


HISTÓRIA DO DESENVOLVIMENTO 

DA COLÔNIA NIPO BRASILEIRA 
DE IBIÚNA 

1948 - 1998 



PRÓLOGO 50° Aniversário da fundação do 

Centro Cultural de Ibiúna 

1- 50° aniversário do CCI 7 

2- Saudação do Diretor Presidente do CCI 
Fumiaki Suetsugu 11 

3- Congratulações dos covidados 

a-Jonas de Campos 13 

Prefeito do Município de Ibiúna 

b- Paulo Kobayashi 15 

Presidente da Assembléia Legislativa do E. S. P. 

c- Diogo Nomura 16 

Assessor de Governo do Estado de São Paulo 

d-Junji Abe 17 

Deputado Estadual do Est. de S. Paulo 

e- Hachiro Shimomoto 18 

Deputado Estadual do Est. de S. Paulo 

f- Mensagem de Yasuhiro Nakasone 19 

ex-Primeiro Ministro do Japão 

CAPÍTULO I - História da região de Ibiúna 20 

CAPÍTULO II -Início da colonização dos japoneses 24 

1-Vinda dos pioneiros 24 

2- A formação do depósito de Ibiúna da CAC e 

doGTC  24 

3-A vida durante a segunda guerra 26 

4- Sanseiren (Liga dos Jovens cooperativistas) 27 

CAPÍTULO UI - Após o término da segunda guerra mundial 29 

1- Aumenta o número de imigrantes procedentes 

do interior do estado 29 

2-Chegam os imigrantes do após guerra 29 

3- A formação do Sindicato Rural Patronal 30 

4- A Cooperativa de Eletrificação e de 

Telecomunicação Rural 31 

5-Colônia de Capim Azedo 33 

6- Progresso e queda do depósito da CAC 

e do GTC 34 

CAPÍTULO IV - O Desenvolvimento do Centro 

Cultural de Ibiúna 39 

1 - A construção do pensionato para estudantes 39 

2- Fundação da Assoc. dos Pais e Protetores .... 43 

3- Como iniciou o Centro Cultural de Ibiúna.... 45 

4- Legalização do Centro Cultura! de Ibiúna e seu 

desenvolvimento posterior 47 

5-A construção da sede própria 51 

6-A construção do estádio de beisebol 54 

7-A construção da área esportiva 56 

8-A aquisição do terreno da sociedade 57 

9- "Undo-Kai" e "Bon-odori" 58 

10- A festa de "Sushi" 62 

11- O andamento da escola lingua japonesa ... 63 

Concurso Premiado (Ohanashi Taikai) 72 

CAPÍTULO V - As Atividades das Entidades 

Aderidas pelo CCI 78 

1-Associação das Senhoras 78 

2-Associação dos Jovens 80 

3- Associação dos Old-boys 82 

4-Clube dos Idosos (rosso-club) 83 

CAPÍTULO VI - Outras Entidades Nipo-Brasileiras 85 

1 - Depart. das Senhoras Agrícola de Ibiúna da CAC 85 

2- Depart. dos Jovens Agrícola de Ibiúna da CAC 86 

3-Associação do Bairro de Salto 86 

4-Associação dos Produtores de Alface 87 

5- Beisebol 88 

6- Competições Esportivas 91 

7- "Sumo" 94 

8- Voleibol 96 

9- Tênis de Mesa 97 

10- "Shogui" 99 

11-NodoJiman 100 

CAPÍTULO VII - Agricultura de Ibiúna 102 

1- Batata 102 

2- Tomate 103 

3- Horticultura 105 

4- Avicultura 106 

5- Fruticultura 108 

6- Cultivo de Cogumelos 109 

7- Floricultura 110 

8-História do comércio e da Indústria 111 

9-"Haiku" - Poesia Típica Japonesa 117 

CAPÍTULO VIII Mesa-Redonda 119 

1- O Presente e o futuro do CCI 119 

2- Associação das Senhoras de Ibiúna 125 

3- Dos antigos associados de Ibiúna 130 

4- Fundadoras da Assoc. das Senhoras de Ibiúna 142 

CAPÍTULO IX Artigos Especiais 147 

1- Cidade irmãs, Ibiúna e Kushima 

Tetsutaro Iwashita 147 

2- Das minhas recordações, Yae Maeda 150 

3- Recordação do pensionato estudantil 

Sueko Todo 154 

EPÍLOGO Os condecorados 165 

Pósfacio Hissashi Sumiya 167 

SUPLEMENTO 169 

- Tabela cronológica do Centro Cultural de Ibiúna.... 171 

- Tab. cronológica da escola lingua Japonesa de Ibiúna 192 

Colaboração 221 

Índice de Anunciantes 275 

3 



FUMIAKI SUETSUGU 
Diretor Presidente do Centro Cultural de Ibiúna 

Apesar de estar em pleno inverno, o dia 5 de julho esteve ensolarado favorecendo a 

participação de muitos convidados e associados com seus familiares ao 50° aniversário da 

fundação do nosso Centro Cultural de Ibiúna realizado com toda suntuosidade jamais visto 

nesta região. Além do mais, este ano a colônia japonesa também completou o seu 90° 

aniversário de sua imigração ao Brasil e, isso, nos deu duplo motivo de alegria. 

Há cinqüenta anos, os colonizadores japoneses desta região se uniram em torno da 

Cooperativa Agrícola de Cotia e, logo, passaram a se preocupar principalmente com a 

educação de seus filhos. Naqueles tempos conturbados do após guerra, os nossos precursores 

já procuravam instruir seus descendentes, mesmo que tivessem de deixar o trabalho de 

ganhar o pão de cada dia, estabelecendo assim um plano sábio e centenário, ao qual 

depositamos o nosso profundo respeito e admiração. 

Posteriormente, tendo o pensionato estudantil e a Associação dos Pais e Protetores 

como base, foi fundado o Centro Cultural de Ibiúna que deu continuidade a essa grande e 

difícil obra pró-educação das crianças desta região, graças ao empenho e a cooperação dos 

pais e da diretoria de nossa comunidade. Este nobre e sacrificado trabalho que veio sendo 

efetuado durante os cinqüenta anos, cujo registro histórico estava sendo enterrado e 

esquecido no decorrer do tempo, agora será imortalizado graças a este presente projeto de 

compilação dos fato históricos da colônia japonesa de Ibiúna. 

Creio que, doravante, este documento servirá como testemunha do profundo sentimento 

dos nossos precursores. Mesmo que a comunidade nipo-brasileira seja exposta a qualquer 

alteração ou mudança dentro da sociedade brasileira, espero que os nikkeis sintam o grande 

sacrifício e empenho que seus antepassados prestaram em benefício de seus descendentes 

ao consultarem este livro. Assim, espero e desejo que este registro venha servir como um 

guia para constrir um futuro melhor a comunidade nikkei e ao Brasil. 

Dia 26 de outubro de 1998. 

4 



UMA CONTRIBUIÇÃO À HISTÓRIA 

JONAS DE CAMPOS 
Prefeito Municipal de Ibiuna 

Longe da pretensão de ser uma obra literária, este livro nasceu da oportuna proposta 

de registrar em suas páginas os 50 anos de atividades do Centro Cultural de Ibiúna. 

Entretanto, deveras, o cinqüentenário do CCI coincido com meio século de atividades 

sociais, culturais e desportivas da Colônia Japonesa no nosso município, com a saga heróica 

dessa gente que veio do longe Oriente para fazer parte de nossa gente, o que significa, por 

extensão, também meio século da nossa história, da história do nosso povo. 

Por isso, mais que um simples registro da contribuição da entidade para o 

desenvolvimento e o progresso desta comunidade, torna-se também um marco de nossa 

história, relicário de corretas informações sobre a participação da Colônia Japonesa nos 

últimos 50 anos de nosso desenvolvimento. Portanto, uma obra a ser consultada sempre 

que se quiser pesquisar sobre a presença nipônica e de suas descendências entre nós. 

É, portanto, uma elevada honra inserir esta mensagem nesta obra, dedicando os 

nossos mais sinceros cumprimentos à diretoria do CCI, que tornou realidade esta 

contribuição a história, realçando, meritoriamente, todas as gerações que fizeram da entidade 

este incontestável exemplo de participação comunitária que Ibiuna testemunha há meio 

século. 
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EXALTAÇÃO AOS 50 ANOS DE HISTÓRIA 

NA FORMAÇÃO DE ELEMENTOS HUMANOS 

TAKAHIKO HORIMURA 
Cônsul geral do Japão em São Paulo 

Congratulo o 50° aniversário da fundação do Centro Cultural de Ibiúna. 
Os japoneses iniciaram a colonização de Ibiúna a partir de 1930. Quando suas 

atividades foram liberadas, logo após a Segunda Guerra Mundial, os agricultores japoneses 
transformaram esta região na maior produtora de batata do estado de São Paulo, 
estabelecendo também o recorde de maior colheita de batatas por cada alqueire plantada. 
Houve época em que Ibiúna ficou conhecida como a primeira região produtora no ranking 
das atividades agrícolas dos depósitos regionais da Cooperativa Agrícola de Cotia. 

Ultimamente, como a distância até São Paulo é de apenas 70 quilômetros e o clima 
ameno, Ibiúna tornou-se uma região preferida pelos agricultores nipo-brasileiros, onde 
eles estão se dedicando com mais tranqüilidade a horticultura, fruticultura, floricultura e 
outras produções agropecuárias. 

Como a maioria dos agricultores aqui residentes eram associados da Cooperativa 
Agrícola de Cotia, as rendas arrecadadas pelas produções agrícolas foram investidas, 
mediante consenso geral, na educação da nova geração, construindo pensionato e escola 
japonesa, naquela ocasião difícil, tornaram-se alvo de muita adminiração dentro da colônia 
japonesa. Foi destas instalações que, posteriormente, surgiram o vice-prefeito deste 
município e muitos outros elementos de destaques que estão trabalhando em prol da 
coletividade brasileira. 

Além disso, nesta região foram assentados o maior número de jovens agricultores 
oriundos do Japão, que se imigraram ao Brasil no pós guerra, elementos estes que hoje 
estão dando prosseguimento as atividades culturais e esportivas, juntamente com a 
colaboração de seus sucessores nipo-brasileiros, cujo espírito de cooperação é digno de 
admiração e de respeito. Merece menção também o fato de que, em 1987, Ibiúna firmou a 
convenção de cidade-irmã com o município de Kushima, da província de Miyazaki, Japão, a 
fim de incentivar o intercâmbio entre os jovens agricultores de ambas as regiões para reativar 
constantemente as trocas de informações destes dois países. 

Lá para o meado de 1980, houve uma grande oscilação na área econômica brasileira 
e, consequentemente, mais de 200 mil nipo-brasileiros foram trabalhar para as empresas 
japonesas no país de seus antepassados. Mediante este êxodo de elementos nipo-brasileiros, 
foram transmitidos também muitos elementos culturais brasileiros ao Japão. De outro lado, 
simultaneamente, os nipo-brasileiros também tiveram a oportunidade de contactar com a 
cultura japonesa e, com isso, estão estreitando a amizade destas duas nações. 

Felizmente, Brasil e Japão vem mantendo tradicionalmente uma profunda amizade 
também no âmbito internacional, cuja influência, baseada na confiança e no auxílio mútuo, 
vem estreitando o laço de amizade das novas gerações aos quais depositamos muitas 
esperanças. 

Finalizando a minha mensagem, aqui deixo meus votos para que o Centro Cultural 
de Ibiúna continue prosperando cada vez mais com um glorioso futuro. 

(dezembro de 1998) 
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A SOLENIDADE DO 50° ANIVERSÁRIO DO 

CENTRO CULTURAL DE IBIÍINA 

- Bom dia! 
- Oh, você conseguiu chegar cedo?! 
Entre cumprimentos animados, as 

senhoras da Associação das Senhoras co
meçavam se reunir na sede do Centro Cultural de 
Ibiúna. Eram cinco horas da manhã e na cozinha 
já iluminada pelos fluorescentes muitas delas, que 
haviam chegada antes, estavam trabalhando 
dispostas, ora lavando arroz, ora cozinhando, ora 
preparando os ingredientes, ora enrolando "sushi". 

Era no dia 5 de julho de 1997, data da 
comemoração do 50° aniversário da fundação do 
Centro Cultural de Ibiúna. Estava sendo executado 
o plano que veio sendo elaborado meticulosamente 
há dois anos, tudo graças ao esforço e a 
compreenção dessa gente que se reunia para 
cooperar. 

O local para a solenidade festiva, foi 
preparado no salão da sede própria, o qual estava 
inteiramente ornamentado com flores de cores mil. 
E, para o local da festa, foi armado uma tenda 
gigantesca com 500 metros quadrados, que também 
estava enfeitado explendidamente pelas senhoras 
da Associação com ramalhetes de flores vivas. A 
execussão das tarefas do dia foi incumbido a cada 
grupo dos componentes do C.C.I.: a Associação 
das Senhoras se encarregou em preparar as comidas 
típicas japonesas, o Oldboy Club preparou o recinto 
para servir o churrasco, a Associação dos Jovens 
se encarregou com as bebidas, a Associação dos 
Pais na confecção dos salgadinhos, a Comisão se 
encarregou dos postos de andamento. Desta forma, 
todos os membros do Centro Cultural de Ibiúna se 
empenharam cada qual com o seu posto indicado. 

Antes das oito horas da manhã, os 

Culto à memória dos pioneiros, 
sr. Fumiaki Suetsugu, presidente do CCI. 

encarregados que ostentavam a fita de 
identificação, estavam acertando os últimos 
detalhes da ordem do dia com os semblantes um 
tanto rígidos, preocupados com as responsabilida
des que arcavam. 

Entre este grupo estavam as nove moças 
uniformizadas, com seus sorrisos acolhedores a 
espera dos covidados especiais, aos quais iriam 
indicar os respectivos lugares indicados. 

Alguns membros da diretoria tinham ido 
à São Paulo, onde se hospedaram, a fim de aguardar 
a chegada dos convidados de honra, Shigueru 
Yamashita, Prefeito do Município de Kushima, 
Japão, e sua comitida especial. 

Como havia sido precavido, as nove 
horas a entrada da sede ficou abarrotada de 
convidados, que formaram uma fila longa até fora 
do recinto. Os recepcionistas estavam atordoados 
para atendê-los, identificando com as formas e as 
cores das fitas; os convidados especiais, os sócios 
fundadores, os idosos, os membros do C.C.I., os 
formados do pensionato e os demais presentes. 
Além disso, tiveram que distribuir uma flor para 
cada pessoa presente, a fim de oferecê-la aos 
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antecessores falecidos, durante o andamento do 

ritual religioso. Assim, o enorme salão com a 

capacidade para mais de mil pessoas, ficou 

totalmente tomado. 

As nove e trinta horas, antes da 

solenidade da fundação, celebrou-se um ritual 

budista em memória dos falecidos nipo-brasileiros 

da região ibiunense, cuja cerimônia foi efetuada 

pelo monge Yomei Sassaki, presidente da 

Federação das Seitas Budistas do Brasil. No ritual 

participaram dez crianças (meninos e meninas) da 

escola japonesa local, como integrantes do ritual 

religioso no estilo oriental. Em memória dos 

falecidos, Fumiaki Suetsugu, Diretor Presidente do 

C. C. I., e Sayuri Kawakami, representante da 

escola japonesa, explanaram o sentimento de 

condolência e de gratidão aos mortos. Após a 

leitura, todos depositaram as flores perante o altar 

improvisado, recordando com saudade as virtudes 

dos falecidos. 

Em seguida, a partir das dez e meia, 

iniciou-se a solenidade do aniversário, tendo 

Nobuki Takano como chefe cerimonial em japonês 

e Eliana Ozaki em português. A abertura da 

comemoração foi iniciada com o coro dos hinos 

nacionais do Brasil e do Japão. Em seguida, 

Fumiaki Suetsugu, Diretor Presidente do C.C.I., 

fez o seu discurso acerca da formação e do 

andamento da entidade que estava sendo 

homenageada, agradecendo também o prestígio e 

a colaboração prestados pelas entidades vizinhas, 

como também explanou e jurou executar os 

projetos futuros já estabelecidos. Terminado o 

discurso, foram homenageados com entrega de 

certificados de gratidão e lembranças aos sócios 

fundadores, precursores, ex-diretores presidentes, 

ex-diretores do pensionato estudanti l , 

colaboradores, colaboradores especiais, dezesseis 

idosos com mais de 85 anos de idade e, também, 

aos quarenta e nove ex-diretores que prestaram 

valiosos trabalhos à comunidade local. 

Terminado esta parte, os convidados 

congratularam o aniversário com suas orações do 

dia; primeiro, falou, Jonas de Campos, Prefeito do 

Município de Ibiúna, seguido por, Jun-ichi Oota, 

representante do Cônsul Geral do Japão em São 

Paulo, Norinobu Hayashi, Representante Chefe 

da JICA em São Paulo, Paulo Kobayashi, 

presidente da Assembléia Legislativa de S. Paulo, 

Atsushi Yamauchi, Diretor Presidente da Sociedade 

Brasileira de Cultura Japonesa, Diogo Nomura, 

representante de Mário Covas, Governador do 

Estado de São Paulo, Shigueru Yamashita, Prefeito 

do Município de Kushima, província de Miyazaki, 

Japão, Junji Abe e Hachiro Shimomoto, Deputados 

do Estado de São Paulo, Minoru Ito, Diretor 

Presidente da União Cultural e Esportiva do 

Sudoeste, elogiaram os cinqüenta anos de lutas 

PROGRAMA DA SOLENIDADE OS CONVIDADOS 
OCUPAM SEUS LUGARES INDICADOS. 

1- Palavras de abertura. 
2- Hinos Nacionais do Japão e do Brasil. 
3- Palavras do Diretor Presidente: Fumiaki Suetsugu. 
4- Entrega dos diplomas de honra ao mérito e de lembranças comemorativas pelo presidente 

da Comissão de Homenagem. 
a- Sócios fundadores: 6 pessoas. 
b- Ex-diretores presidentes: 9 pessoas. 
c- Pioneiro da região: 1 pessoa. 
d- Educadores professores: 5 pessoas. 
e- Mérito pelos trabalhos prestados: 3 pessoas. 
f- Mérito pelas colaborações especiais: 3 pessoas. 
g- Funcionários de longos anos de dedicação: 2 pessoas. 

5- Entrega de lembrança comemorativa: presidente da Comissão. 
a- Lembrança aos mais idosos (acima dos 85 anos): 16 pessoas. 

6- Mensagens dos convidados. 
a- Saudação do Prefeito de Ibiúna: Jonas de Campos. 
b- Palavras do Cônsul Geral do Japão: representante Oota. 
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efetuadas pelo C.C.I. 

Neste ponto culminante, foi feito a 

leitura da mensagem do ex-Primeiro Ministro do 

Japão Yasuhiro Nakasone, pelo vice-Diretor 

Presidente do C.C.I. Hirofumi Goishi, a qual foi 

aplaudido fervorosamente pelos presentes, que 

encheram o recinto de emoção. 

Terminado as mensagens dos 

convidados, o primeiro ex-presidente do C.C.I., Ei-

ichi Yuri de 92 anos de idade, fez o seu discurso 

representando os homenageados, no qual salientou 

os 50 anos de lutas pela formação desta entidade, 

regozijou e agradeceu com muita ênfase ao triunfo 

alcançado hoje, fazendo a platéia mergulhar num 

profundo silêncio de comoção perante a história 

vivida por esta testemunha que liderou a entidade 

nos tempos difíceis. 

Assim, as doze horas e meia, 

aproximadamentente, com as palavras de 

encerramento de Hirofumi Goishi, vice-Diretor 

Presidente do C.C.I., terminou-se a cerimônia 

natalícia dentro de um clima solene e festivo. 

Logo após esta solenidade, foi efetuada 

a cerimônia de descerramento da pedra 

comemorativa fixada bem em frente da sede. Na 

pedra foi gravada os letreiros de autoria do ex-

Primeiro Ministro do Japão Yasuhiro Nakasone, 

que esteve no Brasil em 9 de setembro de 1996; o 

letreiro diz: Se haver amor e compreensão, todos 

no mundo serão irmãos. Ao lado da mesma, foi 

instalado um outro letreiro menor que diz: Guia de 

referência. Para descortinar os letreiros memoriais, 

Fumiaki Suetsugu (Diretor presidente do C.C.I.), 

Jonas de Campos (prefeito de Ibiúna), Diogo 

Nomura, Atsushi Yamauchi, os demais convidados 

especiais e inclusive Eiichi Yuri e Takumi 

Nishiyama (ambos fundadores da entidade) se 

incumbiram da pedra principal e as crianças da 

escola japonesa se encarregaram em descobrir os 

letreiros do lado, entre calorosos aplausos. 

As treze horas, deu-se início a pomposa 

recepção festiva do aniversário sob a gigantesca 

tenda armada no recinto. No lado de fora da tenda, 

instalaram churrasqueiras, nas quais estavam sendo 

assadas as costeletas equivalente a duas cabeças 

de gados. Este churrasco foi patrocinado e 

oferecido pelo Frigorífico Rosarial e os 

encarregados eram os profissionais oriundos do 

estado do Rio Grande do Sul, homenzarrões 

enverando o típico traje gaúcho. No centro do 

recinto havia um gigantesco bolo de aniversário 

do tamanho de um "tatami". A decoração do bolo 

era uma verdadeira obra prima, com sua pompa e 

explendor, cujos detalhes foram aplicados por 

Michie Suzuki e Kumiko Ogushi, duas diplomadas 

pelo pensionato estudantil local, que se dedicaram 

c- Palavras do Reprentante da JICA: Norinobu Hayashi. 
d- Palavras do Presidente da Câmara dos Deputados do Est. de S. Paulo: Paulo Kobayashi. 
e- Palavras do Presidente da Sociedade Paulista de Cultura Japonesa: Atsushi Yamauchi. 
f- Palavras do Representante do Governador do Est. de S. Paulo: Diogo Nomura. 
g- Saudação do Prefeito do Município de Kushima: Shigueru Yamashita. 
h- Palavras do Deputado Estadual: Junji Abe. 
i- Palavras do Representante da Federação das Associações Cultural e Esportivas da 

Região Sudoeste do Est. de S. P: Minoru Ito. 
7- Agradecimento do Representante dos Condecorados: Eiichi Yuri. 
8- Palavras de Encerramento da Solenidade: Hirofumi Goishi. 

CERIMÔNIA PARA DESVELAR A PEDRA MEMORIAL 
Pedra principal: Eiichi Yuri, Yae Maeda, Tadashi Takakussa, Hiroshi Nakamura, 

Keissuke Fukui, Takumi Nishiyama 
Pedra comemorativa: Fumiaki Suetsugu, Jonas de Campos, Takahiro Horimura, 

Shigueru Yamashita e Diogo Nomura. 
Indicação do caminho: 8 alunos da Escola Japonesa. 
Corte do bolo: Fumiaki Suetsugu e os mais idosos (Toyo Fujikawa, Tomi Munakata e 

Sumi Mimoto). 
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voluntariamente dia e noite na confecção. 

O corte do bolo comemorativo, que 

ultrapassava os 100 quilos, foi executado, pelo 

Diretor Presidente Suetsugu e a mais idosa senhora 

Sue Mimoto. Em seguida, o ex-Presidente Tsutomu 

Kawakami liderou as salvas de "kamppai!" em 

voz retumbante, dando início a festa. 

Um dos maiores fas desta região, Hideki 

Higo, proprietário do Buffet Amami, de São Paulo, 

reuniu toda sua família e veio colaborar com o 

aniversário; suas mãos hábeis e mágicas, passaram 

a prontificar os "niguiri-sushi" numa incrível 

perfeição e rapidez que alegrou muito aos olhos 

dos convidados. Os mais de mil e duzentos 

convidados presentes deliciaram os pratos e, entre 

conversas animadas compartilharam com a alegria 

dos 50° aniversário da entidade local. 

A partir das quatorze horas, conforme 

o programa do dia, iniciou-se o show de atração 

alusivo ao 50° aniversário, no palco da sede do 

C.C.I. A atração, comandada por Nobuki Takano 

e Nobuko Shimoda, teve sua abertura com o 

pomposo toque de tambores Tangue; com a 

participação especial, a Escola de Balet Ootani e a 

Mareia Fujii apresentaram seus números de danças 

modernas. Em seguida, a orquestra da colônia, 

representada por Tadao Ebihara e Seiko Takano, e 

Lista dos Condecorados: 
Diplomas de Agradecimentos e de Honra ao Mérito. 

1- SÓCIOS FUNDADORES: Eiichi Yuri, Takashi Takakussa 
Hiroshi Nakamura, Keissuke Fukui, Akio Nakamura, 
Shoo Nishioka, Yossakichi Horiguchi. 

2- PRESIDENTES E DIRETORES PRESIDENTES: (vivo) 
2o, 3o e 5o presidente da As. Pais e Prot.= Eiichi Yuri. 
4o diretor presidente do C.C.I. = Tsutomu Kawakami. 
5o e 6o diretor presidente do C.C.I. = Mitsuo Ideriha. 
10° e 1 Io diretor presidente do C.C.I. = Massayuki Maeda. 
12° e 13° diretor presidente do C.C.I. = Yoshio Kawakami. 
14° e 15o diretor presidente do C.C.I. = Kozo Kawakami. 
16o e 17o diretor presidente do C.C.I. = Massami Nakajima. 
18o e 20° diretor presidente do C.C.I. = Fumiaki Suetsugu. 
19° diretor presidente do C.C.I. = Hirofumi Goishi. 

o show de canções japonesas liderado por Shoichi 

Shimada apresen ta ram seus números 

extraordinários. Desta forma, os dozes cantores que 

vieram de São Paulo e os dez da região ibiunense 

se juntaram para alegrar e arrancar os aplausos dos 

presentes. 

Foi um dia cheio de emoções e alegrias, 

não somente pela festa em si, como também pelos 

reencontros de velhos amigos e as recordações dos 

anos que passaram, por poderem compartilhar com 

o progresso da região, os valorosos trabalhos 

prestados no passado e um futuro promissor. 

Participantes dos Cerimônia 
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MENSAGEM 

Hoje, com a honrosa presença do Exmo. 
sr. Jonas de Campos, Prefeito do Município de 
Ibiúna, Exmo. sr. Presidente da Câmara dos 
Vereadores de Ibiúna, Senhores membros da 
Câmara Municipal local, Representantes da 
indústria e do comércio local, Representantes das 
comunidades nikkeis da região sudoeste de São 
Paulo, Exmo. sr. Horimura, Cônsul Geral do Japão 
em São Paulo, Exmo. sr. Paulo Kobayashi, 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
de S. Paulo, Exmos. Senhores deputados, Sr. 
Hayashi, Representante da JICA no Brasil, 
Sr.Yamauchi, Presidente da Sociedade Brasileira 
de Cultura Japonesa, Membros das principais 
coletividades da colônia e Exmo. sr. Yamashita, 
Prefeito do Município de Kushima, Província de 
Miyazaki, Japão, a nossa comunidade está 
comemorando o 50° aniversário da fundação do 
seu Centro Cultural, presenças estas que nós 
associados agradecemos de todo coração. 

Fumiaki Suetsugu 
Diretor Presidente do Centro Cultural de Ibiúna 

Este Centro Cultural teve seu início em 
1948, com a base no pensionato estudantil e na 
Associação de Pais e Protetores, logo após o 
término da Segunda Guerra Mundial. Esta região 
passou a ser habitada pelos colonizadores 
japoneses desde 1932 e, com o aumento de 
agricultores japoneses, em 1938 a Cooperativa 
Agrícola de Cotia resolveu implantar em Ibiúna 
um sistema de colonização baseado no princípio 
cooperativista. 

Mais tarde, em 1942, os cooperados de 
Ibiúna fundaram o primeiro Grupo de Transporte 
Coletivo projetado pela própria Cooperativa 
Agrícola de Cotia e, dentro de suas atividades, 
englobou também o plano de educação para as 
crianças desta região, motivo pelo qual hoje 
expressamos nossos respeitos e gratidão aos 
nossos precursores. Pois, a maior parte da renda 
obtida pelo transporte dos produtos agrícolas desta 
região foi aplicada ao setor da educação, 

3 - PIONEIRA: Yae Maeda. 

4 - EDUCADORES E PROFESSORAS: 
Akio Shimizu, Haruo Hiyama = diretores. 
Fumi Shimizu, Sueko Todo, Sachie Morioka = professoras. 

5 - MÉRITO PELOS TRABALHOS PRESTADOS: 
aos diretores que se dedicaram mais de dez anos no cargo. 

Muneo Kawakami, Shiguemasa Saito, Massamitsu Ayukawa 

6 - MÉRITO PELAS COLABORAÇÕES ESPECIAIS: 
Granja Saito = Yoshiteru Saito, Aji-no-Moto Prod. Aliment., Ryoichi Hayashi 

7 - FUNCIONÁRIOS QUE SE DEDICARAM DURANTE LONGOS ANOS: 
Kenzi Hozawa = chefe de escritório, Fukumi Takaki = funcionária 
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construindo um pensionato com um sistema de 
internato incorporado com a educação japonesa. 
Tendo estabelecido esta base educacional, a partir 
de 1956, esta atividade pedagógica foi separado 
do G.T.C. e passou a ser administrada pela 
Associação dos Pais e Protetores que, desde então, 
tornou a ser denominado Centro Cultural de Ibiúna. 

Não há necessidade, portanto, de 
enfatizarmos que o nosso Centro Cultural foi uma 
entidade estritamente ligada a ex-Cooperativa 
Agrícola de Cotia. No após guerra, muitos 
agricultores japoneses do interior do estado vieram 
se juntar a esta comunidade e, em 1955, com a 
reabertura da imigração dos japoneses, muitos 
jovens agricultores também vieram se unir por 
intermédio da C.A.C. Com isso, Ibiúna passou a 
ser conhecida como a maior zona de horticultura 
do subúrbio de S. Paulo. 

Tendo este passado como "back 
ground", este Centro Cultural vem procurando 
ampliar e aprimorar os estabelecimentos de 
educação e os currículos de ensino que, cada ano 
que passa, vem sendo mais solicitados pelos 
moradores desta área. O aprimoramento dos 
esportes traz as memórias gloriosas dos times de 
beisebol infantil e do atletismo em geral de outrora, 
cujo entusiasmo vem ampliando também as áreas 
culturais, sociais, relações humanas e outras. 

Em 1981, realizando o anseio dos 

1o presidente da Assoc. Pais e Protetores 
2o 3o presidente da Assoc. Pais e Protetores 
4o presidente da Assoc. Pais e Protetores 
5o presidente da Assoc. Pais e Protetores 
6o presidente da Assoc. Pais e Protetores 
7o presidente da Assoc. Pais e Protetores 
8o presidente da Assoc. Pais e Protetores 
9o presidente da Assoc. Pais e Protetores 

presidente provisório do C.C.I. 

associados daquela ocasião, foi construído e 
inaugurado esta sede social, colocando assim uma 
outra pedra no alicerce em prol do futuro de outra 
geração. E, em 1993, pouco antes da falência da 
C.A.C, os membros da diretoria daquele tempo, 
conseguiram negociar e adquirir os quatro alqueires 
de terra que o Centro Cultural vinha mantendo 
alugado em caráter permanente pela Cooperativa, 
tornando-se assim uma entidade totalmente 
autônoma. 

Administrando a escola japonesa du
rante cinqüenta anos, hoje os nikkeis formados 
pelo nosso estabelecimento de ensino já ultrapassou 
os mil diplomados que, atualmente, estão se 
dedicando não somente na agricultura, como 
também nas diversas áreas políticas, econômicas, 
científicas e outras, dos quais o Centro Cultural 
tanto se orgulha e espera pelas suas brilhantes 
carreiras. 

Neste ano festivo do 50° aniversário do 
nosso Centro Cultural, nossa alegria tornou-se 
duplificada porque neste mesmo ano a colônia 
japonesa está comemorando o 90° aniversário de 
sua imigração ao Brasil. Na medida que os anos 
vão passando, as gerações de imigrantes estão se 
envelhecendo e, com isso, as gerações de nikkeis 
estão se assimilando ao meio brasileiro de maneira 
acentuada, fenômeno este que se nota não somente 
em Ibiúna, como também em qualquer parte do 
Brasil. Todavia esperamos que as gerações de 

Yakao Ninomiya de janeiro de 48 a maio de 48. 
Eiichi Yuri de junho de 48 a agosto de 50. 
Hikoe Kussuki de setembro de 50 a maio de 51. 
Eiichi Yuri de maio de 51 a junho de 52. 
Chitosse Miyaji de julho de 52 a maio de 53. 
Sussumu Oda de maio de 53 a maio de 54. 
Shiguemori Maeda de maio de 54 a janeiro 56. 
Takashi Kawakami de janeiro de 56 a junho de 56. 
Takashi Kawakami de junho de 56 a janeiro de 57. 

OS PRESIDENTES E DIRETORES PRESIDENTES DO 

CENTRO CULTURAL DE IBIÚNA 
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nisseis e de sansseis encontrem na história da 

colonização japonesa, o esforço, o empenho, o 

sacrifício e a dedicação que seus precursores 

aplicaram neste país e que se orgulhem como 

cidadão nipo-brasileiros para poderem trabalhar em 

prol da sociedade brasileira e pelo progresso desta 

nação. 

Outro fato que devemos recordar neste 

momento solene é que, além dos esforços dos 

primeiros colonizadores japoneses e dos 

precursores que batalharam para construir o 

alicerce deste Centro Cultural, tivemos também o 

apoio e o afeto de todos os prefeitos deste 

município, como também a simpatia do povo em 

geral. Graças a este caloroso acolhimento, hoje 

temos um lugar dentro desta comunidade e, 

portanto, não podemos deixar de ressaltar o fato e 

agradecê-los com respeito e gratidão. 

Hoje, tendo em vista o século XXI que 

se aproxima, relembrando os cinqüenta anos 

decorridos, vamos marchar resolutamente rumo ao 

próximo cinqüenta anos vindouros com cooperação 

e a união de todos os associados. 

Nesta data histórica, não podemos 

deixar de agradecer também a todos aqueles que 

se empenharam por esta realização e, mais uma 

vez, agradeço a todos os convidados que nos estão 

honrando com as suas presenças. 

Finalizando, rogo pela felicidade e pela 

prosperidade de todos os presentes e peço 

encarecidamente para que continuem prestigiando 

este nosso Centro Cultural com vossos apoios e 

orientações. Muito obrigado. 

LISTA DOS IDOSOS DE MAIS DE 85 ANOS 

01-Toyo Fujikawa 17-02-1903 Campo 09- Hayako Eto 20-07-1912 Feital 

02- Tomi Munakata 06-11-1905 Votorantim 10- YaeMaeda 19-08-1912 Campo Verde 

03- Takenori Matsuda 02-01-1910 Votorantim 11- Takumi Nishiyama 01-11-1912 Cupim 

04- Hiroshi Nakamura 19-02-1910 Campo 12- Yoshiko Harada 06-11-1912 Votorantim 

05- Suga Yamashita 17-12-1910 Cupim 13-NobuoKaneko 27-11-1912 Vila 2 

06- Sumi Teramae 26-01-1911 Vila 14- Shizuko Ueno 16-03-1913 Verava 

07- Miyoko Mimoto 07-10-1911 Rio de Úna 15- ShooNishioka 25-03-1913 Feital 

08- Kino Nurumoto 23-03-1912 Vila 16- Tsutomu Sogabe 28-05-1913 Vila 1B 

1° diretor presidente Takashi Kawakami de janeiro de 57 a janeiro de 60. 

2° 3° diretor presidente Chitosse Miyaji de janeiro de 60 a janeiro de 66. 

4° diretor presidente Tsutomu Kawakami de janeiro de 66 a janeiro de 69. 

5° 6° diretor presidente Mitsuo Ideriha de janeiro de 69 a janeiro de 75. 

7° 8° 9 º diretor presidente Yoshijiro Muramatsu de janeiro 75 a janeiro de 83. 

10° 11° diretor presidente Massayuki Maeda de janeiro de 83 a janeiro de 87. 

12° 13° diretor presidente Yoshio Kawakami de janeiro de 87 a janeiro 91. 

14° 15° diretor presidente Kozo Kawakami de janeiro de 91 a janeiro de 93. 

16° 17° diretor presidente Massami Nakajima de janeiro de 93 a janeiro de 95. 

18° diretor presidente Fumiaki Suetsugu de janeiro de 95 a janeiro de 96. 

19° diretor presidente Hirofumi Goishi de janeiro de 96 a janeiro de 97. 

20° diretor presidente Fumiaki Suetsugu de janeiro de 97 até hoje. 
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Cidade Irmã de Kushima, Sr. Yamahita 

Shityou-san, Doumo Arigatou. 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Mu

nicipal de Kushima. Kushima Shityou-san, Doumo 

Arigatou. 

Quero saudar a todas as autoridades 

aqui na mesa, na pessoa do Exmo. Senhor Ex-

Deputado Diogo Nomura, neste ato, representando 

o Sr. Governador do Estado de São Paulo, Mário 

Covas. 

Quero também numa maneira singela 

mas muito respeitosa, homenagear a todos aqueles 

que ajudaram a construir a grandeza do nosso 

Centro Cultural mas que hoje, infelizmente, não 

estão presentes entre nós, seus diretores, associados 

e ex-colaboradores e quero fazê-lo na pessoa, na 

saudosa lembrança do companheiro Satio Teramae. 

Meus senhores, minhas senhoras, quero também 

saudar os senhores vereadores da Câmara Munici

pal aqui presentes, os senhores Secretários 

Municipais. 

Meus senhores, minhas senhoras, hoje, 

nós que aqui estamos, estamos tendo o privilégio 

muito especial de testemunharmos uma das páginas 

mais bonitas da história de Ibiúna, o Jubileu de 

Ouro, os 50 anos de fundação do Centro Cultural 

de Ibiúna. 

Digo que é uma das páginas mais 

bonitas da nossa história porque o Centro Cultural 

de Ibiúna ajudou-nos a escrevermos a história de 

Ibiúna. Não teria significado um historiador falar 

sobre Ibiúna se não falasse da colônia japonesa, 

em especial do Centro Cultural. Nós sabemos 

porque aqui já foi dito e nós ibiunenses 

conhecemos, de quantas gerações foram formadas 

por professores que por aqui passaram. E os 

professores que por aqui passaram não ensinaram 

Sr. Jonas de Campos 

Prefeito Municipal de Ibiúna 

apenas os filhos da colônia japonesa, a língua 

japonesa. Eles ensinaram a todos nós, tal a 

fraternidade, a identidade que construímos nestes 

50 anos, entre a colônia japonesa e a comunidade 

ibiunense. 

Quantos exemplos, quantas lutas. E 

desses bancos escolares daqui do Centro Cultural 

proporcionaram a efetiva divulgação da cultura 

japonesa entre nós. Até hoje, é deste centro que 

irradia-se movimentos culturais de origem 

nipônica, suas festas, suas tradições tão bem 

cultuadas até os dias de hoje pelo nosso Centro 

Cultural. 

Não foi apenas na cultura, foi no campo, 

esportivo. Quantas vezes que esta Associação 

Desportiva mantida pelo Centro Cultural fizera que 

a bandeira do município de Ibiúna fosse hasteada 

no mais alto mastro, tal as conquistas que para cá 

trouxeram. Foi o campeonato de tão grata memória, 

o Campeonato Brasileiro de Base-Ball 

conquistado pela Associação Desportiva Ibiunense, 

mantida pelo Centro Cultural e sempre no campo 

desportivo, Ibiúna sempre esteve presente, sempre 

brilhou graças à participação do Centro Cultural. 

Foi assim na agricultura, quanta tecnologia 

compartilhada com todos nós, aumentando a nossa 

produção fazendo com que o nosso município fosse 

reconhecido a nível nacional como um grande 

produtor de horti granjeiros. 

