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PERSONAGEM DA HISTÓRIA

CAUSOS E CURIOSIDADES

A BOLA ROLOU EM IPATINGA
CAPÍTULO III 

ITA DRUMOND
Dona Ita Drumond nasceu 

no dia 21 de junho de 1920, 
em Santa Maria de Itabira, 
filha de José Isidro Ataíde e 
Bernadina Drumond Cos-
ta. Casou-se com Raimundo 
Anício Alves no dia 11 de se-
tembro de 1943, em Hema-
tita. É mãe de quatro filhos: 
José Edélcio, Geraldo Eder, 
Raimundo Eustáquio e Edi-
lar Anício.

Raimundo Anício teve um 
problema de saúde em Jagua-
raçu e não pôde mais andar 
a cavalo. Na época, o animal 
era o meio de transporte mais 
utilizado e também importan-
te ferramenta de trabalho, e o 
fato de não poder mais mon-
tar iria dificultar muito a vida 
do casal. 

Então, Raimundo encon-
trou um amigo que lhe ofe-
receu um comércio que ti-
nha em Ipatinga. Era um tipo 
de bar conjugado com arma-
zém e uma casa. “Raimundo 
comprou o comércio, já com 
o motor que fornecia luz para 
o povoado, e nos mudamos 
para Ipatinga em 1953”, lem-
brou.

Dona Ita considera a vinda 
para Ipatinga um tipo de aven-
tura que deu certo. Quan-
do aqui chegaram, com os fi-
lhos, a cidade não tinha uma 
boa infraestrutura. “Mas não 
era tão ruim quanto se con-
ta. No Centro, já havia alguns 
estabelecimentos comerciais, 
com duas lojas de tecidos e a 
farmácia de Raimundo Nona-
to”, afirmou.

Aos poucos, Raimundo 
Anício foi se cansando de li-
dar com o bar e transformou 
o comércio no Armazém Bom 

Jesus, em 1962. Construíram 
um prédio, e o comércio fi-
cava na parte de baixo. “En-
quanto Raimundo ficava no 
armazém, eu fazia muita coi-
sa para vender, como bolo, 
picolé e pastel. Às vezes, os 
amigos de Jaguaraçu e os pa-
rentes, quando nos visitavam, 
ficavam assustados com a fal-
ta de conforto. Eles nos acon-
selhavam a deixar Ipatinga, 
ir para outro lugar ou voltar 
para Jaguaraçu. Mas nós resol-
vemos acreditar na cidade e fi-
camos”, pontuou.

Dona Ita e o marido sem-
pre realizaram trabalhos na 
comunidade. Mas o marido 
logo abraçou as causas políti-
cas. Por causa disso, os amigos 
da família eram, na sua maio-
ria, autoridades locais e polí-
ticos. 

Ita e Raimundo são co-
nhecidos em toda a região do 
Vale do Aço pela atuação jun-
to ao Lions Clube. Eles são 
sócios desta entidade filantró-
pica desde 1963.

Dona Ita Drumond

FOGO NA MULAMBADA
Certa época, o time do Cariru 

Esporte Clube passou por uma 
fase de “vacas bem magras”. Não 
tinha dinheiro nem para comprar 
o uniforme. Os meiões, as cami-

sas e os calções estavam todos 
rasgados, e as chuteiras, em sua 
maioria, já estavam furadas no 
bico e os pregos das traves fura-
vam nossos pés. A situação era 

ROUBARAM MEU GUIDOM
Certa vez, passando em frente à delegacia de 

Ipatinga, vinha um cidadão em sua bicicleta, asso-
viando e todo satisfeito. Nada de anormal, a não ser 
por dois motivos: primeiro, o ciclista vinha pedalan-
do sua bike mas com os braços cruzados, sem se-
gurar no guidom. Segundo, e mais grave, o tenen-
te Xavier, que era o delegado à época, viu a cena. 
Na mesma hora, o tenente chamou um de seus ho-
mens e mandou prender o sujeito. Logo em segui-
da, mandou que arrancassem o guidom da bicicleta 
e depois soltou o rapaz.

Quando deparou com sua bicicleta, notada a falta 
do equipamento, o cidadão foi logo reclamando com 
Xavier que alguém teria roubado seu guidom. Em res-
posta, ouviu do tenente: - “Você não precisa de gui-
dom para guiar sua bicicleta porque estava andando 
nela com os braços cruzados”. Sem mais delongas, o 
camarada tratou logo de ir embora, agora, empurran-
do a bicicleta sem o guidom.

tão gritante que começaram a 
nos chamar de “mulambada”. 

