
As primeiras missas e os 
padroeiros da Vila Ipatinga

Na década de 1940, Manoel Izídio, que era encarregado dos serviços da 
Belgo-Mineira, conseguiu com o padre Deolindo Coelho, vigário de Co-
ronel Fabriciano, que fosse rezada uma missa por mês na Vila Ipatinga.

No dia da primeira missa foi sagrado o novo cemitério local, antes situa-
do em Pedra Mole, no atual bair-
ro Cariru.

Ergueu-se um cruzeiro e o pa-
dre Deolindo consagrou São Ro-
que como padroeiro da cidade. 
Mais tarde, o padroeiro foi mu-
dado para Santo Afonso, por 
iniciativa do padre José de Cas-
tro. E uma lei municipal do ano 
de 2000 “constitui Jesus Cristo 
como padroeiro da cidade de Ipa-
tinga”, estipulando o dia 29 de 
abril como a data comemorativa.
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PERSONAGEM DA HISTÓRIA

CAUSOS E CURIOSIDADES

Zeza Avelino Souto, nascido em 
Braúnas de Guanhães, chegou a 
Ipatinga em 1936 

ZEZA AVELINO SOUTO
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Zeza Avelino Souto, nasci-
do em Braúnas de Guanhães 
e casado com Izaura Maria 
Lima, chegou a Ipatinga em 
1936. 

“Aqui tinha muito servi-
ço. Era muito pesado, mas eu 
aguentava enfrentar. Vim cor-
tar lenha na carvoeira do João 
Napoleão. Trabalhei na esta-
ção ferroviária, no Centro, 
colocando dormentes nas li-
nhas.” 

Zeza contava sobre os jequi-
tibás “de quatro metros de diâ-
metro”: “Para traçar este jequi-
tibá tinha que ser um grupião 
ou, então, um traçador com 
três metros e quarenta centí-
metros de comprimento, para 
ter condições de correr 20 cm 
de cada lado”.

A princípio, morou em um 
lugar chamado Mato Gros-
so – uma carvoeira que ficava 
perto de Santana do Paraíso. 
“A água vinha de uns ‘corgui-
nhos’, muito suja de ferru-
gem, mas a gente tinha que 
tomar aquilo e achar que era 
a melhor água, porque era só 
aquela que tinha.” 

Depois de trabalhar como 
vaqueiro para Manoel Izídio, 
resolveu, em 1948, entrar na 
Vale do Rio Doce, onde tra-
balhou até se aposentar em 
1977.

“Era tão difícil a coisa que 
meio quilo de banha tinha 
que durar oito dias para cada 
família e, se acabasse antes 
da ordem do João Napoleão, 
você ficava sem, até chegar o 
dia de comprar outra.”

“No dia do meu casamen-
to, fomos para Ipaba e, de lá, 

viemos para Ipatinga. Choveu 
muito. O rio Doce tava cheio, 
até transbordando. Nós tive-
mos que entrar na canoa, atra-
vessar, casar e, depois do ca-
samento, tornar a entrar na 
canoa e atravessar o rio de vol-
ta. Fomos morar em Taman-
duá.”

Zeza, “bom de bola e peri-
goso”, jogou como beque cen-
tral, marcador de ponta no 
time do União de 1946. As bo-
las e o uniforme do time eram 
fornecidos pelo João Napo-
leão, sogro de Zeza. O União 
“ia a cavalo”, no lombo dos 
“burros que puxavam carvão”, 
para enfrentar os adversários: 
Pedra Corrida, Melo Viana, 
que se chamava Santo Antô-
nio do Gambá, Paraíso, Mes-
quita, e “o time mais atrevido 
que tinha aqui”, o Boachá.

No ano de 2005, a Câma-
ra Municipal de Ipatinga con-
cedeu ao senhor Zeza o título 
de Cidadão Honorário, mas 
ele faleceu antes de receber a 
honraria. 

