paternalista. 
Isso significa que ele unia-se a uma “sociedade de 
amigos”, para assim desfrutar das facilidades que esses 

Sem lanchonetes, uma carrocinha
A rua José Bongiovani, que também 
era conhecida como rua “da Lama”, 
hoje é passarela de estudantes, que 
caminham sobre o preto e branco 
das pedras do calçadão, construído 
na década de 80. Na ponta deste 
primeiro bloco uma curva de quase 
90° encerra a passagem dos carros, 
não mais Fuscas e Opalas em sua 
maioria

Uma pequena parte 
do colosso. O primeiro 

bloco da Apec, que 
hoje compreende mais 

outros dois campi de 
extensão. 

Acervo Unoeste Acervo Unoeste
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laços podem trazer. Segundo D’Incao essa era uma prática 
usual. “O Brasil é um país muito grande e antigamente, 
sem a comunicação facilitada, os governantes tomavam 
para si o poder total sobre determinado espaço, o 
que dificultava a execução de uma lei única”, explica e 
complementa que esse entrelaçamento na relação de 
favores seria então uma consequência desse fato, que 
perdura até hoje enraizado no país. 

A aprovação da Faculdade de Letras, Estudos 
Sociais e Pedagogia, da Associação Prudentina de 
Educação e Cultura (Apec) saiu no mesmo dia também 
da liberação para outros cursos da Instituição Toledo de 
Ensino, hoje Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de 
Toledo de Presidente Prudente, em 10 de janeiro de 1972. 
As entidades são consideradas rivais por disporem de uma 
interseção de cursos e desde àquela época disputarem 
parte do mercado.

No mesmo ano foi iniciada a construção da Apec, 
tijolo sobre tijolo. O terreno onde hoje está localizado o 
campus I foi uma doação do prefeito Antonio Sandoval 
Netto. Como as obras da faculdade estavam em 
andamento e Agripino queria logo dar início às aulas e 
não perder alunos para a concorrente precisou de uma 
solução estratégica. Pediu para as freiras da Ordem das 
Missionárias Beneditinas do Brasil, a liberação de uma 
sala no colégio Cristo Rei, tradicional na cidade, existente 
desde 1937. Os primeiros professores contratados vinham 
de fora do município. Agripino lecionava a disciplina de 
Estudos de Problemas Brasileiros (EPB), além de ser o 
diretor presidente. A família organizava-se no trabalho 
conjunto. Ana administrava o financeiro, cuidava da parte 
burocrática, varria a sala, organizava as cadeiras. “É como 
se fosse um biscoito. Ele fazia a massa e eu cuidava do 

recheio”, explica. A construção prosseguia. 
A base da universidade estava erguida, já tinha teto, 

e até chão. Depois de tentar em várias lojas de material de 
construção, Agripino conseguiu na Brás Aço os azulejos 
para pôr na parede. O dono da loja não queria negociar 
quanto à extensão do prazo que havia estabelecido para 
receber o pagamento, diferentemente do tipo de vendedor 
de livros que Agripino fora há alguns anos atrás. Certo 
de que receberia o dinheiro na segunda-feira, ou seja, 
dali a quatro dias, selaram contrato. Agripino então com o 
produto em mãos, contratou 15 pedreiros e mandou que 
a parede rebocada fosse azulejada. Durante esse tempo, 
os funcionários trabalharam dia e noite. Passado o prazo 
acordado, o dono da loja foi receber seu pagamento - 
que não veio. Ele disse então que levaria a mercadoria 
embora. Agripino respondeu: “pode levar”. Hoje, transitam 
pelas passarelas dos corredores estudantes de todos os 
tipos, em passos sonolentos, apressados, com múltiplas 
companhias, barulhentos.  São futuros dentistas, médicos, 
enfermeiros, engenheiros e fisioterapeutas, bacharéis 
e licenciados em geografia, matemática entre outros. 
Coloridos ou trajando branco dos pés a cabeça, andam 
pelos blocos verdes. Foi o fundador quem escolheu a 
cor dos prédios que compõem os campi do complexo 
acadêmico. “Gosto de verde, e dizem que é a cor da 
esperança”, explica. “Não sou palmeirense, eu torço para 
o time que está ganhando”, diz.

Tanto o centro acadêmico cresceu, que precisou 
trocar de nome. No mais restrito sentido, uma universidade 
é o somatório de várias faculdades, o que também depende 
da quantidade de cursos que têm disponíveis. Assim, 
15 anos depois da fundação, a Apec passou a chamar-
se Unoeste, Universidade do Oeste Paulista (autorizada 

Benedito Bittencourt, conselheiro da educação. Depois da 
liberação, em 1972

Na liberação do curso de 
Engenharia, o conselheiro 
vestia preto. Mas, era o único 
discreto, dentre os outros de 
ternos reluzentes, moda na 
década de 1970

Acervo Unoeste

Acervo Unoeste



32

pela Portaria Ministerial nº 83). É comum ouvir alunos 
das primeiras turmas ou prudentinos que vivem na cidade 
desde o início da faculdade, referirem-se atualmente à 
Apec, no lugar de Unoeste, já que o primeiro nome ficou 
marcado na memória e as duas palavras referem-se ao 
mesmo lugar. 

O terreno de mais de 18 mil metros quadrados, 
hoje com várias salas de aula, laboratórios, quadra 
poliesportiva, clínica odontológica, calçadão e lanchonetes 
dentre vários outros complexos e cercada de jovens, 
comporta o campus I. O teatro César Cava recebeu 
esse nome em homenagem ao poeta de Regente Feijó, 
que além do hino de Presidente Prudente, compôs uma 
canção em homenagem à faculdade. 

Depois, foi construído o campus II, em uma área 
de mais de um milhão de metros quadrados, que fica às 

margens da rodovia Raposo Tavares. 
Todos os domingos, religiosamente, Agripino 

recebia uma ligação do médico Domingos Leonardo 
Cerávolo, que desde a década de 1920 fez-se ativo para 
consolidar a inauguração do primeiro pavilhão da Santa 
Casa de Misericórdia, que se deu em 1935. “Agripino, 
você tem que construir o hospital”, dizia o homem no 
telefonema. E assim, em 1981 o chanceler da Apec 
colocou em andamento a segunda fase do seu plano, e 
começou a construção do projeto ao qual deu o nome em 
homenagem ao médico insistente que lhe pressionava 
nos dias de descanso e criou o Hospital Universitário 
Dr. Domingos Leonardo Cerávolo. Para abrir o curso de 
medicina era necessário que existisse um hospital onde 
os alunos pudessem praticar a teoria apreendida, o que 
inicialmente era sustentado pela Santa Casa da cidade. 

