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Município de Tupanciretõ 
Procuradoria Jurídica 

LEI N°. 4067 
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018. 

Dá denominação de E.M.E.I 
localizada no bairro Gaúcha de 
"E.M.E.I MARIA DE LOURDES 
ALMEIDA PIMENTEL, no Município 
de Tupanciretã. 

O Prefeito de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais vigentes, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, 

FAZ SABER: 

Que a Câmara Municipal de Tupanciretã aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1° Fica denominada de "E.M.E.I Maria de Lourdes Almeida Pimentel" a 
escola localizada no Bairro Gaúcha, no Município de Tupanciretã. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, aos 29 (vinte e nove) dias do 
mês de novembro de 2018. 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 
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Biografia 

MARIA DE COARDES ALMEIDA PIMENTEL 

Mais conhecida como Professora Maria de Lourdes, era filha de 

Cristino Pereira de Almeida e Georgina Cardoso de Almeida, primogénita 

de uma família de cinco irmãos (Murilo, Onira, Ary e Elsa), nasceu cm 01 

de Dezembro de 1924, no então Distrito de Quevedos, Município de Júlio 

de Castilhos, onde morou até os seus 9 anos de idade, quando veio com os 

pais e irmãos morar na cidade de Tupanciretã. 

Ela veio ao mundo num período em que o pais passava por fortes 

movimentos revolucionários internos — como a Revolta dos 18 do Forte 

em 1922, a Revolução de 1923, a Revolução de 24 em São Paulo, e a 

Coluna Prestes, nesse mesmo ano —, originados pelos descontentamentos 

dos Tenentistas do Partido Republicano perante a oligarquia vigente, a 

chamada República do "café com leite", sendo os revolucionários, em sua 

maioria, militares que lutavam pela democracia e pela saida das referidas 

elites agrárias que dominavam o cenário político e econômico do pais. 

Durante essa época, cumpre ressaltar que vários desses acontecimentos se 

deram no interior do Rio Grande do Sul, como a Revolução de 1923, 

conflagrada pelos partidários de Assis Brasil contra o então presidente do 

Estado, Borges de Medeiros, sendo que os primeiros passaram á história 

conhecidos como Maragatos, e os borgistas, seguidores do então 

presidente, como Chimangos. Ainda no ano de 1924, iniciou-se em Santo 

Ângelo, sob o comando do Capitão Luis Carlos Prestes, a Coluna que mais 

tarde levaria seu nome e percorria todo o País, cujo objetivo maior era 

depor o então presidente da República, Artur Berrardes. 
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E curiosamente, foi nesse cenário, onde se lutava por reformas 

políticas e educacionais no país, em especial pela "obrigatoriedade do 

ensino primário e profissional", que veio ao mundo, no interior de 

Quevedos, a menina que ainda na juventude se tornou uma professora 

aguerrida, corajosa e apaixonada pela educação, iniciando a sua carreira na 

zona rural de São José, pertencente ao atual município de Jóia. 

Contrariando sua família, já maior de idade, com 23 anos, em 20 

de fevereiro de 1949, contraiu matrimônio com o seu amor, o pedreiro 

Natalício Teixeira Pimentel, sendo que ao sair do Cartório já embarcaram 

num trem, indo morar em Erechim. Lá, no final daquele mesmo ano, se 

tornou mãe, com a chegada de sua primogênita, Lélia. Em meados de 1950, 

mudou-se com seu marido e filha, para a cidade de Palmeira das Missões e 

em maio de 1951, nasceu Paulo Roberto, o Betito, seu segundo filho. 

Nesse mesmo ano retornaram à cidade de Tupanciretã, fixando residência 

na Rua Santos Dumont (hoje Domingos Gonçalves Terra), onde teve seus 

outros sete filhos, Leila ( in memoriam), Ary (in memoriam), Nilton, 

Carmem, Jairo, Amauri e Gaspar. 

Sua vida nunca foi fácil, mas nascida em meio a uma revolução, 

chegou com garra, com um coração bondoso e espírito de luta, sendo por 

toda a sua vida urna lutadora voraz, dedicada ao trabalho e estudo, sempre 

buscando reforços financeiros voltados à sobrevivência da família. 

Aprendeu a trabalhar desde menina, assim que chegou em Tupanciretã, 

com nove anos de idade, ocasião em que foi estudar no Grupo Escolar 

Joaquim Nabuco, classificada para frequentar a quarta série primária. Lá, 

fez amizade com as meninas ricas da cidade e, de imediato, começou a 

vender roupas de boneca, feitas de crochê e tricô, e já nessa época ajudava 

os colegas nas tarefas escolares e dava aulas particulares para crianças de 

séries iniciais, indo em suas casas. 
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No retorno a Tupanciretã, no final de 1951, retomou a docência, 

como professora unidocente, numa sala alugada por conta própria. na  

residência de urna familia vizinha. a Dona Sebastiana e Seu Otacílio 

Machado Marques, e ali a sua escola já contava com o nome de Escola 

Municipal 1). Pedro II. Passados alguns anos lecionando nessa sala, embora 

totalmente apolítica, veio a sofrer ameaças de fechamento da escola, por 

motivo de divergências políticas de seu marido (que era do Pl. - Partido 

Libertador), com a administração municipal da época, mas sob a alegação 

de que o número de alunos não comportava a permanência da escola. 

