
       

       

       

  

41 II w Là [01 J 4 ti M1 11i MI'1i1L 

  

ÍNDICE 

01 - DADOS PESSOAIS 

02 - ATIVIDADE PROFISSIONAL 

3- ATIVIDADE RELIGIOSA 

4- ATIVIDADES MAÇONICAS 

05 - CURIOSIDADE 

01 - DADOS PESSOAIS: 

	

1.1 	- Nome: ADELMO PEREIRA MARQUES 

	

1.2 	- Nascimento: 15 de janeiro de 1923 

	

1.3 	- Nacionalidade: brasileira 

	

1.4 	- Filiação: Antonio Pereira Marques e Therezina Indago Marques 

	

1.5 	- Estado Civil: casado 

	

1.6 	- Esposa: Cleunice Mencaroni Marques 

	

1.7 	- Filhos: 
1.7.1 - Antonio Carlos Pereira Marques, casado com Marcia Helena GrigoHi 
1.7.2 - Marilda Pereira Marques Goes, casada com Jorge Luiz Goes 
1.7.3 - Adelmo Pereira Marques Junior, casado com Aurora Angela Giolio 

	

1.8 	- Faleceu nesta cidade aos 12 de setembro de 2012; e 

	

1.9 	- Endereço: Residia nesta cidade, à Rua Siqueira Campos, n2358, 

02 -ATIVIDADE PROFISSIONAL: 

2.1 - Após a conclusão do curso primário em 19-12-1930, no Grupo Escolar 
Domingues da Silva, passou a trabalhar com seu pai, iniciando sua 
carreira profissional "FERREIRO", 

2.2 - Após o óbito de seu pai que ocorreu aos 12-03-1951, passou a gerenciar a 
oficina até o mês de agosto do ano de 1952, ocasião em que encerrou as 
atividades. 

2.3 - Em setembro do ano de 1952, mudou-se para o município de Fernando 
Prestes, quando adquiriu uma empresa no ramo de transporte 
intermunicipal que compreendia a linha Fernando Prestes a Catanduva; 
a qual no mês de maio do ano de 1954, após um grave acidente teve suas 
atividades encerrada; 

2.4 - Em setembro de 1955, mudou-se com a esposa e os três filhos para a 
cidade de São Paulo, onde no inicio de outubro de 1955 se empregou na 
Industria Parisiense Ltda., na função de serralheiro - fabrica de moveis 
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domésticos do taquaritinguense (Mano Zoratti), onde ficou até outubro 
do ano de 1.957; 

2.5 - No mesmo ano retornou para a cidade natal e se empregou como 
mecânico de manutenção na "Pedreira dos Irmãos Costantine", e lá ficou 
até o fim do ano de 1.960; 

2.6 - No inicio do ano de 1.961, em um barracão da família Abbud, em frente ao 
Cine São Benedito, abriu uma nova empresa a MARQUES & CIA LTDA., no 
ramo de "FERREIRO", ali ficou até meados do ano de 1.971; 

2.7 No mês de outubro do ano de 1.971, se empregou como mecânico de 
manutenção na Industria Alimentícias Carlos de Britto - FABRICA PEIXE 
e assim foi até a sua aposentadoria, promulgada em 28 de janeiro de 
1980. 

03 -ATIVIDADE RELIGIOSA: 

3.1 - Frequentava a Igreja Católica, com a esposa e filhos. 

04 -ATIVIDADES MAÇONICAS: 

4.1- Iniciou em 05 de março de 1963, chegou ao GRAU 31; 
4.2 - Cobridor Interno; 
4.3 - Hospitaleiro; 
4.4 - Terceiro experto; 
4.5 - Segundo experto; 
4.6 - Primeiro Experto; 

05 - CURIOSIDADE: 

5.1 - Aos 28 dias do mês de janeiro cio ano de 1943, em um porto localizado às 
margens do Rio Potengi, a bordo de um destroyer americano atracado no porto 
de Natal, no Rio Grande do Norte, ocorreu a Conferência de Natal ou Conferência do 
Potengi, uma reunião entre o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas e o 
presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt., para tratar da entrada do 
Brasil na 2 Guerra Mundial (1.939-1945). No evento foram definidos os acordos que 
deram origem à Força Expedicionária Brasileira (FEB). Sendo, na época, o Brasil um 
país com uma população majoritariamente analfabeta, vivendo no campo, poucos 
concluíam o ensino fundamental, o jovem ADELMO (alfabetizado) já havia concluído o 
serviço militar no Tiro de Guerra de Taquaritinga - TG 22 - Certificado de Reservista 
n2. 261.518, em sendo assim, foi convocado para se alistar à Força Expedicionária 
Brasileira (FEB) para defender as cores da bandeira brasileira na Europa. Ocorre que 
por ocasião da expedição da lista e/ou relação dos nomes dos atiradores e/ou 
reservistas que deviriam se apresentar, o nome do atirador foi publicado de forma 
errônea, ao invés de publicarem ADELMO, publicaram ADELINO. Como na ocasião 
não havia documento de identificação, e, o nome dele fora lançado de forma 
equivocada, o Sargento do TG 22, orientou o Senhor Antônio Pereira Marques (pai do 
atirador), para que seu filho não se apresentasse para o alistamento, assim o fez, mas, 
como ele mesmo dizia, perdeu a chance de conhecer a Europa. 
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