PERÍODO
PRÉ-IMIGRATÓRIO
1803 O navio japonês Wakamiyamaru, do porto Ishinomaki
(província de Miyagui),
encalha nas águas russas
em 1793. Quatro de seus
tripulantes embarcam em
dois navios militares partindo
de São Petersburgo (então
capital da Rússia) em 1803
e no trajeto de volta ao
Japão aportam em Desterro
(atual Florianópolis, SC) para
consertar o fundo das
embarcações. Os quatro
japoneses desembarcam e
visitam a região durante dois
meses. Os dois navios
aportaram em 1805 em
Nagasaki e entregaram os
quatro ao Japão.
1822 O Brasil se emancipa de
Portugal.
1824 Os imigrantes alemães
chegam a São Leopoldo
(RS) como os primeiros
imigrantes do País.
1841 Os primeiros imigrantes
portugueses pósindependência chegam aos
cafezais do estado de São
Paulo.
1850 Estabelecimento da Colônia
Blumenau (SC); chegada
dos primeiros imigrantes
alemães ao estado de Santa
Catarina.
1856 Entrada dos primeiros
imigrantes espanhóis em
São Paulo.
1867 Janeiro — Conclusão da
construção do navio Kaiyoumaru encomendada à
Holanda pelo governo feudal
dos Tokugawa. O navio ruma
ao Japão levando Kamajiro
Enomoto (Buyou), Kakijiro
Uchida, Tarozaemon Sawa,
ShunpeiTaguchi (todos
intercambistas), além de
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cinco técnicos japoneses.
Este navio aportou no Rio de
Janeiro, então capital do
império brasileiro, no dia 21
e permaneceu 11 dias.
Neste intervalo, os nove
japoneses desembarcaram e
visitaram a cidade.
Fevereiro — Abertura da
Estrada de Ferro SantosJundiaí.
Novembro — Imigrantes da
região sul dos EUA chegam
a São Paulo. Primeiros
imigrantes poloneses
assentam-se no estado do
Paraná.
1870 Jurouzaemon Maeda,
tripulante de um navio inglês
que atravessava o Oceano
Atlântico, comete suicídio
em 7 de outubro estripandose (harakiri) enquanto a
embarcação estava
ancorada no porto de
Salvador (BA). Ele era da
província de Kagoshima.
1872 Chegam a São Paulo os
primeiros imigrantes
austríacos.
1874 Chegam a São Paulo os
primeiros imigrantes
italianos.
1888 Abolição da escravatura no
Brasil. O fato estimula a
entrada de trabalhadores de
outros países.
1889 Itália proíbe a imigração ao
Brasil.
Novembro — Proclamação

da República no Brasil. O
regime imperial é abolido.
1892 Entrada dos primeiros
imigrantes chineses.
1894 Deputado japonês Tadashi
Nemoto parte para inspeção
do Brasil e da América
Latina por ordem do governo
(Nemoto foi um dos
entusiastas da imigração ao
País). Dentro de um relatório
enviado ao visconde Buyo
Enomoto, ele recomenda o
envio de japoneses ao
Brasil, mencionando que
além de ser bom para o
Japão pode salvar a
humanidade.
1895 Novembro — Assinado o
Tratado de Amizade,
Comércio e Navegação entre
Brasil e Japão. A cerimônia
aconteceu em Paris, França,
no dia 5. Representando os
países estão os
embaixadores
plenipotenciários Arasuke
Sone (Japão) e Gabriel de
Toledo Piza e Almeida
(Brasil).
1897 Inauguração da legação
(representação diplomática)
japonesa em Petrópolis (RJ).
O primeiro ministro
permanece no cargo por dois
anos. Ele relata ao
Ministério das Relações
Exteriores do Japão que o
Brasil não é um local para
onde os japoneses possam
se dirigir.
— O Toyo Imin Kaisha
(Companhia de Imigração
Toyo) e o Nihon Imin Kaisha
(Companhia de Imigração
Japão) assinam contrato
com duas companhias
brasileiras para a introdução
de imigrantes. Um navio da
Toyo Imin Kaisha com
japoneses chegou a sair do
Japão, mas o contrato foi
cancelado durante a viage
1899 Reinicia-se a imigração ao

Peru pelas empresas
colonizadoras. Os imigrantes
japoneses no país latinoamericano chegaram a
17.764 pessoas até 1923,
mas por problemas de falta
de infra-estrutura e sócioeconômicos muitos dos
precursores fugiram para o
Brasil.
— No Amazonas e no Pará
há pedidos de assentamento
de imigrantes japoneses
para a coleta de látex, mas
a legação japonesa se opõe,
alegando que o trabalho é
inadequado aos japoneses.
1901 O governo do estado de São
Paulo decide conceder aos
japoneses subsídios
semelhantes aos imigrantes
europeus, mas o Japão não
autoriza a imigração devido à
queda dos preços do café e
à tensão entre japoneses e
russos, que entrariam em
guerra em seguida.
1902 Março — O governo italiano
proíbe a imigração
subsidiada pelo governo do
estado de São Paulo (isso
criou oportunidade para a
introdução dos imigrantes
japoneses).
1903 Assentamento de
trabalhadores japoneses (os
primeiros dekasseguis)
influenciados pelo sucesso
do látex obtido pelos
imigrantes peruanos na
região do Acre.
Posteriormente, partem para
Belém (PA) e Manaus (AM)
e iniciam o cultivo de
hortaliças.
1905 Abril — Fukashi Sugimura
assume o cargo de terceiro
ministro japonês no Brasil.
Dezembro — Ryu Mizuno,
do Teikoku Imin Kaisha
(Companhia Imperial de
Imigração), se dirige ao
Brasil via Chile buscando
novas colônias aos
japoneses.
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1906 Março — Ryu Mizuno, que
visitou Peru, Chile e
Argentina em busca de
novas colônias, chega ao
Rio de Janeiro no dia 27 e
inspeciona regiões
agrícolas do estado de São
Paulo. Acompanhou-o
Teijiro Suzuki.
Julho — Teijiro Noma,
Takeo Goto, Jukichi
Sakuma e Ryokichi Tanaka
inauguram no município de
São Paulo a primeira loja
de japoneses.
— Umekichi Akiho, Ryoichi
Yasuda e Saburo Kumabe
chegam ao Brasil como
imigrantes livres.
1907 Março — Sadazuchi
Uchida assume o cargo de
quarto ministro japonês no
Brasil. Em 9 de outubro,
torna-se ministro
extraordinário e
plenipotenciário.
Agosto — Zentaro Oohira,
Den Saruhashi e Akira
Toyoshima desembarcam
no Brasil e abrem a
mercearia japonesa
Nippaku Shoukai no Rio de
Janeiro.
Novembro — Ryu Mizuno
retorna ao Brasil e firma
acordo com o secretário
agrícola do estado de São
Paulo. O contrato estipula
que devem ser introduzidos
3 mil imigrantes japoneses
nos três anos seguintes.
Teijiro Suzuki trabalhava em
um cafezal com o objetivo
de obter experiência.

PERÍODO
IMIGRATÓRIO
1908 Abril — Parte do porto de
Kobe (Japão) no dia 28 o
navio Kasato-maru com
destino ao Brasil.
Maio — Os cinco
intérpretes (Junnosuke Kato,
Akira Mine, Takashi Ninei,
Unpei Hirano e Motonao
Ohno) chegam a Santos
(SP) via Sibéria (Rússia).
Junho — Com 781
japoneses, o navio aporta
em Santos (SP) no dia 18.
Esta data é considerada o
início da imigração japonesa
no Brasil.
— Os japoneses são
transportados em um trem
especial para a Hospedaria
dos Imigrantes, na cidade de
São Paulo. Do dia 25 até 6
de julho, são divididos por
seis fazendas.
1909 Setembro — Intérprete
Ryoji Nomura, da legação
japonesa em Petrópolis (RJ),
inspeciona as fazendas. Dos
781 imigrantes, apenas 191
permanecem nos locais de
trabalho. A maioria havia se
transferido para as cidades
de São Paulo, Santos, ou
para a Argentina. A
imigração cafeeira começa
com péssimos resultados.
1910 Junho — Segunda leva de
imigrantes, com 906
pessoas e outros três
viajantes livres, chega ao
porto de Santos (SP) no
navio Ryojun-maru no dia 28
conduzido por Ryu Mizuno.
Eles são chamados de
"Primeiros Imigrantes
Takemura".
1911 Fevereiro — Cinco famílias
japonesas se assentam na
primeira Colônia Monção,
localizada próxima à
estação Cerqueira César
(linha Sorocabana, SP) e se
tornam proprietários da
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primeira colônia japonesa.
Também cultivaram algodão
pela primeira vez entre os
japoneses.
1912 Abril —O navio
Itsukushima-maru aporta em
Santos (SP) trazendo a
terceira leva de imigrantes
japoneses ("Segundos
Imigrantes Takemura"), com
1.432 pessoas. Quatro
famílias oriundas da
província de Fukushima são
assentadas em uma fazenda
do norte do estado do
Paraná, tornando-se os
primeiros japoneses na
região. Esta fazenda
abrigava dez famílias
japonesas em 1932.
— Quarta leva de imigrantes
japoneses chega em Santos
no navio Kanagawa-maru
com 1.412 pessoas
(algumas pessoas dizem
que este navio foi o Wakasamaru). Eles ficaram
conhecidos como "Primeiros
Imigrantes Toyo".
Setembro — A Estrada de
Ferro Madeira Mamoré
começa a funcionar. Muitos
japoneses que vieram do
Peru trabalharam nesta
construção, cujas obras
foram iniciadas em 1907.
— Takehiro Mamizuka, um
provinciano de Fukuoka que
chegou ao Brasil no segundo
navio de imigrantes, visita o
mercado de São Paulo para
conhecer os preços das
verduras e começa a plantar
batatas em Taipas (próximo
da capital paulista). É
considerado o pioneiro
japonês da agricultura de
subúrbio.
1913 Maio — Dez famílias
oriundas das províncias de
Fukuoka e Kumamoto,
incluindo Choju Akimura,
começam a agricultura de
subúrbio em Juqueri (atual
Mairiporã, próximo de São
Paulo), depois de concluírem
o prazo de contrato de
140
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colonos na fazenda de
Guatapará. O navio Dai-ni
Unkai-maru chega a Santos
(SP) trazendo 1.506
japoneses ("Terceiros
Imigrantes Takemura") no dia
7. E a quinta ocasião em
que uma embarcação traz
imigrantes do Japão.
— Wakasa-maru chega a
Santos trazendo 1.588
pessoas ("Segundos
Imigrantes Toyo") no dia 15;
é a sexta leva de japoneses.
Agosto — Desembarcam os
imigrantes-mineiros (dia 28).
Foram os únicos 107
imigrantes-mineiros que
assinaram contrato para
trabalhar em minas de ouro.
— Teikoku-maru chega a
Santos trazendo 1.946
pessoas ("Quartos
Imigrantes Takemura") no dia
24 na sétima leva de
imigrantes japoneses.
Novembro — Wakasa-maru
chega a Santos trazendo
1.808 imigrantes ("Terceiros
Imigrantes Toyo") no dia 3.
Alguns dizem que na
realidade a oitava leva de
japoneses trazia 1.908
pessoas.
— Início do assentamento
da Colônia Iguape (a maioria
destes imigrantes vinha de
outros locais), SP. Foi o
primeiro projeto no qual
existia o objetivo de fixar os
colonos no País. Este
núcleo passou a ser
chamado Colônia Katsura
posteriormente.
— Os provincianos de

Okinawa residentes em
Santos, que haviam
trabalhado nas obras de
construção da Estrada de
Ferro Santos-Juquiá (iniciada
em 1912), compram um
terreno do governo estadual.
À beira da estrada,
começam a plantar arroz. A
partir daí, os provincianos de
Okinawa vão aos poucos se
reunindo, formando uma
grande colônia.
1914 Março — O governo do
estado de São Paulo
comunica a suspensão do
subsídio de despesas de
viagem de imigrantes
japoneses a partir do ano
seguinte.
Abril — Wakasa-maru
chega a Santos (SP)
trazendo a nona leva de
imigrantes com 1.688
pessoas ("Quartos
Imigrantes Toyo").
Maio — Teikoku-maru chega
a Santos trazendo 1.809
japoneses ("Quintos
Imigrantes Takemura"); é a
décima viagem com
imigrantes japoneses desde
1908.
Setembro — Primeiros
japoneses assentados na
Colônia de Registro (sul do
estado de SP, região de
Iguape).
Outubro — Famílias
japonesas se assentam, por
intermédio de Teijiro Suzuki,
na Colônia Cotia (periferia da
cidade de São Paulo).
Eitaro Kanda, imigrante do
Kasato-maru, começa a
vender shoyu (molho de soja)
em Santos.
1915 Março — Criação da
Colônia Tóquio (na linha
paulista, SP). Em 1933,
viviam 70 famílias japonesas
(421 pessoas) no local.
Plantaram 160 mil pés de
café. O núcleo tornou-se
conhecido pelo plantio de
arroz.
Maio — Os japoneses

plantam arroz em um
bananal da região de
Antonina (PR).
Julho — Inauguração oficial
do consulado geral do Japão
em São Paulo no dia 14.
Assume o cargo Sadao
Matsumura.
Agosto — Inicia-se o
desbravamento da Colônia
Hirano em Cafelândia (linha
Noroeste, SP).
Outubro — Escola Primária
Taisho é aberta na rua
Conde de Sarzedas (cidade
de São Paulo).
— A empresa de navegação
japonesa Osaka Shousen
inicia a rota sul-americana.
1916 Janeiro — Kenichiro
Hoshina publica em
mimeógrafo a revista Nambei
(América do Sul).
Março — Nascimento do
Brasil Imin Kumiai
(Cooperativa de Imigração do
Brasil, união das empresas
colonizadoras Takemura,
ToyoeMorioka).
Agosto — Inauguração do
jornal Nippaku Shimbun,
publicação semanal em
litografia iniciada por
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Yasuzaburo Kaneko e
Shungoro Wako. Em 1919
passou a ser impressa e foi
comprada por Saku Miura.
— Fundação da Escola
Primária Katsura da Colônia
Iguape(SP).
1917 Janeiro — Primeiros
imigrantes do Japão se
assentam na Colônia de
Registro (SP).
Junho — Wakasa-maru
chega a Santos (SP)
trazendo 1.351 japoneses. A
viagem é patrocinada pelo
Brasil Imin Kumiai
(Cooperativa de Imigração do
Brasil). A imigração por
subsídio é retomada.

Agosto — Lançamento do
Burajiru Jiho, boletim
informativo da Brasil Imin
Kaisha (Empresa Colonizadora do Brasil). Foi o
primeiro jornal japonês em
tipografia da costa ocidental
sul-americana. O chefe da
edição era Seisaku Ishiguro.
— Fundação de escolas
primárias de língua
japonesa: Asahi (Colônia
Hirano, SP), Água Limpa
(estação Araçatuba, linha
Noroeste, SP) e Nova
Esperança (Colônia Cotia,
periferia da cidade de São
Paulo).
1918 Abril — Fundação da escola
de colonização Kaigai
Shokumin Gakoo no bairro
de Setagaya (cidade de
Tóquio). O diretor era Hisae
Sakiyama.
Maio — Início do
desbravamento da primeira
Colônia Uetsuka, próxima à
estação Promissão (linha
Noroeste, SP), por Shuhei
Uetsuka e Teijiro Suzuki.
— O navio Hawaii-maru
chega a Santos (SP).
Julho — Inauguração do
anexo do consulado do
Japão em São Paulo em
Ribeirão Preto (SP).
— Wakasa-maru chega a
Santos (SP) no dia 11.
Cinqüenta e três pessoas
morreram durante a viagem.
Agosto — Escola primária
administrada por japoneses
na cidade de Campo Grande
(MT).
Outubro — Legação
japonesa é transferida de
Petrópolis (RJ) para a capital
do estado. Kumaichi
Horiguchi assume o cargo
de ministro extraordinário e
plenipotencíário.
— Filhas de Saburo
Kumabe, Teruko e Akiko, se
graduam em magistério no
Rio de Janeiro. É o primeiro
diploma de professor
primário concedido a alguém
nascido no Japão. Ambas se
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naturalizaram no ano
seguinte, sendo também
pioneiras neste aspecto.
— O judoca Mitsuyo Maeda
visita Belém (PA) e se fixa
no local seis anos depois
(1924). Prestou grande
contribuição às pesquisas
para a introdução de
imigrantes japoneses na
região amazônica.
1919 Fevereiro — Unpei Hirano,
um dos cinco intérpretes
que viajou no pioneiro
Kasato-maru, morre de
malária aos 34 anos no dia
6.
— Inauguração do Nihon
Clube no dia 11.
Outubro — Criação do
Nippaku Sangyou Kumiai
(Cooperativa Agrícola Nipobrasileira) na cidade de
Uberaba (MG) tornando-se a
primeira cooperativa agrícola
dos japoneses.
— Escolas primárias
japonesas fundadas em Boa
Vista (Colônia Tóquio, SP),
Bonsucesso e Brejão.
Dezembro — Sanuki-maru
chega a Santos (SP). É a
17- embarcação do Brasil
Imin Kumiai (Cooperativa de
Imigração do Brasil).
1920 Março — Criação da
Colônia Sete Barras
(terceira colônia da região
de Iguape, SP).
Maio — Fundação do
Mikado Clube na cidade de
São Paulo, no dia 13. O
representante é Kenji
Sasahara.
Novembro — Arrendatários
japoneses chegam a Mogi
das Cruzes (SP). Eles são
os primeiros imigrantes do
país asiático na cidade.
— Escolas primárias
fundadas em Gonzaga,
Córrego Elísio, Água Limpa
e Vaivém.
1921 Janeiro — Instalação do
consulado japonês em
Bauru (SP). Assume o
142
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cargo de vice-cônsul
TetsusukeTarama.
Setembro — Lançamento
do Seishuu Shimpo (boletim
informativo do estado de
São Paulo) em Bauru. O
responsável é Rokuro
Kooyama. A sede é
transferida para a cidade de
São Paulo em 1934e a
partir de maio do ano
seguinte torna-se diário.
1922 Janeiro — Inauguração do
Shinano Kaigai Kyokai
(Associação Ultramarina
Shinano) no Japão, para a
construção da Colônia
Aliança, no dia 29.
Maio — O Noroeste
Nihonjinkai (Associação de
Japoneses Noroeste) realiza
a assembléia geral de
inauguração no dia 13, em
Promissão (SP).
Setembro — Grande
festival do centenário de
independência do Brasil é
realizado no dia 7 na
capital, Rio de Janeiro, e
recebe três navios
japoneses de guerra:
Asama, Iwate e Izumo.
1923 Maio — A legação do
império japonês no Rio de
Janeiro recebe status de
embaixada. Assume o
cargo de embaixador
interino Kumaichi Horiguchi.
Agosto — Assume o cargo
de primeiro embaixador
extraordinário e
plenipotenciário Shichita
Tatsuke.

Novembro — Yamato
Kinjo, imigrante do Kasatomaru, recebeu autorização
para exercer profissão de
dentista. É o primeiro
dentista japonês
reconhecido no País.
1924 Novembro — Shinano
Kaigai Kyokai (Associação
Ultramarina Shinano) inicia
construção da Colônia
Aliança, na região de
Mirandópois(SP).
Dezembro — Sentaro
Takaoka é aprovado no
exame de medicina oito
anos após a chegada ao
País.
1925 Janeiro — Os projetos de
imigração do Ministério das
Relações Exteriores do
Japão passam a encargo da
Agência de Comércio
Internacional.
Dezembro — Fundação da
escola Seishuu Gijuku na
cidade de São Paulo. O
diretor é Midori Kobayashi.
— A rota sul-americana do
Osaka Shousen se torna
caminho indicado pelo
governo japonês.
— A partir deste ano, o
governo japonês custeia a
viagem de todos os
imigrantes japoneses ao
Brasil.
1926 Janeiro — Embaixador
Shichita Tatsuke visita São
Paulo e em seguida viaja
para a região das estradas
de ferro Noroeste e
Sorocabana para pesquisa
econômica sobre os
japoneses.
Abril — Lançamento da
revista Noogyou no Brasil
(Brasil Agrícola). O
responsável era Fukashi
Furihata, substituído por
Tetsunosuke Arima em
1927. Em 1930, Furihata
reassume o comando; em
agosto do mesmo ano,
Tsunezo Sato passa a
administrar o projeto.

