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PERSONAGEM DA HISTÓRIA

LINHA DO TEMPO

13-02-1964
Fundação do In-
dustrial Esporte 
Clube.

29-04-1964
Emancipação po-
lítico-administrati-
va de Ipatinga. O 
engenheiro Délio 
Baeta da Costa é 
nomeado “inten-
dente” pelo gover-
nador José de Ma-
galhães Pinto.

29-06-1964
Instalação do mu-
nicípio de Ipatinga.

10-07-1964
Inauguração do 
Cine Ipanema, no 
Centro, com a exi-
bição do filme “A 
Cidadela dos Ro-
binsons”.

22-08-1964
Início da exporta-
ção de aço com o 
embarque do pri-
meiro carrega-
mento de chapas 
grossas para a Ar-
gentina, a bordo 
do navio San Mi-
guel, no porto de 
Vitória (ES). 

01-10-1964
Criada a Esco-
la Estadual Már-
cio Aguiar Cunha, 
pelo Decreto nº 
7889.

1965
Fundação oficial 
da Escola Estadu-
al Manoel Izídio, 
que começara a 
funcionar na déca-
da de 1950 na Fa-
zendinha da Bel-
go-Mineira, onde 
vivia Manoel Izídio. 
Posteriormente, 
funcionou na Esta-
ção Ipatinga (já de-
sativada).

1965
Criação do Curso 
Complementar Indus-
trial, que funcionou 
na Escola Comple-
mentar Maria Rosa, 
bairro Cariru (no es-
paço anexado poste-
riormente ao Colégio 
São Francisco Xa-
vier, onde funciona a 
ala C). O curso profis-
sionalizante possibili-
tava ao aluno ingres-
sar depois na 2ª série 
do curso ginasial (atu-
al 6ª série do Ensino 
Fundamental).

03-03-1965
Fundação do Clu-
be Morro do Pilar.

24-04-1965
Assinatura do con-
vênio entre a Pre-
feitura de Ipatin-
ga e a Companhia 
Energética de Mi-
nas Gerais – Ce-
mig.

ADEUSDEDET BARROS DA SILVA
Dona Detinha, como é ca-

rinhosamente chamada, nas-
ceu em Antônio Dias (MG), 
no dia 5 de novembro de 
1938, e veio para Ipatinga no 
final da década de 1940. Fi-
lha de Antônio Augusto Bar-
ros e Rosa de Oliveira, viúva 
de Raimundo Oliveira Silva 
(Inhô) com quem se casou 
no mês de junho de 1955. 
Mãe de oito filhos: José Mau-
rício, Murilo Antônio, Ma-
rildo José, Munir Augusto, 
Marisa Barros, Marilene Oli-
veira, Magda Fátima e Marce-
lo Henrique. 

“Morava em Governador 
Valadares, quando minha 
mãe morreu. No dia do veló-
rio, três pessoas de Ipatinga 
foram lá: Tunico, Garibaldi e 
o Inhô. Como eu não podia 
ficar lá sozinha, porque era 
mocinha, na missa de sétimo 
dia da morte de minha mãe, 
minha irmã me trouxe para 
morar com ela em Ipaba. Lá, 
a primeira visita que tive foi a 
do Inhô. Ele foi com descul-
pa de vender botinas. No ou-
tro domingo, volta o Inhô, na 
minha casa, para vender mais 
botinas. Lembro-me que meu 
cunhado disse que já estava 
desconfiado de tanta botina 
que o Inhô vendia lá em casa. 

Aqui, em Ipatinga, mora-
va a Zenita, que era uma es-
pécie de Santo Antônio casa-
menteiro. Ela que escolhia os 
pares que possivelmente iam 
dar certo juntos. Deu início a 
vários namoros na cidade, in-
clusive o meu com Inhô. 

Em fevereiro daquele mes-
mo ano Inhô começou a fre-
quentar a minha casa e um 

ano depois ficamos noivos. 
No mês de junho de 1955, 
nós casamos e viemos mo-
rar na rua do Comércio, no 
centro de Ipatinga. Na épo-
ca, Inhô era sócio na loja São 
José com o irmão Nelcy. 

