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PERSONAGEM DA HISTÓRIA

CAUSOS E CURIOSIDADES

Dona Tsuya Tahara nasceu 
na cidade de Nakaminato, 
no Japão

TSUYA TAHARAIGREJA PRESBITERIANA DE IPATINGA
O trabalho de evangeliza-

ção da Igreja Presbiteriana 
no antigo Distrito de Ipatin-
ga foi iniciado pelo reveren-
do John Marshall Guthree 
e sua esposa, Dona Lílian 
Guthree – missionários –, 
e Durval Antônio Moreira, 
evangelista do campo, como 
extensão das atividades já de-
senvolvidas na cidade de Co-
ronel Fabriciano. 

Instalou-se então a Tenda 
Missionária, sob o comando 
do reverendo Edward Lan-
gham. Na ocasião, o con-
ferencista foi o reverendo 
Américo Gomes, então pas-
tor da Primeira Igreja Presbi-
teriana de Governador Vala-
dares.

Em 1959, a “Missão Leste 
do Brasil” comprou um ter-
reno no Centro de Ipatinga, 
onde se encontra atualmen-
te a sede da Igreja Presbite-
riana, e construiu um pavi-
lhão onde foi reorganizada 
a Escola Bíblica Dominical, 
inaugurada em 12 de julho 
de 1960.

A diretoria da Escola Bí-
blica Dominical ficou assim 
constituída: Superintenden-
te, Valdir Martins dos Reis; 
vice-superintendente, José 
Martins dos Reis; secretá-
rio e tesoureiro, Clarismun-
do Lopes Neto; professo-
res, Edith Fernandes Roque 
(crianças) e Valdir Martins 
dos Reis (adultos). Este gru-

po era coordenado pelo 
evangelista Durval Moreira. 

Entre fevereiro de 1961 e 
junho de 1963, quando foi 
organizada em Igreja, a Con-
gregação de Ipatinga esteve 
sob os cuidados do evange-
lista João Batista Franco. 

A organização da Congre-
gação em igreja ocorreu no 
dia 23 de junho de 1963, 
um domingo. Os trabalhos, 
entretanto, começaram na 
noite anterior, na casa do 
presbítero Milton de Assis, 
situada no Melo Viana, dis-
trito de Coronel Fabriciano, 
onde a comissão designada 
pela “Missão Leste do Bra-

sil” realizou a primeira reu-
nião de trabalho. 

O grupo era constituí-
do dos pastores John Mar-
shall Guthree, Edward Lan-
gham, Américo Gomes 
Coelho e do presbítero Al-
bert Cost Júnior, tesourei-
ro da missão, além do Re-
verendo Milton Leitão, da 
Igreja Presbiteriana de Vila 
Velha (ES), convidado para 
a série de conferências ini-
ciada na sexta-feira e que 
redundaria na organização 
da igreja; além do evangelis-
ta João Batista Franco, res-
ponsável pelos trabalhos da 
Congregação.

Na reunião do Conselho 
do dia 5 de agosto, o reve-
rendo Edward Langham to-
mou posse como “pastor da 
Igreja”.

A igreja adotou o nome de 
“Igreja Presbiteriana de Ipa-
tinga” desde a organização 
até 26 de setembro de 1999, 
quando a Assembleia Geral 
aprovou a denominação de 
“Igreja Presbiteriana Cen-
tral de Ipatinga”. Os seus es-
tatutos também foram apro-
vados pela Assembleia Geral 
no dia 29 de setembro de 
1963, em primeira votação; 
e em 2 de fevereiro de 1964, 
em segunda votação.

A HISTÓRIA DAS PRIMEIRAS IGREJAS - Capítulo I

Dona Tsuya Tahara nas-
ceu na cidade de Nakamina-
to, no Estado de Ibaraki Ken, 
no Japão, onde morou até os 
sete anos e meio de idade. 
Em 1932, veio com a famí-
lia para o Brasil, para morar 
em São Paulo. A viagem foi 
feita a bordo do navio “Bue-
nos Aires”. Em 1947, aos 24 
anos de idade, casou-se com 
Munemi Tahara. O casal teve 
seis filhos: Mauro Noriyuki 
Tahara, Keika Tahara, Jorge 
Tahara, Roberto Akio Taha-
ra, Júlio Tahara e Julieta Yumi 
Tahara. 