Maio — Fundação do
Nippaku Kyokai
(Associação Nipo-brasileira)
em Kobe (Japão), no dia 8.
— Embaixador Shichita
Tatsuke visita a Amazônia.
Dezembro — O capitalista
japonês Tokushichi Nomura
adquire uma fazenda
próxima à estação
Bandeirantes (norte do
Paraná) e funda a Fazenda
Nomura Nambei.
— Kenichiro Hoshino é
assassinado no dia 12.
Alguns comentam que o
crime teria ocorrido no dia
13.
1927 Janeiro — Akira Ariyoshi
assume o cargo de segundo
embaixador extraordinário e
plenipotenciário.
Fevereiro — Aquisição de
3 mil alqueires (7.260
hectares) para fundação da
terceira Colônia Aliança
(empreendimento conjunto
entre Shinano Kaigai Kyokai
e Toyama Kaigai Kyokai).
Março — É firmado entre o
governo do estado do
Amazonas, Kinroku Awatsu
e Genzaburo Yamanishi o
contrato de opção referente
ao terreno Conceição com
área de quase 991,5 mil
hectares.
Junho — Criação da
sucursal do consulado geral
do Japão em São Paulo na
cidade de Santos (SP A
partir de 1936, se torna uma
repartição independente).
Agosto — Nascimento do
Kaigai Ijuu Kumiai Rengokai
(Confederação das Cooperativas de Emigração) no
Japão. A sua agência
brasileira mais tarde se
torna o Brasil Takushoku
Kumiai Ltda. (Sociedade
Colonizadora do Brasil ou
Bratac), cuja fundação
oficial aconteceu em março
de 1929.
Novembro — Fundação da
Fazenda Tozan. A
Companhia Agrícola Tozan,
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ligada à empresa japonesa
Mitsubishi, adquiriu uma
propriedade próxima a
Campinas (SP) e no ano
seguinte recebe por
transferência a ex-fazenda
Fujisaki, a alguns
quilômetros da estação
Pindamonhangaba (SP).
Dezembro — Criação da
Sociedade Cooperativa de
Responsabilidade Limitada
de Produtores de Batata em
Cotia S/A, nome que depois
foi reduzido para
Cooperativa Agrícola de
Cotia Cooperativa Central
(CAC/CC); agregava 83
agricultores.
— Por iniciativa do Nippaku
Kyokai em Kobe, realiza-se
o intercâmbio entre Brasil e
Japão de desenhos infantis
1927-1930.
1928 Março — Criação da
Cooperativa Agrícola da
Colônia Katsura (região de
Iguape, SP) com 20
agricultores.
— Criação da Cooperativa
Agrícola de Registro (SP)
com 220 produtores.
Junho — Fundação da
colônia de Bastos (SP) no
dia 18. O assentamento se
iniciou no ano seguinte.
Agosto — Fundação da
colônia de Tietê (SP) no dia
9. O assentamento se
iniciou em junho do ano
seguinte.
— Estabelecimento do
Nambei Takushoku
Kabushiki Kaisha

(Companhia Nipônica de
Plantação do Brasil,
empresa de desbravamento
de Tomé-açu, PA) no dia 11.
Setembro — Fundação da
Cooperativa Agrícola de
Sete Barras (região de
Iguape, SP) com 147
agricultores no dia 1 o .
— Inauguração do Amazon
Kogyo Kabushiki Kaisha
(Companhia de Fomento
Industrial do Amazonas S/
A) no dia 6. Até 1930 foram
assentadas 29 famílias com
136 pessoas e outros 48
jovens, mas o projeto não
foi bem sucedido.
1929 Fevereiro — Inauguração
da Companhia Casa Tozan
S/A em São Paulo
Março — Estabelecimento
do Brasil Takushoku Kumiai
Ltda. (Bratac, escritório
brasileiro do Kaigai Ijuu
Kumiai Rengokai) no dia 25.
Abril — O primeiro
contingente de imigrantes
da região amazônica
começa a desbravar Acará
(atual Tomé-açu, PA) no dia
12.
Maio — O governo japonês
cria o Ministério da
Emigração. O primeiro
ministro a ocupar a pasta,
Giichi Tanaka, exerceu a
função de premiê ao mesmo
tempo.
Setembro — Os primeiros
imigrantes de Tomé-açu
chegam ao porto de Belém
(PA) no navio Manila-maru.
Com 189 pessoas, a
comitiva era composta de
43 famílias e oito solteiros.
Outubro — Com a crise
econômica mundial
provocada pela quebra da
Bolsa de Valores de Nova
York, o preço do café cai.
Dezembro — Fundação da
Cooperativa Agrícola Central
Sul Brasil em Mairiporã
(SP), com 49 sócios.
— Inicia-se o assentamento
de japoneses em Anápolis
(GO, na Colônia Cerrado).
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1930 Março — Primeiro grupo de
vistoria da Companhia de
Terras Norte do Paraná
chega a Londrina (PR).
Outubro — Inauguração do
Centro de Pesquisas
Agrícolas da Amazônia.
1931 Março — Por decreto do
presidente Getúlio Vargas,
Saku Miura é exilado. Ele foi
preso no Rio de Janeiro no
dia 23 e exilado em um navio
alemão no dia 26.
Junho — Os primeiros 47
estudantes que se
assentariam no Centro de
Pesquisas Agrícolas da
Amazônia chegam a
Parintins (AM).
Setembro — O caíé
lançado ao mar por
exigência governamental
chega a 300 mil sacos. Até
novembro de 1939, foram
destruídos 33,84 milhões de
sacos (o Brasil também
sofreu as conseqüências da
crise de 1929).
1932 Janeiro — Lançamento do
Nihon Shimbun ("Jornal
Nihon") no dia 14. O
presidente é Sukenari
Onaga.
Março — Inauguração da
Escola Feminina de Corte e
Costura Nippaku.
Abril — Até esta data, o
número de escolas de
japonês no Brasil bate na
casa de 187 (20 sem
registro).
Maio — Início do
assentamento de imigrantes
na Colônia Três Barras (atual
Assai, PR).
Junho — Criação da
Cooperativa Agrícola da
Periferia de São Paulo da
Linha Central no dia 1 °, com
sede em Mogi das Cruzes
(SP).
— O governo do Japão
decide oferecer além do
subsídio aos emigrantes um
fundo de reserva.
— Surgem discussões sobre
a restrição da entrada de
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japoneses no País.
— Inauguração do centro de
treinamento da Fazenda
M'Boi, administrado pela
Kaigai Koogyo Kabushiki
Kaisha(Kaikoo).
Agosto — Hisajiro Hayashi
assume no Rio de Janeiro o
cargo de terceiro embaixador
extraordinário e
plenipotenciário no dia 14.
Outubro — Consulado geral
do Império Japonês em São
Paulo divulga que o número
de japoneses no Brasil é de
23.507 famílias (população
de 132.689 pessoas). A
maior concentração está na
região noroeste e a profissão
de 90% deles é a
agricultura.
Novembro — É divulgado
que o número de japoneses
que conseguiram permissão
de entrar no País no ano
seguinte é de 25,8 mil
pessoas.
— Fundação do Nippaku
Chuo Kyokai (Associação
Central Nipo-brasileira) no
Japão no dia 29. O
presidente é sua alteza
Takamatsu-no-miya.
Dezembro — Promulgação
da Lei das Cooperativas
Industriais. Baseado nesta
lei, o grupo de produtores de
Cotia (São Paulo) modifica
sua razão social para
Cooperativa Agrícola de
Cotia (CAC) no ano
seguinte.
1933 Junho — Cerimônia de
comemoração dos 25 anos

de imigração japonesa ao
Brasil é realizada no Nippon
Byoin (embrião do Hospital
Santa Cruz), na Vila
Mariana (cidade de São
Paulo) no dia 18. Foram
convidados 60 imigrantes do
Kasato-maru. Após a
solenidade, foi realizada a
fundação do hospital.
— Inauguração do São
Paulo Jogakuin (registrado
como pessoa jurídica em
1937, tornando-se Akama
Gakuin — futura Fundação
Instituto Educacional Dona
Michie Akama).
— Makinosuke Usui, fiscal
da imigração, traz 20 mudas
de pimenta-do-reino de
CingapuraaTomé-açu (PA).
Apenas três mudas
sobrevivem, mas,
posteriormente, Tomoji Kato
e Enji Saito conseguem
cultivar com sucesso,
criando as bases para a
região produtora da planta.
— Dentre as variedades de
juta plantadas
experimentalmente no
Centro de Pesquisas
Agrícolas da Amazônia,
Ryota Oyama descobre
uma variedade de alta
qualidade em duas mudas e
coleta as suas sementes.
Confirmado como uma nova
variedade, foi nomeado
"variedade Oyama". Em
1937 inicia-se a
comercialização das fibras
de juta, o que se tornou a
maior indústria do estado do
Amazonas na década de
60.
Setembro — Fundação da
Federação Esportiva dos
Japoneses no Brasil no dia
6.
— Realização do
Campeonato Internacional
de Atletismo Nipo-brasileiro
em São Paulo.
1934 Fevereiro — Realizada no
dia de Kigen-setsu (data de
fundação do Japão)a
cerimônia de entrega da

Ordem de Sol Nascente
Raios de Prata 6o Grau a
Ryu Mizuno e Shuhei
Uetsuka, pela grande
contribuição prestada à
imigração japonesa ao
Brasil, na residência oficial
do consulado geral do Japão
em São Paulo. Eles se
tornaram os primeiros
imigrantes condecorados.
Abril — Fundação da
associação Zaihaku Nihonjin
Bunka Kyokai em São
Paulo.
— Inauguração da
cooperativa Nippaku
Sangyoo Kumiai Chuo-kai.
Julho — O governo
brasileiro promulga a lei de
restrição da entrada de
imigrantes a 2% do total de
pessoas chegadas nos 50
anos anteriores.
Agosto — Estabelecimento
do consulado geral do Japão
em Belém (PA).
— Inicia-se a exportação de
algodão de São Paulo ao
Japão (em seguida a
produção de algodão
aumenta rapidamente,
sendo a metade cultivada
pelas famílias nikkeis).
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Novembro — Torazo
Okamoto introduz a
semente do chá Assam em
Registro (SP).
1935 Abril — Isamu Yuba e seus
companheiros constróem a
"Nova Vila" da Fazenda Yuba
no bairro de Formosa,
próximo à primeira Colônia
Aliança, na estação
Mirandópolis da linha
Noroeste (SP).
Junho — Ryuichi
Matsumoto funda a Vila
Mizuho na periferia de São
Bernardo do Campo
(próximo à cidade de São
Paulo).
— Inicia-se a transmissão

J t ^ * ^

internacional do Japão
dirigida à América do Sul no
dia 1 o .
Agosto — A fabricante de
bebidas alcoólicas Tozan
apresenta o saque Azuma
Kirin.
— Inauguração do Mercado
Municipal de São Paulo.
Tendo este mercado como
centro, forma-se um
complexo residencial de
nikkeis na cidade de São
Paulo.
1936 Fundação da Associação
Cultural Japonesa no Brasil
em Rio de Janeiro.
Fevereiro —
Estabelecimento da
empresa algodoeira Nippaku
Menka Kabushiki Kaisha em
Osaka, no Japão. A filial
Brascot é montada no Brasil
e as fábricas de
processamento de algodão
são construídas em cinco
locais de grande
concentração de japoneses
no estado de São Paulo.
Abril — Promovida a
cerimônia do início da
construção do Nippon Byoin
(Hospital Santa Cruz) no dia
5.
— Inauguração da linha
telefônica internacional entre
Japão e Brasil no dia 15.
Junho — Criação do
Nippaku Nooji Kyokai no dia
15. Assume a administração
do campo de experiências
agrícolas M'Boi, que
funcionou até pouco depois
do fim da Segunda Guerra
Mundial.
Agosto — Surgimento da
primeira colônia japonesa no
estado do Rio Grande do
Sul.
Dezembro — O texto
intitulado Watashira no
Shinjoo (algo como Os
nossos verdadeiros
sentimentos) escrito pelo
primeiro advogado nissei
Kenro Shimomoto e
publicado no boletim
informativo Gakuyuu, da
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União dos Estudantes, gera
polêmica que ficou
conhecida como "incidente
Kikka". É o primeiro registro
de um nissei que reconhece
o Brasil como a sua Pátria.
— Epidemia da malária
maligna (Registro dos 50
anos do desbravamento de
Tomé-açu).
1937 Janeiro — Masao Kinoshita
obtém o diploma de
advogado (formado em
direito pela Faculdade de
Niterói em 1936). É o
primeiro issei a conseguir
esta graduação.
Fevereiro — Inauguração
do sanatório para
tuberculosos em Campos do
Jordão (SP).
Março — Partem para o
Japão os primeiros dois
intercambistas brasileiros.
Agosto — Definida a
imigração de japoneses ao
Rio Grande do Sul. O
primeiro grupo de
assentados é composto de
três famílias e o segundo
grupo, que chega no ano
seguinte, de dez.
Outubro — É decretada a
lei que estabelece que 2/3
dos funcionários de
empresas ou indústrias
devem ser brasileiros.
— O governo brasileiro
proíbe aulas de língua
estrangeira a menores de 14
anos.
Dezembro — Wasaburo
Ootake lança o Novo
Dicionário da Língua
Portuguesa. É o primeiro
dicionário do gênero no
Japão e foi utilizado por
muitos imigrantes.
1938 Maio — A edição do
Seishuu Shinpo se torna
diária; seguem o exemplo o
Nippaku Shimbun, em julho,
e o Brasil Jihou, em agosto.
Agosto — O governo
brasileiro sanciona a nova lei
da imigração. Reformulada
com base na lei elaborada
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(associação de japoneses),
seinenkai (associação de
jovens) e shojokai
(associação de meninas).
Maio — Com a decisão de
exílio do presidente Saku
Miura, a publicação do
Nippaku Shimbun é
interrompida (reedição em
julho de 1940, com mudança
de nome para Brasil Asahi).
Julho — Um grande número
de imigrantes retornam ao
Japão (o movimento foi
influenciado pela onda de
nacionalismo que acontecia
no Brasil).

em 1930, a nova lei trouxe
grande restrição às atividades culturais (educacionais)
dos imigrantes.
— É iniciada a transmissão
de rádio do Japão ao Brasil.
Dezembro — A partir do dia
25, todas as escolas de
língua estrangeira do Brasil,
em especial as japonesas,
alemãs e italianas, foram
obrigadas a fechar as portas.
Até esta data, existiam em
São Paulo 294 escolas
japonesas, 20 alemãs e oito
italianas.
— A Cooperativa de
Hortaliças de Belém (PA,
fundada em 1936) é
registrada oficialmente.

1940 Agosto — Fundação do
Banco América do Sul (a
Casa Bancária Bratac foi
elevada ao status de um
banco) no dia 15.
Novembro — É realizada
no dia 10 a cerimônia de
comemoração dos 2,6 mil
anos da fundação do Japão.
Uma solenidade
comemorativa é promovida
na residência oficial do
consulado geral do Japão
em São Paulo com a
presença de cerca de 300
japoneses.

1 939 Janeiro — Criação de um
grupo de pesquisas da
cultura nipo-brasileira pelos
estudantes de direito da
Universidade de São Paulo.
Março — Inauguração da
Cooperativa Agrícola
Bandeirantes em Mairiporã
(SP) com 18 produtores. A
razão social nos anos era
Cooperativa Agrícola Nipobrasileira.
Abril — Surge o primeiro
tradutor brasileiro
juramentado em japonês.
— Inauguração do Nippon
Byoin (Hospital Santa Cruz)
no dia 29 (cerimônia de
abertura no dia 24 de
setembro de 1940).
— Pesquisa de um órgão
ligado ao consulado geral do
Japão registra a existência
de 260 nihonjinkai

1941 Fevereiro — Os
estrangeiros não registrados
são proibidos de praticar
qualquer tipo de comércio.
Março — Estabelecimento
do consulado do Japão em
Curitiba (PR).
Abril — Inauguração da
empresa de fiação de seda
Bratac S/A, com sede em
São Paulo e fábrica em
Bastos (SP).
Junho — Criação do
Zenpaku Sangyoo Kumiai
Seinen Renmei (Federação
Brasileira de Cooperativas
Agrícolas de Jovens), ou
Sanseiren.
Julho — Interrupção da
publicação de jornais em
japonês (por ordem do
governo brasileiro).
Dezembro — Última
remessa de

correspondências do Japão
no período pré-guerra chega
a São Paulo.
1942 Janeiro — A Secretaria de
Segurança do Estado de
São Paulo publica
oficialmente a lei de
fiscalização de povos de
nações inimigas.
— A relação diplomática
entre o Japão e o Brasil é
cortada no dia 29 e as
representações diplomáticas
brasileiras no Japão são
fechadas.
Fevereiro — Por motivos de
segurança, é ordenada o
primeiro despejamento de
japoneses das redondezas
da rua Conde de Sarzedas,
área de grande concentração
de imigrantes em São Paulo.
— Promulgação da lei de
congelamento dos
patrimônios pertencentes
aos povos de nações
inimigas. Os bens de tais
povos sofrem restrições e o
uso de idiomas desses
países é proibido fora de
casa.
Junho — Aumenta
gradualmente o número de
japoneses detidos pela
polícia sob suspeita de
espionagem. Como forma de
assistência a essas
pessoas, nasce o São Paulo
Nihonjin Kyusaikai Católico,
tendo como representante
da comissão executiva
Margarida Watanabe. A
entidade é renomeada como
Kyusaikai em maio de 1953.
Julho — Diplomatas
japoneses voltam para o país
de origem.
Agosto — Um navio
mercante brasileiro é
afundado em Belém (PA) no
dia 18 e o povo da cidade,
como retaliação, destrói
casas de povos das nações
pertecentes ao Eixo
(Alemanha, Itália e Japão).
Os nikkeis sofrem grandes
prejuízos. O governo
brasileiro aproveitou a

CAMINHO
DOS IMIGRANTES
JAPONESES
-BRASILSÉCULO 20
oportunidade para isolar e
vigiar os japoneses na
Colônia Acará (atual Toméaçu).
Setembro — Foi ordenada
pela segunda vez, em um
prazo de dez dias, a retirada
de japoneses residentes nas
imediações da rua Conde de
Sarzedas (cidade de São
Paulo) no dia 6. A
concentração de japoneses,
que existia antes da guerra,
sumiu da região.
1943 Os japoneses são detidos
pela polícia incessantemente
e muitos imigrantes,
abalados emocionalmente,
pensam na hipótese de se
mudarem para os países
asiáticos ocupados pelo
exército japonês.
Julho — Japoneses
residentes na região
litorânea são despejados.
1944 Abril — Acontecem em
várias regiões destruições de
fábricas de processamento
de menta e casas de
sericulturade nikkeis.
Conta-se que organizações
secretas que se
autodenominavam Tenchugumi ou Seinen Aikoku
Undo seriam as
responsáveis pelos
atentados. O conflito entre
kachi-gumi e make-gumi
(grupo dos vitoristas e dos
derrotistas, respectivamente)
do pós-guerra já se insinuava
nesta época.
Junho — Enquanto diversos

jornais noticiam a derrota do
Japão em uma batalha naval
com os EUA, circula na
colônia japonesa a
informação de que o país
asiático havia se sagrado
vencedor. Na realidade, o
exército japonês havia
sofrido uma humilhante
derrota.
1945 Junho — O governo
brasileiro declara guerra ao
Japão no dia 6. A decisão
partiu de um consenso entre
os países do continente.
Agosto — Circula na
comunidade japonesa a
notícia de rendição do Japão
no dia 14. No mesmo dia, já
havia sido noticiado entre os
imigrantes que a derrota era
uma notícia falsa e que na
verdade o país havia sido
vitorioso. A idéia de que o
país asiático era vencedor
espalhou-se e muitas
pessoas acreditaram nela.
Setembro — Em várias
regiões brasileiras foram
formados grupos que
sustentavam a vitória
japonesa. São os chamados
kachi-gumi.
Outubro — Inicia-se
movimento de
conscientização da derrota
através da Cruz Vermelha
Brasileira. Chegam do Japão
o edital imperial informando
oficialmente aos
compatriotas o fim da guerra
e a mensagem do ministro
das Relações Exteriores.
1946 Março — Primeira vítima
dos kachi-gumi, Ikuta
Mizobe, diretorsuperintendente da
Cooperativa dos Industriais
de Bastos (SP), é
assassinado em sua
residência no dia 7.
Abril — O antigo redatorchefe do jornal Nippaku
Shimbun, Chusaburo
Nomura, é assassinado a
tiros em sua residência no
bairro de Jabaquara (cidade
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de São Paulo) pelo Shindo
Renmei (Ligados
Seguidores do Caminho dos
Súditos), organização-mãe
dos kachi-gumi. Em
seguida, pessoas que
participavam de movimento
de conscientização da
derrota foram atacadas
sucessivamente e muitas
sofreram ferimentos graves
ou morreram.
Agosto — Os incidentes
terroristas dos kachi-gumi
são abordados no conselho
deliberativo da Constituição.
Uma proposta de lei para
incluir à nova Constituição
um artigo proibindo a entrada
de imigrantes japoneses
"independente da idade ou
do local de origem" foi
apresentada e o resultado da
eleição foi de 99 votos a
favor e 99 contra. Por um
voto contra do presidente da
assembléia, a proposta foi
rejeitada.
Outubro — Lançamento do
jornal São Paulo Shimbun
no dia 12. A retomada da
publicação de jornais em
língua estrangeira se tornou
possível graças à
promulgação da nova
Constituição, e o São Paulo
Shimbuníol o primeiro a ser
editado em idioma japonês.
Em seguida, o Nambei Jijie
o Brasil Jiho também foram
restaurados.
1947 Janeiro — Lançamento do
jornal Paulista Shimbun
(Jornal Paulista).
— Masashi Suzuki é
atacado e morto por dois
terroristas na cidade de São
Paulo no dia 6. Este foi o
último dos casos de
terrorismo, que no período
de um ano somou mais de
100 ocorrências e 23 mortes
envolvendo a discussão
sobre a vitória ou derrota do
Japão.
Maio — O Hakkoku Nooson
Kyokai informa que o volume
de produção de batatas por
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agricultores nikkeis na
cidade de São Paulo e
cercanias chegou a 60% do
total do estado.
Agosto — O volume de
produção agrícola dos
imigrantes japoneses no
estado de SP alcança 20%
do total produzido no Brasil
(café). O algodão fica em
35% e o arroz em 26% do
total.
— A Cooperativa Agrícola de
Acará (PA) é renomeada
para Cooperativa de Toméaçu e o nome do núcleo
também foi mudado para
Colônia Tomé-açu.
— Cresce repentinamente a
venda de pimenta-do-reino.
1

