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PERSONAGEM DA HISTÓRIA

CAUSOS E CURIOSIDADES

Maria Pascoal e a neta 
Gilma Pascoal

Raimundo Pereira Chaves, o nosso popular “Ser-
rinha” (foto), contou que, ao lado da padaria de seus 
pais, no Centro de Ipatinga, tinha a loja de bicicletas do 
Tio Belo, que as alugava, inclusive, para quem quises-
se aprender a andar. Como ainda não sabia usar o veí-
culo, ele alugou um daqueles para aprender.

Começou a praticar na então rua do Comércio, as-
sessorado por um outro garoto que ia segurando na 
garupeira para que ele não caísse. Mas, no fim da rua, 
onde havia uma descida para o Juá e para a pingue-
la que atravessava o ribeirão Ipanema, o menino não 
aguentou segurar a bicicleta no declive, e soltou. Com 
isso, Serrinha começou a descer aquele morrinho, sem 
nenhum controle.

Chegando lá embaixo, atropelou a Lurdinha Pasco-
al, irmã do nosso amigo Arcanjo Pascoal. Os dois caí-
ram no meio daquela poeira. Foi só o tempo de ela se 
levantar, sacudir a poeira e... soltar a mão na orelha do 
Serrinha. 

Maurício de Mello (foto), um dos “samurais” da Usi-
minas, contou em seu depoimento, quando das co-
memorações dos vinte e cinco anos da empresa, que: 
“Quando fomos para o Japão, tínhamos saído daqui 
solteiros, mas alguns com compromissos muito sérios 
e, para a época, o que nós fizemos foi inusitado. Pra-
ticamente depois de estarmos lá há uns cinco a seis 
meses, cristalizou-se a ideia de nos casarmos. E ca-
samos por procuração.

Nosso amigo Manuel Moacélio já havia tomado 
essa decisão. Ele foi o primeiro a inaugurar o proces-
so. Depois fomos eu, o Álvaro Luís e o Valério. Teve 
repercussão nacional. Na época, saiu uma reporta-
gem de três páginas na revista O Cruzeiro: “Amor mi-
neiro veste quimono”, no dia 18 de julho de 1959.

Ficamos esperando as noivas lá em Tóquio. E o in-
teressante é que minha mulher se casou com meu 
pai. Não tive coragem de dar procuração para mais 
ninguém além dele”.

MARIA PASCOAL
Dona Maria Pascoal nas-

ceu em Alvinópolis, MG, 
no dia 21 de novembro de 
1917, filha de Cora Luzia 
Policarpo e José Policarpo.

Ao chegar aqui e depa-
rar-se com as condições 
do lugarejo, desesperou-
se: “Eu não queria ficar, 
preferia voltar dali mesmo 
para  minha terra. Foi com 
muito custo que desisti da 
ideia. A situação era muito 
ruim: uma lama verde, bar-
ro misturado com esgoto, 
que passava no meio da rua 
do Comércio. As crianças 
iam brincar na rua e volta-
vam todas sujas.

A água de beber era com-
prada de uma carroça, que 
buscava em uma cisterna; 
para cozinhar, usávamos a 
água da bica existente per-
to do pontilhão. A roupa 
era lavada no rio, quando 
também aproveitávamos 
para tomar banho e dar ba-
nho nos meninos. Se qui-
séssemos pegar água limpa 
no ribeirão, tinha que ser 
de madrugada, antes que 
alguém a usasse.

Às 18h do dia 4 de janei-
ro de 1952 – um domingo 
–, uma tragédia abateu-se 
sobre a minha família: meu 
marido, João Valentim Pas-
coal, com apenas 34 anos 
de idade, foi covardemen-
te assassinado por um cabo 
da Polícia Militar em Coro-
nel Fabriciano. De repen-
te, me vi viúva, com sete fi-
lhos, em uma cidade sem 
nenhuma infraestrutura e, 
até então, pouco conheci-
da por mim. Alguns ami-

gos chegaram a sugerir que 
eu voltasse para Alvinópo-
lis, mas eu resisti e conti-
nuei na cidade.

Para sobreviver, trabalha-
mos muito. Comida não 
faltava. Plantávamos frutas: 
melancia, goiaba; tínhamos 
a plantação de milho, ini-
ciada por João Valentim. 
Com isso, fazíamos muito 
doce e mingau de milho-
verde.