O périplo do bloco B do campus II, que 
hoje abriga o curso de Comunicação 
Social Faculdade “Jornalista Roberto 

Marinho”

Em 1973, uma visita a ampliacão da 
faculdade. Agripino, no centro, está 
acompanhado pelo amigo Adhemar de Barros 
Filho (dir.), que na época era deputado federal,  
e pelo  prefeito Walter Lemes Soares (esq.)
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Onze anos depois, em 1992, estudantes de medicina, 
embalados pelo momento político que passavam e 
que levaria Collor ao afastamento da Presidência da 
República, em 30 de setembro, com o impeachment, 
os futuros “doutores” organizaram passeatas exigindo a 
inauguração do hospital. Conseguiram atrair a atenção da 
mídia e viraram notícia nas páginas dos jornais da cidade. 
Na seção “Local”, do jornal O Imparcial de 04 de fevereiro 
de 1992, a matéria “Alunos da Unoeste protestam contra 
cobranças e bloqueios”, relatava sobre a paralisação dos 
alunos para uma manifestação que iniciou em frente à 
catedral da praça Nove de Julho para terminar no prédio 
do hospital em construção. A resposta de Agripino às 
manifestações era que “um hospital não poderia ser 
construído da noite para o dia”. E assim, dezesseis 
anos após o início, foi inaugurado em 22 de fevereiro de 
1997, com quatro pavilhões projetados para 1.100 leitos, 
em uma área com cerca de 44 mil metros quadrados. A 
unidade de saúde passou a receber pacientes de vários 

pontos da região do Oeste Paulista. Marcos Sanches, 
fotógrafo da prefeitura, acompanhou Agripino em várias 
visitas ao hospital e se diverte ao lembrar como ele se 
comportava com os enfermos nos leitos. “A senhora 
é de Santo Anastácio? Ah, que interessante”, diria ele 
enquanto batia no braço da pessoa, que muitas vezes 
estava com o soro injetado. “Ele fazia isso sem perceber”, 
explica Sanches enquanto ri e simula a ação. Leodete 
Ferreira lembra que no período da construção Agripino 
dizia que na frente do hospital colocaria uma estátua com 
o busto de Francisco de Assis, pois o santo é um símbolo 
do desapego material, e assim ele o fez. O local em 2009 
foi estadualizado pelo Governo de São Paulo, e passou 
a ser administrado, depois de um sorteio com diferentes 
entidades, pela Associação Lar São Francisco de Assis 
na Providência de Deus de São José do Rio Preto. “Não 
achei ruim a transferência, eu sempre gostei muito dos 
franciscanos, desde pequeno”, diz Agripino.

O campus III foi o último a ser construído e abriga 

Visita do conselheiro federal da educação 
João Paulo do Valle Mendes, para conhecer 

a faculdade a fim de analisá-la e assim 
concedeu a liberação para a clínica de 

odontologia. “Hoje ele tem uma faculdade lá 
em Belém do Pará”, conta Agripino

Marco Maciel, pefelista que dentre distintos cargos foi 
presidente da Câmara dos Deputados, Governador do estado 
de Pernambuco e vice-presidente do Brasil, veio a Presidente 
Prudente enquanto senador para a inauguração do campus II. 
Tempos depois, a ligação entre os dois traria bons resultados, 
diante a vontade de Agripino em tornar-se Governador do 
Estado de São Paulo. Em vários momentos, o dono da 
faculdade recebia a visita de colegas políticos influentes e 
como parada obrigatória levava-os para um passeio pela Apec

Desde o início, a faculdade foi idealizada por duas 
pessoas. Para alguns, dona Ana é a grande mulher 

por trás do grande homem. Para ela, ser essa grande 
mulher “dá um trabalho”, conta

Era como se fosse 
um biscoito. Ele fazia 
a massa, eu cuidava 

do recheio
Ana Cardoso Maia, quando 
fala do início da faculdade

“ ”
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a igreja do Santuário Morada de Deus. Um acordo de 
comodato com a Diocese de Presidente Prudente permite 
a realização de missas para os fiéis. Mas o local também 
é a morada de Agripino. A casa onde vive não chega a ser 
muito grande. A luz do dia entra pelas amplas janelas e 
portas de vidro. A decoração é moderna, mas ao mesmo 
tempo simples e funcional. Do lado de fora uma grande 
piscina e mesas com guarda-sol imitam um cenário 
de filmes. No quintal desfilam pavões pelo corredor de 
pedras, e na extensão flores e árvores que exigem um 
bom trabalho de jardinagem devido ao estado em que se 
encontram.

 Hoje Agripino passa as manhãs na sala da reitoria 
da universidade no campus I. No local um incenso aceso 
é mantido com frequência, suportado por um extenso 
móvel de escritório feito de madeira maciça onde estão 
imagens de Nossa Senhora e outros santos, que ajudam 
a compor o cenário de decoração mista quanto a estilos. 
O sofá comprido de quatro lugares, onde foram realizadas 
as entrevistas desta reportagem, é de estampa de zebra. 
Na parede acima, um grande quadro-retrato representa 
as figuras de Agripino e dona Ana lado a lado. Pessoas 
de todos os tipos, como padres, engraxates, fazendeiros, 

O poeta César Cava 
de Regente Feijó, que 
compôs o hino de 
Presidente Prudente, 
o hino da Apec e foi 
reconhecido  pelo 
amigo Agripino, tendo 
no teatro do campus I 
uma homenagem para 
sua lembrança
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Humorista, personagem caricato da televisão que marcou presença no programa “A Praça é nossa”, do Sistema Brasileiro 
de Televisão (SBT) e a “Escolinha do Golias”, da mesma emissora. Golias veio a Presidente Prudente para uma fazer uma 
apresentação artística no teatro César Cava. Acompanhado por alunos e ao fundo por Agripino. Este considerava também o 
humorista como um amigo. Aliás, Agripino não sabe dizer com quais amigos mais criou vínculos. “Sempre fui amigo de todo 
mundo”, diz ele

Lançamento do primeiro jornal de Agripino, o “Diário 
de Prudente”, em 1981. Quem recebe um protótipo 

da primeira edição é o ministro do trabalho Murilo 
Macedo. O impresso seria um pequeno início do 

que posteriormente veio a tornar-se o jornal Oeste 
Notícias

Dr. Domingos Leonardo Cerávolo, médico e deputado estadual que 
contribuiu desde o início para a construção e andamento do hospital 
Santa Casa. Homem insistente, ele quem motivou Agripino a iniciar 
a construção do Hospital Universitário (HU). Todos os domingos ele 
ligava para o dono da faculdade “Agripino, a escola de medicina”, 
dizia ele. Em troca dessas palavras de incentivo, foi homenageado em 
nome da instituição, que ficou nomeada em Hospital Universitário Dr. 
Domingos Leonardo Cerávolo

Acervo Unoeste

Acervo Unoeste Acervo Unoeste
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10 de agosto de 1989

10 de dezembro de 198910 de setembro de 1989

01 de dezembro de 1989

10 de outubro de 1989 20 de março de 1990

Um passo de cada vez, construção do 
Hospital Universitário

conhecidos e desconhecidos, entram e saem da sala o 
tempo todo. O telefone do assessor Ismael Silva toca. 
Algumas ligações são passadas para o assessorado, 
outras não. Sem exercer nenhum cargo político hoje, a 
influência que Agripino mantem na cidade é respeitada, 
reflexo de 47 anos que passou em Presidente Prudente, 
muitos deles no comando do município, exercendo mais 
uma de suas personalidades: a política.

