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Maria José da Silva Ferreira, 
mais conhecida como “Miqui-
ta”, é natural de Esmeraldas 
(Ferros - MG). Nasceu no dia 
31 de janeiro de 1931 e veio 
para Ipatinga no ano de 1949. 
Filha de José Fortunato da Sil-
va (Zeca Fortunato) e Ana Fer-
nandes da Silva (Tita), é viú-
va de Genésio Abílio Ferreira. 
Mãe de seis filhos: Maria Eloí-
sio, José Eustáquio, Ângela de 
Fátima, Alda das Graças, Adé-
lia Aparecida e Aldênia Silva.

“Meus pais tinham um co-
mércio em Ipatinga. Cheguei 
com meu marido no trem que 
parava na rua Belo Horizonte 
e fui morar na casa deles. Pos-
teriormente mudamos de Ipa-
tinga, ficamos um tempo fora, 
mas meu marido quis e volta-
mos para cá. Construímos esta 
casa, onde moramos até hoje, 
quando ainda era rua do Co-
mércio. Aqui não tinha quase 
ninguém, eram praticamente 
os carvoeiros que trabalhavam 
fazendo carvão para vender.

Eu lavava roupa e vasilhas 
no ribeirão Ipanema, que, 
naquela época, possuía uma 
água clarinha. Tinha que su-
bir o morro carregando lata 
de água na cabeça para trazer 
para casa. Os homens toma-
vam banho no ribeirão Ipa-
nema e as mulheres em casa, 
com a água buscada no mes-
mo ribeirão. 

Fomos também proprietá-
rios de uma padaria, onde tra-
balhei muito. Meu marido fi-
cava na venda e eu ia entregar 

pão. Saía com vários sacos de 
pão para entregar ao Sr. José 
Calixto e outros comercian-
tes. Também carreguei sacos 
de arroz, açúcar e feijão para 
entregar para os fregueses”, 
lembra. 

Apesar de Dona Miqui-
ta relutar em assumir, fontes 
próximas a ela confirmam sua 
participação no “Grupo das 
Carpideiras” de Ipatinga.

Dona Miquita relata que 
passou fome no dia em que 
Juscelino Kubitscheck veio a 
Ipatinga instalar o “marco ini-
cial” da Usiminas. Levou para 
o local os filhos, um pouco 
de leite, água e dinheiro para 
comprar as coisas. Fazia muito 
calor, o evento foi demorado 
e no local não tinha nada de 
comer ou para comprar. “Pas-
samos fome”, afirmou. Após 
o término do evento, voltou 
para casa e a Expedita, sua aju-
dante, fez uma farinha com 
gordura para matar a fome de-
las e dos meninos.

PERSONAGEM DA HISTÓRIA

DONA MIQUITA

Maria José da Silva Ferreira, 
popularmente conhecida 
como Miquita

LINHA DO TEMPO

1961
Inauguração do 
Grande Hotel Ipa-
tinga. (O Grande 
Hotel Ipatinga foi 
tombado pelo Pa-
trimônio Histórico 
e Artístico Munici-
pal, por meio da Lei 
nº 1.762, de 24 de 
março de 2000)

1961
O vereador de Co-
ronel Fabriciano, 
representante de 
Ipatinga, Raimun-
do Anício Alves, 
apresenta o proje-
to de emancipação 
de Ipatinga na Câ-
mara.

15-08-1960
Fundada pelo ar-
cebispo de Maria-
na, Dom Helvécio 
Gomes de Olivei-
ra, a Paróquia Nos-
sa Senhora da Es-
perança, no bairro 
Horto, em Ipatinga. 
Padre Avelino se 
tornou seu primeiro 
pároco.

18-06-1960
Inauguração da Es-
tação Ferroviária 
de Intendente Câ-
mara no local onde 
está instalada até 
hoje.

1960
Criação da Asso-
ciação Amigos de 
Ipatinga – um gru-
po de pioneiros que 
seria responsável 
pelo encaminha-
mento do processo 
de emancipação de 
Ipatinga. Na foto, 
eles estão ao lado 
do então governa-
dor José Maria de 
Magalhães Pinto. 

