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PERSONAGEM DA HISTÓRIA

CAUSOS E CURIOSIDADES

CELESTE EZEQUIEL DE 
SOUZA (DONA CELESTE)

CELESTE EZEQUIEL DE SOUZACRIAÇÃO DA ACIAPI CAPÍTULO I

Dona Celeste nasceu no dia 
10 de abril de 1918, na Fazen-
da São José, município de Gua-
nhães. Viúva de Francisco Au-
gusto Pinto Coelho (Chico do 
Açougue), é mãe de doze filhos: 
Bolivar, Sinval, Zilar, Mozart, 
Vulmar, Maria Amélia, Juve-
nal, Itamar, Inach, Zilda, Ade-
mar e Abelar. Ela relata a sua 
história: “De Guanhães, fomos 
para Governador Valadares. Lá, 
eu e meu marido fazíamos pas-
téis e doces para vender. Incen-
tivados pelo meu sobrinho, Do-
zinho, no ano de 1956 viemos 
para Ipatinga. Aqui, meu mari-
do abriu o açougue Meu Can-
tinho, na então rua do Comér-
cio, no qual se fabricava linguiça 
que era entregue no comércio 
local e em Santana do Paraíso. 
Mais tarde, o açougue foi trans-
ferido para o Mercado Central, 
depois para o Centro Comer-
cial do Cariru, voltando então 
para o Centro, na rua Sabará, 
esquina com rua Uberlândia, 
onde funcionou até a morte 
dele, em 1971”.

Dona Celeste acrescenta que, 
paralelamente, Francisco pos-
suiu, por um ano, na rua Ara-
guari, esquina com rua Uber-
lândia, uma fábrica de colchões 
de capim. “Moramos na mesma 
casa na qual estou até hoje, no 
Centro de Ipatinga. Era um bar-
raco velho, caindo aos pedaços, 
nos cedido pelo senhor João 
Dominguinho. Nossa casa fica-
va perto do Juá, a zona boêmia, 
e sempre tínhamos problemas. 
De vez em quando, as mulheres 
de lá vinham para perto da mi-
nha casa só de calcinha, outras 
vezes sem nada. Constantemen-

te eu tinha que chamar a polícia 
para elas, até que um dia os po-
liciais trouxeram dois carros e le-
varam todas elas para a delega-
cia.”

Outra dificuldade era a ali-
mentação. Dona Celeste conta 
que arroz e feijão tinham que vir 
de Governador Valadares, uma 
situação que só começou a me-
lhorar com a chegada da Usimi-
nas. “Meu filho Mozart logo foi 
trabalhar na empresa. Trabalha-
va de segunda a sexta-feira. Eu 
levantava de madrugada para fa-
zer a marmita dele. No sábado, 
ele levantava cedo, tomava café 
e ia para a igreja Batista Central. 
Lá ele ficava até as 12h. De lá, ia 
pregar para os policiais no Con-
tingente, até quando apareceu 
um pastor e pediu para que ele 
fosse pregar em Governador Va-
ladares. Em uma dessas viagens, 
aconteceu um acidente e ele 
morreu”, conta Dona Celeste.

Tudo começou no “boteco”
O momento decisivo para a criação da Associa-

ção Comercial, Industrial, Agropecuária e de Pres-
tação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) ocorreu du-
rante um bate-papo descontraído no restaurante 
de Aníbal José de Oliveira, situado na rua Belo 
Horizonte, no Centro de Ipatinga. Era início do 
ano de 1966, a cidade recém-emancipada estava 
crescendo rapidamente e muito se falava da neces-
sidade de se fundar uma entidade representativa 
dos comerciantes locais. Mas, até aquele momen-
to, a iniciativa não passava de mera especulação.

Naquele dia, foi o próprio dono do restaurante 
que puxou uma cadeira e sentou-se à mesa onde 
estavam os comerciantes Alcebíades Barbosa da 
Fonseca e Pedro José da Silva, levando a conversa 
para o tema associação comercial. O encontro foi 
proveitoso, e ficou decidido que Alcebíades iria 
mobilizar a categoria para concretizar a ideia.

