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        BIOGRAFIA 

Joaquim  Antonio  Pereira nasceu  em Livramento ( BA 

),no dia 13 de novembro de 1876. 

Joaquim não teve a ventura de receber o calor e o 

carinho maternal, pois, sua progenitora  faleceu logo 

após o parto , seu primogênito e único filho. 

Quando jovem , retiro-se para São Sebastião do Paraiso 

(MG), logo depois para Mococa em seguida para  

Cravinhos (SP) onde permaneceu por alguns  anos. 

Lá, contraiu núpcias  com Ana Maria de Jesus  e deste 

casamento nasceram seus  dez  filhos.  

Trabalhou como chefe de assentamento de trilhos da 

estrada de ferro que ligava Cravinhos a Serra 

Azul.Trabalhou também como administrador de fazenda 

de café e mais  tarde fora comerciante em Ribeirão Preto 

(SP) .De lá mudaram para Sertãozinho ,logo depois para 

Monte Azul Paulista ,onde trabalhou na fazenda 

Avanhadava .Mais  tarde foram para 



Mais  tarde foram para Olímpia ,onde formou fazenda de café  e de cana de açúcar 

produzindo rapadura, aguardente e  açúcar .Em Olímpia possiui um escritório de 

engenharia para divisão de demarcação de Terras e fora proprietário da Agência 

de automóveis  “FORD” por 17 anos. 

 

Em 1918, Joaquim e Theotônio João da Cruz ,adentraram o chamado “Alto Sertão 

de Rio Preto”,para iniciarem o levantamento e a demarcação de uma fazenda na  

região conhecida como “Cachoeira dos  Índios “ou “Água Vermelha”. 

Em meados de 1920, Joaquim comprou a “fazenda Capivara” atual cidade de Icem 

( SP).Mais  tarde adquiriu a “fazenda  São José” na região de são José  do Rio 

Preto. 

Em 1926, adquiriu  terras  localizadas  na  “fazenda São Benedito” de  propriedade  

da  viúva  Dona  Maria Vassimon  Faleiros. 

Posteriormente  ordenou a derrubada de aproximadamente  17  alqueres  de mata  

de sua propriedade , denominada “ Fazenda São José”, para a fundação de uma 

vila. 



Em 1939, Joaquim contratou  o Engenheiro Leonardo Posela, para  demarcar e 

delinear  a planta da “Vila”. E, em 22 de maio desse mesmo ano ,tratou de  chantar o 

cruzeiro no local onde seria  edificada a capelinha , em honra a padroeira da “vila”, 

que  é Santa Rita  de Cássia , da qual era devoto. 

Preocupado com a educação dos  filhos  daqueles  que  aqui se aportavam  ,fez  

doação do quarteirão onde  hoje funciona  a “Escola  Jap”. Da qual  é o seu patrono 

.Fundada em 04/03/1944. 

Assim, com entusiasmo desses  primeiros  habitantes  da “Vila Pereira” , a povoação 

desenvolveu se muito rapidamente , tornando-se  a nossa  querida  e progressista  

Fernandópolis. 

Joaquim  Antonio  Pereira  faleceu  na  cidade  de  Olimpia  ( SP), as 11 horas do dia 

12 de novembro de 1944 , véspera de completar 68 anos de idade ( 13/11/1876).  
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