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PERSONAGEM DA HISTÓRIA

CAUSOS E CURIOSIDADES
O FALSO BIFE

Jair Gonçalves havia doado o terreno onde é 
hoje a igreja Cristo Rei, no Centro. Entretanto, o pa-
dre Renato achou que, ao construir a igreja no lo-
cal, ela não teria espaço do lado de fora, e negociou 
com o benfeitor a sua construção na atual rua Pou-
so Alegre. 

Foi construído o cruzeiro (foto), um marco reli-
gioso de madeira, trabalhado pelos moradores do 
Prato Raso, sob a liderança do sr. João Patrício 
Araújo. O galo e as junções metálicas das duas pe-
ças de madeira foram construídos pelo sr. Jujuca. 
Porém, o cruzeiro ficou muito pesado e os homens 
custaram a levantá-lo do chão para levá-lo ao local 
da construção. 

Indiferente à dificuldade dos homens, o padre 
subiu no cruzeiro e disse: “Em nome de Jesus, po-
dem levantá-lo que nós vamos levá-lo sem muito 
sacrifício”. E o cruzeiro foi carregado, com o padre 
em cima da cruz, até o local da construção.

Fato estranho acontecia no bairro Ideal (foto), logo 
quando foi entregue pela Usiminas aos seus novos mo-
radores. Quase todos os dias, por volta das dez horas, 
saía de dentro das casas um barulho parecido com o 
som da batida de martelo em uma tábua. O que mais 
intrigava era que o mesmo barulho saía de várias ca-
sas, quase ao mesmo tempo.

Tempos depois, foi descoberta a razão: para es-
conder o fato de a carne não ser produto disponível na 
mesa todos os dias (e isso, para algumas mulheres, 
era “se rebaixar perante a vizinha”), as donas de casa 
arrumavam aquela bateção nas tábuas de bife – sem a 
carne. 

A história foi desvendada após a descoberta de um 
gari que, ao recolher o lixo, constatou que só havia 
mesmo era cascas de ovos nas sacolas daquele bairro. 

Naquela época, o ovo era um produto bem mais ba-
ratinho do que os produtos derivados de bovinos e/ou 
suínos! 

EM NOME DE JESUS, O PADRE SUBIU NA CRUZ

Carmem Bernardina da Cunha 
nasceu em Barão de Cocais e 
chegou à região em 1949

MARIA BARBOSA
Carmem Bernardina da 

Cunha nasceu no dia 20 de 
maio de 1925, em Barão de 
Cocais. Ainda mocinha, ca-
sou-se com Antônio Pinto Ro-
drigues, com o qual viveu qua-
tro anos e dez meses. Veio em 
1949 para Ipatinga. O marido 
faleceu no campo de futebol 
de Conceição do Rio Acima, 
em uma tarde de domingo. 
Casou-se novamente com Se-
bastião Barbosa. O novo ma-
rido deu-lhe o nome de “Ma-
ria Barbosa”, simplesmente 
porque gostava do nome Ma-
ria. Todos passaram a co-
nhecê-la somente pelo novo 
nome. Mãe de dez filhos: Ge-
ralda, Orlando, Nelson, Rui, 
Ari, Gentil, Sebastião, Maura, 
Enir e Márcia.

“Para ir ao hospital mais 
próximo, em Coronel Fabri-
ciano, a gente ia a pé, passan-
do pelo Amaro Lanari. As coi-
sas só melhoraram um pouco 
com a chegada da família do 
sr. Heraldo Rocha, que tinha 
caminhões e não media esfor-
ços para acudir a quem dele 
precisava. Meu marido abriu 
um comércio em frente ao 
antigo Cine Ipanema. Jun-
to ao comércio, montei uma 
pensão que se chamava ‘Pen-
são Salto Grande’. Recordo-
me que os trens faziam mano-
bras em um desvio dentro do 
meu quintal, para depois des-
carregar ferragens e cimento 
que eram usados na constru-
ção de Salto Grande. Esse ma-
terial era transportado para 
lá em caminhões. Eu forne-
cia comida e alojamento para 
esse pessoal que trabalhava no 
transporte. 

Na década de 1950, meu 
marido providenciou uma co-
bertura, onde se rezava a mis-
sa de domingo. Quando foi 
inaugurada a igreja, ele trouxe 
de Belo Horizonte uma santa, 
que foi colocada lá.  

