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PERSONAGEM DA HISTÓRIA

CAUSOS E CURIOSIDADES

JUÁ - A ZONA BOÊMIA ÚLTIMO CAPÍTULO

MARIA WEBER DE OLIVEIRA 

Dona Bizuca é natural 
de Paraíso e chegou a   
Ipatinga em 1957

Era comum um frequentador assíduo da zona bo-
êmia do Juá beber além da conta e acabar por dormir 
na cama de uma das ‘meninas’. Normalmente, era no 
fim da noite, quando o movimento já era escasso, ou 
para se esconder da polícia.

Foi numa dessas noites que um nosso companhei-
ro, atualmente figura impoluta da sociedade ipatin-
guense, até cidadão honorário, tomou umas a mais 
e lá dormiu.

Na manhã seguinte, ao acordar com aquela ressaca 
e constatar que tinha dormido na zona, veio logo aque-
le sentimento de arrependimento e vergonha de ter 
que trilhar aquela rua, debaixo do sol quente. E o pior: 
quando acabou de acordar, deparou-se uma criança no 
quarto, que ao vê-lo foi logo o chamando de papai. 

A decepção foi tão grande que acabou-se ali a bri-
lhante carreira sexual, em zona boêmia, desse nosso 
companheiro. Ele aprendeu que: se beber, não dur-
ma na zona.

PAPAI!NEGUINHO DO JUÁ
Na década de 1960, a vida na então Vila Ipatin-

ga não era muito fácil, e até as crianças precisavam 
trabalhar para aumentar a renda familiar. Alguns me-
ninos vendiam produtos feitos pelas mães, como 
pastéis, balas, doces, etc., e outros engraxavam sa-
patos.

Um desses meninos, além de fazer as vendas 
normais do dia a dia, apesar da pouca idade, durante 
a noite também prestava serviços para as ‘meninas’ 
do Juá. Como no local não havia água corrente, ele 
buscava o produto, em latas, no ribeirão Ipanema e o 
vendia para elas. Esse trabalho o fez ficar conhecido 
como “Neguinho do Juá”.

Certa feita, ao entregar a lata com água para uma 
das ‘meninas’, ela não tinha dinheiro na hora para pa-
gar, e ele não fazia fiado. “Agora, só tenho ‘isso aqui’ 
para pagar pra você”, disse ela ao Neguinho. Foi a 
partir daquela lata d’água que teve início a brilhan-
te carreira sexual do nosso amigo, Neguinho do Juá.

Dona Bizuca, como é co-
nhecida, nasceu em Santana 
do Paraíso e veio para Ipatin-
ga em 1957, após ter-se forma-
do como professora.

Filha de Pedro Soares de 
Oliveira e Ana de Oliveira. 
Casou-se com Anatólio Bar-
bosa no dia 19 de julho de 
1953. Morou primeiro no dis-
trito de Barra Alegre e depois 
no Centro da cidade. Mãe de 
oito filhos: Geisa, Aaron, Ala-
no, Kívia, Ronan, Suzel, Da-
mon e Kiona. Anatólio mor-
reu em 1995, em um acidente 
de carro, quando o casal vol-
tava de Vitória (ES).

“O apelido ‘Bizuca’ foi co-
locado por um amigo de meu 
pai, que gostava muito da 
gente. Ele tinha uma tia com 
este apelido e, por brincadei-
ra, começou a me chamar de 
Bizuca. O nome pegou. Em 
1957, havia em Ipatinga as 
professoras Maria Antonieta, 
Ana Passos e Dona Lili. Co-
mecei a dar aulas onde era 
o antigo Posto Bonanza, na 
casa de Dona Maria Antonie-
ta. A casa dela foi transfor-
mada em escola; tinha uma 
sala só. Havia uma turma de 
aprendizado de leitura, de 
manhã, uma durante o dia 
e outra, à tarde. Cada alu-
no tinha que levar o seu ban-
quinho. E ela ensinava à tur-
ma de 2º e 3º ano, tudo em 
um horário só, de manhã. 
Lembro-me de vários alunos 
meus: Zé Sales, Arcanjo, José 
Edélcio, Taquinho, Toninho, 
Lurdinha, Eder, a turma de 
Nair toda, Zita e companhia; 
os meninos do Sr. José Oro-
zimbo, João Eber e Expedito; 

senhor Antônio Gregório; 
Zenia, do Sr. Jujuca; a Inês 
e a esposa do Otaviano”, re-
memora.

