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PERSONAGEM DA HISTÓRIA

CAUSOS E CURIOSIDADES

MARIA QUINTELA 
Dona Maria Quintela nas-

ceu em Itaguaçu (ES), no dia 
26 de junho de 1926, filha 
de Agnelo Quintela e Olin-
dina Quintela. Viúva de Al-
zery Freire de Almeida, mãe 
de três filhos: Neube, Neide 
Helena e Marthonny. Pro-
fessora, veio transferida para 
Ipatinga no ano de 1964. 

“Com três anos de ida-
de, mudamos para Lajinha 
de Mutum; com sete anos, 
mudamos para Conceição 
do Capim. Lá, morávamos 
na sede da fazenda. Quando 
meu pai morreu, mudamos 
para a sede do município.  
Em 1947, casei em Concei-
ção do Capim. Meu marido 
era alfaiate. Após o casamen-
to, mudamos para Bom Pas-
tor e, posteriormente, para 
Santa Cruz. 

Eu lecionava em Bom Pas-
tor e pedi minha transferên-
cia para Ipatinga. Em 1964, 
vim transferida e fiquei hos-
pedada na casa de meu 
cunhado, Aníbal José de Oli-
veira.

Comecei a lecionar na an-
tiga fazendinha do Manoel 
Izídio, em uma das três salas 
de aula que funcionavam lá. 
Posteriormente, lecionei na 
atual Escola Manoel Izídio 
até me aposentar, em 1974.

No ano de 1965, meu ma-
rido veio em definitivo para 
Ipatinga, onde começou a 
trabalhar na alfaiataria do 
Arquimedes. Tempos depois, 
abriu a “Alfaiataria Quinte-
la”, no Centro de Ipatinga. 
Nossa primeira casa era de tá-
bua, alugada do senhor Ma-
noel Pedro. As condições do 

local não eram das melhores; 
quando chovia, virava aque-
le lamaçal. Tínhamos com-
prado um lote no Canaã, na 
entrada para o bairro Vila 
Celeste. Posteriormente, tro-
camos o lote do Canaã por 
esse onde construímos nos-
sa casa e moramos até hoje. 
A casa ficava no caminho do 
cemitério, e os caixões pas-
savam rentes à nossa janela. 
A cerca de madeira separa-
va nosso quintal do cemité-
rio. Não tinha água encana-
da. Tínhamos uma fossa no 
fundo do quintal. O chuvei-
ro era uma lata grande onde, 
no fundo, era soldado um 
chuveiro. Dois fatos mar-
cantes que presenciávamos: 
quando morria um japonês e 
no Dia de Finados, a família 
colocava em cima do túmu-
lo toda a comida que o mor-
to gostava, e, quando morria 
uma criança, o caixão não ia 
fechado. A tampa era carre-
gada na frente e o caixão com 
o corpo, destampado, atrás.”

Maria Quintela nasceu em 
Itaguaçu e se transferiu para 
Ipatinga em 1964

Na década de 1960, a Vigilância da Usiminas passou a revis-
tar mais acuradamente os operários na saída da empresa, pois 
estavam ocorrendo muitos furtos.

Certo operário, por razões pessoais, era revistado todos os 
dias pelo mesmo vigilante, que sempre lhe fazia a mesma per-
gunta: 

Vigilante: - O que leva na marmita?  
Operário: - Nada, senhor! 
Mesmo assim, o vigilante abria a marmita, que sempre esta-

va vazia.
Cansado de ter perdido várias vezes o caminhão (foto) e ter 

ido a pé para o alojamento, o operário resolveu pregar uma peça 
no vigilante.

Fez suas necessidades fisiológicas em um jornal, embrulhou direitinho, colocou dentro da marmita e se-
guiu para a portaria. 

- O que leva na marmita?, indagou o vigilante. 
- Obra minha, senhor!, respondeu o operário. 
Quando abriu a marmita e viu o embrulho, o vigilante ficou todo satisfeito e com aquele olhar de “te pe-

guei!”. Abriu rapidamente o embrulho e teve uma surpresa daquelas...

Quando do início da construção e opera-
ção da Usiminas, havia um grande número de 
japoneses morando em repúblicas, principal-
mente no Cariru (foto). A região era carente de 
diversão. Destacavam-se, porém, as zonas bo-
êmias do Juá, em Ipatinga, o Mineirão e o Pin-
ga, em Coronel Fabriciano. 

