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PERSONAGEM DA HISTÓRIA

CAUSOS E CURIOSIDADES

Dona Amélia é natural de 
Conceição do Mato Dentro

AMÉLIA DOS SANTOS COSTA BATISTA
CRIAÇÃO DA COMARCA DE IPATINGA CAPÍTULO II

ANIMADOR DE PLATEIA
Todo programa de auditório, na televisão ou no 

rádio, tem uma “figura” que costuma ser denomina-
da “animador(a) de plateia”. É essa pessoa que, por 
meio de placas, determina quando o público deve 
aplaudir ou vaiar qualquer pessoa que esteja no pal-
co.

A Usiminas também já fez uso dessa figura. Nas 
assembleias do sindicato (foto), os funcionários que 
lá iam participar, já de antemão, levavam uma reco-
mendação que deveriam seguir à risca. Em cima do 
palco estaria colocado um “animador de plateia”, ao 
qual os funcionários deveriam obedecer. Normal-
mente, era um engenheiro, funcionário da empresa 
e que já foi até professor do Colégio São Francisco 
Xavier. O cidadão tinha a função de transmitir aos 
funcionários o que eles deveriam fazer, ou seja: se 
ele risse, todos os funcionários tinham que rir; se ba-
tesse palmas ou vaiasse, os funcionários tinham que 
acompanhá-lo, e assim sucessivamente. 

A FAROFA DO “REI DO SALGADO”
O prato mais famoso do restaurante “Rei do Sal-

gado” era a farofa. Depois de pronta, a iguaria era 
acondicionada em um tabuleiro que ficava sobre o 
balcão, coberto com um plástico, para ser protegi-
da dos mosquitos, que eram muitos na época.  

Como a produção era grande, tinha que ser 
preparada em uma bacia enorme (foto), onde era 
colocado meio saco de cinquenta quilos de fari-
nha, depois eram jogados os caldos, salsa, ce-
bolinha e o molho em cima, e ia-se misturando 
aquilo. Para servir, era utilizada uma escumadei-
ra grande, que colocava uma porção em uns pra-
tinhos de metal. Às vezes, o pessoal nem espera-
va o pratinho, estendia as mãos e ali era colocada 
a porção de farofa, e eles saíam comendo aquilo 
pela rua afora. Era o famoso ‘tapa na boca’. “Por 
muito tempo, algumas pessoas falavam que meu 
pai matou a fome delas com porções daquela fa-
rofa”, destaca o filho Walter.

Dona Amélia nasceu no 
município de Conceição do 
Mato Dentro, onde viveu até 
os vinte e cinco anos de ida-
de. Filha de Raimundo de 
Almeida Costa e Raimunda 
Honória dos Santos Costa. 
Casou-se em 1953 com José 
Alves Batista Filho e muda-
ram-se para Belo Horizon-
te, onde montaram um bar. 
Mãe de Walter, Abel, Maria 
Lúcia e Elizabete.

“De Belo Horizonte, meu 
marido foi para Três Marias, 
na época da construção da 
usina hidrelétrica, onde ele 
ficou por mais ou menos 
dois anos. Lá, ele abriu um 
bar/restaurante e nós íamos 
para lá na época de nossas 
férias. Em Três Marias, fica-
mos conhecendo o João La-
mego, que naquela época 
também morava lá.”

Em 1959, José Alves veio 
sozinho para Ipatinga, quan-
do abriu o bar “Rei do Sal-
gado”, na antiga Rua do Co-
mércio, Centro da cidade. 
“No final do ano de 1964, 
vim com meus filhos em de-
finitivo”. Dona Amélia tra-
balhou na cozinha do res-
taurante “Rei do Salgado” 
enquanto ele existiu. Eram 
cinco cozinheiras coordena-
das por ela.

“Nossa primeira residên-
cia foi no próprio bar. A par-
te da frente do bar era de al-
venaria, mas nos fundos, 
partindo da Rua do Bura-
co, eram três andares de ma-
deira, e no terceiro andar era 

onde dormia toda a família, 
amontoada. 