Fotos: Arquivo 
Secretaria de Cultura
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Cumprimento caloroso nos pacientes do hospital. Não por 
demagogia. É que  muitas vezes Agripino nem percebia 

que o braço que apertava  era onde estava o soro 

O hospital 
idealizado por 
Agripino foi 
estadualizado e 
por um sorteio, 
concedido aos 
franciscanos.
Coincidência? A 
estátua acima, 
presente desde 
a inauguração, 
é de São 
Francisco de 
Assis, e nas 
inscrições na 
fachada consta: 
"Obra inspirada 
no ideal 
Franciscano 
para aliviar o 
sofrimento do 
nosso povo". 
Hoje, no Hospital 
Regional, as 
palavras não se 
encontram mais

Dezessseis anos depois do início da construção, e algumas 
manifestações de estudantes que reinvidicavam a abertura 
do centro de saúde, o Hospital Universitário "Dr. Domingos 
Leonardo Cerávolo foi inaugurado em 22 de fevereiro de 1997 

Acervo Unoeste Acervo Prefeitura Municipal de Presidente Prudente

Acervo Prefeitura Municipal de Presidente Prudente

Arquivo da Corrdenadoria de Cultura da Unoeste
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A Representação Social 
Com um dom natural Agripino é capaz de manter sempre 
um contato próximo à população. Característica que o 
acompanhou durante todas as suas fases e faz dele um 
líder populista. "Ele sempre gostou muito de ajudar os 
outros", diz Ana Cardoso Maia



39

A Representação Social O Político

O pai de Agripino foi durante dez anos vice-prefeito 
da cidade de Borebi (SP). “Como era um distrito, 
ele não recebia nada por isso”, conta o filho sobre 

suas raízes políticas. Na origem da família de Oliveira 
Lima, seguindo a árvore genealógica dos descendentes 
do coronel Joaquim Gabriel de Oliveira Lima Machado, 
tataravô de Agripino, outros antepassados de parentesco 
longínquo já haviam explorado o terreno. Os tataravôs do 
tataravô de Agripino, Gabriel de Oliveira Rocha e Elias 
de Oliveira Rocha, foram Deputados Estaduais. Já o 
general José Gomes Pinheiro Machado, que era tio-avô, 
de Joaquim Gabriel, foi senador da República. Mesmo 
desconhecendo a fundo tal genealogia, construir uma 
carreira pública foi opção de Agripino, que tinha como 
objetivo uma ascensão pessoal. As causas que o levaram 
a decidir pelo poder público revelam uma característica 
de sua personalidade, resumida na expressão "tomar a 
frente". 

A primeira filiação de Agripino, para a candidatura 
nas eleições de vereador de Presidente Prudente, foi pela 
Aliança Renovadora Nacional (Arena).

Segundo Boris Fausto, no livro História do Brasil, 
a medida mais importante do Ato Institucional n° 2 foi a 
extinção dos partidos políticos existentes, com o fim do 
multipartidarismo para o bipartidarismo, sendo os dois 
novos grupos políticos a Arena, que representava os 
partidários do governo, e o Movimento Democrático 
Brasileiro (MDB), que reunia aqueles que eram da 
oposição. Esta era mais uma forma de reforçar o poder 
dos militares e consequentemente controlar a população. 

 Mas, para Agripino o núcleo ao qual pertencia 
não mantinha uma importância fidedigna. “Nunca liguei 
para partido. Ele serve para se candidatar”, expõe 
o pensamento a respeito da filosofia de cada grupo. 
“Ideologia? Que ideologia? Isso é uma ficção. Quem 
se elege é a pessoa e não o partido”, diz. Embalado 
pelo cargo que já possuía como presidente do CPP, 

Acervo Unoeste
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candidatou-se e foi eleito vereador da Câmara Municipal. 
Por duas vezes. Exerceu os mandatos entre os anos de 
1972 a 1976 e 1977 a 1982. Desde essa época ele ficou 
conhecido pelo seu temperamento enérgico para defender 
um posicionamento, ou ir contra àqueles que julgava 
estarem agindo de maneira incorreta, não condizente com 
seu modo de pensar. 

Em 1982, tentou sua primeira candidatura como 
prefeito da cidade, mas perdeu a disputa para o engenheiro 
Virgílio Tiezzi Júnior. “Em qualquer candidatura eu sempre 
soube que ia ganhar”, diz Agripino. Mas e em relação a 
primeira vez que tentou se eleger prefeito e perdeu? “Eu 
perdi? Quando eu perdi? Ah, é mesmo", tenta lembrar. 
Segundo o jornalista Homéro Ferreira, Agripino chegou a 
ter mais votos que Tiezzi, mas o sistema da época era 
de voto vinculado, onde o eleitor tinha que votar nos 
candidatos do mesmo partido. Depois de vigorar por 20 
anos, este processo foi extinto, em 19 de dezembro de 
1985, pela Lei nº 7.434.  

Ainda pela Arena, o político fez campanha para 
o próximo cargo que viria exercer. Depois, filiado ao 
Partido da Frente Liberal (PFL), fundado em 1985, foi 
eleito Deputado Federal Constituinte, no ano de 1986. O 
partido em questão é o que Agripino permaneceu durante 
mais tempo, e o qual se pode dizer que houve uma maior 
identificação. 

Durante a elaboração da Constituição Federal 
de 1988, que vigora hoje, o político conta que de 132 
emendas que apresentou, 51 foram aprovadas. Para 
exercer a função, chegava à capital do Brasil de carro ou de 
ônibus, que pegava pela Viação Motta. No hotel Alvorada, 
pertencente a um italiano que passava por dificuldades 

financeiras, ficava hospedado. “Lembro que eu emprestei 
dinheiro pra ele uma vez. Comprei até um quarto no hotel 
para ajudá-lo”. Em Brasília, Agripino conta que passava 
a semana, e retornava para casa na sexta-feira. Pelo 
número de projetos de lei que apresentou, foi considerado 
um dos dez deputados que mais contribuiu com a nova 
lei máxima do país. “Com certeza, 10% da Constituição 
Federal fui eu quem ajudou a fazer”, conta. “O que mais 
lembro desses projetos aprovados é sobre a determinação 
para naturalizar filhos de brasileiros, nascidos em outro 
país”, fala sobre o art. 12, I, c. “Nem o Covas nem o Lula 
me superaram”, disse ele à ao jornal O Estado de São 
Paulo, para a matéria de manchete “O prefeito que parou 
os sem-terra de Rainha”, de 3 de fevereiro de 2002, que 
além de contar um dos episódios mais polêmicos de sua 
história, traça um perfil de Agripino.

Enquanto ainda exercia o mandato como 
deputado, saiu candidato e foi eleito vice-prefeito de 
Paulo Constantino, escolhido democraticamente para 
permanecer como prefeito entre os anos de 1988 a 1992. 
Mas, não abdicou da primeira função para a qual também 
fora eleito, já que não poderia exercer as duas nomeações, 
segundo o art. 54 da Constituição Federal de 1988, que 
proíbe a deputados e senadores serem titulares em mais 
de um cargo ou mandato público eletivo. 

