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PERSONAGEM DA HISTÓRIA

CAUSOS E CURIOSIDADES

       A LUTA PELA EMANCIPAÇÃO PRIMEIRO CAPÍTULO

ISAURA MARIA LIMA

Isaura Maria nasceu no 
bairro Amaro Lanari 

Existem algumas divergências pessoais na 
indicação de quem fez “isso ou aquilo” na 
emancipação de Ipatinga. Alguns propagam 
que “fulano ou beltrano” são os principais 
responsáveis pelas ações desencadeadas que 
culminaram na emancipação de Ipatinga. 

Para a história e para a população da cida-
de, essa disputa não é saudável nem relevan-
te. Mais importante do que confrontar o ta-
manho da participação de cada personagem 
na busca pela emancipação é reconhecer que 
a então comunidade do distrito se mobilizou 
e todos, de uma forma ou de outra, contribu-
íram para o processo.

O primeiro movimento na direção da in-
dependência de Ipatinga teve a participação 
de Raimundo Anício, vereador do distrito, 
João Cláudio Teixeira de Salles, funcioná-
rio da Usiminas, Guilherme Barcelos, José 
Anatólio Barbosa, Raimundo Nonato Viei-
ra, José Orozimbo da Silva, padre Avelino, 
João Batista Gonçalves, José Drumond e Jair 
Gonçalves.

Foi organizada farta documentação: certi-
dões, requerimentos, atestados, plantas e as 
linhas divisórias do futuro município. Com 
a papelada em duas vias, rumaram para Belo 
Horizonte, onde começaram a via-sacra: As-
sembleia Legislativa, palácio do governo, se-
cretarias de Estado, departamentos e outras 
repartições públicas. Após várias viagens, en-
contros com políticos e discursos de deputa-
dos na Assembleia, muito sacrifício e tempo 
perdido nas antessalas do governo, o então 
governador José de Magalhães Pinto vetou o 
projeto de emancipação de Ipatinga. 

Pesquisas dão conta que o então presiden-
te da República, João Goulart, teria ligado 
para Magalhães Pinto, recomendando os ve-
tos à emancipação dos dois núcleos metalúr-
gicos: Timóteo e Ipatinga. O motivo do pedi-
do foi porque o então deputado federal por 
Minas Gerais, padre Pedro Vidigal, adversário 
político de Jango, teria concedido uma entrevista ao Jornal do Brasil, na qual chamou o presidente de incompetente e demagogo.  

O deputado Vidigal, na sua campanha política, havia prometido a emancipação dos municípios da região metalúrgica, o que sem 
dúvida lhe renderia muito prestígio, caso elas se efetivassem. Nesse sentido, ele já havia feito um pronunciamento na Câmara Fede-
ral, no qual colocou a emancipação como “uma realidade incontestável e alheia às divergências políticas”. Ainda nesse discurso, Vidi-
gal voltou a criticar o presidente da República, divergindo da política do governo no setor siderúrgico. Magalhães obedeceu a Jango e 
vetou a emancipação.

Documento oficial com o veto do governador José de Magalhães Pinto

Isaura Maria Lima nasceu 
no hoje Amaro Lanari, bairro 
de Coronel Fabriciano, e veio 
para Ipatinga em 1935. Seu 
pai biológico, Evaristo de Oli-
veira Lima, morreu quando 
ela tinha apenas vinte e cinco 
dias de vida. Sua mãe, Efigê-
nia Queiroz da Silva, casou-se 
de novo com João Napoleão 
da Cruz, que veio fazer carvão 
em Ipatinga como empreitei-
ro da Belgo-Mineira.

A família de Isaura veio 
morar em uma fazenda cha-
mada Feitosa, onde hoje é o 
aeroporto. A divisa da fazen-
da ia até o “Garrafinha”, local 
perto da ponte metálica na sa-
ída de Ipatinga para Caratin-
ga. Mudaram-se depois para o 
centro da Vila Ipatinga.

