
ANÍBAL RUFINO DOS SANTOS 

 

Aníbal Rufino dos Santos é filho de Francisco Rufino dos Santos e Alexandrina 

Ferreira de Noronha. Nasceu em Morada Nova de Minas, aos 04 de outubro de 

1934, na Fazenda Bom Jardim. Estudou no Grupo Escolar Frei Orlando até o 

4º anos, tendo se mudado para completar seus estudos. Porém, não tendo se 

adaptado, retornou para sua cidade natal e passou a trabalhar com seu pai, na 

fazenda.  

 

Em 1955, aos 21 anos, casou-se com Fausta Batista Soares Santos, na Capela 

da Povoação, indo morar na Fazenda do Barreirinho, alugada de seu pai, onde 

tiveram três filhos. Mais tarde, com o intuito de buscar um futuro melhor para 

sua família, mudou-se para Belo Horizonte, onde teve sua quarta filha. 

 

Porém, depois de enfrentar muitos percalços na grande cidade, resolveu 

retornar para Morada Nova de Minas, passando a trabalhar com seu sogro, 

Faustino, e seu cunhado, Albertinho, ajudando-os na carvoaria. Mais tarde, 

com muito esforço e dedicação, conseguiu comprar alguns caminhões, com os 

quais transportava carvão. Anos depois, comprou sua primeira fazenda, a 

Fazenda do Barreirinho, permanecendo no seu labor nas carvoarias.  

 

Em 1971 teve seu quinto filho.  

Em 1974 mudou-se para Sete Lagoas, para proporcionar melhores 

oportunidades de estudo aos seus filhos. 

 

Comprou uma fazenda em Marabá-PA, para depois vendê-la e comprar uma 

fazenda em Biquinhas. Adquiriu a fazenda da Povoação, a do Sucuriú e do 

Barreiro. Assim, deixou as carvoarias para poder se dedicar a suas fazendas, 

trabalhando na agricultura, via pivô, com plantio de milho e soja, dentre outras. 

 

Ajudou na construção do aterro do Sucuriú e também da Cooperativa de 

Abaeté, para a qual entregou leite por muitos anos. 

 

Em 2016 ficou viúvo e hoje, aos 85 anos, dedica-se à família, que cresceu e 

conta com dez netos e seis bisnetos. 

 

Cidadão honesto, prestativo e trabalhador, Aníbal construiu sua família e suas 

propriedades fundadas nas colunas do esforço e dedicação. Foi fiel ao que 

Deus disse a Adão, em Gênesis, 3:19 – “Com o suor do teu rosto comerás o 

teu pão”. 

 


