
JOSÉ PIO DOS SANTOS 

 (Medalha Mérito Moradense em reconhecimento pelos serviços 

prestados em prol do desenvolvimento do município, no setor da 

Carvoaria) 

José Pio dos Santos nasceu em 10/08/1943, em Morada Nova de Minas. Filho 

de Pio José dos Santos e Maria da Conceição de Souza, a Dona “Maria do 

Pio”, dona da Pensão Pio e restaurante, ainda ativos na cidade. Tornou-se 

arrimo de família ainda na adolescência diante do falecimento do pai e irmãos 

mais velhos; já naquela época picava lenha e carreava com cabritos para 

ajudar no sustento do lar e dos outros seis irmãos. 

Em 15/12/1967, mais de 52 anos atrás, se casou com Dona Terezinha 

Rodrigues da Costa Santos; Começava ali um companheirismo que perdura 

sem abalo, tendo como fruto três filhos. Naquela mesma época começou no 

comércio varejista na Rua Cel. Arnaldo Xavier Cordeiro, onde atualmente opera 

a Casa Lotérica. 

Em 1969, simultâneo ao comércio varejista, inicia suas atividades na 

silvicultura, no carvoejamento, entre os pioneiros do setor. Por necessidade, 

comprou seu 1º caminhão, usado usada. Logo em seguida, no ano de 1970 

comprou seu 1º caminhão zero quilometro, um Mercedes-Benz L-1113, o 

famoso “70”. A partir daí vários moradenses se tornariam motoristas naquela 

organização. 

Daí em diante, durante toda a década de 70 os negócios e o nº de funcionários 

aumentava ano a ano. A título de exemplo, em meados dessa mesma década 

chegaram a possuir e utilizar 300 juntas de bois carreiros no transporte de 

lenha para carbonização e embarcava entre 10 e 13 caminhões de carvão 

praticamente todos os dias. O “Zé do Pio” literalmente abastecia um dos “auto 

fornos” da extinta Siderúrgica Cimetal.  

Por volta do ano de 1977 já contava com vários lotes e passou a empreender 

na cidade com vários imóveis. A exceção da sua casa na capital (1977), tudo 

que José Pio produzia em Morada Nova de Minas, ficava no município de 

Morada Nova de Minas. 

Em 1980 adquiriu a 1ª Fazenda, a Capão do Monjolo que daí a quatro anos 

teria a maior estrutura para gado da região, contando com médios 15 

funcionários permanentes, somados a outros 300 diretos nas carvoarias. 

Contudo, continuou as atividades nas fazendas, nas carvoarias, gerando 

emprego e renda para a cidade até por volta do ano de 2010, e continua até os 

dias atuais com os imóveis e trabalhando com sua esposa no Hotel Marajá. 

Enfim, o “Zé do Pio” honrou sua família, buscou novidades para aqueles que 

não podiam sair, gerou um número extraordinário de empregos, levou o nome 



da cidade para multinacionais como Mannesman e Gerdau década atrás, 

deixou impostos no munícipio, cedeu imóveis ou proporcionou para entidades 

de serviço público e deixou na cidade tudo que produziu durante toda a sua 

vida. 

A homenagem foi recebida por sua esposa, Sra. Terezinha Rodrigues da Costa 

Santos 

 


