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PERSONAGEM DA HISTÓRIA

CAUSOS E CURIOSIDADES

Benedita Diula Gonçalves
Dona Dita, como é cari-

nhosamente chamada, nas-
ceu no dia 12 de setembro de 
1938, no Bugre, quando este 
pertencia ao município de 
Iapu. Veio para Ipatinga no 
início da década de 1940. Fi-
lha de João Patrício de Araújo 
e Dolores Maria de Araújo, vi-
úva de Sílvio Gonçalves. Mãe 
de sete filhos: Maria das Gra-
ças Dora Gonçalves Bhering, 
Maria do Rosário Gonçal-
ves, Jair Gonçalves Neto, Elia-
na Gonçalves Araújo, Elizete 
Gonçalves Soares, Welington 
Gonçalves e Adriana Gonçal-
ves.  

“Fomos instalados nos 
acampamentos que a Bel-
go Mineira construiu junto 
à área da ponte, próximo ao 
atual bairro Castelo. As casas 
eram de barro, não ofereciam 
nenhum conforto, e éramos 
uma família numerosa, treze 
pessoas. Enquanto meu pai 
trabalhava, minha mãe fazia 
comida para os empregados 
solteiros que viviam no acam-
pamento e, dessa forma, aju-
dava na renda da casa. Era um 
casal muito batalhador”, lem-
bra. 

Já adolescente, Dona Dita 
mudou-se com a família para 
o Centro de Ipatinga, pró-
ximo à Estação Memória, e, 
pouco tempo depois, conhe-
ceu Sílvio Gonçalves, com 
quem se casou.

“Morei vinte e três anos na 
avenida 28 de Abril, no Cen-
tro de Ipatinga. A casa era 
boa, confortável, tinha água 
encanada. Mas a água vinha 
em latões, numa carroça, e 
era preciso levá-la até a caixa- 

d’água para depois ser distri-
buída dentro de casa”. 

Dona Dita faz questão de 
destacar a atuação do sogro, 
Jair Gonçalves, na construção 
e melhoria de Ipatinga. Se-
gundo ela, ele era um traba-
lhador com visão de futuro, 
mas “não era ambicioso”: sua 
preocupação era com os ne-
tos, “para que não faltassem 
condições de estudar a ne-
nhum deles (e ele conseguiu 
cumprir esse desejo!)”; preo-
cupou-se também com a co-
munidade e com os emprega-
dos de suas fazendas. 

No período do loteamen-
to das fazendas, Jair Gonçal-
ves não entregou os emprega-
dos à própria sorte. “Ele teve 
a preocupação de alojar todos 
eles. Hoje, o local é conheci-
do como ‘Game’ e foi lá que 
meu sogro construiu várias 
casas populares para os anti-
gos empregados e seus fami-
liares”. 

Apesar de ter sido tombada pelo Patri-
mônio Histórico Artístico e Cultural de Ipa-
tinga, a “Fazendinha” (foto), luta sozinha 
para se manter de pé. 

Antiga sede do Quartel da Cavalaria 
da Polícia Militar, na madrugada do dia 7 
de outubro de 1963, o local foi transforma-
do em um “campo de concentração”. Sol-
dados armados de metralhadoras e fu-
zis obrigaram cerca de trezentos homens 
a se deitarem, com as mãos na nuca, no 
chão molhado pela chuva. Trabalhado-
res contaram, mais tarde, que quase não 
podiam sequer respirar. Além de ficarem 
com a boca cheia de lama, foram pisote-
ados várias vezes. Os soldados riscavam 
os operários com suas espadas. Ninguém 
podia se levantar. De vez em quando, uma 
rajada de metralhadora cortava o ar, rente 
às cabeças dos prisioneiros. 