1

Janeiro — Yukishigue
Tamura torna-se vereador da
Câmara Municipal de São
Paulo porque era suplente
de um parlamentar.
— A Cooperativa de Toméaçu despacha 40 toneladas
de pimenta-do-reino.
Janeiro — Lançamento do
jornal Nippaku Mainichi
Shimbun (Diário Nippak).
— O Kodokan do Japão
notifica no dia 16 a
autorização oficial do
reconhecimento de graus do
judô no Brasil.
Fevereiro — Realização do
1 ° Campeonato Brasileiro de
Tanka (poesia) na cidade de
São Paulo.
Março — Criação do São
Paulo Gakusei-kai
(Associação de Estudantes

de SP, posteriormente
constrói o alojamento
Harmonia) no dia 26. A
entidade estuda fazer o
registro de pessoa jurídica.
Maio — Chega do Japão
uma delegação de comércio
exterior.
Junho — Parte no dia 8 a
primeira comitiva de visita ao
Japão do pós-guerra. Era
composta por oito pessoas,
incluindo Ryuji Otae
Yoshikazu Morita.
Julho — Criação da Colônia
BunkaKooshin-kai
(Associação Colônia de
Promoção da Cultura). Mais
tarde esta entidade se
dissolve com a fundação do
São Paulo Bunka Kyokai
(que posteriormente origina o
São Paulo Nippon Bunka
Kyokai ou Bunkyo —
embrião da Sociedade
Brasileira de Cultura
Japonesa).
Novembro — Realização da
primeira exposição de flores
no município de São Paulo
no dia 12.
— É ordenado o exílio de
100 pessoas envolvidas com
o Shindo Renmei no dia 18
(acabou não sendo
executado).
1950 Março — Chega ao Brasil a
equipe japonesa da natação,
incluindo Hironoshin
Furuhashi, o peixe voador. É
o marco do início do
intercâmbio com o Japão
após a Segunda Guerra
Mundial.
Outubro — O rrikkei
Yukishigue Tamura é eleito
deputado estadual no estado
de São Paulo.
Novembro —
Descongelamento do
patrimônio de nikkeis
residentes no País.
1951 Janeiro — Chega a
primeira delegação de
artistas ao Brasil com Taro
Shouji, Katsutaro Kouta,
Toyokichi Shamisen, Mine

Shinodae filho.
Fevereiro — O Banco
Tozan tem os bens
descongelados no dia 26. É
o primeiro entre as
instituições bancárias.
— O navio Kobe-maru, da
Companhia Naval Osaka,
chega a Santos no dia 28. É
o primeiro de bandeira
japonesa a desembarcar no
País depois da guerra.
Março — Kotaro Tsuji se
encontra com o presidente
da República, Getúlio
Vargas, e pede autorização
para introdução de 25 mil
famílias japonesas visando a
aumentar a produção de
juta.
— Cento e cinqüenta
integrantes dos kachi-gumi
embarcam em um navio
holandês e seguem para o
Japão.
Dezembro — Kotaro Tsuji
recebe autorização para a
introdução de 5 mil famílias.
O Ministério da Agricultura e
Silvicultura do Japão inicia
uma campanha para atrair
imigrantes, fornecendo
empréstimo de despesas
para imigração. O escritório
destinado ao envio de
japoneses ao Brasil que
funcionava em Kobe retoma
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suas atividades.
— Shiro Ishiguro assume no
dia 7 o cargo de cônsul-geral
em São Paulo. É o primeiro
diplomata no órgão após a
Segunda Guerra Mundial.
1952 Março — Realiza-se no Rio
de Janeiro a primeira
exposição de produtos
japoneses.
Abril — É celebrado o
Tratado de Paz entre Brasil
e Japão no dia 28. As
relações diplomáticas são
reatadas. As representações
diplomáticas do país asiático
nas cidades de Rio de
Janeiro e São Paulo são
elevadas respectivamente ao
status de embaixada e
consulado geral.
Maio — É inaugurada no dia

17 a Associação 4 H do
Brasil. O movimento, de
origem norte-americana, era
explicado por conceitos
iniciados em inglês com a
letra "h": prática e a
inteligência (head),
sentimento caloroso (heart),
a mão trabalhadora (hand) e
saúde (health).
— É realizado no dia 27 o
primeiro Festival do Caqui de
Mogi das Cruzes (SP).
— Acontece no dia 31 a
primeira exposição da
comunidade, promovida pelo
Seibi-kai.
Junho — Criação, no dia
23, da comissão de apoio ao
Quarto Centenário da cidade
de São Paulo (que seria
celebrado dois anos depois).
Julho — Yasutaro
Matsubara, residente em
Marflia (SP), recebe
autorização do presidente da
República Getúlio Vargas
para introduzir 4 mil famílias
japonesas.
Setembro — Assinatura do
Acordo de Comércio Nipobrasileironodia 12.
— Shin Kimitsuka assume o
cargo de primeiro
embaixador japonês no
Brasil após a guerra.
Dezembro — O preço da
pimenta-do-reino sobe no
mercado internacional e a
Colônia de Tomé-açu (PA) se
destaca na produção deste
gênero.
1953 Janeiro — Chega em
um navio holandês a primeira
leva de imigrantes do pósguerra, com 51 jovens
solteiros convocados pelos
parentes.
Fevereiro — Trazidas por
Kotaro Tsuji, 17 famílias
japonesas com 54 pessoas
chegam para cultivar juta.
Maio— Imigrantes
japoneses se assentam na
Colônia Shin-ai (ArapongasPR).
Julho — Yasutaro
Matsubara coordena a vinda
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de 22 famílias com 112
pessoas à Colônia Dourados
(MT) no dia 7.
— Inauguração do Cine
Niterói (sala de cinema que
veiculava filmes japoneses)
na rua Galvão Bueno (cidade
de São Paulo) no dia 23.
Agosto — O conselho
deliberativo da Imigração
Brasileira autoriza a
Associação de Sericicultura
Paulista a introdução de 200
famílias japonesas.
— Chegam à Colônia de
Tomé-açu (PA) 25 famílias
de japoneses com 129
pessoas. É a primeira leva
de imigrantes que chega ao
núcleo após a guerra.
Setembro — Inauguração
do alojamento de estudantes
Harmonia (cidade de São
Paulo) no dia 20.
Outubro — Primeiros
imigrantes desembarcam no
dia 5 no estado da Bahia.
São 38 famílias.
1954 Janeiro — Comemoração
do Quarto Centenário da
cidade de São Paulo
acontece no dia 25 com a
presença do presidente da
República, Getúlio Vargas, e
do governador do estado de
São Paulo, Lucas Nogueira
Garcez.
— Fundação do Nippon
Kaigai Ijuu Kyokai Rengokai
(Kaikyoren) no Japão. A
entidade tinha por objetivo
coordenar as ações das
companhias de imigração.
Julho — Primeiro grupo de
imigrantes de sericicultura
parte do Japão com 284
pessoas.
Agosto — Depois de
governar por mais de 15
anos, a maior parte durante
a Segunda Guerra e a
ditadura, o presidente eleito
democraticamente Getúlio
Vargas se suicida.
Setembro — Inauguração
do Pavilhão Japonês no
Parque Ibirapuera (cidade de
São Paulo) no dia 6.
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Outubro — Realização das
eleições para governadores,
deputados federais e
estaduais no Brasil.
Yukishigue Tamura se torna
o primeiro deputado federal
nikkei.
— Desembarca no Aeroporto
de Congonhas (cidade de
São Paulo) o primeiro avião
japonês da empresa aérea
japonesa JAL. Trata-se da
aeronave Kyoto.
1955 Janeiro — Representante
da Cooperativa Agrícola de
Cotia assina no dia 4
contrato de licença especial
do governo brasileiro para
introdução de 1,5 mil jovens
japoneses por um período de
três anos.
Setembro — Desembarcam
no porto de Santos os 109
integrantes do Cotia Seinen,
jovens que se imigram
através da Cooperativa
Agrícola de Cotia (desde
então, 2.508 pessoas
imigraram em um período de
16 anos).
Outubro — Tadao Hatanaka
é eleito o primeiro prefeito
nikkei em Bastos (SP).
Novembro — Cem famílias
da Colônia de Verteira
(antigo seringal da Ford, no
estado do Pará) e 22
famílias da Colônia
Fordlândia são obrigados a
se retirar por ordem do
Ministério da Agricultura. No
total eram 785 pessoas.
Dezembro — Após a
dissolução da comissão de

apoio ao Quarto Centenário
da cidade de São Paulo, foi
fundado como órgão central
dos nikkeis o São Paulo
Nihon Bunka Kyokai. O
primeiro presidente foi
Kiyoshi Yamamoto. Em
setembro de 1968, a
entidade foi rebatizada como
Brasil Nihon Bunka Kyokai
— Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa (Bunkyo).
1956 Janeiro — Kenro
Shimomoto é nomeado juiz
do Tribunal da Receita
Estadual. Trata-se do
primeiro nikkei a assumir
este posto no País.
Abril — O consulado do
Japão em Belém é elevado
ao status de consulado
geral.
Junho — Chega ao País o
primeiro grupo de jovens
para promover o
desenvolvimento industrial no
dia 9.
Julho — Fundação do
Jamic, representação
brasileira do Nihon Kaigai
Ijuu Shinkou Kaisha no dia
6.
Novembro — Fundação do
Zenkoku Noogyou
Takushoku Kyodo Kumiai
Rengokai (Zentakuren,
Sociedade Civil Jatak do
Brasil) no Japão no dia 7.
— Margarida Watanabe é
condecorada pelo governo
japonês no dia 30.
1957 Fevereiro — O presidente
da República, Juscelino
Kubitschek, visando ao
desenvolvimento industrial e
econômico do Brasil por
meio de participação de
capital externo, atrai a
instalação de empresas de
origem estrangeira no País.
Intensifica a entrada de
corporações européias e
japonesas.
Março — Chegam no dia 15
imigrantes japoneses com
destino ao Rio Grande do
Sul. As 33 famílias (198

pessoas) desembarcam do
navio Africa-maru, se
assentam na Colônia São
Pedro — próxima da
fronteira com a Argentina —
e passam a produzir arroz.
Maio — Primeiros nikkeis
se assentam na futura
capital federal, Brasília.
Junho — Vinte e quatro
pessoas, mesclando
brasileiros e japoneses, cria
uma cooperativa de
pescadores na cidade de
Santos (SP) no dia 23.
Julho — Inauguração do
São Paulo Noogyoo
Takushoku Kyodo Kumiai
(Nootakukyo). Trata-se de
um órgão que recepciona os
jovens imigrantes para a
promoção do
desenvolvimento industrial.
Setembro — A Ijuu
Jigyoodan (Agência da
Imigração do Japão) adquire
a Colônia Várzea Alegre
(MT) no dia 24.
1958 Janeiro — O grupo de
pesquisas sobre a colônia
conclui a pesquisa preliminar
e divulga o relatório interino.
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A população nikkei é
estimada em 404.630
pessoas; 450 mil em 1960.
— Inauguração da
siderúrgica Usiminas no dia
25 (Ipatinça-MG).
Abril — E realizada a
cerimônia de assinatura da
transferência da propriedade
da escola primária Taisho,
localizada na rua São
Joaquim (cidade de São
Paulo). No local seria
construído o Nihon Bunka
Center (Centro de Cultura
Japonesa).
— Conclusão da construção
do centro de treinamento de
jovens para a promoção do

Cotia do Quarto Centenário da cidade de São Paulo

desenvolvimento industrial do
Nootakukyo em Serra dos
Dourados (fechado em
1965).
— Abertura do asilo para
idosos Ikoi-no-Sono no dia
25.
Maio — A Sociedade Civil
Jatak do Brasil firma
contrato de venda de terra da
Colônia Guatapará,
estabelecendo 10% do total
como sinal na aquisição de
parte da terra. A área era de
3.017 alqueires. Em agosto
chegaram os primeiros
imigrantes.
Junho — Realização da
cerimônia comemorativa do
cinqüentenário da imigração
japonesa no brasil, na
presença de sua alteza
Mikasa-no-Miya. Fundação
do Nippon Bunka Center.
— Doutor Kiyoshi Yamamoto
é condecorado pelo governo
brasileiro com a Ordem da
Grã-Cruz.
Outubro — O contrato de
introdução de 2o grupo de
1,5 mil imigrantes jovens de
Cotia é assinado.
Novembro — O primeiro
grupo de 17 famílias se
assentam na Colônia
Efigênio de Sales (AM).
1959 Janeiro — Fundação da
fábrica de navios
Ishikawajima do Brasil
(Ishibras) no Rio de Janeiro.
— Conclusão do censo
sobre a população oriunda
de Okinawa para a
elaboração do 50 Nen no
Ayumi (Registro dos 50
anos). Os dados revelam
que há 5.738 famílias e uma
população de 41.745
okinawanoseseus
descendentes no País.
— Fundação do Nippon Imin
Engo Kyokai (futuro São
Paulo Nippaku Engo Kyokai
— Beneficência Nipobrasileira de São Paulo) no
dia 28.
Março — A dissolução do
Bratac, prevista para o fim
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do mês, é anunciada em
jornais da comunidade
japonesa.
Abril — O primeiro grupo de
noivas japonesas chegam ao
Brasil. Elas se casariam
com os imigrantes Cotia
Seinen.
— Assentam na Colônia
Kinari (AC) as primeiras seis
famílias com 44 pessoas. É
o núcleo mais interiorano na
região amazônica.
— Lançamento da revista
Jitsugyou no Brasil
(Seleções Econômicas) no
dia 10.
Junho — Os primeiros
imigrantes japoneses chega
à Colônia Várzea Grande
(MT).
Julho — Abertura do
Cinema Nippon.
— O primeiro-ministro
Shinsuke Kishi chega ao
Brasil em visita no dia 24. A
vinda de um premiê japonês
é inédita.
Agosto — Inauguração da
empresa NGK.
Outubro — O Centro de
Estágio Agrícola da Tozan
tem a sua primeira turma
graduada.
— Acontece o incidente do
conflito na rua Galvão Bueno
(disputa entre os novos
imigrantes jovens e os
nisseís jovens).
1960 Fevereiro —No 1o
Campeonato Sul-americano
de Judô (realizado em Mar
dei Plata, na Argentina), o
Brasil conquista a vitória
tanto em lutas individuais
como em equipe.
Abril — Estabelecimento do
consulado geral do Japão no
município de Porto Alegre
(RS).
Maio — Início do
assentamento de japoneses
na Colônia Sakura (Brasil
Guifu-mura, administrada por
Koheiji Adachi, em
Gurarema, SP).
Julho — O primeiro grupo
de 19 famílias com 111
152
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pessoas se assentaram na
Colônia Federal Rosário,
próximo ao município de
Rosário (MA). Em 1961,
outras 10 famílias com 52
pessoas chegaram à vizinha
Colônia Muruai.
— Para a criação da
segunda Colônia Tomé-açu
(PA), a prefeitura local cede
um terreno de 30 mii
hectares.
Setembro — Comemoração
do Quarto Centenário da
cidade de Mogi das Cruzes
(SP). Há 2 mil famílias
nikkeis residindo dentro
desta jurisdição.
Outubro — Seis famílias de
imigrantes mineiros chegam
ao País. São pessoas que
deixaram as minas de
carvão da companhia Meiji
Koogyo, em Fukuoka.
Separadamente, um grupo
de pesquisas de imigrantes
mineiros chega ao Brasil.
1961 Janeiro — Cerimônia do
lançamento à água do
primeiro navio construído
pelo Ishibras.
Março — Japoneses
assentados na Colônia
Federal Guama (PA) migram
para Paes Carvalho.
— O número de nikkeis na
região amazônica chega a
1.336 famílias com 7.203
pessoas (em relação à
pesquisa de 1958, há um
aumento de 1.711 pessoas).
Agosto — Início do
assentamento de imigrantes
na Colônia Ourinhos.

— Chegada do primeiro
contingente da Colônia
Guatapará. Introdução dos
primeiros imigrantes na
Colônia Jacareí.
Novembro — Hiroshi Ikuta
se torna o primeiro
agrônomo nikkei.
1962 Janeiro — Chega a Santos
(SP) o primeiro grupo de 12
famílias com 71 pessoas a
serem assentados na
Colônia Guatapará.
Março — Chegada de 5
famílias com 29 japoneses
imigrantes da República
Dominicana.
Maio — Kazuo Watanabe
se torna o primeiro juiz
nikkei.
Julho — Realização do 1o
Campeonato Brasileiro de
Sumo em Mogi das Cruzes
(SP).
Setembro — Primeiro grupo
de 25 famílias e 114 pessoas
a serem assentados na
segunda Colônia Tomé-Açu
chega ao País.
— Criação do curso de
língua japonesa na
Universidade de São Paulo.
Outubro — São eleitos
deputados federais Minoru
Miyamoto, em Paraná,
Susumu Hirata e Yukishigue
Tamura, ambos em São
Paulo. Como deputados
estaduais de São Paulo são
eleitos Shiro Kyono,
Yoshifumi Uchiyama,
Antônio Morimoto e Diogo
Nomura.
1963 Julho —Kaigai Ijuu
Jigyoodan (sucedânea do
Kaigai Ijuu Fukkoo Kabushiki
Kaisha) é inaugurado no
Japão.
— Elisabeth Thunders Home
(intemato aos órfãos de
guerra; representante Miki
Sawada) adquire a fazenda
São Estéfano em Tomé-açu
(PA).
— Falece o doutor Kiyoshi
Yamamoto, primeiro
presidente do São Paulo

Nippaku Bunka Kyokai no
dia 31.
Agosto — Kumaki Nakao é
eleito o novo presidente do
São Paulo Nippaku Bunka
Kyokai (era vice-presidente e
assumiu o cargo após a
morte do ex-presidente
Yamamoto).
Outubro — Américo Sugai e
Mário Osassa são eleitos
vereadores da Câmara
Municipal de São Paulo.
1964 Fevereiro — O Brasil
Noogyo Guijutsu Kenkyuukai (Abeta) institui o Prêmio
Kiyoshi Yamamoto.
Março — O Ministério das
Relações Exteriores do
Brasil estipula, no dia 28,
que o imigrante deve trazer
consigo um valor mínimo de
5 mil dólares.
— Um golpe de estado
depõe o presidente João
Goulart no dia 31 e institui a
ditadura militar no País. O
regime durou até meados
dos anos 80.
Abril — Realização da
cerimônia de encerramento
do centro de treinamento
dos imigrantes jovens para a
promoção do
desenvolvimento industrial de
Serra dos Dourados, no dia
20.
— Inauguração do São
Paulo Nippaku Bunka
Kyokai Center no dia 21.
Julho — Antônio Morimoto
assume o cargo de
secretário do Trabalho do
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estado de São Paulo. É o
primeiro nikkei a ocupar o
posto.
Agosto — Fundação do
Centro de Estudos da Língua
Japonesa. O primeiro
presidente éKunito
Miyasaka.
— Roque Kouki Komatsu
assume o cargo de juiz
federal. É o primeiro nikkei a
ocupar o posto.
— O consulado geral do
Japão em São Paulo informa
que a população de nikkeis
no País é de 546.963
pessoas, sendo 415 mil no
estado de São Paulo e cerca
de 100 mil na cidade de São
Paulo.
Setembro — A Sociedade
Colonizadora do Brasil
(Bratac) encerra oficialmente
suas atividades.
Outubro — Koukei Uehara
torna-se o primeiro doutor
em engenharia nikkei.
Novembro — Inauguração
da rodovia federal Belém Brasília.

1965 Janeiro — E determinada a
instalação do consulado do
Japão em Manaus (AM).
Fevereiro — Fundação do
Imin Engo Kyokai em Belém
(PA). A entidade é
rebatizada como Amazônia
Nippaku Engo Kyokai
(Beneficência Nipo-brasileira
da Amazônia) em junho de
1974.
Março — A delegação
econômica à América do
Sul, enviada pelo governo
japonês, chega ao Brasil. É
a primeira delegação a vir
após o fim da guerra.
Maio — Início da operação
da fábrica de chapa fina de
aço da siderúrgica Usiminas.
Julho — Realização da
cerimônia em comemoração
ao cinqüentenário do
desbravamento da Colônia
Hirano, em Cafelândia, na
estrada de ferro Noroeste
(SP), no dia 25. Dezessete
famílias nikkeis habitavam o
núcleo.
— Primeira cerimônia de
entrega do Prêmio Kiyoshi
Yamamoto no dia 31. Os
premiados são Keiichi
Matsumoto, Hisanosuke
Kanegae, Yoshiharu
KakiharaeHiroshi
Haramoto.
Agosto — Atracam no porto
de Santos os navios de
treino das Forças de
Autodefesa Marítima do
Japão. São os navios
Akizuki, Teruzuki, Yuudachi
e Murasame, com 1,2 mil
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tripulantes a bordo.
Setembro — 1 °
Campeonato Sul-americano
de Nikkeis com a
participação de 50 atletas de
Peru, Argentina e Paraguai.
O evento acontece no
Nippaku Bunka Center.
Outubro — É compilado o
relatório da imigração do
período de 13 anos pósguerra. O número de
imigrantes neste intervalo foi
de 46.401 pessoas.
— Chega à Fazenda São
Estéfano o primeiro grupo de
assentados composto por
sete jovens egressos do
orfanato Elizabeth Thunders.
1966 As despesas de transporte
aos imigrantes passam a ser
custeadas integralmente
pelo governo japonês.
Abril — Kumaki Nakao
assume o cargo de primeiro
presidente da Federação das
Associações de Províncias
do Japão no Brasil (Kenren).
Maio — A Cooperativa
Agrícola de Cotia (CAC) é
fundada como Cotia Sangyo
Kumiai Chuo-kai (CAC
Cooperativa Central).
Junho — Pesquisa do
Centro de Estudos da Língua
Japonesa, intitulada "Visão
dos Nisseis sobre o
casamento", aponta que a
rejeição ao matrimônio entre
diferentes raças é maior
entre aqueles que estudaram
a língua japonesa.
— Segunda cerimônia de
entrega do Prêmio Kiyoshi
Yamamoto no dia 21. Os
consagrados são Nozomu
Abe, Shozo Sakai e Sakuzo
Sawabe.
Julho — Devido à polêmica
em torno da inseticida de
mercúrio Neantina, 600 mil
caixas de tomate são
impedidos de serem
despachados.
— Consulado de Manaus
informa que o número de
nikkeis dentro da jurisdição
éde 1.855 pessoas.
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Setembro — Nippon Imin
Engo Kyokai é
reconhecimento oficialmente
como organização
beneficente federal.
Dezembro — Fechamento
da escola primária Taisho
(abertura em 1915).
1967 Fevereiro — Com a
promoção da Federação das
Associações de Províncias
do Japão no Brasil (Kenren)
e por intermédio do Ijuu
Rengokai do Japão, o
primeiro grupo de imigrantes
do Kasato-maru visitam o
Japão no dia 28.
Participaram nove
imigrantes e seis
acompanhantes.
— A moeda brasileira é
desvalorizada e renomeado
como o Cruzeiro Novo no
dia 8.
Maio — 80 mil nikkeis se
reúnem no estádio do
Pacaembu (cidade de São
Paulo) para saudar o casal
de príncipes do Japão no dia
25.
Junho — Fundação da
empresa Café Solúvel Iguaçu
a partir de um acordo entre
japoneses e brasileiros na
cidade de Comélio Procópio
(PR). A fábrica é inaugurada
em 1971.
Julho — Terceira entrega do
Prêmio Kiyoshi Yamamoto.
Os favorecidos são Ryota
Oyama (juta), Torazo
Okamoto (chá) e Shigueo
Hayashi (orientação de
jovens das comunidades