Aquilo começou a nos irritar. 
Pedimos à diretoria para comprar 
novos uniformes, mas não fomos 
atendidos. Iríamos ter, no domin-
go seguinte, um jogo importante 
contra o Ipaminas, e a turma não 
queria jogar com aquela mulam-
bada. Diante disso, na quinta-fei-
ra à noite, após uma reunião no 
boteco regada a pinga e cerveja, 
ficou resolvido que seria aplicada 
uma solução caseira: foi colocado 
fogo no vestiário de madeira, com 
todo o material dentro. 

Valeu a pena... No domingo, 
estávamos em campo com uni-
forme novinho em folha.

O PRIMEIRO 
CAMPEONATO

Sem que a Liga esti-
vesse registrada oficial-
mente, foi organizado 
um “Campeonato Expe-
rimental” em 1966. Par-
ticiparam dessa com-
petição: Industrial; 
Ipaminas; Intendente 
Câmara; Cariru; Vile-
cam; Botafoguinho; Cai-
çara; Eletrônica; Esqua-
drão do Vale; CAF; e 
Barra Alegre. O Indus-
trial foi o campeão desse 
torneio. O centroavante 
Paulinho foi o artilheiro 
da competição. 

O time do Cariru Espor-
te Clube foi fundado por uma 
turma de jovens do bairro Ca-
riru que praticava judô na Usi-
pa. Essa turma era muito uni-
da, e como na época o bairro 
não dispunha de nenhuma ati-
vidade para os jovens, eles re-
solveram criar um time de fu-
tebol.

O primeiro nome do time foi 
“Nippon Brasileiro”, em virtu-
de da presença de vários japone-
ses no Cariru. Os jovens acha-
vam que tal nome facilitaria a 
arrecadação de recursos finan-
ceiros para o clube. Mas logo 
depois o time foi denominado 
Cariru Esporte Clube. As cores 
adotadas foram o azul e branco. 

Participaram da fundação 
do time do Cariru: Carlos Al-
bino Michel; Germano; Pedri-
nho; Eije; José Romildo; Re-
natinho; Eduardo; Edmundo; 

Mauro Tahara; Domingão; e 
Paulo Ceguinho. Seu primeiro 
presidente foi Carlos Lélis, e o 
segundo, Antônio de Faria Mi-
chel. O primeiro treinador foi 
o “Baiano”. 

O primeiro campo do Cari-
ru Esporte Clube era localizado 
atrás do Colégio São Francisco 
Xavier. O primeiro jogo do time 
foi contra o Ipaminas, marcado 
por enorme vexame. O Cariru 
foi goleado por 11 a 0.

O primeiro campeonato re-
alizado em Ipatinga com a 
Liga de Esportes devidamen-
te registrada foi em 1967. Des-
se campeonato participaram 
os seguintes clubes: Industrial; 
Ipaminas; Esquadrão do Vale; 
Cariru; Ipanema; Intendente 
Câmara; Botafoguinho; Atlé-
tico de Ipatinga; Caiçara; e 
USOA Bandejão.

O Cariru Esporte Clube 

O CARIRU ESPORTE CLUBE
conquistou o mais importante 
título de sua história, o de “pri-
meiro campeão oficial de Ipa-
tinga”, com o time titular e o 
time de aspirantes. 

Treinado por Gentil (Argen-
tino Moreira), o time titular do 
Cariru era formado por: Pláci-
do; Paulo Fernandes; Darcy; 
Três Cocos; Levi; Pimenta; 
Dias; Tarcísio; Djalma; Wal-
demar; Wanderley; Guido; e 

Baianinho. Guido terminou 
como artilheiro da competição, 
com quinze gols. 

O time de aspirantes do Ca-
riru era formado por: Paulo Ce-
guinho; Germano; José Augus-
to (Zeca); Severo; Domingão; 
Pedrinho; Renato; Bibi; Edu-
ardo; Eije; Waldemar Japonês; 
Marco Antônio; Pulinha; Sid-
nei; Etinho; Noel; Zé Boi; e Sil-
vinho. 

VEM AÍ O 

DÉCIMO 

ENFAVI!


