
GEREMIAS MENDES SABINO 

(Medalha Mérito Moradense em reconhecimento pelos serviços prestados 

em prol do desenvolvimento do município, no setor da Pesca) 

Geremias Mendes Sabino é natural de Corinto-MG, nascido em 26/04/1936, 

filho de Sérgio Mendes Sabino e Filomena Mendes de Sá. 

Durante sua infância e adolescência morou na Fazenda da onça, Município de 

Corinto/MG.  

Em 1955 mudou-se para Morada Nova de Minas, onde sua mãe tinha uma 

pensão na Praça Albino Henrique Vilarinhos, a pensão da Fulô. 

Em 01/07/1961, casou-se com Maria Ferreira da Silva, com quem teve 4 filhos. 

Após o casamento foram morar em uma Fazenda próxima ao Porto das 

Melancias, exercendo a profissão de pescador no Córrego Estevão, onde 

tiveram uma vida financeira muito difícil, nos primeiros anos de casados, 

havendo dias de comer arroz com gordura de peixe.  

Em 1964, tiveram o primeiro filho e foram morar no Porto Velho, onde colocou 

um bar e começou a comercializar peixes nativos, tendo alguns pescadores 

vindo do Norte,Nordeste, mais conhecidos como nortistas.  

De um coração bondoso, Geremias ajudou muitos destes que chegavam ao 

Município sem terem onde morar. Comprava redes, barcos, remos, fazia feira 

para irem descontando nos peixes que pescavam. 

Em 1977, mudou-se para o Porto Novo, onde residiu com sua família durante 

03 anos, exercendo a mesma função. 

Em 1980, voltou para a cidade de Morada Nova de Minas, onde construiu uma 

peixaria e continuou comercializando peixes, construindo uma fábrica de gelo, 

se tornando o maior peixeiro da região, tendo inúmeros pescadores 

profissionais e comercializando grande quantidade de peixes para várias 

cidades, inclusive Brasília, passando, assim, a ter uma vida melhor 

financeiramente, adquirindo alguns bens.  

Em 13/04/2013 veio a óbito. 

Atualmente, seu filho mais novo continua cuidando da peixaria e da fábrica de 

gelo, contribuindo para o desenvolvimento econômico do município, atendendo 

pescadores e inúmeros turistas que chegam a cidade. 

A homenagem foi recebida por sua filha, Edna Mendes Sabino. 

 