Tudo isso devemos à colônia japonesa, 

em especial ao seu centro de formação que é o 

Centro Cultural. Assim também foi no comércio, 

quantas famílias ilustres que eu poderia citar neste 

momento. Alguns já de saudosa memória mas que 

enriqueceram o nosso comércio. Lembro até de 

passagem que o primeiro presidente da nossa 

Associação Comercial pertenceu à colônia 
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japonesa que foi o Sr. Kazuo Kitadani. De lá pra 

cá quanto progresso, quanta luta para fazer do 

nosso município, um município grande, um 

município forte. É por isso meus senhores e minhas 

senhoras que hoje nós estamos radiantes. É por isso 

meus senhores e minhas senhoras que hoje, nós 

que fazemos parte da vida pública do município 

estamos orgulhosos, estamos de peito erguido, 

estamos de cabeça erguida porque hoje nós temos 

a oportunidade, não só de saudar, mas também de 

agradecer, agradecer em nome de uma comunidade 

que tanto aprendeu, de uma comunidade que tanto 

Exmo. Sr. Prefeito Jonas de Campos, na 

pessoa de que quero saudar todos as autoridades 

do município de Ibiúna, presidente da Câmara, os 

vereadores, o nosso Vice-Prefeito Seishi Miyaji, 

Secretários. 

Sr. Fumiaki Suetsugu, presidente do 

nosso Centro Cultural de Ibiúna, na pessoa de que 

quero saudar todos os diretores, todos os membros 

desta associação. Nobre Deputado Federal, meu 

particular amigo, prof. Alberto Goldman, 

representante de Ibiúna no Congresso Nacional, 

deputado federal presente que está acompanhado 

também do sempre Deputado Federal, Diogo 

Nomura que neste ato, também representa o nosso 

governador Mario Covas. 

Nossos Deputados Estaduais, temos 

o Deputado Junji Abe e o Deputado Hatiro 

Shimomoto, dois brilhantes parlamentares da nossa 

comunidade com fortes vínculos raiz aqui em 

Ibiúna. Nosso ex-deputado, ex-secretário, ex-

vereador, Sr. Getúlio Hanashiro que também se faz 

presente, não poderia deixar de saudar o nosso ex-

governador do Estado de São Paulo, Sr. Luiz 
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se enriqueceu culturalmente, esportivamente, 

comercialmente, graças ao esforço, à dedicação e 

especialmente ao exemplo da colônia japonesa. 

É por isso que ao encerrar estas minhas 

palavras de saudação eu gostaria de dizer a todos 

os senhores: nós, pro nosso costume ocidental, 50 

anos de atividade chamamos de Jubileu de Ouro e 

foi com letras de ouro que o Centro Cultural 

escreveu uma parcela da história ibiunense. Muito 

obrigado à todos os senhores, muito sucesso e 

muito progresso. 

Antônio Fleury Filho, que muito contribuiu na sua 

administração para a nossa comunidade, que está 

aqui homenageando também o aniversário desta 

entidade; Sr. Atsushi Yamauchi, presidente do 

Bunkyo de São Paulo, Sociedade Brasileira de 

Cultura Japonesa, na pessoa de quem saúdo todos 

os presidentes e diretores de entidades; Nosso 

prefeito da Cidade-Irmã de Kushima, Shigeru 

Yamashita. 

Agradecemos a visita que faz a Ibiúna, 

ao Brasil, a São Paulo. 

Minhas senhoras, demais autoridades 

presentes, meus senhores... 

Na verdade estamos comemorando os 

50 anos deste Centro Cultural, mas comemorando 

a imigração japonesa que veio para cá que, neste 
ano comemora 90 anos. Aquele povo que veio de 

lá do Japão para o Brasil e muitos que ao longo do 

tempo vieram para Ibiúna depois, que hoje 

comemora 90 anos ou 50 anos de entidade, é um 

povo que trouxe uma imagem de muita seriedade, 
muito trabalho, muita honestidade, muita 

preocupação com a questão ética, um povo até sua 

Sr. Paulo Kobayashi 

Presidente da Assembléia Legislativa de S.P. 



imagem e este povo criou este grande trabalho. O 
prefeito acaba de reconhecer que a vinda desses 
tímido, rigoroso para com os seus filhos, para com 
imigrantes foi muito bom para Ibiúna, nós sabemos 
que foi muito bom para o estado de São Paulo, foi 
muito bom para o Brasil. 

E por incrível também foi bom para o 
Japão. O Japão enviaram seus imigrantes para cá, 
eles firmaram uma imagem de tamanha seriedade, 
de tamanha capacidade de trabalho, de tamanha 
unicidade que, para o Japão não se transformar num 
país exportador e importador mundial passa com 
suas empresas, a se beneficiar da imagem que seus 
imigrantes colocaram no exterior e, 
particularmente, no Brasil. 

Foi bom para todos, até pro imigrante 
japonês que aqui pôde criar suas famílias e enraizar 

no Brasil. Mas foi particularmente melhor para nós, 
que somos brasileiros descendentes de japoneses. 
Eu, Diogo Nomura, Junji Abe, Hatiro Shimomoto, 
Getúlio Hanashiro, que nos orgulhamos muito de 
sermos brasileiros, representamos, participamos do 
cenário político brasileiro e somos herdeiros de 
imigrantes japoneses que trouxeram uma imagem, 
implantaram uma imagem de tamanha seriedade 
que nós fomos beneficiados, em realidade. 

Na contrapartida, enquanto membro 
político representando esta comunidade, é 
exatamente respeitar os dogmas maiores e os 
valores maiores que os imigrantes trouxeram, 
impuseram e espalham pelo Brasil. 

Parabéns à comunidade de Ibiúna pelos 
50 anos e parabéns aos 90 anos de imigração 
japonesa. 

Muito Obrigado. 

CUMPRIMENTO 

Sr. Diogo Nomura 
Assessor do Governo do Estado de São Paulo 

Exmo. Sr. Prefeito Jonas de Campos em 
cuja pessoa saúdo todas as autoridades municipais. 
Ilustre Deputado Paulo Kobayashi, chefe do poder 
legislativo paulista. Sr. Suetsugu que representa 
todo o poder e o esforço de união de todos os 
membros da comunidade nipo-brasileira de Ibiúna, 
em cuja pessoa desejo saudar toda a comunidade e 
os membros de sua diretoria. 

Sr. Cônsul Oota, que representa aqui 
também o Cônsul Geral, Sr. Horimura. Nobres 
deputados: Alberto Goldman, federal, Getúlio 
Hanashiro, Junji Abe, Hatiro Shimomoto, nosso 
ex-governador, mas sempre governador Fleury 
Filho que foi um homem de realizações, 
beneficiando toda essa Região. Sr. presidente 
Hayashi, da JICA, Jornalista Raul Takaki, em cuja 
pessoa saúdo toda a imprensa aqui presente. 

Minhas senhoras, meus amigos. Tenho 

a grata honra de trazer aqui, em nome de sua 
excelência, o governador Mário Covas, as 
congratulações pelo transcurso do cinqüentenário 
de fundação do Centro Cultural de Ibiúna que 
evoca-nos o seu passado quando os primitivos 
habitantes, os donos da terra, os indígenas aqui 
vieram e estavam estabelecidos e diziam que Úna 
era terra escura. E aqui vieram, posteriormente, os 
bandeirantes que formaram os primeiros povoados 
e, mais tarde, vieram os imigrantes japoneses. Falar 
na imigração japonesa poderemos observar duas 
fases. Antes da guerra, quando a geração dos 
nossos pais e avós enfrentando as endemias, 
enfrentando os sacrifícios derrubaram as matas e 
plantaram a boa semente do, trabalho. No pós guerra 
vieram os conhecidos como Jovens de Cotia, Cotia 
Seinen, uma nova fase, o sangue novo da 
imigração. E Ibiúna recebeu esse influxo de antes 

16 



e do pós guerra desses valorosos imigrantes que 

aqui encontraram a boa acolhida, aqui encontraram 

a terra adotiva que se tornou a grande pátria dos 

seus filhos brasileiros. 

Ibiúna hoje constitui um pólo destacado 

na produção de alimentos, na produção 

hortifrutigranjeira, das flores. Ibiúna é hoje um 

centro conhecido pelas suas produções e, 

principalmente, pela alta qualidade porque Ibiúna 

só sabe produzir alimentos que beneficiam a saúde, 

sem produtos químicos que prejudiquem essa parte. 

Eu desejo neste instante, trazer aqui, em 

nome do Sr. Governador, as congratulações com 

os votos para que em Ibiúna sempre persista aquele 

sentimento destacado aqui pelos ilustres oradores 

que me antecederam: as qualidades dos imigrantes 

japoneses que deram a nós, seus filhos brasileiros, 

o bom exemplo de cuidar da educação, do espírito 

comunitário, e do cooperativismo, e do trabalho. 

Aqui desfilaram muitas personalidades 

aos quais desejo homenagear, mas gostaria de 

destacar, na pessoa do prof. Shimizu a todos os 

educadores que aqui vieram e, não se importando 

com outros afazeres, dedicaram a vida por inteiro 

a educação. A comunidade nipo-brasileira pode 

se orgulhar de ter dado ao Brasil a melhor 

contribuição que não é apenas a produção, 

produção física, a riqueza, mas a de ter dado ao 

Brasil, como disse o Pres. Kobayashi, os bons 

brasileiros que integrados na marcha comum na 

conquista do 3º Milênio, estamos avançando braço 

a braço, unidos à todos os brasileiros de todas as 

origens que o Brasil, esta grande pátria que soube 

integrar no mesmo sentimento de entusiasmo, 

aquele orgulho patriótico a todos nós. 

Ibiúna, meus parabéns. Sociedade Cul

tural de Ibiúna, Sr. Suetsugu, na sua pessoa desejo 

homenagear parabenizando-o por este meio século 

de existência. 

Muito obrigado. 

Sr. Junji Abe 

Deputado Estadual 

limo. Sr. Fumiaki Suetsugu, digno 

presidente do Centro Cultural de Ibiúna; Exmo. Sr. 

Jonas de Campos, muito digno prefeito municipal 

dessa grande cidade de Ibiúna e exmo. Sr. Seishi 

Miyaji, digno vice-prefeito de Ibiúna; Exmos. Srs. 

Vereadores aqui presentes; Exmo. Sr. Paulo 

Kobayashi, digno presidente da nossa Assembléia 

Legislativa do Estado de São Paulo; Exmo. Sr. 

sempre deputado Diogo Nomura, representando 

neste ato a sua excelência, o Sr. Governador Mário 

Covas; Ex-Deputado Federal Exmo. Sr. Alberto 

Goldman, Exmo. Sr. Deputado Estadual, nosso 

grande companheiro Hatiro Shimomoto. 

Gostaríamos aqui, de fazer uma 

saudação especial ao nosso grande governador Luiz 

Antônio Fleury Filho, a quem tive a honra de 

participar durante 4 anos da sua grande gestão 

administrativa e política. Meu caro companheiro 

sempre deputado, secretário Getúlio Hanashiro; 

limo Sr. Junichi Oota, digno Cônsul Adjunto do 

Consulado Japonês em São Paulo; llmo. Sr 

Norinobu Hayashi, digno presidente da JICA; limo. 

Sr. Atsushi Yamauti, digno presidente da Sociedade 

Brasileira de Cultura Japonesa; Exmo. Sr. Shigeru 

Yamashita, digno prefeito do município de 

Kushima, cidade irmã de Ibiúna, e digníssima 

comitiva que prestigia este acontecimento; Uma. 

Sra. Tieko Kawakami, digna presidente do Fujinkai 

- Departamento de Senhoras do Centro Cultural 

de Ibiúna; Ilmo. Senhor, caro jovem Celso 

CONGRATULAÇÃO 
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Watanabe, digno presidente do Seinenkai, da 

Associação dos Jovens de Ibiúna; demais exmas. 

autoridades presentes, meus amigos, minhas 

senhoras, meus senhores. 

Em função do exíguo tempo que nós 

temos, primeiramente gostaríamos de agradecer o 

convite importante, gentil e amável que recebemos 

para que pudéssemos par t ic ipar deste 

acontecimento histórico e, gostaria inclusive, de 

pedir permissão aos ilustres companheiros, 

autoridades que, em brilhantes considerações, 

fizeram praticamente o retrato desse dia tão 

importante. Não só dos 50 anos, o Jubileu de Ouro 

do Centro Cultural de Ibiúna mas inclusive dos 90 

anos da imigração japonesa no Brasil. 

Nós gostaríamos de, como brasileiros 

descendentes da imigração japonesa, de dizer o 

quanto somos privilegiados, exatamente de sermos 

descendentes da colônia japonesa. E dizer a honra 

que sentimos de sermos descendentes e, o que nós 

a assistimos hoje aqui, entre tantos fatos que 

marcarão as páginas importantes de Ibiúna, nós 

gostaríamos de destacar o agradecimento que a 

imigração japonesa sempre tem no coração. 

A gratidão, a palavra gratidão talvez seja 

uma das palavras chaves da comunidade nipo-

brasileira. E por isso que dentro da nossa sociedade 

brasileira, o que nós assistimos hoje, o Sr. 

Presidente Suetsugu homenageando todas as 

ilustres personalidades, que ao longo dos anos 

contr ibuíram permanentemente para o 

desenvolvimento e o progresso, não só da 

comunidade nipo-brasileira, mas principalmente 

em prol do município de Ibiúna, nos comove muito, 

nos sensibiliza muito, mesmo porque existe um 

ditado que diz o seguinte: 

Quando nós estamos no deserto, de 

repente aquela sede bate forte na nossa boca, na 

nossa garganta. Verificamos um poço e saboreamos 

aquela gostosa água para matar a nossa sede. 

Muitas vezes nós agradecemos aquela água mas 

deixamos e esquecemos de agradecer as maõs que 

fizeram aquele poço. A obra fundamental que 

matou a sede daquele cidadão. E através da sua 

diretoria o nosso querido presidente Suetsugu nesta, 

data reverencia todos aqueles que contribuíram 

sobremaneira para o progresso do Centro Cultural 

de Ibiúna e também do município de Ibiúna. 

Levamos uma recordação muito viva em 

nós e que isso sirva de exemplo para que a nossa 

sociedade, com todo respeito agradeçam sempre, 

diuturnamente, as crianças, os adultos e as pessoas 

da 3 a idade, principalente as nossas queridas 

pessoas da 3a idade que, ao longo dos anos 

contr ibuem e fazem o progresso e o 

desenvolvimento do nosso querido Brasil. 

Muito obrigado, de coração, a todos. 

Sr. Hatiro Shimomoto 

Deputado Estadual 

Me permitam, peço desculpas por não 

nominar todas as autoridades presentes, já 

nominadas pelo protocolo e pelas pessoas que me 

antecederam, em virtude do horário gostaria de 

cumprimentar o Sr. Fumiaki Suetsugu, digno 

presidente desta entidade, Centro Cultural de 

Ibiúna, nominando assim, com a permissão de 

todos, todas as autoridades, com todo o respeito, 

em virtude do horário. 

Mina-san honjitsuwa hontouni 

omedetou gozaimasu. 
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MENSAGEM 

Felicito Ibiúna pelo 50° aniversário do 
seu Centro Cultural. 

Com o objetivo de educar seus filhos, 
em 1948, logo após o término da Segunda Guerra 
Mundial, antes da reabertura da nova imigração 
japonesa, foi fundado este Centro Cultural de 
Ibiúna. Esta obra foi realizada graças ao desejo 
ardente dos imigrantes japoneses para preservar a 
sua língua, tradição e cultura materna, como 
também graças a força de cooperação da 
coletividade nipo-brasileira. Sem dúvida alguma, 
este Centro Cultural tornar-se-á um marco 
importantíssimo na história da colônia japonesa do 
Brasil. 

Sinto-me lisonjeado por meu letreiro 
"TENCHI-UJO-SHIKAI-KEITEI"-

"Tendo amor no mundo, todos nós 
somos irmãos" -, ter sido gravado na pedra memo
rial que marca este ano histórico. 

A distância entre o Japão e o Brasil é 
longa, porém, graças aos japoneses que imigraram 
para esta terra distante, estes dois países tornaram-
se amigos e, hoje, são parceiros indispensáveis no 
cenário internacional. 

YASUHIRO NAKASONE 
EX-PRIMEIRO MINISTRO 
DO JAPÃO 

Outro motivo de alegria é que este ano 
completa o 90° aniversário da chegada dos 
imigrantes do Kassato-maru ao porto de Santos e 
graças aos sacrifícios desta primeira leva de 
japoneses e daqueles que os seguiram, a sociedade 
nipo-brasileira teve seu progresso e ao mesmo 
tempo pôde contribuir ao desenvolvimento do 
Brasil. 

Em 1995, foi comemorado o centenário 
do pacto de amizade entre o Brasil e o Japão e, no 
ano passado, Suas Altezas Imperiais do Japão 
estiveram em visita ao Brasil, onde receberam 
calorosos acolhimentos pela colônia japonesa e 
pelo povo deste país. 

Desta forma, embora seja 
insignificante, eu também pretendo continuar 
contribuindo juntamente com todos os nikkeis 
brasileiros, em prol da profunda amizade que está 
se aprofundando entre estas duas nações. 

Finalizando, espero que o Centro 
Cultural de Ibiúna continue prosperando e que 
todos aqueles que estão empenhados na edificação 
deste projeto educacional gozem de boa saúde e 
de muita felicidade. 

Pedra Monumento "TENCHI-UJO-SHIKAI-KEITEI" (centro) 
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HISTÓRIA DA REGIÃO DE IBIÚNA 

Ibiúna, situada ao sudoeste da Serra São 
Francisco, inclui na sua área a Serra do 
Paranapiacaba. Lá para os anos de 1600, Ibiúna 
era uma região coberta por densas matas virgens. 

Como acompanha o litoral paulista, tem 
um clima úmido, de muita chuva e coberto por 
denso nevoeiro quase que o ano inteiro. Portanto, 
raramente dava para ver o sol brilhando; daí a 
designação "una", que na língua indígena significa 
"escuro". O rio Úna que tem sua nascente na Serra 
do Paranapiacaba, o rio Sorocamirim que nasce 
na Serra São Francisco e o rio Sorocabuçú, são os 
três rios que se juntavam para formar a cachoeira 
Barulhenta, descendo no Ituporanga. Assim, cada 
um deles formava sua desembocadura larga nessa 
região pantanosa e úmida. 

Segundo um documento, em 1618, um 
grupo de bandeirantes deixou a vila de São Paulo 
rumo ao interior do continente e, em Cotia, 
encontrou duas trilhas deixadas pelos índios. A da 
direita seguia na direção da Serra São Francisco e, 
a da esquerda, seguia para o fundo da Serra do 
Paranapiacaba e chegava até o oceano Atlântico. 
É o caminho atual que passa por Domingos, 
Sorocamirim, Morro Grande e passa próximo a 
cidade de Ibiúna pelo lado esquerdo da estrada 
asfaltada, na colina que leva rumo à Piedade e 
Tapiraí descendo para o litoral. Esta vereda 
indígena que deu origem, mais tarde, a cidade de 
Ibiúna. 

Em 1640, Pascoal Moreira Cabral se 
instalou em Úna e iniciou o desbravamento da área, 
porém, as condições climáticas não foram 
favoráveis. Atualmente, Úna daquela época está 
submersa na represa, mais ou menos na divisa entre 

o município de Votorantim. 
Em 1710, Manuel de Oliveira Carvalho 

recebeu, do então rei de Portugal, uma área de 
6.000 por 6.000 metros em São Roque, província 
de Sorocaba. Já naquela ocasião, no arraial havia 
moradores conhecidos como Moreira, Rosa, Ruivo, 
Rolim, Godinho e outros que haviam iniciado a 
ocupação das terras. 

Com a morte de Manuel de Oliveira, em 
1760, a área foi herdada pelo seu filho Manuel de 
Oliveira Costa. Fiel devoto da Nossa Senhora das 
Torres, este novo proprietário mandou construir 
uma capela dentro de sua gleba para que todos seus 
empregados e escravos a venerassem. 

Ao redor desta capela começou, no 
decorrer dos anos, juntar casas de madeiras e de 
taipas, até formar um pequeno povoado que se 
tornou um lugarejo importante aos tropeiros e 
viajantes que passavam por ali. Com a descoberta 
de ouro no estado de Minas Gerais, esta região teve 
um rápido desenvolvimento. E, como naquela 
época os transportes de recursos dependiam de 
burros e cavalos, muitas manadas procedentes dos 
pampas riograndenses passavam pelo lugarejo 
rumo ao estado de Minas Gerais. Esta demanda 
despertou o interesse de muita gente, que 
começaram a desmatar os arredores e cultivar milho 
e formar pastos para criar burros e cavalos. Assim, 
Úna tornou-se uma região agropecuária, produtora 
de bons animais de montaria e de carga, como 
também de milho para atender o mercado mineiro. 

Mais tarde, o terreno de Manuel de 
Oliveira Costa foi vendido ao coronel Salvador 
Leonardo Rolim Oliveira. Levado pela fé e 
devoção dos moradores do lugarejo, o coronel 
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solicitou ao então governador Matias de Abrão 

Pereira para que a região fosse designada 

arquidiocese. Desta forma, no dia 29 de agosto de 

1811, a igreja renovada passou a ser denominada 

Arquidiocese da Nossa Senhora das Torres de Úna. 

Mediante a lei 10, decretada no dia 24 

de março de 1857, Úna tornou-se distrito. Naquela 

ocasião, o coronel Antônio Vieira Franco, que lutou 

na guerra do Paraguai, possuía uma plantação onde 

hoje é o Colégio. Naquela época, nos arredores de 

Ibiúna havia muitas famílias com o sobrenome 

Soares. 

Em 1876, mediante um decreto lei, a 

região passou a tomar uma posição importante nas 

eleições provinciais. E, em 1877, foi instalada uma 

prisão. 

Em 1890, entraram muitos imigrantes 

italianos na cidade de Úna e passaram a se dedicar 

na agricultura e no comércio. 

Em 1898, muitos imigrantes sírio-

libaneses se instalaram na cidade de Úna e se 

empenharam no comércio. 

Em 1932, os imigrantes japoneses 

vieram para trabalhar na agricultura, afim de abrir 

um novo horizonte. 

Em agosto de 1892, mediante o decreto 

lei 80, Úna passou a ser comarca. Posteriormente, 

conforme a Lei Estadual n° 14.334 de 30 de 

novembro de 1944, Úna foi elevado a município e 

passou a ser chamada de Ibiúna. De acordo com 

esta lei, parte da área de Piedade foi anexada a 

Ibiúna, entretanto, mediante a Lei n.° 2.456, de 

dezembro de 1948, uma parte de Ibiúna foi 

anexada, desta vez, ao distrito de Piedade. E, esta 

mesma lei, anexou a comarca de Ibiúna a de São 

Roque por ser a mais próxima da capital paulista. 

Todavia, baseado na lei estadual n° 

5.121, de 31 de dezembro de 1958, que determinou 

a demarcação das áreas territoriais, Ibiúna voltou 

a ser novamente comarca, juntamente com a região 

da capital e da Paruru. Na parte onde se juntavam 

os rios Sorocabuçú, Sorocamirim e Úna, havia uma 

cachoeira. Em 1912, o engenheiro Bernardo Ritifes 

construiu uma represa de 31 quilômetros 

quadrados, com a capacidade de armazenar 

133.000.000 de metros cúbicos de água. A represa 

passou a ser chamada de Ituporanga, onde funciona 

uma usina hidrelétrica. Com o crescimento da 

cidade de São Paulo, a demanda de madeiras 

industrializadas para construções, lenha e carvão 

Segundo um documento da prefeitura local, ÚNA 

é uma palavra tupi cujo significado é "preto", ou "escuro". 

Os índios chamavam esta região de ÚNA por causa da 

condição climática, isto é, a densa neblina que cobria a vasta 

floresta do litoral paulista. 

Em 1944, quando a região foi elevado para 

município, constatou-se de que já havia um município 

chamado ÚNA. Portanto, para evitar qualquer confusão, acrescentaram a 

palavra IBI como prefixo, que significa "área" ou "lugar" na mesma língua 

tupi. Procuraram saber quem deu esse nome de Ibiúna a região, entretanto, 

a questão não foi esclarecida. 

Um outro documento a respeito do nome da região, menciona que 

IBIÚNA provém da designação do rio Úna. "I" que significa "água" com 

"úna" que significa "escura", isto é, "água escura". Todavia, como ÚNA 

abrangia a vasta região que se extendia de Cotia até Votorantim, acredita-se 

que o nome foi dado de acordo com a condição climática da região pelos 

índios que habitavam nesta vasta área. 
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para combustível que cresceu vertiginosamente 

que, em 1857, já haviam instalado serrarias 

movidos a vapor; no auge da indústria madeireira, 

havia mais de 10 serrarias na redondeza de Ibiúna. 

Para transportar estes produtos, nos anos 30, 

criaram um projeto para instalar uma estrada de 

ferro ligando à capital, porém, como surgiu um 

novo projeto para construir a estrada dos 

Bandeirantes, o da ferrovia foi anulado. 

Os imigrantes japoneses contribuíram 

ao progresso da agricultura da região de Ibiúna. 

Como Ibiúna está situada bem próximo à capital 

paulista, tornou-se o maior centro fornecedor de 

produtos agrícolas ao povo paulistano. Além disso, 

como a distância até a capital é curta, o clima 

ameno com sua altitude de 500 a 1.200 metros e a 

represa de Ituporanga oferece uma bela paisagem, 

a região está progredindo como um recanto de 

repouso àqueles que procuram tranqüilidade. 

Ibiúna fica há uns 70 quilômetros ao 

sudoeste de São Paulo; ocupa uma área de 1.093 

quilômetros quadrados, cercado por nove 

municípios que são: Mairinque, São Roque, 

Vargem Grande Paulista, Itapecerica da Serra, 

Juquitiba, Miracatu, Tapiraí, Piedade e Votorantim. 

Na área urbana de Ibiúna mora uns 

30.000 habitantes e na zona rural uns 50.000. 

DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS 

Área agropecuária 
Área de floresta natural 
Área de fontes e represa 
Área urbana 
Área de floricultura 
Área de fruticultura 
Área de legumes e hortaliças 
Área de pastagem 
Área de reflorestamento 

42.370 hectares 
38.000 hectares 
4.000 hectares 
1.755 hectares 

180 hectares 
180 hectares 

21.826 hectares 
8.184 hectares 
8.000 hectares 

(dados fornecidos pela prefeitura) 

* * * * * 

Segundo consta na história de Ibiúna, ao entranhar na 

floresta da região de Cotia, um grupo de bandeirantes descobriu 

duas trilhas de índios no meio da selva. Uma que passava pelo lado 

direiro da serra de São Francisco e a outra que seguia ao sopé da 

serra Paranapiacaba e saia ao litoral Atlântico. 

De outro lado, havia uma outra trilha indígena que subia a serra do 

litoral Atlântico rumo à Sorocaba. Em Araçoiava da Serra havia uma grande 

tribo dos índios tupis, de onde partia uma trilha rumo ao Mato Grosso; de lá 

penetrava ao Paraguai e seguia até Bolívia. 

Estas trilhas demonstram que a sociedade indígena não era fechada 

e restrita. Conforme demonstravam as trilhas, eles tinham amplo relacionamento 

com seus vizinhos do continente, faziam intercâmbios de produtos, artezanatos 

e outras coisas. Há dados de que os aborígenes do litoral secavam água do 

mar dentro das conchas até se tornar camada cristalina. Talvez os índios de 

Cotia e de Una desciam a serra para adquirir essas conchas de sal afim de 

suprir sua necessidade na alimentação. 
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Em 1750, como foi descoberto ouro em 

Minas Gerais, esta região teve um desenvolvimento 

repentino. A fim de atender a grande demanda de 

animais para transporte daquela região, abriram um 

caminho que ligava aos pampas do Rio Grande do Sul, 

onde havia manadas de cavalos selvagens. Estes 

cavalos eram capturados e enviados ao Minas Gerais para serem comercializados. 

Segundo consta na história do município de Ibiúna, estas manadas eram conduzidas 

pelo caminho da região de Una rumo ao seu destino. 

Todavia, observando este caminho através de um mapa, nota-se que o 

caminho percorrido pelas manadas, fica muito mais curto pelo caminho de 

Sorocaba do que pelo de Una. A diferença da jornada é de aproximadamente dois 

dias. Por que essas manadas eram conduzidas pelo caminho mais longo, se havia 

meio de encurtar a distância? O historiador de Sorocaba, sr. Adolfo Fleury, explica 

esta razão com o seguinte dado. 

Vendo esse enorme fluxo de manadas de cavalos destinado a região de Minas 

Gerais, a Corte portuguesa teve a idéia de cobrar imposto por cada cabeça de animal 

que passava por ali. Foi construído, então, um posto fiscal em Sorocaba para arrecadar 

uma taxa. Afim de sonegar este imposto, os comerciantes de cavalos passaram a 

dividir as manadas em duas partes; uma delas seguia o percurso normal e a outra 

tomava o rumo de Salto de Pirapora. Piedade para seguir o caminho de Úna. 

Cidade na época da fundação do GTC. Ao 

fundo da direita, prédio da CAC. (1942, 

Foto de cima) 

Cidade no mesmo ângulo após 46 anos. (foto 

a baixo) 
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INÍCIO DA COLONIZAÇÃO DOS JAPONESES 

moradores da aldeia Lajado foram vender palmitos 
VINDA DOS PIONEIROS em São Paulo e lá adquiriram alguns sacos de batata 

e, com isso, iniciou-se o plantio de batata na região 
Os primeiros imigrantes japoneses que de Ibiúna. Tiveram um ótimo resultado na colheita 

se instalaram em Ibiúna, em 1932, foram os irmãos e continuaram cultivando-a, porém, em pequena 
Maeda (Shiguemori e Yoshihiko) e Jintaro escala. O produto era vendido aos mercados de 
Iwakawa que vieram da colônia Morumbi do São Paulo, onde os agricultores japoneses de Cotia 
Município de São Paulo, conhecida como a aldeia e Morumbi compravam para usá-la como semente, 
dos procedentes da província de Kagoshima, Japão. Desde então, Ibiúna ficou conhecido como a região 

Naquela época, como ainda não havia a produtora de semente de batata, 
estrada dos Bandeirantes que liga Vargem Grande Naquela época, os irmãos Maeda e seus 
à Ibiúna, a rota normal que se utilizava era São ex-patrão, Yukichi Tsuchiya, passavam o mês 
Paulo, Barueri, São Roque para finalmente alcançar inteiro na região de Ibiúna a fim de comprar batatas 
Ibiúna. e revendê-las como sementes aos compatriotas da 

Os moradores da região, faziam as colônia de Morumbi. Obtiveram bons lucros nesse 
derrubadas e utilizavam serras a vapor para fabricar ramo de negócio. 
tábuas e produzir carvão. Havia mais de dez Nisso, os agricultores da colônia de 
serrarias, portanto, a fim de transportar as madeiras Morumbi foram obrigados a desocupar a área, visto 
industrializadas e carvão para São Paulo que o local havia sido determinado para loteamento 
planejaram construir uma estrada de ferro. Todavia, e uma obra de eletrificação estava para ser 
como surgiu o projeto de abrir a estrada dos executada. Como passou a ser vendido em lote 
Bandeirantes, o plano da ferrovia foi posto de lado, urbana, os agricultores japoneses dessa colônia 
com a obra de nivelação do terreno pela metade. mudaram-se para Santo Amaro e Itapecerica da 

Além dos produtos madeireiros, os Serra, 
moradores da redondeza cultivavam as terras e Foi então que, a fim de produzir batatas 
plantavam mandioca e milho, criavam soltos gados, para semente, os irmãos Maeda compraram vinte 
porcos e galinhas para o consumo próprio, e tantos alqueires de terra na margem do rio 
mantendo-se assim auto-suficientes. E, as Sorocabuçú em Ibiúna, onde ainda não morava 
produções de sobra ajuntavam-nas, algumas vezes nenhuma família japonesa, diretamente do 
por mês, em lugares determinados onde vendiam proprietário Norio Ookubo, residente em Vargem 
aos intermediários que as transportavam de Grande. Por questão de saúde, Shiguemori Maeda 
caminhões e carroças para comercializá-las nos não pôde mudar-se imediatamente, portanto, 
mercados de São Paulo. enviou o irmão mais jovem (Yoshihiko Maeda) em 

Em 1927 a 28, aproximadamente, o companhia de outro japonês e mais três 
principal produto da região era o palmito. Alguns empregados brasileiros para prepararem o terreno. 
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Construído a moradia, o casal Shiguemori também 

se aderiu na produção de batata e na venda desse 

produto como semente. Não tiveram o sucesso 

esperado em ambos os negócios, então, passaram 

a plantar batata para o mercado consumidor até 

iniciar a avicultura. 

De outro lado, Jintaro Iwakawa 

comprou quatro alqueires de terra em Cachoeira e 

iniciou o desbravamento, porém, as condições das 

terras não lhe favoreceu, além da malária que 

assolava a região. Alguns de seus familiares foram 

vitimados pela moléstia, como também os 

trabalhadores locais se recusavam a trabalhar em 

determinadas horas do dia; entravam tarde e 

deixavam cedo o trabalho a fim de se protegerem 

dos ataques dos protozoários. 

Em 1935, Hissato Miyazaki e os irmãos 

Yoshihira vieram de Cotia para se instalarem em 

Votorantim. Logo, Sakuichi Sakai de Tamboré se 

instalou em Campo Verde e, em 1936, Tomoichi 

Miyamoto, seu sobrinho Tsuneo Miyamoto, seus 

cunhados Yukiyoshi Okita e Takumi Nishiyama, 

todos procedentes de Cotia, se instalaram em 

Cupim. Em seguida, Seiki Murakami, Eiichi Yuri 

e Chitosse Miyaji vieram de São Roque para se 

instalarem em Capim Azedo. Assim, em 1937, 

Takashi Kawakami, Shohei Kawakami, Ichiji 

Hirata e Tadashi Takakussa, todos procedentes de 

Cotia, vieram em seguida para se instalarem em 

Ibiúna. E, em 1938, foi planejado criar ali uma 

região subordinada à Cooperativa Agrícola de 

Cotia. 

Mais ou menos na mesma época, 

Toshinori Kikunaga montou um empório na cidade 

de Ibiúna e, um ano depois, passou o ponto para 

Tokimi Samejima. Posteriormente, Kikunaga abriu 

um bar; foi ele o percursor dos japoneses na área 

do comércio na cidade. 

A FORMAÇÃO DO DEPÓSITO DE 

IBIÚNA DA C.A.C. E DO G.T.C. 

Em agosto de 1938, com a visita do 

diretor executivo da Cooperativa Agrícola de Cotia, 

o sr. Kameichi Yamashita, fundou-se um bairro 

controlado por esta Cooperativa, cujos sócios 

fundadores foram dezoitos elementos: 

Naquela ocasião, como não havia um 

local para reunião, todos se juntavam na casa do 

encarregado pelo bairro. As reuniões eram 

realizadas de noite e, como alguns assuntos 

demoravam a chegar em um consenso, muitas 

vezes, a discussão se estendia até o amanhecer. O 

primeiro representante foi o sr. Tomoichi 

Miyamoto, que exerceu este cargo durante três 

anos. Depois, esse cargo foi assumido pelo sr. Ichiji 

Hirata. Já nessa época, a Cooperativa havia iniciado 

a construção do depósito. Dentro de meio ano, por 

questão pessoal, o sr. Hirata pediu demissão e o 

cargo foi assumido pelo sr. Takashi Kawakami. A 

esta altura, em 1941, o depósito ficou pronto e 

inaugurado. 

A gleba onde foi construído o depósito 

foi adquirido do sr. Morio Arizono. 

Com o início da Segunda Guerra 

Mundial, dificultou-se as importações e, com isso, 

o reabastecimento tornou-se muito problemático; 

o governo passou a racionalizar os produtos 

importados. 

A gasolina e os caminhões tornaram-se 

difíceis de adquiri-los, dificultando o transporte dos 

produtos agrícolas. Foi então que, a fim de 

aumentar a capacidade do transporte de 

mercadorias, criaram nos bairros um sistema 

racional e eficiente para ativar o meio de transporte, 

o qual foi denominado de G.T.C. (Grupo de 

Transporte Coletivo), em 1942. Com este sistema, 
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Takashi Kawakami 

Seiki Murakami 

Shiguemori Maeda 
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o transporte de produtos agrícolas conseguiu saú
da situação caótica daquele tempo. 

O G.T.C. de Ibiúna foi o primeiro grupo 
criado na Cooperativa. Posteriormente, Moinho 
Velho foi designado como o primeiro e Ibiúna 
passou para o sexto, ordem esta que foi colocada 
para facilitar a organização. 

O número de associados, na ocasião da 
fundação do G.T.C, era 57 famílias. Naquela 
época, os caminhões eram importados dos Estados 
Unidos, portanto, adquirir um veículo novo era 
muito difícil. Então, após entendimento entre os 
sócios, compraram dois caminhões Chevrolet 
usados; um 1941 que pertencia ao sr. Tomoichi 
Miyamoto e um 1940 que era do sr. Motoji Morita. 

O combustível para transportar os 
produtos, tinha que ser adquirido diariamente em 
S. Paulo; como estava racionalizado, tinha que 
entrar numa longa fila. Além disso, todas as vezes 
que alguém ia a S. Paulo, era obrigado ir até a 
delegacia a fim de solicitar o salvo-conduto, um 
documento que permitia os cidadãos do Eixo 
(japoneses, alemães e italianos) viajarem fora do 
local onde residiam. Entretanto, graças a habilidade 
diplomática do chefe de transporte o sr. Takashi 
Kawakami encontrou-se um meio para esse 
problema. 

No início do G.T.C, as batatas e ovos 
eram recolhidos e transportados ao depósito de 
Jaguaré; e, os tomates e demais legumes eram 
levado ao depósito da C.A.C. do mercado central. 
Tanto aos adubos, inseticidas e produtos 
necessários para o dia a dia, compravam-se na 
seção de venda da cooperativa e, estas mercadorias 
eram distribuídas aos associados. Tal era o objetivo 
do G.T.C. que com cujo carretos o grupo era 
mantido. 

A VIDA DURANTE A 
SEGUNDA GUERRA 

No dia 18 de julho de 1937, iniciou-se 
a regulamentação acerca das publicações em 

línguas estrangeiras. Na ocasião, era apenas em 
forma de advertência que dizia: "todas as 
publicações em línguas estrangeiras não podem ser 
editadas sem consentimento das autoridades 
competentes". Portanto, a colônia japonesa não se 
importou muito com tal observação. 

Os três jornais em língua japonesa havia 
se tornado diário em 1938. Além destes jornais, 
havia também muitas outras publicações em 
japonês. De outro lado, no congresso os 
parlamentares discutiam a limitação da entrada de 
imigrantes que não se assimilavam ao costume e a 
cultura brasileira e formavam quistos sociais. A 
questão culminou na aprovação de uma lei 
proibindo a entrada livre de imigrantes e um decreto 
proibindo o ensino das línguas estrangeiras aos 
menores de 14 anos, exceto na cidade de São Paulo 
e de Santos. Por conseguinte, as centenas de escolas 
japonesas que haviam no interior do estado e nos 
subúrbios da capital paulista, quase todas, tiveram 
que fechar. 

No subúrbio de São Paulo, somente a 
escola japonesa de Cotia foi permitida a continuar 
funcionando, porque estava adotando o sistema de 
internato (escola com alojamento); na ocasião, 
todas as famílias residentes em Ibiúna, que tinham 
crianças na idade escolar, haviam matriculado seus 
filhos nesta escola. Entretanto, com a promulgação 
do novo decreto sobre os imigrantes, todas as 
escolas de línguas estrangeiras foram 
expressamente proibido de funcionar. Com 
a invasão do exército alemão a Polônia, em 1o de 
setembro de 1939 e a declaração de guerra da 
Inglaterra à Alemanha, alastrou-se a Segunda 
Guerra Mundial. 

No início, o Brasil manteve-se neutro 
desse conflito europeu, porém, logo passou a tomar 
partido juntamente com as Nações Unidas. Quando 
o Brasil começou a se aliar às Nações Unidas, a 
censura sobre as publicações em japonês tornou-
se rigorosa; todos os artigos jornalísticos tinham 
que ser entregues as autoridades juntamente com 
suas respectivas traduções. Logo, o Brasil passou 
a tomar parte ativa junto aos Estados Unidos e, 
com isso, criou-se no país um clima anti-Eixo 
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(Alemanha, Itália e Japão). 