rurais).
Agosto — Yukinobu Miyata
torna-se o primeiro doutor
em ciências farmacêuticas
nikkei.
Dezembro — Centro de
Estudos Nipo-brasileiros é
reconhecido como a pessoa
jurídica de utilidade pública.
1968 Março — Realização da 1a
Exposição de Orquídeas
pela Associação de
Orquidófilos de São Paulo.
Junho — Celebração do
aniversário de 60 anos da
imigração japonesa no Brasil
no dia 18. Fundação do
auditório em comemoração à
visita do príncipe Akihito.
A companhia aérea Varig
inicia a rota ao Japão no dia
26.
Agosto — O Cine Niterói é
transferido à Avenida
Liberdade (SP).
— Quarta entrega do Prêmio
Kiyoshi Yamamoto no dia
10. São prestigiados Ken
Okano, AkiraTaniguchi e
Narumi Ueno (falecido).
Setembro — Nascimento
do Brasil Nippon Bunka
Kyokai (Bunkyo - Sociedade
Brasileira de Cultura
Japonesa) no dia 7. A
renomeação do São Paulo
Nippon Bunka Kyokai
acontece em assembléia
geral no 13° ano de
existência.
Novembro — Em eleições
municipais, 11 prefeitos e 20
vice-prefeitos nikkeis são
eleitos.
Dezembro — Nambei
Kaihatsu Kabushiki Kaisha
(presidente: Akira Nasu)
adquire uma fazenda em
Três Lagos (MT) e Iguaçu
(Paraguai). A filial brasileira
é o Nippaku Nooboku
Kaihatsu Kaisha,
administrado em conjunto
entre brasileiros e
japoneses.
1969 Janeiro — A nectarina
começa a ser despachada

em grande escala ao
mercado paulista pela
Colônia Ramos, que é
controlada diretamente pelo
governo de Santa Catarina.
Fevereiro — Masao Kaino
torna-se o primeiro
secretário da Agricultura
nikkei do estado de Mato
Grosso.
Abril — A diretoria da
Cooperativa Agrícola
Bandeirantes faz demissão
coletiva. O órgão passa ao
controle do governo.
Maio — As despesas de
viagem dos imigrantes
(cerca de 600 mil ienes em
dinheiro da época) passa a
ser integralmente isento.
— A plantação de pimentado-reino de Tomé-açu (PA) é
afetada pela praga. O
escoamento de agricultores
a novas terras se intensifica.
Junho — Fundação da
Cooperativa de Industriais de
Mirandópolis (SP).
— Cerimônia de abertura do
Centro de Estudos
Japoneses da Universidade
de São Paulo no dia 20.
Agosto — Quinta entrega do
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Prêmio Kiyoshi Yamamoto.
Os premiados são Renkichi
Hiraga, Eizo Sakai, Susumu
Usui e Kiyoshi Hori.
Outubro — Fábio Ryoji
Yasuda assume o cargo de
Ministro do Comércio e da
Indústria. É o primeiro nikkei
a se tornar ministro.
1970 Janeiro — O internato de
excepcionais físico e mental
Kibo-no-iê (Casa da
Esperança) é reconhecido
como entidade social
beneficente. É inaugurado
como Sociedade
Beneficente Casa da
Esperança.

Março — Seqüestro do
cônsul Nobuo Ooguchi no
dia 11.0 governo brasileiro
aceita libertar cinco presos
políticos incluindo nikkei e o
diplomata foi solto no dia 15.
Julho — A Cooperativa
Agrícola de Cotia, em
conjunto com a Companhia
Marubeni-lyda do Brasil e o
Yamamotoyama do Japão,
cria uma empresa de
fabricação e comércio de
chá verde.
— Ijuu Jigyodan (Agência da
Imigração do Japão) devolve
2.356.050 ienes referentes a
despesas de viagem como
fundo do Nippaku Imin Engo
Kyokai.
— O missionário da ordem
religiosa Tenrikyo, de
sobrenome Shiraki, colhe
sementes de mamão papaya
no Havaí (EUA) durante seu
trajeto para o Brasil.
Chegando ao País, ofereceas aos agricultores nikkeis
do Pará que sofriam com a
praga que atingia a
plantação de pimenta-doreino. Isso deu origem ao
"papaya-boom" no Brasil.

155

Agosto — Sexta entrega do
Prêmio Kiyoshi Yamamoto
no dia 14. Os premiados
são: Yuzo Nakagawa, Kaoru
Hiramatsu, Haruju Matsuoka
e Taichi Yoshioka. A
cerimônia de entrega
aconteceu no dia 4 do mês
seguinte.
Setembro — Inauguração
do auditório construído em
comemoração da visita do
príncipe herdeiro Akihito
(Centro de Cultura Nipobrasileira, em São Paulo).
Novembro — Três
candidatos nikkeis são
eleitos para a Câmara
Federal e cinco para a
Assembléias Legislativas.
1971 Janeiro — Pelo acordo
entre a Sociedade Civil
Jatak do Brasil e a Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo, é
decidido que quem sai
formado do colegial no
Japão pode matricular-se
em colégios agrícolas do
Brasil.
Fevereiro — A embaixada
do Japão se transfere do Rio
de Janeiro para Brasília.
Cria-se um novo consulado
geral do Japão para a cidade
carioca.
Abril — O consulado geral
do Japão em São Paulo
anuncia que o número de
japoneses dentro de sua
jurisdição (São Paulo, Mato
Grosso e triângulo mineiro) é
de 59.438 famílias com uma
população de 132.026
pessoas.
— A Câmara Municipal de
São Paulo hasteia pela
primeira vez o hinomaru
(bandeira japonesa) em
comemoração ao aniversário
do imperador japonês no dia
29.
Setembro — Sétima
entrega do Prêmio Kiyoshi
Yamamoto no dia 4. Os
homenageados foram
Tsunezaemon Maeda,
Hatsuo Ishibashi e Yoshiji
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Kodato.
Dezembro — Chega ao
Brasil o grupo de pesquisas
para o desenvolvimento do
rio Ribeira de Iguape (SP). A
delegação foi enviada pelo
Ministério das Relações
Exteriores.
1972 Janeiro — O Nihongogakko
Rengokai (Federação das
Escolas de Língua
Japonesa) anuncia sua
dissolução no dia 7.
Março — Nasce um
nihonjinkaino Rio de
Janeiro.
— Kunito Miyasaka renuncia
à vice-presidência do Banco
América do Sul. Ao mesmo
tempo, afastou-se detodosos cargos ligados à
comunidade nikkei e voltou
ao Japão no dia 8 de maio.
Abril — Criação da
comissão nikkei de apoio ao
aniversário de 150 anos de
independência do Brasil.
Junho — Nascimento do
São Paulo Nippaku Engo
Kyokai (novo nome do
Nippon Imin Engo Kyokai). É
a Beneficência Nipobrasileira de São Paulo
(Enkyo).
Agosto — Oitava entrega
do Prêmio Kiyoshi
Yamamoto. Foram laureados
Kazuta Imagawa, Taichi ro
Hashizume e Kiyoharu
Endo.
— O judoca Chiaki Ishii
conquista a medalha de
bronze na categoria peso
leve nas Olimpíadas de

Munique (Alemanha) no dia
25.
Setembro —Abertura da
linha de metrô norte-sul
(atual linha azul) na cidade
de São Paulo.
Novembro — A revista da
Cooperativa Agrícola de
Cotia Noogyou to Kyodo
anuncia seu último número
para o mês seguinte (edição
258).
— A população brasileira
chega a 100 milhões de
habitantes.
— As eleições municipais
geram 13 prefeitos, 14 viceprefeitos e 137 vereadores
nikkeis.
1973 Janeiro — O navio Brasilmaru, que trouxe
aproximadamente 16 mil
imigrantes em 52 viagens
feitas em um período de 19
anos desde 1954, chega a
Santos com 245 japoneses
a bordo em sua última
viagem.
Fevereiro — Desembarcam
os imigrantes jovens pelo
sistema de estudo em
colégios agrícolas do estado
de São Paulo. Eles se
dividem em várias escolas.
— A revista da Cooperativa
Agrícola de Cotia Noogyou to
Kyodo passa a ser administrada em conjunto entre
CAC e Cooperativa Central
Agrícola Sul Brasil e
publicada sob o novo nome,
Noogyou no Brasil.
— É determinada a
dissolução do Doojinkai, que
durante muito tempo
contribuiu à comunidade
nikkei através de assistência
médica. Suas atividades são
sucedidas pela Beneficência
Nipo-brasileira de São Paulo.
Março — O último navio de
transporte de imigrantes,
Nippon-maru, chega a
Santos (SP). Desde então, a
imigração passa a ser via
aérea.
Julho — Chega o primeiro
grupo de imigrantes por

avião, com 35 integrantes,
no dia 6.
— Nona entrega do prêmio
Kiyoshi Yamamoto. O
prêmio foi para Toranosuke
Ikeda (Campinas), Ichiro
Shimizu (Mirandópolis) e
Toshiharu Kunisawa (Rio de
Janeiro).
Agosto — Empresa
multinacional concede verba
a escola Nihonjin Gakkoo
(reconhecido pelo Ministério
da Educação) de Campo
Limpo (SP) para doar 12,6
bilhões de ienes para
construção e manutenção da
instituição.
— Aumenta o interesse dos
agricultores nikkeis pela
região do cerrado, no estado
de Minas Gerais.
Outubro — O consulado
geral do Japão em São
Paulo revela que o
contingente de nikkeis é de
540.590 pessoas (127.400
com nacionalidade japonesa)
e os japoneses com estadia
prolongada totalizam 1.830.
— É decidido o retorno ao
Japão de 9 famílias com 29
pessoas que aguardavam a
aplicação da lei de
assistência do governo do
Japão (referente à tarefa do
consulado de repatriá-los).
Novembro —A Federação
das Organizações
Econômicas (Keidanren) cria
no dia 9 uma comissão
conjunta civil de economia
nipo-brasileira em Tóquio.
— As últimas três famílias
com 14 pessoas que
pertenceram ao kachi-gumi
retornam ao Japão através
da lei de assistência do
governo.
1974 Janeiro — O Ijuu Jigyoodan
(Agência da Imigração do
Japão) anuncia o plano de
venda de lotes de Várzea
Alegre (MS) a imigrantes
solteiros interessados em
se tornar autônomos.
— Um grande torii (portal)
vermelho é erigido no dia 23
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na rua Galvão Bueno, na
cidade de São Paulo.
Março — É decidido o
estabelecimento de um
consulado geral em Curitiba
(PR).
— No dia 14, Susumu Usui
se sucede na plantação da
variedade Patrícia da uva
itália.
— O nikkei Shigueaki Ueki
assume o posto de ministro
das Minas e Energia, no
governo Geisel. É o
segundo ministro nikkei no
País.
Abril — Cinco japoneses da
primeira turma de
estudantes de colégio
agrícola formam-se. Quatro
deles dão prosseguimento
aos estudos em faculdades
agrícolas e o outro avança
para a faculdade de
medicina.
— Inicia-se o
desbravamento de São
Gotardo (MG) com o
assentamento de 24
famílias. É desenvolvido o
projeto Cerrado da
Cooperativa Agrícola de
Cotia.
Junho — O Ijuu Jigyoudan
(Agência da Imigração)
entrega oficialmente a Casa
dos Imigrantes em Santos à
Beneficência Nipo-brasileira
de São Paulo.
Agosto — Décima entrega
do Prêmio Kiyoshi
Yamamoto. Masuto Fujiwara
(melhoramento da uva),
Hiroshi Yoshio
(melhoramento da carne

bovina) e Junichi Shigueno
(manejo de granjeiros).
— Famílias integrantes da
Cooperativa Agrícola de
Cotia avançam para São
Joaquim (SC) e criam um
aglomerado de produtores
de maçã.
Setembro — Sociedade
Beneficente Santa Cruz
decide a concessão gratuita
do terreno do sanatório de
Campos do Jordão para a
Beneficência Nipo-brasileira
de São Paulo.
— Primeiro-ministro do
Japão Kakuei Tanaka se
encontra com o presidente
brasileiro Ernesto Geisel. O
governo japonês promete
cooperar no projeto de
desenvolvimento do cerrado.
Outubro —Criação da
Federação Japonesa de
Parlamentares do Brasil.
Novembro —Cinco nikkeis
são eleitos deputados
federais.
1975 Janeiro — A Colônia Iboti
(RS) despacha a primeira
carga de uvas da variedade
Kyoho.
Fevereiro — Chega ao País
o grupo de pesquisas da
região de Cerrado, do
governo japonês.
Março — A Colônia Ramos
(SC) despacha a primeira
carga de maçãs da
variedade japonesa Mutsu.
Abril — Guenichiro
Nakazawa assume a
presidência do Bunkyo.
— Tadashi Takenaka
assume a presidência do
Enkyo.
— A Federação das
Associações de Províncias
do Japão no Brasil torna-se
um órgão reconhecido
oficialmente.
Agosto — É realizada a 11a
entrega do Prêmio Kiyoshi
Yamamoto no dia 30.
Takema Tamura (batata),
Kiyoshi Yogo e Kimisaburo
Hirai (melão) são consagrados.
157

— Edmundo Susumu Fujita
torna-se o primeiro diplomata
nikkei no dia 21.
Setembro — A Japan
International Cooperation
Agency (Jica) cria em
JacareíoCentrode
Treinamento dos Imigrantes
Agrícolas do Brasil no dia
27.
1976 Janeiro — Chega do Japão
o grupo de pesquisas da
apicultura.
Fevereiro — Inicia-se o
despacho em escala da
maçã da Colônia Ramos
(SC).
Julho — Cerimônia de
inauguração do Centro de
Estudos Japoneses da
Universidade de São Paulo.
Setembro — É realizada a
12a entrega do Prêmio
Kiyoshi Yamamoto, que vai
para lenori Nakao (orquídea),
Hiroshi Saito (uva itália) e
Hiroshi Watanabe (tomate).
Uma carta de agradecimento
especial é entregue ao
doutor Kenshi Ushirozawa
(maçã).
— O presidente Geisel
torna-se o primeiro chefe de
Estado brasileiro a visitar o
Japão.
— Abertura da linha
telefônica direta internacional
entre o Japão.
Outubro —Abertura de
uma estrada atravessando a
Colônia Tomé-açu (PA).
Novembro — Nas eleições
municipais do dia 15, são
escolhidos 15 nikkeis para
prefeito, 11 paravice-prefeito
e 82 para vereador
(resultados dos estados de
São Paulo e Paraná).
1977 Fevereiro — Chegam de
Paraguai jovens estagiários
agrícolas, que visitam
fazendas de agricultores
nikkeis de diversas regiões.
— Federação das
Associações de Províncias
do Japão no Brasil (Kenren)
inicia a elaboração de livro
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dos óbitos subdividido por
província. Oferenda ao
Mausoléu dos Imigrantes
situado no parque Ibirapuera.
Maio — CAC Cooperativa
Central promove a cerimônia
em comemoração ao
aniversário de 50 anos da
entidade no dia 25.
Junho — Descerramento do
mausoléu na Colônia
Guatapará (SP) no dia 25.
Agosto — E promovida a 13a
entrega do Prêmio Kiyoshi
Yamamoto. São premiados
Umeichi Shimoguiri (batatasemente), Taizo Ito (abacate)
e Kanjiro Fukushi (morango).
Recebe a carta de
agradecimento especial o
doutor Alcides de Carvalho,
que contribuiu à cultura do
café.
Novembro — O Ministério
da Agricultura distribui para
todo o país o alho
Tyonanshu, variedade de
primeira qualidade
desenvolvida na Colônia
Ramos (SC).
— O Ijuu Jigyoodan (Agência
da Imigração) inicia a
construção da Colônia Auri
Verde, de gestão direta, em
Capão Bonito (SP).
1978 Janeiro — Começa o
loteamento de terras da
Colônia Auri Verde pelo Ijuu
Jigyoodan (Agência da
Imigração).
— Os familiares de Kiyoshi
Yamamoto doam todas as
suas condecorações ao
Museu Histórico da

Imigração Japonesa no
Brasil no dia 10. O motivo
era de que "as
condecorações não foram
obtidas por Kiyoshi em
particular, mas sim pela
colônia em geral, sendo
portanto mais apropriado
deixá-los no museu".
— São enviados do Brasil 47
objetos históricos dos
imigrantes ao Meiji-mura
(província de Aichi).
Fevereiro — Kichisaburo
Iguchi, de Ferraz de
Vasconcelos (SP), constrói
um asilo de idosos por
iniciativa própria.
Março — O Nichigo
Fukyuukai, entidade de
divulgação da língua
japonesa, se dissolve e se
une à Aliança Cultural BrasilJapão.
Junho — A 5a Assembléia
Geral Anual da Associação
dos Jornais Nikkeis
Ultramarinos é realizada em
São Paulo.
— Cerimônia comemorativa
dos 70 anos de Imigração
Japonesa no Brasil no dia
18. A solenidade reúne 80
mil nikkeis no estádio do
Pacaembu (cidade de São
Paulo) e tem a presença do
casal de príncipes herdeiros
Akihito e Michiko além do
presidente brasileiro Ernesto
Geisel.
— Conclusão da construção
do jardim japonês no Largo
da Pólvora no bairro da
Liberdade (cidade de São
Paulo). Estabelecimento da
estátua de Shuhei Uetsuka.
— Inauguração do Museu
Histórico da Imigração
Japonesa no Brasil.
— A companhia aérea JAL
inicia vôos regulares entre as
cidades de São Paulo e
Tóquio.
Agosto — Entrega do 14o
Prêmio Kiyoshi Yamamoto.
Os premiados são Kaoru
Hino (cacto), Mititoshi
Yanase (algodão), Masao
Igarashi (café) e Motoji Ito

(manejo de granjeiros).
Outubro — A Associação
Cultural e Assistencial
Liberdade (Acal) inicia as
atividades de radio-taissô na
praça da Liberdade (cidade
de São Paulo).
Novembro — Assinatura do
Acordo Básico da
companhia CPA de
desenvolvimento agrícola do
capital conjunto entre o
Japão e o Brasil que dá
andamento ao projeto
cerrado.
— Três nikkeis de São
Paulo e um do estado do
Paraná são eleitos
deputados federais.
1979 Fevereiro — Conclusão da
sala de acervo do Museu
Histórico da Imigração
Japonesa no Brasil.
Março — O ministro da
Agricultura, Paulo Nei, pede
a contribuição dos agricultores nikkeis para o Projeto
Cerrado.
Maio — Para participar do
Projeto Cerrado, que tem
auxílio financeiro do governo
japonês, os nikkeis
brasileiros criam a
Companhia de Investimento
Agrícola Cerrado. Seu
presidente é Katsuzo
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Yamamoto.
Julho — O ex-cônsul-geral
de São Paulo, Nobuo
Ooguchi, assume o cargo de
embaixador do Japão no
Brasil.
Agosto — Entrega do 15o
Prêmio Kiyoshi Yamamoto.
Os premiados são Shou
Yoshioka (pêssego), Shinichi
Ogawa (goiaba) e Suguru
Hirooka (uva). O doutor
Orlando Lisitano recebe o
prêmio especial.
— Realização do segundo
congresso dos burocratas
nipo-brasileiros em Brasília
(DF) no dia 16. O
representante do Japão é o
ministro das Relações
Externas, Sunao Sonoda.
Setembro — A Jica informa
que o número de imigrantes