Diante disso, a Professora Maria de Lourdes, se empenhou numa 

"Campanha de Alunos", compreendendo as Vilas Elizabeth, Gaúcha e 

arredores. indo de casa em casa, conscientizando as famílias da importância 

da educação de seus filhos. O resultado dessa campanha. demandou ao 

poder público municipal a necessidade de construção de uma nova escola, 

dado a grande quantidade de alunos matriculados. E assim foi construído o 

prédio para a Escola, na Rua I lumaità, n° 451, na Vila Gaúcha, a qual 

funcionou até o encerramento das suas atividades escolares, em 2013. 

Outra ameaça enfrentada durante o período de contrariedade 

política de seu marido com a gestão municipal. foi a de perder o cargo de 

professora, caso não cursasse o Normal (antigo nome do Curso 

Magistério), curso que não existia na cidade e que poucas professoras da 

época possuíam. Diante disso, a Professora Maria de Lourdes não 

esmoreceu e passou a estudar por quatro anos em Júlio de Castilhos, dando 

aulas pela manhã em Tupanciretã, e à tarde indo de ônibus todos os dias 

Júlio de Castilhos, sendo que muitas vezes não tinha o dinheiro para a 

passagem, mas o bom relacionamento com a Empresa Barin, lhe garantia a 

viagem, para pagamento posterior. Ainda, nessa época de curso Normal, 

por dois anos levava o filho pequeno que ainda amamentava, em 1961 o 
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Amauri, e em 65 o Gaspar, e seus estudos e tarefas escolares, eram feitas 

no ônibus. E assim, com todo o sacrilicio e abnegação, em 1965 ela 

alcançou com muito mérito, o Diploma de Professora, sendo promovida à 

Diretora da Escola D. Pedro II, cargo esse que desempenhou com 

seriedade, responsabilidade, muito comprometimento e grande eficiência, 

até à sua aposentadoria, no dia 17 de junho de 1972. 

Concomitantemente com a sua vida docente, Maria de I.ourdes 

acumulou inúmeras atividades visando aumentar a renda familiar, ajudando 

seu marido no sustento da sua grande família. Além de corrigir cadernos de 

alunos. que levava para fazer em casa todos os dias, dava aulas particulares 

e as preparatórias para o antigo Exame de Admissão ao Ginásio, trabalhou 

em todos os Censos do IBGE e era a Representante da Sul América. 

empresa de Seguros e Previdência Privada. Fazia com capricho e dedicação 

as encomendas de costura, tricô, crochê e bordados. E sobretudo, conseguia 

com sua alma limpa e seu coração transbordando de amor, desenvolver o 

papel que lhe dava força, que lhe impulsionava a ser a mulher guerreira, 

obstinada, perseverante e corajosa: o papel de mãe, não só dos seus filhos, 

mas de todos os alunos que passaram na sua vida. Ainda assim, conseguia 

fazer trabalhos voluntários na comunidade, e não descurou de sua fé. que 

professou por toda a vida, sendo que foi catequista nos finais de semana, 

preparando dezenas de crianças para a Primeira Comunhão e para o 

caminho de Cristo. 

No ano de 1970, aproximadamente, fez o Concurso para 

Professora da Rede Estadual de Ensino (cujo edital não continha limite de 

idade) ficou em primeiro lugar no estado, na prova de Português. No 

entanto não fora chamada, sob a alegação de estar perto dos cinquenta anos 

e próxima a aposentadoria. Ali foi abortado um sonho da vida inteira, ser 

professora estadual. 
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Não é demais ressaltar que ela foi grande responsável pela 

educação de gerações de tupaciretanenses, em especial das Vilas Elizaheth 

e Gaúcha, não somente por sua ação direta de magistério, mas também pela 

mobilização em torno da construção da Escola da Vila Gaúcha, sua 

atividade como diretora, e ainda, o exemplo mesmo de sua vida, cuja lição 

que dela se extrai é a de que a educação, a fé, e a correção de atitudes, são 

intrumentos aptos a melhorar a vida individual, familiar e comunitária. 

Assim foi a vida da Professora Maria de Lourdes Almeida 

Pimentel, até o final de 1985, quando foi acometida por um câncer severo, 

que lhe tirou a vida terrena, no dia 31 de agosto de 1986, deixando o 

esposo, nove filhos e cerca de três dezenas de netos. I'ara o alento e 

conforto da sua família. uma boa lembrança vem dos comentários de 

vizinhos e amigos, de que quando o cortejo fúnebre estava chegando ao seu 

destino final, onde fora sepultada a dona Maria de Lourdes, no Cemitério 

Municipal de Tupanciretã, ainda haviam carros saindo da Capela Mortuária 

do Hospital Brasilina Terra. 

Anos mais tarde, em 26 de dezembro de 1989, à sua família foi 

prestada a justa e devida homenageada pela Administração Municipal, na 

pessoa de Miguel Chiapetta Cardoso e Cauhi Maciel da Nàbrega. com  a 

mudança do nome da Escola que ela mesma fundara, passando-se a ser 

denominada Escola Municipal Maria de Lourdes Almeida Pimentel. 

Professora Maria de Lourdes, "fez de seu mundo a alegria dos 

que lhe cercavam e da educação, o seu método de vida". 
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