Em janeiro de 1940, uma portaria 

decreta a obrigatoriedade dos estrangeiros a se 

registrarem na Ordem Política Social e obter suas 

carteiras de estrangeiros; sem este documento nada 

era garantido, principalmente, aos súditos do Eixo. 

Para os japoneses se locomoverem fora 

do distrito onde residiam, era necessário requerer 

o salvo-conduto; todo o capital dos súditos do Eixo 

foram confiscados e congelados. Como seus traços 

fisionômicos facilitavam a identificação de sua 

origem, os japoneses e seus descendentes (nisseis) 

sofreram muitas perseguições das autoridades e do 

povo em geral. Pressão esta que continuou até o 

término da guerra. 

Em dezembro de 1941, com o ataque 

do Japão contra os Estados Unidos, os jornais 

japoneses foram obrigados a saírem de circulação 

e, por falta de informações, a colônia japonesa 

mergulhou na fase negra de sua história da 

imigração no Brasil. 

Na ocasião, segundo depoimentos de 

alguns antigos imigrantes, surgiu uma discussão 

polêmica no comando do 11º  Exército de São 

Paulo, a respeito de como lidar com os imigrantes 

japoneses; a questão anti-nipônica, oriunda da 

imposição da propaganda norte-americana, estava 

causando uma contradição com a realidade de cada 

dia que o 11º  Exército estava encarando. Pois, era 

a Cooperativa Agrícola de Cotia que vinha 

abastecendo diariamente o 11° Exército com 

verduras e legumes frescos produzidos pelos 

agricultores japoneses; era o Exército melhor 

abastecido e privilegiado na fonte de alimentação. 

Portanto, havia muitos militares simpatizantes com 

a presença dos imigrantes japoneses; por esta razão, 

a pressão contra os súditos do Japão não chegou 

ao extremo como era esperado. 

Em Ibiúna também houve muitos casos 

de denúncias alegando a existência de atividades 

subversivas e muitos imigrantes japoneses foram 

presos. Temendo qualquer suspeita de quinta-

coluna, os japoneses escondiam seus livros, 

documentos e anotações escritas em japonês, como 

também suas armas e espadas pessoais, enterrando-

os na terra. Muitos pertences pessoais de estimação 

e relíquias familiares de valores inestimáveis 

pereceram com a umidade. Mesmo sob essas 

pressões, os imigrantes continuaram ensinando e 

transmitindo a língua japonesa aos filhos, reunido 

em pequenos grupos, mudando de casa em casa 

para não serem apanhados em flagrante. 

SANSEIREN 

LIGA DOS JOVENS COOPERATIVISTAS 

Sanseiren é a designação abreviada da 

Liga dos Jovens Cooperativistas, cujo movimento 

rural teve início no Japão e transmitido 

posteriormente ao Brasil. Este movimento começou 

a desencadear-se a partir de 1936, baseado na 

orientação da Cooperativa Central Agrícola Nipo-

Brasileira. 

Porém, a organização oficial do 

Sanseiren no Brasil, teve seu início em junho de 

1941. 

- Como jovens agricultores, juramos 

conscientizar-nos que empenharemos de corpo e 

alma na construção de uma zona rural ideal e 

modelo. 

Com este propósito, a campanha do 

Sanseiren expandiu-se pelos estados de S. Paulo e 

do Paraná empolgando o anseio ardente dos jovens 

que se dedicavam na lavoura. O número dos jovens 

que se aderiram a este movimento, só na sede 

central de S. Paulo e as sub-sedes da redondeza 

ultrapassou os 4.000 sócios. Quando o movimento 

começou a tomar maior volume e o entusiasmo 

cresceu, rompeu a guerra do Pacífico. Como o 

Brasil juntou-se às Nações Unidas, teve que romper 

relações diplomáticas com o Japão. Mediante esta 

situação internacional, o movimento da Sanseiren 

também tornou-se impossibilitado e, em 1943, 

acabou por ser encerrado. Este movimento foi 

finalizado porque, perante aquela situação política 

e social, havia perdido a razão de continuar. 
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SANSEIREN DA REGIÃO 
SUDOESTE DE S. PAULO 

Sudoeste de S. Paulo abrange a região 
oeste da capital, incluindo Cotia, Vargem Grande, 
Ibiúna, Piedade e Tapiraí. Porém, Pirapora, 
Tamboré, Santo Amaro e Mauá não estão incluídas. 
Dentro dessa área contava-se 21 sub-sedes da 
Sanseiren, cujo número de participantes chegou a 
atingir os 600. As associações dos jovens desta 
região sudoeste de S. Paulo foram as que 
substituíram o movimento da Sanseiren em suas 
respectivas regiões até quase o término da Segunda 
Guerra. 

Nos dias 5 a 20 de janeiro de 1941, na 
escola de língua japonesa de Cotia, 65 jovens 
agricultores qualificados do Brasil inteiro 
participaram de um curso especial. Após o término 
desse curso, realizou-se uma reunião entre os 
participantes, na qual foi determinado o início das 
atividades do Sanseiren. E, no dia 6 de julho de 
1941, a Congregação das Associações dos Jovens 
da região sudoeste de S. Paulo passou a ser 
denominado de Sanseiren do sudoeste de S. Paulo. 
A diretoria da época ficou composta pelos 
seguintes membros: 

Cargos Nomes Residência 

Diretor executivo Yukio Kurokawa Jaguaré 

Vice-diretor pres. Minoru Kawakami Ibiúna 

Diretor cultural Seiro Tamura Taipas 

Diretor agrícola Junichi Ichimaru Morro Grande 

Diretor social Goro Tanaka Tamboré 

Tesoureiro Nobuyoshi Sugahara Embu 

fim de evitar qualquer distúrbio, foi construído uma 
sede nos cinco alqueires que a C.A.C. havia 
adquirido em Cupim; aqui, acanhadamente, 
continuaram as atividades do Sanseiren, evitando 
assim as denúncias das vizinhanças. Havia mais 
ou menos 40 associados. Segundo as anotações 
deixadas por Kenzo Sakoda, ex-escrivão da sub-
sede do Sanseiren, a fim de evitar qualquer suspeita 
perante as autoridades da segurança nacional, os 
documentos da Sanseiren foram enterrados num 
lugar secreto. Após o fim da guerra, quando 
desenterraram as papeladas estavam totalmente 
danificadas pela umidade. Por esta razão, os 
documentos antigos sobre as atividades dos jovens 
de Ibiúna desapareceram, ficando apenas na 
memória de alguns membros daquela época que 
ainda continuam ativos, como Massato Ootsubo, 
Tsutomu Kawamura, Mitsuyoshi Hirata e outros. 

Como o Brasil também havia declarado 
guerra ao Japão, os súditos japoneses estavam 
proibidos de reunir-se. Portanto, os membros do 
Sanseiren trabalhavam em forma de mutirão e, 
terminando a tarefa, amoitavam-se entre as 
vegetações para discutirem assuntos econômicos, 
políticos e sociais. Era o único meio de 
entretenimento dos jovens durante o período da 
guerra e, ao mesmo tempo, o único meio de trocar 
informações sobre as plantações e sobre a situação 
do mercado. Seja como for, o movimento do 
Sanseiren manteve acesa a chama de esperança dos 
jovens agricultores numa época conturbada. 

SANSEIREN DE IBIÚNA 

A sub-sede do Sanseiren em Ibiúna, foi 
fundada em 1941, na casa de Tomoichi Miyamoto, 
sob a orientação de Tadashi Takakussa. As reuniões 
eram realizadas nas casa de Tomoichi Miyamoto, 
Ichiji Hirata e outros membros destacados da 
região. Contudo, com o alastramento da guerra, a 
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APÓS O TÉRMINO DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

AUMENTA O NÚMERO DE 

IMIGRANTES PROCEDENTES 

DO INTERIOR DO ESTADO 

CHEGAM OS IMIGRANTES DO 

APÓS-GUERRA 

Terminado a Segunda Guerra Mundial, 

os japoneses voltaram a ter liberdade de ação 

dentro do país. Entretanto, tumultuado pelos 

próprios compatriotas que não queriam admitir a 

derrota do Japão, a colônia japonesa teve que passar 

por momentos críticos; houve casos de denúncias, 

brigas e até mortes. 

Principalmente, no interior onde as 

informações eram escassas, o conflito entre 

compatriotas eram mais tenaz. A fim de escapar 

dessas pressões e da falta de acesso as informações, 

como também para melhorar o nível da vida, muitos 

imigrantes deixaram o interior e saíram em busca 

de melhores condições nos subúrbios de S. Paulo. 

Dez anos após o término da guerra, mais 

de 50.000 imigrantes vieram ao redor da capital 

paulista. Ibiúna também foi alvo desse êxodo; 

muitas famílias vieram a procura de um clima mais 

ameno e passaram a cultivar tomate e batata que 

eram as vedetes da agricultura local. Entre os que 

se mudaram para esta região no pós-guerra, podem 

citar Hiroshi Saito, Sotokichi Saito, Shigueo 

Fujikawa e Midori Fujikawa em 1946, Yoshijiro 

Muramatsu, Takayoshi Takafuji e Kikuo Yoshizumi 

em 1947. Assim, muita gente seguiram o exemplo 

destes antecessores; este "boom" trouxe mais de 

30 famílias a Ibiúna. 

Em 1950, iniciou-se a chegada de 

imigrantes procedentes diretamente do Japão; eram 

familiares, parentes e amigos das famílias que já 

estavam instalados em Ibiúna. Em 1953, reabriu-

se oficialmente a imigração e, com isso, 51 pessoas 

custeadas pelos familiares e 90 pessoas que 

estavam reimigrando vieram para se instalar nesta 

região. 

Os primeiros imigrantes do pós-guerra 

que vieram do Japão foram: Massamitsu Ayukawa 

e Hissao Uchimura que se instalaram na fazenda 

Shiguemori Maeda, em 1952; os irmãos Tetsuo e 

Hiroyuki Kawakami que se instalaram na fazenda 

de Tsutomu Kawakami em 1955. Neste mesmo 

ano, a C.A.C. se encarregou em distribuir 21 jovens 

agricultores entre os associados de Ibiúna. Este 

grupo, na ocasião, tornou-se a força motriz para o 

desenvolvimento da colônia japonesa de Ibiúna. 

Além da C.A.C, outras comunidades 

como Rikko-kai e Kenjin-kai também começaram 

a introduzir mais imigrantes. De outro lado, muitos 

japoneses imigraram dos países vizinhos do Brasil, 

como Bolívia, Peru, Paraguai e Argentina, como 

também do interior de São Paulo e outros estados, 

a fim de se juntarem aos moradores de Ibiúna. 

Graças a esta união, Ibiúna tornou-se uma das 

maiores produtoras de legumes. 
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A FORMAÇÃO DO SINDICATO 
RURAL PATRONAL 

O Sindicato Rural Patronal de Ibiúna foi 
fundado em dezembro de 1968. Com o surgimento 
do governo militar que foi formado mediante a 
revolução de 1964, o sistema de arrecadação dos 
impostos e as leis trabalhistas e da previdência 
social tornaram-se complicadas, surgindo assim a 
necessidade de orientar os trabalhadores e os 
empregadores. Com isso, o governo federal teve 
que instalar, na ocasião, aproximadamente uns 200 
sindicatos rurais patronais no Brasil inteiro. Já 
nessa época, para atender a demanda dos processos 
trabalhistas rurais, que estava acontecendo em 
várias regiões, em Ibiúna também foi fundado, em 
1967, um sindicato rural patronal encabeçado por 
alguns entendidos do assunto. Desde a sua 
fundação, este sindicato demonstrou que estava sob 
a liderança dos lavradores japoneses, tendo como 
fundadores Hiyoshi Samano, Shiguemassa Saito, 
Muneo Kawakami, Issao Saito, Kazuo Nakauchi, 
Olinto Martins, José Gomes, Renzo Forena, Pedro 
Pinto e outros. 

Em 12 de maio desse mesmo ano, foi 
realizada a primeira assembléia de fundação do 
sindicato, no depósito da Cooperativa Agrícola de 
Cotia, porém, sem ser registrado oficialmente. 0 
presidente eleito na ocasião foi Hiyoshi Samano. 
Após a legalização do sindicato, cuja primeira 
assembléia geral foi realizada no dia 22 de março 
de 1969, Hiyoshi Samano foi reeleito para dar 
continuidade do seu mandato. O escritório passou 
a funcionar provisoriamente numa sala da rua onde 
hoje fica atrás da agência do BANESPA. 
Posteriormente, o escritório foi mudado para a rua 
Quinze de Novembro, numa propriedade do 
próprio presidente Samano e, em 1970, foi 
inaugurado o escritório atual na rua Pindoca Soares, 
260, cujo terreno foi cedido pelo mesmo Samano. 

Logo, o sindicato teve que entrar em 
franca atividade, iniciando com a contratação de 
advogados especializados a fim de orientar os 
agricultores da região acerca das leis trabalhistas, 

solicitar carteiras de trabalho aos empregados rurais 
e realizar reuniões para esclarecer melhor sobre as 
leis trabalhistas em vigor. Foram atividades intensas 
e exaustivas, percorrendo diariamente a vasta 
região de Ibiúna. Além da tarefa local, como o 
presidente era japonês, outras entidades de 
agricultores japoneses dos arredores vinham 
solicitar palestras e orientações ao presidente 
Samano. Já nesta altura, todos os associados da 
Cooperativa Agrícola de Cotia haviam se tornado 
sócios do sindicato e muitos agricultores não-
nikkeis também se aderiram ao movimento, cujo 
número de associados ultrapassou os 500 membros. 
Com este aumento de participantes, tiveram que 
aumentar também o número de funcionários para 
poder oferecer os atendimentos solicitados. 

No início, as atividades principais do 
sindicato eram apenas declarações dos impostos 
de renda, solucionar as questões trabalhistas e evitar 
os conflitos desta área, todavia, com as solicitações 
da carteira de trabalho e os registros dos 
trabalhadores,começaram a surgir também os 
problemas de doenças e casos de intoxicação 
mediante agrotóxicos aplicados na lavoura. Como 
naquela ocasião não havia nenhum hospital em 
Ibiúna, nos casos de doença, aqueles que 
necessitavam de atendimento médico tinham que 
ir até a cidade de Piedade ou de S. Roque. A 
ausência de médico era um grande problema que o 
presidente Hiyoshi Samano e os membros da 
diretoria estavam enfrentando e, após muitas 
reuniões, chegaram a um consenso em construir 
um hospital por conta do sindicato. 

O projeto foi aprovado e na assembléia 
extraordinária de 22 de maio de 1973, formou-se 
a comissão construtora encabeçada por Muneo 
Kawakami. Imediatamente, adquiriram um lote 
com uma pequena casa no loteamento de Rubir 
Salim Elias e deu-se início de um ambulatório 
odontológico. Posteriormente adquiriram mais dois 
lotes vizinhos e procuraram construir um hospital, 
porém a falta de verba dificultou e impediu o 
andamento da obra. Desta forma, a obra foi 
executada em várias etapas e, por cada etapa, os 
associados tiveram que arcar com suas 
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contribuições até chegar ao ponto de paralizar 

temporariamente a construção. 

Entretanto, apesar das dificuldades 

financeiras, o presidente Samano e os membros 

da diretoria saíram em busca de recursos e, 

finalmente, conseguiram finalizar a obra. Na 

inaugurção esteve presente um representante do 

Ministério do Trabalho, do qual o hospital 

conseguiu o empréstimo de um aparelho de Raio 

X, uma mesa de operação, uma instalação para 

lavar as roupas e outras coisas; o hospital possuía 

150 leitos e era o segundo hospital organizado e 

administrado por um sindicato em todo o Brasil, 

tendo o de Santos como o primeiro. Isso indica o 

quanto Hiyoshi Samano e os membros da diretoria 

se sacrificaram para realizar esta obra social. 

Todavia, como se tratava de um 

trabalho inexperiente, o hospital entrou num 

colapso econômico, resultando um caos 

administrativo. O motivo não era apenas a 

deficiência administrativa. As mudanças bruscas 

da política econômica brasileira também causou 

conseqüências negativas e insustentáveis. Além 

disso, a devolução do auxilio do Funrural foi se 

acumulando gradativamente, acelerado por uma 

inflação fora do comum, pelos aumentos constantes 

das remunerações dos médicos e dos funcionários, 

como também pela elevação insustentável dos cus

tos de materiais, acabaram causando um 

descontrole geral na administração do hospital. 

Dentro destas condições desfavoráveis, em 1982, 

na ocasião do mandato de Shiguemassa Saito, o 

sindicato decidiu desativar o hospital, pois a 

Câmara dos Vereadores já havia aprovado a 

construção de um hospital municipal para atender 

a população local. Apesar de ter uma curta duração, 

o Hospital do Sindicato Rural Patronal de Ibiúna 

foi bastante útil a população da região. Embora 

esta atividade hospitalar tenha posta de lado, o 

Sindicato Rural ainda continua sendo um órgão 

muito importante aos agricultores de Ibiúna. 

A COOPERATIVA DE 

ELETRIFICAÇÃO E 

DE TELECOMUNICAÇÃO RURAL 

Nos anos 50, o poder aquisitivo dos 

japoneses cresceu e muitos começaram almejar a 

eletrificação do seu lar. 

Em 1957, os moradores de Cachoeira, 

João Shigueo Watanabe, Mitsuo Ideriha, Massato 

Ootsubo, Tsutomu Kawakami e outros decidiram 

fazer uma sociedade e entrar em negociação com 

a Companhia Light. Entretanto, a Light pediu uma 

quantia exorbitante de Cr$ 12.000,00 (doze mil 

cruzeiros) por cada um quilômetro, custo este que 

nenhum banco se ousava em financiar. Então, o 

grupo dirigiu-se ao Kenkichi Shimomoto, diretor 

presidente da C.A.C., a fim de solicitar um 

financiamento a longo prazo. 

Não conseguiu o empréstimo desejado, 

Os presidentes do 

1o presidente 

2o presidente 

3 o presidente 
4o presidente 
5 o presidente 
6o presidente 
7o presidente 
8o presidente 
9o presidente 
10° presidente 

Sindicato foram os seguintes membros: 

Hiyoshi Samano de 1969 a 1971. 

Hiyoshi Samano de 1972 a 1974. 

Muneo Kawakami de 1975 a 1977. 
Muneo Kawakami de 1978 a 1980. 
Shiguemassa Saito de 1981 a 1983. 
Yoshiteru Saito de 1984 a 1986. 
Yoshiteru Saito de 1987 a 1989. 
João Kawakami de 1990 a 1992. 
João Kawakami de 1993 a 1995. 
Seishi Miyaji de 1996 até hoje. 
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porém, o grupo obteve a informação de que o 
governo estadual estava preparando uma lei para 
favorecer a eletrificação da zona rural. Então, 
decidiram esperar até essa oportunidade chegar. 

Com a Portaria n° 34-541 do dia 20 de 
janeiro de 1958 e a n° 34-535 de janeiro de 1959, 
baixada pelo governo paulista (na gestão do 
governador Jânio Quadros), ficou determinado a 
divisão de eletrificação da zona rural. Foi formado, 
então, grupos para orientar a eletrificação rural e 
as regiões foram divididas conforme os grandes 
rios; a região de Ibiúna ficou sob a orientação do 
Serviço do Vale do Tietê (S.V.T.) e começou a se 
preparar para fundar uma cooperativa de 
eletrificação. Naquele mesmo tempo, Kenkichi 
Shimomoto, diretor presidente da C.A.C., havia 
mandado instruir todos seus associados como devia 
encarar com a obra de eletrificação. 

Os srs. Kiyohara e Miyashita foram os 
orientadores da área de Ibiúna. A eletrificação 
deixou todos empolgados, porém, com a crise que 
veio em seguida, o entusiasmo desvaneceu-se. 
Após muitas reviravoltas, finalmente, no dia 3 de 
dezembro de 1965 foi decidido a eletrificação. 

FUNDAÇÃO DA COOPERATIVA PARA 
A ELETRIFICAÇÃO DA ZONA RURAL 

No dia 3 de dezembro de 1965, realizou-
se no depósito da C.A.C. a reunião geral para 
decidir a eletrificação da zona rural. A decisão foi 
unânime. E instalou-se um escritório num canto 
da C.A.C. para dar início a Cooperativa de 
Eletrificação da zona rural de Ibiúna. 

Associados 154 sócios. 
Total do investimento Ncr$ 900.000,00 
15% do investimento por 
conta dos associados Ncr$ 130.000,00 
Solicitação de Financiamento Ncr$ 770.000,00 

A Cooperativa foi fundada, porém, logo 
começou a surgir problemas que deixaram os 
associados perplexos e revoltados. Portanto, a 

primeira diretoria teve que se dissolver antes de 
terminar o mandato. A Cooperativa teve que 
encarar uma situação caótica, entretanto, graças à 
colaboração dos associados de bom senso e a 
valorosa orientação do interventor H. Pinto, 
superintendente da Congregação das Cooperativas, 
a Cooperativa conseguiu sanar a situação e sair da 
crise. 

Assim, no dia 28 de dezembro de 1967, 
após exaustiva negociação, foi assinado o contrato 
de financiamento, um montante de Ncr$ 
770.000,00 (setecentos e setenta mil cruzeiros 
novos), pela Caixa Econômica Estadual. Partindo 
daí, a obra tomou seu rumo desejado. 

1a obra 28 de dezembro de 1967 
2a obra 30 de agosto de 1974 
3ª obra   29 de setembro de 1976 
4a obra 16 de maio de 1977 
5a obra 
6a obra 28 de dezembro de 1977 
7a obra 10 de maio de 1978 
8a obra 27 de julho de 1978 

(a restante abreviada) 

A INCORPORAÇÃO DA 
COOPERATIVA SUDOESTE 

DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 

Na estrada que liga a Capela da região 
de São Sebastião, a 15 quilômetros ao sul de Ibiúna, 
havia a fazenda Santa Maria. A fim de eletrificar 
esta fazenda, os moradores dos dois lados da 
estrada foram solicitados a participarem como 
sócios. Com isso, esta área conseguiu a eletrificação 
três anos antes de Ibiúna, com 100 associados. A 
incorporação aconteceu na ocasião em que a 
Cooperativa de Eletrificação Rural de Ibiúna estava 
sendo administrada já com êxito. Foi então que 
surgiu a opinião de que não havia necessidade de 
manter duas cooperativas num mesmo município. 
As duas cooperativas chegaram a um consenso e 
no dia 11 de junho de 1980, a Cooperativa de 
Eletrificação Rural anterior foi anexada a 
Cooperativa de Eletrificação Rural de Ibiúna. 
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carretos seriam distribuídas entre os associados. 

Contudo, no caso do Grupo de Ibiúna, todos 

concordaram em poupar essa renda para aplicá-la 

nas instalações e atividades culturais da região, 

como o pensionato estudantil e outros edifícios 

anexos. 

Entre os anos de 1950 a 1960, as 

compras dos associados para as festas do ano novo, 

como frutas, peixes e outras coisas, estavam ao 

cargo dos membros da diretoria do G.T.C. Eles iam 

ao mercado central, na noite do dia 30 de dezembro, 

a fim de comprar os peixes encomendados; 

passavam a noite em branco para separar e 

distribuir os peixes aos associados. Era uma tarefa 

trabalhosa e ingrata, pois sempre havia injustiça 

quando repartiam peixes de grande porte como 

atum e outros; alguns sempre ficavam com a parte 

boa e outros com a inferior. No decorrer dos anos, 

com o aumento do poder aquisitivo dos associados, 

cada um passou a fazer suas compras próprias e a 

compra coletiva extinguiu-se. 

Antes de 1958, já estavam fazendo 

pesquisas anuais das estradas. Contudo, na ocasião 

em que Tsutomu Kawakami era o chefe do G.T.C, 

estabeleceram uma tabela nas estradas utilizadas 

pelos associados. Para classificá-las, percorreram 

as estradas com caminhões, guiados pelos chefes 

de bairro, por onde transportavam os produtos. 

Assim, classificaram as estradas em quatro 

categorias, E, A, B e C, a fim de racionalizar o 

transporte do G.T.C. 

E = Especial; que fica há menos de 500 metros 

de uma estrada asfaltada. 

A = Que dá para transitar de corrente, mesmo nos 

dias chuvosos sem qualquer dificuldade. 

B = Que dá para transitar de corrente, mesmo 

nos dias de chuva, sem muita dificuldade. 

C = Que, nos dias chuvosos, mesmo de corrente 

é duvidoso transitar, podendo ser recusado 

a entrada de caminhão. 

De acordo com a categoria, a E e a A 

tinham suas vantagens no preço do carreto. Estas 

pesquisas eram executadas por três turmas em três 

caminhões e levaram três dias para terminá-las. 

Como estas pesquisas oneravam muito, na reunião 

de julho de 1971, foi determinado fazer os 

percursos anuais com uma kombi. Estas pesquisas 

sobre o estado das estradas continuaram até 1984 

e, no decorrer do tempo, como as estradas 

começaram melhorar acabaram por desistir. 

Em 1959, começou a surgir o problema 

do transporte com caminhão próprio. A fim de 

poder manter o G.T.C, foram obrigados 

estabelecer uma norma rigorosa a respeito. Aqueles 

que possuíam caminhão particular, precisavam de 

permissão do chefe do Grupo para poderem 

transportar suas produções por conta própria. No 

caso de usar o transporte próprio, eram obrigados 

a pagar 10% do carreto cobrado pelo G.T.C. a fim 

de poder mantê-lo. E, o associado que não 

apresentava a nota de remessa, teria que pagar 20% 

a G.T.C. No início todos respeitavam a regra, 

porém, no decorrer dos anos, os associados não 

mais obedeciam a norma até que tiveram que 

extingui-la. 

Em 1961, na gestão do conselheiro 

fiscal Motoji Morita, foi construído a garagem -

depósito do G.T.C. que terminou em 24 de junho 

do mesmo ano; um edifício de 40 metros por 18 

metros e, numa das extremidade foi construído um 

palco. Como naquela época não havia um prédio 

maior, a garagem foi utilizada pelos jovens para 

projetarem filmes e pelos associados para 

realizarem festa de casamento e eventos. Após a 

construção da sede do Centro Cultural de Ibiúna, 

a garagem passou a ser utilizada também como 

depósito de milho para ração e de fertilizantes. 

Em 1976, foi construído uma laje de 34 

metros por 10 metros ao lado da garagem, onde 

passaram a guardar os caminhões. 

A partir de janeiro de 1948, mais ou 

menos, iniciou-se anualmente uma pesquisa dos 

mercados de São Paulo. Era uma forma de evento 

para finalizar a gestão dos chefes de cada bairro. 

A pesquisa durava três dias e duas noites de 

hospedagens; além das pesquisas nos mercados, 

realizavam-se mesa redonda com os diretores da 

Cooperativa Agrícola de Cotia, visitavam o 

supermercado e outras instalações da Cooperativa. 
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Após o jantar, alguns saiam para 

perambular pelas casas noturnas e alegravam os 

companheiros com as histórias de suas aventuras. 

Posteriormente, este evento foi diminuindo para 

dois dias e uma noite, perdurando até 1988. 

Em 1968, o governo brasileiro decretou 

uma lei sobre cooperativas, estabelecendo limite 

regional para instalar as cooperativas. Conforme 

esta lei, as organizações cooperativistas tinham que 

ser divididas em região, formando assim uma 

cooperativa em cada região. Estas cooperativas 

regionais, por sua vez, eram reunidas numa 

cooperativa central. Desta forma, a região de Ibiúna 

passou a pertencer a região sudoeste de São Paulo, 

com autonomia e administração própria. Graças 

ao esforço e a colaboração dos associados, o 

Depósito de Ibiúna da Cooperativa Agrícola de 

Cotia sempre apresentou lucro no seu balanço 

anual, tornando-se sempre o primeiro no ranking. 

Todavia, com a reforma da organização em 1980, 

houve a reunificação das regionais e a autonomia 

passou a constar apenas no papel. 

A construção do prédio para o novo 

escritório da Cooperativa, que fora aprovada em 

1976, foi realizada na gestão do conselheiro fiscal 

Yoshio Kawakami, em 1977; o segundo andar do 

prédio tornou-se moradia do responsável do 

depósito, no primeiro foi instalado o escritório e 

no porão um depósito. Em seguida, na gestão do 

conselheiro fiscal Massato Ootsubo, em 1982, foi 

construído outro prédio de dois andares; o primeiro 

andar tornou-se armazém e o segundo sala de 

reunião, facilitando assim as atividades dos 

associados. 

Em 1980, criaram o departamento das 

Senhoras Agricultoras e, em 1982, o dos Jovens 

Agricultores que prestaram muitos benefícios à 

comunidade local. Nas assembléias gerais da 

CRCR (Cooperativa de Crédito Rural), por 

exemplo, o departamento das Senhoras se 

encarregou em preparar as refeições (bento) de 

enguia grelhada com molho ou truta grelhada com 

sal, cujo paladar recebeu muitos elogios entre os 

associados. 

Em 1 9 8 3 , foi i n s t a l a d o um 

supermercado na parte central do depósito, a fim 

de mantê-lo como um posto de abastecimento 

regional modelo; o negócio desenvolveu-se 

sucessivamente e deu muita renda. 

50° ANIVERSÁRIO DO 

DEPÓSITO DE IBIÚNA 

Em 1988, quando Tetsuo Kawakami era 

o conselheiro fiscal da região junto ao Conselho 

da C.A.C., foi realizado o 50° aniversário do 

Depósito de Ibiúna. Na ocasião, construíram um 

pequeno elevado ao lado esquerdo da entrada 

OS MEMBROS CONSULTIVOS-DELIBERATIVOS 

1938 Tomoichi Miyamoto 1951 Eiichi Yuri 
1939 Tomoichi Miyamoto 1952 Chitosse Miyaji 
1940 Ichiji Hirata 1953 Sussumu Oda 
1941 Ichiji Hirata (1° semest.) 1954 Shiguemori Maeda 

Takashi Kawakami (2o semest.) 1955 Shiguemori Maeda 
1942 Takashi Kawakami 1956 Chitosse Miyaji 
1943 Takashi Kawakami 1957 Chitosse Miyaji 
1944 Takashi Kawakami 1958 Tsutomu Kawakami 
1945 Morio Arizono 1959 Tsutomu Kawakami 
1946 Morio Arizono 1960 Motoji Morita 
1947 Tamotsu Takadachi (1° semest.) 1961 Motoji Morita 

Yahio Ninomiya (2o semest.) 1962 Yoshijiro Muramatsu 
1948 Eiichi Yuri 1963 Yoshijiro Muramatsu 
1949 Eiichi Yuri 1964 Mitsuo Ideriha 
1950 Hikoe Kussunoki 1965 Mitsuo Ideriha 
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principal do prédio do depósito de Ibiúna e, no 

topo desse monte, colocaram um memorial de 

pedra, na qual encaixaram uma placa metálica 

gravada os nomes dos sócios fundadores dessa 

empresa regional e um letreiro escrito por Gervásio 

Tadashi Inoue, diretor presidente da Cooperativa 

Agrícola de Cotia, que diz: "MEIO SÉCULO DE 

COOPERAÇÃO E PROGRESSO". A fim de 

memorizar o evento, projetaram publicar um livro 

sobre o acontecimento, em língua japonesa e 

portuguesa. Porém, por questões editorial e 

administrativa, o lançamento atrasou-se e só dois 

anos depois foi publicado. Na cerimônia de 

aniversário, foi entregue uma lembrança a todos 

os sócios fundadores, aos funcionários com mais 

de dez anos de serviço e aos conselheiros fiscais 

que vieram representando a região junto ao 

Conselho da C.A.C. A todos os associados de 

Ibiúna, foi entregue um cinzeiro de metal inox 

como lembrança da festa. 

DISCURSO DE 

GERVÁSIO TADASHI INOUE, 

DIRETOR PRESIDENTE DA C.A.C. 

- Hoje estamos comemorando o 50° 

aniversário do depósito da C.A.C. de Ibiúna, data 

significativa não somente aos cooperados desta 

região, como também para todos os associados da 

1966 Mitsuo Ideriha 
1967 Tsutomu Kawakami 
1968 Nobuki Kawakami 
1969 Nobuki Kawakami 
1970 Nobuki Kawakami 
1971 Muneo Kawakami 
1972 Muneo Kawakami 
1973 Hidetaro Tamoto 
1974 Hidetaro Tamoto 
1975 Kozo Kawakami 
1976 Kozo Kawakami 
1977 Yoshio Kawakami 
1978 Yoshio Kawakami 
1979 Ryuzo Suguimoto 
1980 Ryuzo Suguimoto 
1981 Fumiaki Suetsugu (Io semest.) 

C.A.C. 

Partindo de uma simples produtora 

rudimentar de batata, Ibiúna rumou em busca de 

um empreendimento poligonal, ampliando sua 

variedade de produtos e, hoje, tornou-se uma região 

próspera nas diversas atividades. Graças a pureza 

de seu espírito cooperativista, caminhou 

constantemente em busca do progresso mútuo 

durante estes cinqüenta anos, tornando-se uma 

região modelo dentro da família da Cooperativa 

Agrícola de Cotia. 

No início, Ibiúna era um mero depósito 

regional, porém, atualmente tornou-se o ponto 

central dos empreendimentos de toda a área de 

Cotia, na região sudoeste de São Paulo. Tornou-se 

a empresa mais ativa, sólida e próspera, 

considerada exemplar por todas as empresas que 

compõem a estrutura da Cooperativa Agrícola de 

Cotia. 

Aqui atualmente residem 142 

associados e ainda a batata continua sendo a 

principal produção, mantendo a primeira colocação 

com seus 32,6% entre outras várias produções de 

legumes, frutas e demais produções. 

No ano passado, esta empresa de Ibiúna 

produziu, baseado em batatas, ovos para 

encubadeira, frangos, cenouras e beterrabas um 

montante de Cz$ 318.500.000,00 e, na estimativa 

deste ano, calcula-se que esta cifra se elevará a Cz$ 

1981 Massato Ootsubo (2o semest.) 
1982 Massato Ootsubo 
1983 Massato Ootsubo 
1984 Hiroyuki Takagui 
1985 Hiroyuki Takagui 
1986 TakayukiHara 
1987 TakayukiHara 
1988 Tetsuo Kawakami 
1989. Tetsuo Kawakami 
1990 Fumiaki Suetsugu 
1991 Fumiaki Suetsugu 
1992 Jorge Saytow 
1993 Hiroyuki Kawakami (1 ° semest.) 

Takao Massuda (2o semest.) 
1994 Milton Massaru Kawamura 
1995 Milton Massaru Kawamura 
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2.000.000.000,00, trazendo grande progresso à 

Cooperativa Agrícola de Cotia. 

Senhores conselheiros, para que as 

gerações que nos seguem possam agir fielmente, 

baseado no princípio da fundação da Cooperativa 

Agrícola de Cotia, acredito que todos os senhores 

não pouparão esforços para dar continuidade a esta 

jornada de cooperação." 

(Nota: Este discurso foi longo, portanto, 

fizemos apenas um apanhado geral do 

propósito do texto.) 

50° ANIVERSÁRIO DO G.T.C. 

No dia 18 de julho de 1992, na gestão 

do conselheiro fiscal Jorge Saytow, foi construído 

um jardim ao lado do escritório da empresa, onde 

foi colocado um memorial com o letreiro "WA" 

(harmonia), escrito por Massanori Tokonabe, o 

presidente do "IE-NO-HIKARI". Os aniversários 

do Grupo de Transporte Coletivo foram realizados 

nas datas seguintes: 

o 1962 20° aniversário 

conselheiro Yoshijiro Muramatsu 

o 1967 25° aniversário 

conselheiro Tsutomu Kawakami 

o 1972 30° aniversário 

conselheiro Muneo Kawakami 

o 1977 35° aniversário 

conselheiro Yoshio Kawakami 

o 1982 40° aniversário 

conselheiro Massato Ootsubo 

Após este último evento, o Brasil foi 

assolado por uma inflação elevada e a atividade 

do G.T.C. também tornou-se oscilante. Em maio 

de 1993, quando a Cooperativa Central Agrícola 

de Cotia faliu, todo o capital e o fundo depositados 

na Central foram confiscados. Quando apenas os 

três caminhões foram liberados pela justiça, 

realizou-se uma reunião geral na qual resolveram 

vender os três veículos para demitir e indenizar 

todos os funcionários e o restante dividir 

igualmente entre todos os associados. Assim, o 

G.TC. foi praticamente desativado, restando 

apenas o nome. 

AGRO-PEC COMPANHIA LIMITADA 

Após a quebra da Central, os associados 

de Ibiúna se reuniram para discutir como enfrentar 

a situação. Foi então que resolveram juntar os 

interessados e fundar uma sociedade limitada 

denominada AGRO-PEC. Entretanto, como na 

ocasião a C.A.C. ainda continuava funcionando, 

aquela sociedade ficou inativa até 1994. Em 

setembro deste ano, quando a C.A.C. começou a 

despedir seus funcionários, os ex-associados de 

Ibiúna solicitaram as autoridades fiscais para que 

permitissem utilizar a seção de venda da extinta 

C.A.C. a fim de dar continuidade ao fornecimento 

de fertilizantes e inseticidas aos agricultores. 

Entretanto, como esta tentativa foi recusada, os 

investimentos dos interessados foram devolvidos 

e a AGRO-PEC foi dissolvida. 

A seção de venda da C.A.C. de Ibiúna, 

foi fechada no dia 30 de setembro de 1994; o 

supermercado foi encerrado em outubro do mesmo 

ano. A Unidade de Padronização Hortícola também 

foi entregue, em setembro do mesmo ano, ao agente 

competente. No dia 29 de agosto de 1995, mediante 

a assembléia geral, o G.T.C. também foi dissolvido, 

deixando apenas a denominação. Nesse mesmo dia, 

com a presença de 23 associados, fundou-se uma 

cooperativa local denominada Cooperativa 

Agropecuária de Ibiúna. Para o primeiro diretor 

presidente foi nomeado Issao Saito. Cada associado 

entrou com uma cota equivalente a US$ 1.000 

dólares; entraram em contato com as autoridades 

e alugaram uma parte do edifício da empresa da 

extinta C.A.C, onde iniciou-se a venda de adubos, 

rações, inseticidas e outros artigos necessários à 

agricultura. Atualmente, esta pequena cooperativa 

local está em franca atividade. 

Hoje, os depósitos dos ex-associados de 

Ibiúna, que foram congelados na ocasião do 

encerramento da C.A.C, ultrapassam os US$ 

600.000,00 dólares, sem qualquer esperança de 

retorno. 
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O DESENVOLVIMENTO DO CENTRO CULTURAL DE IBIÚNA 

A CONSTRUÇÃO DO PENSIONATO 
PARA ESTUDANTES 

No dia 15 de agosto de 1945, o Japão 
rendeu-se incondicionalmente e, com isso, a 
Segunda Grande Guerra chegou ao fim. Desde 
então, os japoneses residentes em Ibiúna também 
passaram a encarar o Brasil como a terra de sua 
permanência definitiva. Com isso, surgiu o 
problema da educação de seus filhos. 

O primeiro passo era dar acesso aos 
filhos para poderem freqüentar{escolas brasileiras 
e oferecer-lhes simultaneamente uma oportunidade 
de adquirirem conhecimentos da língua japonesa. 
Então, surgiu a idéia de construir um pensionato 
próximo à cidade. A idéia partiu do sr. Tamotsu 
Takadachi, conselheiro regional da C.A.C. e chefe 
do G.T.C. Após ter trocado idéias com os srs. 
Takashi Kawakami, Seiki Murakami e Tadashi 
Takakussa, ambos diretores do G.T.C, a idéia foi 
apresentada na reunião dos representantes do grupo 
em setembro de 1946. 

Na colônia japonesa de Ibiúna, durante 
e após a guerra, o G.T.C. (Grupo de Transporte 
Coletivo para transportar produtos agrícolas) veio 
empenhando o papel de meio para comunicações 
sociais e comerciais da Cooperativa Agrícola de 
Cotia conforme esta sociedade havia traçado. Isso 
facilitou a comunicação e a integração dos 
componentes desta colônia durante o período 
conflitante da guerra. 