Na década de 1960, o bairro Santa Mônica (par-
te do atual bairro Horto – foto) era constituído de vá-
rios alojamentos que abrigavam trabalhadores da 
Usiminas e de empreiteiras – homens solteiros, na 
maioria. Certa noite chovia torrencialmente e faltou 
energia no “Forte Santa Mônica”, apelido que os ope-
rários deram à parte mais alta do bairro. De repente, 
alguém gritou de uma das janelas dos alojamentos: 
“Vem mulher aí!”.

Como era raro aparecer mulher no bairro, princi-
palmente por aquelas bandas, automaticamente, to-
das as janelas e portas dos alojamentos se abriram 
e quase todos os homens foram conferir a novidade.

Viram então que realmente vinha alguém de saia 
na penumbra da noite. Depois de um pequeno ins-
tante de suspense, corações acelerados, os homens 
tiveram a confirmação: era saia realmente, mas não 
de mulher... Era apenas o padre Avelino, que na épo-
ca usava batina. 

LÁ VEM MULHER! PALCO DE TRAGÉDIA “JAZ” ESQUECIDO

Dona Dita lembra da preocupação 
do sogro, Jair Gonçalves, de 
estudar todos os netos

“A Usiminas vem aí”!
Era gritando essa frase, 

no fim da década de 1950, 
que Joaquim Egídio da Silva 
(foto), puxando um de seus fi-
lhos pela mão, percorria a úni-
ca rua do distrito de Ipatinga 
anunciando a chegada da usi-

na siderúrgica. Essa atitude 
constante fez com que aquele 
pioneiro recebesse a carinho-
sa alcunha de “Joaquim Usi-
minas”.

A princípio, o anúncio cau-
sava desconfiança até mesmo 

nos mais otimistas: será que 
vem mesmo? A pregação de 
Joaquim começou a ganhar 
contornos de veracidade com 
o sobrevoo do primeiro avião 
a passar pela localidade, em 
1958.

A OPÇÃO POR IPATINGA
Antes de escolher Minas Gerais como lo-

cal para construção da usina, o então embai-
xador do Japão no Brasil, Yoshio Ando, con-
tou que Dr. Masao Yukawa, diretor da Yawata 
Iron and Steel, chegou ao Brasil e foi visitar 
Cubatão, local onde também seria construída 
uma siderúrgica. Verificou que Cubatão teria 
a vantagem de estar perto do porto marítimo; 
entretanto, além de o solo ser ruim, sua área 
era limitada. 

Para a compactação do solo seria necessá-
ria uma grande despesa e a área era bastan-
te reduzida para atender a futuras expansões. 
Diante disso, teve que desistir da ideia de o Ja-
pão vir a participar no projeto da usina em 
São Paulo, disse o embaixador.

A decisão final foi tomada após estudos da 
Missão Japonesa em maio de 1958, que, jun-
tamente com o Grupo de Estudos Brasileiros, 
propôs à diretoria da Usiminas construir a 
usina na vargem de Ipatinga. 

A escolha considerou vários estudos técni-
cos analisados em uma escala de valores pre-
determinados, tais como topografia, matérias-
primas, transportes ferroviário e rodoviário, 
água, energia elétrica, mão de obra, entre ou-
tros. 

A diretoria votou por unanimidade a esco-
lha do local durante reunião no dia 29 de ju-
lho de 1958, por estar convencida das vanta-
gens técnicas e econômicas de Ipatinga.

Algumas condições técnicas destacadas 
para a escolha de Ipatinga: facilidade de reu-
nião de matérias-primas, uma vez que a usina estava próxima de uma das maiores reservas de ferro do mundo, o Quadrilátero Ferrífe-
ro de Minas Gerais; facilidade de escoamento da produção para os principais centros consumidores do país, por meio de ferrovias e 
rodovias, bem como para o exterior, pela utilização do porto de Vitória; facilidade de fornecimento de energia de Sá Carvalho; facili-
dade de obtenção de água no rio Piracicaba. 

Ipatinga disputou com Belo Horizonte, Vale do Paraopeba, Conselheiro Lafaiete e Governador Valadares.