A relação entre Agripino e Constantino foi turbulenta. 
Durante o período de campanha, haviam deixado a 
rivalidade por um acordo político. Mas, depois se declaram 
inimigos públicos. A briga era percebida pela população 
via imprensa, que publicava com frequência reportagens 
sobre os dois e permitia uma "guerra" indireta entre os 
protagonistas da história além de outras brigas na justiça.

O passo inicial da carreira política. 
Agripino entre outros vereadores, 
após nomeação para o cargo em 
1972. O ano, aliás, foi marcante. É o 
mesmo de início da Apec

Durante o exercício ainda 
como vereador, cargo que 

ocupou durante 10 anos

Acervo Unoeste

Acervo Unoeste
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Agripino venceu as eleições de 1992, e a primeira 
ação como prefeito, tendo Adilson Dias como vice, logo após 
a posse em janeiro de 1993, foi mandar retirar os símbolos 
“40x4”, espalhados pela cidade. De concreto, produzidos 
pelo administrador anterior, significavam iconicamente o 
que seria uma possível evolução da cidade, ou seja, o 
crescimento de 40 anos em apenas quatro. Propagação 
ideológica semelhante a de Juscelino Kubitschek, que 
havia estabelecido a meta "50x5", enquanto presidente 
da República. Caminhões da Unoeste executaram o 
serviço. Segundo Agripino, a alegação para a retirada 
dos obeliscos estaria no art. 37, XXI, parágrafo 1º da 
Constituição Federal de 1988, onde consta: “A publicidade 
dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 
órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo 
ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal 
de autoridades ou servidores públicos”. Certo seria dar 

entrada em um processo e aguardar o trâmite judicial 
para tal ato. Mas Agripino, no auge de uma de suas 
maiores marcas, a polêmica, não esperou. “Ele sempre 
foi impaciente”, explica Dona Ana. Agripino confessa 
não aguentar esperar pela burocracia que envolve uma 
decisão. “Vou lá e faço”, conta. 

A atitude extrema, porém, gerou críticas e chamou a 
atenção da opinião pública nacional. No jornal O Imparcial 
de 12 de janeiro de 1993, a nota da redação, publicada 
na página 3, estampava o título, bastante explicativo: 
"Para quê Agripino quis ser prefeito?", acompanhado no 
texto em frases como "Quem age dessa forma não pode 
invocar a Constituição para derrubar os símbolos da 
administração do seu antecessor". Já a revista Veja na 
época trouxe um texto que resumia a sua personalidade. 
“Ferrenho adversário do seu antecessor, o atual prefeito 
de Presidente Prudente, Agripino de Oliveira, tem tudo 
para cumprir o lema da antiga administração – quarenta 

Na comemoração dos sessenta 
anos de Presidente Prudente, 
a visita do então governador de 
São Paulo, Paulo Egydio Martins

Presidente 
Prudente em 
1983 também 
foi palco das 
“Diretas Já”, 
movimento 
civil que 
reivindicava as 
eleições diretas 
no Brasil e 
que teve como 
alguns de seus 
líderes políticos 
Ulysses 
Guimarães, 
Leonel Brizola, 
Tancredo 
Neves, Mário 
Covas, Luiz 
Inácio Lula da 
Silva, Eduardo 
Suplicy e 
Fernando 
Henrique 
Cardoso

A primeira campanha política de Agripino para 
prefeito foi em 1982. O vice era Feiz Abud e Jânio 
Quadros estava na mesma coligação para concorrer 
a governador do estado de São Paulo. Agripino 
conquistou o maior número de votos, mas como o 
processo na época era de “voto vinculado” não se 
elegeu

Acervo Unoeste
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anos em quatro. Pelo menos em termos de confusão e 
polêmica. Já comprou briga com o presidente da Câmara, 
com o principal jornal da região e mandou recolher os 
139 obeliscos com o símbolo da gestão anterior sem a 
autorização dos vereadores. A devassa incluiu até a 
invasão do campus da Unesp. Dizem que agora vai retirar 
também a estátua de Cristo construída pelo ex-prefeito 
Paulo Constantino. ‘É maldade’, irrita-se. ‘Sou católico 
fervoroso’.” Figura causadora de polêmica e controvérsias 
enquanto pessoa pública, ele acredita não ter existido 
uma perseguição política. “Não ligo para isso, acho que 
as pessoas podem ter uma certa inveja”, conta.  

Foi ainda na primeira gestão como prefeito que 
Agripino recebeu um telefonema de São José do Rio Preto 
(SP), de uma moça da qual já não recorda o nome, que lhe 
chamou para conhecer a Cidade da Criança que estavam 
construindo na cidade. Interessado ele foi visitar, mas 
deu-se por satisfeito rapidamente. “Tinha uma teleférico, 
um montinho aqui, outro ali e só. Daí pensei: vou fazer 
isso lá em Prudente, só que vai ser bem maior”. Leodete 
Gazoni Ferreira acha que Agripino sempre teve mesmo 
um espírito de criança, e deu asas para a criatividade. 
“Enquanto existirem homens de imaginação, esta obra 
estará em construção”, dizia enquanto prefeito no segundo 
mandato. O local passou a funcionar, mas nunca chegou 

a ser inaugurado. O outro motivo que, segundo o então 
prefeito, levou à construção da Cidade da Criança, foi a 
busca por atrair pessoas de fora da cidade, turistas.

O terreno na rodovia Raposo Tavares, a cinco 
minutos do município, era uma vasta extensão de capim 
e Agripino achou o lugar interessante para começar a 
construir a Cidade da Criança prudentina. Detalhe: sem 
autorização, sem nada. “Quiseram até me impedir, mas 
se o terreno estava ali e era do estado e eu aqui era o 
representante do estado, então o terreno é meu, é da 
cidade. E pra que o estado iria querer um terreno daquele 
jeito?”, diz. O governador Mário Covas pediu até para 
cercar o lugar com uma corda. “Que louco, né?”, ele diz 
rindo. 

A Cidade da Criança de Presidente Prudente possui 
hoje um lago natural, pedalinho, teleférico e brinquedos 
eletrônicos que giram em círculos, parquinhos ecológicos 
construídos com pneus, casinhas infantis e uma capelinha 
que formam um vilarejo, próximo a um mini-zoológico, um 
kartódromo e um planetário, previsto na obra original, 
mas que só foi instalado anos mais tarde, em 2002, dando 
origem a um verdadeiro buraco negro para Agripino.

Dele próprio, uma versão curiosa sobre "como 
tudo começou" a respeito de oferecer às pessoas a 
oportunidade de ver a Via Láctea. Do outro lado da linha, 

Em campanha 
para eleger-se 
deputado federal 
em 1986, Maluf 
concorria junto 
a ele

Ambos tem quase a mesma idade, 
apenas um mês exato de diferença. 