Dona Bizuca escreveu a 
letra do “Hino de Ipatinga” 
para a solenidade de posse 
de Délio Baeta, que assumiu 
a administração de Ipatinga 
logo após a sua emancipa-
ção. A música foi composta 
por Ana Letro. 

“As escolas fizeram a en-
trega da chave para o Délio 
Baeta. Foi no Cine Ipane-
ma. Primeiro, compus um 
poema, para ser apresen-
tado na festa. Mostrei-o a 
Ana Letro, uma professora 
aposentada de Acesita, que 
era ótima pianista, durante 
uma visita. Voltei à casa dela 
umas duas ou três vezes e o 
hino ficou pronto. Quan-
do o Arcanjo foi vereador, 
nós fizemos todo o processo 
para oficializar o hino, mas 
ele não foi publicado. Ficou 
oficializado somente pela 
boca do povo”, conta.

Outros bares
Luzes espalhafatosas e um 

grande letreiro anunciavam o 
“Bar Marliéria”. Era proprie-
dade do “Baixinho”, um ho-
mem de cabeça grande e pernas 
bem curtas. Ele veio de Marlié-
ria com dinheiro para equipar 
o bar ali, onde “instalou” cinco 
mulheres: Paraibinha, Pixaim, 
Laurinda, Nonoca e Laura.

No “Bar da Rosa”, cuja pro-
prietária quarentona deu seu 
nome ao local, trabalhavam Ter-
tinha, Baixinha e Loura.

Já o “Bar da Fia”, vizinho 
ao do “Astrogildo”, era um dos 
mais famosos da rua devido à 
“arte de gerenciar” da dona, que 
deu nome ao bar com o apeli-

do que todos a conheciam não 
só de Ipatinga, mas também em 
Timóteo e Coronel Fabriciano. 
Fabriciano era onde a Fia pos-
suía a sua “matriz”, frequentada 
até pelos japoneses.

O “Bar do Astrogildo” era pe-
queno e sem mulheres fixas. O 
proprietário mantinha alguns 
quartos para alugar às prostitu-
tas. O “Bar do Nordestino”, que 
era especializado em comidas tí-
picas do Nordeste, funcionava 
como restaurante.

O “Forró do Afonso”, loca-
lizado no meio da rua, do lado 
que dava fundos para o ribeirão 
Ipanema, animava as noites do 
Juá. Era o local onde as mulhe-
res fisgavam os seus “parceiros de 
cama”. Ali também quase sem-
pre ocorriam brigas que costu-

mavam terminar em morte.
O “Bar do Fim do Mundo” 

localizava-se justamente no fim 
da rua, ao lado do rio, e era quase 
sempre frequentado por homens 
que tinham problemas com a po-
lícia ou rixa com alguém com 
quem não podiam se encontrar. 
Tratava-se de um ponto estraté-
gico para uma possível fuga ime-
diata em caso de corre-corre.

O “Bar Rabo de Saia”, em 
frente ao “Bar do Fim do Mun-
do”, pertencia a um homoafe-
tivo que todos chamavam de 
“Tetê”. Tetê vivia constantemen-
te brigando com as mulheres, 
em uma disputa ferrenha pelos 
fregueses do bar.  

Dona Maria da Conceição 
Ferreira Silva, dona de um bar 
na rua Araxá, nº 213, conta que 

o filho do Antônio Padre era 
proprietário de um bar no Juá, 
e queria vendê-lo. “Paguei cem 
contos pela casa, era muito di-
nheiro. Era um bar/boate e ti-
nha vinte mulheres. Quando o 
comprei, ele se chamava ‘Cre-
púsculo’. Pintei o bar com boli-
nhas de todas as cores e mudei 
o nome para ‘Noite de Estrelas’. 
Meu bar só tinha mulheres no-
vas e bonitas, que chegavam de 
todos os lugares. Cada uma fi-
cava em um quarto e elas não 
pagavam aluguel. Eu cobrava 
dos homens a chave do quarto 
e as bebidas. O preço do pro-
grama era entre elas e os clien-
tes. Muita ‘gente boa’ frequen-
tava minha boate. Não posso 
falar nomes porque ainda exis-
tem muitos por aí”, relembra. 

Bares do Juá eram as únicas possibilidades de lazer na antiga Ipatinga 