japoneses no primeiro
semestre do ano foi de 44
pessoas.
— A inflação sobe e o
consórcio se torna moda
entre os nikkeis.
Novembro — É
estabelecida em São Paulo
a Associação da Faculdade
de Agronomia de Tóquio.
— Realização da cerimônia
em comemoração aos 50
anos da imigração japonesa
na Amazônia.
Dezembro — É criada no
dia 21 a sessão da América
Latina no Ministério das
Relações Externas do
Japão.
1980 Janeiro — O consulado
geral do Japão em São
Paulo anuncia que o número
de japoneses residentes no
País sofreu redução de
1.920 pessoas em relação
ao ano anterior.
— A Aliança Cultural BrasilJapão e a Jica promovem o
primeiro seminário para
professores da língua
japonesa.
Fevereiro — O filme Gaijin
— Caminhos da Liberdade,
que aborda a primeira fase
da imigração japonesa, tem
sua pré-estréia no Museu de
Arte Moderna (cidade de
São Paulo). A direção é da
sansei Tizuka Yamasaki.
Abril — É decidido o fim da
publicação da revista sobre
agricultura Brasil no
Noogyou.
Julho — Realização da
primeira reunião do
departamento feminino e
juvenil da Cooperativa
Agrícola de Cotia.
Agosto — Publicação da
História dos 70 anos da
Imigração Japonesa no dia
27.
— Entrega do 16o Prêmio
Kiyoshi Yamamoto. Os
homenageados são: Shunji
Nishimura (instrumentos
agrícolas), Nagatoshi
Yamaguchi (couve-flor) e
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Kanji Nagano (batatasemente). Álvaro Santos
Costa recebe prêmio pela
grande contribuição em
patologia botânica.
Setembro — Aumenta o
número de pessoas
solicitando retorno ao Japão
valendo-se da lei japonesa
de assistência.
Outubro — A agricultura
brasileira atravessa uma fase
muito ruim, especialmente o
setor de avicultura. Um
dirigente granjeiro de Mogi
das Cruzes (SP) suicida-se
por causa das dívidas.
Dezembro — O número de
novos imigrantes chegados
em 1980 é de 172 pessoas.
Dentre eles, 61 se dedicam
à indústria, 71 à agricultura,
33 vieram por ter família no
Brasil e 7 por outros
motivos. A informação é da
Jica.
1981 Janeiro — O consulado
japonês de Curitiba (PR) é
elevado ao status de
consulado geral.
Março — A Associação de
Intercâmbio Japão Brasil traz
o primeiro grupo de 13
estagiários.
Maio — Inicia-se a inscrição
para os interessados em
integrar a Colônia Caçador
(SC).
Julho — Entrega do 17o
Prêmio Kiyoshi Yamamoto.
Os premiados são: Tamitsu
Nishimori (maçã), Yoshio
Uwasa (cenoura) e Tadashi
Sugimoto (técnica de
produção em série de
batata). Edson Consormano
recebe prêmio pela
contribuição à tecnologia
agrícola.
Agosto — De acordo com o
censo de nikkeis da região
amazônica, há 1,7 mil
famílias com uma população
de 8 mil pessoas.
Setembro — A Colônia
Fukuhaku (Suzano, SP)
completa 50 anos.
— A Jamic e o Jemis, que
160
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durante 25 anos se
dedicaram a serviços ligados
à imigração, encerram suas
atividades.
— É comemorado o
cinqüentenário de
assentamento dos
estudantes da Escola
Superior de Colonização em
Parintins (AM).
1982 Janeiro — O consulado
geral do Japão em São
Paulo informa que há
100.240 japoneses em sua
jurisdição.
— No dia 12, é lançada a
revista Agro Nascente pelo
Cotia Seinen Renraku
Kyogikai.
— Shunji Nishimura funda o
Colégio Agrícola Nishimura
na cidade de Pompéia (SP).
Março — Dentre os 7.748
aprovados no vestibular da
Universidade de São Paulo,
978 são nikkeis (13%). A
informação é do Centro de
Estudos Nipo-brasileiros.
— O Hokkaido Kyokai
(Associação Hokkaido
Cultural e Assistencial do
Brasil) cria um grupo de
escoteiros.
Abril — A Jica inicia suas
atividades em uma
repartição anexa ao
consulado geral do Japão
em São Paulo.
Maio — O casal Tadao
Uchitani, da cidade de
Suzano (SP), doa 2,5
alqueires de terra à
Beneficência Nipo-brasileira
de São Paulo (Enkyo) no

dia 11.
— Aniversário de 20 anos
da Colônia Guatapará (SP)
e inauguração de um salão
público no dia 15.
Junho — A Associação
dos Imigrantes Técnicos
Industriais do Brasil
comemora os 20 anos de
atividades no dia 20.
— Cinqüentenário do Nihon
Brasil Chuo Kyokai no dia
21.
Agosto — Entrega do 18o
Prêmio Kiyoshi Yamamoto.
Os laureados são: Susumu
Ichimura (linho) e Tadao
Kimura (batata). Sarin
Simão recebe prêmio por
contribuição na tecnologia
de plantação de legumes.
Setembro — Produtores de
flores nikkeis criam uma
associação para a categoria
em São Paulo.
Novembro — Denunciado o
alto salário dos executivos
da Cooperativa Agrícola de
Cotia.
— Três nikkeis são eleitos
deputados federais e dois
como estaduais.
Dezembro — Realização
da Semana Japonesa pelo
consulado geral, Fundação
Japão, Jetro (organização
oficial de comércio exterior
do Japão) e Associação
Nacional de Turismo
Japonês (atual Organização
Nacional de Turismo
Japonês).
1983 Janeiro — Por influenciada
reforma política no Japão, a
Jica decide encerrar as
atividades ligadas à
emigração. A comunidade,
chocada, decide enviar um
telegrama solicitando a
continuidade deste trabalho.
Dias depois, a entidade revê
seus planos de eliminar
estas atividades.
— O consulado geral do
Japão em São Paulo
informa que o número de
japoneses dentro de sua
jurisdição é de 102.465

pessoas até o dia 11 de
outubro do ano anterior.
Dentre eles, o número de
imigrantes permanentes é
de 98.645 pessoas, o que
representa redução de 1.173
japoneses.
— É aberto o asilo Ipelândia
em Suzano (SP).
Abril — Masuichi Omi é
eleito presidente da
Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa (Bunkyo).
— O deputado federal Diogo
Nomura assume o cargo de
presidente da comissão de
relações exteriores da
Câmara.
Junho — No dia 18, é
realizada cerimônia de
comemoração dos 75 anos
da imigração japonesa no
Brasil.
Agosto — Entrega do 19o
Prêmio Kiyoshi Yamamoto.
Os premiados são: Kootaro
Okuyama (uva rubi) e
Hirofumi Kague (soja). Shiro
Miyasaka leva prêmio por
desenvolvimento da soja.
Setembro — A escola
Akama Gakuin (localizada
na cidade de São Paulo)
completa 50 anos.
Novembro — O Museu
Histórico da Imigração
Japonesa no Brasil realiza a
exposição das colônias na
fase inicial. Os materiais
pertenciam aos núcleos
Juqueri, Iguape, Cotia, Lins,
Tóquio, Birigüi, Hirano,
Cacatu, Vaivém, Brejão e
Uetsuka.
— Inauguração do forno da
siderúrgica de Tubarão
(ES). A usina é
administrada por japoneses
e italianos.
— O artista Tomoo Handa
doa 45 obras da série de
pinturas Vida dos
Imigrantes ao Museu
Histórico da Imigração
Japonesa no Brasil.
— A Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa
(Bunkyo) promove o
seminário Futuro e

CAMINHO
DOS IMIGRANTES
JAPONESES
- BRASILSÉCULO 20
Perspectivas da
Comunidade Nikkei. O
evento é dirigido a nisseis e
sanseis.
1984 Janeiro — A Sociedade
Brasileira de Cultura
Japonesa(Bunkyo) se
empenha na construção de
um centro esportivo e a
Beneficência Nipo-brasileira
de São Paulo (Enkyo) na
construção de um hospital.
— O consulado geral do
Japão em São Paulo divulga
que o número de japoneses
dentro de sua jurisdição é de
100.627 pessoas.
— Cerimônia de entrega da
propriedade e prédio do
Centro de Imigração TecnoIndustrial em Novo Mundo
custeado pelo Enkyo.
— Prefeito municipal de São
Paulo, Mário Covas, isenta
as pessoas com mais de 65
anos de idade do pagamento
de passagens de ônibus.
Fevereiro — É planejada a
publicação de revista
comemorativa dos 30 anos
do início do projeto dos
jovens imigrantes de Cotia
(SP). Dentre os 2,5 mil
imigrantes, cerca de 500
retornaram ao Japão ou
morreram.
— Através da pesquisa
realizada pelas oito
entidades diplomáticas
japonesas descobre-se que
o número de japoneses em
todo o Brasil é de 130.433
pessoas.
Abril — Cerimônia de

entrega do Centro de
Imigração Agrícola de
Jacareí(SP).
— Realização da
comemoração de aniversário
de 25 anos de imigração de
noivas.
Maio — O governo japonês
anuncia o empréstimo de
700 milhões de dólares para
a segunda fase do projeto de
desenvolvimento agrícola do
cerrado.
Julho — Como evento
comemorativo de aniversário
de 25 anos, o Kodomo-noSono promove o simpósio
nipo-brasileiro para as
crianças excepcionais no
salão da Sociedade
Brasileira de Cultura
Japonesa (Bunkyo).
— A uva rubi Okuyama,
desenvolvida por Kootaro
Okuyama em Santa Mariana
(PR), é reconhecido e
registrado pelo Ministério da
Agricultura, Silvicultura e
Pesca do Japão no dia 23.
— Entrega do 20° Prêmio
Kiyoshi Yamamoto a Noboru
Ooya (semente de mamão
papaia havaí) e Hidehiko
Fujiwara (semente de
mamão papaia havaí). São
entregues cartas de
agradecimento a Renato da
Costa Lima (café), CAC
Cooperativa Central e
Cooperativa Central Agrícola
Sul Brasil.
Setembro — Em
homenagem aos 55 anos da
imigração à região
amazônica, são realizados
eventos comemorativos nas
principais colônias
japonesas. A imigração
japonesa na região começou
em 23 de setembro de 1929
em Acará (atual Tomé-açu,
PA).
Outubro — O casarão do
chá, situado em Mogi das
Cruzes, é reconhecido pela
Secretaria da Cultura do
estado de São Paulo como
monumento histórico. É
publicado o Casarão do Chá,
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primeiro registro sobre o
empreendimento.
Dezembro — É registrada a
entrega dos direitos do exCentro de Imigração Tecnoindustrial do ex-Jamic ao
Enkyo. O fato impulsiona a
construção do Hospital NipoBrasileiro.
1985 Janeiro — O número de
japoneses na jurisdição do
consulado geral do Japão
em São Paulo é de 98.759
pessoas.
Fevereiro — Cerimônia de
entrega do patrimônio da
Jica na Colônia Guatapará
(SP).
Março — Formam-se os 29
alunos da primeira turma do
Colégio Agrícola Nishimura,
de Pompéia (SP). A
instituição foi criada pelo
Shunji Nishimura, da Jacto
instrumentos agrícolas.
Maio — O núcleo Mizuhomura (São Bernardo do
Campo, SP) comemora 50
anos de existência.
— Início do projeto de
desenvolvimento ultramarino
pelos jovens da Jica.
Outubro — Inauguração da
Albras (a empresa produziria
160 mil toneladas de metal
básico de alumínio ao ano).
1986 Fevereiro — Chegada da
primeira turma de jovens do
projeto de desenvolvimento
ultramarino da Jica.
Março — É fechado o
escritório da IBC (Instituto
Brasileiro de Café) em
Tóquio.
Junho — Fundação do
Hospital Nipo-brasileiro
(Guarulhos-SP).
— A Cooperativa de
Colonização do Brasil decide
criar a colônia própria em
Teixeira de Freitas (BA).
Agosto — É promovido o
primeiro congresso de
embaixadores latinoamericanos em São Paulo.
— Entrega do 21° Prêmio
Kiyoshi Yamamoto a Shinjiro
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Miura(amora)elchiro
Namekata (pêra chinesa).
Outubro — Acontece a
cerimônia em comemoração
aos 50 anos da imigração
japonesa no Paraguai.
Novembro — São eleitos
três deputados federais e
quatro deputados estaduais
nikkeis.
1

Janeiro — consulado geral
do Japão em São Paulo
divulga que o número de
japoneses na sua jurisdição
é de 95.764 pessoas, com
redução de 1.713 pessoas
em comparação ao ano
anterior.
Março — Grupo de
representantes de
comunidades rurais do
Japão vem ao País à procura
de noivas.
Junho — O Cine Shochiku
encerra a sua história de 28
anos.
Agosto — O preço da
pimenta-do-reino sofre
grande depressão e aumenta
o movimento dekassegui da
região amazônica para o
Japão.
Setembro — A CAC
Cooperativa Central
comemora os 60 anos de
fundação.
Outubro — A CAC inaugura
colégio agrícola em Jacareí
(SP), como parte de evento
comemorativo dos 60 anos
da entidade.
Novembro — O movimento
dekassegui ao Japão
começa a gerar problemas,

levando o Ministério do
Trabalho do Japão a
pesquisar o assunto.
1988 Janeiro — O consulado
geral do Japão em São
Paulo revela que há 95.764
japoneses em sua
jurisdição.
— Cerimônia de lançamento
da versão em português do
livro Imin no Seikatsu no
Rekishi ( O imigrante
japonês. História de sua vida
no Brasil), de Tomoo Handa.
Fevereiro — Centro de
Estudos da Língua Japonesa
realiza assembléia de
inauguração. O primeiro
presidente é Fujio
Tachibana.
Abril — Inauguração do
Hospital Nipo-brasileiro
(Guarulhos-SP).
Maio — Jica informa o
resultado do censo de
nikkeis na Argentina. É
registrada a existência de
47,3 mil pessoas.
— Centro de Estudos Nipobrasileiros divulga o
resultado intermediário da
pesquisa da população total
de nikkeis no Brasil. São
verificados 1,16 milhões de
nikkeis, 840 mil isseis e 337
mil famílias no total.
Junho — É realizada no
estado de Paraná a
exposição de produtos
agrícolas em comemoração
aos 80 anos da imigração.
— É realizada no dia 18 a
comemoração do 80°
aniversário da imigração
japonesa no Brasil no
estádio do Pacaembu (SP).
Participaram do evento o
presidente José Sarney e a
sua alteza Aya-no-Miya.
Agosto — Entrega do 22°
Prêmio Kiyoshi Yamamoto.
Os premiados são Togoro
Shimosaka (agricultura no
cerrado), Souhei Okamoto
(agricultura local) e Flávio
Augusto de Araújo Couto
(pesquisa agrícola).
Dezembro — O consulado

geral recebe grande número
de requisição de passaporte
por dekasseguis.
1989 Janeiro — Falece no dia 7
o imperador Showa, Hirohito.
— Seigo Tsuzuki é nomeado
ministro da Saúde. É o
terceiro ministro nikkei.
Fevereiro — O ambulatório
da Beneficência Nipobrasileira de São Paulo
(Enkyo) realiza numerosos
exames médicos de jovens
dekasseguis. Na região
amazônica formam-se filas
de pessoas aguardando a
emissão de vistos diante do
consulado.
Março — A Associação de
Nikkeis de Rio de Janeiro
gera o primeiro presidente
nissei.
Novembro — É
comemorado em Belém (PA)
eem Manaus (AM) o
aniversário de 60 anos da
imigração japonesa na
região amazônica.
1990 Fevereiro — Os nikkeis,
principalmente do Lions
Club, promovem campanha
para a devolução do Hospital
Santa Cruz (antigo Nippon
Byoin), que havia sido
desapropriado pelo governo
na ocasião da eclosão da
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Segunda Guerra (confisco
dos bens de povos de
nações inimigas). O hospital
aceita que os nikkeis
ocupem a metade dos
cargos de diretoria. O
presidente José Sarney
também assina o acordo,
marcando o primeiro passo
para a devolução do hospital.
— A Associação Cultural e
Assistencial da Liberdade
inaugura sua sede na
avenida Liberdade (São
Paulo).
— O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE) anuncia que a
inflação de fevereiro chegou
a 72,78%. O índice de
inflação durante os cinco
anos de mandato do
presidente José Sarney
chegou a 1 milhão porcento.

Março — Fernando Collor
de Mello, eleito no ano
anterior com 35 milhões de
votos na primeira eleição
direta para presidente depois
de mais de 20 anos de
ditadura, assume a
presidência da República.
Abril — O número de vistos
para o Japão emitidos pelo
consulado geral do Japão
em São Paulo atinge a casa
dos dez mil em três meses.
Aumento de dekasseguis
nisseis e sanseis.
Maio — Devido ao
movimento dekassegui, o
número de agricultores
nikkeis de Mogi das Cruzes
(SP) diminui drasticamente.
Jornal brasileiro informa que
as verduras sofreram alta de
preços fora do normal.
Junho — O Ministério da
Justiça do Japão faz
reformulação na lei de
controle da imigração. As
condições de entrada e
permanência de nikkeis ao
país são facilitadas.
— Delegação da Associação
Japonesa de Sumo chega
com cem lutadores da
modalidade. Durante três
dias realizam o Torneio de
Grã Sumo no ginásio do
Ibirapuera (São Paulo).
Agosto — Filas diárias com
mais de 200 dekasseguis se
formam no consulado geral
do Japão em São Paulo para
o requerimento do visto de
trabalho para o Japão.
— Entrega do 23° Prêmio
Kiyoshi Yamamoto no dia
28. Haruo Kumatani
(goiaba), Kiyoichi Kumatani
(goiaba) eTadatoshi
Saekusa (pimentão)
recebem o prêmio.
— Inauguração do Centro de
Estudos da Língua
Japonesa.
Setembro — Inauguração
do Centro de Intercâmbio
Cultural Nipo-brasileiro de
Amazonas, em Belém (PA),
no dia 15.
— Integrantes da
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Cooperativa Agrícola de
Cotia assentados em
Barreiras (BA) como parte
do projeto cerrado se
deparam com o perigo de
um colapso devido à
estagnação do capital de
financiamento.
Outubro — Centro de
Estudos Nipo-brasileiros
conclui o censo de nikkeis,
que vinha realizando como
evento comemorativo dos 80
anos de imigração japonesa.
— Pesquisa revela que a
população de nikkeis no país
éde 1.228.000 pessoas.
— Em eleições gerais, um
recorde de sete nikkeis se
tornam deputados federais.
— A ponte Novo Oriente,
símbolo da Colônia Tietê (um
dos quatro maiores núcleos
de colonização), desaparece
sob as águas na construção
de uma represa.
Novembro — O grupo de
visita ao Japão Furusato
Soosei parte com 249
integrantes e promove
intercâmbio durante dez dias
no país.
1991 Janeiro — Paulo Kobayashi
é eleito presidente da
Câmara Municipal de São
Paulo. É o primeiro nikkei a
se tornar presidente da
Câmara.
Março — O nissei Kohei
Denda assume o cargo de
presidência do Banco
América do Sul.
Abril — O nissei Atushi
Yamauchi assume a
presidência da Sociedade
Brasileira de Cultura
Japonesa (Bunkyo).
Julho — Quatro brasileiros
não-nikkeis falsificam
certidão de casamento com
mulheres nikkeis para
trabalhar no Japão como
dekassegui. Descobertos,
são presos no Japão.
— Entrega do 24° Prêmio
Kiyoshi Yamamoto. São
premiados Toyotaro Murata
(desenvolvimento da pêra
164

CAMINHO
DOS IMIGRANTES
JAPONESES
-BRASILSÉCULO 20
japonesa), Shigueru Aoyama
(prevenção e exterminação
de pragas; desenvolvimento
da técnica de plantio em
série) e Mamoru Yamamoto
(desenvolvimento da cultura
de uva da região das
margens do rio São
Francisco).
Agosto — O Ministério do
Trabalho do Japão
estabelece um centro de
serviços empregatícios em
São Paulo.
— O número de vistos
emitidos em 1990 foi de 63
mil, de acordo com o
consulado geral do Japão
em São Paulo.
Novembro — A Sociedade
Brasileira de Cultura
Japonesa (Bunkyo) promove
simpósio sobre dekassegui.
1992 Janeiro — A companhia
aérea JAL cria a linha para
Nagóia.
— Consulado geral do Japão
em São Paulo anuncia que o
número de vistos emitidos
em 1991 foi de 61,5 mil.
— De acordo com o
Ambulatório do Enkyo, 7.109
pessoas se submeteram ao
exame médico com fins de
trabalhar no Japão durante
1991. Dentre eles, 9,1%
eram isseis, 88% nisseis ou
sanseis e 7,3% não-nikkeis.
Fevereiro — A união entre
ex-bolsistas e o grupo de exestagiários dá origem à
Asebex.
— O Hospital Nipo-brasileiro
e o Hospital Santa Cruz

decidem consolidar a
cooperação mútua.
Março — É decidida a
entrega do Prêmio Eiji
Yoshikawa de Cultura a
Margarida Watanabe,
presidente do Kyusaikai.
— O sansei Go Ikemori,
campeão do Campeonato
Estudantil de Sumo do
Japão em 1990, entra no
clube Tamanoi-beya.
Abril — É inaugurado Na
Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa (Bunkyo) o
Centro de Informação,
Orientação e Assistência ao
Dekassegui.
— Reunião conjunta sobre a
economia do Brasil e do
Japão é realizada na Brasília
(DF).
Maio — O número de
exames médicos para
dekasseguis na
Beneficência Nipo-brasileira
de São Paulo (Enkyo)
diminui drasticamente.
Junho — É realizada no Rio
de Janeiro a Eco 92, reunião
de cúpula sobre
desenvolvimento e meio
ambiente.
— Aniversário de 50 anos de
fundação do Kyusaikai é
comemorado no Ikoi-noSono.
Julho — Devido à inflação, o
governo brasileiro lança
cédula de 100 mil cruzeiros.
Agosto — Entrega do 25°
Prêmio Kiyoshi Yamamoto.
São premiados Keinosuke
Murakami (administração
combinada com a
fruticultura), Manoel Tadashi
Hirata (cultura de café
adensado) eTomoaki Ise
(agricultura orgânica).
— Aeronave da fazenda
Maeda cai no estado de
Santa Catarina e quatro
irmãos da família falecem.
Setembro — Impeachment
do presidente Fernando
Collor de Mello é decidido na
Câmara dos Deputados.
Assume em seu lugar o vice,
Itamar Franco.