Agripino é mais velho. Tempos 
depois eles estariam disputando 

indiretamente a mesma vaga para 
governador de São Paulo

Candidatos unidos 
pelo partido, Maluf 

vem a Prudente para 
fazer campanha. “Ele 

é meu amigo, até 
hoje, mas não nos 

falamos muito”
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a senhora falava em inglês, ou se ele preferisse, em 
alemão. Agripino, que só fala português, respondia a ela 
“I love you”, conta fazendo beicinho. E ela ria. Segundo 
ele, o diálogo permaneceu assim durante um tempo, até 
que o seu sobrinho-neto, que estava ao lado e já havia 
morado na Alemanha, passou a dialogar com a senhora, 
dona da empresa alemã Carl Zeiss, fabricante de lentes e 
aparelhos óticos, inclusive equipamentos para planetários. 
O produto em questão era do mesmo tipo que foi colocado 
no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, pelo então 
prefeito Paulo Maluf. Pelo telefone, conversa vai e vem, e 
fecharam o negócio. O equipamento chegou à cidade no 
dia 15 de novembro de 2002, mas tanto a compra como 
a instalação trariam conseqüências mais tarde, no seu 
terceiro mandato, a partir de 2005.

Agripino gosta de dizer que não gosta de política. 
“Nunca gostei”, diz. Mas o fato é que durante os anos em 
que administrou a cidade, criou um vínculo com a massa. 
Sob o slogan partidário “O Povo no Poder”, construiu um 
lema que até hoje é lembrado e propagado no município. 

No gabinete da prefeitura, logo de manhã, 
recebia a população. Estes, aguardavam o atendimento 
aglomerados dentro do gabinete. Ele ouvia os mais 
diversos pedidos, alguns atendidos, outros discutidos. 
Daqueles que o admiravam, recebeu vários presentes, 
mas lembra-se principalmente das galinhas. “Sempre 
mantive a porta da prefeitura aberta”, relembra. “E nunca 
fiquei com meu salário”, repassava para entidades de 
caridade. Frequentemente passeava pelas vilas da cidade 
e costumava conversar com todos.

Outra característica popular de sua gestão era a 
distribuição de cestas de dias das mães, cestas básicas, 
cobertores e agasalhos que podiam ser entregues 
pessoalmente. No ginásio de esportes da Unoeste 
era possível ver um tapete de cestas, que ocupavam 
praticamente todo o espaço físico do local. O material era 
organizado pelo grupo de militares do Tiro de Guerra da 
cidade, somado a outros colaboradores. 

Por estas práticas, a população divide-se em duas 
correntes usuais: há quem o ame e quem o odeie. Do 

“Não, eu não estava dormindo, fechei o olho 
na hora da foto”. Como deputado federal, aos 
56 anos, Agripino foi considerado um dos dez 
deputados que mais trabalhou. Além do cargo 
era também chefe da Comissão de Justiça

Agripino no parque de obras com o 
futuro vice Adilson Dias e funcionários 
da prefeitura, articula seu objetivo de 
administrar a cidade como prefeito

Nas eleições, em 1992. Mais um dos votos 
que garantiu a prefeitura para Agripino

Acervo Ana Cardoso
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primeiro grupo são extraídas as mais distintas histórias 
e demonstrações de carinho. Agripino é inegavelmente 
um homem que gosta de presentear. Para funcionários 
da faculdade, ou outros com quem se identificava, 
construiu casas. Para um vendedor de livros que se 
destacou, mobiliou a residência. Fez de um engraxate, 
advogado. Um menino de rua em médico. Ao colega 
Edmilson Vasconcelos, funcionário do teatro César Cava, 
deu um Fusca de surpresa, que até hoje, depois de anos 
de existência, é lembrado. “Como vai o Fusquinha?”, 
pergunta Agripino. Já o segundo grupo não se atém a 
mal dizer, obviamente. Fecham a expressão e discorrem 
sobre o temperamento intempestivo de Agripino e a não 
veracidade de suas histórias.

Depois do primeiro mandato, Agripino, para 
candidatar-se à prefeitura novamente precisou esperar 
quatro anos. Na época não era possível a reeleição 
consecutiva, o que foi alterado por Fernando Henrique 
Cardoso em seu primeiro mandato na presidência (1995-
1999). Quem assumiu o controle do Executivo em 1997 foi 
Mauro Bragato. 

Mas ele já tinha também novas intenções políticas, 
a que o publicitário Mauro Salles intitulou “um caipira 
para governar São Paulo”. A articulação começou forte 
estrategicamente. Homéro Ferreira, que na época era 

editor regional do Jornal Oeste Notícias, o acompanhou 
nessa expedição e recorda-se da passagem como “a mais 
bonita da história de Agripino”, com todos os detalhes. 
Em Brasília, foram até Antônio Carlos Magalhães, que 
era presidente do Senado e líder nacional do PFL. A ele 
Agripino pediu concessão para tornar-se candidato ao 
governo do estado de São Paulo e recebeu sua benção. O 
segundo contatado foi Marco Maciel, então vice-presidente 
de Fernando Henrique Cardoso, e que também, de portas 
abertas o recebeu e concordou com a idéia de que o PFL 
deveria ter um candidato a governador, e não apenas a 
vice, assim deixando de ser “caudatário”, ou seja, fazer 
parte da cauda no lugar de pertencer à cabeça. Mas, o 
restante do caminho já passou a ser um período mais 
tortuoso. O problema é que já havia por parte do PFL um 
compromisso em apoiar a candidatura de Paulo Maluf, do 
PPB. 

Cláudio Lembo era o presidente da executiva 
estadual do PFL e deveria promover uma convenção 
para possibilitar a manifestação daqueles que quisessem 
se candidatar a governadores. Articulado, Agripino 
aproveitou o momento eventual a que fora convidado, 
onde Lembo deveria tornar-se reitor da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, para dar então prosseguimento 
ao seu objetivo. No pátio onde seria realizada a cerimônia, 

Primeira ação como prefeito: destruir os símbolos do “40x4”, 
ideologia do prefeito com quem brigou, Paulo Constantino, do 

qual Agripino era vice, e que simbolizavam o crescimento da 
cidade de quarenta anos em quatro, embalado pela  ideologia 

do presidente Juscelino Kubisthek "50x5". Acompanhado pelos 
veículos de comunicação, destaque para o fotógrafo Paulo 
Miguel de óculos (esq.), e Marcos Sanches, cinegrafista da 

prefeitura (dir.). Agripino, era considerado figura interessante 
de ser retratada por causa de seus atos polêmicos. Ao seu lado 

está Ubaldo Gomes CorreiaAcervo Paulo Miguel
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Agripino em cima dos destroços. A ação gerou repercussão nacional. A fotografia foi 
publicada na revista Veja, em janeiro de 1993

Paulo Miguel
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encontrou-se com Lembo, Mário e Lila Covas, sendo 
Mário o atual governador do estado de São Paulo, e o vice 
Geraldo Alckmin e sua esposa Lu. Uma fumacinha pairou 
no ar. Com Covas, Agripino já havia se desentendido 
tempos atrás, e logo deixou isso transparecer. O evento 
prosseguiu já sem este primeiro casal. No final, o aspirante 
a governador explicou para Lembo sua intenção e pediu 
para que fosse realizada uma convenção. Pedido aceito, 
já que talvez fosse melhor não arriscar mais uma saia-
justa. No dia 11 de agosto de 1997, reuniu-se a cúpula 
pefelista, que tinha dois assuntos para resolver. Um “mais 
complicado” e o de Agripino. A este foi dada a chance de 
iniciar a fala, acionado o sistema democrático da “ordem 
alfabética”. Educado, ele passou a vez, e depois estendeu 
a conversa sobre o que almejava e o que pensava a 
respeito do partido. “Os caras estavam achando que iam 
acabar com o Agripino e o Agripino sentou lá e acabou 
com eles”, diz Homéro Ferreira. Para uma pré-candidatura 
ele então percorreu cidade por cidade do interior paulista 
com o intuito de visitar os delegados partidários. Mas, na 

convenção feita pelo PFL ficou ainda estabelecida que a 
meta deveria ser de coligação, e assim apoiaram Maluf. 
Que depois perdeu para Covas.