No dia 2 de fevereiro de 
1962, eles separaram a socie-
dade e foram criadas as duas 
lojas: Casa São José e Loja São 
José. Aprendi com a dona Ci-
dinha e dona Miquita a cho-
rar nos enterros. Era só mor-
rer alguém no povoado que 
lá íamos nós, as carpideiras, 
acompanhar o enterro. O 
parto dos meus primeiros fi-
lhos foi em Coronel Fabricia-
no; depois, foi em casa com a 
parteira dona Geralda, espo-
sa do senhor Jujuca. Quando 
chegava algum circo na cida-
de os meninos ficavam doi-
dos para ir. O Marildo dava 
seu jeito: durante o dia ele 
carregava água do ribeirão 
para o pessoal do circo e com 
isso ganhava ingresso para as-
sistir o espetáculo à noite, ele 
também comprava balas, fia-
do, do Sr. Altamir Almeida, 
para vender no circo à noite.

Dona Detinha nasceu em Antônio 
Dias e chegou em Ipatinga em 1940

O CAMINHO DO TREM EM IPATINGA

A Estação Ferroviária de Pedra Mole, a primeira de Ipatinga, foi inaugura-
da no dia 1º de agosto de 1922 junto à foz do Rio Piracicaba. A data de inau-
guração previamente combinada com o governo tinha que ser respeitada, po-
rém, na hora e dia combinados, nem as pontas dos trilhos haviam chegado 
ao local. Em um vagão vinha o material indispensável, inclusive o respectivo 
agente que lá ficaria sob o temor da febre que era impiedosa. Essa febre era a 
malária, também chamada de sezão, ou maleita. 

Com o início das obras da Usiminas, a estrada foi afastada de sua área de 
construção, sendo criada a Estação de Intendente Câmara, inaugurada no 
dia 18 de junho de 1960. O prédio inicial foi demolido no dia 26 de maio de 
2009 para dar lugar à terceira linha férrea da Vale.

Em 1952, por questão de economia, a empreiteira canadense Morrison re-
solveu mudar novamente a estrada, desativando a estação da rua Belo Hori-
zonte, medida que teria feito “morrer de paixão” o pioneiro Manoel Izídio. 
Porém, mesmo desativada, foi mantido, na estação da rua Belo Horizonte, 
um terminal de trilhos, onde foram descarregados os materiais utilizados na 
construção da barragem de Salto Grande. O ponto de parada dos trens pas-
sou a ser provisoriamente uma pequena estação de madeira no local onde é 
hoje o trevo que dá acesso aos bairros Cariru, Vila Ipanema e Castelo.

No final da década de 1920, a solução foi evitar aquele trecho onde as pon-
tes pareciam ineficazes, foi criado o “pontilhão de ferro” (ligação entre os bair-
ros Veneza e Centro) mudando-se bastante o trajeto. Foi construída na atu-
al rua Belo Horizonte, no Centro de Ipatinga, uma nova estação – “Estação 
Ipatinga” -, conhecida hoje como “Estação Memória Zeza Souto”. Os trens 
que ligavam Minas Gerais ao Espírito Santo pararam na estação da rua Belo 
Horizonte até 1951, quando os trilhos foram novamente mudados de lugar.

Nesta mesma época foi construída uma estaçãozinha de madeira no Cór-
rego de Nossa Senhora (atual bairro Horto), ponto final do trem. A estação 
de Pedra Mole funcionou por mais ou menos oito anos, a ineficácia das pon-
tes nas áreas pantanosas próximas aos rios e lagoas; a proximidade com a La-
goa das Antas ou Lagoa do Roque, onde o mosquito responsável pelas do-
enças proliferava com muita intensidade; a exiguidade de espaços para uma 
expansão, e a existência no local de um tipo de solo de fácil erosão foram os 
motivos principais de sua desativação. Antes de ser desativada a estrada mu-
dou um pouco o seu rumo, afastando-se da beirada do rio até que uma pon-
te apresentou problemas, forçando a criação de uma variante que teria dura-
do poucos meses. 

Edificou-se o que se dá o nome de “Pé de Estribo” no local onde é hoje a 
Praça Caratinga. Nesta época, a Estrada Vitória a Minas já atingia a Estação 
Desembargador Drumond, perto de Nova Era. Um novo problema sur-
giu: desta vez a ponte instalada para servir à variante cedeu completamente e 
uma máquina caiu, ficando presa no buraco durante dois a três anos.