No bar havia uns quaren-
ta empregados, que aten-
diam uma população imen-
sa de trabalhadores. Tinha 
um cômodo só para estocar 
açúcar, no outro feijão e ou-
tro para arroz.

Dentro do bar havia um 
enorme fogão, uma enorme 
mesa que não possuía cadei-
ras, eram dois grandes ban-
cos de madeira em volta da 
mesa onde as pessoas sen-
tavam para almoçar. Quan-
do todos os lugares estavam 
ocupados, os fregueses que 
chegavam ficavam em pé, 
atrás dos que estavam senta-
dos, esperando que eles aca-
bassem suas refeições, para 
então ocupar seus lugares.

José Alves ficava em fren-
te ao restaurante, aguardan-
do os caminhões das em-
preiteiras. Eram preparados 
vários pratos com arroz e fei-
jão e, conforme a empreitei-
ra que chegava, ele gritava o 
nome do prato: “Sai o pra-
to do senhor Galhardo, ou 
o sortido do fulano de tal”.

Foi providenciada uma nova radiogra-
fia do município, e todos os documentos 
preparados em cinco vias. Duas delas fo-
ram remetidas, no dia 17 de outubro de 
1969, ao presidente do Tribunal de Jus-
tiça do Estado e a João Franzen de Lima, 
eminente jurista e professor que iria cola-
borar no processo de criação da comarca. 

Os dados reunidos foram agrupados e 
demonstrados graficamente para facilitar 
a visualização da grandeza do município. 
Entre as argumentações contidas nos ofí-
cios aos juristas, constava: “Crê a Comis-
são que a pretensão é bastante válida vis-
to ser Ipatinga uma cidade onde há meios 
de se tornar dentro de muito breve um 
grande centro industrial, o que equiva-
le a dizer que seu crescimento demográ-
fico será bastante aumentado e dest’art, 
certamente trará como é natural proble-
mas inevitáveis que serão de alçada da Jus-
tiça”. Afirmaram ainda que a agenda do 

juiz da 1ª Vara de Coronel Fabriciano es-
tava cheia até março de 1970. O processo, 
com mais de cem folhas, foi enviado para 
Belo Horizonte e ali permaneceu em tra-
mitação por vários anos. 

Resolução 
Várias outras reuniões foram realiza-

das até que, em 8 de dezembro de 1975, 
seis anos após a constituição da Comis-
são Pró-Comarca, saiu a Resolução nº 
61, criando a Comarca de Ipatinga, clas-
sificada de 3ª Instância. Tal ato foi baixa-
do pelo Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais, contendo a organização e 
a divisão judiciária do Estado de MG e, 
de acordo com a “Tabela nº 1- Classifica-
ção de Comarcas B – 3ª Entrância”, Ipa-
tinga constou do item nº 20. A resolu-
ção foi publicada oito dias depois, em 16 
de dezembro, no “Diário Oficial do Es-
tado”.

Mas a luta pela comarca não terminou 
aí. Ela precisava ser instalada, uma das 
etapas mais difíceis, pendentes de inúme-
ros acertos políticos. Isso só foi concluído 
dois anos depois. No dia 23 de novembro 
de 1977, o Tribunal de Justiça do Estado 
baixou a Resolução nº 70, fixando a data 
de 2 de dezembro daquele mesmo ano, às 
10h, para instalação da nova comarca. A 
mesma resolução designava o desembar-
gador Edésio Fernandes  orador oficial da 
sessão. A publicação saiu no “Minas Ge-
rais” de 24 de novembro.

A sessão solene de instalação da Co-
marca de Ipatinga foi um dos atos mais 
concorridos do município, contando 
com a presença de imenso público e das 
mais altas autoridades do Estado. Con-
forme a resolução do então presidente do 
Tribunal de Justiça, Geraldo Ferreira de 
Oliveira, a solenidade aconteceu no dia 2 
de dezembro de 1977. 


