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PERSONAGEM DA HISTÓRIA

CAUSOS E CURIOSIDADES

Dona Zinha é natural de 
Marliéria e se mudou para 
Ipatinga em 1952

PERPÉTUA RIBEIRO PINTOCRIAÇÃO DA ACIAPI ÚLTIMO CAPÍTULO

Na edição passada contamos como, em 
1966, um grupo de empresários locais de-
cidiu criar a Associação Comercial, Indus-
trial, Agropecuária e de Prestação de Ser-
viços de Ipatinga (Aciapi). Lida a ata da 
criação, os primeiros sócios da entidade 
foram: Alcebíades Barbosa da Fonseca, Pe-
dro José da Silva, Aníbal José de Olivei-
ra, Walter de Lima Salles, Vicente Euzébio 
Ribeiro, Raimundo Anício Alves, Sebas-
tião Botelho Bretas, Romero José Santos 
Vale, Aridalto Moreira dos Reis, João La-
mego Netto, Geraldo Júlio Ferreira, Jamil 
Selim de Salles, Edgard Boy Rossi, Antô-
nio Bartolomeu Dias, Nelcy de Oliveira 
Silva, Raimundo Oliveira da Silva, Louri-
val Baptista, Jazi Pereira Lacerda, Otavia-
no Ferreira de Oliveira, Oswaldo Bolone-
zi, João José de Oliveira, Hugo Rodrigues 
Chaves, José Serra Soares, José Alves Batis-
ta Filho, Pedro Linhares Gomes.

Desde 1997, a Aciapi funciona em sede 
própria – na rua Uberlândia, 331, Cen-
tro. É um moderno prédio de seis andares 
com três salas de treinamento, um auditó-

rio, sala de reunião e todo o setor admi-
nistrativo, financeiro e de serviços da enti-
dade. Em suas instalações está centrado o 
SPC, considerado um dos mais modernos 
do interior mineiro, interligado ao Banco 
Nacional de Dados do SPC Brasil.

No mesmo prédio, graças à filosofia 
moderna de atuação focada na parceria, 
funcionam outras entidades de respaldo 
e destacada atuação, como a Agência de 
Desenvolvimento de Ipatinga (ADI); a Câ-
mara de Dirigentes Lojistas de Ipatinga 
(CDL); a Associação dos Lojistas de Mate-
riais de Construção do Vale do Aço (Aco-
mac); o Conselho Municipal de Turismo 
(Comtur); e o Posto Avançado de Aten-
dimento do Sebrae – MG e Conselho da 
Mulher Empreendedora.

O resultado prático dessa sinergia pode 
ser notado em diversas ações no municí-
pio, como, por exemplo, a conclusão da 
construção do Distrito Industrial de Ipa-
tinga. Vale destacar ainda a parceria com 
o poder público, com a CDL e com gran-
des empresas da cidade.

ÁRVORES DO TIPO “V”

A cidade de Ipatinga é reconhecidamente uma das 
mais arborizadas do Brasil. Infelizmente, a Cemig 
(Companhia Energética de Minas Gerais) vem “muti-
lando” uma boa parte das plantas.
Para permitir a passagem da rede elétrica por en-
tre as árvores, a empresa faz um corte em forma de 
“V” em suas copas. Além do problema da “mutilação” 
propriamente dita, os galhos ficam dependurados de 
um lado e do outro, sem a devida sustentação cen-
tral. Essa atitude torna nossas árvores “presas fá-
ceis” de serem derrubadas por ventanias, principal-
mente no período chuvoso. 
Como a presença das árvores é imprescindível para 
nós, habitantes de Ipatinga, e a luz também, é che-
gada a hora de a empresa começar a repensar na 
utilização de passagens subterrâneas para a rede 
elétrica da cidade. Certamente o “V”erde vai agrade-
cer, e nós também.