A PRIMEIRA TURMA
No dia 5 de dezembro de 1969, iniciou-
se a comemoração da formatura da 
primeira turma do Colégio São Francis-
co Xavier (reprodução), com um Culto 
de Ação de Graças na igreja Presbi-
teriana localizada no bairro Cariru. No 
dia seguinte, 6 de dezembro, aconte-
ceu uma missa de Ação de Graças na 
capela anexa ao Colégio São Francis-
co Xavier, seguida de sessão solene 
para entrega dos diplomas.
Mais tarde, às 22h, na sede social do 
Ipaminas Esporte Clube, o baile de for-
matura. Formaram-se no curso científi-
co: Antônio Eustáquio Barros; Atsushi 
Fusazaki; Daniel Miranda Soares; Do-
mingos Sávio Pereira Gomes; Idalmo Antônio de Pinho Tavares; Itsuo Watanabe; Luiz Alberto Noronha Corrêa; 
Maurício Rodrigues Mariano; Mitur Haibara; Maria Cleno Carneiro; Maria Lúcia Carneiro; Osmar Pinheiro de 
Araújo; Sebastião de Barros Quintão; Vera Lúcia de Araújo Freitas; e Vera Lúcia de Godói Lacerda.

CLUBES CAMPESTRES, 
REMÉDIO CONTRA LOUCURA 

Em seu depoimento nos 25 anos da Usiminas, o ex-
presidente Amaro Lanari Jr. (foto) disse o seguinte: “Nós ti-
vemos de fazer a cidade. Encarregamos o Hardy de fazer 
o projeto. Ele arrumou um grupo de arquitetos e todos es-
tavam de acordo que se devia dar um caráter de vida ao 
ar livre, ou seja, quanto mais separada da usina, melhor! 
A fim de não se ver nada da usina, nem fumaça. A cida-
de foi feita mais ou menos dentro dessa filosofia. Ele fez 
uma coisa muito bonita. Depois que começou a funcionar 
foi que vimos o erro. Começaram a acontecer em Ipatin-
ga casos de loucura. No mês de outubro, não me lembro 
de que ano, tivemos sete exemplos. Então, fomos desco-
brir a razão. 

A empresa resolveu que se fizesse nesses bairros um 
clube; o pessoal fundava o clube e a Usiminas dava a pis-
cina. Então, criaram-se quatro ou cinco clubes e a vida co-
meçou a melhorar”. 

A IGREJA CATÓLICA DE IPATINGA
Água Limpa (atual distrito de Barra Alegre) originou-se de cin-

quenta alqueires de terra que o arcebispo de Mariana doou a Nos-
sa Senhora da Imaculada Conceição, para que fossem cedidas por 
meio de posse. 

No ano de 1920, havia no povoado umas vinte casas e uma es-
cola. Pode-se considerar que aquela comunidade abrigou a pri-
meira igreja católica 
das terras que, em 
1964, passaram a 
integrar o municí-
pio de Ipatinga. A 
igreja católica de 
Água Limpa (foto) 
era também fre-
quentada pelas co-
munidades do Taú-
bas e da zona rural. 

Comunidade Católica 
São Sebastião de Taúbas

Em 1939, houve uma grande seca. O povo ergueu, então, um cru-
zeiro e fez uma novena para São Sebastião, o santo defensor contra a 
fome e a guerra. Para alegria de todos, choveu sete dias depois. Essa 
teria sido a razão para a escolha do nome de São Sebastião para a co-
munidade católica.

A Comunidade Católica São Sebastião de Taúbas nasceu em 
1949. A primeira missa foi celebrada na casa do senhor Joaquim 
Sabino Torres (o “Naná”) e sua esposa Edwirgem, hoje conhecida 
como “Fazenda do Beto”. Em 1951, foi concluída a igreja local. Por 
não existirem paróquias mais próximas, pertencia à Paróquia de Co-
ronel Fabriciano.

A igreja do Ipaneminha
Fundada no dia 19 de julho de 1954, a igreja São Vicente de 

Paulo, mais conhecida como igreja do Ipaneminha, já foi palco de 
muitas celebrações e festas tradicionais como a de Nossa Senhora 
do Rosário e do Divino, realizada pelos congadeiros de Ipatinga.

Construída de pau a pique (barro e madeira) para substituir 
uma capela improvisada que havia no local, no início da déca-
da de 1950, a igreja se tornou um dos cartões-postais de Ipatinga. 
Por isso, é tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico. Recen-
temente, foi totalmente restaurada, após ter permanecido interdi-
tada por um bom tempo.

A igreja católica de Água Limpa (Barra Alegre) foi 
a primeira a ser erguida no município, em 1964

A igreja São Vicente de Paulo foi fundada em 1954

Em 1951, foi concluída a igreja no Taúbas, em homenagem a São Sebastião
Igreja da Paróquia de Cristo Rei, 
Centro, durante a sua construção


