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PERSONAGEM DA HISTÓRIA

LINHA DO TEMPO

CÓRREGO DO SOSSEGO (TAÚBAS) - 
PRIMEIRA COMUNIDADE

O bairro Taúbas, anterior-
mente conhecido como “Cór-
rego do Sossego”, tem o início 
de sua comunidade registra-
do em 1893, quando João Sa-
bino Torres, um fazendeiro 
da localidade de Barro Bran-
co, arrematou em leilão, na 
cidade de Ferros, uma grande 
área de mata fechada que per-
tencia ao governo federal.

Inicialmente, Sabino en-
viou seus filhos para cuida-
rem da propriedade arremata-
da. Cada filho recebeu quinze 
alqueires. Logo depois vieram 
também as famílias Gomes e 
Barbosa.

Quando João Sabino veio 
pela primeira vez ao local, 
deu o nome de Taúbas à pro-
priedade, porque existia ali 
uma grande quantidade da-
quela espécie vegetal.

Enxadão
Não existia estrada e o pa-

dre vinha a cavalo de Coronel 
Fabriciano, passando por Bar-
ra Alegre e Pedra Branca até 
chegar ao Taúbas. Ficava até 
uma semana por lá, hospeda-
do em uma casa que foi cons-
truída para recebê-lo.

O sacerdote que acompa-
nhou todos esses trabalhos 
foi padre Américo, e o que 
ajudou a fundar a comunida-
de católica foi o padre José de 
Castro. 

Entre 1951 e 1954, graças 
à colaboração dos morado-
res, foi aberta “com enxadão” 
uma estrada que ia da Fazen-
da Barra Grande à Fazenda 
Taúbas. Também foi constru-

ída uma ponte de madeira 
próxima à igreja, no manda-
to do então prefeito de Coro-

nel Fabriciano, Rufino da Sil-
va Neto, tendo o vereador Jair 
Gonçalves como encarregado 

de obras, além de José Barbo-
sa de Almeida e o apontador 
Vicente Menezes.

Descendentes de João Sabino Torres: Rita Sabino, José Barbosa, José Bento e Isolina, todos 
nascidos no Taúbas

Igreja como sala de aula e a 
construção da escola

No princípio, a igreja foi utilizada também como 
sala de aula e os salários dos professores eram pagos 
pelos pais dos alunos. Em 1955, a Prefeitura de Co-
ronel Fabriciano assumiu o pagamento dos salários 
dos professores.

Em 1969, foi criada a lei para a edificação da esco-
la da localidade, cujo prédio teve a construção inicia-
da em 1970. Em 1971, a escola foi inaugurada com o 
nome de Escola Municipal Bolívar de Freitas. Poste-
riormente, a comunidade mudou o nome para Esco-
la Municipal Gercy Benevenuto, uma homenagem a 
uma ex-aluna e moradora da região, que morreu de 
problemas cardíacos, aos 14 anos de idade. Igreja Católica do bairro Taúbas

LAERCE CRUZ DOS REIS
Dona Laerce nasceu em Afonso Cláudio (ES), no dia 16 

de maio de 1936. Filha de Antônio Olímpio da Fonseca 
Cruz e Maria Adalgisa Leite, veio para Ipatinga no ano de 
1961, após ter se casado, em Governador Valadares, com 
José Lúcio dos Reis. Mãe de quatro filhos: Lúcio Cruz dos 
Reis, Lélio Cruz dos Reis, Lício Cruz dos Reis e Lívio Cruz 
dos Reis. Trabalhava com o marido no depósito de ma-
terial de construção que ficava na esquina da rua Sabará 
com rua Uberlândia. Do depósito até a estrada para Coro-
nel Fabriciano tinha um caminho em que, sempre na épo-
ca de pagamento, aparecia uma pessoa morta. 

“Eu ia a pé por esse caminho, atravessava o eucaliptal 
até o asfalto e pegava o ônibus para Coronel Fabriciano, 
onde fazia depósito de dinheiro para a Emapebra. Nesta 
época, eu tomava conta da ‘escrita’ da firma. Lecionei no 
Manoel Izídio por um ano e alguns meses, quando a escola 
funcionava na atual “Estação Memória”. Fiquei uns tem-
pos sem lecionar e, depois, fui trabalhar em uma escola do 
bairro Bom Jardim, com a Helena Quintão. Estava grávi-
da e um menino me deu um chute na barriga; daí, meu 
marido não deixou que eu continuasse trabalhando. Pos-
teriormente, trabalhei por dois anos no Cenec. No man-
dato do prefeito João Lamego, trabalhei na Tesouraria da 
prefeitura, como encarregada da receita, por sete anos e 
meio”, relembra.

Dona Laerce foi com o marido e três filhos para os Es-
tados Unidos, onde ficaram por oito anos. Lá, foi super-
visora do Hilton Hotel. Como prêmio pelos bons serviços 
prestados ao hotel, recebeu uma carta de recomendação 

para trabalhar em 
qualquer hotel da 
rede, em qualquer 
lugar do mundo.

“Em Ipatinga, 
moramos na rua Ai-
morés, no Centro; 
mudamos para o 
bairro Cidade No-
bre; posteriormen-
te, no Iguaçu, Jardim 
Panorama e no Novo 
Cruzeiro; atualmen-
te, moramos na zona 
rural”, conta Laerce 
Cruz dos Reis.

Laerce Cruz dos Reis

25-05-1950 – 
Criação do distrito 
de Barra Alegre.

1951 – É desati-
vada a Estação Ipa-
tinga (atual Estação 
Memória). É manti-
do somente um ter-
minal para receber 
materiais para Salto 
Grande.

1952 – Instalação 
da primeira linha de 
ônibus na localida-
de.

12-12-1953 – 
Criação do distrito 
de Ipatinga, perten-
cendo ao município 
de Coronel Fabricia-
no, por meio da Lei 
Estadual nº 1.039.

19-07-1954 – 
Fundação da Igre-
ja São Vicente de 
Paulo – Ipaneminha. 
(A Igreja do Ipane-
minha foi tombada 
pelo Patrimônio His-
tórico e Artístico Mu-
nicipal, por meio do 
Decreto nº 3.580, de 
03/09/1996)

1956 – É apresen-
tada a peça teatral 
“Josefa na Justiça”, 
um trabalho coorde-
nado pela professo-
ra Maria Antonieta 
da Silveira.

00-05-1958 
– É tomada a de-
cisão final sobre 
a localização da 
Usina Intenden-
te Câmara, após 
estudos da Mis-
são Preparatória 
Japonesa, sob a 
chefia do diretor-
técnico da Usimi-
nas, Yoshio Shi-
raishi, que propõe 
à diretoria da Usi-
minas construir a 
usina no vilarejo 
de Ipatinga.

16-08-1958 – 
Cerimônia em Ipa-
tinga do “Marco Ini-
cial” cravado pelas 
mãos do presidente 
da República, Jus-
celino Kubitscheck 
de Oliveira. O even-
to marca o início ofi-
cial da construção 
da Usina Intendente 
Câmara.

1959 – Registra-
da a primeira trom-
ba-d’água na região 
do Vale do Aço, dei-
xando um grande 
número de flagela-
dos.

23-02-1959 – 
Fundação da Asso-
ciação Esportiva e 
Recreativa Usipa, 
localizada às mar-
gens do Córrego 
Nossa Senhora, re-
presado em forma 
de lagoa. 