Agripino se candidatou para um outro cargo e em 
1998 foi eleito deputado estadual, com 99.272 votos. A 
quantidade de eleitores deu a ele o título de ser o homem 
mais votado do PFL. A presença na Assembleia Legislativa 
de São Paulo rendeu novas alianças e um namoro com 
o futuro partido, o PTB. Ao mesmo tempo, ampliava na 
cidade de Presidente Prudente sua base de apoio.

Quando voltou ao poder da prefeitura, já pelo 
PTB, em 2001, a primeira ação de Agripino foi acabar 
com a dívida de R$ 15 milhões acumulados na gestão 
anterior, pois durante os cinco meses que antecederam 
sua sucessão, funcionários públicos deixaram de receber 
o pagamento de salários, férias, licenças-prêmios e 
décimos terceiros salários, segundo dados publicados 
pelo jornal Oeste Notícias, na seção Disque-Comunidade, 
de 4 de janeiro de 2001, que estampava na maior linha 
do texto: “Dívida de PP é de R$ 15 milhões”. Com um 

Prefeito assume seu 
primeiro mandato  

em 1993. Agripino 
assina o livro de 
posse e depois 

discursa

Reunião no 
gabinete da 
prefeitura 
durante a 
primeira gestão. 
"Sempre 
mantive as 
portas abertas", 
diz Agripino

Acervo Unoeste Acervo Unoeste

Acervo Unoeste
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No dia 24 de junho de 1997 Agripino passou a enredar sua trajetória para um novo objetivo, que foi intitulado pelo 
publicitário Mauro Salles como “um caipira para governar São Paulo”.  Junto com o filho Paulo Lima (à dir.) foi 
encontrar-se com o vice-presidente Marco Maciel (ao centro) que nessa época era o vice-presidente  do país

Mas o primeiro encontro do dia já tinha acontecido. Agripino havia conversado com Antônio Carlos Magalhães que 
era o Presidente do Congresso Nacional, e que também abriu o caminho para a candidatura de Agripino. Mas, o 
início foi mais fácil do que o decorrer do restante da história
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empréstimo feito no banco Banespa, do qual o próprio 
Agripino foi avalista, a dívida foi saldada. Assim, diz ele, 
teve condições de colocar a cidade nos eixos, repetindo a 
todo instante o que vem a ser seu segredo: “não roubar e 
não deixar roubar”. Até este momento, Agripino era homem 
conhecido. Seja pela voluptuosidade, devidamente 
escancarada na briga que empreendeu, sem sucesso, 
para retirar da Companhia de Saneamento Básico de 
São Paulo (Sabesp) a concessão dos serviços de água 
e esgoto, criando inclusive o Departamento de Água e 
Esgoto da prefeitura, seja pela administração pública a 
partir da organização financeira e realização de obras 
diversas. Mas, um novo fato viria a consolidar sua imagem, 
para marcá-lo como um “mito regional”, homem de fama 
nacional e ainda de reconhecimento internacional.

No dia 28 de janeiro de 2002 o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), chegara a cidade 
de Pirapozinho, localizada a cerca de 24 quilômetros de 
Presidente Prudente. E este seria o próximo destino do 
grupo de mais de seiscentos manifestantes que chegaria 
a cidade na marcha intitulada "Por terra, justiça e paz". 

Mas a jornada não se concretizou. No dia 29 de janeiro foi 
decretado por Agripino ponto facultativo no município. Ao 
saber da ação que estava por vir, e decidido a não deixá-la 
se concretizar, ele moveu, para cerca de oito quilômetros 
da entrada da cidade, na rodovia Assis Chateaubriand, 
muitos pneus além de máquinas do tipo pás-carregadeiras 
e motoniveladoras que fecharam a pista. O grupo do MST 
aproximava-se em caminhada e ecoava seu grito de 
guerra. Mas pararam. Durante dois dias a “guerra” ficou 
assim: de um lado o prefeito Agripino liderava sob as 
pessoas que o rodeavam. A alguns metros, o líder José 
Rainha Junior administrava o grupo de manifestantes. Em 
entrevista concedida ao jornal Oeste Notícias, reportagem 
publicada no dia 30 de janeiro de 2002, seção Cidades, 
pág. 5, abaixo da manchete "Agripino fecha rodovia e 
barra MST", José Rainha Júnior declarava: "O que nós 
queremos é irmos a Prudente para discutirmos com as 
lideranças e a sociedade, e não deturparmos nada". Ao 
que o prefeito respondia na mesma matéria, entre tantos 
outros espinhos vindos de ambas as partes: "Eles não 
respeitam a lei, a autoridade e só sabem fazer baderna, 

Agripino estabelece uma ponte entre a 
“cruz e a espada”. Como político, forma 
ama imagem religiosa, e defende sua fé. Na 
posse, em 2001

Em substituição à 
Sabesp, Agripino fundou 

uma nova empresa de 
água para Presidente 

Prudente. Na inauguração 
da DAE recebe apoio da 

população

Nas eleições de 2000 para voltar 
a ocupar a prefeitura

Acervo Prefeitura Municipal de Presidente Prudente

Acervo Prefeitura Municipal de Presidente Prudente

Acervo Prefeitura Municipal de Presidente Prudente
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mas aqui em Prudente eles não vão entrar não". 
A notícia repercutiu. Foi publicada nos jornais de 

maior circulação do país, transmitida pelo Jornal Nacional, 
da Rede Globo de Televisão, e em programas como o 
Programa do Ratinho, do Sistema Brasileiro de Televisão 
(SBT). “Recebi até um telefonema do Japão me dando os 
parabéns”, conta orgulhoso. Na edição de 6 de fevereiro 
de 2002, a revista Veja trouxe na tradicional seção de 
frases intitulada na época de “Veja Essa”, o duelo das 
duas personalidades. Ao prefeito que fez a barricada, a 
frase atribuída era: “Aqui os sem-terra só passam se for 
por cima do meu cadáver.”. Logo abaixo, a resposta de 
Rainha: “Será que ele está pensando que é o Nero do 
Pontal do Paranapanema?”.

