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PERSONAGEM DA HISTÓRIA

CAUSOS E CURIOSIDADES

Benedita Matilde Andrade Valadares 

O PADEIRO DO BOM RETIRO
Enquanto o mundo caminha para as compras 

através da internet, o bairro Bom Retiro ainda cul-
tiva a figura do padeiro de rua. Vicente de Paula 
(foto) iniciou o trabalho de entrega de produtos de 
padaria de porta a porta aos doze anos de idade, 
sempre no bairro Bom Retiro. 

No começo, a mercadoria era levada em ba-
laios que eram carregados nas costas. Atualmen-
te, com 47 anos de idade, ele faz este trabalho pe-
dalando sua bicicleta de carga. Faça sol ou chuva, 
lá vai ele! É só chegar ao início da rua e acionar a 
buzina que as donas de casa aparecem na por-
ta para pegar o pão. Quando algumas dessas se-
nhoras, freguesas assíduas, precisam se ausentar 
de casa na hora de o padeiro passar, elas deixam 
a vasilha do lado de fora, o Vicente coloca o pão e 
continua seu trabalho. Só tira férias em janeiro, se-
gundo ele, porque vários de seus fregueses estão 
viajando nesse período.

TRAQUE E BAFO DE ONÇA
A paróquia do Cariru (foto) sempre primou em 

manter aquela “doutrina diferenciada”, mais próxima 
aos estatutos redigidos e aplicados pela Usiminas. 
Talvez em decorrência disso, os jovens, de vez em 
quando, resolviam aprontar alguma justamente na-
quele palco sagrado.

No dia 13 de fevereiro de 1990, o sempre calmo 
padre Efraim Solano Rocha, pároco do Cariru, lite-
ralmente “rodou a baiana”. O sacerdote ficou indig-
nado com os amigos de um casal de noivos, que ha-
viam colocado traques (bombinhas) sob o tapete da 
igreja. A ação providencial de um sacristão impediu 
o estouro das bombinhas quando os noivos entras-
sem, o que poderia causar tumulto no templo. 

Padre Efraim aproveitou a ocasião para desaba-
far, destacando que alguns noivos chegavam ao al-
tar com “bafo de onça”, completamente bêbados e 
trôpegos, fazendo do celebrante “um simples figu-
rante de sua comédia”.

Dona Tildinha, como é co-
nhecida, nasceu em Antônio 
Dias, Minas Gerais, no dia 14 
de março de 1934. Filha de 
José de Lourdes Andrade e El-
vira Antunes Coura. Casou-se 
com Manoel Valadares e veio 
para Ipatinga no ano de 1952. 
Mãe de nove filhos: Silvio, 
Manoel, Moacir, Edson, Car-
los, Rômulo, Amarildo, Edu-
ardo, Eder. Ela se formou no 
Colégio Nossa Senhora das 
Dores, em Itabira, antes de 
chegar a Ipatinga.

Manoel Valadares resolveu 
vir para Ipatinga para traba-
lhar com o carvão. Chegan-
do aqui, ele e um irmão ad-
quiriram o bar na então rua 
do Comércio. Manoel partici-
pou das reuniões para a cria-
ção do distrito de Ipatinga, 
em 1954, e posteriormente, 
na década de 1960, da Comis-
são Pró-Emancipação. Nes-
sa comissão chegou a ir, uma 
vez, a Belo Horizonte, conver-
sar com o governador Maga-
lhães Pinto.

“Quando comecei a lecio-
nar em Ipatinga, no mês de 
abril de 1957, a escola era 
uma casa velha, onde é hoje 
um posto de gasolina na atu-
al avenida Cláudio Moura, es-
quina com a rua Belo Hori-
zonte. Lá era a residência de 
Dona Maria Antonieta. Ela 
morava nos fundos e liberou 
a parte da frente de sua casa, 
onde funcionavam duas salas 
de aula.

