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99 Anos da Imigração Japonesa
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Mais um ano em que
se comemora o ani-
versário da imigra-

ção. Todavia, com os prepa-
rativos para o Centenário em
2008 – que ganharam contor-
nos até então inimagináveis
com o apoio dos mais diversos
órgãos governamentais –, a
comemorações “dos 99” aca-
baram ofuscadas. Nem tanto
pela falta de vontade, mas pelo
simples fato de todos estarem
focados em 2008.

Apesar disso, várias entida-
des se mobilizaram para a data
não passar em branco. Nesta
edição especial, o Jornal
Nippak traz a cobertura dos
principais eventos realizados
pelo País e brinda os leitores
com artigos sobre a imigração
em Santa Catarina (SC), além
de contar a saga dos primei-
ros japoneses, depoimentos ex-
clusivos de autoridades políti-
cas e uma entrevista com o
presidente do Bunkyo, Kokei
Uehara. E há ainda matérias
sobre como andam os prepa-
rativos para os festejos de ju-
nho do ano que vem.
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CURITIBA – Para comemorar os 99 anos de imigração japo-
nesa no Brasil, foi realizada em Curitiba, no dia 18 de junho,
uma solenidade no plenário da Assembléia Legislativa do Para-
ná, que contou com a presença de representantes da comuni-
dade nipo-brasileira de Curitiba e do Norte do Estado. O even-
to, organizado para comemorar o “Dia do Imigrante Japonês”,
foi uma iniciativa dos deputados estaduais Rui Hara, Luis Ni-
shimori e Teruo Kato.

BIRIGUI – Numa parceria com a Prefeitura e o Sesi, a Asso-
ciação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Birigui celebrou
os 99 anos da imigração, no dia 16 de junho, com a realização
do Imin Matsuri. Segundo o presidente da entidade, Shiniti
Yasunaga, o evento reuniu cerca de 10 mil visitantes. Além da
praça de alimentação, o público pôde conferir atrações como
shows musicais com Beatriz Minaki, Lílian  Tangoda, Mary
Hassumuna, Elisa Nishimura e Renato Hassumuna. Destaque
também para apresentação do Balé Yuba.

MOGI DAS CRUZES – A comunidade nipo-brasileira de Mogi
das Cruzes comemorou os 99 anos da imigração japonesa no
Brasil e os 88 anos da chegada dos pioneiros à cidade com a
celebração de uma missa campal na praça dos Imigrantes e
que reuniu cerca de 150 pessoas. O prefeito Junji Abe destacou
a participação da comunidade japonesa no progresso de Mogi
das Cruzes e o projeto do Parque Centenário, que irá homena-
gear os 100 anos da imigração, como um marco para a cidade.

SÃO BERNARDO DO CAMPO – Em comemoração aos
99 anos da Imigração Japonesa no Brasil, São Bernardo do
Campo realizou na Camara Municipal, através da lei 4629/98
de autoria do vereador licenciado e atual secretário municipal
de Planejamento e Tecnologia da Informação Hiroyuki Minami,
a sessão solene em homenagem aos Imigrantes Japoneses e
seus descendentes. O homenageado foi Toshiharu Matsuda.

EXPOSIÇÃO - Dando o pontapé inicial das comemorações
dos 99 anos, o Bunkyo inaugurou no dia 11 de junho a exposição
“Os imigrantes japoneses precursores: um olhar histórico sobre
o período pré-Kasato-Maru”, no Museu Histórico. Na ocasião
estiveram presentes autoridades e personalidades

GUEINOSAI – Após as ho-
menagens aos pioneiros da imi-
gração, o Bunkyo sediou o o
42º Festival de Música e Dan-
ça Folclórica Japonesa. Trata-
se de um espetáculo que reú-
ne os principais grupos e pro-
fessores de música e dança fol-
clórica japonesa do Brasil.
Para este Festival, a organiza-
ção trouxe professoras de dan-
ça tradicional, além do show
do grupo Hibiki Family.

“99 ANOS” – Presidente do Bunkyo, Kokei Uehara discursou
durante “Homengem aos 99 Anos de Imigração Japonesa”. A
cerimônia aconteceu no palco do Grande Auditório, em que cada
um recebeu um diploma de gratidão.

SOCIAL - 99 ANOS DE IMIGRAÇÃO JAPONESA NO BRASIL

MISSA E CULTO
BUDISTA – Como
acontece tradicionalmente, o
Bunkyo realizou dois cultos
em homenagem aos
imigrantes. No dia 18,
aconteceu a Missa em
Ações de Graças à Memória
dos Imigrantes Precursores,
na Igreja São Gonçalo, em
São Paulo. Nesse mesmo
dia, a partir das 13h30, a
entidade organizou o Culto
Budista em Memória dos
Imigrantes, no Grande
Auditório do Bunkyo. Em
ambos, o público
compareceu em peso,
principalmente os idosos
acima de 80 anos, além de
autoridades e personalidades
da comunidade nipo-
brasileira.
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À frente das comemorações do Centenário e atual presidente do
Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência
Social), Kokei Uehara é um homem obstinado. Natural de Okinawa,
o issei tem uma árdua tarefa pela frente: a de levar adiante as
homenagens aos 100 anos de imigração. Conhecedor de cultura
japonesa e figura sempre presente nos eventos, Uehara conta nesta
entrevista como vê o futuro da comunidade, além fazer de um
balanço dos 99 anos de imigração. “É, de fato, um momento de
comemoração e de reflexão. É uma data significativa que envolve
toda comunidade para o ritual comemorativo e convida ao saudável,
e necessário, exercício de reflexão e de avaliação de nossas ações”, diz
ele, que quer ver um dia uma mulher à frente da principal entidade
nipo-brasileira. “Ou um jovem. Se acontecer, vou soltar rojão.”

Jornal Nippak: 99 anos da
imigração japonesa no Bra-
sil. É uma data para ser co-
memorada ou um momento
para reflexão?

Kokei Uehara: Não con-
sidero apropriado separar es-
sas duas premissas. Muito pelo
contrário, seria interessante
juntá-las: é, de fato, um mo-
mento de comemoração e de
reflexão. É uma data signifi-
cativa que envolve toda comu-
nidade para o ritual comemo-
rativo e convida ao saudável,
e necessário, exercício de re-
flexão e de avaliação de nos-
sas ações.

Além disso, gostaria de
acrescentar dois outros itens.
Também, é momento de reve-
rência aos ante-
passados pelos
esforços e sacri-
fícios para tra-
çar os caminhos
que hoje percor-
remos. Diria,
igualmente, que
é o momento de
renovar o nosso
espírito de união,
premissa capaz
de garantir o su-
cesso, no próxi-
mo ano, da co-
memoração do
Centenário.

JN: Como presidente do
Bunkyo, tida como a princi-
pal entidade representativa
da comunidade nipo-brasi-
leira, considera os eventos
realizados satisfatórios?