Era nesses lugares que a maioria dos sol-
teiros passava seus finais de semana, princi-
palmente os japoneses. Nas tardes de sábado, 
era comum ver japoneses solteiros pegando o 
ônibus Ipatinga/Coronel Fabriciano, com desti-
no ao “Mineirão”, no bairro Caladinho. Chegan-
do ao destino, os japoneses desciam. Em fila 
indiana, subiam o morro rumo à zona boêmia. 
Como distribuíam dinheiro à vontade, principal-
mente após tomarem umas e outras, quando 
chegavam, os brasileiros eram dispensados 
porque sabiam as mulheres que, com os “ama-
relos”, a noite seria bem mais rentável.

JAPONÊS NA ÁREA, BRASILEIRO DISPENSADO! OBRA MINHA

CARNAVAL – ANO XX 
No 20º ano de emancipação, Ipatinga 

realiza um Carnaval inesquecível

CAPÍTULO I

Com total apoio da adminis-
tração municipal e promoção da 
Aproc, Ipatinga viveu seu melhor 
Carnaval no ano de 1984, quan-
do a cidade completou vinte anos 
de emancipação política e admi-
nistrativa.

A “Marquês de Macapá” rece-
beu uma estrutura jamais vista no 
interior de Minas Gerais. A pre-
feitura encomendou à Usimec ar-
quibancadas de estrutura metáli-
ca com capacidade para mais de 
dez mil pessoas, dotadas de palan-
que, camarotes, setor de seguran-
ça, atendimento médico, bombei-
ros, serviço de bar, etc.

A iluminação ficou a cargo da 
Cemig, a sonorização Hum Po-
peye, o serviço de bar do Kebra-
Kebra. Foi contratado também o 
famoso trio Tapajós, o melhor trio 
elétrico da Bahia, que, pela primei-
ra vez, saiu de Salvador.

O trabalho teve início com 
Evandro de Castro Fiór, vice-presi-
dente da Aproc, e os representan-
tes da PMI, Marco Aurélio Sen-
na e José Farias. Foi formada uma 
comissão para o desenvolvimen-
to do projeto: coordenador-geral: 
Rubem Antônio Solé; financeiro: 
Maria Salomé Nunes Rocha; secre-

taria: Maria Lúcia de Castro Alves; 
planejamento e apoio: Augusto 
Cezar de Barros Moreira; coorde-
nadoria artística: Christina Tárcia; 
divulgação: João Senna dos Reis; 
operação: Bernardino Jorge Selim 
de Salles; e, ainda, Adriana Solé e 
Saulo Tárcia. 

A equipe, muito unida e extre-
mamente obreira, logo planejou 
um concurso para a escolha do 
cartaz e do símbolo do “Carnaval 
Ano XX”; outro, para escolher o 
Rei Momo e a Rainha do Carna-
val, que ficaria sob a responsabili-
dade de “Martha Azevedo Promo-
ções”. E a integração com pessoas 
novas, desejosas de uma participa-
ção efetiva no momento históri-
co, como William Saliba, Ângelo 
Lemos, Aurélio Caixeta, Efigênio 
Vimieiro, Humberto (Beto, O 
Mágico), entre outros que se pron-
tificaram a colaborar.

A decoração ficou a cargo 
da “Turma do Cariru”. A “Rá-
dio Educadora”, que praticamen-
te mudou-se para a área da Feira 
da Paz, passou a promover rodas 
de samba ao ar livre, enquanto a 
“Vanguarda” e a “Galáxia” movi-
mentavam-se nas frentes de traba-
lho.

Alegria e muito samba no pé
O certo é que o grande sábado, 3 de março, chegou com a avenida toda ilu-

minada, agradavelmente sonorizada e decorada, com seguranças a postos, ins-
trumentos afinados, arquibancadas ocupadas por cabeças sorridentes. 

A grande noite chegara, colorida e musical, com o desfile, feito a pé, pelos 
Rei e Rainha do Carnaval, Pinheiro e Wedléia, lindamente vestidos de bran-
co, vermelho e prata; logo atrás, os blocos caricatos, liderados pelo famoso “Bo-
necas de Luxo”, fazendo a corte às augustas majestades, saudando o povo e pe-
dindo passagem.

A avenida Macapá, no bairro Veneza, recebeu uma estrutura 
jamais vista no interior para o Carnaval de 1984

Pinheiro e Wedléia, Rei e Rainha do memorável Carnaval ipatinguense