O dr. Hiroshi Saito mencionou na sua 

obra o seguinte: 
Os fundadores da Cooperativa 

Agrícola de Cotia estabeleceram o estatuto de sua 
sociedade tal qual o de uma cooperativa de sua 
província natal do Japão; esta Cooperativa foi 
criada exatamente para atender as necessidades dos 
associados como nas aldeias (mura) japonesas. Por 
isso, o número de associados teve um aumento 
expressivo e, ao passo que a região foi se 
progredindo, as aldeias também passaram a tomar 
uma característica semelhante as aldeias (muras) 
do Japão. 

Era uma forma da C.A.C. se expandir 
regionalmente e, ao mesmo tempo, um processo 
para que cada aldeia em si tornar independente. 
Quando numa região o número de associados 
aumentava ao ponto de se tornar uma aldeia (mura), 
era denominado bairro (buraku) e cada bairro tinha 
um conselheiro deliberativo como representante 
(chamavam-no de "soncho", o magnata do 
lugarejo) que por sua vez participava nas 
assembléias dos Conselheiros Deliberativos da 
C.A.C. (O novo Brasil do dr. Hiroshi Saito).] 

Na ocasião, o número de famílias 
japonesas estabelecidas em Ibiúna era 
aproximadamente 110 famílias e, entre elas, mais 
de 85 famílias foram consultadas, pela diretoria 
do G.T.C, a respeito da construção do pensionato. 
Todavia, o problema era conseguir um terreno 
apropriado. Após trocas de idéias, os srs. Takashi 
Kawakami, Eiichi Yuri e Tamotsu Takadachi 
chegaram a conclusão de que o melhor meio era 
solicitar à C.A.C. para adquirir um terreno e o 
cedesse em caráter de empréstimo permanente, 
para a construção do edifício; a solicitação foi 
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entregue ao diretor executivo da C.A.C., sr. 

Kenkichi Shimomoto. Porém, a princípio, o plano 

foi recusado e os três representantes tiveram que 

enfrentar uma situação embaraçadora perante a 

promessa que fizeram aos membros da sua 

comunidade. Então, os três representantes viram-

se forçados a renunciar seus cargos e se demitirem 

da Cooperativa. Este argumento levado ao sr. 

Shimomoto, deixou-o furioso que chegou a alegar 

que os três representantes estavam lhe pressionando 

e coagindo. Porém, após entendimento, o plano foi 

concordado. 

Desta forma, até a reunião dos 

representantes das regiões, que se realizou em 

dezembro, o pacto com a C.A.C. foi enclausulado 

e, na assembléia dos diretores do dia 28 de 

dezembro, foi distribuído o prospecto do projeto. 

Na ocasião, os membros do bairro de Cupim se 

opuseram a idéia e, posteriormente, causou a 

demissão do presidente da comissão, o sr. Tamotsu 

Takadachi. 

PROSPECTO 

Nós, japoneses residentes no Brasil, já 

possuímos 30 anos de história neste país e fomos 

conturbados por muitas situações conflitantes 

causadas pela política internacional. Porém, não 

devemos continuar como um povo flutuante e 

instável. Passamos estes 30 anos em busca de 

sonhos e ilusões, trabalhando arduamente, dia e 

noite, meramente para sobreviver e adquirir 

riqueza, deixando o precioso tempo passar sem 

maior proveito. 

Entretanto, doravante todos nós, 

japoneses residentes no Brasil, devemos nos 

conscientizar de que já é tempo de traçar planos 

centenários e até milenários em prol de nossos 

descendentes. 

Naturalmente, há muitos rumos para 

tomarmos, porém, no nosso caso optamos pela 

formação humanitária de nossos filhos. 

Este anseio nos motivou a construir uma 

futura escola japonesa para consolidarmos a 

educação de nossos filhos. A nossa colônia deve, 

com urgência, refletir este assunto em prol dos seus 

descendentes. Como o idioma japonês está 

atualmente proibido pela legislação brasileira e não 

há nenhuma perspectiva para a sua liberação, a 

nossa comunidade deve incentivar seus filhos a 

freqüentarem as escolas brasileiras. Por isso, há 

necessidade de construirmos um pensionato para 

dar mais acesso e oportunidade aos nossos filhos 

na busca da escolaridade. 

Não há nenhuma dúvida que para 

aqueles que vão residir permanentemente no Brasil, 

a língua portuguesa é imprescindível. Na nossa 

comunidade há mais de 50 crianças na idade 

escolar, porém, o número das que estão 

freqüentando as aulas é apenas 20. Há, obviamente, 

muitos motivos impossibilitando o estudo, como a 

distância da caminhada e outros, deixando as 

crianças a mercê de esbanjarem seus tempos 

preciosos. É lamentável e penoso encarar 

semelhante situação. 

Dizem que o amor pelos filhos e netos 

é muito mais forte do que para consigo; milhões 

de pessoas já tiveram essa experiência. Rogamos, 

portanto, para que deixem de lado as mesquinhas 

disparidades e colaborem a um ideal grande e 

nobre. 

•28 de dezembro de 1946. 

Organizadores. 

Diretoria do G.T.C. 

Consultor Seiki Murakami 

Takashi Kawakami 

Conselheiro e presidente Tamotsu Takadachi 

Vice-presidente Tadashi Takakussa 

Chefe de distribuição de veículos, Ninomiya 

Consultor Sussumu Oda 

Consultor Kazuichi Murakami 

Chefe do 1o grupo Shogo Nakaharada 

Chefe do 2o grupo Kiichi Fukushima 

Chefe do 3o grupo Toramitsu Yokohata 

Chefe do 4o grupo Hideo Ootsubo 

Chefe do 5o grupo Massuo Haraguchi 

Chefe do 6o grupo Eiichi Yuri 

Chefe do T grupo Keissuke Fukui 

Chefe do 8o grupo Kingo Konishi 
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E, no dia 1o de janeiro de 1947, na 

ocasião da assembléia extraordinária do G.T.C., 

foi apresentado o seguinte projeto que teve protesto 

de alguns sócios. Contudo, o mesmo projeto foi 

aprovado sem alteração e formou-se a comissão 

para a construção do pensionato. 

PROJETO 

1. O terreno onde vai ser construído o 

pensionato será emprestado pela 

Cooperativa. 

2. O orçamento será de $ 1.100:000,000(um mil 

e cem contos de réis), cuja verba será 

arrecadada entre os sócios da Cooperativa. 

• As contribuições foram fixadas nos seguintes 

termos: 

Categoria A= 20 sócios a $3.000,000 cada. 

Categoria B= 30 sócios a $2.000,000 cada. 

Categoria C= 20 sócios a $1.000,000 cada. 

• Contribuições para a manutenção do 

alojamento: 

50% serão arrecadadas pelos sócios da C.A.C. 

25% serão arrecadadas pelos sócios em geral; 

25% de acordo com o poder econômico dos 

sócios. 

• Despesas: 

50% serão arrecadadas pelos pais e protetores. 

25% de acordo com o número de crianças; 

25% de acordo com o poder econômico dos pais. 

• O meio de determinar o poder econômico será: 

a) O valor da gleba que possui (a avaliação é 

feita pela comissão) 

b) O valor do terreno, casa e outros imóveis. 

c) O montante da poupança. 

• A escolha e a determinação do local da 

construção fica ao critério da comissão. 

A comissão ficou composta pelos seguintes 

elementos: 

Presidente da comissão.... Tamotsu Takadachi 

Diretor efetivo Takashi Kawakami 

Diretor efetivo Sussumu Oda 

* Membro. 

Tomoichi Miyamoto Ichiji Hirata 

MorioArizono Seiki Murakami 

Kazuichi Murakami Tadashi Takakussa 

(os membros foram nomeados pelo presidente) 

Além destes membros, todos os 

representantes de bairro também se tornaram 

membros da comissão. 

Sem demora, a comissão saiu a procura 

de um terreno apropriado para o alojamento e, no 

dia 5 de maio de 1947, escolheu o terreno da viúva 

Galeia Nassul, residente em Ibiúna. Assim, o 

terreno foi adquirido entre o representante da 

C.A.C, sr. Manoel Carlos Ferraz de Almeida, e o 

procurador da proprietária, sr. Turffy Issa. 

REGISTRO DE COMPRA 

Dia 10 de janeiro: eleição da diretoria na 

assembléia comum. 

o Conselheiro deliberativo e presidente do G.T.C. 

Tamotsu Takadachi 

o Vice-presidente do G.T.C. e chefe de distribuição 

de veículos Yakao Ninomiya 

o Consultores Ichiji Hirata 

Tomoichi Miyamoto 

o Inspetores Tadashi Takakussa, 

Eiichi Yuri 

o Chefes de bairro: 

1o bairro Chitosse Miyaji 

2o bairro Hiroshi Nakamura 

3o bairro Masato Eto 

4o bairro Minoru Nakamoto 

5o bairro Takeichi Nagano 

6o bairro Nagashigue Koyama 

7o bairro Yoshiaki Shimizu 

8o bairro Yoshiharu Kaneko 

Encabeçado pelo sr. Tamotsu 

Takadachi, como presidente da comissão, a 

aquisição do terreno pela C.A.C. correu sem 
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qualquer obstáculo; a terraplanagem ficou 
determinado para dar início em junho. Entretanto, 
como o bairro de Cupim não concordara com o 
projeto e continuava se opondo contra o plano, o 
presidente da comissão foi forçado a se demitir do 
cargo. Como o início da obra já havia sido marcado 
pela assembléia extraordinária do dia 7 de julho, a 
comissão nomeou o vice-presidente, o sr. Yokao 
Ninomiya, para comandar a construção. Porém, o 
sr. Ninomiya recusou-se em assumir essa missão, 
alegando não ser a pessoa indicada para dirigir esse 
projeto. Entretanto, todos os associados da 
Cooperativa insistiram para que ele ocupasse o 
cargo; o sr. Ninomiya acabou concordando, porém, 
com a condição de que o bairro de Cupim também 
participaria no projeto. Após estabelecido a 
diligência, foram nomeados mais 6 diretores 
permanentes e estes se reuniam todas as segunda -
feiras para acompanhar e discutir sobre o 
andamento da obra. 

•Diretores permanentes: 
Consultores Takashi Kawakami 

Ichiji Hirata 
Vice-chefe do G.T.C Sussumu Oda 
Inspetor. Tadashi Takakussa, 

Eiichi Yuri 
Chefe do Io bairro Chitosse Miyaji 

Como naquela época não havia 
maquinaria para executar a terraplanagem, os 
associados participavam em forma de mutirão, cada 
qual trazendo seus cavalos, enxadões e enxadas 
para remover a terra; ora empurravam seus 
carrinhos, ora puxavam suas carrocinhas, porém, 
a obra não progredia como calcularam. Então, o 
sr. Eiichi Yuri teve a idéia de trazer couros de boi 
para arrastar as terras e, com cujo resultado, o 
trabalho rendeu surpreendentemente. Assim, no dia 
20 de julho concluiu-se a terraplanagem de uma 
área de 2.400 metros quadrados. 

Concomitantemente, foi lançado mãos 
a obra para obter água potável. A água, ao invés 
de cavar um poço, foi canalizada de uma fonte 
natural que havia na parte elevada do terreno até 

onde construíram o alojamento; usaram um sistema 
de filtragem a carvão vegetal para torná-la potável. 
Como não havia solicitado um trabalho técnico de 
sondagem, posteriormente, veio a causar problemas 
da falta de água. 

Desta forma, conforme um registro, 
esses dois trabalhos consumiram a mão-de-obra de 
563 pessoas e o trabalho de 166 cavalos de tração. 
Após estas obras, contratou-se um empreiteiro 
(Domingos Gazabri) para construir o alicerce; a 
obra do fundamento teve seu início no dia 11 de 
agosto. 

Para executar o trabalho de carpintaria, 
contrataram o sr. Jitaro Makinodan (um dos 
imigrante do Kassato-maru) que possuía uma 
experiência de mais de dez anos na capital de S. 
Paulo e, na ocasião, se dedicava a lavoura na região 
de Ibiúna. Convocaram também os srs. Shohei 
Kawakami e o Chitosse Miyaji que também 
possuíam ampla experiência em carpintaria no 
Japão. Liderado por estes três peritos, a construção 
tomou sua forma e, no dia 13 de novembro, foi 
executado a cobertura em telhas. 

Há alguns episódios a respeito do sr. 
Shohei Kawakami, que aconteceram na ocasião da 
construção do pensionato. Como morava numa 
considerável distância, ele cavalgava seu cavalo 
para chegar ao local do trabalho e para regressar a 
sua casa. Tudo corria normalmente, porém, quando 
tomava uns traguinhos com seus amigos, sempre o 
cavalo voltava sozinho para casa e a família tinha 
o trabalho de sair a procura do cavaleiro que ficava 
pela estrada à fora. 

Como o pensionato foi instalado junto 
a área urbana, por questão de higiene, a construção 
teve uma alteração no seu plano inicial. Isso, 
evidentemente, encareceu a obra em mais de 
$430:000,000 (quatrocentos e trinta contos de reis). 
Para cobrir este acréscimo, tiveram que fazer um 
empréstimo de $280.000,000 de pessoas não 
associadas e $150:000.000 da C.A.C. Este 
empréstimo da Cooperativa foi quitado com a 
entrega dos bens do G.T.C. de Ibiúna, que pertencia 
a comunidade local. 

Não há nenhum registro a respeito da 
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inauguração do pensionato. Segundo um 

documento, quando os estudantes começaram a 

ocupar o alojamento, no dia 15 de fevereiro de 

1948, o edifício estava uns 90% concluído. 

Deduzindo por esta nota, o término do prédio pode 

ter sido mais ou menos após essa data. Não houve 

qualquer solenidade de inauguração. 

O tamanho da construção na época era 

de 10 metros por 46,50 metros. 

No i n í c i o , foi c h a m a d o de 

"kishukusha"(pensão), contudo, na primeira 

assembléia de Pais e Protetores, passou a ser 

denominado de "shogakusha"(alojamento para 

estudantes). 

A FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

DOS PAIS E PROTETORES 

A Associação dos Pais e Protetores 

tomou uma caraterística diferente a da Associação 

dos Japoneses de Ibiúna que cujo objetivo era a 

confraternização. Foi fundada no dia 11 de janeiro 

de 1948 para administrar, sem fins lucrativos, o 

pensionato estudantil, a escola de língua japonesa 

e a escola de corte e costura, construídos mediante 

as contribuições do G.T.C., sócios da Cooperativa 

e outros colaboradores. A fundação se deu no 

mesmo dia da reunião extraordinária do G.T.C., 

na qual o presidente do grupo, o sr. Ninomiya, foi 

nomeado o primeiro presidente dessa nova 

comunidade que acabara de criar; foram 

designados também o sr. Sussumu Oda para diretor 

educacional e o sr. Tadashi Takakussa para diretor 

tesoureiro. 

• Os sócios fundadores foram os 52 membros 

seguintes: 

Tamotsu Takadachi, Yakao Ninomiya, Eiichi Yuri, 

Hikoe Kusuki, Sussumu Oda, Takashi Kawakami, 

Shiguemori Maeda, Chitosse Miyaji, Tadashi 

Takakussa, Hiroshi Nakamura, Yoshihiko Maeda, 

Morio Arizono, Shohei Kawakami, Hideo 

Otsubo, Munetoshi Nakayama, Tomoichi 

Miyamoto, Shoo Nishioka, Sussao Haraguchi, 

Yoshiaki Shimizu, Toshihiro Ozaki, Katsumasa 

Ozaki, Kenzo Sakoda, Yomikichi Horiguchi, 

Keissuke Fukui, Massaharu Douzono, Shogo 

Nakaharada, Yato Mitsumoto, Kanji Haraguchi, 

Massahiro Massaki, Massao Kusuki, Shigueki 

Oossugui, Massaki Kawamura, Kazuichi 

Murakami, Toyokazu Dozono, Minoru Kawakami, 

Tokutaro Takasse, Motoji Morita, Yoshiharu 

Kaneko, Masata Eto, Jutaro Yaguinuma, Yoshitoki 

Takemura, Ichiji Hirata, Akio Nakamura, Takeichi 

Nagano, Toshiichi Katayama, Yassue Yano, Daizo 

Yanagui, Shiguetoshi Yamamoto, Kenzo Yoshida, 

Jitaro Makinodan, Fukuhiro Ozaki e Kingo 

Konishi. 

(Estes nomes foram colhidos dos documentos do 

Centro Cultural de Ibiúna) 

• CONDIÇÕES PARA SÓCIO 

1) São sócios aqueles que, desde o início 

das construções, vieram arcando com as quotas de 

contribuições para edificar os estabelecimentos da 

Associação, como também aqueles que, 

posteriormente, queiram se associar arcando com 

as mesmas contribuições já estipuladas pelos 

associados. 

2) Aqueles que contribuíram com uma 

soma considerável na ocasião da construção dos 

estabelecimentos da Associação, porém não eram 

sócios ativos, por questão de não terem filhos na 

idade escolar e, posteriormente queiram se usufruir 

da mesma prerrogativa quando necessitar. 

3) Caso uma família associada se dividir 

em duas, por questão matr imonial ou 

independência econômica, a segunda será 

considerada automaticamente uma outra associada. 

Nestas cláusulas foram esclarecidas as 

normas principais do estatuto da Associação dos 

Pais e Protetores de Ibiúna. 

Em março, os dezessete representantes 

dos bairros e diretores contribuíram com suas 

remunerações e compraram objetos necessários, 

como um grande relógio de parede, duas máquinas 

de costuras e um rádio para doar ao estabelecimento 

estudantil. 
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As despesas pagas pelos sócios a fim 

de manter o estabelecimento, na ocasião (1949), 

estavam divididas nas seguintes categorias: 

Categoria A = $3:000.000 (três contos de réis) 

Categoria B = $2:500.000 

(dois contos e quinhentos mil réis) 

Categoria C= $2:000.000 (dois contos de réis) 

Categoria D= $1:500.000 

(um conto e quinhentos mil réis) 

Categoria E= $1:000.000 (um conto de réis) 

Categoria F- $ 500.000 (quinhentos mil réis) 

Em 1952, houve uma mudança e a tabela para quem 

tinha filho no estabelecimento ficou em: 

Categoria especial = $4:000.000 

(quatro contos de réis) 

Categoria A= $3:500.000 

(três contos e quinhentos mil réis) 

Categoria B = $3:000.000 (três contos de réis) 

Categoria C = $2:500.000 

(dois contos e quinhentos mil réis) 

Categoria D = $2:000.000 (dois contos de réis) 

A tabela daqueles que não tinham filho era: 

Categoria A= $1:500.000 

(um conto e quinhentos mil réis) 

Categoria B= $1:000.000 (um conto de réis) 

Categoria C= $ 500.000 (quinhentos mil réis) 

Categoria D= $ 200.000 (duzentos mil réis) 

Em janeiro de 1949, na primeira 

assembléia da Associação dos Pais e Protetores, 

como a construção da moradia para os 

encarregados das instalações já havia sido 

determinado em março do ano anterior, discutiram 

acerca da execução dessa obra. Contudo, como o 

responsável pelos estabelecimentos, prof. Akio 

Shimizu, sugeriu construir um edifício para aulas 

ao invés da moradia, o plano foi mudado 

imediatamente e, compondo um orçamento de 

$100:000.000 (cem contos de reis), passaram a 

arrecadar uma verba para essa finalidade. A soma, 

arrecadada entre os sócios presentes nesta reunião, 

chegou a um montante de $60:000.000 (sessenta 

contos de reis) e, com essa verba garantida, 

solicitou-se a C.A.C. para que fornecesse uma 

planta do edifício. 

Com isso, no dia 6 de junho de 1949, 

iniciou-se a obra. Tendo o sr. Sakichi Ikawa como 

mestre de obra, os membros de todos os bairros 

participaram em forma de mutirão, ora levantando 

as paredes com tijolos, ora lavrando as madeiras 

como carpinteiros, a fim de diminuir o custo da 

construção. O sr. Chitosse Miyaji, por exemplo, 

demonstrou sua habilidade fora do comum que 

deixou todos admirados. 

No dia 2 de outubro de 1949, realizou-

se a pomposa inauguração do novo estabelecimento 

de aulas e da área esportiva. Naquele dia, as 8 horas, 

iniciou-se a solenidade ao toque do hino nacional 

brasileiro pela banda de Ibiúna. Estiveram presente 

altas autoridades de Ibiúna, Piedade e Sorocaba, 

como também foi honrado pela presença do 

deputado Lino de Mato. A fita inaugural foi cortada 

pelo prefeito de Ibiúna Jamil Juni e pelo prefeito 

de Sorocaba Guvalberto Moreira. Após a 

solenidade foi oferecido churrasco aos presentes. 

As 11:30 horas inaugurou-se a área esportiva e, 

em seguida, realizou-se um "undo-kai" de 

entretenimento, organizado pela Associação dos 

Jovens. A noite, foi projetado um filme na garagem 

do G.T.C. Segundo registro da época, estiveram 

presentes mais de 200 convidados especiais. 

Em maio de 1949, foi fundada a 

Associação dos Jovens. Os membros que 

auxiliaram na fundação desta entidade foram os 

srs. Yakao Ninomiya, Eiichi Yuri, Sussumu Oda, 

Ritoku Kikunaga, Shiguemori Maeda, Morio 

Arizono, Tomoichi Miyamoto, Nobuyoshi 

Shimono e Miyamoto. A Associação deu início no 

dia 4 de junho, sem indicação e nem eleição da 

diretoria, cuja liderança ficou ao cargo do 

responsável dos estabelecimentos, prof. Shimizu, 

durante um ano. 

Na reunião geral de 1951, foi deliberada 

a construção da moradia do responsável pelo 

pensionato estudantil e, nessa mesma assembléia, 

foi feito um levantamento acerca das possíveis 

contribuições com as quais os pais e os sócios do 

G.T.C. terão que arcar posteriormente. Assim, a 

44 



construção da moradia teve seu início no dia 7 de 
maio de 1952 e, usando o mesmo sistema de 
mutirão para baratear o custo, a obra foi concluída 
em dezembro desse mesmo ano. Deste modo, o 
prof. Akio Shimizu, o orientador e responsável 
pelos estudantes e pelos jovens, conseguiu ter sua 
privacidade e independência, após três anos de 
espera. 

Na assembléia extraordinária 
convocada em fevereiro de 1953, foi decidido 
fundar uma escola agrícola de aprendizado 
supletivo; foi deliberado também a construção de 
um prédio próprio para poder ministrar as aulas, 
medindo 20 metros por 10 metros. Para a 
construção foi solicitado aos membros da 
comunidade a autorização de aplicar os 
$200:000.000 (duzentos contos de réis) poupados 
pela Associação dos Jovens e os $180:000.000 
(cento e oitenta contos de réis) da renda do G.T.C. 
Distribuíram um prospecto, explicando a finalidade 
das escolas projetadas, a fim de conseguir a 
permissão da colônia local. Liberado a verba, em 
março foi assinado um contrato de $300:000.000 
(trezentos contos de réis) com um empreiteiro para 
construir as escolas, as moradias dos professores e 
acrescentar o pensionato para os estudantes, cujo 
número aumentava dia após dia. A obra teve início 
no dia 15 de junho 1953 e terminou no dia 11 de 
novembro daquele mesmo ano. Após a assembléia 
geral de 1954, realizou-se um coquetel, no qual 
esteve presente o diretor executivo da C.A.C., o 
sr. Kenkichi Shimomoto. Nesse mesmo ano, a fim 
de aumentar o número de sócios, foi abolido a taxa 
de ingresso para os moradores de Ibiúna, 
facilitando o aproveitamento da Sociedade dos Pais 
e Protetores. 

Em 1954, o número de estudantes que 
faziam uso do pensionato ultrapassou os 100. 
Então, a Associação viu-se obrigado em ampliar o 
pensionato e construiu, na parte norte, uma 
extensão de 25 metros. Acrescentou-se também o 
refeitório e o comprimento total ultrapassou os 96 
metros, que é o tamanho atual; tamanho este 
atingido em fevereiro de 1955. 

Desta forma, após a sua fundação, a 

Associação dos Pais e Protetores veio se 
empenhando no aprimoramento do pensionato e 
das escolas. 

Em 22 de janeiro de 1956, na ocasião 
da 8a assembléia geral, houve uma mudança no 
sistema de nomear o presidente da Associação. Até 
então, como esta entidade dependia do G.T.C, o 
mesmo presidente deste grupo tornava-se 
automaticamente o presidente daquela Associação. 
Todavia, no decorrer dos anos, como a Associação 
já havia desenvolvido o seu desempenho necessário 
e os serviços de administrar o pensionato e as 
escolas se tornaram muito volumoso, surgiu a 
necessidade de eleger outros elementos para dirigir 
a entidade. Então, o presidente e o assessor de 
tesoureiro passou a ser designado por meio de 
votos. Assim, o presidente do G.T.C. passou a ser 
o vice-presidente, os conselheiros, ou diretores da 
Associação; e, o assessor eleito auxiliar do 
tesoureiro. Este sistema durou até o sr. Sussao 
Haraguchi assumir a direção, após ter se 
aposentado das funções do G.T.C. ao qual se 
dedicou durante longos anos. 

Mediante o resultado da primeira 
eleição, foi eleito o sr. Takashi Kawakami que se 
tornou o 9o presidente da Associação dos Pais e 
Protetores. Logo, no dia 17 de junho de 1956, foi 
convocado uma assembléia extraordinária na qual 
foi esclarecida a necessidade de legalizar a posição 
da Associação; não mais podia continuar na 
clandestinidade sem correr o risco de pagar 
impostos, multas e até o perigo do fechamento dos 
estabelecimentos. Como exemplo, citou-se o caso 
da escola de língua japonesa de Cotia que, na 
ocasião, estava procurando legalizar seus 
estabelecimentos de ensino de acordo com a 
legislação brasileira. Seguindo o exemplo de Cotia, 
os estabelecimentos estudantis de Ibiúna também 
passou a ser parte das atividades da Centro Cultural 
local. 
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COMO INICIOU O CENTRO 

CULTURAL DE IBIÚNA 

Na assembléia extraordinária da 

Associação de Pais e Protetores, realizada em 17 

de junho de 1956, a fim de desenvolver e ampliar 

as atividades desta entidade restringida ao 

pensionato estudantil de Ibiúna, foi decidido 

fundar um Centro Cultural de Ibiúna. 

Na 9a assembléia ordinária da 

Associação de Pais e Protetores, realizada em 1956, 

que passou a ser a 1a assembléia geral o Centro 

Cultural de Ibiúna, foi designado a diretoria da nova 

comunidade que se encarregaria em unificar todas 

as entidades existentes na região de Ibiúna. 

No dia 25 de dezembro de 1957, no dia 

da formatura da Escola Japonesa, foi comemorado 

o 10° aniversário do pensionato, no qual estiveram 

presentes o vice-cônsul Shiguematsu, do Consulado 

Japonês de S. Paulo, e os membros da diretoria da 

Cooperativa Agrícola de Cotia. A solenidade foi 

realizada as 13:30 horas no salão do pensionato e, 

após a parte protocolar, foi oferecido churrasco a 

todos os presentes. 

Já a esta altura, o número de associados 

triplicou-se e ultrapassou os cento e quarenta 

sócios. E, ao mesmo tempo, o número de alunos 

da Escola Japonesa do pensionato também 

aumentou gradativamente e chegou aos cento e 

Os diretores nomeados foram: 

1o diretor presidente 

vice-diretor presidente 

diretor tesoureiro 

diretor 

auxiliar de tesoureiro 

diretores funcionários 

Takashi Kawakami 

Chitosse Miyaji 

(chefe do G.T.C.) 

Sussumu Oda 

Eiichi Yuri 

Sussao Haraguchi (encarregado do G.T.C.) 

Akio Shimizu, Luzia Miyazato 

Clara Nakazone, Michie Yajima 

por questão jurídica foram nomeados uma diretoria de nisseis. 

consultores: Shiguemori Maeda, Tsutomu Kawakami, Yoshito Miyazaki 

cinqüenta crianças. Com isso, o pensionato tornou-

se um tanto acanhado, vendo-se a necessidade de 

uma ampliação. Assim, no dia 28 de julho de 1958, 

contratou-se um mestre de obra por $3:000,000 o 

metro quadrado construído e iniciou-se a 

ampliação. Esta obra terminou em 24 de janeiro 

de 1959, cuja despesa foi coberta com o fundo que 

havia no Grupo de Transporte Coletivo. 

A CONSTRUÇÃO DA SEDE 

PRÓPRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS 

Durante a Segunda Guerra Mundial, a 

sede da antiga Associação dos Jovens que se 

denominava Sanseiren (Confederação dos Jovens 

Produtores) havia no bairro de Cupim, na gleba da 

Cooperativa Agrícola de Cotia. Como este edifício 

foi demolido após a guerra e os jovens não tinham 

onde se reunirem, no dia 27 de setembro de 1958, 

foi questionado o projeto para construir uma sede 

social da Associação dos Jovens de Ibiúna. Como 

em 1957 o G.T.C. local já havia poupado uma renda 

de $300:000,000 (trezentos contos de réis) para 

essa finalidade, a diretoria do Grupo encabeçado 

por Tsutomu Kawakami planejou construir um 

edifício de 10 x 27,5 metros. Todavia, como a 

construção foi orçado em $800:000,00 (oitocentos 

contos de réis), a diretoria teve que levantar um 

empréstimo para cobrir o restante que faltava. 

Para construir a sede, foi escolhido um 

local de fácil acesso, próximo ao campo esportivo 

do pensionato; a obra teve 

início em novembro de 

1958 e terminou no dia 25 

de março de 1959. Como 

faltou $400:000,000 

(quatrocentos contos de 

réis), esse montante foi 

levantado na central da 

C.A.C., cujo empréstimo 

foi amortizado com a 

renda de 1958 do 

movimento do G.T.C. 

No dia 9 de 

maio de 1959, realizou-se 
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a solenidade de inauguração do novo pensionato e 
da sede social da Associação dos Jovens. A 
solenidade foi efetuada na nova sede dos jovens, 
na qual estiveram presente o Cônsul Geral 
do Japão em S. Paulo (Suzuki), o Prefeito de Ibiúna 
e os membros da diretoria da Cooperativa. Após a 
parte protocolar, foi oferecido um churrasco aos 
convidados; cada bairro doou um leitão e três 
frangos para festejar o evento. A noite, a 
Associação dos Pais e Protetores realizaram 
"enguei-kai" (Festival de Apresentações Artísticas) 
e todos se divertiram até alta noite. 

Em abril de 1961, estabeleceram um 
departamento agrícola; como responsável este 
setor, foi contratado um encarregado e, sob a 
orientação da diretoria, passou a cultivar legumes 
para suprir parte do consumo do pensionato. Tanto 
aos trabalhos de escritório, até então, estavam ao 
cargo do diretor Shimizu e ao tesoureiro da 
Sociedade, Sussao Haraguchi. Porém, como estes 
trabalhos sobrecarregavam muito, além da tarefa 
cotidiana, após a demissão do diretor Shimizu, 
contrataram uma funcionária efetiva para esse 
cargo. Assim, em março de 1962, foi admitida a 
Chizuko Shimizu. 

Há alguns tempos, muitos pais vinham 
solicitando a Escola Japonesa para que permitissem 
seus filhos freqüentarem as aulas pela própria casa, 
sem terem que se instalar no pensionato conforme 
o regulamento estabelecido pela Associação de 
Pais e Protetores. Este assunto foi colocado na 
pauta da assembléia pelo diretor presidente 
Tsutomu Kawakami em 1966. Como o objetivo era 
para aumentar o número de associados, esta 
proposta foi aceita unanimemente pela assembléia. 
Com isso, trinta e cinco novos sócios vieram a se 
aderir ao Centro Cultural. 

Já nesta ocasião, muitos membros não-
associados da C.A.C. ingressaram no Centro e, 
além disso, muitos filhos dos imigrantes do após-
guerra começaram a freqüentar a Escola Japonesa 
do pensionato. O número de associados já haviam 
ultrapassado os duzentos sócios. 

A partir de 1966, o Centro tornou-se 
totalmente independente, passando a eleger 

diretamente a sua diretoria que, até então, estava 
vinculada a diretoria do G.T.C. Mesmo assim, até 
a década de 1980, a metade dos membros da 
diretoria do Centro, eram elementos que 
acumulavam cargos da diretoria do G.T.C. 

Após a assembléia geral de 1968, 
mediante a solicitação da Associação dos Jovens, 
foi determinado a simplificação da festa de 
casamento, porque havia muito exagero e 
desperdício. A fim de dar exemplo a todos os 
associados, o próprio presidente ofereceu um 
churrasco aos convidados do casamento de um dos 
seus familiares. Todavia, em outro caso matrimo
nial que se sucedeu na região, os pais se recusaram 
em seguir o exemplo dado pelo líder local, 
alegando que a sua posição social não permitia 
simplificar a festa de casamento com um mero 
churrasco. Desta forma, a simplificação da festa 
de casamento acabou sendo posto de lado. 

Em outubro de 1968, surgiu o problema 
da aposentadoria dos professores e dos 
funcionários do pensionato e, com isso, o Centro 
Cultural viu-se obrigada a legalizar a entidade de 
acordo com a legislação brasileira. 

LEGALIZAÇÃO DO CENTRO 
CULTURAL DE IBIÚNA E SEU 
DESENVOLVIMENTO POSTERIOR 

E m o u t u b r o d e 1 9 6 9 , 
aproximadamente, questionou-se o problema da 
aposentadoria e outros encargos sociais dos 
funcionários encarregados pela educação, logo 
notou-se que o Centro Cultural não estava 
devidamente registrado de acordo com a lei 
brasileira. Então, na reunião comum da diretoria, 
convocada no dia 6 de fevereiro de 1970, criou-se 
uma comissão especial a fim de tratar desse 
assunto. A comissão foi composta pelos srs. Mitsuo 
Ideriha, Nobuki Kawakami, Tsutomu Kawakami 
e Shiguemassa Saito; posteriormente, o sr. Muneo 
Kawakami tornou-se o responsável. 
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Foi convocado uma reunião geral dos 

associados, em maio de 1970, a fim de estabelecer 

a data de fundação e dar entrada dos documentos 

solicitados. 

Todavia, o requerimento de legalização 

encontrou muitos problemas pela frente que 

deixaram os encarregados atordoados; a escritura 

do terreno (a área pertencia a C.A.C. e estava 

alugada gratuitamente a entidade local); a 

nacionalidade dos membros da diretoria; a 

obrigatoriedade de possuir a carteira de trabalho; 

a necessidade de uma designação oficial a função 

exercida pelos orientadores que, até então, eram 

chamados simplesmente de "encarregados pelas 

crianças"; as multas acumuladas sobre as 

irregularidades no funcionamento geral da 

Sociedade. Assim, após três anos, em agosto de 

1973, conseguiram finalmente o registro da 

entidade, cuja data de fundação ficou registrada 

como dia 10 de janeiro de 1971, data em que se 

comemorou a décima quinta assembléia geral da 

comunidade local, que passou a ser a primeira 

reunião geral da Centro Cultural de Ibiúna já 

legalizada. 

Em agosto de 1972, houve um caso de 

latrocínio no alojamento dos funcionários e, por 

esta razão, viu-se necessário em cercar todo o 

recinto. A Associação dos Jovens incumbiu-se em 

executar essa tarefa e, com a participação dos 

membros do Centro, foi construída uma cerca de 

arame farpado ao redor da área, em apenas três 

dias. 

Com a fundação da Cooperativa de 

Eletrificação Rural de Ibiúna, surgiu a necessidade 

de contratar um vigilante (atualmente as instalações 

da Cooperativa e o transformador de energia 

encontram-se na entrada da escola). Assim, 

adquirindo materiais usados de uma velha casa do 

Moinho Velho, cedida pela C.A.C, foi erguido uma 

moradia junto ao portão principal da escola, onde 

passou residir o vigia. Adquiriram também dois 

revólveres, ficando um com o vigilante e o outro 

com o prof. Kiuchi , responsável pelo 

estabelecimento. 

Em 1971,um brasileiro, proprietário de 

um terreno vizinho ao do Centro, solicitou a venda 

de uma pequena área para construir um açude. 

Atendendo ao pedido, a C.A.C. cedeu a parte 

solicitada e os $17.000:000.000 (dezessete mil 

contos de reis) arrecadados pela venda foram 

doados ao Centro que planejava construir uma 

piscina. Porém, como a construção de uma piscina 

oficial orçava em $180.000:000.000 (cento e 

oitenta mil contos de reis), o projeto foi descartado 

e a doação destinada para a construção de um 

parque infantil. 

Desta forma, no dia 30 de setembro de 

1973, tendo o sr. Mitsuo Ideriha como presidente 

da comissão organizadora dos festejos do 25° 

aniversário de fundação do Centro Cultural de 

Ibiúna, cuja solenidade foi celebrada ao céu aberto, 

utilizando parte do corredor do pensionato dos 

estudantes. Afim de marcar o evento, realizou-se 

também o plantio de mudas de ipê amarelo, que 

representa a flora brasileira, pelos sr. Gervásio 

Tadashi Inoue, presidente da Cooperativa Agrícola 

de Cotia, sr. Sangoro Nobemitsu, presidente da 

Sociedade Brasileira da Cultura Japonesa e cada 

representante dos bairros de Ibiúna. Na mesma 

noite, realizou-se o "bon-odori", dança folclórica 

japonesa, que, desde então, passou a ter o seu 

espaço no calendário de eventos do povo local. 

Nos casos de falecimentos de algum 

membro da comunidade, até então, os enterros eram 

efetuados apenas com a participação dos 

associados do G.T.C. (Grupo de Transporte 

Coletivo). Entretanto, na reunião anual da diretoria 

do Centro Cultural, muitos sugeriram a importância 

da participação de todos os membros da 

comunidade local, exceto em caso de falecimento 

de crianças, para que todos pudessem compartilhar 

e condoer pela mesma sorte. Esta medida foi 

aprovada no dia Io de agosto de 1976 e, em 1990, 

estendeu-se também aos casos dos falecimentos de 

crianças. 

Em 1975, com o ingresso de 45 novos 

associados, o número total do Centro Cultural de 

Ibiúna passou a ter aproximadamente 260 

membros. E, em 1977, foi abolido o sistema de 

contribuição para a manutenção da sociedade e, a 
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partir desse ano, passou a ser cobrada mensalidades 

iguais, pagas anualmente em uma só vez. As 

contribuições, no início, estavam divididas em 

categoria A e B que, por sua vez, subdividiam-se 

em 5 classes. Os associados da categoria A eram 

aqueles que tinham filhos freqüentando a escola 

japonesa da comunidade e os da B eram aqueles 

que não estavam util izando este curso 

especializado. A forma de classificação estava ao 

critério da comissão classifícadora, composta pelos 

membros da diretoria e do conselho deliberativo. 

A classificação era determinada de acordo com a 

posse ou não de imóveis, da área cultivada e da 

expansão dos negócios. Além disso, as 

mensalidades escolares eram cobradas a parte. 

Segundo um registro da ocasião, os 

preços básicos eram: 

Categoria A-l Cr$500,00 

Categoria A-2 Cr$400,00 

Categoria B-l Cr$150,00 

Categoria B-2 Cr$l 10,00 

Categoria B-3 Cr$ 50,00 

Em 6 de maio de 1978,celebrou-se o 30° 

aniversário de fundação do Centro Cultural de 

Ibiúna, tendo o sr. Yoshijiro Muramatsu como 

presidente da comissão organizadora das 

festividades. A solenidade foi realizada no salão 

da escola japonesa, a partir das 10hs.,com a 

presença do exmo. sr. Orlando da Silva, prefeito 

do Município de Ibiúna, sr. Guen-ichiro Nakazawa, 

presidente da Sociedade Brasileira da Cultura 

Japonesa, exmo. sr. Fumio Hirano, cônsul geral do 

Japão em S. Paulo e outros ilustres convidados. O 

festejo foi comemorado na sede da Associação dos 

Jovens; organizado pelos membros desta 

sociedade, deu início às 15:00 horas, na garagem 

do G.T.C., um concurso de canções populares 

japonesas, o qual foi gravado pela N.H.K. 

(emissora de TV japonesa) e transmitido no Japão 

em 12 de junho de 1978. 