Outubro — Sociedade
Brasileira de Cultura
Japonesa (Bunkyo),
Beneficência Nipo-brasileira
de São Paulo (Enkyo) e
Federação das Associações
de Províncias do Japão no
Brasil (Kenren) criam o
Centro de Informação e
Apoio ao Trabalhador no
Exterior (Ciate).
— A companhia aérea
Korean Air inicia linha ao
Japão com dois vôos
semanais.
— São eleitos vereadores de
São Paulo Paulo Kobayashi,
Ushitaro Kamia, Jooji Hato e
Aurélio Nomura. No estado
do Paraná, um yonsei
(nikkei de 4a geração) é
eleito prefeito na cidade de
Assai.
— Governo brasileiro informa
que o índice de inflação é de
1.158% e o índice de
crescimento econômico, 0,8%.
1993 Janeiro — Consulado geral
do Japão em São Paulo
divulga que o número de
emissão de vistos ao Japão
foi de 41.828 em 1992.
— Acontecem dois casos
de roubo praticados por
dekasseguis, incluindo nãonikkeis, na província de Mie.
Fevereiro — Aumentam
pacientes de neurose entre
os dekasseguis.
Maio — Indícios de
epidemia da cólera em São
Paulo afetam restaurantes
de comida japonesa. O fato
deu origem à Associação
Brasileira de Culinária
Japonesa.
— O colapso financeiro da
CAC Cooperativa Central se
torna público.
Junho — É inaugurada a
Associação Brasileira de
Culinária Japonesa em São
Paulo.
— Comemoração dos 85
anos de imigração japonesa
no Brasil. A única
sobrevivente dos imigrantes
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pioneiros do navio Kasatomaru é Tomi Nakagawa, de
Londrina (PR).
Julho — O número de
vistos emitidos cai 39% em
relação ao primeiro
semestre do ano anterior,
totalizando 16.803, segundo
os dados do consulado
geral do Japão em São
Paulo.
— Entrega do 26° Prêmio
Kiyoshi Yamamoto. Os
premiados são Tsujimatsu
Akiyama (cultura do
abacate), Suehiro Kanou
(fruticultura) eTeruo
Shimomaebara (cultura da
acerola). Yoshio Utsumi
recebe o prêmio especial.
Agosto — O governo
brasileiro desvaloriza a
moeda cortando três zeros.
Outubro — Ministério das
Relações Externas do
Japão revela que há 680 mil
japoneses residentes no
exterior, sendo 97,5 mil no
Brasil.
Novembro — O conselho
deliberativo da imigração do
Ministério das Relações
Externas do Japão
apresenta um parecerão
titular da pasta. Os sanseis
também passam a ser
beneficiados pela lei de
assistência aos imigrantes.
— Funcionários da CAC
protestam pelo atraso no
pagamento de salários.
Dezembro — Inicia-se a
construção da casa de
espécime do Centro de
Pesquisa de História

Natural em Itaquera (cidade
de São Paulo).
1994 Fevereiro — Departamento
de Imigração do Ministério
da Justiça do Japão informa
que o número de pessoas
com nacionalidade brasileira
no país era de 155.714 até
junho do ano anterior.
Incluindo o grupo de isseis
que retornaram ao país de
origem e os nissèis de dupla
nacionalidade, o número de
trabalhadores no país
superou 170 mil.
Março — Governos do
Japão e do Brasil assinam
em Brasília o contrato
relacionado ao projeto da
terceira fase do
desenvolvimento agrícola do
cerrado. O projeto é orçado
em cerca de 14,9 bilhões de
ienes. A área a ser
desenvolvida no prazo de
cinco anos totaliza 80 mil
hectares nos estados de
Maranhão e Tocantins. O
número de assentados é de
80 famílias.
— Cooperativa Central
Agrícola Sul Brasil anuncia a
dissolução por livre arbítrio.
Abril — É iniciada a
campanha de abaixoassinado para a participação
dos eleitores japoneses
residentes no exterior nas
eleições do Japão (o
movimento é liderado pela
Federação das Associações
de Províncias do Japão no
Brasil — Kenren).
Junho — Uma grande frente
fria ataca a região sul do
Brasil, causando grandes
danosa agricultura e
fruticultura. A plantação de
café do norte do Paraná e do
interior de São Paulo
também são atingidas.
Setembro — A Cooperativa
Agrícola de Cotia decide a
dissolução por livre arbítrio.
A maior cooperativa agrícola
do Brasil com história de 67
anos desaparece.
Outubro — Cinco nikkeis se
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elegem como deputados
federais e três como
deputados estaduais.
Dezembro — Para atender
aos dekasseguis brasileiros,
oito policiais das delegacias
provinciais do Japão vêm a
São Paulo para fazerem
estágio de língua
portuguesa.
1995 Janeiro — Um grande
terremoto atinge a região de
Hanshin (Osaka e Kobe) no
dia 17, provocando a morte
de mais de 5,2 mil pessoas.
Oito brasileiros nikkeis que
trabalhavam na região como
dekasseguis também foram
vitimados.
Fevereiro — A substância
venenosa sarin é espalhada
em 16 estações de metrô de
Tóquio no dia 20. Cerca de
5,5 mil pessoas sofreram
intoxicação e 12 pessoas
morreram.
Março — Comemoração do
centenário do Tratado de
Amizade entre o Brasil e o
Japão. Como evento
comemorativo, são
plantados pés de ipê nos
parques do Carmo e do
Ibirapuera, em São Paulo.
Junho — Solenidade em
comemoração aos 80 anos
da Colônia Hirano. O número
de nikkeis remanescentes é
de 14 famílias.
Agosto — Grupo de visitas
do Japão chega ao Brasil
pelo programa Furusato
Soosei com 101 integrantes.
A comitiva promove
intercâmbio com nikkeis
durante dez dias em
diversas regiões.
— Akira Ono se torna
segundo tenente do exército
brasileiro aos 55 anos. É o
primeiro general nissei.
Setembro — Entrega do 27°
Prêmio Kiyoshi Yamamoto.
Recebem a homenagem
Yukio Furuhashi (cultura da
uva) e Takashi Chonan
(alho). Masasuke Majima
recebe o prêmio especial.
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Novembro — Beneficência
Nipo-brasileira de São Paulo
(Enkyo) inaugura o novo
prédio do Hospital Nipobrasileiro.
Dezembro — O número de
brasileiros que fizeram
registro de estrangeiro no
Japão era de 170 mil
pessoas até junho de 1995,
segundo a informação do
departamento da Imigração
do Ministério da Justiça do
Japão.
1

Janeiro — Inicia-se a
renovação da carteira de
identidade dos estrangeiros.
— O navio Brasil-maru, que
transportou imigrantes à
América do Sul e havia sido
ancorado na cidade de Toba
(na província de Mie) e
transformada em uma
instalação turística depois
do fim das operações, foi
fechada por problemas
administrativos no dia 31.
Fevereiro — O número de
estrangeiros registrados na
província de Gunma no final
de 1995 apresentou
aumento de 9,8% em
comparação ao ano anterior.
Na classificação por
nacionalidade, os brasileiros
totalizavam 11.121 pessoas.
— É realizada a
comemoração a Yukio
Oshiro, que assumiu o
cargo de superintendente
regional da Polícia Federal
do estado de São Paulo. O
evento aconteceu no
Okinawa Kenjinkai.

— A Jica promove o
seminário de apoio aos
nikkeis, sociedade nikkei e
educação da língua
japonesa.
Março — Falece no dia 12
a presidente do Kyusaikai,
Margarida Watanabe, que
durante anos contribuiu para
as obras sociais da
comunidade nikkei.
— Museu de Arte Nipobrasileira é aberto na
Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa (Bunkyo)
no dia 28.
Abril — A Honda do Brasil
anuncia no dia 9 a
construção de fábrica em
Sumaré (SP).
Maio — É lançado o
Dicionário de Plantas
Medicinais Brasileiras, de
autoria do botânico Goro
Hashimoto.
Julho — A companhia
aérea Vasp inicia a linha de
vôo direto entre São Paulo e
Osaka.
Agosto — Falece no dia 1 °
o artista plástico Tomoo
Handa, conhecido entre
outros pelo lançamento do
livro Imin no Seikatsu no
Rekishi (O imigrante
japonês. História de sua
vida no Brasil).
— O primeiro-ministro
japonês Ryutaro Hashimoto
visita o Brasil.
Setembro —
Comemoração dos 40 anos
da imigração de jovens para
a promoção do
desenvolvimento industrial
da América do Sul.
Outubro — Cerimônia em
comemoração aos 30 anos
de fundação da Federação
das Associações de
Províncias do Japão no
Brasil (Kenren).
— Cerimônia de assinatura
do registro do Parque
Ecológico de Gunma (PA).
Dezembro — São
formadas no dia 10 a
comissão de recepção para
a visita do casal imperial ao

Brasil e a comissão dos 90
anos de imigração.
1997 Janeiro — A Sociedade
Brasileira de Cultura
Japonesa (Bunkyo) realiza
no dia 13 audiência pública
sobre o projeto da escola
modelo Nippaku Gakuen.
Fevereiro — Inauguração
da escola modelo de língua
japonesa na Colônia Pinhal,
com o subsídio da Jica.
— As fortes chuvas na
região do Vale do Ribeira
(SP) provocam danos a 60
famílias agrícolas nikkeis,
com prejuízo direto de 7,2
milhões de reais.
— Começa a entrega de
carteiras de identidade a
estrangeiros.
Março — É aprovado o
projeto de ampliação do
Museu Histórico da
Imigração Japonesa no
Brasil, como obra
comemorativa da visita do
casal imperial.
Abril — Seminário para
conhecer o Japãoé
realizado no dia 25 na
Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa (Bunkyo).
Na presença de prefeitos e
vice-prefeitos nikkeis do
estado de São Paulo, foram
realizadas palestras e
debates pelos
representantes do governo
japonês e de empresas.
Maio — É promovido o
segundo congresso
brasileiro de jovens líderes
de entidades nikkeis, cujo
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objetivo é discutir o futuro da
comunidade níkkei.
— O imperador Akihito e a
imperatriz Michiko chegam
ao aeroporto de Belém (PA)
no dia 31.
Junho — O casal imperial
visita a região do rio
Amazonas. Os nikkeis
residentes no estado
promovem cerimônia de
recepção no dia 1 o .
— Um jantar de recepção do
casal imperial é realizado
pelo casal presidencial em
Brasília no dia 2. No dia 3
visitam o Congresso
Nacional e participam da
cerimônia de recepção
organizada pelos nikkeis.
— O casal conhece a cidade
de Belo Horizonte (MG) e vai
para São Paulo no dia 4.
— No dia 5, participam de
cerimônia de recepção
promovida pelos nikkeis no
ginásio do Ibirapuera.
Passaram também pelas
cidades de Curitiba (PR) e
Rio de Janeiro e rumaram a
Argentina no dia 9.

— Imigração japonesa no
Brasil completa 89 anos no
dia 18.
Julho — Governo brasileiro
comunica que o prazo de
renovação das carteiras de
identidade estrangeiras é até
o dia 13 de agosto.
Agosto — Acontece o
simpósio Dez Anos do
Fenômeno Dekassegui para
debater os problemas
gerados pelo dekassegui, a
partir das divisões:
"educação", "higiene mental",
"problema social" e
"readaptação".
Setembro — Chega ao
Brasil a seleção de beisebol
colegial japonês. Seis jogos
são realizados nas cidades
de São Paulo, Curitiba e
Maringá.
— O artista plástico Manabu
Mabe falece no dia 22 por
septicemia, aos 73 anos.
Outubro — O governador da
província de Oita, Morihiko
Hiramatsu, que visitou o
País para participar da
cerimônia comemorativa dos
45 anos do Oita Kenjinkai,
ministra palestra no Bunkyo.
— Inaugurada a fábrica de
automóveis da Honda do
Brasil.
— O presidente Fernando
Henrique Cardoso assina no
dia 16 documento
estabelecendo que os
estrangeiros com idade
superior a 60 anos ou com
deficiência física não
precisam renovar a carteira
de identidade mesmo após o
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vencimento do prazo de
validade, de nove anos.
Novembro — A Federação
das Associações de
Províncias do Japão no
Brasil (Kenren) publica a
revista Brasil Kenren (n° 4)
no dia 6, em comemoração
ao aniversário de 30 anos da
entidade.
Dezembro — É ministrada
a palestra Sociologia do
Dekassegui — História
Social dos imigrantes
Japoneses no Centro de
Estudos Japoneses da
Universidade de São Paulo
no dia 6.
1998 Janeiro — A OECE decide
conceder empréstimo
limitado em 23,686 bilhões
de ienes para o projeto de
melhoria ambiental do
estado do Paraná.
Fevereiro — Os jornais
Paulista Shimbun (Jornal
Paulista) e o Nippaku
Mainichi Shimbun (Diário
Nippak) anunciam a fusão
entre as duas partes.
Março — No dia 3 é lançado
o jornal Nikkey Shimbun
(Jornal do Nikkey), resultado
da união entre Paulista
Shimbun (Jornal Paulista) e
Nippaku Mainichi Shimbun
(Diário Nippak).
— O governo do estado do
Paraná decide oferecer 1,2
milhões de reais como verba
para o projeto de
comemoração dos 90 anos
da imigração japonesa no
Brasil, desenvolvidos pela
comunidade nikkei do
estado.
— 21 prefeitos e quatro viceprefeitos nikkeis do estado
de São Paulo, liderado pelo
ex-deputado federal Diogo
Nomura visitam o Japão para
participar do Nikkeijin Taikai,
promover encontro com
representantes políticos
japoneses e intercâmbio
amistoso em diversas
regiões do país.
— Falece no dia 30 Tatsuo
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Tanaka, presidente do Nihon
Kaigai Ijuu Kazokukai
Rengokai (Federação
Japonesa das Associações
de Famílias Emigrantes ao
Exterior).
Abril — A Sociedade
Brasileira de Cultura
Japonesa (Bunkyo) publica o
Bunkyo 40 Nen-shi (História
dos 40 anos do Bunkyo).
— A proposta de
reformulação da lei da
função pública, que visa a
permitir o voto às eleições
nacionais pelos japoneses
residentes no exterior, é
aprovada por unanimidade na
Câmara Baixa do Japão. Foi
decidido que os eleitores no
exterior poderiam votar a
partir do ano 2000.
— Inauguração do São
Paulo Nippon Bunka Center
(dentro da Fundação Japão).
Maio — É anunciada a
venda do Hotel Caesar Park,
administrado por uma
empresa nikkei. No São
Paulo, Rio de Janeiro e
Buenos Aires (Argentina).
Junho — O Banco América
do Sul assina no dia 19 o
contrato que transfere o
controle administrativo ao
grupo financeiro Sudameris.
— A cerimônia em
comemoração aos 90 anos
da imigração japonesa no
Brasil é realizada no dia 21
no Palácio das Convenções
do Anhembi. Festividades
também acontecem em
Rolândia(PR),coma
presença do presidente

Fernando Henrique Cardoso.
— É realizada a cerimônia
de descerramento do
monumento dos imigrantes,
na praia do Boqueirão, em
Santos (SP). O monumento,
de 2,3 metros de altura,
possui estátuas de uma
família japonesa sobre base
de granito com placa
contendo a inscrição
"Monumento comemorativo
do desembarque de
imigrantes japoneses no
Brasil" em japonês, de
autoria do primeiro-ministro
japonês Ryutaro Hashimoto.
— O navio de treino da
Força de Autodefesa
Marítima do Japão,
Kashima, aporta em Santos.
Julho — O primeiro festival
do Japão de arte folclórica e
culinária acontece nos dias
25 e 26 no parque Ibirapuera
como evento comemorativo
dos 90 anos da imigração
japonesa, com promoção da
Federação das Associações
de Províncias do Japão no
Brasil (Kenren). O número
de visitantes foi calculado
em 120 mil.
Agosto — É realizado o
torneio amistoso de beisebol
entre as equipes das
universidades japonesas
Keio e Waseda, em
homenagem aos 90 anos da
imigração.
— Acontece na cidade de
Vitória (ES) a solenidade
comemorativa dos 90 anos
da imigração no dia 15. O
estado é habitado por 200
famílias nikkeis, com cerca
de mil pessoas.
Setembro — Cerimônia de
fundação do asilo aos idosos
a ser construído em
Guarulhos (SP) pela
Beneficência Nipo-brasileira
de São Paulo (Enkyo).
— Toyota do Brasil, que
completou 40 anos de
atividade no País, inaugura a
fábrica de automóveis em
Indaiatuba (SP).
Outubro — Nas eleições

gerais, apenas Paulo
Kobayashi é eleito deputado
federal.
— Uma proposta para
transformar o Bunkyo em
federação das entidades
nikkeis do País é aprovada
na 8a Assembléia de
Representantes de
Entidades Nikkeis no dia 10.
Uma comissão executiva é
formada por 24 entidades
para avaliar a mudança de
estrutura para uma
federação.
Novembro — É realizada a
formatura de 34 alunos do
Colégio Agrícola Shunji
Nishimura em Pompéia
(SP), administrado pela
Fundação Shunji Nishimura.
Até então, 504 alunos se
graduaram.
Dezembro — O governo
brasileiro obriga a
declaração de todo o
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conteúdo da bagagem de
mão a todos que vêm do
exterior.
— Foi decidido que o Prêmio
Kiyoshi Yamamoto, cuja
seleção de premiados e
entrega era feita pela Abeta
(presidente: Rui Kikuchi),
passaria ao encargo da
Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa (Bunkyo) a
partir de 1999.

— Aumento da criminalidade
na região litorânea.
O Okinawa Kenjinkai de
Peru publica revista em
comemoração aos 20 anos
de fundação.
— Fecha no bairro da
Liberdade (cidade de São
Paulo) o Supermercado lyda,
após 31 anos de história.
— Falece no dia 9 o
Kensuke Baba, escritor.
— Beneficência Nipobrasileira de São Paulo
(Enkyo) substitui a unidade
móvel do ambulatório.
— O governo brasileiro lança
o projeto que revê legislação
sobre entidades
filantrópicas. As entidades
nikkeis também sofrem
repercussão, pois quem não
se enquadrar na nova regra
terá de pagar mais
impostos.
— O consulado geral do
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Japão em São Paulo realiza
no dia 17 a reunião de
explicação sobre a eleição
pelos japoneses residentes
no exterior.
— Os arquivos da extinta
Cooperativa Agrícola de
Cotia são doados ao Museu
Histórico da Imigração
Japonesa no Brasil.
— Aumenta a consulta
sobre emprego no
departamento serviço social
da Beneficência Nipobrasileira de São Paulo
(Enkyo).

DIÁRIO DA
COMUNIDADE - 1999
1999 Janeiro
DIA 5 — Escola brasileira
(curso regular) anuncia
intenção de abrir curso no
Japão.
— É realizada a
confraternização do ano novo
na Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa (Bunkyo).
DIA 6 — Chegam da vila
Oogata (na província de
Akita) ao Brasil 22
integrantes do grupo de
visita às fazendas e à região
amazônica e estudo da
agricultura de
reflorestamento.
— O governador do estado
de Minas Gerais, Itamar
Franco, anuncia moratória.
— O lutador de sumo
Tatsukoshi, que chegou ao
grau juryo, se retira das
arenas (é o primeiro
brasileiro a alcançar o
sekitori).
DIA 7—Chegam da
província de Hokkaido
delegação de 12 estagiários.
DIA 9 — Centro de Estudos
da Língua Japonesa promove
debate sobre a postura das
escolas de língua japonesa.
DIA 11 — Acontece no
Bunkyo a reunião das
estagiárias nikkeis antes da
partida ao Japão.
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DIA 12 — Beneficência NipoBrasileira de São Paulo
(Enkyo) introduz o sistema
de convênio médico.
— É divulgado que é de 7,2
mil o número de habitantes
estrangeiros da região leste
da província de Gunma, onde
há grande concentração de
brasileiros nikkeis.
DIA 13 — Chega ao número
300 a revista sobre a terceira
idade Brasil Roso no Tomo.
— É anunciada a
desvalorização de 7,5% do
real.
DIA 19 — Três funcionários
do Ministério dos Assuntos
Internos chegam do Japão
para realizar explicações
sobre cadastramento de
eleitores japoneses
residentes no País.
— O Ministério das
Relações Externas do Japão
divulga que o número de
japoneses residentes no
Brasil até 1 de outubro de
1997 era de 86.904 pessoas.
DIA 21 —O Banco
Sudameris, que assumiu o
controle acionário do Banco
América do Sul, doa 20 mil
reais a quatro entidades
nikkeis.
DIA 22 — O departamento
da imigração do Ministério
da Justiça do Japão divulga
a estatística da entrada e
saída de estrangeiros e
japoneses do país no
primeiro semestre de 1998.
O número de brasileiros que
entraram no país neste
período foi de 46.564

pessoas, enquanto os
japoneses que
desembarcaram no Brasil foi
de 17.014 pessoas.
— Participam da cerimônia
comemorativa do centenário
da imigração japonesa no
Peru 120 brasileiros.
DIA 23 — Assume o cargo
de diretor da Federação
Cultural e Esportiva do Rio
de Janeiro o nissei Mitsuo
Miyamoto.
DIA 25 — A cidade de São
Paulo completa 445 anos.
DIA 27 — Edna Nagao
assume a presidência da
Câmara Júnior Brasil Japão.
— Kokusai Nooyuukai
realiza a formatura dos
estagiários em Ibiúna (SP).
DIA 28 — O secretário geral
da Aliança Cultural Brasil Japão, Luís Hanada,
renuncia ao cargo.
Fevereiro
DIA 1 — Cerimônia de posse
das duas câmaras. O
deputado federal Paulo
Kobayashi é o único
parlamentar nikkei eleito.
DIA 2 — Falece Gervásio
Inoue, ex-presidente da CAC
Cooperativa Central, aos 80
anos.
— Tokushima Kenjinkai abre
academia de karaokê para
levantar verbas para a
manutenção do salão.
DIA 3 — Lançamento do
Dicionário de Japonês Português, obra do padre
Jaime Coelho que consumiu
24 anos de trabalho.
DIA 4 — É anunciado que o
número de visitantes ao
Museu Histórico da
Imigração Japonesa no
Brasil alcançou 10.617 em
1998.
— Jica oferece subsídio de
10 milhões de ienes para o
projeto de exposição dos
imigrantes no pós-guerra do
Museu Histórico da
Imigração Japonesa no
Brasil.
DIA 5 —O Bunkyo