Kokei Uehara: A vida se-
gue célere e, hoje, temos pou-
co tempo para dedicar à orga-
nização de eventos. Claro que,
como presidente do Bunkyo,
gostaria que numerosos deles
fossem realizados, tanto na ci-
dade de São Paulo, como em
todo Brasil. É importante res-
saltar que, devemos querer um
elevado número deles, mas,
também, precisamos atentar
para a qualidade e a participa-
ção do público (que aliás, deve
ser o objetivo primordial).

No Bunkyo, a comemora-
ção do aniversário da imigra-
ção japonesa continua privile-
giando o envolvimento de di-
ferentes setores da comunida-
de nipo-brasileira, tanto na or-
ganização como na presença
de público.

Nesse sentido, no dia 11 ju-
nho, foi inaugurada a exposi-
ção sobre os “Imigrantes Pre-
cursores” no Museu Histórico
da Imigração Japonesa no
Brasil, tratando sobre os japo-
neses que chegaram antes do
navio Kasato-Maru. A mostra,
que permanece aberta até o dia
12 de agosto, oferece informa-
ções importantes para o conhe-
cimento da trajetória dos imi-
grantes japoneses no Brasil.

O dia 18 foi dedicado às
orações envolvendo as comu-
nidades católica e budista que,

anualmente, preparam cultos
especiais para essa data. Nos
dias 23 e 24 junho, o Grande
Auditório, com capacidade
para cerca de 1.100 pessoas,
esteve lotado o dia todo para
assistir às atrações do 42º Fes-
tival de Música e Dança Fol-
clórica Japonesa. Nesses dois
dias, artistas e integrantes da
Comissão de Gueinosai traba-
lharam como afinco para pro-
porcionar um grande espetá-
culo. Nos dias 7 e 8 de julho
próximo está programado o
Festival das Cerejeiras, no
Centro Kokushikan Daigaku,
em São Roque, que também é
outro grande evento, e é reali-
zado em conjunto com os
Bunkyos da região.

P o r t a n t o ,
queria ressaltar
que buscamos
atuar dentro da
nossa capacida-
de de realização
e, na medida do
possível, tenta-
mos estimular a
organização des-
ses eventos em
outras localida-
des.

JN: Na sua opi-
nião, quais fo-
ram as princi-

pais contribuições dos imi-
grantes e seus descendentes
para o desenvolvimento do
País?

Kokei Uehara: Não é fá-
cil, em poucas palavras, resu-
mir a contribuição deles para
o desenvolvimento do Brasil.
Afinal, ao longo de muitos
anos, em busca de melhores
condições, os imigrantes foram
influenciando (e recebendo in-
fluências!) na construção des-
te País.

Queria destacar, por exem-
plo, a atuação no desenvolvi-
mento da agricultura, seja na
produção propriamente dita,
como também na adaptação
de novas variedades e implan-
tação de novas tecnologias. No
início, podemos citar, a produ-
ção do arroz (que para os ja-
poneses é produto de primeira
necessidade), batata, verduras,
legumes, entre outros. Ou ain-
da, na criação do bicho-da-
seda e da fiação da seda. Nas
últimas décadas, podemos ci-
tar o desenvolvimento da agri-
cultura na região do Cerrado
e a da fruticultura na região do
Nordeste. Ou ainda, a implan-
tação de técnicas como a
plasticultura e hidroponia.

Nesse aspecto, a atuação
coletiva dos imigrantes contri-
buiu para a organização das
cooperativas agrícolas, consi-
deradas importantes frentes
de conquista de novas frontei-
ras de produção e de comer-
cialização do País.

Ao mesmo tempo, a preo-
cupação dos pioneiros com a
escolaridade dos filhos criou

condições para que a comuni-
dade nipo-brasileira alcanças-
se um nível invejável de parti-
cipação na sociedade maior.
Hoje, em todos os setores de
atividades, temos nipo-brasilei-
ros ocupando inúmeros postos
de relevância.

JN: Em seus discursos, o se-
nhor costuma frisar que o
Brasil é hoje um País
multicultural. Para o senhor,
a comunidade nikkei está
totalmente integrada à soci-
edade brasileira?

Kokei Uehara: Mesmo
considerando a palavra “tota-
lidade” como um absolutismo
temerário, eu me arriscaria em
afirmar positivamente.

Realmente, nas minhas
manifestações, sempre procu-
ro destacar o acolhimento que
os imigrantes tiveram em ter-
ras brasileiras. Claro que, his-
toricamente, em alguns mo-
mentos existiram problemas,
mas não foi regra geral. Cos-
tumo dizer que, o Brasil, de um
país de mestiços, neste mo-
mento caminha para o
multiculturalismo. E, é nesse
sentido, que os nipo-brasileiros
devem estar atentos para con-
tribuir, também, com a cultura
de seus ancestrais.

Nas últimas décadas,
acompanhamos a problemáti-
ca dos nipo-brasileiros que fo-
ram trabalhar no Japão, os
decasséguis. E, isso poderá
significar problemas de inte-
gração à sociedade brasileira,
se se considerar pelo aspecto
econômico. Acredito que essa
questão está inserida num con-
texto de globalização cujas
fronteiras dos países, cada vez
mais, estão deixando de exis-
tir, principalmente quando a
questão se foca na busca me-
lhores condições de vida.

Como imigrantes de japo-
neses, nunca poderemos es-
quecer o acolhimento que ti-
vemos neste País. Foi um tem-
po difícil para todos os pionei-
ros. No entanto, apesar de todo
esse trabalho, se não tivessem
esse acolhimento, com certe-
za, nada teriam conseguido.

JN: O senhor costuma rei-
vindicar também uma maior
participação dos jovens e
das mulheres nas atividades
do Bunkyo. Isso, de fato,
está ocorrendo como gosta-
ria?

Kokei Uehara: Diria que
é um processo lento de inte-
gração e de barreiras a serem
vencidas.

Ao longo de toda a história
da imigração japonesa, as mu-
lheres e os jovens ocuparam
um papel secundário nas rela-
ções sociais. Embora a mulher
cumprisse jornada tripla: traba-
lhar na roça junto com os ho-
mens, cuidados da casa e cui-
dados dos filhos, sua posição
nunca mereceu destaque. Aos

jovens, cabia estudar e, no tra-
balho, cuidar das atividades
consideradas de menor impor-
tância.

Culpa dos pioneiros? Não,
esse era o costume. Agora,
com as mudanças na própria
comunidade nipo-brasileira, as
relações com as mulheres e os
jovens também devem seguir
a mesma tendência.

Hoje, na sociedade maior,
cada vez mais, as mulheres se
igualam aos homens. Por que,
então, elas não podem contri-
buir para o desenvolvimento de
nossa entidade? Não significa,
simplesmente, para “cuidar
somente de atividades especí-
ficas de mulheres”. Elas até
podem fazer isso, mas a nossa
expectativa é que, junto com
os diretores, elas também exer-
çam o poder de decisão.

Na realidade, trata-se de
uma mudança que não se con-
segue num piscar de olhos.
Garanto que estamos nos es-
forçando, homens e mulheres,
para unir nossas forças e tra-
balhar em conjunto, como
acontece em todas as famíli-
as.

