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PERSONAGEM DA HISTÓRIA

LINHA DO TEMPO

07-10-1963
“Massacre de Ipa-
tinga”: conflito en-
tre operários da 
Usiminas e a Po-
lícia Militar, culmi-
nando em várias 
mortes.

00-07-1963
1ª edição de “O 
Ipatinga”, o primei-
ro jornal do luga-
rejo.

19-06-1963
Fundação do Clu-
be Caça e Pesca 
Alvorada, no bair-
ro Areal.

07-01-
1963
O gover-
nador Ma-
g a l h ã e s 
Pinto en-

viou uma carta às co-
missões pró-eman-
cipação de Ipatinga 
e Timóteo, informan-
do o veto à emancipa-
ção e os seus motivos: 
afirmava que preten-
dia manter a unidade 
política, administrativa, 
econômica e financeira 
deste polo siderúrgico.

26-10-1962
Inauguração da 
“Usina Intenden-
te Câmara – Usi-
minas”, pelo 
presidente da Re-
pública, João Gou-
lart, e o gover-
nador de Minas 
Gerais, José de 
Magalhães Pinto.

1 5 - 0 9 -
1962
É fundado o 
primeiro cine-
clube, “Clube 
dos 40”, com 
sede no Colé-
gio São Fran-
cisco Xavier.

02-03-1962
Fundação do Cari-
ru Esporte Clube.

00-12-1961
Início das ativida-
des do Ginásio 
São Francisco Xa-
vier no bairro Ca-
riru, com o exame 
de “Admissão ao 
Ginásio”.

18-06-1961
É instalada a Loja 
Maçônica União 
Ipatinga-Usiminas, 
iniciativa de Antô-
nio Lucrécio Fia-
lho, Alberto Lima, 
José Carvalho, Aly 
Edmundo Paole-
ti, Semer El-Lauar, 
Walter de Lima 
Salles e Joaquim 
Izídio Silva.

01-03-1961
Início da monta-
gem do Alto-Forno 
nº 1 e Alto-Forno 
nº 2 da Usiminas.

Maria Benigna Silva
Dona Benigna nasceu em 

Itabira no dia 28 de junho 
de 1939 e veio para Ipatin-
ga no ano de 1949. F i -
lha de Antônio Valério Ro-
drigues (Antônio Padre) e 
Francisca Tereza de Jesus. Vi-
úva de Nelcy de Oliveira Sil-
va, é mãe de seis filhos: Eg-
mar Geraldo, Maria Eline, 
Elaine das Graças, Delaine 
Oliveira, Willian Antônio e 
Wander Luiz.

“Meu pai veio para Ipa-
tinga em outubro de 1949, 
trabalhar com Jair Gonçal-
ves. Ele tinha apelido de 
Antônio Padre, porque pos-
suía uma coroinha na cabe-
ça, igual àquelas que os pa-
dres antigos eram obrigados 
a ter. O João Padre adquiriu 
esse apelido porque traba-
lhava com meu pai e morou 
em nossa casa. Por causa des-
sa coroinha na cabeça, todos 
da família de meu pai passa-
ram a ser chamados de “pa-
dre”, inclusive uma irmã, 
Ana Padre. Meu pai colo-
cou em Ipatinga uma ‘ven-
dinha’ que ficava aberta só 
nos finais de semana, quan-
do os trabalhadores, após re-
ceberem seus pagamentos, 
vinham comprar de rapadu-
ra até fumo de rolo. Os pães 
vendidos aqui, naquela épo-
ca, vinham de Nova Era e 
nós íamos recebê-los na esta-
ção da rua Belo Horizonte.

Tinha um barracão mui-
to grande, todo de tábua, 
com muitas moradas, e nós, 
a princípio, moramos em 

uma delas.
A escola era uma só para 

todo mundo. Na mesma 
sala estudava quem já sa-
bia um pouco e quem não 
sabia nada, e nós tínhamos 
que levar o banco para sen-
tar. Normalmente eram dois 
caixotes de querosene, um 
para sentar e outro para es-
crever. A escola era na casa 
da dona Maria Antonieta da 
Silveira. Uma das diversões 
da época era ir para a Ilha 
do Rio Doce, que era um 
povoado onde sempre tinha 
festas. Nesta época eu tinha 
quatorze anos de idade.