“Aqui tinha muita febre 
malária e impaludismo, que 
matavam rapidamente. Mi-
nha mãe quase morreu. Fi-
cou oito dias internada sem 
que a gente pudesse vê-la. A 
febre era tremenda, o impa-
ludismo principalmente. A 
pessoa tremia e, se tivesse al-
moçado e tomasse a injeção, 
que se chamava Paludâ, mor-
ria na hora. Essa febre ma-
tou muita gente em Ipatinga. 
Eles nos davam um compri-
mido chamado ‘Aralem’, só 
esse comprimido é que cura-
va esta febre. A Belgo-Minei-
ra tinha um posto médico 
aqui, no Morro do Cemité-
rio. Mandavam enfermeiro 
só quando meu pai pedia. 
Toda semana costumava vir 
também um médico, que era 
o Dr. Albeny. Fui aluna do 
primeiro professor particular 
da cidade, que lecionava para 

as crianças: José Raimundo. 
Ele foi contratado por Jair 
Gonçalves, Manoel Izídio e 
por meu pai, que o buscaram 
em Santana de Ferros.”

João Napoleão era baiano 
e gostava muito de festa. Or-
ganizava bailes em sua casa e 
convidava os jovens da época 
- foi aí que Isaura conheceu o 
Zeza.  

“Casei-me com o Zeza lá 
em Ipaba de Caratinga. Pri-
meiro foi o casamento ecle-
siástico e, cinco anos depois, 
casamos no civil, em Coro-
nel Fabriciano. Tivemos vin-
te e um filhos. Criei meus fi-
lhos só em lugares difíceis. 
Para consultar uma criança, 
eu tive que andar de Ipaba 
a Fabriciano. Ipatinga ainda 
não tinha médico nem hos-
pital. Foi muito difícil criar 
meus filhos, mas agradeço 
muito a Deus, pois não fui 
eu que criei, foi Ele que me 
ajudou.”

Na década de 1950, o então governador de Minas, 
Bias Fortes (de chapéu na foto), apoiou a construção da 
Usiminas, em Ipatinga. 

Portanto, ao relatar para os deputados da Comissão 
de Divisão Administrativa o processo nº 29, no qual o 
distrito de Ipatinga pleiteava sua emancipação, o de-
putado estadual Klein Dutra sugeriu perpetuar a grati-
dão de Minas ao citado governador, dando o nome de 
“Governador Bias”, ao novo município, Ipatinga, a ser 
criado.

O fato só não se consumou porque após o brilhante 
discurso de Klein Dutra, seu adversário político, o depu-
tado Bonifácio de Andrada (o velho), informou aos outros 
deputados que no processo não havia nenhuma mani-
festação do povo de Ipatinga favorável ao nome propos-
to. 

Além de que, segundo ele, não existiam motivos para 
tal homenagem, porque a implantação da Usiminas não 
teria recebido de Bias Fortes a assistência mencionada.

A primeira praça construída em Ipatinga recebeu o 
nome de José Júlio da Costa. A denominação foi oficia-
lizada pela Lei 92/67, do dia 11 de setembro de 1967. 

José Júlio da Costa (foto), filho de José Augusto do 
Carmo e Maria Moreira Brandão, nasceu em Santa Bár-
bara (MG), no dia 19 de junho de 1923, e veio para Ipa-
tinga em 1959, a convite de Luiz Verano, para trabalhar 
na Usiminas. 

Metalúrgico da Companhia Belgo-Mineira, comer-
ciante em Barão de Cocais e proprietário da antiga ro-
doviária do bairro Horto, José Júlio foi diretor do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Barão de Cocais, em 1954, e 
diretor-fundador da Corporação Musical Santa Cecília, 
de Ipatinga.

Eleito vice-prefeito na chapa de Jamil Selim de Sal-
les, em 1967, faleceu no dia 2 de agosto de 1967, aos 
44 anos de idade, quando exercia o mandato.

Era casado com Maria de Lourdes Costa, com quem 
teve oito filhos.

GOVERNADOR BIAS A PRIMEIRA PRAÇA