Sobre os jovens, eles têm
tido participação e presença
cada vez mais intensa. Além
das atividades específicas, eles
têm sido atuantes em realiza-
ções de grande envergadura,
como tem sido com o Bunka
Matsuri, por exemplo. Outro
evento, embora notado por
poucos, é a participação na
o r g a n i z a ç ã o ,
atrás do palco, do
Festival de Mú-
sica e Dança
Folclórica Japo-
nesa. Assim,
eles vão apren-
dendo, na práti-
ca, lições impor-
tantes de suces-
são.

Podemos di-
zer, que nos últi-
mos anos, o Bun-
kyo tem buscado
se aproximar
mais dos jovens
e das mulheres, envolvendo-os
em atividades de diferentes
eventos e postos da diretoria.

JN: Os pioneiros construí-
ram um legado que permiti-
ram às gerações seguintes,
nisseis e sanseis, usufruir
uma imagem de “honestos e
trabalhadores”. Que heran-
ça essas mesmas gerações
estão deixando para as pró-
ximas?

Kokei Uehara: Fazer pre-
visões é meio arriscado, mas,
pessoalmente, gostaria que
essa mesma herança fosse
preservada e reafirmada pelas
próximas gerações.

A amplitude da participação
dos descendentes de japone-
ses na sociedade brasileira
aponta para o caminho de um
Brasil multicultural que, tam-

bém, tem a cultura japonesa
como um dos ingredientes im-
portantes. E, de uma nação
mestiça em que seus filhos,
cada vez mais distantes de pre-
conceitos e discriminações, em
paz, estão uníssonos em bus-
ca do bem comum.

A imagem ideal do nikkei e
sua comunidade, no futuro des-
te país, é a do brasileiro com
orgulho de ter assimilado a
cultura japonesa. Felizmente,
no Brasil, inúmeros não-des-
cendentes de japoneses estão
cada vez mais interessados na
cultura japonesa. Este envol-
vimento se manifesta de dife-
rentes maneiras, tais como, na
culinária, saúde, teatro ou man-
gá, e tem induzido ao aumento
do estudo da língua japonesa.

Dirigindo-me aos leitores,
queria dizer que, juntamente
com as expressões explícitas
de cultura, tais como cerimô-
nia de chá, ikebana e dança, é
importante, também, transmi-
tir ao conjunto da sociedade,
os valores intangíveis como
disciplina, respeito aos idosos,
capacidade de organização,
entre outros. E que isso con-
tribua para um mundo de mais
harmonia e paz.

JN: Para o senhor, o Cente-
nário da Imigração Japone-
sa pode ser considerado um
“divisor de águas” para a
comunidade? O que esperar
dos próximos 100 anos?
Qual o papel das futuras

gerações na
p re s e r v a ç ã o
dos costumes
japoneses?

K o k e i
Uehara: Talvez
fosse exagerado
considerar o
centenário como
um “divisor de
águas” de forma
tão estanque. É,
com certeza, um
momento muito
especial de co-
memoração e de
reflexão de to-

dos nós, descendentes ou não
de japoneses, como também de
esforços conjugados para re-
alização de projetos especiais.

Vejo o centenário como
um marco que dá substância
e embasamento a um proces-
so que, oficialmente, foi inici-
ado em 1908 com a chegada
do navio Kasato-Maru, ou até
antes, como atesta a exposi-
ção especial “Imigrantes Ja-
poneses Precursores” monta-
da pelo Museu Histórico da
Imigração Japonesa no Bra-
sil. Enfim, é uma data que,
simbolicamente, reaviva e for-
talece os nossos laços com a
saga dos pioneiros e nos re-
mete para outras realizações
futuras.

Além disso, outros objetivos
mais amplos foram estabele-
cidos pela Associação de Co-

memoração do Centenário.
Além da merecida homena-
gem aos imigrantes japoneses,
também busca manifestar gra-
tidão pela receptividade dos
brasileiros e pelo feliz conví-
vio com os demais imigrantes,
fortalecer os laços com a co-
munidade nipo-brasileira no
Brasil e no Japão e valorizar e
incrementar a divulgação da
cultura japonesa no Brasil e a
cultura brasileira no exterior.

JN: Que mensagem gostaria
de deixar aos leitores do Jor-
nal Nippak?

Kokei Uehara: Nesse mo-
mento de comemoração do 99
anos da imigração japonesa,
queria também parabenizar o
Jornal Nippak pela atuação
como um dos importantes veí-
culos de comunicação dos
nipo-brasileiros. E aos leitores,
a minha gratidão pelo inestimá-
vel esforço de realização.

Aproveitando a oportunida-
de, queria colocar algumas
questões importantes para se-
rem refletidas por todos.

No Brasil, que comemora
o Centenário da Imigração Ja-
ponesa no próximo ano, já nas-
ceram os primeiros rokuseis
(a sexta geração de descen-
dentes de japoneses); e os
sanseis e yonseis (terceira e
quarta geração, respectiva-
mente) estão iniciando a vida
adulta.

Como enfrentar o constan-
te aumento de nipo-brasileiros
de terceira idade? Penso que,
nesse sentido, é necessário
definir uma atuação conjunta,
da comunidade como um todo,
no sentido de estabelecer uma
política de assistência volta-
da, principalmente, para a pre-
venção da saúde dessa popu-
lação.

Outra questão importante é
o conflito de gerações: como
preencher essa lacuna de pen-
samento e de postura que se-
para idosos e jovens? Se não
houver uma sucessão adequa-
da, não só a cultura tradicional
do Japão, mas também os cos-
tumes e as posturas herdadas
dos imigrantes pioneiros irão se
perder com o passar dos anos.

No contato com os jovens,
sinto que eles não negam a
cultura de origem dos descen-
dentes, muito pelo contrário,
demonstram interesse e orgu-
lho da origem. Na realidade,
podemos dizer que a postura e
a preocupação entre jovens e
idosos é comum; no entanto, a
comunicação entre essas ge-
rações não tem sido fácil e isso
tem gerado uma série de de-
sencontros.

Portanto, vamos todos, uni-
dos, refletir sobre os caminhos
a serem trilhados nos próximos
anos. É de suma importância
a troca de idéias objetivando a
formulação de propostas de
consenso para traçar esses
caminhos.

ENTREVISTA

Para Kokei Uehara, 99
anos é momento de
‘reflexão e avaliação’

[A comemoração]
é, de fato, um
momento de

comemoração e
reflexão. É uma

data significativa
que envolve toda a
comunidade nipo-

brasileira

No Brasil, que
comemora o

Centenário no
próximo ano, já

nasceram os
primeiros rokuseis
[sexta geração]. É
um grande marco

para todos nó

JORNAL NIPPAK/ARQUIVO

Kokei Uehara: “Momento de reverência aos antepassados pelos esforços e sacrifícios”
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m meio aos gritos
emocionados de
banzai, o Kasato

Maru, com suas 6 mil tonela-
das e com a bandeira japone-
sa a tremular no mastro, atra-
cou às 17 horas junto ao cais
número 14. Já a essa hora, a
lua nova se mostrava enciman-
do as montanhas”. Assim foi
descrita pelo artista plástico e
escritor Tomoo Handa a che-
gada dos primeiros imigrantes
japoneses, no dia 18 de junho
de 1908, em Santos (SP).