Em abril de 1979, mediante a 

colaboração dos membros do conselho deliberativo 

de cada bairro, foi realizado um censo geral dos 

nipo-brasileiros residentes no município de Ibiúna. 

Cada associado colaborou com Cr$50,00 a fim de 

remunerar o trabalho da pesquisa. O senso revelou 

que havia 624 famílias, num total de 3.382 pessoas 

(homens e mulheres). 

Naquela ocasião, a C.A.C. anunciou a 

venda de um eucaliptal próximo a cidade. Como o 

Centro Cultural necessitava construir uma moradia, 

para o professor responsável do pensionato, 

solicitou a C.A.C. para que doasse a arrecadação 

levantada pela venda dessa madeira, pois o 

professor morava numa casa alugada nas 

proximidades da cidade. Para atender ao anseio 

da comunidade, a C.A.C. arcou com os 70% do 

custo da construção e os 30% restantes foram 

angariados mediante vendagem de rifas e, com o 

montante, construíram duas casas. 

Em 1981, após ter inaugurado a sede 

da sociedade, no dia 5 de agosto deste mesmo ano, 

foi realizada uma apresentação de canções 

folclóricas, por um grupo de cantores do nordeste 

do Japão, que estava fazendo uma jornada de 

apresentações junto à colônia japonesa; 

aproveitando o ensejo, construíram o palco e este 

espetáculo datou a sua inauguração. 

Havia sido planejado a construção de 

uma sala japonesa na sede, porém com a falta de 

verba não foi possível ser executada. Entretanto, 

com a construção dos muros laterais do estádio de 

beisebol, que possibilitaram angariar uma verba 

razoável junto aos patrocinadores dos "outdoors", 

uma parte dela foi destinada a construção da sala 

japonesa, cuja obra ficou ao cargo da marcenaria 

Nagassaka de S. Paulo. A inauguração desta sala 

realizou-se no dia 27 de abril de 1984, cujo recinto 

foi destinado as atividades do clube dos idosos e 

da associação das senhoras. Todavia, como a sala 

foi construída na parte superior do edifício da sede 

e sentar sobre o "tatami" já havia se tornado um 

hábito do passado e bastante torturante, a sala não 

teve muita utilidade como se esperava. 

Na 13a assembléia geral de 1983, 

realizou-se também a eleição da nova diretoria, 

cujo resultado revelou uma grande mudança de 

gerações entre os novos membros eleitos. Até 
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então, a diretoria era composta pelos membros que 
haviam imigrados ao Brasil antes da Segunda 
Guerra Mundial; elementos experientes ou ligados 
ao conselho deliberativo da C.A.C. e até a 
presidência do G.T.C. Contudo, o novo presidente 
eleito, sr. Massayuki Maeda, foi o primeiro 
imigrante de pós-guerra a ocupar esse cargo; 
juntamente com o novo presidente, os diretores 
eleitos eram de geração mais jovem, todos de pós-
guerra, exceto um da velha diretoria. Até então, as 
atas eram redigidas pelo professor de língua 
japonesa (não foram registradas em português) e, 
a partir desta eleição, o cargo de secretário passou 
a ser uma ocupação a parte, isto é, excluído da 
incumbência dos sete diretores. 

No dia 9 de dezembro de 1983, foi 
convocada uma assembléia extraordinária na qual 
fizeram uma alteração no estatuto; acrescentaram 
um secretário e um segundo tesoureiro na diretoria. 
Assim, em 1984, na assembléia comum foi eleito 
dois diretores e'a diretoria passou a ser composta 
por 9 elementos. 

Em 1983, o sr. Sussao Haraguchi, que 
desde 1957 veio exercendo a função de chefe de 
distribuição de veículos do G.T.C, aposentou-se e 
passou a ocupar o cargo de secretário geral do 
Centro Cultural e da escola de língua japonesa. 
Manteve-se no posto até a 19a assembléia geral, 
realizada no dia 22 de janeiro de 1989, na qual se 
aposentou com trinta e um anos dedicados à 
coletividade local. 

Esta função desocupada foi substituída 
pelo sr. Kenzi Hozawa que, até então trabalhava 
no depósito de rações da C.A.C. como funcionário 
da tesouraria, na qual se dedica ainda hoje. E, em 
1984, o sr. Tsutomu Kawakami, que veio ocupando 
cargos de liderança desde 1956, deixa a vida 
pública e, com isso, os antigos imigrantes 
desaparecem da cúpula, cedendo os postos aos que 
vieram no pós-guerra. Não podemos deixar de 
mencionar a respeito do sr. Kawakami e sua 
senhora que tanto se dedicaram em prol da 
comunidade local. Hoje, o casal ainda vive 
saudável, levando e trazendo os netos a escola; o 
próprio sr. Kawakami tem como "hobby" a pescaria 

no mar, na qual participa em companhia dos jovens. 
No dia 3 de julho de 1988, foi celebrado 

o 40° aniversário de fundação do Centro Cultural 
de Ibiúna, tendo o sr. Yoshio Kawakami como o 
presidente da comissão organizadora do festejo. 
A solenidade foi realizada na sede, iniciando com 
a condecoração dos antigos fundadores da entidade 
e os pioneiros da região, cujo número está se 
reduzindo no decorrer dos anos. Após a solenidade, 
a associação das senhoras serviu um churrasco 
festejando o evento. Na terceira parte do programa, 
que teve início às 14 horas, com as apresentações 
artísticas de danças japonesas das senhoras, 
"karaoke", coral e danças dos alunos da escola 
japonesa, foi também apresentado um número 
especial de "nani-wa-bushi"(canto narrativo 
japonês) apresentados pelos mestres Enjaku 
Murano e Fujiko Honda. Além das apresentações, 
foi apresentado também uma exposição de 
"ikebana" (arranjos de flores), das senhoras. 

Em outubro de 1988, a sociedade 
recebeu como doação a área emprestada pela 
C.A.C, um terreno de 8.046 metros quadrados, a 
fim de construir um novo edifício para auxiliar os 
estudantes da colônia. Com a posse da área, em 
dezembro de 1988, solicitou uma verba ao JAMIC, 
órgão de auxílio ao desenvolvimento para o 
exterior, a fim de construir esse prédio estudantil 
e, simultaneamente, em fevereiro de 1990, outro 
requerimento pedindo auxílio para a reforma do 
antigo pensionato estudantil também foi enviado 
ao mesmo órgão governamental japonês. Contudo, 
o JAMIC recusou o auxílio alegando que esses 
projetos não correspondiam a finalidade do órgão. 
Porém, a razão da recusa talvez foi porque, na 
ocasião, muitas entidades da colônia haviam 
solicitado recursos para este mesmo fim. 

No dia 8 de dezembro de 1991, 
realizou-se uma assembléia extraordinária a fim de 
fazer umas emendas no estatuto. O mandato dos 
diretores passou a ser de um ano, ou até dois anos 
se for reeleito; acrescentou-se um secretário para 
lavrar as atas também em português e um diretor 
esportivo, compondo uma diretoria com 11 
membros. E, em março de 1992, como o número 
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de associados residentes na cidade de Ibiúna havia 

ultrapassado os 100 sócios e, com isso, houve casos 

de transtornos nas comunicações. Então, tiveram 

que dividir os residentes da cidade em mais dois 

grupos, tornando-se assim com um total de quatro 

grupos. Desta forma, a região inteira passou a ter 

dezenove grupos. 

Assim, em junho de 1992, foi feita uma 

reforma radical na sede da Associação dos Jovens, 

problema que vinha sendo questionado já a anos. 

Esta sede está atualmente instalada ao lado da sede 

do Centro Cultural e, nas ocasiões de reuniões 

mensais das senhoras, aulas de "ikebana", 

treinamentos esportivos, está sendo freqüentemente 

utilizada como refeitório. Quando realizou-se a 

Festa do "Sushi", foi construída uma cozinha bem 

ampla entre as duas sedes, que atualmente está 

sendo muito útil nas ocasiões de eventos. 

Até então, os eventos esportivos vinham 

sendo registrados com o nome de A.D.I., porém, a 

partir de janeiro de 1993 foi transferido para C.C.I. 

Em 1994, com a fa lência da 

C.A.C.(Cooperativa Agrícola de Cotia), os quatros 

alqueires emprestados pela Cooperativa também 

entrou em questão e, graças a colaboração dos 

associados, antigos sócios, pais, senhoras e jovens, 

arrecadou-se um montante suficiente para a 

aquisição da gleba. 

E, no dia 27 de março de 1996, foi 

composta a comissão organizadora das festividades 

do 50° aniversário de fundação do Centro Cultural 

de Ibiúna, sendo nomeado o sr. Fumiaki Suetsugu 

como presidente. O motivo que antecipou a 

formação da comissão foi porque houve 

divergência na estipulação da verba dos 

preparativos: comemoração, publicação da história 

da sociedade e outras. 

A história, redigida em japonês, terá sua 

versão em português, num total de 400 páginas, 

cuja tiragem será de 1.000 exemplares; as despesas 

da publicação serão custeadas com os anúncios dos 

colaboradores. Para angariar a verba para o evento, 

ficou determinado na reunião do dia 15 de agosto 

de 1996, o lançamento de 2.500 rifas a R$ 30,00 

cada, cuja distribuição para a vendagem ficou ao 

cargo da comissão organizadora e ao conselho 

deliberativo. Em março de 1997, atingiu-se a 

vendagem total e R$ 15.000,00 foram destinados 

aos prêmios. E, a fim de deixar um marco histórico 

dos 50° aniversário de fundação, cogitou-se em 

erguer um monumento de pedra, cujo letreiro foi 

sido solicitado ao sr. Yasuhiro Nakasone, ex-

primeiro ministro do Japão que estava de visita ao 

Brasil, em setembro de 1996. Posteriormente, em 

março de 1997, o letreiro solicitado foi entregue à 

sociedade, no qual dizia: "HAVENDO 

FRATERNIDADE NO MUNDO, TODA 

HUMANIDADE SE TORNARÁ IRMÃOS". 

Em dezembro de 1996, com uma verba 

angariada entre os membros da Sociedade, pais e 

colaboradores, foi feito uma reforma na cozinha 

do pensionato dos estudantes, modernizando 

também suas instalações; na obra os pais 

participaram em forma de mutirão. 

Como parte do evento comemorativo do 

50° aniversário, mediante a colaboração dos 

membros do conselho deliberativo, foi realizado 

também um censo geral da colônia japonesa do 

município de Ibiúna, o qual foi encerrado no fim 

deste mesmo ano. 

A CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA 

O desejo de possuir a sede própria em 

Ibiúna, começou a ser acalentado aproximadamente 

em 1974. Porém, este anseio ficou apenas entre os 

diretores. 

A razão que motivou o desejo de possuir 

sua sede própria, foi porque todas as comunidades 

japonesas da região sudoeste de S. Paulo estavam 

se movimentando para construir a sua sede social 

e, algumas delas, já haviam iniciado a sua obra. 

Tanto o Centro Cultural, quanto a Associação dos 

Jovens, como também a escola japonesa de Ibiúna, 

vinham efetuando suas atividades e eventos 

utilizando os galpões da Cooperativa Agrícola de 

Cotia. Todavia, como essas instalações passaram 

a ser ocupadas como garagem do Grupo de 
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Transporte Coletivo e como depósito de milho e 

adubo da cooperativa, a sociedade local foi 

obrigada em cogitar uma outra alternativa. 

Por esta razão, a colônia de Ibiúna teve 

que tomar iniciativa para construir a sua sede 

própria. Em julho de 1975, o engenheiro 

Yamamoto traçou uma planta orçando em 

Cr$ 1.500,00 por metro quadrado construído, 

porém, este projeto ficou apenas no papel. Após 

esta tentativa, todos os anos este projeto vinha 

sendo questionado, contudo, sempre foi barrado 

por questão de como arrecadar fundos para a obra, 

pois, os sócios não se entusiasmavam com a idéia. 

Em junho de 1980, aproximadamente, 

cogitou-se em solicitar um empréstimo a longo 

prazo ao JAMIC. A fim de favorecer o andamento 

deste requerimento, a diretoria achou melhor 

nomear um imigrante que veio para o Brasil após 

a Segunda Guerra Mundial; assim, o sr. Suguimoto 

foi designado diretor encarregado desta questão. 

Contudo, a tentativa frustrou-se. 

Após esta tentativa, em novembro deste 

mesmo ano, o sr. Hiroyuki Takaki estava tomando 

uns "drinks" em companhia de alguns amigos, no 

bar do Posto Takafuji, e a conversa girou em torno 

da sede própria. Levado pelo entusiasmo, o sr. 

Takaki disse indignado: 

- Isto é uma vergonha. Só a Sociedade 

de Ibiúna não possui sua sede própria. Vamos dar 

um jeito nisso,- sacou um cheque de Cr$300.000,00 

(trezentos mil cruzeiros) que, na ocasião, eqüivalia 

ao preço de um fusquinha. Concordando com o 

intuito os srs. Massamitsu Katahira e Kazuhiko 

Maeda também juntaram seus cheques e 

entregaram à sociedade, a fim de incentivar a 

diretoria. Entretanto, a diretoria não se empolgou 

com a iniciativa e esses cheques ficaram guardados 

no cofre da entidade durante muito tempo. Assim, 

em fevereiro de 1981, a diretoria convocou uma 

assembléia da cúpula (diretores, conselheiros, 

fiscais e consultores) a fim de discutir a respeito 

da construção da sede própria. Nesta reunião foi 

decidido fazer um plebiscito e os consultores de 

cada bairro, se incumbiram em colher as opiniões 

de todos os associados. Assim, na assembléia geral 

de março, como a maioria tinha votado a favor da 

construção da sede, logo, em abril convocou-se 

uma outra assembléia geral para dar início a obra. 

A assembléia geral foi realizada no dia 

3 de abril de 1981. O então presidente sr. Yoshijiro 

Muramatsu esclareceu o projeto nos seguintes 

termos: 

- O orçamento está estimado em 

Cr$ 1.5000.000,00 (um milhão e quinhentos mil 

cruzeiros). Como temos 300 associados, se cada 

um arcar com Cr$50.000,00 (cinqüenta mil 

cruzeiros), podemos construir a estrutura da sede, 

sem contar com as instalações internas. A área da 

sede será de 1.000 metros quadrados, tamanho 

suficiente para realizar festa de casamento, 

apresentação artísticas, exibição de filmes e realizar 

eventos esportivos. E, quanto ao terreno onde 

construir a sede, a diretoria da C.A.C. já liberou 

parte de sua terra em caráter de empréstimo por 

um tempo indeterminado. Portanto, enquanto 

existir a Cooperativa, o Centro poderá usufruir-

se gratuitamente desse terreno. 

Na votação definitiva, houve 37 votos 

a favor e 22 votos contra; com este resultado 

lançou-se mãos a obra. A contribuição foi parcelada 

em três prestações, e os prazos ficaram 

determinados para junho, setembro e novembro. 

E, os consultores de cada bairro tornaram-se 

responsáveis em arrecadar e avaliar a soma, a fim 

de apresentá-las até março daquele ano. Em março, 

os consultores se reuniram cada qual com as 

estimativas colhidas em seus bairros e, 

surpreendentemente, o resultado foi muito além do 

que se esperava: as contribuições chegaram a um 

montante de CR$22.000.000,00 (vinte e dois 

milhões de cruzeiros), assegurando também as 

despesas das instalações internas. Desta forma, 

logo, formou-se a comissão encarregada pela 

construção da sede própria. 

Esta comissão foi composta pelos 

diretores, conselheiros e consultores atuantes, um 

representante mais destacado de cada bairro, 

representante da associação das senhoras e dos 

jovens. Além destes membros, nomearam alguns 

ex-presidentes e diretores da Sociedade como 
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Cr$29.804.928,00 (vinte e nove milhões, 

oitocentos e quatro mil, novecentos e vinte oito 

cruzeiros). 

Os objetos de uso interno, como cortinas 

de palco, cortinas das janelas, "tatami" para a sala 

japonesa, mesas e cadeiras para reuniões e demais 

coisas foram doados pela Cooperativa Agrícola de 

Cotia e outras firmas. A sala japonesa só foi 

concluída em 1984. 

As empresas que se encarregaram da 

construção foram as duas seguintes: 

• Rodrigues Lima 

• PROWA. 

Em agosto de 1981, antes de dar início 

à construção do alicerce, foi efetuada uma 

sondagem do sub-solo e constatou-se que a base 

não era firme como havia calculado. Inicialmente, 

planejara fincar 25 estacas de concreto com sete 

metros, poém, a fragilidade do sub-solo obrigou 

cravar 40 estacas de treze metros. Este imprevisto 

fez atrasar a obra por quarenta e cinco dias. Assim, 

no meado de março de 1981, concluiu-se a hiper-

sede. 

Despesas diretas Cr$ 26.123.506,70 

Despesas indiretas Cr$ 3.633.899,85 

Total geral Cr$ 29.757.406,55 

Inauguração da sede própria: dia 27 de 

março de 1982. 

Presidente da Comissão Organizadora 

dos Festejos da Inauguração, sr. Yoshijiro 

Muramatsu. 

Com a presença dos participantes da 

construção e dos convidados de honra celebrou-se 

a solenidade da inauguração. Após a celebração, 

as senhoras da Sociedade serviram churrasco a 

todos os presentes e, a noite, foi projetado um filme 

japonês. Assim, a almejada sede própria chegou a 

sua conclusão e entregue as atividades das 

sociedades da colônia de Ibiúna. 

A CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO 

DE BEISEBOL DE IBIÚNA 

Aproximadamente em março de 1956, 

quando estava sendo questionado a formação de 

um time de beisebol infantil, surgiu também o plano 

de construir um estádio para essa modalidade de 

esporte na cidade de Ibiúna. Foi, então, solicitado 

o auxílio de um possante trator do D.E.M.A. (um 

departamento de obras da Secretaria da Agricultura 

do Estado de S. Paulo) para a terraplanagem da 

área, cuja obra foi concluída no dia 2 de maio 

daquele mesmo ano. 

Terminado o planejamento, foi instalado 

a rede-de-retaguarda, erguendo seis estacas nas 

quais estenderam as telas de arame; construíram 

também as cercas de tábuas das laterais da pequena 

área do campo, cuja mão de obra dependeu-se aos 

trabalhos voluntários dos membros do Centro 

Cultural local. Como não conseguiram recursos 

suficientes, as arquibancadas laterais foram 

deixadas para serem construídas posteriormente. 

Assim, no dia 24 de junho de 1956, realizou-se a 

inauguração da primeira etapa desta obra. 

Em 1964, mediante a necessidade de um 

reparo geral nas instalações deterioradas, cogitou-

se também a idéia de construir as arquibancadas 

que, em abril do mesmo ano, já havia sido liberado 

pela comissão executiva, cujo orçamento estava 

ao cargo do sr. Chitosse Miyaji, o então presidente. 

Naquela ocasião, além do time infanto-

juvenil, compôs-se também um time de jovens e 

outro de veteranos. Esses times, por sua vez, 

participavam nas eliminatórias de sua categoria, 

tornavam-se freqüentemente representantes 

regionais do sudoeste de S. Paulo, na temporada 

do Campeonato Brasileiro de Beisebol, criando 

assim um reinado de beisebol em Ibiúna com suas 

vitórias conquistadas. Como nos campeonatos e 

eliminatórias ali realizados reuniam muitos 

torcedores, acharam a necessidade de construir 

arquibancadas para esse grande número de fãs. 

Construiu-se, então, em estrutura de madeira, 

arquibancadas que orçou em $2.800:000.000 (dois 
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mil e oitocentos contos de réis) e a Associação dos 

Jovens arcou com $400:000.000 (quatrocentos 

contos de réis). 

Como responsáveis desta construção, 

devemos mencionar os nomes dos seguintes 

diretores: srs. Motoji Morita, Tsutomu Kawakami, 

Yoshijiro Muramatsu. Com a liderança do mestre-

de-obra, sr. Sakichi Ikawa, a construção teve início 

no dia 15 de junho de 1964 com a participação de 

todos os associados das entidades locais, em forma 

de mutirão. Nesse ínterim, houve uma interrupção 

de oito dias por causa do campeonato regional ali 

realizado, contudo, 126 pessoas participaram 

voluntar iamente na construção destas 

arquibancadas de sete degraus, cuja obra terminou-

se no dia 28 de julho desse mesmo ano. Assim, 

nos dias 10,11 e 12 de agosto de 1964, realizou-se 

o Campeonato de Beisebol dos Jovens da Região 

Sudoeste de S. Paulo, como inauguração da nova 

instalação. Os srs. Motoji Morita, Tsutomu 

Kawakami, Tomoichi Miyamoto, Sakichi Ikawa e 

Toshihiro Ozaki se dedicaram exclusivamente para 

realizar esta obra. 

Posteriormente, em março de 1977, 

decidiu-se a demolição das instalações do estádio 

já bastante danificadas e, em seguida, reconstruíram 

um novo estádio. E, como o Campeonato de 

Beisebol da Região Sudoeste de S. Paulo daquele 

ano estava para ser realizado em Ibiúna, nos dias 

13 e 14 de agosto, o estádio tinha que ser edifícado 

rapidamente. Cogitou-se, inicialmente, construí-lo 

novamente em estrutura de madeira. Todavia, como 

o custo era quase que equivalente ao de concreto-

armado, decidiu-se então construí-lo em cimento 

para assegurar a sua durabilidade. 

Desta forma, em março de 1977, foi 

solicitado a Prefeitura de Ibiúna meios para 

viabilizar o andamento da obra. Assim, numa 

reunião extraordinária da Comissão Executiva, do 

dia 26 de abril, a construção foi entregue a 

responsabilidade do engenheiro Manabe da 

Construtora Shimizu que, na ocasião, estava 

empenhado na construção dos prédios de pesquisas 

e residências da Cooperativa Agrícola de Cotia na 

região de Ibiúna. 

Na Assembléia Comum da Diretoria, 

realizada no dia 1o de maio, esteve presente o 

Exmo. Sr. Orlando da Silva, prefeito do Município 

de Ibiúna, na qual foi declarada a contribuição de 

uma verba de Cr$50.000,00 (cinqüenta mil 

cruzeiros) pela prefeitura a obra em andamento. 

O proje to era para cons t ru i r 

arquibancadas laterais, um reservado para os 

diretores e os convidados especiais, vestuários para 

os jogadores e banheiros. O orçamento foi 

estipulado na seguinte forma : 

Arquibancadas e reservado especial. 

Cr$159.664,00 

Vestuários e banheiros Cr$ 150.000,00 

Telas de arame Cr$ 25.000,00 

Total parcial Cr$332.664,00 

Doação da prefeitura Cr$ 50.000,00 

Saldo total Cr$282.664,00 

Nesta soma, Cr$l32.664,00 foram 

doados pelos membros do Centro Cultural de 

Ibiúna. 

Como não conseguiram angariar o 

fundo necessário para terminar as obras, os 

vestiuários e os banheiros permaneceram apenas 

no projeto a espera de uma segunda oportunidade. 

Iniciou-se a demolição das estruturas de 

madeira, no dia 9 de maio, logo após ter sido 

liberado a obra na reunião da Comissão 

Deliberativa com a Associação dos Jovens locais. 

Ergueram-se os muros laterais e o placar, nos quais 

colocaram os "outdoors" com patrocinadores; vinte 

firmas locais e oito de S. Paulo, num total de vinte 

e oito colaboradores. 

No dia 21 de agosto de 1977, celebrou-

se a inauguração do novo estádio, com o 

Campeonato de Beisebol Inter-Regional de Ibiúna, 

no qual o "Time A" da cidade saiu vitorioso. 

Em 1985, com o pro je to de 

pavimentação da estrada municipal que liga o 

bairro de Cupim com o de Salto, a empresa 

empreiteira desta obra veio solicitar o empréstimo 

de uma área junto ao campo, a fim de instalar as 

maquinarias. Com o aluguel do local, propôs-se 

pavimentar um trecho da estrada entre a escola e o 
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pensionato de estudantes. Porém, após ter discutido 

a questão, os membros da diretoria acharam mais 

proveitoso fazer a terraplanagem do local alugado 

e construir um segundo campo de reserva. 

Construiu-se, então, um segundo campo que logo 

passou a ser utilizado. Em julho de 1988, com a 

colaboração da prefeitura, este campo provisório 

foi ampliado na medida oficial, e ali passou a ser 

disputado os jogos infanto-juvenis. Finalmente, em 

1990,com as doações dos srs. Hirofumi Maeda, 

Nobuo Muramatsu, Kenzo Nishioka e Yassuhiro 

Fukussu, foram concluídas as cercas da pequena e 

grande área, tornando-se assim um campo oficial 

para os jogos de beisebol infanto-juvenil. 

Em setembro de 1995, o sr. Makoto 

Shirahata doou um "batting-machine" que foi 

instalado ao lado do campo, medindo 5m x 25m, 

cuja verba foi doada pelos membros relacionados 

ao beisebol e sócios do Centro Cultural. Logo, em 

1996, o projeto incompleto do ano 1977, foi 

concluído com a construção dos vestuários e 

banheiros. Desta forma, concretizou-se o sonhado 

Estádio de Beisebol de Ibiúna, graças a dedicação 

de todos aqueles que apreciam este esporte. 

A CONSTRUÇÃO DA ÁREA ESPORTIVA 

O projeto de construir uma área 

esportiva foi questionado simultaneamente com o 

da construção do pensionato, isso em agosto de 

1947. Porém, como a despesa da edificação do 

pensionato consumiu toda a verba, a construção 

da área esportiva foi sendo adiada. 

Assim, no dia 2 de julho de 1949, com 

o auxílio do Município de Sorocaba, surgiu a 

oportunidade de dar início a construção do campo 

esportivo. Contudo, a data do término e o tamanho 

da área não ficou registrado. Por conseguinte, a 

inauguração do espaço esportivo foi realizado 

juntamente com a inauguração do edifício da escola 

de curso supletivo, em 2 de outubro de 1949. Na 

ocasião, estiveram presentes os prefeitos de Ibiúna 

e de Sorocaba, o Deputado Estadual Lino de Mato 

e o Cônsul Geral do Japão em São Paulo. Após a 

solenidade, a Associação dos jovens realizou o 2o 

"undokai" de entretenimento inter-bairros. 

Depois disso, em 19 de maio de 1952, 

foi iniciado a obra de expansão com o trator da 

C.A.C. e, no final de julho, com a colaboração dos 

membros do Centro Cultural construíram uma pista 

de 300 metros em forma elíptica, onde atualmente 

está construída a sede própria da sociedade. 

E, em 1981, como uma parte desta área 

esportiva foi cedida à construção da sede própria 

do Centro Cultural, foi cogitado em ampliar esse 

espaço esportivo. Porém, como não havia meio de 

angariar verba para essa obra, o plano acabou sendo 

adiado. Entretanto, em 1984, aproximadamente, 

como a Prefeitura de Ibiúna decidiu construir a 

marginal que liga a estrada dos Bandeirantes via 

Vargem Grande à Piedade, a fim de construir este 

trecho de estrada necessitava de muita terra para 

fazer o aterro básico. Então, a Prefeitura de Ibiúna 

solicitou ao Centro Cultural em ceder a terra que 

iria ser removida do local da construção do campo 

de esporte, terra esta apropriada para a base da 

estrada. Desta forma, após vários contatos entre a 

Prefeitura e a Associação do Jovens, que iria 

administrar a área, em setembro de 1984 foi 

efetuado a medição do terreno. 

Assim, a terraplanagem da área 

esportiva iniciou-se em maio de 1985 e levou dois 

meses para terminar. Para esta obra, a Companhia 

CAIC cedeu gratuitamente um trator para funcionar 

durante 200 horas, porém, com a condição de que 

o combustível do trator e as refeições do motorista 

correriam por conta do Centro Cultural. A fim de 

cobrir estas despesas, que foi estipulado o montante 

de Cz$5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), 

a Associação dos Jovens procurou angariá-lo por 

meio de donativos. Porém , como não foi possível 

juntar o necessário, foi pedido auxilio ao centro 

Cultural. Entretanto, com as 200 horas de trabalho 

não foi possível concluir a obra. Portanto, para 

finalizar a obra, solicitou-se a colaboração da 

Prefeitura Municipal de Ibiúna e a empresa que 

empreitou a pavimentação da estrada. Desta forma, 

em maio de 1986 terminou a ampliação da área 
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esportiva, construindo uma pista de 300 metros e 
uma quadra de "gateball". Todavia, o campo de 
futebol que os jovens almejavam tanto, ficou 
apenas no papel. 

Em novembro de 1986, no barranco em 
torno desta área esportiva, plantaram pés de 
cerejeiras de Okinawa; em 1991, o redor da área 
foi coberto de grama, aproximando assim da 
perfeição. 

Em 1990, com a colaboração da Mendes 
Estruturas Metálicas Ltda foi construído um 
reservado de poltronas para a diretoria, medindo 8 
metros por 16 metros. Em julho de 1996, a Van 
Der Hoeven construiu, na parte oeste da área 
esportiva, uma arquibancada com estrutura de 
materiais não ferrosas de 4 metros por 42 metros 
com assentos estofados. Desta forma, a área 
esportiva foi se aperfeiçoando, cuja aparência 
tornou-se mais apresentável. 

A AQUISIÇÃO DO 
TERRENO DA SOCIEDADE 

Na ocasião que foi aprovado o projeto 
para construir o pensionato, a comissão construtora 
da sociedade determinou o local para edificar o 
prédio e solicitou à diretoria da Cooperativa 
Agrícola de Cotia para que comprasse esse terreno. 
Assim, em 5 de maio de 1947, a Cooperativa 
adquiriu o terreno desejado e, em 15 de julho desse 
mesmo ano, o presidente da comissão, Yakao 
Ninomiya, enviou a Cooperativa um pedido 
solicitando o empréstimo e uso desse terreno nos 
seguintes termos: 

"Como este pensionato tem como 
finalidade única e exclusiva para a educação dos 
filhos dos associados, solicitamos que este terreno 
seja alugado sem nenhum pagamento de ônus e 
em caráter permanente enquanto houver o 
pensionato estudantil em função." 

A Cooperativa concordou com os 
termos e manteve este pacto até a sua falência. 
Neste ínterim, no ano de 1956, na ocasião da 

fundação do Centro Cultural de Ibiúna, foi 
solicitado a venda desse imóvel a entidade local 
pelo preço de custo; já em 1970, como surgiu 
opiniões sobre a necessidade de registrar 
legalmente o Centro, tornou-se indispensável 
possuir um terreno em nome da coletividade; foi 
quando se deu início das negociações do imóvel 
com a Cooperativa. E, em 1981, na ocasião da 
construção da sede própria da sociedade, surgiu 
novamente o problema do terreno onde construí-
la. Muitos sócios contrariaram em construir a sede 
social tão dispendiosa num terreno alugado da 
Cooperativa. A fim de evitar objeções, foi pactuado 
um outro acordo com a Cooperativa, no qual foi 
frisado que o terreno será emprestado à sociedade 
local em caráter gratuito até a Cooperativa 
continuar existindo. Entretanto, era apenas um 
pacto verbal baseado na confiança mútua dos 
mediadores. Naquela época, ninguém imaginou que 
a Cooperativa viria a falir um dia. 

Em 1988, na ocasião do presidente 
Yoshio Kawakami, alguém notou que a Kokussai 
Kyoryoku Jigyodan (uma secretaria governamental 
japonesa pró-cooperação aos países em 
desenvolvimento) estava construindo pensionatos 
em vários países estrangeiros. Então, o Centro 
Cultural de Ibiúna soliciou auxílio para renovar o 
pensionato de Ibiúna. Porém, a repartição japonesa 
negou o auxílio porque o imóvel estava no nome 
de terceiro e, para receber uma verba oficial, o 
terreno deveria estar registrado em nome da 
sociedade. Logo, os representantes de Ibiúna 
entraram em contato com o diretor presidente da 
Cooperativa, Gervazio Tadashi Inoue, e, após 
negociações, em 24 de outubro de 1988 recebeu 
como doação uma área de 8.046 metros quadrados, 
onde fica a entrada principal do recinto da 
sociedade, parte leste da moradia dos vigias, onde 
fica a sede social e a parte baixa do caminho que 
leva ao campo de beisebol. 

Com a posse deste terreno, o Centro 
Cultural de Ibiúna solicitou dois projetos ao 
engenheiro Hiroshi Muramatsu; um para construir 
um novo pensionato e outro para reformar aquilo 
que está em funcionamento. Os projetos foram 

57 



enviados duas vezes ao órgão japonês, a fim de 
solicitar uma verba de auxílio, todavia, não 
conseguiram o objetivo. 

Na ocasião de negociar o terreno, no 
qual estão instaladas a sede da sociedade e outras 
instalações anexas, o diretor presidente da 
Cooperativa Agrícola de Cotia, Gervazio Tadashi 
Inoue, propôs em doar a área inteira daquele terreno 
do qual foi desmembrado os 8.046 metros 
quadrados doados. Porém, como o então presidente 
da sociedade, Yoshio Kawakami, jamais imaginara 
que a gigantesca Cooperativa estava à beira da 
falência, recusou-se em aceitá-lo porque seria um 
abuso pela ética japonesa. 

Com a quebra da Cooperativa, os quatro 
alqueires que á associação havia alugado 
gratuitamente os Centro Cultural de Ibiúna passou 
a ser discutido novamente. Em 27 de Julho de 
1993, o então presidente da sociedade, Massami 
Nakajima e outros membros da diretoria entraram 

em contato com o diretor presidente da Cooperativa 
Central Agrícola de Cotia, Kazuo Katayama, a fim 
de negociar o assunto. Porém, como a negociação 
não deu certo, tiveram que protelar até uma outra 
oportunidade. 

Logo depois disso, Irineu Koyama 
assumiu o comando da Cooperativa para 
reorganizar uma nova administração. Sem demora, 
o presidente Nakajima, os diretores Miyaji e 
Suetsugu, como também Takao Massuda e os 
membros da consultoria da C.A.C. de Ibiúna se 
reuniram várias vezes, entre 1993 até fevereiro de 
1994, para negociar o terreno com o diretor 
presidente da Cooperativa. Todavia, não 
conseguiram chegar a nenhum consenso. 

Assim, no dia 7 de março de 1994, após 
ter discutido durante longas horas com o diretor 
presidente Koyama da C.A.C, juntamente com a 
diretoria central da Cooperativa, os diretores Mori 
e Maeda, chegaram finalmente ao acordo seguinte: 
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na Cooperativa havia uma poupança acumulada 

denominada Fundo Rotativo que pertencia ao 

conjunto das entidades anexas ao Centro Cultural 

de Ibiúna (Associação das Senhoras, Associação 

dos Jovens, Administração do Pensionato, 

Associação dos Pais e Protetores, Associação dos 

Oldboys, Departamento de Karaoke e todos os 

departamentos esportivos) acumulado mediante a 

remuneração do trabalho prestado ao plantio de 

grama nas áreas da sede. Ficou acertado que, como 

o montante desta poupança não era suficiente para 

cobrir o custo total do terreno, se os sócios 

cobrissem o restante que falta, a Cooperativa 

cederia a escritura do imóvel. 

Desta forma, a proposta da Cooperativa 

foi levado ao conhecimento de todos os associados 

do Centro Cultural de Ibiúna; todos concordaram 

em utilizar o Fundo Rotativo na aquisição do 

terreno. A parte que faltava, ficou para ser 

angariada entre os associados, porém, mediante 

contatos freqüentes entre os diretores do Centro 

Cultural de Ibiúna (Massami Nakajima, Miyaji e 

Suetsugu) com a diretoria da C.A.C., chegaram a 

um acordo em fechar o negócio apenas com a soma 

do Fundo Rotativo. Assim, em 15 de junho de 1994, 

com a assinatura do Contrato Particular pelos 

representantes de ambas as partes, o terreno tão 

almejado pelos associados passou a pertencer 

legalmente os Centro Cultural de Ibiúna. 

"UNDO-KAI" E "BON-ODORI" 

RECREAÇÕES FAMILIARES 

"UNDOKAI" 

Talvez o 1o "undokai" de Ibiúna foi o 

que se realizou no dia 29 de abril de 1949, no 

campo do Ibiúna Futebol Clube, organizado pela 

Associação dos Jovens e as despesas custeadas pelo 
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G.T.C. e outros colaboradores. 
O 2o "undokai" foi realizado no dia 2 

de outubro desse mesmo ano, na ocasião da 
inauguração do novo campo esportivo da 
comunidade e, a noite, foi projetado um filme 
japonês na garagem do G.T.C; este sistema de fazer 
"undokai" durante o dia e exibir um filme a noite 
foi adotado muitas vezes. O 1o "undokai" que foi 
realizado em abril (evento comemorativo a data 
natalícia do imperador Showa) passou a ser 
realizado nas entre-safras, nos meses de junho a 
agosto. Porém, ultimamente, este evento ficou 
fixado para o mês de julho, antes das crianças 
entrarem em férias. 

A Associação dos Jovens vieram 
organizando os "undokais" até 1971. Segundo um 
dos ex-presidente da Associação, todas as vezes 
que encerravam e apresentavam o saldo das 
despesas e das arrecadações do "undokai" a 
diretoria do G.T.C. eram contestados com 
reclamações, seja com déficit ou não. Isso porque, 
aqueles que se encarregavam em receber os 
envelopes contendo contribuições em dinheiro 
eram os associados do G.T.C. e estes gostavam de 
tomar seus tragos e, evidentemente, a euforia da 
bebida causava as diferenças entre o dinheiro 
recebido com o registrado. 

A partir de 1972 até 1975, o "undokai" 
passou a ser organizado pelo Centro Cultural de 
Ibiúna e custeado pelos sócios dos bairros. Porém, 
a partir de 1976 até 1982, a fim de atrair maior 
número de participantes, as contribuições foram 
solicitados a todos nipo-brasileiros residentes em 
Ibiúna. 

Desde 1983, o "undokai" e o "bon-
odori" de Ibiúna tornaram-se conhecidos e as 
firmas da cidade e os atacadistas do CEASA 
passaram a se interessar com suas publicidades 
junto aos eventos. Com isso, a sociedade conseguiu 
uma boa margem de renda, com a qual faziam os 
reparos e os melhoramentos do pensionato 
estudantil. 

Nos anos de 1983 e 1984, colocaram 
anúncios das firmas comerciais no programa do 
"undokai" a fim de angariar fundos para poder 

adquirir melhores prêmios. Na ocasião em que o 
G.T.C. patrocinava este evento, durante muito 
tempo os prêmios eram simples e simbólicos. 
Porém, ultimamente, os prêmios do "undokai" de 
Ibiúna são considerados dos mais ricos da região. 

No programa do "undokai" dos anos 50, 
encontram-se números realizados no Japão na 
época de antes-guerra, como "kibassen"(combate 
a cavalo), "shogai-butsu-kyosso"(corrida entre 
obstáculos) e um número típico criado no Brasil, 
baseado na vida dos imigrantes quando 
trabalhavam de colonos nos cafezais: "yonigue-
kyosso"(fuga noturna da fazenda). Como a região 
é produtora de batata, criaram uma competição de 
correr com sacos de 50 a 60 quilos de terra, 
contudo, este número não durou muito tempo, pois 
os jovens se recusavam em carregar peso correndo 
o risco de qualquer torcicolo. 

Em 1984 a 85 introduziram a maratona, 
todavia, como na chegada final da competição se 
chocavam com outras modalidades, foi logo 
anulado. No lugar da maratona incluíram os 1.500 
metros rasos. 

A competição de revezamento inter-
bairros teve seu início já há muito tempo. A partir 
de 1993 até 1997 o time do bairro de Campo Verde 
vem vencendo esta modalidade que, desde 1997, 
passou a receber um troféu rotativo. 

A partir de 1980, no mastro central 
passou a ser hasteado o "koinobori" (carpa de pano 
que se ergue no dia 5 de maio "dia dos meninos") 
cercado por bandeirolas, trazido do Japão e doado 
à comunidade pelo sr. Shiguemassa Saito. A partir 
do ano de 1995, após o término do programa do 
"undokai", passaram a apresentar o desfile de cada 
grupo: na vanguarda os diretores do Centro 
Cultural, seguidos pelos "oldboys", Associação das 
Senhoras, Associação dos Jovens, Associação dos 
Pais, Rosso Club e os departamentos de cada 
modalidade esportiva. E, o "undokai" finaliza-se 
com as palavras do presidente da sociedade. 

