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OS BAIRROS DE IPATINGA – CAPÍTULO I
Divulgação

Bairro Areal

Areal
O Areal antigamente tinha status de bairro, e hoje faz parte ofi-

PERSONAGEM DA HISTÓRIA

Bela
Vista
O bairro Bela Vista foi criado oficialmente pela Lei nº 0538/1976,
com origem no projeto nº 004/76, sancionada e promulgada em 7 de
junho de 1976. O nome Bela Vista é em razão da “bela vista” que se
pode ter da mata do Parque do Rio Doce, do rio Piracicaba e de parte de alguns bairros da cidade. Tem como ponto inicial e final o encontro dos eixos da avenida Kiyoshi Tsunawaki com a avenida Vinte
e Seis de Outubro. Desce a avenida Kiyoshi Tsunawaki até o ponto
P-15 (52880; 22215); segue deste ponto contornando o campo de futebol dos lotes da rua Felipe Camarão e rua Mem de Sá; segue do final da rua Mem de Sá direto ao rio Piracicaba; segue pela margem
esquerda do rio Piracicaba em direção ao bairro Castelo até o ponto
P-14 (63100; 22185); deste ponto segue até o ponto o eixo da avenida
Vinte e Seis de Outubro; segue pelo eixo desta avenida até o encontro da avenida Kiyoshi Tsunawaki, ponto de partida.

cialmente do bairro Imbaúbas. Suas ruas, pelo decreto nº 528, de 22
de março de 1974, receberam denominação com nomes pátrios. Foi
construído pela Usiminas na década de 1960. Durante a fase mais intensa da construção da siderúrgica, era ali que se estocava a areia retirada do rio Piracicaba. O nome do local surgiu justamente dessa
utilização do espaço. Quando havia necessidade do produto para o
canteiro de obras, alguém sempre dizia: “Vá buscar lá no areal”.

Ayrton
Senna
O Residencial Ayrton Senna foi construído pelo empresário Má-

Bairro Bela Vista

rio Silva Brasil, conhecido como Marico, no final da década de 1980.
O nome é uma homenagem ao falecido piloto brasileiro de Fórmula
1. O terreno foi adquirido de herdeiros de Pedrinho Soares, Domingos Anício, Candinho e mais dois, um descoberto em Cachoeira Escura e outro que não apareceu. Marico chegou a Ipatinga em 1960.
Foi dono de açougues e de loja de material de construção no bairro Canaã. Também exerceu o cargo de vereador de Ipatinga por um
mês, renunciando por não suportar os pedidos dos eleitores.

Caçula
O bairro Caçula é o resultado de um loteamento feito em uma

Residencial Ayrton Senna

Trevo do bairro Caçula

parte da “Fazenda Prato Raso”, de propriedade do pioneiro Jair Gonçalves. Para a incorporação e venda dos lotes foi contratada a imobiliária Pedro Linhares Imóveis. Oficialmente ele está incorporado
ao bairro Jardim Panorama. Suas ruas receberam nomes bíblicos, de
acordo com o decreto nº 528, de 22 de março de 1974.

ARI MALTA
Ari Malta nasceu em
Nova Era (MG), no dia 4
de novembro de 1927, filho de José Mariano Malta e Maria Olímpia Malta.
Casou-se com Terezinha de
Souza Malta na terra natal.
O casal teve oito filhos: Tereza Cristina, Paulo Roberto, Kátia Regina, Ana Eliza,
Márcia Solange, Ricardo
Luiz, Jussara e André. Em
1953, mudou-se para Coronel Fabriciano, onde foi
trabalhar na Coletoria de
Arrecadação Fazendária Estadual.
Ari era proprietário do
serviço de alto-falante “Voz
Democrática”, que transmitiu duas solenidades históricas em Ipatinga. O primeiro, em 16 de agosto de
1958 – “Lançamento do
marco inicial da Usiminas”,
quando, além de irradiar a
transmissão do fato histórico, teria gravado o discurso proferido pelo presidente da República, Juscelino
Kubitschek de Oliveira. Cedeu a gravação para “A Voz
do Brasil”, de Brasília, e, lamentavelmente, eles não lhe
devolveram o material. O
outro foi em 26 de outubro
de 1962 – “Inauguração do
1º Alto-Forno da Usiminas”
pelo presidente da República, João Goulart.
De acordo com Ari, as
transmissões foram contratadas por seu amigo, João
Cláudio Teixeira de Salles. Em 1967, após ser promovido a coletor de Ipatinga, passou a residir na rua

Poços de Caldas, Centro.
Trabalhou como titular na
Coletoria da rua Belo Horizonte, por quatro anos. Ele
e um grupo de cidadãos tiveram a ideia de construir o
“Ginásio de Amparo ao Menor de Ipatinga” (Game).
De acordo com Ari Malta,
o Game só existia no papel
quando assumiu o compromisso de transformá-lo em
realidade. Durante um ano,
empenhou-se com abnegação a fim de construir a entidade para menores carentes
no bairro Iguaçu. Conseguiu
contribuições do comércio,
da população e, principalmente, da Loja Maçônica
“União de Ipatinga” e do então prefeito Jamill Selim de
Salles. “Tudo que eu precisava, eu conseguia com o Jamill ou com a esposa dele,
Mariinha”, dizia Ari. Após o
término da construção, Ari
Malta foi eleito presidente
do Game. Ele também foi o
primeiro presidente do Clube Parque das Cachoeiras,
onde ocupou ainda o cargo
de vice-presidente.

Ari Malta

CAUSOS E CURIOSIDADES
O PRIMO DO SANTO
Osmar Pinheiro (foto), figura impoluta da sociedade
ipatinguense, também é conhecido como o maior
registrador, em filmes, de eventos acontecidos em
Ipatinga. Segundo ele, quando jogava no Iguaçu,
foi o mais jovem craque a ser convocado para a
seleção de futebol de Ipatinga, pelo então técnico
Sr. Hélio. Há mais de trinta anos Osmar optou por
usar somente roupas bancas às sextas-feiras. Com
isso, constantemente lhe é perguntado se é médico, enfermeiro, etc.
Dentre outras acontecências, o fato mais curioso
foi quando uma personagem ilustre da cidade, ao
fim da reforma de sua luxuosa residência, ao vêlo trajando branco, convidou-o para benzer a casa.
Diante de tão nobre solicitação, Osmar educadamente respondeu: “Não posso, minha senhora. A
tarefa de benzer é exclusiva do ‘Pai de Santo’. Ainda não me é facultado esse direito porque, por enquanto, ocupo só o cargo de ‘Primo do Santo’”.

BENZEDOR DE DINHEIRO
Um policial reformado teve um
grande prejuízo em uma situação no mínimo curiosa. Ele levou suas economias para “benzer” em uma pousada na rua
Belo Horizonte (foto), no Centro de Ipatinga. O caso começou com a vítima indo à Pousada Califórnia, onde tomou
conhecimento de uma pessoa
que “benzia dinheiro”. Ele levou
um pote com R$ 34 mil e entregou ao desconhecido. Após o
ato de benzer, o desconhecido
mandou que o PM voltasse para
casa com o pote, e determinou
que ele só o abrisse um mês depois. Na manhã de um domingo,
25 de julho de 2010, toda a famí-

lia foi convocada para a abertura
do tal pote. Sob os olhares curiosos de todos, foi aberto o pote e
constatado que não havia mais
nenhum centavo dentro dele. O

policial reformado acionou a Polícia Militar. Uma viatura esteve
na pousada, mas ninguém soube dar detalhes do paradeiro do
benzedor de dinheiro.