informatiza a sua secretaria.
DIA 6 — A NTT Brasil inicia
o serviço de internet.
— O primeiro lutador de
sumo brasileiro que chegou
ao grau juryo, Go Ikemori,
realiza a cerimônia do corte
do cabelo.
DIA 7 — Chuva intensa na
cidade de Tupã (SP) causa o
maior prejuízo desde o início
do desbravamento da região.
DIA 9 — A desvalorização
do real em relação ao dólar
faz com que o lucro líquido
dos dekasseguis duplique
(lucro por diferença cambial).
DIA 10 —O delegado de
classe especial Choji
Miyake assume o
Departamento de Polícia
Judiciária da Macro São
Paulo (Demacro) da Polícia
Civil.
— O governo brasileiro reduz
o IPI dos automóveis de 12%
para 9%.
DIA 16 — A Polícia Federal
prende integrantes da máfia
chinesa.
— Meta de exportação de
maçã de produção nacional
para o ano é estipulada em 2
milhões de caixas.
DIA 27 —É realizada a
primeira Festa da Pêra
Japonesa na Colônia
Ramos.
— Lançamento da revista de
roda literária Kokkyoo Chitai.
Março
DIA 1 — A Howa S/A
Indústria Mecânica encerra
as atividades (presidente:
Makoto Kawashima).
— Forte chuva que atingiu a
cidade de São Paulo inunda
o túnel da Anhangabaú.
DIA 2 — É concluída a
construção do asilo para
idosos Wajun Home, do
Paraná Wajunkai (diretor:
Youmei Sasaki).
DIA 4 — O número de
associados do Enkyo
ultrapassa a casa dos 10
mil.
— É anunciado que o índice
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de desemprego na cidade de
São Paulo no mês de janeiro
foi de 9,18%. Em todo o
País, a proporção foi de
7,73%.
DIA 9 — Um japonês é
assassinado na cidade de
Cachoeiras de Macaco (RJ).
DIA 11 — Bunkyo decide
não indicar membros
empresariais para compor o
conselho deliberativo.
— Grande blecaute nas
regiões sul e centro-oeste do
País.
— A companhia aérea JAL
cria a linha de vôo São Paulo
— Nagóia - Narita (Tóquio).
DIA 12 — Retorna do Japão
o 18o grupo de estagiários da
Associação de Intercâmbio
Brasil - Japão, após um ano
de estada.
— Inflação do mês de
fevereiro é calculado em
4,4%, o maior índice em
cinco anos.
DIA 14 — Bazar do Bunkyo
é realizado com sucesso.
DIA 17 — Associação Clube
dos Anciões do Brasil inicia
o curso de música minyô.
DIA 19 — É aberta a 60a
Exposição de Orquídeas da
Associação Orquidófilas de
São Paulo (Aosp).
DIA 20 — Kyusaikai
(presidente: Fukuzo Tanaka)
realiza a assembléia geral
ordinária.
DIA 21 — Saitama Kenjinkai
(presidente: Kenichi Mitani)
determina em assembléia a
dissolução da entidade.
DIA 24 —Com a

desvalorização do dólar,
aumenta a importação neste
mês.
DIA 27 — Enkyo promove a
cerimônia comemorativa dos
40 anos da entidade.
DIA 29 — Em comemoração
ao primeiro aniversário do
Nikkey Shimbun/ Jornal do
Nikkey, oito nikkeis são
premiados. É realizada
também a entrega do 43°
Prêmio Paulista de Esporte.
DIA 30 — Dois nisseis
partem para o Japão para
intercâmbio no Tokyo Nogyo
Daigaku (Faculdade de
Agronomia de Tóquio).
DIA 31 — Takeichi Wai é
reeleito presidente do
Enkyo.
— Publicação do primeiro
número da revista sobre
literatura Brasil Nikkei
Bungaku (renomeação do
Colônia Shi Bungaku).
Abril
DIA 1—Aniversário de 50
anos do município de
Suzano (SP). Participa das
comemorações Toru
Nishimura, prefeito da
cidade-irmã Komatsu.
DIA 4 —Assaltantes
atacam o PL Golf Club em
Arujá.
DIA 5 — Acontece o 33°
Hana-matsuri (Festa das
Flores) na praça da
Liberdade (cidade de São
Paulo).
DIA 9 — Goro Hashimoto
recebe o Prêmio Eiji
Yoshikawa.
— São realizadas as
assembléias ordinária e
extraordinária no Kenren.
DIA 10 —Começa a
exposição de kimono
japonês no Museu Histórico
da Imigração Japonesa no
Brasil.
DIA 11 —Chega ao Brasil o
19o grupo da Associação de
Intercâmbio Brasil - Japão,
com 28 pessoas.
DIA 15 — Hideo Iwasaki é
eleito o novo presidente do
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Bunkyo. O ex-presidente
Atushi Yamauchi assume
cargo de presidente do
conselho deliberativo.
DIA 17 —Centro de
Estudos da Língua
Japonesa realiza reunião
ordinária.
DIA 20 — Surgem onze
novos presidentes de
kenjinkais (destes, cinco
são nisseis).
DIA 21 — É preso um falso
médico nikkei.
DIA 23 —É concluído o
Memorial Kitahara/ Wako na
Colônia Aliança.
DIA 28 — Dois brasileiros
falsificam cédulas de 10 mil
ienes na província de
Nagano.
DIA 29 — As atividades do
extinto Saitama Kenjinkai
são assumidas pelo Kenren.
— O Hospital Santa Cruz
comemora o aniversário de
60 anos.
DIA 30 — Yakult inaugura a
fábrica de Lorena (SP).
Maio
DIA 1 e 2 — É realizada a
20a Exposição de Nishikigoi
(carpas coloridas) no
Parque da Água Branca
(cidade de São Paulo).
DIA 3 —Início do
cadastramento de eleitores
japoneses residentes no
País.
DIA 7 — Casos de
homicídio no estado de São
Paulo totalizam 173 em três
meses, registrando aumento
de 20% em relação ao
mesmo período do ano
anterior.
— Oito pessoas, incluindo o
prefeito de Curitiba Cássio
Taniguchi, visitam o Japão.
— Governo do estado
consulta Enkyo sobre a
administração do hospital
de Itaquaquecetuba (SP),
sob condição de isenção de
imposto.
DIA9e 14 —Saião do
Fukushima Kenjinkai é
invadido por ladrões.
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DIA 11 —Aumenta
solicitação de emprego no
Ciate (Centro de Informação
e Apoio ao Trabalhador no
Exterior; diretor: Masato
Ninomiya).
DIA 13 —O número de
brasileiros que entraram no
Japão apresenta redução
pela primeira vez em cinco
anos.
— É realizado o 40° Kaigai
Nikkeijin Taikai em Tóquio.
DIA 15 — Japonesa
conquista papel de
protagonista na peça de
ópera Madama Butterfly
(encenada no Teatro Alfa
Real, São Paulo).
— Equívoco entre
empreiteiras na emissão de
vistos a sanseis.
DIA 16 — Falece o expresidente do Shuukan
Jihou, Isomitsu Okimoto,
aos 85 anos. Trabalhou com
jornal desde antes da
guerra.
DIA 19 — Primeiro encontro
dos novos diretores do
Bunkyo.
DIA 20 — Enkyo decide não
participar da administração
conjunta do hospital de
Itaquaquecetuba (SP),
proposta pelo governo
estadual. Mantém-se no
conceito original de
assistência aos imigrantes
japoneses eseus
descendentes.
DIA 25 — A companhia
aérea Varig cria linha diária
de vôo direto para o Japão.
— Assume o cargo de

presidente do Nippon Brasil
Chuo Kyokai o exembaixador do Japão no
Brasil, Koichi Kobayashi.
DIA 26 — Fundação da
Associação de Imigrantes
Pós-guerra.
— Ressurgimento da
companhia teatral Colônia.
— A princesa Nori parte
rumo a Peru, para participar
da solenidade comemorativa
do centenário da imigração
japonesa no Peru.
DIA 27 —Início das
atividades do Bloco
Chugoku (conjunto das
associações de províncias
de Okayama, Hiroshima,
Yamaguchi, Tottori e
Shimane).
— Publicação do Ibiúna
Nikkeijin Hatten-shi
(História da Evolução dos
Nikkeis de Ibiúna) pelo
Bunkyo de Ibiúna.
DIA 28 — O Brasil Seiwajuku abre novo escritório na
avenida Paulista.
DIA 30 —É realizada a
solenidade em
comemoração ao centenário
da imigração japonesa em
Peru, na cidade de Lima.
Bolívia também comemora o
centenário da imigração
japonesa.
Junho
DIA 2 —O Sol Nascente
Informações Econômicas
adota o sistema de correio
eletrônico para a
transmissão de notícias
econômicas em japonês e
obtém sucesso.
DIA 3 —Aliança Cultural
Brasil - Japão abre cursos
diversos.
DIA 7 — Um japonês de 84
anos é morto a tiros em
Ibiúna (SP).
DIA 9 — É descoberto que
o assassinato de uma
japonesa ocorrido na cidade
de Caçador (SC) era
tentativa de duplo suicídio,
na qual o marido matou a
esposa e tentou se suicidar

em seguida. O marido, que
sobreviveu, confessou o
caso na polícia.
DIA 12 e 13 — Concerto do
Rinken Band é realizado
com a promoção da
Fundação Japão.
DIA 13 —O líder da
quadrilha que praticava
assaltos em Ibiúna (SP) é
preso.
— Praça da Liberdade sedia
o 2o Campeonato Brasileiro
Inter-municipal de Sumo.
DIA 15 — Membros da
Câmara do Comércio e da
Indústria Japonesa no Brasil
visitam a fábrica da Nissin
Ajinomoto.
— Quadrilha de cinco
assaltantes invadem a Vila
Fukuhaku.
DIA 17 — Polícia Provincial
de Ibaraki prende dois
nikkeis brasileiros sob
acusação de homicídio e
agressão.
— Consulado geral do
Japão em São Paulo
anuncia que o número de
cadastros de eleitores
japoneses residentes no
exterior até o dia 16 de
junho totalizou 1.499.
DIA 18 — Imigração
japonesa no Brasil completa
91 anos. São realizadas
comemorações em várias
regiões.
DIA 19 —Abertura da
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exposição do Hospital
Santa Cruz no Museu
Histórico da Imigração
Japonesa no Brasil.
DIA 20 — Administrador
nissei é preso em Oizumi
por locação de fitas ilegais
de vídeo.
DIA 23 — Organização
Nacional de Turismo
Japonês (ONTJ) completa
35 anos de operação e
divulga atividades do
escritório.
DIA 24 e 25 — Cerimônia
em comemoração ao
décimo aniversário da
Colônia Várzea Alegre.
DIA 24 — Ex-membros do
yakuza (gangues de crime
organizado), convertidos ao
evangelismo, pregam as
palavras de Deus na praça
da Liberdade.
DIA 25 — Enkyo demite um
chefe de seção do Hospital

Nipo-brasileiro.
DIA 26 — É cancelada a
visita a Argentina no
programa Furusato Meguri
(visita às colônias),
promovido pelo Kenren.
DIA 27 — Bunkyo
homenageia as pessoas
com 100 anos de idade.
DIA 28 —Ministério da
Educação do Brasil planeja
realizar exames do supletivo
no exterior. A medida
favorece os filhos de
dekasseguis no Japão.
— Membro do corpo
executivo do Banco
Interamericano de
Desenvolvimento (BID) visita
o Colégio Agrícola
Coopercotia, em Jacareí
(SP).
DIA 30 —O número de
cadastro de eleitores
japoneses residentes no
exterior ultrapassa a casa
dos 2 mil no consulado
geral do Japão em São
Paulo.
Julho
DIA 3 — Fim do monopólio
na telefonia interurbana no
País. Telefônica, Embratel e
Telemar ingressam ao
mercado.
DIA 4 — À estudante de
farmácia e bioquímica da
USP Patrícia Terumi Kurata
é escolhida a miss
Tanabata.
— O grupo de caminhada
Liberdade Arukou Tomo-nokai realiza o terceiro
campeonato internacional
de caminhada, no qual 250
pessoas participam.
DIA 5 — Diretor do Hospital
Nipo-brasileiro apresenta
carta de demissão.
DIA 6 — Yakult é eleita a
melhor empresa de 1998 no
setor de alimentação pela
revista Exame.
DIA 8 — Cônsul-geral do
Japão em São Paulo,
Takahiko Horimura, dá os
cumprimentos de
despedida.
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— O Museu de Arte Nipobrasileira (presidente:
Mitsutaka Kogure) abre uma
home-page na internet e
cadastra obras de 60
artistas nikkeis.
— Ex-repórter do jornal
Paulista Shimbun recebe o
Prêmio Ushio.
— Edmundo Fujita assume
o cargo de chefe da seção
Ásia-Oceania do
Ministério das Relações
Exteriores do Brasil.
DIA 9 — Novo sistema de
ligações telefônicas
interurbanas causa grande
confusão.
DIA 10 e 11 — Acontece o
3o Campeonato de Futebol
Juvenil Nikkei em Atibaia
(SP).
DIA 11 — E realizado o 79°
Shokon-sai (Dia de Finados)
e missa em Alvares
Machado (SP).
— A província de Hyogo
emprega monitores
estrangeiros. É possível dar
sugestões em português
também.
— A Associação Casarão
do Chá solicita contribuição
financeira.
— Kenren recebe grande
número de inscrições para o
programa de visita de isseis
ao Japão.
DIA 14 —Chegam
estagiários agrícolas da
província de Guifu, com
intuito de estudar a
agricultura de grande
escala.
DIA 15 — Enkyo inicia
segunda fase da construção
da casa de repouso para
idosos dependentes.
DIA15e 16 —A
concorrência da prova para
bolsa de estudo subsidiado
pelo governo é de 10 para 1.
DIA 16 —A estação
experimental de agricultura
da cidade de São Joaquim
(SC) completa 30 anos.
Descerramento do busto do
falecido Yoshio Yoshida.
DIA 17 e 18 — 250 pessoas
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participam do 17°
Campeonato Brasileiro de
Kendô, promovido pela
Federação Brasileira de
Kendô.
— Cinco representantes
brasileiros participam do
congresso internacional de
jovens 99.
DIA 19 — Federação das
Associações de Províncias
do Japão no Brasil (Kenren)
abre home page.
DIA 21 — Parque Ecológico
de Gunma em Belém (PA)
inaugura um centro de
pesquisas de mata tropical.
— É encerrada a exposição
do Hospital Santa Cruz no
Museu Histórico da
Imigração Japonesa no
Brasil.
DIA 23, 24 e 25 —Mais de
270 mil pessoas visitam o
2o Festival do Japão de Arte
Folclórica e Culinária.
DIA 26 — Falece o expresidente do Bunkyo,
Masuichi Omi, aos 78 anos.
DIA 28 — Chega a equipe
de beisebol da Universidade
Tenri.
— Representantes de
entidades nikkeis se
encontram com o prefeito de
São Paulo, Celso Pitta,
para fortalecimento das
relações.
DIA 29 —Aumenta a
necessidade de criação de
escola pública brasileira
com baixa mensalidade no
Japão.
DIA 30 — Kumamoto
Kenjinkai (presidente:

Takashi Nagase) transfere
sua sede para uma
residência no bairro de Ana
Rosa.
— Chega a comitiva dos
dirigentes da Faculdade de
Agronomia de Tóquio.
— Festa de lançamento do
livro Furusato Naki Kyoshu
e encontro de autógrafo.
DIA 31 — OKoyukaida
Faculdade de Agronomia de
Tóquio realiza o Congresso
Pan-americano do Koyukai
em São Paulo.
— Desembarca no País a
delegação de futebol da
cidade de Yokka, província
de Mie.
Agosto
DIA1 —A 19a Festa da
Cerejeira do Parque do
Carmo (São Paulo) atrai
vários visitantes.
DIA 3 — O Tottori Kenjinkai
planeja a edição de livro
sobre história da América
Latina em um projeto de
três anos.
DIA 5 — Estagiários
agrícolas da província de
Ehime chegam ao País.
Projeto de reanimaçâo da
agricultura nos dois países.
— A judoca Vânia Yukie
Ishii conquista medalha de
ouro nos Jogos Panamericanos em Winnipeg
(Canadá).
DIA 6 — É realizado na
cidade de Londrina (PR) o
cadastramento de eleitores
japoneses residentes no
exterior no consulado
itinerante.
DIA 7 — Ladrões invadem o
prédio do Bunkyo por dois
dias seguidos, durante o

dia.
DIA 10 — É determinada a
criação do Museu da
Amazônia em Kobe. A
inauguração é prevista para
julho do ano seguinte, no
Aquário de Suma.
DIA 12 — O portal torii do
bairro da Liberdade
apresenta ruptura.

— A inflação de julho chega
a 1,09%. A soma desde o
mês de janeiro é de 5,09%.
— Os embaixadores infantis
do verde chegam da
província de Gunma.
Visitam o Parque Ecológico
de Gunma, em Belém.
— Assume o cargo de
diretor do Hospital Nipobrasileiro o ex-chefe do
ambulatório Toshimi Minamí,
nisseide68 anos.
DIA 14 —Grupo de
pesquisas técnicas do
Ministério da Agricultura,
Silvicultura e Pesca do
Japão vem ao País para
supervisionar as famílias
agrícolas nikkeis com
finalidade de apoio
financeiro.
DIA 15 — Falece o expresidente do Bunkyo,
Sangoro Nobemitsu, aos 90
anos.
— Ikoi-no-Sono promove
bazar.
DIA 17 —Número de
brasileiros que entraram no
Japão diminui durante o
ano.
DIA 18 —Sociedade
Beneficente Feminina
Esperança (presidente:
Sumako Imanaka) realiza
comemoração pelos 50
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anos da entidade.
DIA 21 — Kyusaikai
distribui mil exemplares do
livro biográfico da falecida
Margarida Watanabe, Brasil
no Daichi ni Ikite.
— Fundação Japão estuda
o empréstimo de livros ao
público em geral.
— A cidade de Takefu, da
província de Fukui, elimina a
cláusula de restrição por
nacionalidade,
possibilitando que nikkeis
se tornem funcionários
públicos.
— Inicia-se a 8a Festa de
Flores Aflord, em Arujá.
DIA 22 — Miyazaki
Kenjinkai promove cerimônia
comemorativa pelos 50 anos
de fundação da entidade.
— Aomori Kenjinkai realiza

Apanha de café, de Tomoo Handa

solenidade em
comemoração ao aniversário
de 45 anos.
— Sanatório de Campos do
Jordão (SP) e ambulatório
do Enkyo se tornam centros
de saúde.
DIA 26 — A província de
Nagano envia 458
dicionários de língua
japonesa.
Setembro
DIA 1 — São escolhidos os
19 integrantes da 32a
comitiva de visita ao Japão,
sendo a maioria nisseis. A
seleção havia sido
solicitada pelo Kaigai
Nikkeijin Kyokai ao Kenren.
— O primeiro-ministro
japonês Keizo Obuchi
concorda com os
representantes brasileiros
em fortalecer as relações
econômicas entre Brasil e
Japão.
— O nikkei Nagashi
Furukawa assume o cargo
de diretor do Departamento
Penitenciário nacional
(órgão ligado ao Ministério
da Justiça).
DIA 2 —A Fundação
Ajinomoto presenteia
equipamentos médicos ao
Enkyo.
DIA 3 —Presidente da
companhia de fiação Nissin
é substituído.
— Abertura da Festa das
Flores e do Morango em
Atibaia (SP), que prossegue
até o dia 19.
DIA 5 —Decidida a
cassação do prefeito de
Aracanguá(SP).
DIA 8 — Lançamento do
livro Kono Hito to Sokuseki
(autor: Masahiro Seo), que
apresenta os 50 precursores
nikkeis.
DIA 10 — O governo japonês
reformula a lei de controle da
entrada e saída do país. É
definido o prolongamento do
prazo de reentrada ao país,
de 1 ano para 3 anos, a
partir de 1 ° de abril de 2000.
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A notícia favorece os
dekasseguis sanseis e
estrangeiros cônjuges de
japoneses, que até então só
tinham prazo de um ano.
DIA 11 — Apresentação de
bale e teatro do Grupo Yuba
acontece no Bunkyo.
DIA 12 — Asilo Kosei Home
de Santos promove a Festa
da Primavera. A entidade
completa 25 anos desde a
transferência para Santos.
— Missa em comemoração
aos 65 anos de Comunidade
Budista Soto Zenshu da
América do Sul.
— 51° Campeonato
Brasileiro de Poesia Tanka.
DIA 14 —A cantora
Sakamoto Fuyumi chega a
São Paulo para o concerto
dos dias 17 e 18.
DIA 16 — Assume o cargo
de cônsul-geral em São
Paulo Takaaki Kojima.
DIA 17 — A transmissão
estrangeira dos programas
da rede japonesa de TV
NHK passa a ser 24 horas
ao dia.
DIA 21 — Museu Histórico
da Imigração Japonesa no
Brasil inicia uma grande
reforma. Aproveitando a
exposição dos 50 anos pósguerra, organiza toda a
infra-estrutura.
DIA 22 —Prefeitura
municipal de São Paulo
exige ao Bunkyo o imposto
adicional de 280 mil reais
pela reforma e ampliação.
DIA 25 e 26 — Consulado
geral do Japão em São
Paulo atende no estado de
Mato Grosso o
cadastramento de eleitores
japoneses residentes no
País.
DIA 28 — Administradores
coreanos são presos por
emprego forçado de 62
paraguaios.
DIA 30 —Oisca apoia
Centro de Estudos da
Língua Japonesa.
— E criada a Associação
de Acionistas Minoritários
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do Banco América do Sul e
de seu grupo (Ambas).
Outubro
DIA 2 — A criminalidade
dos dekasseguis brasileiros
no Japão triplica em relação
ao ano anterior.
DIA 4 — Médica nikkei é
morta a tiros na cidade de
São Paulo. Os dois
suspeitos são menores de
idade.
DIA 5 — Amino&Cia.
decide transferir-se após 30
anos de funcionamento na
praça da Liberdade (cidade
de São Paulo).
— Recepção do cônsulgeral Takaaki Kojima é
realizado no Bunkyo em
conjunto pelas 19 entidades
nikkeis.
DIA 6 — Associação
Cultural e Assistencial
Liberdade (Acal; presidente:
Hirofumi Ikesaki) realiza
seleção para os
interessados em participar
da feira da Liberdade.
DIA 7 — Entrega do Prêmio
Kiyoshi Yamamoto a Noboru
Sakaguchi (agricultura
florestal). É a primeira
realizada pelo Bunkyo.
— Entrega de prêmios às
personalidades que
contribuíram nas atividades
culturais e bolsa para
pesquisas científicas. O
prêmio de literatura Colônia
Bunguei foi para a obra
Furusato Naki Kyoshu, do
falecido Kensuke Baba. Por
serviço meritório científico

foram premiados Izabel
Yoko Ito (professora da
unidade de Ribeirão Preto
da Universidade de São
Paulo) e Seigo Tsuzuki
(médico). O prêmio JAL pelo
serviço meritório científico
nipo-brasileiro foi para Elza
Taeko Doi (professora da
Universidade Estadual de
Campinas). O prêmio Banco
Sumitomo por pesquisas
científicas foi para Luís D.
Lacerda (professor da
Universidade Fluminense).
DIA 10 — Departamento
jovem do Bunkyo planeja
Espaço Criança, evento
voltado ao público infantil.
DIA 12 — A Assistência
financeira sem fins
lucrativos do governo
japonês é dirigida também
para o Brasil, e o Kibo-no-lê
é o primeiro a recebê-la.
— Brasileira vence processo
judicial por discriminação
racial. O veredicto ocorreu
no Tribunal de Justiça de
Shizuoka.
DIA 13 — Falece Ken Saito,
presidente do Nihonjinkai de
Cocuera.
DIA 20 — É noticiado que o
nome do Banco América do
Sul será definitivamente
eliminado no ano seguinte.
DIA 21 — Enkyoé
novamente reconhecido
como entidade filantrópica.
— O nome da casa de
repouso para idosos
dependentes do Enkyo, em
construção, é definido como
Akebono Home.
DIA 22 —É concluído o
busto do falecido Yoshikazu
Tanaka na rua Galvão
Bueno.
DIA 23 — Inauguração do
campo de beisebol da
Yakult, com a melhor infraestrutura no Brasil.
DIA 24 — Exposição
Uchinanchu, que apresenta
a imigração dos
provincianos de Okinawa, no
Memorial do Imigrante
(cidade de São Paulo).

