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MUNICÍPIO: Atalanta 
Título do Conto ou Causo Histórico: História da Minha vida.
Autor do Conto ou Causo Histórico: Lucinda Vargas dos Santos
Narrador do Conto ou Causo Histórico: Lucinda Vargas dos Santos
Fontes de Pesquisas/Referências:  Fonte: Trabalho de Pesquisa – História da Comunidade de 
Ribeirão Matilde – Atalanta
Autora: Zenaide Pezenti Cascais, Setembro de 1998.          
Relato do Conto ou Causo Histórico: Segundo ela, seus pais vieram para cá em busca de 
terras férteis, porque onde moravam em Orleães, eles tinham pouca terra. A mudança vinha de 
carros de bois. Saíram de lá no mês de junho de 1930 (quando Getulio Vargas assume o poder 
com o apoio dos Burgueses e de alguns grupos militares e tenentes. A crise do café e o inicio 
da industrialização.) Durante a viajem todas a famílias dormiam em galpões. As pessoas eram 
bem humildes e muitos solidárias, repartiam entre si o que tinham (alimentos) e se ajudavam 
muito. 

Quando  a  família  Vargas  chegou  aqui  roçaram  o  mato  fizeram  um  rancho. 
Construíram um grande  engenho  de  açúcar  aonde  todos  vinham fazer  açúcar  mascavo  e 
construíram  varandas  no  lado.  Não  tinha  assoalho  era  chão,  terra.  Para  fazer  a  cozinha 
aproveitaram um tronco de uma arvore enorme caído que ficou com uma ponta em pé e ali, 
aproveitaram e  fizeram o  fogão de gancho,  ou  seja  faziam o fogo no chão e  as  panelas 
ficavam penduradas em ganchos, onde cozinhavam todos os seus alimentos.

A condução era cavalo e carro de bois.
Era tudo capinado e plantavam cana de açúcar, milho, arroz e feijão para vender.
Não  tinha  farmácia,  era  tudo  remédio  caseiro,  mas,  tinha  um  senhor  chamado 

Generoso Demarchi que tinha um livro com receitas de remédio e assim ele fazia remédio 
para as pessoas. Ele era tipo um farmacêutico. Quando era um caso muito grave era chamado 
um médico que vinha a cavalo de Ituporanga.

A  senhora  Cândida  Rufino  Vargas,  foi  a  primeira  parteira  depois  foi  a  senhora 
Geraldina dos Santos. 

Segundo a senhora Lucinda Vargas, quando seus pais chegaram aqui, já tinha dois mo-
radores: José Jordão e Valentin Ferreira, mas eles não chegaram a colonizar, logo foram em-
bora.   
Fonte: Trabalho de Pesquisa – História da Comunidade de Ribeirão Matilde – Atalanta
Autora: Zenaide Pezenti Cascais, Setembro de 1998.   
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