Em 1996 foi instalado a arquibancada, 
dando conforto aos presentes, e com isso facilitou 
os preparativos para os números de competição. 
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"BON-ODORI" 
O 1° "Bon-odori" foi realizado na 

ocasião do 25° aniversário do Centro Cultural, no 
dia 30 de setembro de 1973, cuja realização se 
tornou um evento anual da sociedade; em 1997, 
realizou-se o 25° "Bon-odori" (O "bon-odori" tem 
sua origem na crença popular budista; segundo esta 
crença, os espíritos dos falecidos retornam aos seus 
lares, anualmente no dia 15 de julho, a fim de 
passarem momentos saudosos junto aos familiares. 
Por isso, as famílias preparam oferendas e servem-
lhes comidas e bebidas para alegrar os hóspedes 
do mundo transcendental. E, na hora da despedida, 
para que os espíritos não retornem tristes ao mundo 
de origem, os familiares criam um ar festivo, 
cantando e dançando o "bon-odori"). 

0 1° "bon-odori" realizado no dia 30 
de setembro de 1973, segundo um documento da 
época, foi encabeçado pelo sr. Shukei Hokari. 
Como era a primeira vez, tiveram que pedir 
emprestado, a sub-sede da Associação dos 
Fukushima-kenjins de Piedade, o grande tambor 
especial para "bon-odori", a torre onde se toca o 
tambor e as lanternas para alegrar o ambiente. 
Solicitaram também a participação dos cantores 
da Associação Pró Conservação dos Cantos 
Folclóricos Japoneses (Minyo-hozon-kai) de S. 
Paulo; da região de Piedade participaram também 
30 experientes dançarinas da Associação das 
Senhoras e mais 10 outras senhoras da Associação 
dos Fukushima-kenjins. 

Naquele evento, as senhoras de Ibiúna 
montaram uma barraca de "udon" que se tornou 
tão famoso e, hoje, e indispensável ao "bon-odori" 
de Ibiúna, chegando a vender mais de 1.200 
unidades de "udon" numa só noite. 

No ano seguinte, 1974, foi 
encomendado a torre ao marceneiro da Granja 
Saito. Porém, o grande e o pequeno tambores 
tiveram que pedir emprestado os da Associação 
dos Kagoshima-kenjins local para poderem realizar 
o evento. Todavia, quando esta Associação 
construiu a sua sede própria, tiveram que devolver 
os instrumentos que vinham sendo conservados 

pelos encarregados do "bon-odori" de Ibiúna. 
Entretanto, para incentivar os correlacionados, em 
1983 os srs. Shigueteru Nishioka e Kazuhiko 
Maeda doaram um grande tambor; levado pelo 
entusiasmo, desta vez, o sr. Hiroyuki Takagui doou 
o pequeno tambor e, posteriormente, o sr. 
Shiguemassa Saito contribuiu com as bases dos 
tambores, completando assim os instrumentos 
básicos para o "bon-odori". Dez anos depois, em 
1984, o município de Kushima, província de 
Miyazaki, Japão, doou um jogo completo de 
tambores, renovando assim os instrumentos 
indispensáveis ao evento do "bon-odori". 

Nas ocasiões do "bon-odori" de Ibiúna, 
muitos membros da Minyo-hozon-kai de S. Paulo 
eram convidados; o sr. Shossaburo Mogui com sua 
flauta, a sra. Midori Urayama e outros membros 
com seus cânticos folclóricos que enchiam de 
nostalgia os corações dos velhos imigrantes e 
despertavam um alento maternal nos corações dos 
jovens. Como cantora da região, destacou-se a sra. 
Rie Tanaka que, após o seu matrimônio, mudou-se 
para o Estado de Minas Gerais. Portanto, a sra. 
Midori Urayama de S. Paulo continuou sendo 
solicitada para liderar a cantoria nas ocasiões do 
"bon-odori" de Ibiúna; isso, continuou atá 1994. 

Em 1995, as estudantes formadas pelo 
estabelecimento de ensino do Centro Cultural de 
Ibiúna, começaram a se destacar também como 
cantoras de canções folclóricas japonesas. As atuais 
professoras de língua japonesa, srtas. Michiko 
Sumiya e Eliana Ozaki, as srtas. Luciana Ozaki e 
Satomi Ozaki, (funcionária do estabelecimento), 
vem fazendo grande sucesso nos eventos. 

Tanto aos tocadores de tambores, até 
1975, estavam dependendo totalmente da Minyo-
hozon-kai de S. Paulo. Surgiu, então, opiniões de 
que se ficar dependendo dos outros, o "bon-odori" 
de Ibiúna nãó terá sua continuidade. No intuito de 
formar talentos locais, o sr. Hiroyuki Takagui 
assumiu a responsabilidade de liderar os ensaios 
de tambores sob a orientação dos membros da 
Minyo-hozon-kai. Logo, o sr. Hachiro Fukutome 
e outros novos imigrantes que vieram no pós-guerra 
para o Brasil se aderiram aos tocadores e o 
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entusiasmo cresceu. Mais tarde, nos anos 80, alguns 

nipo-brasileiros, como o sr. João Kawakami, se 

destacaram e criou-se um "bon-odori" típico de 

Ibiúna. 

A partir de 1995, passaram a se destacar 

tocadores de tambores e cantores entre os jovens 

nascidos em Ibiúna, criando desta forma uma 

grande expectativa ao futuro dos eventos locais. 

Nestes últimos anos, considerando o gosto da 

juventude, procuraram acrescentar , "bombons e 

mochi-maki" ao evento. Desta forma, o "bon-

odori" já se fixou profundamente no calendário de 

eventos do Centro Cultural de Ibiúna, tomando 

uma característica típica desta região. 

A FESTA DE SUSHI 

A Festa de Sushi (sushi-matsuri) é o 

único evento do Centro Cultural com a finalidade 

de arrecadar renda para esta entidade. Teve início 

em 12 de agosto de 1995. Em março deste mesmo 

ano, na reunião da diretoria,o então diretor 

presidente, Fumiaki Suetsugu, sugeriu criar urna 

fonte peculiar de renda para beneficiar o Centro 

Cultural, na qual todos possam participar. Entre as 

idéias expostas em discussão, a Festa do Shushi 

foi acatada e, após algumas pesquisas, foi posta 

em ação com muito êxito. 

No início, como se tratava de um prato 

que requer uma certa técnica culinária, tiveram que 

criar uma comissão preparadora para discutir o que 

fazer e como fazer. A comissão foi composta por 

dez membros da sociedade, que possuíam uma 

certa experiência na área da culinária, a qual se 

aderiu a diretoria da Associação das Senhoras. 

Felizmente, encontraram entre os 

moradores de Ibiúna, elementos como Sei-ichi 

Daike e Koujiro Tanaka que tinham experiência 

no preparo de sushi, no Japão; comandados por 

estes dois peritos, os homens foram divididos em 

alguns grupos e cada qual se encarregou em 

preparar certas espécieis de peixes. 

As mulheres , por sua vez, se 

encarregaram em preparar o sushi a moda 

"norifutomaki" e a " tekka-maki", como também o 

" seki-han" e o " misso-shiru". 

Após várias reuniões, a equipe solicitou 

opiniões de alguns profissionais e chegou ao 

denominador comum: para iniciar o evento, iria 

preparar 700 a 800 pratos com 16 unidades de 

sushis cada prato. 

A fim de fazer o levantamento do custo 

da matéria prima e do tempo de preparação, no dia 

7 daquele mesmo mês, foi realizado um ensaio 

geral na prática, preparando e experimentando o 

sabor dos pratos preparados pela equipe. 

Felizmente nesse dia compareceu o filho 

de Walter Fukushima, que tem um restaurante 

japonês em S. Paulo, e um seu auxiliar brasileiro 

para colaborar nos preparativos. Daike e Tanaka 

fizeram suas demonstrações perante a equipe e ao 

público, criando assim uma atmosfera da Festa de 

Sushi. 

Além do mais, Nobuki Takano, que 

trabalha na arte de jardinagem oriental, instalou 

da 1a a 3a Festa de Sushi uma entrada tipicamente 

japonesa com cerca de bambu, pedras e lanternas 

de pedra, criando um ambiente bastante festivo e 

aconchegante. E, Ryoichi Hayashi, por sua vez, 

construiu um aquário que se tornou uma das 

atrações desta Festa. Além disso, a Associação das 

Senhoras e dos alunos do pensionato, passaram a 

apresentar atrações com danças, coral e outras 

apresentações. 

No dia 3 de agosto de 1996, foi 

realizado a 2a Festa de Sushi. Como atração do 

evento foi introduzido um aparelho japonês que 

fabrica sushi, importado pelo Comercial Yamato; 

na ocasião, obviamente, foi uma grande atração, 

porque este robot fabricava sushi, um por um, e 

enrolava-o com papel de celofane, cuja capacidade 

de produção era de 800 unidades por hora. Era, 
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portanto, uma ajuda e tanto para realizar esta Festa. 

No dia 16 de agosto de 1997, realizou-

se a 3a. Festa de Shushi. Em geral, a crise começava 

afetar principalmente os restaurantes que tiveram 

de baixar os preços do menu. Portanto, na Festa de 

Sushi também tiveram que baratear o preço dos 

tiquetes e, ao mesmo tempo, mudar ligeiramente o 

paladar para que haja aceitação do público 

brasileiro. Com isso, surpreendentemente, a 

vendagem aumentou tanto quanto os anos 

anteriores e, com o "boom" da culinária japonesa, 

este evento demonstra que vai haver continuidade 

por longos anos. 

O ANDAMENTO DA 

ESCOLA JAPONESA 

Dia 9 de fevereiro de 1948, o prof. Akio 

Shimizu é admitido como diretor e orientador da 

língua japonesa do pensionato de Ibiúna; sua 

esposa profa. Fumi, por sua vez,ocupou o cargo 

de professora de corte e costura e da língua 

japonesa. Em 14 desse mesmo mês, 29 meninos e 

27 meninas se instalaram no pensionato; no dia Io 

de março, mais um menino e uma menina ingressam 

ao alojamento, totalizando 58 alunos. A partir do 

dia Io de abril, todos os alunos passaram a receber, 

diariamente, uma hora de aula japonesa; foi o início 

da educação japonesa em Ibiúna. 

Todos os alunos foram obrigados a 

conviverem no pensionato, não foi permitido 

freqüentar a escola japonesa da própria casa, 

mesmo que o aluno morasse no vizinho do 

alojamento. Como naquela ocasião só havia um 

edifício, as aulas eram ministradas numa sala 

provisória instalada em frente da cozinha. 

Entre os alunos instalados no 

pensionato, os mais novos e os mais velhos eram: 

o menino mais novo = Jorge Yamamoto (6 anos e 

7 meses) a menina mais nova = Akemi Yuri (6 

anos e 9 meses) o menino mais velho = Kazuo Ka-

wakami (12 anos e 9 meses)a menina mais velha = 

Massako Kawakami (13 anos e 5 meses). 

As aulas de corte e costura foram 

iniciadas em meado de abril, uma hora diária, as 

meninas acima do 2° ano. 

Os motivos de não terem construído 

uma escola japonesa em Ibiúna, no período de an

tes da Segunda Guerra Mundial, foram os 

seguintes. Em 1932, três famílias pioneiras vieram 

se instalar na região, porém, a colonização verda

deira iniciou-se em 36-37. Em agosto de 1938, a 

Cooperativa Agrícola de Cotia submeteu Ibiúna sob 

seu controle e construiu um depósito, onde mais 

tarde passou a funcionar a sede regional dessa 

empresa. Entretanto, nesse mesmo ano, o governo 

brasileiro havia promulgado uma lei proibindo o 

ensino da língua estrageira (principalmente a 

japonesa, a alemã e a italiana) e, com o início da 

Guerra do Pacífico em dezembro de 1941, até os 

jornais de língua japonesa foram tirados de 

circulação (esta lei permaneceu até 1946). Além 

disso, como os colonizadores da região de Cotia 

haviam construído um pensionato no qual passou 

a funcionar conjuntamente a escola de ensino 

brasileiro, as crianças dos arredores, Ibiúna e 

outross bairros, foram se instalar nesse internato. 

Para trazer o diretor Shimizu ao 

pensionato de Ibiúna, houve muita dificuldade. Em 

outubro de 1947, quando o presidente da Comissão 

Organizadora do Pensionato Estudantil, Yakao 

Ninomiya, estava procurando um responsável para 

o internato, foi solicitar ajuda ao conselheiro do 

Grupo de Transporte Coletivo, Takashi Kawakami, 

e ao ex-presidente do Pensionato de Cotia, Seiki 

Murakami. Seiki Murakami indicou, prontamente, 

Akio Shimizu, que havia se demitido do pensionato 

de Moji das Cruzes e estava se dedicando a 

avicultura na região de Ibiúna. Sem demora, os 

representantes da Comissão foram oferecer o cargo 

ao prof. Shimizu, porém, este se recusou em 

assumi-lo, pois já estava bem estabelecido na área 

da produção de ovos. Os membros da Comissão 

foram várias vezes para que ele aceitasse o cargo 

de diretor e, após muita insistência, o prof. Shimizu 
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acabou aceitando. 

Como naquela ocasião não havia 

nenhum funcionário de escritório, a tesouraria da 

escola, os registros de gasto dos alunos e o dinheiro 

para gasto pessoal das crianças, a ata das reuniões 

da Associação dos Pais e Protetores e outros 

documentos eram todos lavrados pelo prof. 

Shimizu. 

"CURRICULUM DO PROF. AKIO SHIMIZU: 

= 20 de novembro de 1906, nasce em 

Miyazawa, Komoro-shi, Naganoken, Japão. 

= 1927, forma-se pela Escola Normal de 

Nagano-ken. 

= setembro de 1927, ingressa no Curso de 

Assuntos Exteriores da Escola de Rikko-kai. 

= março de 1928, vem ao Brasil como estagiário 

da Shinano Kaigai Kyokai. Ingressa na Escola 

Adventista, que havia no subúrbio de S. Paulo. 

Estuda o português e prepara se para ingressar ao 

curso normal. Matricula-se na Escola Normal de 

Araraquara e, posteriormente, transfere-se a Escola 

Normal de Campinas. 

= 1932, forma-se pela Escola Normal de 

Campinas. 

= a partir de 1933, inicia sua carreira de 

magistério; dedicou-se três anos na Escola da 

Colônia Aliança, cinco anos na escola de 

Cotia, sete anos no pensionato de Moji das Cruzes 

e, finalmente, veio ao pensionato de Ibiúna como 

diretor (dados obtidos pelo registro da Rikko-kai 

de 1982). 

No dia 6 de março de 1948, iniciou-se 

o exame médico das crianças do pensionato, pela 

equipe médica da Cooperativa Agrícola de Cotia; 

75% dos alunos estavam com cárie nos dentes e 

com parasito, como também tinha muitas crianças 

com corneite e amidalite. Foram efetuados exames 

clínico, odontológico, oftalmológico, exame de 

fezes, altura, peso e outros. 

No documento publicado em 1997, 

sobre o 35° aniversário da S.B.C. (Kyossaikai), em 

1935 a Cooperativa Agrícola de Cotia instalou um 

ambulatório médico e em 1945 adquiriu um carro 

especializado para percorrer seis locais (Moji das 

Cruzes, Suzano, Jaguaré, Moinho Velho, Vargem 

Grande e Ibiúna) onde haviam maiores 

concentrações de japoneses, a fim de efetuar 

consultas médicas mensalmente. Passaram a 

realizar também exames médicos em grupos, ou 

seja, nas escolas japonesas até o ano de 1945. 

Todavia, as escolas de Cotia, Vargem Grande e 

Ibiúna continuaram esses mesmos exames 

anualmente. No caso do pensionato de Ibiúna, estes 

exames médicos em grupo continuou até 1976, pela 

mesma equipe médica da C.A.C. 
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Entre 1962 a 63, os dados dos exames 

médicos acusaram que as crianças apresentavam 

anemia. Então, sob a orientação médica, foi 

solicitado várias vezes a presença da nutricionista 

da C.A.C., Marina Suhara, para orientar nos 

preparos da alimentação, a fim de melhorar os 

valores nutricionais. A partir de 1987, a 

nutricionista Mely Kawakami passou a orientar, 

muitas vezes, na composição alimentar para zelar 

a saúde dos alunos, juntamente com a equipe 

médica da C.A.C. Nos anos de 1974 a 77, estes 

exames médicos anuais foram incumbidos pela 

equipe médica do Sindicato Rural de Ibiúna, que 

exerceu esse trabalho pelo preço de custo. 

Depois, em 1978 e 80, estes exames 

foram efetuados no Hospital do Sindicato Rural, 

desta vez, pela equipe médica da Engo-kyokai 

(Assistência aos Imigrantes Japoneses), juntamente 

com as consultas periódicas da Associação das 

Senhoras e do Centro Cultural. Após o ano 80, estes 

exames e consultas foram interrompidos 

temporariamente, porém, a partir de 1985 voltaram 

a ser efetuados todos os anos, utilizando-se de uma 

sala do pensionato. Estes exames e consultas não 

se restringiram apenas aos alunos do internato, 

como também foram abertos aos membros do 

Centro Cultural e ao público em geral, a fim de 

administrar a saúde dos moradores da região. 

Em 13 de dezembro de 1948, foi 

realizado a formatura do Grupo Escolar público, 

na qual quatro dos integrantes do pensionato 

receberam seus respectivos diplomas. Foram eles: 

Suetoshi Kussuki, Teruo Kussuki, Massako 

Kawakami, Tetsuko Takasse e Michiko Haraguchi. 

Todavia, o rendimento dos alunos, 

internados no pensionato, no Grupo Escolar foi 

péssimo; 27 alunos passaram de ano, mas, 23 

alunos repetiram! Como motivos desse fracasso, 

foram mencionados os seguintes: a maioria dos 

alunos vieram transferidos das escolas mistas da 

zona rural; pela primeira vez as crianças se 

separaram dos pais para morarem em grupo num 

internato e, isso lhes causaram insegurança; quase 

a totalidade dos alunos usavam habitualmente o 

idioma japonês dentro da família, portanto, não 

estavam familializados com a língua portuguesa. 

Portanto, a partir de 1949, decidiram instalar um 

curso supletivo de língua portuguesa, do qual a 

Kikue Sato se encarregou; o curso teve início em 

21 de fevereiro de 1949. Com esse curso ministrado 

em português e japonês, o resultado do rendimento 

escolar aumentou consideravelmente: 44 

aprovados e 6 repetentes. 

No dia 2 de julho de 1949, realizou-se 

a 1a excursão escolar; 50 alunos do alojamento, 

alguns pais e 30 alunos de fora do internato, lotaram 

dois ônibus. Nessa excursão de um dia, visitaram 
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o porto e o aquário de Santos. No ano seguinte, 

visitaram o Jardim Zoológico e o Museu do 

Ipiranga de São Paulo; participaram da excursão 

60 alunos do pensionato, pais e 29 alunos de fora 

do internato. Estas excursões S. Paulo-Santos, fo

ram repetidas alternadamente até 1953. 

Na excursão de 1954, participaram 100 

pessoas, alunos e mestres, mais 30 pessoas de fora 

do pensionato, para assistirem a solenidade do 400° 

aniversário da fundação da cidade de S. Paulo. Em 

1957, visitaram a Exposição Nacional Agrícola da 

festividade do 30° aniversário da C.A.C. Em 1958, 

foi elaborado um plano de excursão a Santos, via 

estrada de ferro Canguera-S. Vicente-Santos, tendo 

em vista a ocasião em que um navio japonês estava 

atracado no porto. A data ficou marcada para o 

mês de junho ou julho, e as passagens foram fixadas 

em adultos Cr$60,00 e crianças Cr$30,00; 450 

pessoas haviam inscrito a essa excursão e, logo, 

iniciaram a negociação com a companhia 

ferroviária. Porém, como não conseguiram 

requisitar vagões para o dia em que um navio 

japonês estivesse atracado no porto de Santos, este 

plano foi cancelado. 

Na 8a excursão, em 19 a 23 de julho de 

1960, visitaram a cidade de Rio de Janeiro. Já nesta 

ocasião, como havia aumentado o número de 

alunos no internato, as excursões passaram a ser 

divididas em grupos; até 3o ano, viagens de um dia, 

acima do 4o ano(incluindo ginasianos e alunos do 

curso supletivo) passaram a fazer excursões com 

pousadas. Na excursão à ex-Capital, na qual 

tomaram parte 70 alunos, 5 professores e 3 

membros da diretoria, visitaram o I.T.A. de S. José 

dos Campos, siderurgia de Volta Redonda, 

Aeroporto de Santos Dumont, Jardim Zoológico, 

Museu da Quinta da Boa Vista, Estádio do 

Maracanã, Jardim Botânico, Vista Chinesa, 

Corcovado, Petrópolis, Niterói, Pão de Açúcar, 

Copacabana, Ipanema, Lagoa, Parque da Cidade e 

Embaixada do Japão, onde as crianças gostaram 

mais. As excursões das crianças menores 

limitaram-se nas visitas à S. Paulo: Jardim 

Zoológico, Aeroporto de Congonhas, Instituto 

Butantã, Play Center e piqueniques a curta 

distância. 

Em outubro de 1963, 63 alunos acima 

do 4o ano e 9 responsáveis, fizeram uma excursão 

a caverna de Guapiara, em três caminhões e alguns 

carros. Como as excursões de longa distância eram 

feitas a cada dois anos, os alunos faziam suas 

poupanças para custear as despesas de viagem, 

vendendo frutas, legumes e flores nas feiras livres, 

procurando assim para que todos pudessem 

participar das excursão. 

FESTIVAL DE 

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS 

DOS ESTUDANTES 

Apesar de ter havido muitas solicitações 

dos pais, o festival de apresentações artísticas 

estudantis (gakuguei-kai) não foi possível ser 

realizado por falta de tempo e de instrumentos 

musicais. Somente no dia 16 de dezembro de 1950, 

com a colaboração da Associação de Pais e 

Protetores e da Associação dos Jovens foi realizado 

o Io festival, na garagem do G.T.C., que teve uma 

duração de três horas e trinta minutos. (Nota: após 

o término do gakuguei-kai, houve as apresentações 

do público em geral que se prorrogou até as vinte e 

três horas daquela noite) 

Em 1954, os alunos do curso supletivo 

também se uniram aos demais e, até o ano seguinte, 

o festival foi realizado em conjunto. Porém, a partir 

de 1956 a 1960, aproximadamente, o festival foi 

apresentado intercalado com a Associação dos 

Jovens. Depois disso,este festival passou a ser 

realizado cada dois anos, contudo, houve casos de 

desistências por várias vezes. Assim, depois do 17° 

festival, realizado em 13 de outubro de 1984, nunca 

mais foi apresentado. 

A partir de agosto de 1951 até 1960, 

mais ou menos, instalou-se um curso preparatório 

para ginásio, ministrado por um professor não-
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nikkei,no qual freqüentavam entre 10 a 20 alunos 

do pensionato e de fora. Naquela ocasião, como 

não havia curso ginasial em Ibiúna, os ginasianos 

tinham que freqüentar o curso em Piedade; 

freqüentavam de caminhão com assentos de táboas 

e coberto de encerado. Como as estradas não 

estavam pavimentadas, os alunos tiveram que 

empurrar o caminhão na temporada de muita chuva 

e ficarem expostos ao pó da estrada nos dias de 

sol. Após terem passado por esses sacrifícios, em 

fevereiro de 1957, iniciou-se o curso ginasial em 

Ibiúna, porém, só havia a primeira série; do 

pensionato, 7 alunos estavam freqüentando o 

ginásio. 

Já em 28 de dezembro de 1961, na 2a 

formatura do Ginásio Estadual de Ibiúna, sete 

alunos haviam terminado o curso. Os formandos 

foram: Seishi Miyaji, Ayako Morita, Ayako Yuri, 

Massae Kawakami, Massumi Yuri, Teiko Ozaki e 

Shizuko Yuri. 

ABERTURA DO CURSO 

SUPLETIVO AGRÍCOLA 

Em 17 de janeiro de 1954, foi 

determinado a abertura de um curso supletivo: 

diretor e professor de japonês Hirotada Shiroma, 

professora de português Mie Furuyama e 

professora de corte e costura Luzia Miyazato, que 

vieram de Moji das Cruzes. As aulas foram 

iniciadas em 7 de fevereiro desse mesmo ano, cujo 

requisito e qualificação eram os seguintes: 

=Meninos e meninas que tenham escolaridade 

acima do 4o ano primário, podendo freqüentar o 

curso da própria casa. 

= O curso será de três anos. 

=As aulas para as meninas eram: costura, 

artesanato, culinária, música, ciências sociais, 

higiene, português e japonês, seis horas diária, 

estabeleceu-se também um curso rápido de corte e 

costura. 

=As aulas para os meninos eram: português, 

japonês, ciências sociais e outras coisas; três horas 

diárias. 

= Refeições: Cr$270,00 a Cr$280,00. 

= Mensalidade: meninas Cr$200,00 e meninos 

Cr$ 100,00. 

= 1a turma: 22 alunos, 7 cursos rápidos, 15 

freqüentaram da própria casa. 

Em dezembro de 1954, a Escola de 

Corte e Costura de Ibiúna foi registrada 

oficialmente, tendo como diretora responsável 

Luzia Miyazato. Assim, no dia 28 de dezembro de 

1955, realizou-se a formatura da 1a turma: Hatsu 

Ozaki, Yurie Nishiyama, Michiko Haraguchi, 

Youko Eto, Keiko Kawakami, Kazuko Haraguchi, 

Emiko Maeda e Eiko Muramatsu foram as 

primeiras a receberem o diploma dessa escola. 

Em fevereiro de 1956, Haruo Hiyama e 

sua esposa Yoshiko, que trabalhavam na lavoura 

na fazenda de Eiichi Yuri, foram convidados para 

lecionar na escola japonesa do pensionato. Haruo 

tinha uma forma peculiar em ministrar as aulas; 

fazia uso de objetos, que ele havia adquirido em S. 

Paulo, para dar curso de ciências e introduzia 

alguns aparelhos do Japão para enriquecer os 

conhecimentos dos alunos. Por isso, ainda hoje, os 

alunos que aprenderam com ele se lembram muito 

bem dele. Sua esposa era perita em sorobam, 

portanto, usou um método eficiente para ensiná-

lo. Após terem se formado, seus alunos foram 

trabalhar nas cooperativas e empresas nikkeis, onde 

se destacaram no uso do sorobam. O prof. Hiyama 

assumiu o cargo de professor de japonês, substituto 

de diretor e diretor, nos sete anos e meio de 

magistério em Ibiúna. Hoje, o casal mora na cidade 

de Sorocaba, à rua Pedro Luís, 450; ambos ainda 

estão fortes.

Em 16 de fevereiro de 1956, realizou-

se a formatura e exposição de trabalhos da 1a turma 

da Escola de Curso Supletivo Agrícola. Os dez 

diploma dos Hatsu Ozaki, Hideo Ozaki, Issao Saito, 

Keiko Kawakami, Youko Eto, Kazuko Haraguchi, 

Keiko Tamura, Akiko Shimizu, Fujio Ozaki e 

Michiko Haraguchi exporam roupas, artesanatos, 

culinárias, desenhos, esculturas, caligrafia a pena 
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e outros trabalhos. Os professores elegeram os 

melhores trabalhos e deram como prêmios tesoura, 

formão de escultura, globo com mapa mundi, 

dicionário e peças para caligrafia chinesa, de 

acordo com o trabalho apresentado. Esta exposição 

dos diplomandos foi realizado anualmente até 

1970. 

O primeiro diretor Akio Shimizu pediu 

demissão, por questão de saúde em março de 1960. 

Entretanto, como não havia um substituto 

apropriado, pediram para que ele continuasse no 

cargo um pouco mais. Assim, ele permaneceu até 

a formatura de 15 de dezembro de 1961, ocupando 

o cargo de diretor e de professor de japonês du

rante 14 anos. Após se demitir, mudou para S. 

Paulo onde tornou professor do Nihongo Fukyu 

Center durante 7 anos. Após 1964, passou a ensinar 

roketsuzome sobre peça de couro. Em 18 de junho 

de 1978, na condecoração do 70° aniversário da 

imigração japonesa no Brasil, de acordo com a 

indicação do Centro Cultural de Ibiúna e outras 

entidades foi concedida ao ex-diretor da escola 

japonesa, Akio Shimizu, a medalha de honra ao 

mérito (Kun-goto Kyokujitsu-sho), cujo festejo 

comemorativo foi realizado no salão da sociedade, 

organizado pelos ex-alunos do casal Shimizu 

encabeçado pelos responsáveis: Issao Saito, Koichi 

Muramatsu, Yossuke Ozaki, Shoichi Takafuji, 

Kenji Sugahara e Sueyoshi Nakayama. O casal 

Shimizu ainda mora em S. Paulo, forte e feliz. 

E m a b r i l d e 1 9 6 5 , L u i z a 

Nishiyama,diplomada pelo mesmo internato, foi 

admitida como professora de corte e costura. 

No ano de 1966, como havia muita 

solicitação dos pais, dos alunos que moravam 

próximo do pensionato, para que permitissem 

freqüentar a escola pela própria casa, o então 

presidente da sociedade, Tsutomu Kawakami, 

colocou o pedido na pauta da assembléia e foi 

admitido por votação. Com isso, aproximadamente 

20% dos alunos internos, passaram a freqüentar as 

aulas pela própria casa. Assim, no decorrer dos 

anos, com a melhora das condições das estradas e 

com o aumento de carros particulares, já em 1990 

havia mais alunos que freqüentavam as aulas da 

própria casa do que alunos do pensionato. No fim 

de 1997, havia apenas 32 alunos internos e 92 

alunos de fora; a tendência da diminuição de alunos 

internos está se tornando cada vez mais acentuada. 

A partir da década de 1970, houve o 

aumento de crianças que vieram ao Brasil com 

seus pais no após guerra. Além disso,com o 

aumento dos filhos daqueles que se formaram nessa 

mesma escola, a necessidade do conhecimento das 

duas línguas (portuguesa e japonesa) tornou-se 

imprescindível ao magistério da região. Portanto, 

naquela ocasião, convidaram a Sachie Ootsubo 

(Morioka), uma ex-aluna da escola do pensionato, 

que estava lecionando num grupo escolar da cidade, 

para lecionar durante meio período no pensionato. 

Como ela dominava bem ambas as línguas, foi 

muito útil principalmente aos imigrantes, recém-

chegados do Japão, na educação brasileira de seus 

filhos. Foi a professora que iniciou o entrosamento 

dos filhos dos novos imigrantes ao meio brasileiro, 

portanto, foi a presença mais solicitada para 

orientar e esclarecer as crianças japonesas da 

região. Mesmo após casada, ela continuou 

lecionando; mãe de dois filhos, hoje mora no 

subúrbio de S. Paulo. 

Em 1975, mediante a sugestão do diretor 

Oonishi, foi abolido a designação de "formatura 

da Escola de Curso Supletivo Agrícola", pois neste 

curso não havia nenhuma aula referente a área 

agrícola. Desde então, até 1988, passou a ser 

denominada "formatura do 6o ano primário" e "3o 

ano do curso ginasial da língua japonesa". Desta 

forma, o diretor Oonishi estava empenhado na 

causa da educação japonesa, porém, no dia 27 de 

julho de 1976, foi internado por causa da doença 

de câncer e veio a falecer no dia 31 desse mesmo 

mês, no Hospital Matarazzo. Foi velado, na sede 

do Centro Cultural, e enterrado no dia 1o de agosto 

no local onde avista o pensionato,conforme o 

desejo do falecido; sua campa foi construído, 

posteriormente, pelos alunos e pais. 
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No concurso brasileiro de oratória 

realizado em S. Paulo, no mês de junho de 1980, 

Shoko Shimizu (atual sobrenome Suetsugu) 

conquistou o primeiro colocado da categoria E (en

tre 14 a 15 anos de idade). 

Em 13 de julho de 1979, um grupo de 

70 alunos da Escola Japonesa de Pereira Barretos 

veio visitar o pensionato de Ibiúna no intuito de 

ampliar o bom relacionamento entre as escolas. Os 

visitantes foram divididos em pequenos grupos e 

hospedaram nas casas de familiares dos alunos da 

escola de Ibiúna. 

No dia 19 de junho do mesmo ano, uma 

embaixada infantil de boa vizinhança, organizada 

pela Federação de Educação Japonesa (Nichi 

Gaku-ren), formada por 26 pessoas na qual 10 eram 

de Ibiúna, partiu rumo ao Japão. Sueko Todo, 

professora de língua japonesa, liderou a comitiva, 

que regressou ao Brasil no dia 30 de julho. No 18° 

concurso infantil de oratória, realizado em S. Paulo 

no dia 3 de julho de 1983, Mayumi Saito que esteve 

na comitiva falou a respeito da impressão que 

sentira nessa viagem a terra dos pais e conquistou 

a primeira colocada da categoria F (entre 16 a 17 

anos de idade). 

-Tsutomu Kiuchi foi admitido, em 

março de 1970, como tesoureiro auxiliar de Sussao 

Haraguchi do Grupo de Transporte Coletivo, setor 

de administração da Escola Japonesa do 

pensionato. Partindo daí, tornou-se professor de 

japonês, substituto de diretor, diretor do 

pensionato, técnico do time infantil de beisebol e 

veio a acumular o cargo de escriturado da diretoria 

da entidade local. Sua dedicação ao Centro Cul
tural e a Escola Japonesa foi notória. Todavia, em 

março de 1983, arruinou a saúde e acabou se 

demitindo; mudou-se para o estado de Santa 

Catarina, a fim de tratar da sua doença onde passou 

a lecionar numa escola japonesa da região. Todavia, 

a doença se agravou e acabou falecendo. Em 1992, 

graças ao esforço do diretor Shimizu, o corpo de 

Kiuchi foi exumado e transladado de S. Joaquim 

para o cemitério de Ibiúna, onde os ex-alunos 

construíram uma campa memorial. 

Entre agosto de 1985 até maio do ano 

seguinte, Tetsutaro Iwashita, professor aposentado 

do município? de Kushima, Miyazaki-ken, Japão, 

veio dar ênfase à educação japonesa de Ibiúna, 

como professor voluntário. A partir de abril a junho 

de 1988, outro professor voluntário, Tomoo 

Takeda, veio do Japão para ministrar algumas aulas 

de japonês. Então, a Associação dos Pais e 

Protetores estabeleceu uma norma de que esses 

auxílios educacionais devem se basear nas regras 

da realidade brasileira. 

A partir de fevereiro de 1967, durante 

19 anos, Sueko Todo dedicou-se às crianças do 

pensionato e a escola japonesa. Porém, em 

dezembro de 1985, após a formatura do ano, ela 

deminitiu-se e foi morar com a filha em S. Paulo. 

Tinha como hobby, desde o tempo que morava em 

Ibiúna, o haiku (poesia típica japonesa, formada 

de 17 sílabas). Ainda hoje, ela emite suas poesias 

a uma revista de haiku "Koyuki" e comparece nos 

casamentos e aniversários dos ex-alunos, 

acompanhada por sua filha. Nas reuniões de 

colegas de classe, organizadas por Michie Suzuki 

(antigo sobrenome Kakuda) e Kumiko Ogushi 

(antigo sobrenome Hayashi) também a professora 

comparece para reaquecer os ant igos 

relacionamentos de mestre-alunos. 

Como já foi citado, a designação da 

formatura do curso supletivo da Escola Japonesa, 

que teve início em 1984, foi mudada a partir de 

1988. Até então, era denominado "formatura do 

curso supletivo agrícola", porém, a partir deste ano, 

passou a ser mencionado, "formatura da Escola 

Japonesa". A capacidade do rendimento escolar 

foi baseado no teste internacional de capacitação 

da língua japonesa, dividido em três categorias. 

Aqueles que conseguissem passar por estes três 

exames, recebiam o diploma. Foi estabelecido 

também um outro curso especial de categoria su

perior (categoria um) e categoria médio (categoria 

dois); quem fosse aprovado nesses dois exames, 
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também recebia o diploma da Escola Japonesa. 

A Festa Junina tornou-se um evento 

anual da Escola Japonesa desde alguns tempo atrás. 

A festa era realizada, em junho de cada ano, no 

pequeno pátio que havia em frente da escola, onde 

se reunia os alunos e os professores. 

Porém, quando formaram a diretoria da 

Associação dos País, em 1992, os membros desta 

Associação também passaram a participar da festa, 

tornando-a mais animada e divertida. Assim, com 

a reorganização da Associação dos Jovens, em 

1995, esta festa passou a ser realizada em conjunto 

na sede desta Associação. 

O Dia das Mães é comemorado 

anualmente na segunda sexta-feira de maio. No 

início era uma comemoração simples, porém, 

ultimamente estão convidando as mães na sede do 

Centro Cultural, onde elas se divertem com os 

corais, danças e peças teatrais dos alunos. 

Terminado as apresentações, cada um entrega o 

seu presente à sua mãe e, depois disso, todos jun

tos saboream o churrasco, os "oniguiris" e as 

saladas preparados pelos pais, passando assim um 

dia feliz com os familiares. 

Em 1987, houve solicitações para que 

fundassem uma pré-escola, contudo, como o 

número de crianças não era suficiente e nem tinha 

uma professora especializada, esse desejo não foi 

atendido. Todavia, em 1990, a pré-escola passou a 

funcionar com a participação de 20 crianças entre 

5 a 6 anos. Em 1997, incluiu-se crianças de 4 anos 

e o número manteve-se nas 21 crianças. E baseada 

no sistema educacional japonês, onde as crianças 

aprendem "origami", desenho, dança e ouvem 

contos infantis do Japão. É administrado de forma 

que as crianças se familiarizem ao idioma japonês, 

sem qualquer imposição. 

Em maio de 1993, pela primeira vez na 

história da Escola Japonesa, matriculou-se um 

aluno não-nikkei de 7 anos. Já em 1997, esse 

número se elevou a sete alunos não-nikkeis que 

freqüentam o curso de japonês. 

Em 1995, no Concurso de Oratória e 

Redação em Japonês, realizado em S. Paulo, 
Miriam Aiko Kawakami conquistou o prêmio es

pecial na parte de redação e, como estagiária, 

visitou o Japão no ano seguinte onde passou um 
mês. Na parte de oratória, Angela Yuko Massuoka 
conquistou a Taça Cônsul Geral do Japão, o prêmio 
máximo do Concurso. 

Após 1995, em seguida, no ano de 1996, 

uma outra aluna também da Escola Japonesa de 

Ibiúna conquistou a Taça Cônsul Geral do Japão 

e, como estagiária, passou durante um mês no 

Japão. 

Desde 1995 a 1997, o grupo de coral da 

Escola Japonesa, regido por Kimiko Inoguchi, 

participou do Festival de Apresentações Artísticas, 

organizado pela Sociedade Brasileira de Cultura 

Japonesa, em S. Paulo. Por três vezes, foi muito 

aplaudido pela sua harmoniosa apresentação. Em 

março de 1997, chega Makiko Hanada, professora 

voluntária enviada pela Kokussai Kyoryoku 

Jigyodan a Escola Japonesa de Ibiúna, para 

ministrar aulas da classe mais avançada, durante 

três anos. 

Em 1956, foi realizado a 1a formatura 

de 10 alunos do curso supletivo (as formaturas de 

1948 a 1950, não foram realizadas). Desde então, 

até 1997, 474 alunos se formaram neste curso e, 

hoje, estão trabalhando em áreas diversas. 

Logo após o término da guerra, Akio 

Konishi, que tinha uma venda e uma lavoura no 

bairro de Cupim? a beira da estrada municipal, abriu 

um curso de japonês e de corte e costura em sua 

própria casa. Segundo dizem, estes cursos 

continuaram aproximadamente até 1953; talvez, a 

educação japonesa na região de Ibiúna, tenha 

iniciado desta forma. Depois disso, Sotokichi Saito 

contratou um professor particular para dar aula de 

japonês aos seus filhos, na qual os filhos de Hiroshi 

Saito também participaram; o professor contratado 

foi Him Teraoka que hoje reside em Osasco. 