A atitude de impedir a entrada do movimento 
na cidade arrancou elogios e críticas da população, 
expressadas a partir das reportagens produzidas pela 

De um lado ficaram as 
máquinas e pneus que 

impediam a estrada

No outro, o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem-Terra 
aproximava-se e exaltava seu 
grito de guerra. Eles queriam 
entrar na cidade. Mas, ela já 
tinha um "dono"

Zé Rainha (à dir.) e Agripino lideraram por dois 
dias uma batalha de superação física, sem 
chegar ao contato direto

Agripino ficou conhecido em todo o Brasil 
por conta da imprensa como o “Coronel de 

Presidente Prudente”. O episódio foi marcado 
por uma de suas principais características: as 

declarações polêmicas
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imprensa. Foi, no mínimo, estopim para muita discussão. 
Durante o tempo de disputa dos poderes entre prefeito 
e MST, entendida como do tipo “vamos ver quem vai 
aguentar”, promotores de justiça tentaram dissuadir 
Agripino de manter o bloqueio, entrando inclusive com 
medida cautelar para a liberação da pista. Não adiantou. 
Ele continuou no local, pois considerava que aquela era 
a sua obrigação. Contrário a esperar para agir, pedir 
autorizações, obedecer às normas que simplesmente 
desconsidera como necessárias ou corretas, permaneceu 
na rodovia até que a teimosia o fez ter que ir ao hospital, 
onde, exausto, ficou internado e sedado por 28 horas. O 
fato ficou marcado e gerou um apelido singelo nos meios 
de comunicação: “o Coronel da cidade”. 

O terceiro mandato de Agripino como prefeito, 
iniciado em 2005, foi o primeiro da história de 
Presidente Prudente, já que ainda nenhum outro 
político havia permanecido no cargo por tanto tempo. 

Agripino com o bispo Dom Marochi 
Agostinho na inauguração do 
Departamento de Água e Esgoto 
(DAE), em abril de 2001. A relação 
entre os dois é de amizade, além 
de política

No Prudentão, São Paulo 3x1 
Corinthians. Nesse dia Agripino era 
são paulino. “Não tenho time, torço 
para quem está ganhando”

Acervo Prefeitura Municipal de Presidente Prudente

Acervo Prefeitura Municipal de Presidente Prudente

Tempo que acabou antes do tempo. Com a prática de 
improbidade administrativa sentenciada em janeiro 
de 2007, ocasionada pela compra com dispensa de 
licitação de parte do equipamento para o planetário da 
Cidade da Criança durante o seu segundo mandato, 
em 2002, ele perdeu os direitos políticos por cinco 
anos. Em abril do mesmo ano, como a Lei Orgânica 
do Município (LOM) determina que caso prefeito ou 
vice percam seus direitos políticos em condenação 
definitiva, os respectivos cargos devem ficar vagos, a 
Câmara Municipal de Presidente Prudente decretou a 
vacância, abrindo espaço para que o vice-prefeito na 
época Carlos Roberto Biancardi assumisse a prefeitura 
até o final do mandato em 2008. Agripino ainda tentou 
recuperar a prefeitura, via Justiça e Câmara Municipal, 
por duas vezes, mas sem sucesso. Desta forma, deverá 
ficar de castigo por cinco anos, sem votar ou ser votado 
até 6 de janeiro de 2012.
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Inauguração do planetário em novembro de 2002. 
Fábio Nogueira, um dos braços de Agripino, discursa 
dentro da cúpula

Na Cidade da Criança, 
um sonho de Agripino. 
Neste dia de 2002 
foram soltados 20 mil 
peixes no lago artificial

Acervo Prefeitura Municipal de Presidente Prudente

Acervo Prefeitura Municipal de Presidente Prudente
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Nunca liguei para 
essas coisas

Agripino, para responder 
se considera-se um líder 
populista

“ ”
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Sem dúvida ele foi um 
líder populista
Maria Ângela D’Incao, 
socióloga ”“
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Predestinacão e Fé
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O Religioso

Bataguassu, duas horas da madrugada, dia cinco 
de outubro de 2000. Agripino diz ter tido o maior 
encontro da sua vida. Estava decidido a ir até 

a Bolívia e sumir, depois de uma briga que teve com a 
família. Mas não muito longe de casa, a pouco mais de 
100 quilômetros do seu destino e a mais de 1.000 da rota 
que havia imaginado, chegou a Bataguassu. Na pista 
um homem negro o parou e o chamou pelo nome. “Você 
não está cansado? Sei de um bom lugar para pousar. Eu 
levo você até lá”, teria dito o estranho para o motorista. 
Logo os dois chegaram a uma pousada. Sem dinheiro, 
Agripino apresentou-se ao casal de idosos que eram os 
donos do local e disse logo que não poderia pagar pela 
estadia. “Aqui você pode ficar o tempo que quiser, não 
te cobraremos nada”, seria a resposta de ambos. A noite 
passou. Na manhã seguinte, Agripino pegou de volta o 
rumo de casa e sobre o homem que havia lhe ajudado, ele 
diz nunca mais ter tido notícias, até que um dia recebeu 
uma mensagem. 

"Sou um homem de muita fé". 
Esta é uma frase que a todo 
instante Agripino repete. Seja 
para qual for o assunto da 
pergunta

Acervo Prefeitura M
unicipal de Presidente Prudente
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Cinco meses depois do que aconteceu, às três 
horas da manhã, Agripino estava deitado na cama em 
seu quarto e lia o livro de São Francisco de Assis quando 
se lembrou da pessoa especial que lhe havia ajudado 
naquela noite.  Um despertar o fez imaginar quem seria 
o estranho. Para confirmar, pediu uma ajudinha divina 
de resposta. Pendurado na parede do quarto ao lado, 
um crucifixo refletiu. E assim ele conta que teve certeza. 
“Eu me encontrei com Jesus Cristo naquele dia, Jesus 
andou comigo”, repete emocionado, tira os óculos, chora, 
limpa os olhos, ri. Agripino conta essa história várias 
vezes. Tira os óculos, chora, limpa os olhos, ri. E não se 
cansa. “Já contei a história de quando me encontrei com 
Jesus Cristo?”, e ao receber um sim como resposta não 
se intimida. “Então vou contar de novo”, e começa. “No 
dia cinco de outubro, às duas horas da madrugada, em 
Bataguassu, eu encontrei com Jesus de Nazaré...”, se 
emociona. “Quantas pessoas podem encontrar com ele, 
mas não sabem disso?”, pergunta em reflexão.“O bispo já 
me pediu para parar de contar essa história, mas eu falo 
que é ele quem não tem fé”, brinca ao referir-se ao amigo, 
o bispo emérito Dom Agostinho, parceiro que conhece há 
anos e faz visitas diariamente. 