O navio a vapor, que havia
deixado o porto de Kobe há 52
dias, trouxe a bordo 781 imi-
grantes contratados para os
serviços de lavoura no País e
mais 12 japoneses que vieram
por conta própria. O compor-
tamento dos nipônicos duran-
te o desembarque causou boa
impressão entre os brasileiros,
tanto que elogios foram regis-
trados na publicação do Cor-
reio Paulistano “Surpreendeu
a todos o estado de limpeza
absoluta em que ficou o salão
[...]”, relatou a edição.

A elegância dos pioneiros
também foi citada por Handa
na obra “O Imigrante Japonês
– História de sua vida no Bra-
sil”. “Com certeza, ao lembrar-
se dos imigrantes do sul da
Europa, que chegavam sujís-
simos e cansados, deverá ter
arregalado os olhos de espan-
to à visão das imigrantes japo-
nesas, que calçavam luvas”,
escreveu.

Primeira Imigração

O início das relações diplo-
máticas entre os dois paises foi
marcado com a assinatura, em
Paris, do Tratado de Amizade,
Comércio e Navegação, no dia
5 de novembro de 1895. Após
ser concluída a redação ûnal
do Tratado Brasil-Japão, o pro-
jeto foi encaminhado para san-
ção presidencial no ano seguin-
te.

O incentivo da emigração
foi uma das saídas que o go-
verno japonês encontrou para

99 ANOS/TRAJETÓRIA

A evolução da comunidade nipo-brasileira ao longo
dos 99 anos de imigração

“E

tentar diminuir a crise demo-
gráfica que o país enfrentava.
A política emigratória – que
passou a ser adotada oficial-
mente na última década do
século 19 - teve sua estréia
com os Estados Unidos e, em
seguida, foi firmada com o
Peru.

O Brasil não era o grande
alvo nipônico, assim como a
mão-de-obra japonesa tam-
bém não figurava entre as pri-
meiras opções brasileiras. Mas
o Brasil tinha quilômetros de
terras a serem explorados e,
por sua vez, o Japão tinha de
arrumar alguma “válvula de
escape” para o crescimento
demográfico. E assim chegam
os pioneiros, cujos principais
destinos foram as fazendas
cafeeiras do interior do Esta-
do de São Paulo.

Do grupo, 773 foram enca-
minhados para os trabalhos em
fazendas, sendo 586 homens e
187 mulheres. Segundo Handa,
a entrada dos imigrantes nas
fazendas teve início no dia 27
de junho, quando um trem fre-
tado partiu da Hospedaria dos
Imigrantes, às 4 horas da ma-
nhã, com destino à Fazenda
Canaã, região mogiana. “Ao

chegar à fazenda, são recep-
cionados pelo fazendeiro, pelo
administrador e pelo fiscal.
Todos eles, de chapéu de aba
larga, calçando polainas, são
figuras imponentes. Alguns
trazem revólver na cintura”,
descreve Handa.

Além da agricultura, os tra-
balhos que mais foram execu-
tados pelos japoneses durante
a chamada “primeira imigra-
ção” foram carpintaria e em
casas de família. O período da
“primeira imigração” foi en-
cerrado em 1941, com a che-
gada do navio Buenos Aires
Maru, no dia 13 de agosto, com
417 imigrantes.

Segunda Guerra Mundial
inicia um novo capítulo na
história da imigração

A década de 30 marcou o
início das grandes alterações
no cronograma da história da
imigração japonesa no País.
O Brasil vivia um momento
de nacionalização e buscava-
se a valorização da pátria, o
que não era praticado por
muitos dos estrangeiros que
aqui chegaram em busca de
trabalho.

Havia o receio de que imi-
grantes residentes no País e
seus descendentes não assu-
missem a postura de que
eram cidadãos brasileiros, o
que na ocasião era visto como
ameaça. “O fato de o estran-
geiro vir para o Brasil e edu-
car os seus ûlhos de acordo
com seus pensamentos e di-
retrizes representava tirar do
brasileiro o direito de ser bra-
sileiro e era considerado um
ato de traição ao movimento
de nacionalização, da unifica-
ção da consciência nacional”,
afirma o artista plástico e
escritor Tomoo Handa entre
páginas de “O Imigrante Ja-
ponês – História de sua vida
no Brasil”.

Em meio a medidas nacio-
nalistas do governo brasileiro,
foi promulgada, em 16 de ju-
lho de 1934, a Constituição de
1934, cujo artigo 121 limitava
a entrada de estrangeiros em
2% do total do número de imi-
grantes (de cada nacionalida-
de) residentes no País nos úl-
timos 50 anos. Os imigrantes
também foram atingidos pelo
7º parágrafo do artigo, pelo
qual foi “vedada a concentra-
ção de imigrantes em qualquer

ponto do território da União,
devendo a lei regular a sele-
ção, localização e assimilação
do alienígena”.

As cessões não pararam
por aí. Foram proibidas as con-
versas em língua estrangeira,
o funcionamento de escolas e
associações que não eram bra-
sileiras e a circulação de jor-
nais e revistas das comunida-
des. Em 1938, foi a vez da im-
plantação do decreto-lei que
proibia o ensino de línguas es-
trangeiras a menores de 14
anos. “(...) foi nesse momento
que os imigrantes japoneses
tomaram consciência de sua
situação de imigrantes”, afir-
ma Handa.

A vigilância aos japoneses
intensificou-se. “Propagava-se
que o japonês além de ser fa-
nático, traiçoeiro e inassimilá-
vel, queria dominar o Brasil,
iniciando sua conquista pelo
Estado de São Paulo”, explica
o historiador Rogério Dezem,
que encontrou nos prontuários
do extinto Departamento de
Ordem Política e Social
(DOPS) a apreensão de Kenzo
Ikuza, na cidade de Piedade
(SP), sob a acusação de ter
entrado no Brasil clandestina-
mente e de fazer parte de uma
quadrilha de comunistas que
atuavam no País.

Vestígios da Guerra

A Segunda Guerra Mundi-
al começa e as relações diplo-
máticas entre ambos países se
encerram. O único meio de
comunicação em língua japo-
nesa restante, o rádio, passa a
ser apreendido dentro das pro-
priedades dos imigrantes por
sintonizar as transmissões da
Agência Domei, que trazia in-
formações sobre os fatos da
guerra.

O fim do conflito mundial
marca o início da guerrilha ni-
pônica interna no Brasil, o sur-
gimento da Shindô-Renmei.
Dois grupos dividiram a comu-
nidade de japoneses: de um
lado os katigumi, que por falta

de informação acreditavam na
vitória do Japão; do outro, os
makegumi, que propagavam a
derrota do arquipélago.