A primeira reunião para discutir o assunto foi 
marcada para o dia 21 de abril, na Casa das Má-
quinas, de propriedade de Walter de Lima Salles 
e Pedro José da Silva, comparecendo significativo 
número de convidados. Entre eles, estavam pre-
sentes: Sebastião Botelho Bretas, Romero José 
dos Santos Vale, Raimundo Oliveira da Silva, Vi-
cente Euzébio Ribeiro, Raimundo Anício Alves, 
João Lamego Netto, Aridalto Moreira Alves, Ja-
mill Selim de Sales e Geraldo Júlio Ferreira.

No encontro, Walter de Lima Salles e Alcebía-
des Barbosa da Fonseca expuseram as finalidades 
da entidade. Na reunião, foi definida a formação 
de uma comissão para elaboração do estatuto e or-
ganização da eleição da primeira diretoria, que fi-
cou composta por Walter de Lima Salles, Alcebía-
des Barbosa da Fonseca, Raimundo Anício Alves, 
Sebastião Botelho Bretas e Orsino Gonçalves. A de-
nominação Associação Comercial e Industrial de 
Ipatinga foi uma sugestão de Vicente Euzébio Ri-
beiro.

A primeira eleição – com quarenta e três votantes – foi reali-
zada no dia 19 de junho de 1966, no Cine São José, sendo eleito 
presidente João Lamego Netto, que exerceu o cargo durante um 
ano e meio. O restante da diretoria era composta por Walter de 
Lima Salles, Vicente Euzébio Ribeiro, Alcebíades Barbosa da Fon-

seca, Raimundo Anício Alves, Sebastião Botelho Bretas, Romero 
dos Santos Vale, Aridalto Moreira Reis, Geraldo Júlio Ferreira e 
Jamill Selim de Sales. O estatuto foi aprovado no mês seguinte.

Em 1967, a jovem Aciapi lutava para suprir as suas necessidades 
financeiras. Foi feito, então, um empréstimo junto a nove associa-
dos para a confecção do primeiro material impresso da entidade.

A sede da Aciapi fica na rua Uberlândia, no Centro

O Parque Ipanema era um sonho acalentado 
desde 1970, quando a paisagem de Ipatinga, do-
minada pela usina siderúrgica, tinha ares cinzen-
tos. Mas só se tornou realidade uma década de-
pois, quando Burle Marx foi convencido a viajar 
até Ipatinga para colocar de pé um projeto que, 
já para a época, era considerado por demais au-
dacioso. 

Hoje, o Parque Ipanema é considerado a maior 
área verde urbana de Minas Gerais, com cerca de 
um milhão de metros quadrados e mais de doze 
mil árvores plantadas. Ardoroso defensor do meio 
ambiente, por isso conhecido como um homem 
“de coração grande e verde”, o paisagista procu-
rou utilizar no projeto feito para a Prefeitura de Ipa-
tinga a maior quantidade possível de vegetação 
nacional. A partir daí, Ipatinga se tornou, ainda jo-
vem, numa cidade bonita e verde, o que nos en-
che de orgulho e chama a atenção dos visitantes.

Localizada na parte leste da Usina Intenden-
te Câmara, próxima aos bairros Das Águas e 
Bela Vista, a Lagoa da Anta chama a atenção 
pela exuberância e beleza, e por abrigar diver-
sas espécies da flora e da fauna regional em 
seu entorno, como capivaras, saguis, lagartos, 
mergulhões e patos-selvagens. 

Com 275 mil metros quadrados de área e um 
volume de água de 1,2 milhão de metros cúbi-
cos, a Lagoa da Anta é considerada “a caixa-
d’água da Usiminas”. Isso porque, se em algum 
momento for impossível o bombeamento da 
água do rio Piracicaba, que abastece a usina, 
sua reserva é suficiente para manter o processo 
produtivo por pelo menos três dias ininterruptos.

O nome “Lagoa da Anta” foi escolhido pro-
vavelmente porque, no passado, muitas antas 
habitavam o local. Mamífero terrestre de gran-
de porte e aparência primitiva, a espécie vive 
em matas fechadas e altas, sempre nas proxi-
midades da água. 

A LAGOA DA ANTAPARQUE IPANEMA, o “pulmão” de Ipatinga


