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PERSONAGEM DA HISTÓRIA

CAUSOS E CURIOSIDADES

O bairro Castelo (foto) teve como objetivo inicial 
resguardar distância entre a chefia da Usiminas e 
a população da cidade. A permanência de “estra-
nhos” no bairro era questionada pela segurança da 
empresa. A insistência na permanência no local es-
tava sujeita a um “amável convite” para imediata re-
tirada. 

Por isso, o bairro não foi dotado de supermerca-
dos, padarias, bares, sistema de transporte coleti-
vo e nem de igreja. Mesmo com a atual “miscige-
nação da classe”, no “Morro”, os pobres “estranhos 
trabalhadores” - empregadas domésticas, jardinei-
ros, lavadeiras etc. - ainda sobem e descem a pé.

Certa vez, foi solicitada pela Prefeitura de Ipatin-
ga à empresa Águia Branca a colocação de uma li-
nha de ônibus passando por aquela localidade. A 
empresa providenciou um ônibus novinho e com 
ar-condicionado para fazer o trajeto. Após duas via-
gens, ele também foi convidado a se retirar.

Como gostava de futebol mas não tinha o devido 
traquejo com o manejo da bola, Walter de Lima Sal-
les (foto) optou para ocupar a posição de juiz.

Convidado, na década de 1960, foi apitar uma 
partida entre os times de Ipatinga e Santana do Pa-
raíso, no campo deles. Já no apagar das luzes da 
partida, jogo empatado, zero a zero, um jogador do 
time de Ipatinga sofreu um pênalti e o juiz marcou.

Na mesma hora, os jogadores de Santana do Pa-
raíso o encostaram em um canto e a torcida invadiu 
o campo. “No nosso campo, ninguém bate pênal-
ti contra nosso time”, falou um torcedor mais exal-
tado.

Segundo Edgard Boy Rossi, naquela hora, Wal-
ter Salles sacou um revólver da cintura, colocou o 
bico da arma em cima da bola e disse: “Mas, pênal-
ti apitado por Walter Salles, bate”.

O time de Ipatinga saiu vencedor pelo placar de 
1 a 0, com o gol de pênalti marcado pelo nosso “api-
tador macho”.

NO NOSSO CASTELO? NÃO PODE! APITADOR MACHO

Dona Jovina nasceu em 
Hematita, Antônio Dias

JOVINA TOMAZIA ALVES
Dona Jovina nasceu no 

distrito de Hematita, Antô-
nio Dias, no dia 22 de se-
tembro de 1932, e veio para 
Ipatinga no final da década 
de 1950. Filha de Antônio 
Grigório Pereira e Reduzina 
Reis de Souza. Viúva de Do-
mingos Anício Alves, mãe 
de quatro filhos: José Geral-
do, Elza, Magda e Flávio.

“Nós viemos tentar uma 
vida melhor, igual a todos 
que vieram. No princípio, 
a vida em Ipatinga era mui-
to difícil. Meu pai e meus 
irmãos já estavam aqui e 
eu vim com meu marido e 
três filhos. Era uma vila pe-
quena, no máximo sessen-
ta casas, e todo mundo gos-
tou quando a Usiminas veio 
para cá. Inicialmente, mora-
mos em uma casa alugada, 
para aquela época até boa, 
de alvenaria, na rua do Co-
mércio, perto de onde está 
hoje a igreja católica. Lá, 
meu marido colocou um co-
mércio que vendia de tudo, 
e ele ainda tinha uma tur-
ma que trabalhava no plan-
tio de eucalipto. Eu ajudava 
no comércio, mas com mui-
to medo. Tinha muita gen-
te esquisita aqui, era gente 
muito brava, a maioria an-
dava armada, e eles bebiam 
muito. Tinha dias que a gen-
te via coisas de fazer medo. 
A economia do local girava 
em torno da produção de 
carvão e da construção da 
usina de Salto Grande, em 
Braúnas. Perto da rodoviá-
ria tinha um galpão onde 

eram estocados os materiais 
para a construção da usi-
na hidrelétrica. Nessa épo-
ca, nós praticamente não sa-
íamos de casa; quando saía, 
era para ir à casa de minha 
mãe, que morava na rua do 
Comércio, ao lado do bar 
Candango. Posteriormente, 
meu marido comprou este 
lote, aqui na hoje rua Juiz de 
Fora, construiu nossa casa, 
onde moro até hoje, e al-
gumas outras para aluguel. 
O Domingos gostava mui-
to de futebol, tanto que foi 
um dos fundadores do Ipa-
minas Esporte Clube e che-
gou, por várias vezes, a levar 
os jogadores em seu cami-
nhão, quando o time ia jo-
gar fora de Ipatinga. Aqui 
perto de casa tinha um cam-
pinho de futebol, onde os 
meninos brincavam, e o res-
to era só plantação de euca-
lipto. Domingos morreu no 
dia 6 de novembro de 1966. 
A partir de sua morte, fe-
chei o comércio e passei a vi-
ver com o dinheiro das casas 
alugadas.”

