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PERSONAGEM DA HISTÓRIA

CAUSOS E CURIOSIDADES

Alexandrina de Araújo Silva 
Dona Lora, como é cari-

nhosamente chamada, nas-
ceu em Ubaira (BA), no 
dia 3 de junho de 1930, e 
veio para Ipatinga em 8 de 
dezembro de 1948. Filha 
de Antônio Ferreira Silva 
e Joana Brunes de Santa-
na Silva, viúva de João Pa-
trício de Araújo Filho, com 
quem se casou no dia 30 de 
setembro de 1952. Mãe de 
seis filhos legítimos e três 
adotivos: Washington Luiz, 
Rosângela do Rosário, Ma-
ria José, Maria do Carmo, 
Silvânia Márcia, Marília de 
Araújo, Maria da Penha, 
Nadir e Beth. Foi proprie-
tária do Dormitório Ma-
rília, onde chegou abrigar 
vinte e oito pessoas. Dona 
Lora é portadora do Títu-
lo de Eleitor de nº 1 de Ipa-
tinga. 

“Naquela época, Ipatin-
ga já tinha umas casinhas 
e o trem já parava na atual 
Estação Memória. Cheguei 
e fui morar na casa de meu 
irmão, na rua do Comér-
cio. Ele tinha uma ‘venda’, 
onde vendia de tudo. A ge-
ladeira era um buraco fei-
to na terra onde era jogado 
pó de serra, antes de colo-
car a bebida. Eu trabalhava 
com ele na venda.

Eu era zeladora do Apos-
tolado de Oração da Paró-
quia Cristo Rei e a primei-
ra ministra de Eucaristia 
de Ipatinga. Fui escolhi-
da pelo bispo Dom Mário 
Gurgel. 

Fui trabalhar na Escolas 
Reunidas como professo-
ra. A sala da casa de dona 
Maria Antonieta da Silvei-
ra, de segunda a sexta-feira, 
servia de escola. As turmas 
foram aumentando e hou-
ve a necessidade de colocar 
alguém como responsável 
pela escola. A única pro-
fessora que tinha condição 
de assumir era dona Tere-
za Leopoldina. Ela tomou 
posse e, após uma semana, 
deixou o cargo. Com sua 
saída, o senhor Jair Gon-
çalves, que era o inspetor, 
me colocou no lugar dela. 
Nós íamos para a escola le-
vando uma garrafinha de 
água na sacola junto com 
o sapato e íamos descalço 
por causa do barro. Chega-
va lá, lavava os pés com a 
água da garrafinha e calça-
va os sapatos.  

Trabalhei no Mobral, 
no distrito de Barra Ale-
gre, por muito tempo. Pos-
teriormente, fui lecionar 
para as prostitutas na zona 
boêmia do Juá, no horário 
das 15h às 17h”.

Dona Lora é a eleitora com 
título nº 1 em Ipatinga

Um famoso técnico do futebol amador de Ipatinga, quando treinava o Cariru Esporte Clube (foto), ia cons-
tantemente à casa de um diretor do clube. Chegava e sempre se sentava em um mesmo lado de um sofá 
instalado na sala. Era chegar, sentar e começar a cuspir no chão.

Como o mau hábito era constante, a esposa do diretor acabou ficando irritada com aquilo. Preparou en-
tão um vaso com areia e colocou bem ao lado do sofá, onde o técnico cuspidor costumava se sentar.  

Ele chegou, to-
mou seu lugar de 
costume e, quan-
do ia cuspir pela 
primeira vez, viu o 
vaso e não cuspiu. 
Depois da terceira 
tentativa, o técnico, 
já irritado, falou para 
o diretor: – Ô, meu! 
Fala com sua mu-
lher para tirar este 
vaso daqui, senão 
eu vou cuspir nele!

William Saliba (foto) foi um dos pioneiros da Usi-
minas, responsável, entre outros feitos, pela chega-
da dos sinais de televisão à cidade. Quando trouxe 
sua mulher e filhos, em janeiro de 1964, veio junto 
na mudança um aparelho de televisão preto e bran-
co, marca “Empire”, tecnologia de ponta à época. 

No entanto, para sua frustração, a sua moderna 
TV mal pegava os sinais da TV Tupi do Rio de Ja-
neiro, retransmitidos para Ipatinga por meio de um 
repetidor localizado em Manhuaçu. Pai do jorna-
lista Antônio Willian Saliba e Sérgio Saliba, o velho 
Saliba era um homem muito ciumento. 

Quando a então TV Tupi deu início a exibição 
da novela “O Sheik de Agadir”, o senhor Saliba co-
meçou ficar com ciúmes do ator principal. Para que 
dona Zélia, sua esposa, não assistisse a novela, ao 
aproximar-se da hora do início do programa, ele ra-
pidamente retirava uma válvula do aparelho para 
que a TV não funcionasse.

O TÉCNICO DE FUTEBOL E O VASO DE AREIA GALÃ DA TV TUPI FEZ TV FICAR SEM VÁLVULA

FAZENDAS DE IPATINGA

FAZENDA ESPERANÇA
A Fazenda Esperança, na localidade de Água Limpa, atual Barra Alegre, foi adquirida 
por José Anatólio Barbosa, em 1920. 

FAZENDA BARRA GRANDE - BETHÂNIA
Em 1927, Pedro Soares de Oliveira comprou as terras da Fazenda Barra Grande, que 
hoje representa os bairros Bethânia, Vagalume e Canaã. Em 1950, vendeu-a para Se-
lim José de Salles, que a denominou de “Fazenda Bethânia”.

FAZENDA IPANEMA
A Fazenda Ipanema pertencia à então Companhia Aços Especiais Itabira (Acesita). Si-
tuava-se onde está hoje o bairro Veneza.

FAZENDA PONTAL ALEGRE II
Pedro da Júlia, casado com Clara Vitor Botelho, em meados de 1946, adquiriu parte das 
terras da Fazenda Pontal Alegre II. Nesta fazenda surgiu o Residencial Jardim Santa Clara.

FAZENDA LIMOEIRO
A Fazenda Limoeiro pertencia a João Lourenço. Foi a partir desta fazenda que surgiu 
o atual bairro Limoeiro.

FAZENDA DA BELGO MINEIRA
A Fazenda da Belgo Mineira era residência de Manoel Izídio e também serviu de esco-
la para os habitantes da Vila Ipatinga.

FAZENDA PRATO RASO
A Fazenda Prato Raso era de propriedade de Jair Gonçalves e a sua sede era no atu-
al bairro Cidade Nobre.

FAZENDA PONTAL ALEGRE I
Emídio Procópio, na década de 1930, adquiriu de Juca Matias a Fazenda Pontal Ale-
gre I. Foi nas terras da Fazenda Pontal Alegre I que foi construído o bairro Tiradentes. 