Na década de 1960, meu 
marido foi nomeado delegado 
de polícia pelo governador de 
Minas, Magalhães Pinto. Sebas-
tião foi uma pessoa bastante co-
nhecida por todos da cidade, 
era uma pessoa caridosa. Quan-
do ele adoeceu, minha família 
ficou desnorteada e eu tive que 
trabalhar dobrado para cuidar 
dele e dos filhos. Levantava 
sempre de madrugada para la-
var roupas e passar. Cheguei a 
lavar para 40 rapazes; com isso, 
tive um sério problema nas 
mãos em consequência desse 
trabalho pesado. 

Dona Maria Barbosa fale-
ceu no dia 11 de janeiro de 
2013, por volta das 23h30, no 
Hospital Márcio Cunha, em 
Ipatinga. 

A bola rolou em Ipatinga 
CAPÍTULO I - O INÍCIO

Entre a atual rua Juiz de Fora 
e a avenida João Valentim Pasco-
al existiu o primeiro campo de fu-
tebol de Ipatinga. Foi nesse cam-
po que, por volta de 1946/1947, o 
time do União Esporte Clube ini-
ciou suas atividades. Esse time ti-
nha a seguinte formação: Antônio 
Madalena, Geraldinho Gingilim, 
Zeza Souto, Diógenes, Raimun-
dão, Walter, Américo, Raimundi-
nho, Alípio, Ivo Bandeira e Joa-
quim Guarda.  

Em sua maioria, os jogadores 
eram funcionários das carvoarias 
da Belgo-Mineira. Os jogos acon-
teciam sempre nas tardes dos do-
mingos, aqui ou nos vilarejos vi-
zinhos. Normalmente, esses jogos 
terminavam em brigas e agressões 
dos torcedores, que usavam paus, 
facas e garruchas. 

João Napoleão era o patrocina-
dor de uniformes e de algumas bo-
las. A bola tinha que ser economi-
zada, porque vinha de Nova Era 
ou de Coronel Fabriciano. Para 
ser comprada, tinha que ser feita 
uma “vaquinha” entre os atletas; 
em outros casos, a aquisição era 
feita com a contribuição de polí-
ticos da época, como Jair Gonçal-
ves.

A camisa do União era preta e 
branca. As excursões eram realiza-
das, de preferência, até Barra Ale-
gre, Coronel Fabriciano, Boachá 
e Mesquita. Os percursos mais 
próximos eram feitos por meio 
de bicicletas, que às vezes levavam 
dois jogadores, ou a pé, enquan-
to os jogos mais longos contavam 
com os caminhões da Belgo-Mi-
neira.

O time do Paraíso era o adver-
sário mais forte do União, tanto 
em seu campo quanto em Ipatin-
ga. Só jogava no período das fé-
rias escolares. Nesse período, o 
Paraíso recebia reforços de Belo 
Horizonte, entre os quais o ex-
prefeito Jamil Selim de Salles, seu 

irmão Nacif, Alencar e os filhos 
do sr. José Matias. 

Esse time chegou a ser chama-
do de Ipatinga Esporte Clube; 
posteriormente, passou a ser de-
nominado Independente Espor-
te Clube, que,  a esta altura, era 
um time mais forte e com mais re-
cursos.

Em 1952, o Independente já 

contava, para os jogos mais difí-
ceis, com jogadores do Acampa-
mento Rio Doce - que ficava ao 
lado da ponte velha (hoje, ponte 
metálica) -, de funcionários da Bel-
go e de Barra Alegre. Acabou-se, 
assim, com a rivalidade anterior. 

O Independente comandou 
o futebol ipatinguense até 1955, 
sempre prestigiado por uma gran-

de torcida. Em dias de jogos, ruas 
e casas do distrito de Ipatinga fica-
vam desertas, pois estavam todos 
no campo para assistir ao jogo. Em 
1955, o Independente passa a se 
chamar Sete de Setembro e conta 
com mais reforços, como o zaguei-
ro Manoel Paixão, Banheira, Zé 
Pio, Jerônimo, Dé, Zé Thomaz e 
Fernando Rocha.

A equipe do Barra Alegre era um dos principais adversários do time de Ipatinga

Uma das primeiras formações do União Esporte Clube