Em 1980 a 1983, aproximadamente, 

70 



Sengo Ishikawa estava dando aula de japonês para 

uns 30 alunos, utilizando a garagem de Kyoki 

Taguchi. Além disso, Michie Suzuki, ex-aluna do 

pensionato, abriu uma escola em sua residência, a 

partir de 1988. De 1995 a 97, as ex-professoras do 

pensionato Hiroko Obuchi e Kumiko Ogushi 

fundaram uma escola japonesa com 80 alunos. 

Atualmente, a população que está aprendendo o 

japonês em Ibiúna é de 200 alunos, mais ou menos. 

Porém, em potencial, ainda há muitos que almejam 

apresnder esta língua. 

Churrascada: 
Homenagem do 10º aniversário 
do pensionato de Ibiúna (1958) 

Prêmio merecimento: 
Homenagem dos 25 anos de 
aniversário do CCI. (dia 30 de 
Julho de 1973) 
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Mayumi Saito 

Um ano e três meses se passaram, após a minha participação na embaixada 
infantil de boa vizinhança ao Japão. Agora, de vez enquando, eu retiro as inúmeras fotos 
de recordações e os cartões postais dos lugares pitorescos do Japão, fico absolta lembrando 
os momentos saudosos que passei na terra de meus ancenstrais. 

Como nunca havia imaginado que um dia iria visitar o Japão, quando fui indicada 
como uma das participantes da comitiva, agradeci o apoio que meus pais me deram para 
conseguir essa oportunidade maravilhosa. 

Embora o Japão fosse a terra de meus pais, senti como se fosse viajar a um país 
estrangeiro. Antes de partirmos, os professores contaram-nos sobre o progresso do Japão 
e nos livros e revistas que tínhamos lido haviam muitas informações a respeito da 
prosperidade japonesa. Porém, para mim tudo isso não passava apenas de histórias e 
conhecimentos gerais. 

De fato, o Japão que eu vi e conheci era um país de uma economia bem avançada, 
com um nível cultural alto e o povo tinha um padrão de vida muito elevado. 

Eu viajei pela primeira vez ao exterior e o primeiro contato com a cultura 
estrangeira foi com o da terra de meus pais. 

Vi, no Museu da Bomba-atômica de Nagasaki, as fotos e os bonecos retratando 
a trágica e tétrica recordação daquela bomba e pude sentir o quanto foi horrível o sofrimento 
da guerra.Vendo essas dolorosas marcas cruéis deixadas pela bomba-atômica, senti a 
presença da vitalidade do esforço e da perseverança do povo japonês que, trinta e poucos 
anos após ter sofrido a derrota da Segunda Guerra Mundial, já havia se recuperado e 
estava rumando ao progresso. 

Felizmente, nunca tive a experiência da guerra, porém, senti o quanto é pavoroso 
uma guerra. Sei que a guerra é uma mortandade impiedosa travada entre os homens, tendo 
como objetivo satisfazer apenas a ganâcia e a ambição de alguns indivíduos ou de um 

povo. 
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Viajamos do sul até a ponta norte do Japão. Fiquei muito admirada porque em 

nenhum lugar havia lixo atirado ao chão. É uma nação civilizada, onde a educação cívica 

e moral é incutida nas escolas e mantida como ordem dentro da sociedade. Foi graças a 

este sentimento de amor para com sua pátria que o povo japonês conseguiu reconstruir o 

seu país dos escombros. 

O objetivo da nossa embaixada não foi meramente para manter intercâmbio 

com os estudantes japoneses. Acho que o propósito da comitiva era para observarmos de 

perto a realidade de uma nação estrangeira e ampliar os nossos conhecimentos, absolvidos 

através do nosso sentimento juvenil. Em Tokyo, fomos visitar a Fábrica de Chocolate 

Morinaga. Como se tratava de uma visita a uma fábrica de chocolate delicioso e não havia 

nenhum protocolo, sentimo-nos a vontade. Visitamos seção por seção e, o que nos 

surpreendeu foi a quantia mínima de funcionários que trabalhavam lá; tudo era automatizado 

com instalações das mais modernas e sofisticadas. 

Em todos os lugares do Japão, havia castelos magníficos e bem conservados; 

japonês é um povo que zela sua tradição, dá valor aos estudos da antigüidade. É uma nação 

com uma história milenar a qual todos preservam com muito carinho. 

Outra coisa que vi, pela primeira vez na vida, foi a neve branquinha! Jamais hei 

de esquecer aquela neve que caía do céu, quando a comitiva passou por Karatsu. Visitamos 

também o Festival da Neve, em Sapporo, que hoje está se tornando uma atração 

mundialmente famosa. Fiquei encantada com as esculturas fantásticas de gelo. 

Pela primeira vêz, tive a oportunidade de presenciar a cultura maravilhosa de 

um país estrangeiro que é o Japão. Acredito que o Brasil também se tornará uma grande 

nação, se a população jovem como nós, souber aproveitar a rica matéria prima e a grandesa 

territorial. Creio que daqui a uma década, ou um século, este país também torna-se-á uma 

grande nação como o Japão. Senti profundamente que, para construir uma grande nação, 

não somente os nikkeis como também todos os jovens brasileiros devem procurar manter 

intercâmbio com os jovens do exterior. Realmente, tive uma ótima experiência com esta 

viagem. (Este trabalho conquistou a 1a colocação no 18o Concurso Infanto-juvenil de 

Oratória, realizado no auditório da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa). 
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O QUE ACHO DO CENTENÁRIO DA 

CONFRATERNIZAÇÃO BRASIL-JAPÃO 

Míriam Aiko Kawakami 

Cem anos se passaram após ter pactuado a amizade entre Brasil e Japão. Creio 

que esta data está sendo comemorada de maneiras diferentes em muitos lugares. 

Na Escola Japonesa que eu freqüento, essa data foi comemorada no Dia das 

Mães, no qual cada classe tinha que apresentar alguma atração. Nós, as colegiais, 

incumbimo-nos em apresentar uma dança. No dia da apresentação, fiquei surpresa ao ver 

o programa que, no qual, estava escrito: - { Centenário da Confraternização Brasil Japão }= 

dança das colegiais. Pois, eu estava crente de que a nossa apresentação de dança fosse em 

homenagem ao Dia das Mães! Confesso que eu não sabia muito a respeito do Centenário 

da Confraternização Brasil-Japão. 

Quarenta anos se passaram após meu pai ter imigrado para o Brasil e um ano e 

meio se passou após a minha irmã mais velha ter ido ao Japão. E eu vivia sempre a imaginar, 

"como será o Japão?" Há dois anos venho correspondendo-me com uma menina do Japão. 

Ela nunca veio ao Brasil e nem conhece muito a respeito deste país. Nas cartas, ela sempre 

escreve: "informe-me sobre as coisas do Brasil." Então, eu comparo o Brasil com o Japão. 

O Brasil é um país pacato, tem muita gente ruim e muitos estão passando necessidade. 

Afinal, é uma nação assim. Entretanto, para quem nunca esteve aqui, pode ser que seja um 

bom lugar para se morar. Pois, aqui não tem terremoto, tem o mundialmente famoso carnaval 

e muita gente bonita. Mas, acho que o Japão é melhor. Pois, tem muitas coisas atraentes e 

tem a neve que eu nunca cheguei a tocá-la. 

Entre minhas amigas, muitas já conheceram o Japão. Gostaria de ir novamente, 

- dizem elas. Nas fotos que elas me mostram, tem muitos lugares pitorescos e sempre com 

os sorrisos felizes delas. Segundo as cartas de minha irmã, parece-me que as coisas estão 

caminhando como ela planejara. Porém, as amigas dela regressaram ao Brasil e, agora, ela 

está lá sozinha. Parece-me que no Japão, embora a gente tenha a fisionomia japonesa, 

todos consideram-na como estrangeira e é difícil fazer amizade. 

Brasil e Japão, os contrastes são diferentes, porém, ambos são bons países. 

Como não se trata de um paraíso, é natural que tenha sua parte negativa. Mesmo assim, o 

tempo corre e, hoje, os dois países comemoram o centenário de sua amizade. Apesar de 

tudo, eu que nunca fui ao Japão fico sempre a imaginar: "como será o Japão?" 

(Prêmio Especial) 
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Angela Yuko Massuoka 

Brasil é a terra onde nasci e vivi quinze anos. É um país cercado por esplêndida 

natureza. Aqui freqüentei a escola, estudei e, no decorrer desses anos, adquiri os hábitos e 

as maneiras de pensar dos demais brasileiros. 

Todavia, meus pais são japoneses e, consequentemente, as primeiras palavras 

que eu proferi foi o japonês. Freqüentei a escola japonesa, li muitas revistas em quadrinhos, 

livros e jornais em japonês, como também assisti aos programas de televisão japonesa. 

Com isso adquiri também a cultura, o modo de pensar e os hábitos do Japão. Ultimamente, 

percebi que eu tenho a nacionalidade brasileira, mas, a minha fisionomia é japonesa e no 

meu sentimento a parte japonesa predomina mais do que a brasileira. Eu sou brasileira e, 

ao mesmo tempo, japonesa. Venho encarando seriamente esta questão, pois possuo duas 

terras natais, Brasil e Japão, fato que não posso negar. Sinto-me feliz em possuir duas 

terras natais, porém, as vezes isso me deixa perplexa. 

Fico muito preocupada ao imaginar que, se um dia eu for ao Japão, o meu modo 

de pensar e os hábitos adquiridos no Brasil possam tornar-se as causas de discriminação, 

como uma "estrangeira", contra a minha própria pessoa. O que me deixou mais insegura é 

quando penso: ter duas terras natais, não significa que não possuo nenhuma? 

O que teria acontecido se os imigrantes japoneses não tivessem vindo para o 

Brasil? Eu não teria nascido aqui no Brasil e, certamente, estaria morando no Japão. Talvez, 

a esta altura, estaria estudando com afinco como as demais estudantes japonesas. Desta 

forma, fico imaginando mil e uma coisas. 

Eu sempre quis morar no Japão e acho que deve ser formidável. Porém, não 

posso negar o fato que agora estou vivendo no Brasil. Mesmo que eu imagine muitas 

coisas sobre o Japão, a minha realidade não muda. 

Minha mãe sempre me pede para servir de intérprete dela. - Procure aprender o 

português, - protesto eu, mas, sempre estou pronta para atendê-la. Acho que, como tive 

oportunidade de aprender as duas línguas, devo fazer uso deles em qualquer ocasião. Além 

dos idiomas, tenho dentro do meu interior uma parte de sentimento brasileiro e outra de 

japonês. Acho que não é uma indefinição de sentimento e, sim, um equilíbrio natural. 

Espero que um dia possa dizer com orgulho: - eu sou uma nipo-brasileira. 

(concurso de oratória) 

(Taça Cônsul Geral do Japão) 
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Durante todos estes anos, eu venho tendo medo de encarar a mim mesma. O 

motivo desta hesitação é porque eu fico sempre observando somente o meu lado negativo. 

Então, sinto-me preocupada que, por causa desses meus defeitos, posso perder as amigas 

que tenho agora. 

Este ano vou completar quinze anos, entretanto, acho que o meu modo de pensar 

e de agir ainda são muito infantis. Quando estou angustiada, fico sempre pensando: "será 

que ninguém percebe que ando atormentada?", "será que só eu tenho que sofrer tanto 

assim?" Era a minha maneira egocêntrica de pensar. 

Quando notei a minha mesquinheza, comecei a notar as coisas da sociedade 

onde moro. Observando a minha vizinhança, notei que tem muita gente sem casa e nem o 

que comer. Soube que no mundo, há muita gente nessas condições calamitosas. 

Minha mãe sempre me diz: "Não pense que tudo aquilo que você possui são 

conquistado por você mesma. Mesmo as pequenas coisinhas, todas são feitas graças ao 

suor de cada indivíduo. Porisso você precisa saber agradecer a todos pelas coisas que 

possui." - "Estou cansada de saber disso" - penso eu, porém, na verdade eu não consigo 

sentir o quanto sou feliz e agradecer tanto quanto deveria. 

E, sobre as amigas. Eu me apresento desta forma, porém, na verdade sou muito 

solitária. Porisso, fico angustiada quando fico sozinha. Porisso, tenho forte apego para não 

perder as amigas que possuo atualmente. Antes eu falava tudo o que vinha na cabeça, 

diretamente as colegas. Porém, agora, tenho receio e não tenho coragem de falar as coisas 

frente a frente. 

Tanto ao relacionamento dentro da família, o meu pai é um pouco antiquado, 

porém, nunca ne chama atenção; ele sempre me encoraja e faz-me sentir o calor de 

 sua proteção. A minha mãe, além de ser minha mãe é também minha amiga. 

76 



O meu irmão mais velho está fingindo não ligar para a minha existência mas, na 

verdade, parece que está me observando de longe. Desta forma, protegida por estes pais e 

cercada pelos irmãos, percebi que realmente sou uma verdadeira felizarda. 

Agora, gostaria falar sobre o meu futuro. Até uns tempos atrás, tinha um 

ambicioso desejo de ser uma figurinista de moda. Porém, isso ficou apenas no desejo. 

Hoje, já não alimento mais esse anseio. 

Refletindo agora, eu nunca soube claramente a mimha própria pessoa. 

Porisso, sempre senti insegurança em participar no meio das minhas colegas. Porisso, 

sempre procurei esconder-me atrás de todas elas, para passar despercebida. Doravante, 

apesar de eu ser uma pessoa assim, hei de participar entre as colegas, expondo-me 

naturalmente assim como eu realmente sou. Sem perder a personalidade que possuo agora, 

hei de me transformar numa pessoa positiva. 

( Oratória, categoria E) 

(Taça Cônsul Geral do Japão) 
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5o- CAPITULO 

AS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ADERIDAS PELO C.C.I. 

ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS 

A Associação das Senhoras de Ibiúna 
foi fundada no dia 14 de junho de 1953. Antes da 
formação desta Associação, em 1949, havia uma 
associação das mães e protetoras, que 
acompanhavam as crianças nas idas e voltas do 
alojamento estudantil. O objetivo desta associação 
era para manter intercâmbio de informações entre 
a escola e o lar, a fim de obterem instruções 
necessárias para a educação e orientação dos filhos 
dentro da família. As mães recebiam 
constantemente instruções e advertências sobre as 
crianças internadas no pensionato escolar, afim de 
poderem participar com os professores na formação 
da nova geração. Todavia, a saturação trouxe o 
desinteresse às mães, cuja freqüência foi 
diminuindo ao ponto de encerrar tal atividade. 
Após este fracasso, resolveram mudar o propósito 
desta associação de mães e protetoras para ampliar 

os conhecimentos e elevar o nível de vida familiar 
e social. Foi com esta finalidade que fundaram a 
Associação das Senhoras. 

Há um registro da época que indica o 
propósito da Associação, que diz: 

"Nós, mulheres, não devemos ficar 
alheias do tempo que avança progressivamente. 
Como integrantes da sociedade, já é tempo de 
unirmos para tornarmo-nos uma existência 
compreensível e maternal no lar, como também 
uma boa colaboradora nas atividades culturais e 
educacionais; não devemos poupar esforços na 
busca da racionalização na maneira de ser. O 
importante é tornarmo-nos conscientes de que 
estamos vivendo trancadas dentro de um conceito 
feudal, agarradas nas velhas tradições. Devemos, 
portanto, conscientizarmos o fato de que estamos 
dedicando apenas nos afazeres da família, ora na 
roça, ora nos cuidados dos filhos, como uma mera 
força braçal, sem se interessar com a evolução do 
mundo. Doravante, devemo-nos unir ao grande 
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propósito para que mediante a força da cooperação 

possamos suprir aquilo que nos falta para não 

ficarmos marginalizadas da evolução. Portanto, 

como mulher e como mãe, devemos nos aprimorar 

cada vez mais para alcançarmos a dignidade 

humana." 

Nesse mesmo ano, nos dias 27 e 28 de 

julho, foi ministrado um curso especial de culinária 

dirigido à Associação das Senhoras. 

Os mestres foram: as receitas de peixe 

ficaram ao cargo do casal Ichizo Saito e as de 

confeitaria ao cargo de Sunao Wada; 40 associadas 

participaram do curso e as despesas ficaram por 

conta do G.T.C. A partir desses cursos, a fim de 

enriquecer os conhecimentos das sócias, passaram 

a ministrar cursos de conhecimentos gerais por 

especialistas convidados de São Paulo. Os cursos 

abrangeram assuntos sobre a lei civil, saúde e 

higiene, culinária e outras questões, o mínimo 

necessário para levar uma vida digna no lar e na 

sociedade. 

A parte de "ikebana" teve seu início em 

1969, sob a orientação da profa. Ishi Kanazawa, 

residente em São Paulo. Desde então, vem tendo 

continuidade mensalmente durante vinte e oito 

anos. 

Tanto a parte da dança japonesa vem 

sendo orientada, há mais de vinte anos, pela profa. 

Miyoko Hombo; o grupo já participou em muitos 

festivais com grande êxito. Além das apresentações 

artísticas, a fim de estreitar os laços de amizade e 

angariar fundos para suas atividades, este grupo 

passou a organizar anualmente o Festival de 

"Yakissoba", cujo sucesso chegou a alcançar 1.000 

unidades de vendagem em cada evento. Na ocasião 

do "bon-odori" comemorativo do 25° aniversário 

do pensionato estudantil, em 1973, o grupo iniciou 

a barraca de "udon", cujo paladar também agradou 

a todos, atingindo também as 1.000 unidades de 

vendagem. 

Tanto as outras atividades, inclui-se 

também as excursões de entretenimento; já 

visitaram as instituições beneficentes da colônia 

japonesa, como o Ikoi-no-sono e o Kodomo-no-

sono para ampliar e aprofundar seus 

conhecimentos sobre atividades sociais. 

Em junho de 1997, a incorporação do 

departamento das senhoras da zona rural da C.A.C., 

que vinha sendo questionada há muito tempo, 

chegou a um consenso final. Com a união dos dois 

grupos, o número de associadas elevou-se 

subitamente para 100 pessoas e, hoje, a Associação 

busca o aprimoramento de cada elemento junto a 

sociedade. 
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SEINEN-KAI 

ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS 

Os documentos sobre Seinen-kai de 

Ibiúna foram consumidos no período da Segunda 

Guerra Mundial. Portanto, para compor este artigo 

foi necessário consultar as atas do Centro Cultural 

de Ibiúna e as do G.T.C, além dos depoimentos 

colhidos através dos antigos integrantes de Seinen-

kai. 

Não é certo a data da fundação do 

Seinen-kai (associação dos moços) de Ibiúna. Até 

o término da guerra, 1945, as atividades dos jovens 

vinham sendo mantidas secretamente mediante o 

movimento do Sanseiren. Entretanto, embora a 

guerra tivesse terminada e as atividades sociais 

liberadas pelas autoridades, as atividades do 

Seinen-kai só reiniciaram em 1948. 

Na ocasião, não havia qualquer 

iniciativa que pudesse designá-la de atividade dos 

jovens, a não ser as reuniões espontâneas para 

realizar partidas de beisebol ou praticar algumas 

modalidades esportivas. Seinen-kai surge pela 

primeira vez na ata do Centro Cultural em 29 de 

abril de 1949, quando organizou o "undokai" de 

entretenimento inter-bairros, no campo do Ibiúna 

Futebol Clube (hoje estação rodoviária); segundo 

julgam ser o 1o "undokai". 

Nesse mesmo ano, no dia 2 de outubro, 

inaugurou-se o campo esportivo do alojamento, no 

qual Seinen-kai realizou o seu 2° "undokai" e, a 

noite, projetou dois filmes japoneses na garagem 

do G.T.C. Desde então, Seinen-kai passou a 

organizar anualmente eventos de entretenimentos: 

"undokai", cinema, beisebol e competição 

esportiva; as despesas para os eventos eram 

custeadas pelo G.T.C. Assim, o "undokai" veio 

sendo a principal atividade do Seinen-kai até 1971. 

Em junho de 1949, foi fundada a 

Associação das Moças, tendo o prof. Akio Shimizu, 

o responsável pelo pensionato estudantil, como 

orientador e substituto da presidenta. Já no dia 5 

de julho desse mesmo ano, a associação realizou 

um curso especial para as moças, contando com 

22 participantes. Em 1950, mediante votação, as 

moças elegeram a 1a presidenta Shizu Arizono. A 

2a presidenta eleita foi Sae Ninomiya e até a 

unificação com a Associação dos Jovens (em 

1957), talvez tenham empossado outras líderes, 

mas não há nenhum documento a respeito. Seja 

como for, as atividades das moças também tiveram 

marcante presença na comunidade local. 

A partir de 1953, as Associações dos 

moços e das moças passaram a realizar, mediante 
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comum acordo, eventos de entretenimento; 

conforme o estatuto, tudo ficou para ser resolvido 

mediante consenso de ambas as partes. No entanto, 

isso levantou um caso polêmico. Certa vez, quando 

terminaram um festival de apresentações artísticas, 

ofereceram uma festinha a todos que se 

empenharam na realização desse evento, conforme 

o costume japonês. Então, mediante votação, os 

jovens optaram por um baile. Como a formação 

moral japonesa daquela época ainda não permitia 

que homens e mulheres se encostassem para 

dançar, surgiram muitas críticas e protestos dos 

pais. 

O que empolgou os jovens, foi o 

concurso de oratória em japonês. Em 1953, Yukio 

Saito conseguiu vencer na eliminatória da região 

sudoeste de S. Paulo e participou no concurso 

brasileiro. Este concurso continuou até 1965. 

Como atividades da associação, as 

moças se dedicavam as aulas práticas de culinária 

e conhecimentos gerais. Tanto aos moços vendiam 

assinaturas dos jornais japoneses e ganhavam uma 

comissão para manter a Associação. As atividades 

culturais, baseavam-se em publicar folhetos da 

Associação, organizar uma biblioteca; no apogeu 

desta atividade conseguiram colecionar mais de 

1.000 exemplares de livros nipo-brasileiros. 

O departamento agrícola organizou 

excursões para ampliar conhecimentos; visitaram 

a Faculdade de Agronomia de Piracicaba, Indústria 

Automobilística da Ford, Fazenda Tozan, 

Siderurgia de Volta Redonda e outros locais. 

Em 1959, na ocasião que Tsutomu 

Kawakami era diretor executivo do G.T.C., foi 

cedido uma verba com a qual construíram a sede 

do Seinen-kai, dentro do recinto do Centro 

Cultural. Assim, os jovens conseguiram sua sede 

social própria e suas atividades tornaram-se mais 

dinâmicas. Foi, talvez, o ponto culminante do 

movimento da mocidade em Ibiúna. 

A fim de angariar fundo para suas 

atividades, os jovens exibiam mensalmente filmes 

japoneses na garagem do G.T.C. Eram filmes que 

os encarregados contratavam em S. Paulo e, como 

naquela época os entretenimentos eram escassos, 

os moradores da colônia vinham de longe com suas 

famílias e vizinhanças, utilizando tratores e 

caminhões. Isso dava uma boa margem de renda 

ao Seinenkai. Todavia, houve críticas também pelos 

pais, alegando ser prejudicial à educação filmes 

que apresentavam cenas eróticas, mas como não 

havia meio de exibir apenas filmes educativos, 

acabaram por tolerar. Em 1969, os avicultores 

fizeram uma sociedade de rações, e a garagem 

passou a ser ocupada para mistura e estocagem de 
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rações e, consequentemente, os filmes passaram a 

ser projetados na sede da Associação dos Jovens. 

Entretanto, com a eletrificação da zona rural, a 

televisão dominou todo o interesse do povo e a 

atividade de apresentar filme chegou ao seu fim 

em 1983. 

Nos anos 70, os auxílios do G.T.C. para 

a Associação dos Jovens tornou-se mera 

formalidade e como todos os eventos foram 

centralizados as Centro Cultural, os jovens 

perderam a autonomia e passaram a ser meros 

participantes auxiliando os pais. A partir de 1970, 

os jovens começaram a organizar bailes algumas 

vezes por ano e com isso continuaram a custear 

suas excursões até a dissolução da sociedade. 

O mundo mudou e, hoje, as alternativas 

dos jovens também diversificaram-se. Os jovens 

já não se sentem atraídos pelas atividades sociais 

como outrora; principalmente num ambiente social 

onde predomina a imposição de um indivíduo 

autoritário. Além disso, como muitos jovens partem 

em busca de cursos superiores, ou vão ao Japão a 

procura de melhores rendas, levando assim a 

Associação para o abandono. 

Mais tarde, com a falência da C.A.C., o 

departamento dos jovens agricultores desta 

cooperativa também teve que se dissolver. E, em 

1995, para não dispersar este grupo, Takeshi Saito 

e outros companheiros procuraram reorganizar a 

extinta Associação dos Jovens e fundaram uma 

nova sociedade. O primeiro presidente desta nova 

entidade foi Toshikazu Miyaji. 

Estes dados foram compostas mediante 

informações dos antigos participantes desta 

Associação. Pedimos desculpas no caso de 

distorção.(redação) 

ASSOCIAÇÃO DOS "OLD-BOYS" 

Em 1955, um grupo de fotógrafos 

amadores criaram um clube, cujo líder era o sr. 

Sotokichi Saito. Todavia, fotografia era apenas um 

pretexto para se reunir e tomar uns tragos. Mesmo 

assim, cada qual apresentava suas obras e, 

esporadicamente, organizavam algumas 

exposições. Após o falecimento do sr. Saito, o 

grupo resolveu dar um passo mais amplo, 

convidando amigos e conhecidos. Assim, o grupo 

passou a ser chamado Associação dos Oldboys de 

Ibiúna. Como perdera o seu instigador, a parte da 

arte fotográfica foi deixada e partiu-se as atividades 

esportivas; o beisebol tornou-se, praticamente, a 

atividade principal desta entidade. 

Em 1986, a fim de angariar fundos, o 

então presidente Takayoshi Takafuji decidiu 

organizar o evento de "sukiyaki". A fim de obter 

um aprendizado rápido, os membros da Associação 

participaram a esse mesmo gênero de evento 

realizado por uma associação da colônia vizinha, 

e, em junho, realizaram o 1o evento de "sukiyaki". 

Desde então, este evento ficou fixado no calendário 

de eventos da colônia de Ibiúna. 

Em 1989, o então presidente Massayuki 

Maeda solicitou para que todos os associados 

contribuíssem a este evento com ingredientes a fim 

de favorecer e baratear o custo do "sukiyaki" e 

obter maior margem de lucro. A idéia foi um 

sucesso. No registro de 23 de junho de 1989 consta: 

42 pessoas contribuíram com uma quantia em 

dinheiro equivalente a 470 quilos de carne; 

Granja Saito doou 120 dúzias de ovos; 

O sr. Takenori Kawakami doou 150 pés de acelga; 

O sr. Minoru Ideriha doou 80 quilos de cebolas; 

Com isso, conseguiu-se a vendagem de 800 fichas 

de "sukiyaki". 

O evento de "sukiyaki" continua 

proporcionando uma boa renda, cujo lucro está 

sendo revertido nas despesas das viagens 

recreativas e eventos esportivos de Ibiúna. O 

restante é doado ao pensionato de estudantes do 

Centro Cultural, a Associação das Senhoras, ao 

departamento das senhoras da zona rural e ao Rosso 

Club. 

Tanto as atividades esportivas, o 

beisebol veio sendo praticado desde o início da 

Associação e tornou-se o principal esporte; formou-

se, muitas vezes, times compostos com as entidades 
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vizinhas para participar nas eliminatórias da região 

sudoeste de S. Paulo, chegando a participar até no 

Campeonato Brasileiro de Beisebol dos Old-boys. 

A história do voleibol também já passou 

mais de dez anos e, nesse ínterim, participou duas 

vezes no Campeonato Brasileiro de Voleibol dos 

Old-boys. 

O gate-ball teve seu início em 1992 e 

está se tornando cada vez mais popular também 

entre os sócios. 

O jogo de "shogui" já vem sendo 

praticado há mais de vinte anos e, posteriormente, 

passou a ser uma das atividades da Associação dos 

Old-boys. A partir de 1992, como Ibiúna passou a 

sediar o Campeonato de Shogui da Região 

Sudoeste de S. Paulo, a cada três anos, o Centro 

Cultural e a Associação dos Old-boys estão dando 

apoio total também a esse evento. 

Além dessas atividades, anualmente, 

muitos membros da Associação estão participando 

no Campeonato Brasileiro de Atletismo. 

Os presidentes da Associação dos Old-boys foram: 

1o . Tsutomu Kawakami 1969-1973 

2 o . Motoji Morita 1974-1978 

3 o . Takayoshi Takafuji 1979-1988 

4o . Massayuki Maeda 1989-1990 

5o . Ryuzo Suguimoto 1991-1992 

6o. Kozo Kawakami 1993-

Shashin Dokokai" Antecedência de "Old-Boys" 
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CLUBE DOS IDOSOS (ROSSO-CLUB) 

O Clube dos Idosos foi fundado no dia 

3 de dezembro de 1983. Na ocasião, foi nomeado 

a diretoria composta pelos seguintes membros: 

Presidente Hiroshi Sato 

Consultores Takashi Kawakami, Shiguenori 

Maeda, Sawako Nakashima, 

Norie Kawakami 

Tesoureiro Sussao Haraguchi 

O A ata desse dia registra as seguintes cláusulas: 

1 - Os sócios ficarão isento das mensalidades e, 

as despesas necessárias serão custeadas 

mediante contribuições. 

2 - A primeira reunião será determinada para o 

dia 14 de janeiro de 1984. 

3 - Formular a ficha de associados. 

4 - Realizar e organizar entretenimentos, esportes 

e viagens. 

Desta forma, a primeira reunião geral 

foi realizada no dia 14 de janeiro de 1984 e, já no 

dia 12 de fevereiro, deu-se início ao jogo de "gate-

ball". O sr. Makoto Shirahata ficou encarregado 

em dar orientações sobre este esporte; o sr. 

Shirahata havia participado a um treinamento 

intensivo deste jogo e se tornara técnico para 

instruir os membros do Clube. O entusiasmo e a 

rapidez pela aprendizagem foi surpreendente e, 

logo no dia 22 de março, realizou-se a primeira 

disputa amistosa com os times de Registro, 

Piedade, Mairinque e Vargem Grande; construiu-

se uma quadra provisória no canto do campo de 

beisebol, onde foi disputada as partidas. Desta 

forma, as disputas foram repetidas; abril em 

Vargem Grande, maio em Mairinque e se estendeu 

até a cidade de Registro. Tal foi o entusiasmo dos 

membros do Clube. 

Na reunião mensal de junho, houve 

protestos de que deveria criar outras atividades 

além do "gate-ball", alguns sugeriram que seria 

melhor separar o "gate-ball" do Clube e fundar um 

time dessa modalidade somente aos interessados, 



ficando as despesas por conta destes. Outra idéia 

foi a de festejar os aniversariantes do mês, com 

bolo e chá; esta sugestão foi acatada por todos e a 

festinha continua até os dias de hoje. 

Em ju lho , decidiu-se mudar a 

denominação e o Clube passou a ser chamado de 

Ibiúna Rosso Club, filiando-se a Federação de 

Rosso Clubes de S. Paulo. 

Nos dias 12, 13 e 14 de setembro, 

organizaram uma viagem de três dias a fonte termal 

de Quilombo. 

No dia 22 de dezembro de 1984, foi 

convocada a primeira assembléia geral, na qual 

estiveram presentes 32 sócios; designaram os 

membros da nova diretoria para o próximo 

mandato. 

A segunda assembléia geral realizou-se 

em janeiro de 1986, na qual houve divergências 

na maneira de eleger a diretoria. Até então, a 

diretoria era formada mediante nomeação e isso 

vinha causando insatisfação entre os associados. 

Portanto, os 28 sócios optaram pela forma de eleger 

os diretores mediante votação direta; todos 

concordaram e este sistema ficou para ser 

introduzida a partir do próximo mandato. 

Em 7 de setembro de 1985, realizou-se 

em Ibiúna o campeonato de "gate-baü" da região 

sudoeste de S. Paulo. 

Nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro de 

1987, os sócios do Clube viajaram a fonte termal 

de Poços de Calda. 

Desta forma, no programa anual dos 

membros do Clube, incluiu-se viagens às fontes 

termais, campeonatos de "gate-ball" e piqueniques. 

Principalmente, o "gate-ball" tornou-se a marca 

registrada do Rosso Club de Ibiúna. 

Na mesma ocasião que se deu início ao 

"gate-ball", havia formado também um grupo de 

estudo da poesia "haiku" (poesia de apenas 

dezessete sílabas, desenvolvida no Japão durante 

trezentos anos), contudo, esta atividade cultural se 

extinguiu dentro de meio ano, por falta de incentivo 

e interesse dos associados. 

O PIQUENIQUE AO PARQUE FURUYA 

No dia 15 de março de 1990, organizou-

se um piquenique ao conhecido Parque Furuya. 

Com a colaboração da prefeitura, que cedeu um 

ônibus para transportar os sócios do Clube, no qual 

se agregou os carros dos srs. Nakamura e 

Nishiyama para a locomoção dos 31 membros. 

Assim que chegaram ao Parque, a turma "gate-ball" 

foi desfazendo as malas para dar início a uma 

partida. Enquanto isso, como a maioria não 

conhecia o parque, o sr. Furuya prontificou o seu 

ônibus de turismo e deu uma volta em torno do 

lago. Como naquela época do ano o calor ainda 

estava abrasador, todos ficaram satisfeitos com um 

passeio de barco e o frescor das sombras do verde. 

A margem do lago tinha varas de pesca e isca, 

preparadas pelo proprietário do parque; bastava 

colocar a isca no anzol para fisgar tirápias e outros 

peixes. Porém, como naquele dia o Collor ia tomar 

posse da presidência, quase todas as senhoras 

preferiram ficar diante do televisor. Após o almoço, 

todos participaram do "karaokê", cantaram e 

dançaram, cada qual exibindo o seu número 

predileto. Vendo todos felizes, o sr. Furuya fez até 

um bom abatimento nas despesas do aluguel do 

recinto de piquenique. 

No dia 16 de agosto de 1991, a 

Associação das Senhoras de Ibiúna convidou os 

membros do Rosso Club a fim de homenageá-los. 

Assim, os associados estão passando momentos 

felizes dentro da comunidade que construíra com 

muito esforço e suor. 
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OUTRAS ENTIDADES 

DEPARTAMENTO DAS 
SENHORAS AGRICULTORAS 
DE IBIÚNA DA C.A.C 

Com a mudança das gerações, muitos 
integrantes das famílias dos associados da 
Cooperativa começaram a se afastar e a se 
desinteressar pela existência da Cooperativa. Para 
que a família inteira se una as atividades 
cooperativistas, fundaram também o Departamento 
das Senhoras Agricultoras de Ibiúna, no dia 8 de 
julho de 1980, cuja finalidade estava em criar o 
espírito solidário, unir as famílias e elevar o nível 
de vida. 

As sócias fundadoras foram 59 pessoas; 
a fim de atingir seus objetivos, procuraram entrar 
em contato com os grupos de outras colônias, 
visitar plantações, organizar viagens de uma 
noitada, participar das aulas de culinária, praticar 
arranjo de flores e ouvir palestras para elevar o 
nível interior; o grupo estava bem unido e 
harmonioso. 

Lançavam também uma publicação, 
quatro vezes por ano, na qual as sócias divulgavam 
contos, opiniões, viagens e notas divertidas; esta 
publicação documentou muitos fatos importantes 
de cada época. Muitos eventos foram realizados, 
nos quais as associadas participaram com seus 
profundos conhecimentos e habilidades no ramo 
da culinária. Na assembléia geral da Cooperativa, 
realizada anualmente, eram estas senhoras que se 
incumbiam em preparar os "bentos" para oferecer 
aos sócios; "bentos" encomendados especialmente 
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a este grupo de senhoras. Na assembléia geral de 
1983, por exemplo, prepararam um "bento" 
especial de enguia para servir a 540 participantes; 
tiveram que preparar 95 quilos de enguias. E, para 
executar esta audaciosa tarefa, tiveram que se 
reunir desde o dia anterior e, muitas delas, 
passaram a noite em branco. 

Desta forma, o grupo de senhoras de 
Ibiúna conquistou a fama na culinária e, 
especialmente, na área de "bento". Assim, 
anualmente, passou a se encarregar de 500 a 700 
unidades de "bento" nas ocasiões das reuniões da 
Cooperativa, cujo sabor fora alvo de muitos 
elogios. Nenhum outro grupo de senhoras 
conseguiu superar o de Ibiúna nas suas atividades 
culinárias. 

Usando suas habilidades e práticas, 
estas senhoras participavam também nas festas 
locais, como a de S. Sebastião, com sua barraca de 
"yakissoba", como também tomavam parte na festa 
de alcachofra realizada em S. Roque, a fim de 
angariar fundos para suas atividades. Porém, com 
a quebra da Cooperativa, perderam o ponto de 
encontro e, em 1997, o grupo foi obrigado a se 
dissolver. 

Hoje, essas senhoras se aderiram à 
Associação das Senhoras do Centro Cultural de 
Ibiúna, na tentativa de se adaptarem ao novo meio. 

AS PRESIDENTAS DO EX-DEPARTAMENTO: 

1980 Shizue Nishioka 
1981 Shizue Nishioka 
1982 Shizue Nishioka 



DEPARTAMENTO DOS 

JOVENS AGRICULTORES 

DE IBIÚNA DA C.A.C 

A fim de implantar a compreensão e a 

confiança ao cooperativismo, no dia 8 de janeiro 

de 1983, foi fundado o Departamento dos Jovens 

Agricultores de Ibiúna. Este Departamento tinha 

como objetivo manter a solidariedade com os 

grupos das colônias vizinhas mediante competições 

esportivas amistosas, ouvir palestras de 

engenheiros agrônomos, visitar fazendas modelos 

e participar nas pesquisas para ampliar os 

conhecimentos. 

Juntavam-se também as atividades do 

Departamento das Senhoras; organizavam, 

mensalmente, festinha para os aniversariantes. 

Passavam momentos proveitosos e felizes em 

companhia de amigos e colegas, contudo, com a 

falência da Cooperativa tudo isso terminou. 

Desnorteados, os jovens perderam seu rumo . 

Na mesma ocasião, a Associação dos 

Jovens do Centro Cultural também havia perdido 

seu entusiasmo e acabou por dissolver-se. 

Alguns membros da comunidade 

preocuparam-se com o futuro da nova geração e, 

mediante incentivo dos pais, fundaram uma nova 

associação para jovens, a qual os membros do ex-

Departamento da C.A.C. também se aderiram. 

OS PRESIDENTES DO EX-DEPARTAMENTO 

A ASSOCIAÇÃO DO 

BAIRRO DE SALTO 

O bairro de Salto está situado na serra 

do Paranapiacaba, cuja altitude é de 900 a 1.000 

metros. Como é um lugar ameno e oferecia boas 

condições ao plantio de tomate durante a 

temporada de verão, a partir de 1950, os 

agricultores japoneses começaram a se instalar por 

ali; no apogeu da imigração, o número de famílias 

ali estabelecidas ultrapassavam os 50. 

O precursor do local foi Yoshio 

Inoguchi da família dos Iderihas. Porém, ele 

próprio não cultivava suas terras; tinha alguns 

meieiros que estavam plantando tomate. Na mesma 

época, Hiyoshi Samano também adquiriu uma área 

e instalou famílias para trabalharem de meieiro no 

plantio de tomate. Estes dois percursores mudaram-

se dali, posteriormente, e hoje são falecidos. 

Aqueles que chegaram a posição de 

líder da região são Yassunobu Furuya, que se 

instalou no local mediante o auxílio de Yoshio 

Inoguchi, e Sanei Ito, que se instalou com a ajuda 
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de Hiyoshi Samano. Estes dois também já são 

falecidos e atualmente as novas gerações estão 

prosseguindo as plantações. 

Como a distância até Ibiúna é de 20 

quilômetros, desde cedo nesta região foi criado 

uma associação entre os moradores. No início da 

fundação houve muitas desavenças, contudo, na 

época do terceiro presidente, Massayuki Maeda, o 

lugarejo se acalmou e construíram sua sede própria 

onde se reuniam para realizar festas de ano novo e 

de casamentos. As atividades dos jovem também 

eram dinâmicas, porém com o melhoramento das 

estradas muitos passaram a procurar outras 

alternativas de entretenimentos em outros lugares. 