“No fim dos anos de 1950, 
os japoneses que vieram do 
Japão para construir a Usimi-
nas estiveram em São Paulo 
recrutando compatriotas para 
trabalhar em Ipatinga. Nós 
viemos em julho de 1960. 
Chegamos e fomos morar, na 
Rua ‘U’ no bairro Horto. 

Saímos de São Paulo à noi-
te. Durante todo o percurso, 
a estrada estava totalmente es-
cura. Ficava ali imaginando 
que Ipatinga também deve-
ria ser muito escura. Quando 
chegamos, às quatro horas da 
manhã, o bairro Horto estava 
todo iluminado. Achei muito 
bonito e fiquei contente. 

No dia 3 de julho de 1960, 
meu marido começou a tra-
balhar na Usiminas. Fichou 
com a chapa n° 1833 e eu fi-
chei com a chapa n° 1835. 

Meu marido tomava con-
ta dos japoneses que vinham 
diretamente do Japão, era 
uma espécie de intérprete e 
eu era uma espécie de gover-
nanta, trabalhando na casa 

do Fukuiama, que era o chefe 
japonês encarregado da cons-
trução da usina. 

Em outubro de 1961, mu-
damos para a Avenida Japão, 
no bairro Cariru, onde mora-
mos até hoje. Naquela época, 
no Cariru tinha poucos mora-
dores. Estavam construindo o 
Bloco J23 e a barulhada feita 
pelos carpinteiros e pedreiros 
era horrível. Não tinha asfalto 
e, quando chovia, tínhamos 
que tirar os sapatos para atra-
vessar a avenida. 

Não pagávamos aluguel, 
água e luz e a família toda al-
moçava no restaurante que ti-
nha no Cariru, por conta da 
Usiminas. Até o transporte 
da mudança foi pago pela em-
presa. 

Quando os japoneses fo-
ram embora, me oferece-
ram uma vaga para trabalhar 
no hospital, mas como esta-
va com filho pequeno, resol-
vi não aceitar e ficar em casa 
dando assistência à família”

PRIMEIRO CIDADÃO NASCIDO 
NO BAIRRO DO CARIRU

Arthur Lino da Silva (foto), filho de Arthur Pereira Dan-
tas e Ana Gomes da Silva, nasceu na localidade chama-
da “Pedra Mole”, onde é hoje o bairro Cariru, no dia 11 de 
maio de 1930. O pai era uma espécie de secretário do se-
nhor Manoel Izídio e foi morar num “cochicholo”, lá em Pe-
dra Mole. Foi ‘o primeiro cidadão nascido no Cariru’.

Arthur Lino foi também um dos primeiros moradores 
das Chácaras Madalena, local conhecido à época como 
Madalena, para onde se mudou depois que o pai morreu 
e a mãe casou-se com o filho do José Araújo Neto, dono 
do local.

Casou-se com Maria Ribeiro dos Santos, na igreja ca-
tólica do centro de Ipatinga. Conta ele que, certo dia, es-
tava sem dinheiro e resolveu juntar algumas galinhas que 
passeavam pelo terreiro da fazenda de Jair Gonçalves, 
vendendo-as no Juá. Com o dinheiro comprou cinco qui-
los de toucinho e três quilos de carne.

A PRIMEIRA LEI
Após toda aquela ‘canseira’ para emancipar e ins-

talar o município de Ipatinga, os vereadores, prefeito 
e vice-prefeito eleitos para o primeiro mandato, já pre-
vendo um ano de muito trabalho e cansaço, resolve-
ram garantir, para eles um “merecido descanso”, logo 
na primeira lei.   

Diante disso, a “Lei Nº 001 (foto), de 30 de agos-
to de 1965”, aprovada pela Câmara Municipal de Ipa-
tinga, de autoria do então prefeito Fernando Coura, di-
zia o seguinte: 

Art. 1º - Fica considerado Feriado Municipal o dia 28 
de abril, por ser consagrada a data de emancipação de 
Ipatinga, além dos feriados abaixo indicados, decreta-
dos por Lei Federal:

1º de janeiro – Ano Novo; 21 de abril – Tiradentes; 
1º de maio – Dia do Trabalho; 7 de setembro – Dia da 
Independência; 15 de novembro – Proclamação da Re-
pública; e 25 de dezembro – Natal. Apesar da Usimi-
nas em ritmo frenético, os políticos não eram de ferro.