24-12-1959
Inauguração da 
Igreja Nossa Se-
nhora da Esperan-
ça, no Horto. (A 
igreja foi tomba-
da pelo Patrimô-
nio Histórico e Ar-
tístico Municipal, 
por meio do De-
creto nº 1.443, de 
30/12/1981)

10-1959
Instalação de agên-
cia bancária pelo 
Banco da Lavou-
ra de Minas Gerais 
S/A em Ipatinga.10-1959

Criação da Agência 
Postal de Intenden-
te Câmara, no bair-
ro Horto.

30-08-1959
Fundação do Ipa-
minas Esporte Clu-
be.

03-04-1959
Data da escritura que 
efetiva a aquisição do 
terreno de propriedade 
da Companhia Side-
rúrgica Belgo Mineira, 
situado no município 
de Coronel Fabricia-
no, em Ipatinga, na re-
gião denominada Hor-
to do Rio Doce, com 
17.087.000 m². A com-
pra e venda foi feita 
após permuta realiza-
da com a Acesita.

Água Limpa (Barra Alegre):
O DISTRITO DE IPATINGA

Água Limpa (atual distrito de Bar-
ra Alegre) originou-se de cinquenta 
alqueires de terra que o arcebispo de 
Mariana doou a Nossa Senhora da 
Imaculada Conceição, para que fos-
sem cedidas por meio de posse. 

No ano de 1920, havia no local 
umas vinte casas, uma escola e uma 
igreja. O único acesso era por uma es-
tradinha (trilho) que vinha de Mesqui-
ta e passava pelo povoado, indo para 
Santo Antônio (São Geraldo) e Melo 
Viana. O lugarejo pertenceu aos mu-
nicípios de Itabira, Ferros, Antônio 
Dias e Coronel Fabriciano. Tornou-
se distrito de Coronel Fabriciano no 
dia 25 de maio de 1950, quando ain-
da pertencia à Comarca de Antônio 
Dias.  

Em 1964, com a emancipação 
do distrito de Ipatinga, Barra Alegre 
foi incorporado ao novo município, 
na qualidade de distrito. O distrito é 
composto pelos bairros Cidade No-
bre, Vila Celeste, Esperança, Vila For-
mosa, Limoeiro, Chácaras Madalena, 
parte do Bom Jardim, Canaã e a zona 
rural de Ipatinga, sendo Barra Alegre 
sede do distrito.

O distrito de Barra Alegre limi-
ta-se com o município de Ipatinga 
pelo córrego Bom Jardim e córrego 
Taúbas. A economia era baseada to-
talmente na agricultura e pecuária. 
Havia um engenho de açúcar e um 
alambique pertencente à família de 
dona Caetana, administrados pelo 
senhor José Anatólio Barbosa e fi-
lhos. O alambique foi levado pela en-
chente de 1979.

Barra Alegre era um distrito atu-
ante e rico em manifestações cultu-
rais, religiosas e políticas, que se re-
alizavam com muito entusiasmo e 
participação de todas as cidades vizi-
nhas. Bailes e festas tradicionais ani-
mavam a sede do distrito “Barra Ale-
gre”, tornando o lugar o centro das 
atenções na época. 

Influência da família 
de José Anatólio Barbosa
A família de José Anatólio Barbosa era a mais in-

fluente e, por isso, coordenava toda a movimentação 
do lugar. José Anatólio Barbosa, casado com Lucinda 
Fernandes Madeira, era proprietário da “Fazenda Es-
perança”, da qual fazia parte a maioria das terras da 
localidade. 

A primeira luz de Barra Alegre foi fornecida por 
um gerador de propriedade de José Anatólio. Mesmo 
depois da entrada da Cemig o gerador continuou em 
funcionamento por muito tempo.

Quando Dona Lucinda Fernandes Madeira fale-
ceu, o lugarejo ainda se chamava Água Limpa. Alguns 
políticos quiseram colocar o nome de Dona Lucinda 
no povoado, mas José Anatólio não concordou. O lo-
cal passou então a se chamar “Barra Alegre”.

Sede da Fazenda Esperança, de José Anatólio

Banner reproduz a imagem de integrantes da família 
de José Anatólio e Lucinda Fernandes Madeira