O projeto de Raphael Hardy 
Filho estabelecia que os bairros 
fossem implantados como uni-
dades de vizinhança autônomas, 
cada uma com sua própria área 
de comércio, lazer, saúde e edu-
cação. Previa, ainda, um centro 
cívico-administrativo com a Pre-
feitura, Câmara Municipal, Fó-
rum, Biblioteca, Central de Po-
lícia, Central de Bombeiros, e 
um “Centro Comunal” destina-
do às atividades mais diversifi-
cadas, como comércio, hotéis e 

pensões destinados aos funcio-
nários solteiros e à população 
flutuante de compradores, ven-
dedores e visitantes.

Foram construídos os pri-
meiros bairros: Horto, Santa 
Mônica, Vila Ipanema, Cariru, 
Castelo, Bom Retiro, Areal, Im-
baúbas e das Águas. 

Foram construídos ainda os 
famosos alojamentos do Can-
dangolândia; posteriormente, a 
empresa implantou os bairros 
Ferroviários, Bela Vista e Ideal.

Nem só de alegria viveu o 
povoado de Ipatinga com a che-
gada da Usiminas. A esperança 
dos moradores com a implan-
tação da empresa era de que o 
primeiro local a receber as ben-
feitorias seria o então Centro 
do distrito, hoje o Novo Cen-
tro da cidade. No entanto, a 
empresa não deu a devida aten-
ção aos moradores do local. 

Somado a isso, as pesso-
as que para aqui vieram e não 
conseguiram emprego se abri-
garam em barracos construí-

dos desordenadamente com a 
madeira de restos de caixotes 
de equipamentos importados, 
que vinham para a montagem 
da usina e que eram descar-
tados na então rua do Bura-
co. Isso deu início a um rápi-
do processo de “favelização” do 
atual Centro de Ipatinga.

O quadro só foi modificado 
no início dos anos 1990, com 
um amplo e moderno projeto 
de revitalização que transfor-
mou o local no que hoje é co-
nhecido como Novo Centro.

Para abrigar as novas famí-
lias que chegavam ao pequeno 
povoado de Ipatinga para tra-
balhar na Usiminas, a empre-
sa construiu vários bairros. O 
projeto da chamada “Vila Ope-
rária” foi elaborado pelo ar-
quiteto Raphael Hardy Filho, 
aprovado em junho de 1958 
(apreciado e aprovado sem res-
trições pelo arquiteto de Brasí-
lia, Lúcio Costa). 

Era um projeto “funcional” 
e “hierárquico” adaptado às exi-
gências da fábrica. Previa, inclu-
sive, os planos de expansão da 
usina e o respectivo aumento 

populacional da cidade. 
A empresa construiu vários 

bairros (concluídos até meados 
da década de 1960). Três seriam 
para funcionários especializa-
dos, os outros para funcioná-
rios não especializados e have-
ria seis tipos de residências. 

Assim, os bairros obedece-
riam a uma hierarquia de fun-
ções operacionais. Na mais alta 
escala, o bairro Castelo (em 
cima de um morro) teria resi-
dência para chefes. Casas para 
técnicos nos bairros Cariru e 
Horto, e para operários não es-
pecializados nos demais bairros.

Proposta do arquiteto era 
criar bairros autônomos

A construção da “nova cidade”

VILA OPERÁRIA
Com a chegada da Usiminas, expectativa dos 

moradores era que o Centro da cidade seria beneficiado

Vista parcial da antiga Candangolândia, hoje bairro Amaro Lanari

O projeto dos bairros, elaborado pelo arquiteto Raphael 
Hardy Filho e aprovado sem restrições por Lúcio Costa 

A favela só foi desativada no início dos anos 1990; no canto 
à esquerda, moradores se banham no ribeirão Ipanema