Abrimos também uma 
pensão, que fornecia comi-
da para o pessoal da esta-
ção; o pagamento era men-
sal. Algumas pessoas, como 
o Raimundo Nonato e um 
dentista, chegaram a morar 
em minha casa como pen-
sionistas. Além disso, ti-
nha ‘A Soberana’, a nossa 
loja, entregue aos cuidados 
do sr. Davi, que me ajudou 
muito após a morte de meu 
marido.

Em 1956, casei-me com 
João Padre. Ele me ajudou 
muito na criação da famí-
lia. Chegou até a comprar 
um terreno para cada um 
dos meninos. Morreu em 
1985, de enfisema pulmo-
nar, me deixando novamen-
te viúva”.

CRIAÇÃO DA COMARCA DE IPATINGA CAPÍTULO I

Em 1965, já havia estudos 
para a criação da Comarca de 
Ipatinga, mas cerca de dez anos 
se passaram até que ela fosse 
efetivamente instalada e dois 
juízes começassem a atuar.

Com características de ci-
dade grande desde a sua cria-
ção, os processos judiciais de 
Ipatinga pendentes de decisão 
avolumavam-se na Comarca 
de Coronel Fabriciano, e não 
havia perspectiva de melhora. 
As autoridades da época fala-
vam em, no máximo, aumen-
tar o número de varas no Fó-
rum fabricianense.

A primeira reunião para 
tratar do assunto foi realiza-
da sigilosamente em feverei-
ro de 1969, no Grande Ho-
tel de Ipatinga. A precaução 

inicial era para evitar uma re-
ação contrária de Coronel Fa-
briciano. Em segundo lugar, o 
governo do Estado falava mui-
to, naquele ano, em rebaixar 
várias comarcas deficientes e 
poderia soar mal a campanha 
para emancipação da Comar-
ca de Ipatinga, especialmente 
pelo fato de Antônio Dias fi-
gurar na lista das 42 comarcas 
que seriam fechadas. 

No dia 9 de julho de 1969, 
foi realizada a primeira reu-
nião pública para discutir a 
necessidade de criação da Co-
marca de Ipatinga. O encon-
tro foi realizado na sede da 
Imobiliária Sotil, com exata-
mente quarenta pessoas, se-
gundo ata lavrada por Ny-
sio Oliveira Alves de Souza. 

Ela registra, ainda, as presen-
ças de: Ademar Russo, coro-
nel da reserva; Márcio de Bar-
ros Quintão; Sebastião Barros 
Quintão; José Jorge Chain; 
Edgard Boy Rossi; Wilton de 
Oliveira; Arquimedes Amaro 
Aniceto; Osmar Barros Pen-
na; Jair Gonçalves; João Fer-
nandes Gonçalves; José Bar-
bosa de Oliveira; João Batista 
Gonçalves; Mário José Vieira; 
Geraldo Monteiro de Souza; 
Raimundo Ribeiro; José Car-
valho; Aníbal José de Olivei-
ra; Adão Afonso da Silva; Ale-
xandre Duda; José Orozimbo 
da Silva; Nagib Fernandes de 
Souza; Gersino Estevão; Gen-
til Isidoro Ferreira; Raimundo 
Anício Alves; Bernardino Leo-
nídio de Almeida; Walter de 

Lima Salles; José Batista Gon-
çalves; Geraldo Pedro de Ma-
tos; Heber Gonçalves Pedrosa; 
Henrique Chagas Arruda Vas-
concelos; Tufik Lauar; Jamill 
Selim de Salles; Raimundo 
Bento Barbosa; Antônio Al-
ves Vilela; Geraldo Sebastião 
Pimentel; Romero José Valle; 
José Carlos Assis; Walter Car-
valho; e Odino Vieira.

A reunião teve início às 
20h20, sob a presidência do ve-
reador Edgard Boy Rossi, que, 
após relatar o objetivo, passou 
a presidência ao coronel Ade-
mar Russo. Após duas horas de 
debates, uma próxima reunião 
foi marcada para uma semana 
depois, quando seria constitu-
ída a primeira “Comissão Pró-
Comarca” da cidade. 

Comitiva para reivindicar a construção do Fórum, quando Hélio Pinto presidia a 72ª OAB          

“AMOR MINEIRO VESTE QUIMONO” A PRIMEIRA SURRA, NINGUÉM ESQUECE