ESQUECERAM DE MIM

A principal rua do centro da Vila Ipatinga, foi denomina-
da, pelos primeiros habitantes, de “Rua do Comércio”.
O que poucas pessoas ficaram sabendo é que, no dia 8 
de julho de 1954, o então prefeito de Coronel Fabricia-
no Raimundo Alves Carvalho, sancionou a Lei 248 mu-
dando o nome para Rua Dr. Louis Ensch. 
Posteriormente, a apelidaram de Avenida Vinte e Oito 
de Abril (foto), referência à data da chegada da notí-
cia da emancipação. Esqueceram-se eles que, para tal 
mudança, teria que ter sido aprovada, já na Câmara 
Municipal de Ipatinga, uma lei alterando o nome de Dr. 
Louis Ensch para o novo nome.
A falha só foi descoberta em 2008, por este autor, após 
ser procurado por um morador da dita avenida que ten-
tava regularizar sua propriedade.
Diante disso, no dia 4 de março de 2008, um Projeto de 
Lei mudou oficialmente o nome da “Rua Dr. Louis Ens-
ch” para “Avenida Vinte e Oito de Abril”.

(Dona Zinha)
Perpétua Ribeiro Pinto, 

a “Dona Zinha”, como é co-
nhecida por todos, nasceu 
no município de Marliéria 
no dia 11 de agosto de 1931. 
Veio para Ipatinga em 1952.

“Quando cheguei a Ipa-
tinga, morei em um barra-
cão, onde é hoje a Drogaria 
Márcio, no Centro da cida-
de. Meu marido, já falecido, 
na época trabalhava na carvo-
aria da Belgo-Mineira, que fi-
cava localizada desde a pon-
te metálica até os Cordeiros 
(localidade conhecida antiga-
mente como Garrafa e Gar-
rafinhas). Ipatinga tinha, na 
época, uma casa grande per-
to do pontilhão, uma em 
frente à estação e, mais ou 
menos, outras cinco ou seis 
casas. Perto de minha casa, ti-
nha uma enorme plantação 
de abóboras e mamão e, de-
baixo da casa, era comum a 
gente ver passar bichos como 
tatu, pacas etc. Eu tinha o 
curso de Contabilidade, fei-
to em Nova Era, mas quando 
vim para Ipatinga, tive mes-
mo é que trabalhar na carvo-
aria, fazendo comida para os 
homens e até mesmo como 
motorista de caminhão de 
carvão, eu e um menino de 
dez anos de idade. Posterior-
mente, meu marido montou 
uma boate no Juá. O prédio 
que ficou conhecido como 
‘cracolândia’ foi derrubado 
recentemente. Quando meu 
marido morreu, eu cuidava 
de três crianças, minha mãe 

e uma tia. Fui então trabalhar 
com a Dona Gemina Linha-
res, além de trabalhar pelo Es-
tado, no curso de Madureza, 
com o professor Nery, e no 
Colégio São Francisco Xavier. 
A partir de 1967, fui traba-
lhar como inspetora no Colé-
gio João XXIII, onde também 
tomava conta da cantina e da 
horta daquele estabelecimen-
to. Meus alunos não me es-
quecem. Desde quando colo-
quei telefone em minha casa, 
nunca mudei o número, por-
que tem um monte de meni-
nos no Canadá, Estados Uni-
dos e outros países que sempre 
estão ligando para mim”. No 
dia 30 de junho de 2001, me-
recidamente, Perpétua Ribei-
ro Pinto, a Dona Zinha, rece-
beu da Escola Estadual João 
XXIII, um diploma de “Hon-
ra ao Mérito”, pelo destaque 
na construção da história da-
quele educandário.

O prédio das entidades conta com uma estrutura invejável, com salas de treinamento e auditório (foto), entre outros

Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Ipatinga 
A Câmara de Dirigentes Lojistas de 

Ipatinga surgiu em 1997 com o objeti-
vo de fortalecer, especificamente junto 
aos lojistas, o trabalho de representa-
tividade até então exercido pela Acia-
pi. Dessa forma, a CDL Ipatinga pas-
sou a funcionar totalmente integrada à 
Aciapi, realizando trabalhos conjuntos 
e em consonância com as necessidades 
do mercado comercial de Ipatinga.

A CDL Ipatinga se destaca pela re-
presentatividade do comércio varejista 
junto aos poderes públicos, realizações 
de campanhas promocionais e desen-
volvimento de ações sociais junto à co-
munidade. 

Tem como missão, representar a 
classe empresarial, defendendo os in-
teresses do associado, promovendo 
ações e oferecendo produtos e serviços 
para a integração e o desenvolvimento 
econômico e social de Ipatinga.


