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PERSONAGEM DA HISTÓRIA

CAUSOS E CURIOSIDADES

Maria Ribeiro dos Santos 
nasceu na localidade de 
Cubas, perto do Cocais 

COMPANHIA TELEFÔNICA DE IPATINGA
A única forma de comu-

nicação via telefone em Ipa-
tinga no início da década de 
1960 era o posto telefônico da 
Usiminas, localizado no local 
onde é hoje a sede dos Cor-
reios do bairro Horto. Para 
possibilitar a instalação de ou-
tros ramais no Centro da ci-
dade, foi formada então uma 
comissão provisória que teria 
a incumbência de implantar 
a “Companhia Telefônica de 
Ipatinga”.

A presidência da comissão 
ficou sob a responsabilidade 
de Jair Gonçalves, um homem 
considerado por muitos uma 
espécie de manto que cobria a 
todos não só pela conduta mo-
ral, mas também pela sensibili-
dade e maneira carinhosa com 

que conduzia as questões rela-
cionadas com os destinos da 
cidade de Ipatinga. José Car-
valho respondia pela tesoura-
ria, e Walter Salles pela supe-
rintendência. 

Fundada a Companhia Te-
lefônica de Ipatinga, tudo era 
feito com dinheiro próprio, 
ninguém tinha remuneração 
e nem despesas pagas para ir 
a Belo Horizonte correr atrás 
das empresas de telefonia. Fo-
ram procuradas três delas na 
capital mineira.

As três concessionárias vie-
ram a Ipatinga, fizeram levan-
tamentos e enviaram propos-
tas. A que apresentou proposta 
mais viável para a cidade foi a 
Ericsson do Brasil. Conforme 
contrato com a Ericsson, a ci-

dade tinha que absorver ini-
cialmente, no mínimo, 125 li-
nhas, para que fosse viável a 
implantação.

A equipe passou então a 
vender as linhas. Consegui-
ram-se 120 assinantes; falta-
vam cinco e não havia mais 
ninguém na cidade que quises-
se comprar. O pessoal da em-
presa começou a pressionar. 
Diante disso, foi feita uma úl-
tima divisão das cinco linhas 
restantes: Jair Gonçalves fica-
ria com mais duas; o Zé Car-
valho também com duas; e 
Walter Salles com mais uma. 
Assim, foi completada a cota 
mínima exigida pela empresa.

Faltava ainda um lugar para 
instalar a central. Existia um 
terreno na rua Belo Horizon-

te, ao lado da atual Estação 
Memória Zeza Souto, que era 
uma área do município. Foi 
levantada a hipótese de inva-
dir o terreno e construir ali a 
central telefônica. O Jair Gon-
çalves ficou receoso e deixou 
a decisão para os dois outros 
membros. Com isso, o fato se 
concretizou logo em seguida.

Assim, a sede da Compa-
nhia Telefônica de Ipatinga 
foi construída no terreno inva-
dido na rua Belo Horizonte e 
instalada no ano de 1966. 

A comissão foi para a capi-
tal mineira e fechou o negócio 
com a Ericsson, que instalou 
as linhas no Centro da cidade. 
Na época, os telefones tinham 
três números e não possibilita-
vam ligações interurbanas. 

Sede da Companhia Telefônica de Ipatinga na rua Belo Horizonte, instalada em 1966

MARIA RIBEIRO DOS SANTOS
Maria Ribeiro dos San-

tos, filha de Joaquim Bispo 
de Ramos e Ana Ribeiro dos 
Santos, nasceu na localidade 
de “Cubas”, perto do Cocais, 
na zona rural de Ipatinga, no 
dia 21 de novembro de 1938. 

Aos cinco anos de ida-
de, veio morar no “Córrego 
Novo”, onde é hoje o bairro 
do Recanto, em Ipatinga. Se-
gundo Maria Ribeiro, as ter-
ras do Córrego Novo perten-
ciam a um senhor de nome 
Estrogildo, que, além de cria-
dor de gado, tinha uma enor-
me plantação de café, onde 
ela, com apenas sete anos de 
idade, trabalhava na colheita. 
Os pais moravam onde é atu-
almente o bairro Cidade No-
bre. Para estudar na Escola 
Caetana América de Mene-
zes, localizada no Distrito de 
Barra Alegre, Maria Ribeiro 
e as outras crianças iam a pé, 
passando pelo mato. Muito 
tempo depois foi aberta uma 
estradinha, “trilha”, que faci-
litou o acesso.