DIA 30 — A cidade de Ube
presenteia um caminhão de
bombeiros à organização
não-governamental Cerrado,
do estado de Goiás.
DIA 31 — A cantora oriunda
da província de Niigata,
Utagawa Fumiko, realiza
concerto beneficente.
Novembro
DIA 2 — O programa de
bolsa de estudo do Saitama
Kenjinkai não recebe
nenhuma inscrição pelo
terceiro ano seguido.
DIA 3 — Três brasileiros
recebem a condecoração de
outono do Japão.
— Consulado geral do
Japão em São Paulo revela
que o número de eleitores
japoneses cadastrados até
o final de outubro totalizou
5.339 pessoas no período
de 6 meses.
DIA 4 — A companhia aérea
JAL inicia linha de vôo via
Nova York.
— Policiais de 30 países
participam do fórum sobre
segurança pública e
atividades de segurança
regionais, em São Paulo.
DIA 5 — A loja Mitsuboshi é
invadida por assaltantes.
DIA 7 — Cerimônia em

CAMINHO
DOS IMIGRANTES
JAPONESES
- BRASILSÉCULO 20
comemoração aos 70 anos
da imigração japonesa na
região oeste da Amazônia,
em Manaus.
DIA 8 — Homem com 100
anos de idade também faz
cadastro de eleitor japonês
residente no País. Trata-se
do senhor Miyasato,
residente em Suzano (SP).
DIA 9 —O jogador de
beisebol sansei Rodrigo
Miyamoto ingressa no time
da Yakult, no Japão.
DIA 11 — É realizada a
cerimônia comemorativa dos
70 anos de imigração
japonesa em Tomé-açu
(PA), onde foi fundada a
primeira colônia japonesa
na região amazônica.
DIA 12 —Chega ao País a
equipe de beisebol do

Colonos e fiscal, de Tomoo Handa

colégio Okinawa Shougaku,
vencedor do Campeonato
Colegial de Beisebol do
Japão em 1999.
DIA 13 — Acontece o 30°
Campeonato Brasileiro de
Golfe Nikkei em Arujá (SP).
DIA 14 —Solenidade
comemorativa dos 70 anos
de imigração japonesa na
região amazônica, em
Belém (PA).
DIA 15 — Funcionários do
Copernicus Japan tem os
documentos enviados à
polícia sob suspeita de
violação à lei bancária com
remessa de dinheiro a Peru.
— Grupo do programa
Furusato Meguri, promovido
pelo Kenren, parte rumo ao
estado de Mato Grosso.
DIA 16 — Festa para o time
de futebol Palmeiras,
representante sul-americano
da Copa Toyota.
— Lucro obtido em um
concerto na província de
Yamagata é revertido a dois
estabelecimentos nikkeis do
Brasil.
— Sucessão de
desaparecimento de
dekasseguis. O número de
pedidos de busca chega a
180 casos anuais.
DIA 20 —Formam-se 34
alunos da 16a turma do
Colégio Agrícola Nishimura,
de Pompéia.
DIA 21 — Nagano Kenjinkai
promove solenidade
comemorativa do aniversário
de 40 anos da fundação.
— Seicho-no-le completa 70
anos e reúne 15 mil pessoas
de todo o País no ginásio do
Ibirapuera.
DIA 22 — Comemoração
dos 75 anos do
desbravamento da Colônia
Shinano da Primeira Aliança.
DIA 23 —O escritório
paulista da Organização
Nacional do Turismo
Japonês (ONTJ) abre nome
page em língua portuguesa.
DIA 24 — Inauguração do
departamento feminino do
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Cotia Seinen Renraku
Kyogikai.
— Consulado geral do Japão
em São Paulo aumenta
número de representantes
diplomáticos. Recebe
funcionários especializados
para se preparar ao voto no
exterior da eleição japonesa.
DIA 25 — Em homenagem
aos 70 anos da imigração
japonesa na região
amazônica, vem ao País a
delegação de sumo da
Associação Japonesa de
Sumo.
DIA26 —Kenren rejeita
plano de promover bingo
para superar dificuldade
financeira. Estipula a
arrecadação de 600 reais de
cada kenjinkai.
DIA 27 — Inauguração da
Escola de Língua Japonesa
de Atibaia. O
estabelecimento agrega os
escritórios de três entidades
nikkeis.
DIA 28 — Exposição de
artesanatos no Bunkyo.
— Realização do 30°
Campeonato de Sumo da
Região Norte do Brasil com
a participação da delegação
japonesa de sumo.
DIA 29 —Falece aos 97
anos o ex-honinboo Kaoru
Iwamoto, que prestou grande
contribuição para a difusão
internacional do gô.
DIA 30 — Seleção brasileira
de sumo parte para
Alemanha, onde participará
do Campeonato Mundial de
Sumo.
— A equipe de futebol do
Palmeiras perde a Copa
Toyota ao ser derrotada em
Tóquio pelo Manchester
United.
Dezembro
DIA 1 — A casa de repouso
para idosos dependentes
Akebono Home começa a
receber inscrições para o
internato.
— Tribunal de Justiça de
São Paulo dá a vitória ao ex178
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diretor Icushiro Shimada da
Escola Base em processo
contra ele (caso ocorrido em
1994).
DIA 2 —Presidenta da
Oisca International, Yoshiko
Nakano, vem ao País para
participar da assinatura de
contrato de apoio financeiro
do BID com a Oisca Brasil.
— Opiniões se dividem na
Argentina sobre a criação de
federação das associações
de províncias do Japão.
DIA 3 —Festa de
lançamento do livro do
falecido Tetsuya Tajiri
acontece no Bunkyo.
DIA 5 — É realizada a 9a
mesa redonda itinerante de
reanimação regional em
Cuiabá.
DIA 6 —Exame de
Proficiência da Língua
Japonesa acontece em seis
localidades do País.
DIA 7 — Ibama multa a
companhia japonesa Eidai.
Possibilidade de armação.
DIA 8 — Bunkyo restaura a
comissão de música.
DIA 9 —Coma
aproximação do fim do ano,
as lâmpadas suzuranto do
bairro da Liberdade são
limpadas.
— Assistência financeira do
governo japonês beneficia o
Hospital Tomé-açu, ligado à
Beneficência Nipo-brasileira
da Amazônia.
DIA 10 — Aniversário do
imperador Hirohito é
comemorado em várias
regiões.

DIA 11 — E anunciado o
fechamento da escola
japonesa de Belo Horizonte.
— Kenren promove
confraternização para refletir
o ano.
DIA 13 — Dez assaltantes
armados roubam mil
televisores da Sanyo.
DIA 16 — Seicho-no-le
oferece doação de mais de
120 mil reais para 25
entidades filantrópicas,
incluindo nove nikkeis.
— O orçamento do Enkyo
do ano 2000 é calculado em
54,46 milhões de reais. A
taxa do hospital e do
ambulatório são unificados.
DIA 17 — Verba auxiliar dos
governos provinciais
japoneses é reduzida,
possivelmente pela crise
econômica no Japão.
— Nagashi Furukawa
assume a Secretaria de
Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo.
DIA 18 — É determinada a
construção de monumento
comemorativo pela
embarcação de imigrantes
na cidade Kobe. Uma
comissão executiva é
formada na cidade.
DIA 21 — Mulher nikkei é
seqüestrada em Guarulhos.
É solta no bairro de
Bonsucesso.
DIA 23 — Associação Clube
dos Anciões do Brasil envia
donativo a Taiwan, atingida
pelo terremoto.
DIA 25 — Sete kenjinkais
realizam no ano 2000 a
cerimônia em comemoração
ao aniversário da fundação.
— Consulado geral do Japão
em São Paulo amplia sala
especial para cadastramento
de eleitores japoneses.
DIA 31 — Com veiculação
ao vivo pela rede de TV NHK
para o Japão e a presença
de diversas autoridades,
acontece no bairro
paulistano da Libedade o
tradicional festival do motitsuki.

EM BUSCA DA COLÔNIA EXTINTA

Colônia Quilombo é
uma das comunidades
que foi responsável por
assentar os primeiros
imigrantes japoneses. O
empreendimento foi fundado no
núcleo de Iguape (região do
Vale do Ribeira, SP) pelo Kaigai
Koogyo Kabushiki Kaisha
(Kaikoo), empresa firmada
antes da Segunda Guerra
Mundial. O núcleo de Iguape
era a denominação geral das
colônias Katsura, Registro e
Sete Barras, sendo o
Quilombo fundado em
1927 como uma
espécie de sucursal de
Sete Barras. Após três
anos é iniciada a obra
de pavimentação da
rodovia que atravessaria
a comunidade. Em 1932.
estado de São Paulo se volta
contra o resto do País clamando por uma nova carta
magna. É a chamada
Revolução Constitucionalista.
O movimento também atingiu
os japoneses e descendentes
residentes no Vale do Ribeira.
Cartas e mensagens
telegráficas também contribuíram para divulgar a
Revolução.
Devido a esse
acontecimento, a obra de
pavimentação da rodovia foi
interrompida. E, sem que
houvesse a previsão de
recomeço, o número de
assentados aumentou

A

Colônia
Quilombo

consideravelmente. Ao mesmo
tempo, esta alteração no
projeto de pavimentação da
estrada levou à modificação no
projeto inicial da
implementação da Colônia
Quilombo. Na época produziase arroz. Além da inexistência
de adubos e a dificuldade da
produção em série, o transporte do produto era
complicado.
Muitos dos migrantes deste
núcleo eram oriundos de
Hokkaido e aventurarãm-se
inicialmente na pecuária, mas,
sem êxito, buscaram outras

O

IMPORTANTE É

alternativas como café, canade-açúcar, hortaliças,
sericicultura (cultivo do bichoda-seda), fumo, junco e até
juta-do-Amazonas. Por fim, ao
tomar conhecimento do
sucesso do chá em Registro
(SP), também o introduziram
no mesmo momento.
Assim que a Segunda
Guerra Mundial eclodiu na
Europa (1939), a exportação de
chá de Sri Lanka foi
interrompida e houve séria
escassez do produto,
especialmente na
Inglaterra, tradicional
consumidora da bebida.
I O chá de Quilombo
passou a ser exportado
em grande escala, o
que rendeu grandes
dividendos aos produtores
da região.
No auge, a colônia abrigava
166 famílias, cada uma com
seis a sete integrantes em
média. Pode-se dizer que a
principal causa da decadência
de Quilombo foi o problema de
acesso. A Kaikoo, ao assentar
os migrantes neste local, deu
orientações sobre a derrubada,
queimada e plantio, mas
acabou por não fornecer
soluções para o escoamento
da produção, que era o mais
importante. Por essa razão,
muitos desistiram da colônia e
em 1950 havia restado apenas
quatro famílias. (Agro Nascente
n° 1, janeiro-fevereiro de 1982)

NÃO ESQUECER

Lembrar aqueles que conosco tiveram o nunca nos faltaram com
o seu apoio e seu incentivo e saber que muitos, muitos mesmo, precisam de nossa
ajuda para continuar caminhando mesmo cansados, mas olhando o futuro com
coragem e determinação, eis a nossa mensagem neste milênio.
No ano 2000 com muita alegria no coração e certo de que não há
nada além do amor, a força que move o universo e nos mostra o verdadeiro
USHITARO KAMIYA
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sentido da vida como ELE nos ensinou.

EM BUSCA DA COLÔNIA EXTINTA
á uma cidade chamada
Echaporã (SP),
eqüidistante 30
quilômetros das estações de
trem de Marília (linha Paulista)
e de Assis (linha Sorocabana).
Na sua periferia, um japonês
chamado Makoto Naito adquiriu
uma terra de pouco mais de
400 alqueires (968 hectares)
em 1923. Naito abandonou a
agência fluminense do Banco
Yokohama Shookin Ginko (atual
Banco de Tokyo-Mitsubishi) em
troca de novas experiências.
Ele havia chegado ao país
um ano antes, depois de ter
cursado economia na
faculdade Tokyo Teikoku
Daigaku (atual Universidade de
Tóquio). Tinha 29 anos ao
desembarcar. Optou por
plantar café e produzir açúcar e
aguardente. Assim nascia a
Colônia Naito.
Em 27 de outubro de 1930,
o ano em que Getúlio Vargas
tomou o poder no País por
meio de um golpe de estado,
sete assaltantes invadiram a
residência de Naito. No local
estava o salário de cem
funcionários, pois era dia de
pagamento dos empregados.
Toda a quantia foi roubada e o
japonês foi assassinado. A
esposa, juntamente com o
filho, voltou ao país de origem
e a colônia, sete anos depois
de estabelecida, perdeu o
rumo.
Na época havia 15 famílias
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Colônia
Naito
japonesas e inúmeros
trabalhadores brasileiros. Para
manter a colônia, a associação
de administração local elegeu
como representante Keizo
Tanabe, na época com 23
anos. A política de Getúlio
Vargas impôs a queima dos
pés de café considerados
excedentes e proibiu novos
plantios para superar a crise
gerada pela Grande Depressão
de 1929. A produção foi
substituída pela cultura do
algodão.
Seguindo os ensinamentos
do pioneiro Naito, Tanabe
instituiu a primeira escola
estadual da região de Marília na
esperança de que os colonos

amassem a terra. Por volta de
1936, chega a fase da
prosperidade comercial do
algodão. Metade da produção
da cultura no estado de São
Paulo pertencia aos japoneses,
que exportavam também à sua
terra natal.
À medida que as linhas da
rede ferroviária eram
instaladas, a região de Marília
começou a se destacar como
a Capital do Algodão do Brasil,
e atraiu diversos imigrantes.
Vários deles conseguiram
autonomia tendo como base
este local.
Em 1951, Tanabe recebeu
uma correspondência da viúva
de Naito do Japão. A
mensagem exigia que ele
abandonasse a região, pois
havia vendido a propriedade
para um compatriota que
morava nas proximidades.
Inconformado com a
decisão, ele pediu maiores
detalhes, pois a colônia era
produtiva. Ela informou que o
contrato já havia sido assinado
e que o pagamento já fora
realizado. No mesmo ano em
que se completavam 28 anos
de fundação da colônia, as 30
famílias de japoneses e 20 de
brasileiros foram obrigadas a
deixar a área. O novo
proprietário ficou com as
terras por apenas dois anos,
revendendo-as em 1953.
(Agro Nascente n° 2, marçoabril de1982)
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Em 1915, na Colônia
Guatapará (linha
Mogiana, estado de São
Paulo) havia 500 famílias de
colonos de diversas origens. A
região havia recebido as
primeiras 60 famílias japonesas
em 1908, quando da chegada
do navio Kasato-maru (o que
trouxe os primeiros imigrantes
japoneses ao País).
O desejo de consolidar uma
colônia de japoneses
independente levou 15 famílias,
lideradas por Sunao Baba, a
partir em busca de novas
perspectivas. O grupo fixou-se
em um ponto da linha Paulista
nas proximidades de
Araraquara no mês de março.
Estavam estabelecidas as
bases da Colônia Tóquio.
Alguns meses depois, outro
grupo com 82 famílias, desta
vez tendo à frente Unpei
Hirano, se embrenhou na
floresta que àquela época
dominava as cercanias da
estação Presidente Pena (atual
Cafelândia, próximo da cidade
de Lins). Era o princípio da
Colônia Hirano.
A principal fonte de renda da
Colônia Tóquio era o comércio
de madeira. É importante
lembrar que grande parte do
interior do estado de São Paulo
ainda possuía sua cobertura
vegetal original, que ia
gradativamente sendo
desmatada pelos imigrantes.
Apesar de ter sofrido com a

182

Colônia
Tóquio
malária em um período inicial,
no quinto ano a colônia
chefiada por Baba começou a
prosperar e o número de
assentados passou a
aumentar. Considerada um
núcleo modelo por sua alta
produção, recebeu visitas de
representantes diplomáticos
japoneses da época.
Entretanto, após o apogeu,
na primeira metade dos anos
30, a comunidade começou a
decair. Baba sonhava em
construir na colônia um império
agrícola, mas, assim que os
colonos assimilavam as
técnicas necessárias à

prosperidade da produção,
abandonavam a área em busca
de autonomia.
Estima-se que passaram
pelo núcleo aproximadamente
1,5 mil famílias durante sua
existência. Com o
enfraquecimento do solo, os
colonos diminuíram, o que
afundou a produtividade da
região, levando ao seu
esquecimento. O pioneiro Baba
mudou-se do local em 1946,
época em que eram
constantes os ataques
terroristas envolvendo as
facções rivais de imigrantes
que disputavam a supremacia
do resultado do Japão na
Segunda Guerra. (Agro
Nascente n° 3, maio-junho de
1982)

EM BUSCA DA COLÔNIA EXTINTA
estrada de ferro
Curitiba-Paranaguá
(PR) foi concluída na
regência de Dom Pedro II, em
1885. Em 1916, Takeshi
Hasegawa e outros seis
imigrantes se assentaram na
cidade de Cacatu (região de
Antonina, próximo de
Paranaguá, no litoral do
estado). Inicialmente tentaram
cultivar arroz, mas não tiveram
sucesso.
Aos poucos, outros
imigrantes foram chegando,
mas com reduzida experiência
em agricultura. Os problemas
locais, como a malária,
acabaram afugentando parte
dos japoneses. Outra questão
era a dificuldade de transporte.
Estando à beira de uma baía,
só conseguiam sair em suas
canoas quando a maré estava
cheia.
O prefeito de Antonina da
época, Soares Gomes, era
simpatizante da comunidade
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Colônia
Cacatu

atingia a marca de 120 mil litros
anuais.
A extinção dessa colônia
aconteceu com a eclosão da
Segunda Guerra Mundial. A lei
da retirada obrigatória de
estrangeiros de países inimigos
(Japão, Itália e Alemanha) da
área litorânea foi o principal
fator para o fim deste núcleo.
(Agro Nascente n° 4, julhoagosto de 1982)

japonesa e propôs a fabricação
da pinga a eles. Foi isto que
ressuscitou Cacatu. Segundo a
estatística de 1933, a produção
total de aguardente dos
japoneses de Antonina
foi em torno de
200 mil litros

ao ano.
Apenas na
Vila Cacatu,
das famílias
residentes, a
produção
caseira de
seis famílias
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avia uma colônia
fundada com a capital
formada por cem
imigrantes japoneses
residentes nos EUA. Este plano
de fundação de um núcleo foi
liderado pelo padre Junkichi
Morí, do estado da Califórnia,
que procurava socorrer os
compatriotas de perseguições
na segunda década do século
20.
Ele desembarcou no Rio de
Janeiro em 1919 e ficou
admirado com a ausência de
discriminação racial no Brasil.
Na ocasião, visitou várias
colônias no estado de São
Paulo. Em 1923, o padre
retornou ao Brasil para
impulsionar o projeto,
acompanhado de Tookoo
Yamada, japonês residente na
cidade norte-americana de San
Francisco.
Desde então, Yamada
passou a exercer papel
fundamental na parte
administrativa deste
empreendimento
destinado àqueles que
desejavam trocar os
EUA pelo Brasil.
Inicialmente, receberam
cerca de 100
candidatos, porém estes
não decidiram pela
imigração
imediatamente. O local
escolhido por Mori e
Yamada era a Terra de
Canaã, a 20 quilômetros

H
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Colônia
Bunka
da estação de Paraguaçu
Paulista (SP).
Os primeiros trabalhos
iniciaram-se em junho de 1926.
A área foi dividida em lotes
onde seriam distribuídos os
candidatos. Os mandatários
tentaram impor uma estrutura
profissional ao núcleo,
dividindo-o em vários setores.
Apesar de o dinheiro vir dos
EUA, houve problemas na
escrituração do núcleo, e a
confusão seguiu por três anos,

o que causou atrasos no
projeto. Ao término dos
distúrbios, o setor financeiro do
núcleo trabalhava sempre no
negativo, gerando uma série de
conflitos internos. Graças a
esses problemas, dentre os
100 candidatos iniciais pouco
mais de uma dezena de
pessoas decidiu pela
imigração.
A cultura de café foi logo
substituída pelo algodão, que
tornou o nome do núcleo
conhecido pois a produção
superava a de outras regiões
do estado. Como frutos desta
boa fase, Bunka chegou a
abrigar mais de 200 famílias.
Durante o período da
Segunda Guerra, os colonos
que estavam nos EUA foram
detidos em campos de
concentração e a colônia ficou
sob responsabilidade de
Yamada. O declínio começou
com o fim do conflito,
quando o solo tornouse improdutivo e os
líderes do núcleo
morreram. O clima
também contribuiu,
com fortes geadas. O
êxodo dos colonos
levou à transformação
gradual das terras da
colônia em pasto.
(Agro Nascente n° 5,
setembro-outubro de
1982)