A Mercedes S500 que carregou Jesus como co-
piloto, avaliada em R$ 200 mil, foi rifada por esse exato 
motivo. Pela Receita Federal, cada bilhete valia R$ 10,00. 
Mandou construir na marcenaria da Unoeste 30.000 
brinquedos para serem doados no natal, e depois com 
o restante comprou ainda mais 9.600 cestas básicas. O 
sortudo ganhador, Massachi Taniguchi, certa vez recebeu 
uma ligação do ex-proprietário, que havia decidido lhe 
contar a história passada ali dentro do carro, ao que o 
outro respondeu: “eu sabia, depois que eu ganhei esse 
carro passei a enriquecer!”.

“Sou um homem de muita fé”, responde. Para 
qualquer tipo de questão, seja política, empreendedora. 
Para Agripino, a fé realmente move montanhas, ela é 
a energia provedora de todo o mundo. Coincidências 
ou não, sua vida está marcada de momentos curiosos. 
Como por exemplo, a passagem do Hospital Universitário 
para os franciscanos, homens admirados por ele desde 
a infância e que receberam o local depois de um sorteio. 

Além do encontro com Jesus, fez outro contato 
divino. Recebeu uma carta de Nossa Senhora. A letra de 
quem escreveu é de dona Dalva, mulher religiosa que fez 
voto de pobreza e é conhecida pela sua fé e por acreditar 

Agripino emocionado recebe 
quadro de um médico na 
inauguração da capela na 
Cidade da Criança. Em frente 
a pequena morada de Deus, 
um vilarejo de casinhas

Acervo Prefeitura Municipal de Presidente Prudente
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na ligação que tem com a mãe de Jesus Cristo, o que 
transpassa nas orações, e nas cartas que escreve em 
nome dela. Em uma visita recente a capela que Agripino 
construiu em homenagem as palavras que recebeu, a 
receptora e transmissora da mensagem leu a carta que 
fica em um quadro na parede e disse a Agripino que a 
tinha achado linda. “Mas dona Dalva, a senhora não se 
lembra quem escreveu em nome de Nossa Senhora?”, 
ele perguntou. “Eu não, quem foi?”, disse curiosa. “Foi a 
senhora dona Dalva, a senhora que escreveu”. 

Além dessa capela, Agripino contribuiu para a 
construção e reforma de mais outras igrejas na cidade. 
A catedral São Sebastião; o santuário Nossa Senhora 
Aparecida; a igreja São Cristovão, a igreja São Paulo 
Apóstolo; igreja Nossa Senhora de Fátima; as capelas 
Santo Agostinho, São João Batista, São Lucas, Nossa 
Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Graças e o salão 

da capela São Vicente Pallotti. “Sem ter fé não se chega 
a lugar nenhum, ela é fundamental para a sociedade”, diz.

O grande crucifixo de prata pendurado no peito do 
ex-prefeito é o símbolo que compõe o seu personagem. 
Pingente de um colar comprido é um presente do amigo 
Dom Agostinho. Uma vez um colega pegou o símbolo e o 
colocou por dentro da camisa de Agripino, que logo o tirou 
para fora. “Não tenho vergonha dele. Ele morreu na cruz 
por nós, por isso o carrego para fora”, explica.

Coroinha quando criança, ele conta que chegou a 
pensar em ser padre, mas foi tentado pela mãe a mudar 
de idéia. “Você desse tamanho já é louco por mulher, 
imagina quando crescer”, teria dito ela ao filho. Na casa 
onde mora, no campus III da Unoeste, o Santuário Morada 
de Deus abriga a via sacra representada em tamanho 
real. As imagens são de concreto e vieram de Londrina. 
O Cristo, também de concreto, de oito metros de altura 

Construção da santuário Morada de Deus 
no campus III da Unoeste, mesmo terreno 
onde fica a residência de Agripino. No local 
hoje são realizadas missas para fiéis que 
chegam ao santuário

 No total Agripino inaugurou e 
reinaugurou 13 estabelecimentos  
religiosos, entre igrejas, capelas, 

seminários, paróquias e até a 
Catedral de Presidente Prudente. 
A igreja do campus II da Unoeste  

matém uma das marcas: a 
representação sagrada em vitrais 

Acervo Unoeste

Acervo Unoeste



58

e pesando oito toneladas fica no alto e foi transportado 
dividido em várias partes, de Campinas. Ao lado da 
imagem, alto falantes propagam músicas de adoração 
pelas proximidades.

Quando reza Agripino diz não pedir nada, apenas 
glorifica a Deus. Apesar de ter confessado que ultimamente 
pede ao seu criador para levá-lo embora.  “Já vivi demais 
não acha não?”, pergunta o senhor de 78 anos. 

“Sou um homem de muita fé”, explica. Para os 
irmãos o consenso é que o pedido de Agripino vai demorar 
para ser atendido. “Ele é o mais vivo dos irmãos”, diz 
Elias. “Eles dizem isso porque me acham o mais esperto, 
eu acho”, retruca Agripino em plena forma.

Quando criança ele não era frequentador assíduo das missas, pois o caminho 
até a igreja era longo, mas quando o padre vinha ele auxiliava como coroinha. A 
celebração era em latin com o vigário de costas para os fiéis. Ao entrar no altar ele 
falava, Ïntroibo ad altari Dei", ao que o Agripino respondia, "Ad Deum qui laetificat 
juventutem meam". Hoje em dia também não se mantém pontualmente, mas ele 
diz rezar todos os dias em vários momentos

Eu encontrei com Jesus de 
Nazaré. Quantas pessoas 

podem encontrar com ele, mas 
não sabem disso? 

Agripino Lima
“ ”

Acervo Unoeste
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Dona Dalva recebe em sua vida 
mensagens de Nossa Senhora. Uma 
delas foi endereçada a Agripino. Ao 
lado do Santuário Morada de Deus ele 
ergueu uma singela capela em nome 
da Santa, de acordo com seu pedido

Do Vaticano, Agripino recebeu outra 
carta com as bençãos para o Santuário 
Morada de Deus

A capela não possui decoração 
rebuscada. Nas paredes pinturas de 

delicados anjos, as imagens de Nossa 
Senhora e Filho  e nada mais

A
cervo A

gripino

Acervo Agripino
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cervo U
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Linha do Tempo

A origem de 
cada ser, os 
pais

Em Alfredo 
Marcondes, 

diretor de 
Escola em 

1960

Agripino 
com cerca 
de 7 anos

Na formatura 
de direito, 
em 1968

Como 
vendedor de 

livros, em 
Presidente 
Prudente, 

1975

Em 1947, já 
estudante na 
cidade de Borebi

Como 
professor 
primário 
em 1957

1

2

3

4

5

6

7
Presidente 

do CPP 
inaugurado 

em 1972

8

Acervo Unoeste

Acervo Maria Antonia

Acervo Maria Antonia

Acervo Ana Cardoso

Acervo Ana Cardoso
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Acervo Maria Antonia
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9

10

13

14

12 15

Agripino no 
início da 
faculdade, 
década de 70 Como deputado 

estadual, em 
1990

Após a posse como 
prefeito, em 2001

Na Cidade 
da Criança, 

também 
em 2001

Início do campus 
II, ainda na 
mesma década

Construção do HU em 1989

11

Como vereador 
de Presidente 
Prudente em 
1975

Acervo Unoeste
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