Comecei a namorar com 
o Nelcy quando tinha so-
mente quinze anos e me 
casei em 1955, com dezes-
seis anos. Nós buscávamos 
a água para beber em uma 
biquinha, perto de onde é 
hoje a Loja Alvim. E tinha 
outra mina do lado do pon-
tilhão de ferro. A água de la-
var roupas e para fazer as ou-
tras coisas era buscada no 
ribeirão Ipanema.”

Dona Benigna nasceu em 
Itabira e chegou a Ipatinga 
em 1949

Até 1922, Ipatinga não era 
mais que uma densa floresta, onde 
imperava o impaludismo, terrível 
maldição que afugentava os mais 
atrevidos aventureiros, sem uma 
clareira sequer, a não ser uma pe-
quena abertura no lugar denomi-
nado Córrego de Nossa Senhora 
(hoje, bairro Horto), onde havia 
um abarracamento dos trabalha-
dores do Sr. Antônio Marques, 
empreiteiro da Estrada de Ferro 
Vitória Minas.

O povoamento da Vila Ipatin-
ga começou pouco depois que o 
governo mineiro deu à Compa-
nhia Siderúrgica Belgo-Mineira a 
concessão para explorar uma vasta 
extensão de suas matas na margem 
direita do rio Doce, no município 
de Caratinga, e a companhia, para 
aumentar ainda mais a sua reser-
va florestal, adquiriu na margem 
esquerda do rio Doce várias pro-
priedades, entre as quais, as que o 

VILA IPATINGA
A maior cidade do Vale do Aço chegou a pertencer a quatro municípios antes da sua emancipação

Ipatinga chegou a pertencer a 
quatro municípios: Itabira, Fer-
ros, Antônio Dias e Coronel Fa-
briciano. A primeira versão para o 
nome “Ipatinga” é de Pedro No-
lasco: um arranjo formado pela 
aglutinação de palavras, aprovei-
tando os radicais Ipa (de Ipane-
ma) e Tinga (de Caratinga). Uma 
segunda versão vem do professor 
Saul Martins, dando o significado 
de “Pouso de Água Limpa” (I + Pa 
+ Tinga).

No entanto, este autor encon-
trou outras duas versões. Ipatin-
ga aparece como “Ilha Branca” no 
Mini-Dicionário Tupy-Guarany 
- Português, de Frederico Mário 
Contelli, com a colaboração de 
Lupércio Fulco. 

E o site www.paty.posto7.com.
br/palavrastupiguarani - cidades 
brasileiras cujos nomes têm ori-
gem no tupi-guarani traz o nome 
com formação: Y PA(BA): Lagoa 
+ Tinga: Branca, ou seja, “Lagoa 
Branca”.

O povoamento do futuro município 

senhor Alberto Giovannini possuía 
em Ipatinga.

Onde é atualmente a área do 
Centro de Ipatinga foram levanta-
dos os primeiros barracos, que fo-
ram aumentando dia a dia, tor-
nando-se em pouco tempo num 
verdadeiro povoado, obrigando a 
Belgo-Mineira, por força de lei, a 
manter uma escola primária regida 
por dona Maria Antonieta, mais co-
nhecida por dona Maria do Gandu.

Em 8 de junho de 1954, por 
meio da Lei nº 244, a Prefeitura de 
Coronel Fabriciano traçou a delimi-
tação urbana e suburbana do Distri-
to de Ipatinga, realizando-se a sua 
instalação no dia 13 de junho de 
1954, conforme disposto no Decre-
to Estadual nº 4206/1954, tendo 
sido nomeado seu primeiro juiz de 
Paz, o senhor João Batista Gonçal-
ves, que deu posse ao escrivão a seu 
cargo, senhor José Miranda de Sá.

No início da sua ocupação, a futura cidade era composta em sua maioria por casas de madeira

No início do século XX, o bairro Horto era apenas clareira 
aberta na densa floresta