A cidade de Bastos, no iní-
cio de 1946, presenciou as
ameaças de morte aos consi-
derados derrotistas pelos car-
tazes afixados em língua japo-
nesa, pelos quais eram avisa-
dos de que o castigo estava
próximo. A primeira vítima foi
o diretor superintendente da
Cooperativa Agrícola de Bas-
tos, Ikuta Mizobe, atacado na
própria residência na noite de
7 de março de 1946.

A situação começou a me-
lhorar para a comunidade ja-
ponesa em 1953, quando che-
gam os 1.500 nipônicos que
marcam o início das imigrações
no período pós-guerra.

A comunidade hoje

A comunidade nipo-brasilei-
ra é formada, atualmente, por
cerca de 1.500 milhão de pes-
soas, sendo que 70% deste
montante são residentes do
Estado de São Paulo. Paraná
e Mato Grosso do Sul são os
outros estados com maior nú-
mero de nikkeis.

Segundo o presidente do
Centro de Informação e
Apoio ao Trabalhador no Ex-
terior (Ciate), Masato Nino-
miya, o pico da imigração ja-
ponesa no Brasil aconteceu
entre os anos de 1958 e 1962.
A partir da década de 60, a
situação econômica no Japão
inicia um período de recupe-
ração. “A guerra sempre traz
benefícios para alguém e des-
sa vez [guerras da Coréia e
Vietnã], trouxe para o Japão.
O Japão era o único país na
Ásia que podia fornecer ma-
teriais bélicos, roupas e ali-
mentos aos Estados Unidos”,
justifica o presidente.

O último navio de imigran-
tes a chegar no Brasil aportou
em 1973. “Depois disso, vie-
ram alguns de avião, mas numa
quantidade muito pequena”,
finaliza Ninomiya.

Agora é oficial. Constituída
em fevereiro do ano passada
através de um decreto assina-
do pelo presidente Lula e seis
meses depois de uma primeira
reunião com a comunidade, a
Comissão Nacional Organiza-
dora das Comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil foi, enfim, ofici-
alizada no último dia 14, no Pa-
lácio do Itamaraty, em Brasília.

Para o secretário-geral da
comissão e subsecretário-ge-
ral para Assuntos Políticos
para África, Ásia/Oceania, e
Oriente Médio do Ministério
das Relações Exteriores, Ro-
berto Jaguaribe, a comemora-
ção dos 100 anos da imigra-
ção japonesa permitirá melho-
rar as relações entre os dois
países. “É preciso dar à pro-
gramação uma dimensão que
transcenda as festividades do
ano específico e permita que
ela se coloque a serviço da
revitalização das relações bi-

laterais, que são de relevância
para os dois países, mas que
estão aquém do potencial que
efetivamente podem ter, e que
já tiveram no passado”, afir-
mou o embaixador.

Jaguaribe também desta-
cou a importância do “elemen-
to humano” nas comemora-
ções. “Ele [elemento humano]
serve para exemplificar as qua-

CENTENÁRIO

Comissão do Centenário em Brasília formaliza projetos
lidades das duas culturas: a
abertura, a receptividade, a
capacidade de incorporação
brasileira, a diligência, a indús-
tria e a capacidade de cons-
trução do Japão”, disse.

O embaixador japonês, Ken
Shimanouchi, lembrou que um
grande número de brasileiros
vive atualmente no Japão. Se-
gundo ele, assim como os japo-

neses que chegaram ao Brasil
há quase 100 anos, os brasilei-
ros que estão no país asiático
muito têm contribuído para o
crescimento do Japão. “Mais
de 300 mil brasileiros vivem no
Japão exercendo papéis impor-
tantes, não só na economia,
mas também na cultura”,
enfatizou Shimanouchi.

Ele também disse que este

é um momento propício para
melhorar a relação entre os dois
países. Shimanouchi informou
que seus país instalou uma co-
missão nos mesmos moldes da
criada no Brasil para comemo-
rar a data. A comissão japone-
sa também organiza vários
eventos comemorativos.

Na ocasião fora apresenta-
do ainda o site oficial do Cen-
tenário. No sítio www.japao
centenario.mre.gov.br, qualquer
pessoa pode entrar e saber um
pouco mais da imigração e tam-
bém dos trabalhos do governo
em relação ao ano que vem.

“O japonês é trabalhador”
– Último a discursar ao públi-
co, o vice-presidente José
Alencar destacou as oportuni-
dades de negócios entre os dois
países. “Há muita sinergia en-
tre Brasil e Japão, há muitas
oportunidades de negócios.
Agora, por exemplo, temos
esse grande projeto nacional e

internacional que é o do eta-
nol, do biocombustível. Essa
parceria com o Japão pode tra-
zer excelentes resultados nes-
sa área”, afirmou Alencar.

Bem-humorado, o político
citou a passagem de dois japo-
neses por Brasília à época da
inauguração, em um paradoxo
com os atuais nipo-brasileiros.
“Prestes a inaugurar Brasília, o
então presidente Juscelino
Kubitschek chamou dois enge-
nheiros japoneses para analisar
a terra. Chegando aqui, a dupla
falou: ‘A terra é muito ruim pre-
sidente’. Foi então que Jusceli-
no saiu-se com essa: ‘Bonito,
né. Se a terra fosse boa eu não
chamaria vocês aqui’. Com
essa passagem, quero dizer o
quão importante é a presença
dos japoneses no Brasil. Con-
tribuíram muito para a constru-
ção e o desenvolvimento do
País. Agora, é a hora de retri-
buirmos com esse Centenário”,
finalizou ele.Autoridades políticas e personalidades durante a oficialização da Comissão Nacional do Centenário

A chegada na Hospedaria dos Imigrantes: o comportamento dos nipônicos causou boa impressão
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*OZIAS ALVES JR

Em 18 de junho do ano
que vem, será comemo-
rado o Centenário da

Imigração Japonesa no Brasil.
Trata-se do aniversário da che-
gada do navio Kasato Maru,
no porto de Santos (SP), tra-
zendo os primeiros imigrantes
japoneses ao país, em 18 de ju-
nho de 1908. O Governo Ja-
ponês está investindo no
“festão” em comemoração à
data.

No entanto, recentemente
foi descoberto que, 105 anos
antes dessa data, em 1803, cin-
co japoneses estiveram na Ilha
de Santa Catarina (hoje Flori-
anópolis). Foram os primeiros
orientais a pisarem em solo
brasileiro.

Tudo indica que, na reali-
dade, eles estiveram mais tem-
po em São Miguel, Biguaçu,
mas o texto que deixaram, re-
cém-descoberto e traduzido,
está mal escrito. Não dá para
afirmar que eles ficaram no
local, apesar das evidências.

Resultado: O belíssimo mo-
numento em homenagem a
essa história, desconhecida
tanto pela comunidade japone-
sa do Brasil como também no
Japão, vai ser construído em
Florianópolis, como também
uma linda praça com lago em
estilo oriental, financiado por
empresas nipônicas.

Ou seja, Florianópolis, que
já tem várias atrações turísti-
cas, ganhará mais uma e
Biguaçu, “azarada”, ficará de
fora.