“Conheci o Centro de Ipa-
tinga quando lá só tinha qua-
tro barracões. A gente pe-
gava o trem lá, na estação, 
para ir até Coronel Fabricia-
no. Conheci também o local 
onde é hoje o bairro Cariru, 
quando só existia mato. Nós, 
crianças, íamos até lá para pe-
gar lenha. Muitas vezes, saí-
mos de lá corridos de cobras 
e bois. Conheci o Arthur, 
que nasceu no bairro Cariru 
em 1930, quando a gente ia 
para a escola. Casamos e, de-
pois de morarmos uns tem-
pos na fazenda do Jair Gon-

çalves, onde é hoje o bairro 
Cidade Nobre, viemos para a 
Chácara Madalena. Aqui era 
mato puro e algumas lavou-
ras. Dava muito uma planta 
chamada ‘malvarisco’. A gen-
te colhia, deixava limpando 
por oito dias no riacho, secava 
e levava para vender em San-
tana do Paraíso. Com aque-
la planta eles faziam cestos. O 
Arthur construiu aqui uma 
pequena olaria e vendia tijo-
los. Também foi aqui que tive 
os meus filhos: José Maria dos 
Santos, Alair Ribeiro dos San-
tos, Elias Ribeiro dos Santos, 
Geralda Lina da Silva, Maria 
Evelina da Silva e Hélio Ribei-
ro dos Santos.”

Maria Ribeiro trabalhou 
também na Empreiteira Ca-
rijó. Fazia limpeza no Cen-
tro de Controle, na Pesqui-
sa e na Aciaria da Usiminas. 
Posteriormente, foi funcioná-
ria da Fundação São Francis-
co Xavier.

MARCO INICIAL DA USIMINAS 
Em agosto de 1958, dr. Gil Guatimosim Jr. foi desig-

nado para preparar o ato inaugural da Usiminas, com um 
aviso de que o presidente Juscelino Kubitschek não gos-
tava de pedra fundamental. Ele achava que dava azar. 

Foi feito um marco de madeira, exagerando-se em 
suas dimensões. Um prisma, seção quadrada, de braú-
na, em cima do qual se cravaria um prego, também exa-
gerado, a ser batido por uma marreta. 

Ele contou com a ajuda do empreiteiro da Acesita, o 
“João Arataca”, que fez o marco e o prego especial. Fez 
também a marreta, além de miniaturas dela que foram 
distribuídas como “souvenir”. 

O marco foi colocado no local onde seria construído 
o Escritório Central. O arcebispo de Mariana, Dom Hel-
vécio, exigiu que se fizesse uma cruz, que foi feita às 
pressas. 

O marco original foi levado para o Escritório Central, e 
o local ficou marcado por um pedestal de alvenaria com 
um cruzeiro de madeira (foto).

REDUÇÃO DA “MORTANDELA” DE PEÃO
Ao longo de seus quarenta e nove anos de exis-

tência, a Câmara Municipal de Ipatinga foi palco de 
discursos memoráveis de alguns “nobres edis”. Um 
deles foi quando Darcy de Souza Lima, então pre-
feito de Ipatinga, construiu uma ciclovia que ladea-
va a parte externa da cerca da Usiminas e da antiga 
rodovia MG 4, hoje avenida Pedro Linhares (foto). 
A obra foi motivada pelo grande número de funcio-
nários da empresa que utilizavam bicicletas como 
meio de transporte para ir ao seu local de trabalho, 
e o risco que corriam no trajeto.

Na época, a intervenção teve uma importância 
tão grande que foi motivo de discurso de um ve-
reador de Ipatinga, na tribuna da Câmara Munici-
pal. Disse ele: 

“Venho a esta tribuna parabenizar o prefeito 
Darcy de Souza Lima pela construção da ciclovia. 
A obra, com certeza, irá diminuir a ‘mortandela’ de 
peão da Usiminas que passa por ali”.


