
CARLEI JOSÉ DA SILVA (CHICO RICO) 

Carlei José da Silva, o popular Chico Rico, é natural de Biquinhas/MG. Filho de 

Carlos José da Silva e Seremita Soares da Silva, possui cinco irmãos. De 

origem humilde cursou até o 4º ano do Ensino Fundamental I e, desde 

pequeno, esteve sempre ao lado do pai, na lida do curral e nos pastos, a 

cavalo, atrás do gado. Seu pai era catireiro, e ele gostava de dar uns palpites, 

às vezes levando uns puxões de orelha.  

 

Aos oito, nove anos de idade, Carlei vendia verduras (alface e tomate) nas ruas 

de sua cidade, ajudando a completar a renda de sua mãe e também de uma 

vizinha querida, D. Lilita do Geraldo do Rufo.  

 

Aos treze anos de idade, começou a trabalhar com o Sr. José Gomes Barbosa, 

tirando leite no curral, lá permanecendo por três anos. Depois foi para o curral 

do Sr. José Soares Filho, onde ficou por dois anos, sendo grato a eles por 

terem lhe ensinado a trabalhar com responsabilidade e compromisso.  

 

Aos dezoito anos de idade, Carlei foi trabalhar na Viação Sertaneja, como 

Cobrador, fazendo a linha Abaeté/Três Marias. Daquela época tem lembrança 

do amor e dedicação de sua mãe, que todos os dias o esperava no ponto de 

ônibus, com marmita (almoço e janta) e roupa lavada.  

 

No trajeto de idas e vindas das viagens diárias, Carlei aproveitava as paradas 

para a travessia de balsa e começou a fazer umas catiras de compra e venda 

de gado. A partir daí começou a crescer no ramo da agropecuária, com o seu 

próprio negócio. 

 

Em 2005 foi acolhido pelo povo de Morada Nova de Minas, cidade onde ele 

comprou fazenda e teve oportunidade de crescimento maior no ramo da 

agropecuária, se transformando no popular Chico Rico, hoje com 48 anos de 

idade, pai de três filhos, do qual destaca sua filha Katiana, sempre presente em 

sua caminhada. Possuidor de grande patrimônio, gera emprego no município e 

movimenta os leilões de gado da cidade, contribuindo para o desenvolvimento 

da economia e patrocinando as festas de exposição agropecuária do município. 

 

Chico Rico tem nos amigos moradenses sua segunda família, pela forma 

acolhedora com que foi recebido, sendo grato a todos que participaram e 

participam de sua caminhada. 