Naquela época, leciona-
vam também: dona Maria 
Antonieta da Silveira, Ana 
Gonçalves Passos e Dona Ale-
xandrina Araújo Silva (Dona 

Lora). O senhor Manoel Izí-
dio morava em uma fazendi-
nha da Belgo-Mineira, ali per-
to da hoje delegacia. Quando 
ele se mudou para Coronel 
Fabriciano, a fazendinha tam-
bém serviu de sala de aula. 
Outra parte da escola funcio-
nava na desativada estação da 
rua Belo Horizonte. Dona 
Maria Antonieta mudou-se 
para a rua Diamantina e libe-
rou o resto da antiga casa para 
fazer mais uma sala de aula. 
Ali, eu lecionei para a segun-
da série. Lecionei também 
em uma casa velha, que tinha 
uma varanda, cedida pela Bel-
go-Mineira e ficava onde foi 
construído depois o Cine Ipa-
nema. Saí dessa casa e fui dar 
aulas na Fazendinha. Logo de-
pois, fui para a antiga estação 
e, finalmente, para a atual Es-
cola Estadual Manoel Izídio, 
onde aposentei-me no dia 12 
de setembro de 1967.”

Dona Tildinha é natural de 
Antônio Dias e chegou a 
Ipatinga em 1952

A bola rolou em Ipatinga
CAPÍTULO II 

A fundação oficial do Ipaminas 
Esporte Clube só aconteceu no dia 
30 de agosto de 1959, mas o nome 
“Ipaminas” já estava na boca dos 
desportistas e da torcida, em subs-
tituição ao Sete de Setembro. Foi o 
primeiro time fundado oficialmen-
te e registrado em Ipatinga. 

Em julho de 1959, foi realizada 
uma reunião na casa do sr. Floripes, 
da qual participaram: João Batista 
de Menezes (Joca), Jair Messina, Ba-
nheira, Geraldo Pimentel, Domin-
gos Anício, Antônio Marino, entre 
outros. O nome Ipaminas foi uma 
sugestão do seu Joca (“Ipa” de Ipa-
tinga e “Minas” de Usiminas), sen-
do aprovado por unanimidade. 

O Ipaminas era um time mais 
ousado e com estrutura, passando a 
jogar em outras praças mais distan-
tes como Conselheiro Pena, Raul 
Soares, Resplendor e Nova Era. Ao 
mesmo tempo, recebia a visita des-
ses adversários em Ipatinga. 

A aquisição do terreno para fa-
zer o campo contou com a dispo-
sição e valentia de Domingos Aní-
cio. Pressionado pelo presidente do 
Ipaminas e mais alguns amigos, Rai-
mundo Alves, então prefeito de Co-
ronel Fabriciano, doou a área, na 
atual rua Uberaba, no Centro de 
Ipatinga, e o campo de futebol fi-
cou completamente pronto no ano 
de 1960. 

Em 1969, finalmente o Ipami-
nas levantou a taça do “Campeona-
to Amador de Ipatinga”, seu primei-
ro e único título. Em 1972, termina 
a história do futebol do Ipaminas, 
com a transferência do clube para 
o bairro Cidade Nobre. Foram pre-
sidentes do clube Ipaminas: João 
Batista de Menezes, Domingos 
Anício, José Ferreira Bicalho, José 
Carvalho e Pedro Linhares.

Em 1962, o Ipaminas já estava estruturado e possuía certo domínio sobre os outros times. À medida que o clube 
crescia, aumentavam as desavenças. E foi em uma delas que acabou surgindo o “Comercial Esporte Clube”, um sonho 
que durou apenas dois anos, mas o suficiente para realizar jornadas históricas, como a vitória sobre o Democrata (Go-
vernador Valadares) e sobre o principal rival, o Ipaminas, numa melhor de três pontos.

O Comercial surgiu por iniciativa de Edgard Boy Rossi e outros comerciantes do então distrito. O primeiro presi-
dente escolhido foi João Lamego Neto e a equipe era potente, formada à base de jogadores novos.

Mesmo sem 
um campo para 
treinar, o time 
passou a jogar 
norma lmente , 
preferindo as ex-
cursões. Da mes-
ma forma que sur-
giu, o Comercial 
desapareceu, em 
fins de 1964, ten-
do realizado o seu 
último jogo contra 
o Ipaminas, sain-
do derrotado por 
3 a 1. Seus joga-
dores dividiram-se 
em clubes da épo-
ca como o próprio 
Ipaminas, Cariru 
e Industrial.

Ipaminas 
Esporte Clube

Comercial Esporte Clube

O Comercial surgiu por iniciativa de Edgard Boy Rossi e outros 
comerciantes; o primeiro presidente foi o ex-prefeito João Lamego Neto

Time do Ipaminas no seu campo, que era localizado na rua Uberaba, Centro de Ipatinga