Entenda a história – Era
1793 quando um barco a vela
japonês foi assolado por uma
tempestade no mar do Japão.
Ficou à deriva no oceano por
seis meses, indo parar na
Rússia. Os náufragos lá vive-
ram durante 10 anos quando
foram enviados a São
Petersburgo, na época capital
da Rússia.

Cinco dos náufragos aca-

ARTIGO

A história dos primeiros japoneses em solo brasileiro

Já se foram 99 anos. Tem-
po de relembrar, olhar para
trás e fazer um balanço da
saga dos imigrantes japoneses
no Brasil. Mas, fazendo um
pequeno balanço, muitos já
projetam a imigração para o
ano que vem, quando se co-
memora o tão falado Cente-
nário.

Por via das dúvidas, enti-
dades e órgãos governamen-
tais deram o pontapé inicial
para as comemorações com
a instalação de diversas co-
missões e grupos de trabalho.
Só em Brasília, centro do go-
verno federal, todos os minis-
térios já estão engajados nas
comemorações, seja para sub-
sidiar projetos próprios ou
mesmo para apoiar e fomen-
tar ainda mais as relações bi-
laterais.

Em escala menor – porém
com a mesma importância dos
trabalhos em Brasília – está a
Associação para Comemora-
ção do Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil, ins-
talada em São Paulo. Por lá,
todos os projetos que preten-
dem estar no calendário ofi-
cial devem passar pela enti-
dade, que verifica a viabilida-
de ou não do apoio.

Em todo caso, o presiden-
te da Associação, Kokei
Uehara, confirma que os pre-
parativos estão a todo o va-
por, especialmente aqueles
que devem ganhar projeção

nacional, como o desfile pro-
gramado para junho de 2008
em São Paulo e que contara
– ainda que um comunicado
oficial não tenha vindo – com
a presença da Família Impe-
rial. “Com toda a certeza es-
tamos trabalhando para reali-
zar uma comemoração digna
dos velhos imigrantes. Muitos
pensam que estamos na As-
sociação  somente para levar
os créditos. E estão totalmen-
te enganados. Nossos esfor-
ços não são vistos ou expos-
tos, por isso recebemos tan-
tas criticas”, desabafa o pre-
sidente.

Para 2008, o cronograma
final ainda não esta fechado.
Entretanto, muitas ações já se
encontram prontas para se-
rem colocadas em pratica,
caso de exposições, fóruns de
debate e campeonatos espor-
tivos. Segundo o próprio
Uehara, se a Associação con-
tinuar recebendo tantos pedi-
dos para se colocar eventos
dentro do calendário oficial,
“ficara apertado”. “A partir de
janeiro já temos agendados
alguns eventos. No decorrer
do ano que vem, mais preci-
samente a partir de abril, te-
remos muitos eventos espa-
lhados pelo Brasil”, assegura.

Aos que não acompanham
com afinco os trabalhos para
o Centenário, vale assegurar
que o mês de junho do ano que
vem será especial. Tanto em

CENTENÁRIO

Em SP, 99 anos são preparativos para
2008; projetos já começam a sair do papel

termos de eventos quanto de
solenidades oficiais. Em Bra-
sília, haverá cerimônia oficial
com o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e autoridades do
Japão. Em São Paulo, além da
Semana da Cultura Japonesa
no Anhembi, diversas ativida-
des culturais com a presença
de artistas nipo-brasileiros e
japoneses.

“Será, com certeza, um
ano para ficar na história. Não
é só pelos festejos, mas tam-
bém pelo grande marco que
ficara entre Brasil e Japão”,
acredita Uehara.

Marcos – Tirando os even-
tos e atividades programadas,
a Associação promete ainda
deixar marcos concretos para
lembrar a imigração japone-
sa. Mesmo com as dificulda-
des encontradas para
viabilizar muitos dos projetos,
caso do Centro de Integração
Brasil-Japao, que prometia (e
ainda promete) ser um con-
glomerado de associações,
lojas e um centro de conveni-
ência para a comunidade.

Com o Centro “deixado de
lado”, outros três projetos tem
andado com “as próprias per-
nas”, caso da ampliação do
Hospital Santa Cruz e do Co-
légio Harmonia. Em contra-
partida, o Centro Cultural No-
roeste, programado para ser
erguido em Araçatuba, dificil-
mente sairá do papel.

baram na primeira expedição
russa que partiu para uma via-
gem ao redor do mundo.

Os náufragos japoneses,
que aprenderam russo, seriam
os intérpretes de um diploma-
ta russo, que tentaria um con-
tato comercial com o governo
japonês. Dois navios da Mari-
nha Imperial Russa, o
Nadeshda e o Newa, deixaram
a Rússia em 1803. No final
daquele ano, chegaram a Des-
terro (antigo nome de Floria-
nópolis, Santa Catarina).

A expedição ficou dois me-
ses e 10 dias em Santa Catari-
na porque os navios passaram
por reparos.

Depois seguiram viagem,
atravessaram o Estreito de
Magalhães, no extremo sul da
América do Sul. Um dos navi-
os aportou no Japão para a
missão diplomática russa.

No final dessa história, a
missão fracassou e os intérpre-
tes japoneses finalmente fica-
ram no Japão. Isso era 1805.

Japoneses deixam relato
sobre a viagem. O relato da
viagem dos cinco japoneses
encontra-se no livro “Kankai
Ibun” (Informações exóticas
ouvidas na viagem ao redor do
mundo), publicado em 1807.

Uma professora do Núcleo
de Estudos Japoneses da Uni-
versidade Federal do Rio

Grande do Sul, Tomoko
Kimura Gaudioso, traduziu o
trecho do livro em que se fala-
va da Ilha de Santa Catarina.

Esse trecho virou uma bro-
chura intitulada “Os Japoneses
no Brasil- Suas Primeiras Im-
pressões”, publicada em no-
vembro de 2003 pelo Consu-
lado Geral do Japão em Porto
Alegre.

Infelizmente o texto é con-
fuso. Eles não escreveram de
forma clara e objetiva.

Em 1979, a Assembléia
Legislativa de Santa Catarina
patrocinou a publicação do li-
vro “Ilha de Santa Catarina-
Relatos de Viajantes Estran-
geiros nos Séculos 18 e 19.”

Neste livro, estão reunidos
relatos de 20 navegantes que
passaram pelo antigo porto da
ilha de Santa Catarina.

Sobre a expedição russa
onde estavam os cinco japo-
neses, há três relatos. Apenas
o capitão Adam Johann von
KRUSENSTERN (1770-
1846), referiu-se, em palavras
não cordiais, aos japoneses a
bordo em seu livro “Reise um
die Welt” (Viagem ao redor do
mundo): “Faul, schmutzig in
ihrer Kleidung und an ihrem
Körper, immer verdrüfslich,
im höchsten Grade boshaft,
diefs sind ungefähr die

Hauptzüge ihres
Charakters”. Tradução:
“Preguiçosos, sujos em suas
roupas e em seus corpos, sem-
pre desgostosos, em máximo
grau maliciosos, estas são mais
ou menos as principais feições
do caráter deles”.

