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PERSONAGEM DA HISTÓRIA

CAUSOS E CURIOSIDADES

A BOLA ROLOU EM IPATINGA
ÚLTIMO CAPÍTULO 

Com o propósito de informar a população e projetar 
o distrito de Ipatinga na região e no Estado, com olhos 
voltados para a emancipação, começou a circular no 
mês de julho de 1963 “O Ipatinga” (foto), o primeiro jor-
nal do lugarejo.

“Órgão livre e independente que acompanha o pro-
gresso da Capital do aço”. Esse era o lema a que se 
propunha o informativo, que tinha como responsáveis 
as seguintes pessoas: Presidente: Walter de Lima Sal-
les; Diretor Geral: José Francisco de Oliveira; Redator 
Chefe: José Edélcio Drumond Alves; Gerente: Sílvio 
Gonçalves; Tesoureiro: Elias de Oliveira; Publicidade: 
Arcanjo Evangelista Pascoal.

A sede da redação tinha como endereço a avenida 
João Valentim Pascoal, s/nº, e cada exemplar custava 
Cr$ 20,00. Apesar de ter começado bem, o jornal, por 
falta  de recursos financeiros, só circulou em duas edi-
ções, nas quais foi resgatada parte da história de Ipa-
tinga.

Apesar de toda tecnologia internacional utilizada na construção da Usina Intendente Câmara, algumas 
coisas, na época, eram feitas na base da total “gambiarra”.  

Segundo Pedro Santana, um dos primeiros funcionários da Usiminas, no fim da década de 1950, a leitu-
ra da previsão do tempo era feita no alto do morro onde é hoje o bairro Imbaúbas (foto).

Essa leitura, normalmente, era 
feita todos os dias até as 22h. Os en-
tão “operadores do tempo” subiam 
nas árvores e afixavam no topo delas 
várias bandeirolas, que serviam para 
indicar a direção do vento e, conse-
quentemente, se iria chover ou não.

Por várias vezes, na parte da ma-
nhã, as bandeirolas não eram mais 
encontradas nos locais onde foram 
afixadas na noite anterior. A turma 
saía a pé para procurá-las dentro do 
matagal, mas só encontrava o que 
restara do banquete noturno das for-
migas.

COMUNICAÇÃOPREVISÃO DO TEMPO E FORMIGAS

Ana Gonçalves Passos

Ana Gonçalves Passos nasceu em 
Santana do Paraíso e veio para Ipatinga 
para lecionar no bairro Bom Jardim

Ana Gonçalves Passos 
nasceu em Santana do Pa-
raíso no dia 20 de agosto de 
1932. Filha de Cipriano Ba-
tista Passos e Helena Gon-
çalves de Souza, viúva de 
José Miranda de Sá. Mãe 
de oito filhos: José Jousmar, 
Maria Rosa, Francisca Hele-
na, Afonso Geraldo, Tarcísio 
Sávio, Eri Cezar, Maria das 
Graças e Alyne Passos.

“Vim para Ipatinga noi-
va de José Miranda. Meu pai 
veio antes. Ele morava em 
Santana do Paraíso mas tra-
balhava em Ipatinga, na con-
fecção de arreios para as tro-
pas da Belgo Mineira. Meu 
irmão, João Cipriano, que ti-
nha vindo do Rio de Janei-
ro e era entrosado no meio 
político, foi a Coronel Fa-
briciano, conversou com o 
então prefeito Raimundo 
Alves e conseguiu que eu fi-
zesse concurso para lecionar 
no Bom Jardim. O prefeito 
disse a ele: ‘Se é filha do Ci-
priano, pode trazer que nós 
vamos providenciar para 
que ela faça o concurso’. Na 
época, 1951, o Bom Jardim 
tinha somente umas quin-
ze casas. Fiz o concurso, pas-
sei e fui morar naquele bair-
ro para lecionar. Meu irmão 
construiu uma casa para ser-
vir de escola e nós ficamos 
morando nela. A sala era re-
servada para escola. A famí-
lia, já com quatro filhos. Era 
muito menino, quase perdi 
a cabeça, mas, como sempre 
tive vocação para lidar com 
crianças, dei conta direiti-

nho. Não tinha diretora, so-
mente o Jair Gonçalves, que 
era inspetor escolar. Quan-
do fiquei grávida de meu 
primeiro filho, o Jair Gon-
çalves - que Deus o tenha - 
veio me avisar que me daria 
uma carta para ser apresen-
tada à dona Maria Anto-
nieta da Silveira (Maria do 
Gandu), para que eu fosse 
lecionar no Centro de Ipa-
tinga. Aí, comecei a dar au-
las na Fazendinha do Ma-
noel Izídio. Além da carta 
de apresentação ele também 
providenciou uma casa para 
nós morarmos. Em 1954, a 
vila passou a ser distrito de 
Coronel Fabriciano, houve 
então a necessidade de se ter 
um cartório. Jair Gonçalves 
propôs ao José Miranda que 
tomasse conta dele (o car-
tório). Com isso, meu ma-
rido foi nomeado para ser 
responsável pelo primeiro 
cartório de Ipatinga, que foi 
instalado na então Rua do 
Comércio, perto de onde é 
hoje a Loja Alvim”. 

Outras equipes brilharam no
futebol de Ipatinga nas

décadas de 1960 e 1970

Caiçara Esporte Clube

Independente Futebol Clube

Eletrônica Esporte Clube

Iguaçu Esporte Clube

Vila Ipanema Esporte Clube Usipa - O primeiro time profissional

Vigilância da UsiminasFaixa Azul Esporte Clube


