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JUSTIFICATIVA 

 
 

 
Messias José Barbosa, mais um dos que saíram das lavouras do Sul de Minas, rumo 
ao Estado de São Paulo, com breve passagem por Santa Branca, aportando em terras 
Joseenses em 1958. Veio sem medo de trabalho, com muita força no braço, com 
esposa e três meninas, com 1, 4 e 6 anos.  
 
Veio para construir sua vida e de outros, e ajudou na Construção da General Motors e 
da Ericsson, que, com obras em fase final, logo não tiveram mais necessidade de seu 
trabalho braçal.  
 
Então como comerciante resolveu se aventurar, mas as poucas economias não foram 
suficientes para o negócio nem iniciar, e com 3 filhas para criar, algo seguro precisou 
buscar.  
 
Foram tempos difíceis, mas ele nunca desanimou. Tinha certeza de que era aqui que 
ele iria ficar, para seus filhos numa cidade próspera criar.   
 
E a cidade em franca expansão não deixava ninguém na mão, e no ano de  1960 ele 
começou nas obras do CTA, tocadas pelo Arquiteto e Urbanista Rosendo Mourão, para 
ele o Doutor Mourão, que de Servente o passou ao ofício de Carpinteiro, dando àquele 
mineiro, a oportunidade de aprender, e mestre Carpinteiro se tornar.  
 
Diferente dos empregos anteriores, o CTA estava em plena expansão, e ali ele ficou 
por 32 anos, até se aposentar em 1992. 
 
Foram muitas portas assentadas, pua, formão, serrote bem amolado e martelo. Foram 
muitos telhados erguidos, espigão, corda bamba, muitos em pé e fortes até hoje.  
 
Aposentado, parado não ficava, e sempre algo para fazer ele arrumava. Com os filhos 
criados e educados, incluindo dois Joseenses, netos e bisnetos, casa quitada, tempo 
de sobra e ainda muita força, atrás de outro sonho ele foi, a terrinha para construir e 
plantar. 
 
E a volta às origens na terra, plantando e construindo naquele pedacinho de chão, onde 
se planta o milho no ano novo, não mais por necessidade e obrigação, e sim para a 
família reunir com naquela pamonhada o Carnaval chegar.   
 
E assim, o Legado do Seu Messias, singelo, fruto de muito trabalho e dedicação, não 
ficou na casa, na terra ou no banco, e sim nos seus 5 filhos, 13 Netos, 16 Bisnetos, e 1 
Trineto, todos Joseenses, de alma e de coração, que aqui estão construindo suas vidas.  
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