A Associação Nipo-Cata-
rinense de Cultura desejava
colocar uma placa comemora-
tiva em São Miguel, Biguaçu.
Nesta placa, estaria registra-
da a presença mais antiga dos
japoneses em solo brasileiro,
105 antes da chegada dos imi-
grantes nipônicos ao porto de
Santos, em 1908.

No entanto, as informações
são vagas. Como o registro dos
japoneses é ruim, a pesquisa foi
realizada nos textos dos coman-
dantes da expedição russa. O
citado capitão Krusenstern re-
gistrou: “Ele (o Governador de
Santa Catarina) permitiu que
nós erigíssemos o nosso obser-
vatório na pequena ilha de
Atomery” (Pág. 144).

“Atomery” na realidade é
“Anhatomirim”, ilha quase en-
costada ao continente, onde
hoje é Governador Celso Ra-
mos, que até 1963 pertencia a
Biguaçu. Outra citação do mes-
mo Krusenstern comprova a
permanência em São Miguel.
“Eu enviei um oficial a terra para
descobrir um lugar adequado
para completar nossa água e
consertar os barris, e não po-
deria haver lugar mais conve-
niente do que aquele que ele
selecionou para essa finalida-
de, denominado São Miguel,
uma pequena vila, em uma lo-
calização muito pitoresca. De
uma bonita cascata, a água, que
é excelente, é levada por ca-
nos até um moinho de arroz,
raramente usado. Em três dias,
um navio pode com a maior
facilidade, completar sua água,
mesmo que necessite de 100
toneladas; o único inconvenien-
te é a distância, que é de cinco
milhas; mas com uma grande
barcaça, esta não é sentida.”
(Pág. 148 e 149).

Esses trechos, apesar de
pequenos, demonstram que os
russos estiveram em São
Miguel, em cuja floresta foi
retirada madeira para refazer
o mastro do navio.

No entanto, é verdade que
não dá elementos suficientes
para dizer que os cinco japo-
neses aportaram em São
Miguel. Infelizmente no relato
deles não há referências geo-
gráficas mais detalhadas.

Eles descreveram, por
exemplo, uma igreja católica,
mas não disseram onde esta-
va, se em Desterro (Florianó-
polis) ou em São Miguel. Por
meio das dúvidas, eles estive-
ram na Ilha de Santa Catari-
na. Por isso, Biguaçu, mesmo
não tendo nada a ver com Ja-
pão e imigração japonesa, per-
deu, sem querer, uma referên-
cia histórica que podia também
explorar para o turismo.

*Ozias Alves Jr é jornalista e reside
em Biguaçu (SC). E-mail:
ozias@jbfoco.com.br

História da imigração japonesa no Brasil teve início antes da chegada do Kasato Maru em Santos
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Mão-de-obra japonesa não era a primeira opção do Brasil
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‘Brasil e Japão ingressam no século 21
sob a égide de regimes democráticos’

DEPOIMENTOS

OBrasil comemorará
com grande alegria o
centenário da imigra-

ção japonesa, em 2008.
Desde que desembarcaram

do Kasato Maru no Porto de
Santos, os imigrantes nipônicos
integraram-se perfeitamente à
sociedade brasileira, para cujo
progresso e bem-estar têm
prestado valiosa contribuição.

Hoje em sua quinta gera-
ção, seus descendentes são
parte integrante do povo bra-
sileiro, sem perder, entretanto,
o sentimento de culto aos an-
tepassados que distingue sua
civilização milenar.

A exemplo do que ocorreu
com outros povos estrangeiros,
que para cá vieram comparti-
lhar conosco seu destino, e fa-
zer juntos nossa história, a pre-
sença japonesa no Brasil as-
sumiu identidade própria.

Ao espírito criativo, empre-
endedor, alegre e harmonioso
do brasileiro, uniu-se o sentido
de disciplina, organização,
minúcia e determinação do ja-
ponês.

Essa amálgama de valores
constitui nosso traço diferen-
ciador. Brasil e Japão estão
unidos não apenas pelas iden-
tidades e complementaridades
de seus sistemas políticos e
econômicos, mas acima de
tudo pela vertente humana, que
constitui o principal patrimônio
de nossa relação.

A decisão do Presidente

Lula e do ex-Primeiro-Minis-
tro Koizumi de celebrarem em
2008 o “Ano do Intercâmbio
Brasil-Japão” assinalou o re-
conhecimento da necessidade
de revitalizar e redimensionar
as relações bilaterais, tanto em
temas tradicionais da agenda,
quanto em novos campos de
atuação conjunta.

Para além das comemora-
ções que, sem dúvida, espe-
lham a importante vertente
humana das relações bilaterais,
2008 simbolizará a retomada
do dinamismo que prevaleceu
nas relações bilaterais, na dé-
cada de 1970. Os tempos são
outros: mudou o mundo; mu-
damos nós. É hora, portanto,
de atualizarmos a imagem que
uns fazemos dos outros e ex-
plorarmos o potencial de no-
vas formas de intercâmbio.

Partindo da vertente huma-
na, observo que, desde a dé-

cada de 1980, inverteu-se o flu-
xo migratório que prevaleceu
no passado. Hoje, a comuni-
dade brasileira no Japão, que
alcança 313 mil pessoas, é nos-
sa terceira maior no exterior,
e a terceira maior de estran-
geiros no Japão. Esse fluxo
ocorreu de forma espontânea,
sem nenhuma medida oficial de
estímulo de nossa parte. Em
sua maioria, essa comunidade
é formada por descendentes
dos primeiros imigrantes, que
buscam hoje melhores condi-
ções de vida na terra de seus
ancestrais.

Espero sinceramente que o
simbolismo do centenário da
imigração nos inspire a encon-
trar as soluções necessárias à
adequada inserção da comuni-
dade brasileira no Japão, a fim
de que possa contar com opor-
tunidades semelhantes àquelas
que os imigrantes nipônicos
encontraram no Brasil.

Os próximos cem anos nos
oferecem também o momento
histórico de legarmos às futu-
ras gerações de brasileiros e
japoneses um padrão de de-
senvolvimento sustentável, que
priorize a utilização de recur-
sos renováveis e permita, em
conseqüência, conciliar a pro-
moção do bem-estar de nos-
sos povos com a preservação
do meio-ambiente.

A meta do desenvolvimen-
to sustentável e tantas outras
poderá ser mais facilmente

atingida se intensificarmos nos-
sa cooperação no campo da
ciência e tecnologia, tanto em
fontes alternativas de energia,
quanto em bio-genética, tecno-
logia da informação, nanotec-
nologia e tecnologia espacial.

Vejo também com grande
apreço os primeiros sinas de
revitalização nas relações eco-
nômico-comerciais, evidencia-
dos por mudanças expressivas
na composição da pauta co-
mercial bilateral e por oportu-
nidades ampliadas de investi-
mentos nos dois sentidos.

No plano internacional, Bra-
sil e Japão ingressam no sécu-
lo 21 sob a égide de regimes
democráticos, que valorizam o
respeito aos direitos humanos;
buscam criar condições eqüi-
tativas de progresso e bem-
estar para o conjunto de suas
populações; empenham-se em
criar um clima de confiança e
cooperação em seus respecti-
vos entornos regionais; e an-
seiam por um mundo mais jus-
to, próspero e estável.

É, portanto, com muita sa-
tisfação e otimismo quanto ao
futuro de nossas relações bi-
laterais, que o Ministério das
Relações Exteriores assumiu e
levará adiante a coordenação
dos trabalhos da Comissão Or-
ganizadora do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.

Celson Amori
Ministro do MRE
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No dia 18 de junho co-
memoramos os 99
anos da imigração ja-

ponesa no Brasil. Mais do que
uma data a ser festejada, o ano
que antecede o centenário
deve ser um período de refle-
xões sobre o passado e, prin-
cipalmente, o futuro.

É possível olhar para trás e
perceber que apesar do sofri-
mento e das dificuldades en-
frentadas pelos japoneses nas
lavouras de café, e do
estranhamento dos brasileiros
por passarem a conviver com
pessoas tão diferentes em
suas características físicas e
nos costumes, ambos os paí-
ses se beneficiaram com a
imigração.

Se por um lado o Brasil ofe-
receu aos japoneses a possibi-
lidade de um recomeço e um
novo lar, os japoneses trouxe-
ram sua cultura milenar, mar-
cada pela honestidade, discipli-
na, determinação e trabalho.

É inevitável não se orgulhar
da história de nossos ances-
trais que, com muda luta e suor,

superaram todos os obstácu-
los, construíram seu patrimô-
nio e cresceram dentro da so-
ciedade. Graças aos seus es-
forços, hoje, seus descenden-
tes têm participação expressi-
va em vários campos da vida
nacional, como política, indús-
tria, comércio, medicina, odon-
tologia, engenharia e nas for-

‘O futuro já chegou’
ças militares.

Temos um passado glorio-
so, e um futuro repleto de no-
vos desafios. O primeiro deles
é adaptar a relação entre as
duas nações às mudanças im-
postas pelo mundo moderno. A
globalização tem exigido ou-
tras atitudes por parte de seus
líderes, ações que visem o be-
nefício e o desenvolvimento
mútuo.

Brasil e Japão precisam,
nas próximas décadas, pensar
além de manter seus laços de
sangue. É necessário que eles
se unam em busca da concre-
tização de interesses comuns,
como a luta contra o aqueci-
mento global, o fortalecimento
socioeconômico e o intercâm-
bio cultural entre os dois paí-
ses.

Assinar convênios bilate-
rais e trazer os dekasseguis de
volta também fazem parte da
lista de metas. Atualmente,
existem 300 mil nipo-brasilei-
ros no Japão. Entretanto, são
raros os que regressam e con-
seguem se firmar no Brasil.

Temos que criar meios para
que os nikkeis possam retor-
nar e aplicar seus rendimen-
tos de maneira segura. E que
de empregados no Japão, se
tornem empreendedores no
Brasil.

Aprendi com meu pai que
um dos grandes ensinamentos
da cultura japonesa está na pa-
ciência e no olhar para o futu-
ro. Acredito que esta fase de
transição seja o marco inicial de
uma era tão rica quanto a que
estamos encerrando no 99o
aniversário da imigração japo-
nesa, porém, mais próspera.

Parabéns, comunidade nik-
kei, por ser sinônimo de traba-
lho, integridade e conquistas.

Walter Ihoshi
Deputado Federal
(DEM-SP)
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‘Temos de lembrar do forte
espírito empreendedor’

No dia 18 junho de
2007, comemoramos
o nonagésimo nono

aniversário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil, assim o pró-
ximo ano será de grande sig-
nificado para toda comunida-
de Japonesa do Brasil, em
particular no Estado de São
Paulo, que concentra a mai-
or colônia nikkei do Brasil,
pois comemoraremos o Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa para o Brasil.

A comemoração em si se
reveste de suma importância,
pois com certeza estaremos
perpetuando para a geração
futura, a saga dos primeiros
imigrantes que aportaram no
Porto de Santos, naquele lon-
gínquo 1908.

Um País até então desco-
nhecido, e apesar de todo o te-
mor que pudessem sentir e que
com certeza sentiram, pelas di-
ferenças culturais no tocante
ao idioma, aos costumes, a ali-
mentação, ao clima, pelas di-
versidades de povos presente
na sociedade brasileira de en-
tão, pois a imigração de vários
povos europeus também esta-
va ocorrendo para o Brasil.

Assim mesmo com muito
sacrifício e tenacidade, com
perseverança, otimismo, e com

esperança de um futuro me-
lhor, souberam com alegria e
acima de tudo com muita ho-
nestidade e muito trabalho,
conquistar um lugar ao sol nes-
sa  nova terra, deixando aos
filhos, netos e gerações seguin-
tes, um legado de exemplo
para a sociedade brasileira.

Graças aos pioneiros da
imigração japonesa que pavi-
mentaram uma estrada segu-
ra, hoje temos representantes
em todos os segmentos da so-
ciedade brasileira, a qual
agradecemos a toda oportu-
nidade e acolhida a nossa ter-
ra e nosso povo Braslileiro.

William Woo
Deputado Federal
(PSDB-SP)

‘Os pioneiros pavimentaram
uma estrada segura’
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Por meio da Lei nº 14434/
04, que instituiu o Dia do Imi-
grante Japonês, lembraremos
sempre que todo o dia 18 de
junho, é a data que em 1908,
em Santos, a bordo no navio
Kasato Maru, os imigrantes
japoneses chegaram ao Bra-
sil. É uma data a ser comemo-
rada por todos nós.

Na solenidade ocorrida na
Assembléia Legislativa do Pa-
raná em Curitiba, foi comemo-
rado os 99 anos da Imigração
Japonesa no Brasil.

Neste evento tivemos a
oportunidade de agradecer aos
brasileiros que com carinho e
respeito acolheram os imigran-
tes japoneses. Vale lembrar
que a comemoração dos 100
anos da Imigração Japonesa
no Brasil será no próximo ano
e, com certeza, será um mar-
co em 2008.

Temos de lembrar ainda do
forte espírito empreendedor dos
imigrantes que deram tudo de si
para ajudar a construir uma ver-
dadeira nação brasileira, partici-
pando da agricultura, do comér-

cio, da indústria, ajudando a
construir a potência do Paraná
e de outros estados. Esperamos
que o espírito de bravura e co-
ragem daqueles 781 imigrantes
pioneiros que desembarcaram
em 1908 e deram início à imi-
gração japonesa no Brasil, re-
novem a cada dia as nossas es-
peranças e as nossas forças
para seguirmos no curso da his-
tória como exemplo de fé, cora-
gem, perseverança, dignidade
para a juventude nipo-brasileira
deste nosso querido Brasil.

Luiz Nishimori
Deputado Estadual - PR
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