Hoje, já não se vê qualquer atividade da nova 

geração. 

Os membros da Associação de 

Confraternização ainda continuam se reunindo em 

torno do "tanomoshi", reunindo-se mensalmente 

de casa em casa e, uma vez por ano estão 

organizando excursões turísticas ou recreativas. 

Os presidentes da Associação foram: 

1o presidente Yassunobu Furuya 

2° presidente Sanei Ito 

3o presidente Massayuki Maeda 

ASSOCIAÇÃO DOS 

PRODUTORES DE ALFACE 

Há uma vasta área de brejo que se 

estende no adjacente do rio Sorocamirim e seu 

afluente, beirando a estrada dos Bandeirantes. 

Nesse local instalaram-se, no pós-guerra, 

imigrantes procedentes do interior do estado e 

imigrantes novos que vieram diretamente do Japão, 

cuja maioria se dedicaram no plantio de alface. Em 

1971, Massamitsu Katahira, Megumu Suzue, 

Shukei Hokari e outros fundaram uma associação 

de confraternização dos plantadores de alface; a 
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Associação dos Alfaceiros. 

Esta entidade iniciou-se com 20 famílias 

e, no apogeu, chegou a reunir 40 famílias; 

construíram um campo de beisebol, onde 

disputavam partidas de beisebol e "undokai" com 

as turmas dos consignatários da CEAGESP, dos 

funcionários da Companhia de Seguro Kyoei e dos 

funcionários do JAMIC, Ijyu-jigyodan. 

Em 1980, um jornal denunciou que os 

horticultores de Ibiúna estavam irrigando as 

verduras com água poluída e isso tornou-se 

manchete também nas televisões, causando um 

grande choque e prejuízo aos agricultores da 

região. Talvez fosse uma denúncia dessas mídias 

para criar sensacionalismo, contudo, isso causou 

uma grande queda no consumo da hortaliça. 

Logo, a Associação dos Produtores de 

Alface, representada pelos seus diretores Tashiro, 

Katahira, Suzue e Tada, fez uma coleta de amostras 

das águas da redondeza e levou-as a FIESP 

(Secretaria da Agricultura), onde solicitaram um 

rigoroso exame das amostras. Além disso, a 

Associação convidou funcionários especializados 

do Departamento ao local denunciado a fim de 

certificar a qualidade das águas usadas na irrigação. 

Desta forma, após exaustiva vai e vem, comprovou-

se que as águas não estavam contaminadas. 

Além dos entretenimentos esportivos, 

realizavam anualmente festa aos idosos e criou-se 

um ambiente fraternal até que o terreno onde havia 

a sede e o campo esportivo ser desapropriado pela 

FURNAS (transformadora da Usina de Itaipu). 

Com isso, além dos revezamentos de gerações e 

das mudanças das famílias, a Associação perdeu o 

seu propósito de existir e foi dissolvida em 1994. 

Os presidentes da Associação foram: 

1o Shukei Hokari 

2o Megumu Suzue 

3o Massamitsu Katahira 

4o Tatsuo Tashiro 

Nos anos 80, o cansaço das terras 

obrigou os agricultores a procurarem outras 

alternativas. Além disso, no meado de 1980 veio a 



escalada da inflação e, com isso, muitos produtores 

de batata sofreram enormes prejuízos e, muitos 

deles, não puderam suportar o colapso. Segundo 

dizem, isso veio acelerara falência da Cooperativa 

Agrícola de Cotia. Muitas tragédias aconteceram 

entre os produtores e a partir dessa época o plantio 

de batata teve uma queda acentuada; o entusiasmo 

dos plantadores havia chegado ao fim. 

O BEISEBOL 

BEISEBOL JUVENIL 

No ano seguinte do término da Segunda 

Guerra Mundial, em 1946, fundou-se a Federação 

Paulista de Beisebol. O beisebol no município de 

Ibiúna também teve início mais ou menos nesse 

mesmo período. 

Os primeiros jogadores eram elementos 

que haviam treinado na escola japonesa de Cotia. 

Como naquela época não havia campo para 

beisebol, utilizavam o campo do Ibiúna Futebol 

Clube (hoje próximo a estação rodoviária), onde 

treinavam e competiam com os times da 

vizinhança. 

Os jogadores dos anos 50 eram os 11 

seguintes: Mitsuyoshi Hirata, Eissaku Hirata, 

Massanobu Kussuki, Toshio Kussuki, Toshijiro 

Muramatsu, Shigueo Fujikawa, Midori Fujikawa, 

Goro Fujikawa, Manabu Miyazaki e Nobutoshi 

Kaneko. 

Em 1949, construíram um campo com 

alojamento e, isso, possibilitou treinamentos mais 

intensivos. Neste mesmo ano, foi fundada a 

Federação Esportiva de Sudoeste de S. Paulo e, 

como houve um atrito no campeonato juvenil de 

beisebol, realizado em Piedade, Ibiúna demitiu-se 

da Federação. Este desentendimento foi causado 

pela turma de Ibiúna. Com isso, Ibiúna perdeu 

também a oportunidade de participar do 

campeonato brasileiro de esporte de outras 

modalidades. Só em 1953, Ibiúna voltou a tomar 

parte na Federação Esportiva e, desde então, 

continua participando nas competições desportivas 

da colônia. 

Nos anos 50, os times de beisebol que 

participavam nos campeonatos da região sudoeste 

de S. Paulo eram os seguintes: Juquiá, Registro, 

Alambari, Pilar do Sul, Capão Bonito, Sorocaba, 

Piedade, Vargem Grande e Ibiúna. Posteriormente, 

esta quantidade de times ora aumentava, ora 

diminuía. Contudo, as competições continuam até 

os dias de hoje; a disputa realizada em 1997, foi o 

49° campeonato juvenil da região sudoeste de S. 

Paulo. 

O time de beisebol juvenil de Ibiúna, 

conseguiu participar cinco vezes no campeonato 

brasileiro como representante da região sudoeste 

de S. Paulo , nos anos de 1956, 1961, 1974, 1975 

e 1976. 

BEISEBOL INFANTIL 

No dia 24 de junho de 1956, inaugurou-

se o campo de beisebol. Inicialmente, pela manhã, 

disputou-se uma partida entre dois times infantis 

e, após esta peleja, foi realizada a solenidade da 

inauguração da área esportiva. Segundo o registro 

deste evento, a tarde realizou-se outras competições 

entre os jovens e entre os casados x solteiros, 

passando um dia de lazer familiar até o fim do dia. 

Levado pelo entusiasmo, formou-se um time 

infantil que, nesse mesmo ano, participou do 

campeonato regional do sudoeste de S. Paulo, no 

qual conquistou o segundo lugar na disputa. 

Em 1959, vencendo a eliminatória da 

região sudoeste de S. Paulo conseguiu, pela 

primeira vez, participar no campeonato brasileiro 

de beisebol infantil. No primeiro jogo enfrentou o 

Valparaíso, representante da região noroeste do 

estado de S. Paulo, derrotando este por 6 x 3 . 0 

segundo adversário foi o Londrina, representante 
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do estado do Paraná, vencendo-o por 3x2; no 

terceiro jogo, na disputa final, enfrentou o 

Adamantina, representante da região paulista, pelo 

qual foi derrotado por 7x1 , ficando assim no 2 

colocado do ranking daquele ano. 

Como conquistara a 2a colocação logo 

no ano de sua primeira participação no campeonato 

brasileiro de beisebol infantil, a torcida dos pais e 

dos apreciadores empolgou-se dei iradamente; aos 

domingos, o campo estava repleto de fãs que 

vinham munidos de caixas de cervejas e ali ficavam 

torcendo e incentivando os heróis mirins. O campo 

se tornara o centro de atração e entretenimento da 

colônia de Ibiúna. 

Representando a região sudoeste de S. 

Paulo, o time infantil de Ibiúna participou cinco 

vezes no campeonato brasileiro de beisebol 

infantil, nos anos de 1959, 1960, 1961, 1965 e 

1969. 

BEISEBOL JÚNIOR 

Na reunião extraordinária do Centro 

Cultural, de setembro de 1960, o sr. Motoji Morita, 

que era um dos diretores naquela ocasião, sugeriu 

formar um time júnior ; a aprovação foi unânime. 

Como conselheiro do time, foi nomeado os srs. 

Yoshijiro Muramatsu e Muneo Kawakami. A razão 

da formação deste time foi para dar oportunidade 

a essa faixa etária, pois muitos jogadores do time 

infantil não podiam participar nos campeonatos 

porque estavam fora da limitação da idade. Assim, 

o time júnior também passou a participar das 

disputas e, em 1961, chegou a disputar dentro do 

campeonato brasileiro e conseguiu a 3a colocação; 

e, em 1962, participou novamente no mesmo 

campeonato e, desta vez, conquistou o 2o lugar. 

Na ocasião, quando enfrentou o time de 

Assai na semifinal, uma bola batida pelo time de 

Ibiúna rolou rente a linha lateral da primeira-base, 

causando uma grande confusão que acabou 

impossibilitando a continuidade da disputa. No dia 

seguinte, a comissão julgadora declarou o time de 

Ibiúna como o vencedor. Isso, naturalmente, irritou 

a torcida de Assai que, na disputa final entre Ibiúna 

e Coopercotia, causou distúrbio para prejudicar o 

time de Ibiúna. 

Além disso, o Jornal S. Paulo Shimbum 

publicou um artigo à respeito daquele 

acontecimento, distorcendo o fato e dando razão 

ao protesto do Assai. 

A ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA 

No dia 22 de setembro de 1962, foi 

realizado uma reunião extraordinária da diretoria, 

convocado pelo conselho consultivo. A pauta do 

dia era para discutir se publicaria ou não uma 

declaração a respeito da desavença ocorrida na 

semi-final disputada entre Ibiúna e Assai, no 

campeonato brasileiro de beisebol júnior, realizado 

no campo de Maringá, estado do Paraná, em julho 

daquele ano. 

Naquela disputa, como o sol já havia 

desaparecido, o juiz deu como encerrado a partida, 

porém, o time de Assai não acatou essa decisão , 

alegando que o time de Ibiúna prejudicara 

propositadamente o jogo com sua objeção. Este 

caso havia acontecido um pouco antes do 

encerramento da partida, quando uma bola batida 

por um jogador ibiunense passou raspando a linha 

lateral da primeira-base cuja determinação foi a 

causa de um violento e demorado protesto. 

Com isso, o tempo se esgotou e o time 

de Assai alegou que aquela reclamação fora 

proposital com o intuito de consumir o tempo. 

Insatisfeito com o resultado, a torcida 

do Assai procurou, prejudicar o jogo final do 

Ibiúna contra o Coopercotia. Não se contentando 

apenas com isso, alguns elementos do Assai 

manobrou o S. Paulo Shimbum, que era o 

patrocinador do evento, para criticar Ibiúna com 

artigos maldosos. 

A questão em pauta era para discutir se

89



devia ou não publicar uma declaração nos jornais, 

para esclarecer o acontecimento e a posição de 

Ibiúna. 

Todavia, essa questão foi vetada pelas 

seguintes razões: 

a) a culpa não foi dos jogadores, e sim 

de uma parte da torcida de Assai que se precipitou 

e da atitude tomada pelo jornal que tomou partido 

esquecendo de sua neutralidade; 

b) apesar da punição, a federação 

esportiva do norte do Paraná foi permitido 

participar no campeonato brasileiro de beisebol 

juvenil; 

c) seria aconselhável que Ibiúna não 

tocasse mais no assunto, pois já havia passado a 

ocasião para qualquer manifestação pública e, por 

estes motivos, o caso foi dado como encerrado. 

Segundo informações, a torcida de 

ambas as partes se exaltaram a tal ponto que quase 

chegaram a agressão física . 

No ano de 1963, o time de beisebol 

júnior de Ibiúna tornou-se, pela primeira vez, o 

campeão no campeonato brasileiro desta categoria. 

O time estava composto pelos seguintes jogadores: 

O time de beisebol júnior participou 

nove vezes no campeonato brasileiro, nos seguintes 

anos: 1961,1962, 1963,1964, fevereiro de 1968, 

julho de 1968, 1972, 1976 e 1977. 

Em 1974, deu-se início também do time 

infanto-juvenil. O time de Ibiúna tornou-se 

campeão da região sudoeste de S. Paulo naquele 

ano. A limitação de idade estava classificada nas 

seguintes formas: 

mirim até 10 anos 

infantil até 13 anos 

júnior até 15 anos 

juvenil até 18 anos 

O infanto-juvenil é o que hoje chamam 

de júnior. As denominações mudam, contudo, 

atualmente está classificada da seguinte forma: 

Os times de Ibiúna vem participando 

anualmente em todas estas categorias. Todavia, 

como nos times acima da categoria super-veterano 

não há jogadores suficientes para compor um time, 

são convidados jogadores das vizinhanças para 

formar um time. 

A taça Shiozaki, que fica em poder do 

time vencedor do campeonato dos jovens da região 

sudoeste de S. Paulo, foi estabelecida no ano de 

1986 para imortalizar o sr. Hideo Shiozaki, técnico 

e orientador do time dos jovens de Ibiúna na década 

de 50, cuja contribuição e dedicação despertou 

grande entusiasmo nesta região. 

A taça Kaneko, que é oferecida ao time 

vencedor do campeonato regional sudoeste de S. 

Paulo, foi estabelecida em 1991 para homenagear 

o sr. Nobutoshi Kaneko, ex-técnico do time juvenil 

de Ibiúna, no intuito de eternizar a sua dedicação 
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a este esporte. 

AUXÍLIO AO BEISEBOL 

O beisebol é um esporte muito caro; 

necessita de muito apoio financeiro como o da Cia. 

Avícola Saito que, anualmente, contribui com uma 

grande verba. 

• CONSTRUÇÃO DO 

ESTÁDIO DA YAKULT 

No dia 10 de março de 1998, a Ind. Al. 

Yakult anunciou a construção de um novo campo 

para beisebol em Ibiúna. Na solenidade do início 

da obra o presidente Sadakata ressaltou o propósito 

desta construção frisando: 

Os imigrantes japoneses construíram 

campos e contribuíram para a expansão do beisebol 

brasileiro. Nós também vamos construir mais 

campos a fim de popularizar mais ainda esta 

modalidade de esporte. 

E, tanto a razão que escolhera Ibiúna 

como o local certo para a construção do campo, o 

presidente salientou: - Em Ibiúna já há nove times 

de beisebol. Portanto, pretendemos liberar o campo 

para o uso do público em geral, a fim de ter mais 

utilidade à comunidade local e para que todos 

tenham oportunidade de aprimorar-se mais na 

técnica deste esporte. 

COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 

Atualmente, Ibiúna pertence a região 

sudoeste de S. Paulo, porém, antes de fundar a 

Federação Esportiva Sudoeste de S. Paulo, isto é, 

até 1949 pertenceu à região oeste de S. Paulo. 

Naquela ocasião, as associações dos jovens já 

estavam realizando competições esportivas em 

várias regiões. Organizado pela Cooperativa 

Agrícola de Cotia, os atletas de Cotia, Santo 

Amaro, Jandira, Taboão da Serra, Campo Limpo e 

do Esporte Clube Coopercotia se reuniam na Vila 

Sônia, onde a Cooperativa tinha um campo 

esportivo, para realizar as competições regionais. 

Este evento esportivo continuou até 1957. 

Em 29 de junho de 1949, com a 

fundação da Federação Esportiva do Sudoeste de 

S. Paulo, foi estabelecido a ordem nos esportes da 

região. Todavia, por uma questão insignificante, 

Ibiúna criou atrito dentro da Federação e acabou 

se exonerando desta associação, prejudicando 

assim o desenvolvimento dos atletas por não 

poderem participar nos campeonatos brasileiros. 

Desta forma, somente em 1953, Ibiúna reingressou 

a Federação e voltou a participar das competições 

nacionais. O campo esportivo de Ibiúna foi 

construído em 1949 e, mais tarde, em 1953, foi 

ampliado no qual demarcaram uma pista de 300 

metros. 

Em 1950, no Campeonato dos Jovens 

do Leste de S. Paulo, realizado no Taboão da Serra 

(vizinho de Campo Limpo), Ibiúna passou a 

participar com a sigla A.D.I. (Associação 

Desportiva Ibiunense) que, em 1992, passou a 

denominar C.C.I. (Centro Cultural de Ibiúna). 

Nesses Campeonatos, participaram os atletas 

seguintes: Toshimichi Ninomiya (5.000 metros e 

10.000 metros), Massanobu Kussuki (arremesso 

de martelo), Yukio Ikawa (disco), Wataru Kussuki 

(arremesso de martelo), Mitsuyoshi Hirata (curta 

distância), Nobutoshi Kaneko (curta distância), 

Noriyoshi Hirata (curta distância), Eissaku Hirata 

(curta distância), Kozo Hirata (curta distância), 

Teruji Haraguchi (400 metros), Tsuneto Ninomiya 

(400 metros e 800 metros), Massatake Munakata 

(salto em altura e corrida com obstáculos), Hideru 

Kussuki (400 metros) e outros. 

Em 1953, com o reingresso de Ibiúna a 

Federação Esportiva de Sudoeste de S. Paulo, foi 

realizado no campo esportivo de Ibiúna o 

campeonato esportivo de júnior e juvenil, na qual 

Ibiúna venceu na modalidade em grupo com a 

participação de 30 atletas. 
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• EQUIPE MASCULINA 

Shiguemassa Saito (200 e 400 metros), 

Yoshiteru Saito (arremesso de dardo), Yukio Ikawa 

(400 metros e disco), Massanobu Kussuki 

(arremesso de martelo), Eissaku Hirata (curta 

distância), Toshijiro Muramatsu (arremesso de 

peso e de dardo), Massaji Ooura (400 metros), 

Akira Ooura (salto em altura), Manabu Takafuji 

(300 e 1.000 metros), Akira Nakayama (arremesso 

de martelo), Michifumi Nakagawatarremesso de 

martelo), Teruo Kussuki (arremesso de martelo), 

Shingo Massuda (400 metros), Yukimura 

Yamamoto (membro da equipe de revezamento), 

Eide Mishima (arremesso de martelo), Shigueru 

Yaguinuma (longa distância), Shigueru Yama (800 

metros). 

• EQUIPE FEMININA 

Umeko Muramatsu (100 e 200 metros), 

Assako Muramatsu (100 metros e arremesso de 

dardo), Massako Kawakami (revezamento e 400 

metros), Sachiko Saito (arremesso de dardo), 

Kazue Kashiwano (arremesso de dardo e disco), 

Taeko Mishima (revezamento e 400 metros), 

Fumiko Kussuki (arremesso de martelo), Michiko 

Nakamura (salto em altura), Maria Yamamoto 

(arremesso de dardo). Neste campeonato, a equipe 

feminina fez mais sucesso do que a masculina. 

Em 1951 e 52, Toshimichi Ninomiya e 

Noriyoshi Hirata participaram na corrida de S. 

Silvestre, organizada pela A Gazeta Esportiva. Em 

1957, Toshiyuki Murassaki participou do mesmo 

páreo e chegou em 92° colocado. Takashi 

Nakamura participou em 1987, 90, 92 e, após este 

ano, vem participando todos os anos nesse evento 

esportivo. 

No campeonato brasileiro de 1955, 

Toshiyuki Murassaki conquistou um ótimo recorde 

nos 10.000 metros, com um tempo de 34 minutos 

e 20 segundos. E, no campeonato de 1957, Assako 

Muramatsu conquistou a 1a colocada no arremesso 

de dardo. 

Na década de 1960, Shoichi Takafuji, 

Hiroyuki Miyaji, Coichi Muramatsu e outros 

jovens estavam em plena atividade esportiva. En

tre eles, Shoichi Takafuji destacou-se entre 1960 a 

64, correndo 100 metros num tempo de 11,1 

segundos e 200 metros em 22,2 segundos. 

Já nessa ocasião, muitos atletas 

começaram a praticar o beisebol e, o número de 

atletas que vinham para praticar outras 

modalidades esportivas foi diminuindo. Dentro 

desse desânimo geral, Kazutoshi Oohara participou 

durante dez anos consecutivos, entre 1962 a 1972, 

nas corridas de- longa distância; a Federação 

Esportiva reconheceu esse esforço e homenageou-

o pela sua dedicação ao esporte. 

Na década de 1970, destacaram-se 

Kazuyoshi Saito, Sérgio Kaneko, Maurício 

Teramae e alguns outros. Principalmente em 21 

de abril de 1974, no 12° Campeonato Infantil 

disputado por idade, realizado em Osasco, a equipe 

de Ibiúna teve um grande sucesso. Os resultados 

foram os seguintes: 

• Categoria A masculino foram classificados: 

o Kazuyoshi Saito = 100 metros, 1o colocado, 

tempo: 11,6", eliminatória: 11,2" (novo recorde 

deste Campeonato). 

O Kazuyoshi Saito = 200 metros, 1o colocado, 

tempo: 23,8" (novo recorde deste 

Campeonato). 

o Kazuyoshi Saito = salto em extensão, 

1o colocado, 6,52m (novo recorde deste 

Campeonato). 

oHirofumi Maeda = arremesso de disco, 21,36 m. 

• Categoria A feminina: 

o Emi Kawakami = arremesso de disco, 

1a colocada, 18,69m. 

o Mitsue Kawakami = arremesso de peso, 

1a colocada, 6,92m. 

• Categoria D masculino: 

o Takanobu Douzono = 100 metros, 1o colocado, 

tempo 16,2". 

• Categoria D feminino: 

o Akemi Issechi = 100 metros, 1a colocada, 

tempo 16,2". 

• Corrida de reveszamento: 400 metros, tempo 

1,08". (Akemi Issechi, Mine Kawakami, 
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Hiroko Kawakami e Yoshiko Munakata) 

Na contagem total de pontos, neste 

Campeonato, Ibiúna adquiriu o 2° colocado. Nesta 

competição, Kazuyoshi Saito conquistou novos 

recordes em três modalidades diferentes e, 

principalmente, os 100 metros tornou-se um 

recorde que até hoje ninguém conseguiu rompê-

lo. 

No Campeonato Esportivo Juvenil 

realizado em Registro, em 1974, tiveram os 

seguintes resultados: 

• Categoria juvenil masculino: 

o Sérgio Kaneko = arremesso de peso, 1o 

colocado, ll,40m. 

o Sérgio Kaneko = arremesso de dardo, 1o 

colocado, 44,00m. 

• Categoria júnior masculino: 

o Kazuyoshi Saito = 200 metros, 1o colocado. 

Em 1980, separando-se do grupo 

juvenil, foi formado o grupo veterano, cuja divisão 

passou a ser estabelecida mediante a idade, isto é, 

os grupos eram divididos em cada cinco anos. 

Nesta década, os membros de beisebol já não 

estavam muito entusiasmados em participar nas 

outras modalidades esportivas, portanto, ora 

participavam, ora deixavam de participar. A 

maioria praticavam o esporte somente até a 

adolescência e, depois disso, não se interessavam 

muito. 

No final da década de 1980, Nobuki 

Takano assumiu a direção do departamento 

esportivo e, com a colaboração de Luis Katata, 

reativou as atividades esportivas entre os jovens. 

No Campeonato Esportivo de Sudoeste de S. Paulo 

de 1984, o próprio Nobuki Takano pulou l,85m 

no salto de altura e ganhou o prêmio de melhor 

atleta. 

No Campeonato Esportivo Brasileiro de 

1989, Yutaka Shirahata do grupo juvenil pulou 

l,75m e conquistou o 1o colocado. Já no 

Campeonato de 1992, Tadahiro Takano pulou 

l,80m no salto de altura, e conquistou o 1o 

colocado. 

Em 1992, a equipe brasileira participou 

do Campeonato Esportivo dos Nikkeis da América 

do Sul, realizado na Argentina, Kaoru Nakamura 

conquistou o 2° colocado nos 5.000 e nos 10.000 

metros. Este mesmo atleta participou também no 

Campeonato realizado em Peru, no ano de 1995, 

no qual conquistou novamente o 2o lugar nos 5.000 

enos 10.000 metros. 

No Campeonato Brasileiro dividido por 

idade, Sanae Takano pulou 1,50 m no salto de 

altura e, além da Ia colocada, recebeu o prêmio de 

melhor atleta da competição. 

Em 1993, Ryoko Shirahata participou 

no 10° Campeonato Esportivo Mundial, realizado 

pela primeira vez na Ásia, na cidade de Miyazaki, 

Japão, como membro da equipe veterana (dos 50 

anos de idade), cujo grupo conquistou o 2o 

colocado no revezamento de 1.500 metros. Em 

julho de 1994, esta mesma atleta participou no 

Campeonato Esportivo Brasileiro dos Veteranos e 

conquistou a 1a colocada nos 800 metros (tempo 

de 3,17,2", novo recorde dos 50 anos de idade). E, 

neste mesmo ano, Ryoko participou no 

Campeonato dos Nikkeis Sul Americanos, 

realizado na Colômbia, no qual conquistou a Ia 

colocada nos 300 metros com barreiras e 80 metros 

também com barreiras. Em grupo conquistou a Ia 

colocação nos revezamentos de 400 metros e de 

1.600 metros. 

Em 1997, os campeonatos realizados 

anualmente, o Campeonato Esportivo do Sudoeste 

de S. Paulo chegou ao seu 49° campeonato; o 

Campeonato Esportivo Infantil por Idade da 

Região Sudoeste de S. Paulo chegou ao seu 35° 

campeonato e o Campeonato Esportivo dos 

Veteranos já chegou ao seu 17° campeonato. 

DEPARTAMENTO DE SUMÔ 

O sumo é considerado um esporte 

nacional do Japão; este esporte foi trazido ao Brasil 

pelos imigrantes japoneses e praticado em todas 

as colônias japonesas. Segundo dizem, o primeiro 
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esporte praticado pelos japoneses no Brasil, foi o 

sumo. Em Ibiúna, o pioneiro da região, Yoshihiko 

Maeda liderou a primeira disputa de sumo da 

cidadela, realizada em frente do portal do internato, 

onde atualmente está instalado o transformador de 

energia elétrica. 

Desde 1948 até 1957, quando realizou-

se o 1o Campeonato de Sumo da Federação 

Esportiva do Sudoeste de S. Paulo em Ibiúna, a 

colônia inteira se reunia para disputar o 

campeonato regional; cada bairro, participava com 

seus representantes, seguindo o protocolo e as 

regras do "miya-sumo" (sumo em benefício dos 

templos shintoistas no Japão), com seus 

anunciadores e juizes. E como prêmio, os lutadores 

classificados ganhavam um saco de arroz, um saco 

de açúcar, ou outras coisas. Naquela ocasião, 

destacou-se Yoshihiko Maeda, Midori Fujikawa, 

Shiguemassa Saito, Yoshio Nakayama e 

Massamitsu Ayukawa; este último veio se instalar 

na região após a guerra. E, entre os jovens 

introduzidos pela Cooperativa Agrícola de Cotia, 

destacaram Igarashi, Kimura e outros. 

Em 1957, no 1o Campeonato de Sumo 

do Sudoeste de S. Paulo, o time de Ibiúna ganhou 

a taça, que está exposta na estante de troféus do 

Centro Cultural de Ibiúna. Yoshihiko Maeda foi 

escolhido o primeiro chefe do Departamento de 

Sumo da Federação Esportiva do Sudoeste de S. 

Paulo, esporte este a qual ele se dedicou e ajudou 

a consolidar naquela região. 

Em 1996, foi realizado dois grandes 

campeonatos: o 35° Campeonato de Sumo da 

Federação Esportiva Brasileira, e o 40° 

Campeonato de Sumo da Federação Esportiva de 

Sudoeste de S. Paulo. O time de Ibiúna, formado 

pelos jovens veio participando consecutivamente 

até 1963, porém, a partir desse ano, deixou de 

participar durante quinze anos. 

A reabertura do Departamento de Sumo 

do Centro Cultural de Ibiúna deu-se em 1978, 

quando Keizo Oonishi assumiu o posto de chefe 

desse Departamento. Na ocasião do 22° 

Campeonato de Sumo do Sudoeste de S. Paulo, 

realizado em S. Miguel Arcanjo, mais de 50 

lutadores infantis e juvenis de Ibiúna participaram 

do evento, deixando os encarregados daquela 

cidade atordoados, pois tiveram que ajuntar muitos 

prêmios para poder premiar os participantes. Além 

disso, como o time de Ibiúna não tinha tido 

treinamento baseado nas novas regras de sumo, 

houve muitas discussões e desavenças entre os 

membros da diretoria da Federação, durante o dia 

todo. Tudo isso, hoje, ficou na saudade. 

Após este Campeonato, foi estabelecido 

o Campeonato de Sumo Infanto Júnior dentro da 

Federação Esportiva do Sudoeste de S. Paulo. Daí 

por diante passaram a realizar eliminatórias 

regionais, nas quais os participantes aprendiam 

desde a maneira de cumprimentar o adversário com 

todo respeito, antes de iniciar e depois de terminar 

a luta. Como neste esporte todos participam semi-

nú, encostando-se corpo a corpo para medir força 

e técnica, fazendo uma perfeita coordenação mus

cular; foi indicado como um exercício ideal para a 

formação das crianças. Além disso, era um meio 

saudável e natural para conseguir amigos em várias 

regiões, que ajudava também o desenvolvimento 

destes lutadores mirins. 

Ainda atualmente, os lutadores de 

Ibiúna continuam conquistando boas colocações 

nos campeonatos regionais e brasileiros. A 

Federação Brasileira de Sumo está enviando, cada 

dois anos, um grupo de lutadores estagiários a 

várias regiões do Japão; de Ibiúna, do grupo 

infanto-junior tem part ic ipados alguns 

representantes como Nichihiro Oosato, Massaki 

Saito, Takeo Kanie e Hiroshi Kanie. 

No dia 30 de outubro de 1986, na 

inauguração do "dohyo" (elevado circular onde se 

realiza as lutas), construído pelo Centro Cultural 

de Ibiúna, realizou-se um campeonato no qual o 

presidente do Departamento de Sumo, Massayuki 

Maeda, apresentou a cerimônia do "dohyo-iri", 

acompanhado pelo "tsuyu harai" Massamitsu 

Ayukawa, "tachi-mochi" Hiroyuki Takaki e "gyoji" 

Saburo Hosono. Depois os lutadores mirins 

Tsutomu Ookawabata, Shichiro Manabe e Massaru 

Kubo também apresentaram a cerimônia de entrada 

ao "dohyo". Após isso, foi efetuado o "mochi-

94 



maki". Este campeonato foi realizado três vezes 

porém, alguns encarregados retornaram ao Japão, 

muitos lutadores passaram a freqüentar cursos 

superiores e outros foram ao Japão como 

"dekassegui", impossibili tando assim a 

continuidade deste evento esportivo. 

Em 1990, o grupo de sumo profissional 

do Japão veio fazer um torneio em S. Paulo. Na 

ocasião, muitos ligados ao sumo de Ibiúna foram 

ao Ginásio de Ibirapuera, S. Paulo, a fim de ajudar 

na construção de "dohyo" e outros preparativos. 

Foi uma experiência bastante válida. 

Em julho de 1992, foi realizado o 31° 

Campeonato Brasileiro de Sumo no Ginásio 

Esportivo de Ibiúna com o apoio do Centro Cul

tural, na qual teve a colaboração da Associação 

das Senhoras, Associação dos Jovens e dos 

apreciadores deste esporte. Graças a cooperação 

de todos, o Campeonato correu as maravilhas e 

Ibiúna ficou bem impressionada naqueles que ali 

estiveram. 

A Federação Brasileira de Sumo 

estabeleceu uma tabela de categorias na qual os 

lutadores encontram-se registrados oficialmente. 

Os lutadores categorizados de Ibiúna são os 

seguintes: 

• Keizo Oonishi 

5o grau honorário recebido em 1985. 

• Massamitsu Ayukawa 

5o grau honorário recebido em 1985. 

• Ichizo Sakoda 

5o grau honorário recebido em 1986. 

• Hiroyuki Takaki 

5o grau honorário recebido em 1986. 

• Rikuo Oosato 

5 o grau honorário recebido em 1987. 

• Saburo Hosono 

5o grau honorário recebido em 1987. 

• Tsutomu Ookawabata 

3o grau recebido em 1987. 

• Shichiro Manabe 

3o grau recebido em 1987. 

• Katsuo Kubo 

2o grau recebido em 1987. 

• Mitsuo Kubo 
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2o grau recebido em 1987. 

• Takeyoshi Hosono 

1o grau recebido em 1991. 

• Kenji Ookubo 

1º  grau recebido em 1991. 

• Yoichi Shirahata 

1o grau recebido em 1992. 

• Mitsuhiro Oosato 

1o grau recebido em 1992. 

• Ryuzo Suguimoto 

5o grau honorário recebido em 1992. 

• Saburo Hosono 

5 o grau honorário recebido da Federação 

Japonesa de Sumo, 1992. 

• André Kawabata 

1o grau recebido em 1994. 

• Shichiro Manabe 

5o grau honorário recebido em 1996. 

• Tsutomu Ookawabata 

5o grau honorário recebido em 1997. 

• Takatsugu Kanie 

1° grau recebido em 1997. 

•Juizes Autoriza dos pela Federação Brasileira de 

Sumo 

Saburo Hosono, Shichiro Manabe, 

Katsuo Kubo, Takatsugu Kanie. 

• Os ex-chefes do Departamento de Sumo do 

Centro Cultural de Ibiúna 

Yoshihiko Maeda, Keizo Oonishi, 

Saburo Hosono, Tsutomu Ookawabata, 

Katsuo Kubo e Takatsugu Kanie. 

• Presidentes da Associação dos Apreciadores de 

Sumo de Ibiúna 

1o presidente: Hiroyuki Takaki. 

2o presidente: Ryuzo Suguimoto. 

• Chefes do Departamentos de Sumo da 

Federação Esportiva do Sudoeste de S. Paulo 

1o Yoshihiko Maeda 

2o Massamitsu Ayukawa 

3o Saburo Hosono. 



VOLEIBOL 

Até 1950, os campeonatos de voleibol 

eram realizados em Coopercotia. O Campeonato 

de Voleibol de Sudoeste de S. Paulo teve seu início 

em 1953. Em Ibiúna, no ano de 1957, Tokuyoshi 

Kawakami, Teruo Kussuki, Ikehara, Yukio Ikawa, 

Yoshiteru Saito, Chifumi Nakagawa, Kan-ichi 

Dozono, Yassuo Sassaki e outros eram os 

representantes da região. 

Em 1960, foi realizado em Ibiúna o 8o 

Campeonato de Voleibol do Sudoeste de S. Paulo. 

Os times que representaram Ibiúna eram compostos 

pelos seguintes membros que jogaram até 1965. 

• EQUIPE MASCULINA 

Yukio Ikawa, Kan-ichi Douzono, Massakatsu 

Aoki, Jorge Saitow, Issao Saito, Katsuhiko Maeda, 

Hiroyuki Miyaji e Takao Massuda. 

• EQUIPE FEMININA 

Kimiko Saito, Shizuko Saito, Helena Sassaki, 

Kazuko Kawakami, Maria Kamimura, Mitsuko 

Muramatsu, Emiko Maeda, Sumiko Saito e Kyoko 

Sassaki. 

Em 1967, foi construído a quadra de 

voleibol em cimento concreto. 

De 1965 a 1969, Shin-ichi Takahashi 

tornou-se o treinador da equipe ibiunense formada 

por Jairo Saito, Jiro Azuma, Mitsugu Azuma, 

Noboru Setoguchi, Seiichiro Narimatsu, Mario 

Saito, Fujio Ozaki e Sueyoshi Nakayama. Esta 

equipe participou no 17° Campeonato, realizado 

em Ibiúna no ano de 1969, no qual conquistou a 

vitória dessa temporada. Este mesmo time 

participou também no Campeonato de 1972 e no 

de 73. 

A equipe feminina era composta por 

Shizuko Saito, Sumiko Saito, Mitsuko Muramatsu, 

Shizuko Wakuda, Tomiko Wakuda, Amélia 

Iwakawa e Dina Iwakawa. 

Após 1970, os times de Ibiúna 

participaram anualmente nos Campeonatos 

Regionais de Sudoeste de S. Paulo, entretanto, não 

conseguiu menhum resultado de destaque. Em 

1978, iniciou-se os Campeonatos das categorias 

mirim, infantil, juvenil e veterano. Nos 

Campeonatos do Sudoeste de S. Paulo de 1980, 

81,83 e 84, o grupo masculino de Ibiúna conseguiu 

sair vitorioso quatro vezes. Na ocasião, Kazuyoshi 

Saito, Sérgio Kaneko, Toshinori Muramatsu, 

Geraldo Teshirogui, Shoji Kimura, Makoto Daike, 

Washington Kyoshima, Maurício Teramae e outros 

estavam em plena atividade. 

Em 1987 iniciou-se o Campeonato 

Infantil de Voleibol. 

Em 1992, o Campeonato de Voleibol foi 

realizado em Itapetininga, no qual o time masculino 

de Ibiúna saiu vitorioso. Robato Yamashita, 

Massahiro Muramatsu, Celso Takafuji, Makoto 

Daike, Washington Kyoshima, Hélio Arizono e 

Celso Ono estavam em franca atividade. Nesse 

mesmo ano, foi realizado em Mairinque o 

Campeonato Júnior de Vôlei Feminino, no qual o 

time de Ibiúna tornou-se campeão. Emi Fujikawa, 

Fabiana Arizono, Marisa Saito, Chiemi Michizoe, 

Sanae Takano, Janete Mukaiyama, Luciana 

Arizono e Julia Tanaka foram as integrantes do 

time. 

O Robato Yamashita participou da 

equipe ibiunense até 1996, tornou-se treinador do 

time e, atualmente, está orientando o time infantil. 

No Campeonato Regional do Sudoeste 

de S. Paulo de 1993, realizado em Pilar do Sul, o 

time juvenil feminino de Ibiúna conquistou a 

vitória. Este time foi o mesmo que participou no 

ano anterior, mudando apenas a Janete Mukaiyama 

pela Julia Yamashita. 

Em 1997, no Campeonato Regional do 

Sudoeste de S. Paulo, realizado em Mairinque, 

estado de S. Paulo, o time júnior masculino de 

Ibiúna tornou-se o vitorioso. O time era composto 

por Ryuji Kubo, Yoshikazu Saito, Marcelo 

Muramatsu, Eduardo Ideriha, Kyoshi Sassaki, 

Sussumu Shimoda, Rodrigo Mikami, Sadamu 

Yamashita e Felipe Godinho. Neste mesmo ano, 

foi realizado em Ibiúna o Campeonato dos 
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Veteranos, no qual os times masculino e feminino 

de Ibiúna venceram. Participaram nas disputas os 

atletas seguintes: 

• EQUIPE MASCULINO 

Robato Yamashita, Youichi Shirahata, Hélio 

Arizono, Celso Takafuji, Makoto Daike, Airton 

Kamimura, Chihiro Murayama e Joji Aoyama. 

• EQUIPE FEMININA 

Meri Kawakami, Minako Yamashita, Ryoko 

Shirahata, Hideko Takafuji, Irene Haraguchi, 

Márcia Yamada e Kazuko Shimoyama. 

O Campeonato de Vôlei Juvenil do 

Sudoeste de S. Paulo completou o 44° ano em 

1997. 

TÊNIS DE MESA 

Em 1953, foi realizada o Campeonato 

de Tênis de Mesa da Região Sudoeste de S. Paulo. 

Antes disso, em 1950, Hideo Kashiwano já havia 

participado no Campeonato de Tênis de Mesa do 

Sudoeste de S. Paulo, realizado em Capão Bonito. 

No 4o Campeonato do Sudoeste de S. Paulo, 

realizado no Ginásio Esportivo de Sorocaba, 

participaram os seguintes atletas de Ibiúna: 

• EQUIPE MASCULINA 

Yoshiteru Saito, Satoru Ideriha, Kazuo 

Kawakami, Yassuo Osaki, Massahiko Ideriha, Issao 

Saito, Takeshi Saito. 

• EQUIPE FEMININA 

Shizuko Saito, Kimiko Saito, Chieko Ideriha, 

Emiko Maeda, Kinuko Saito, Irene Watanabe, 

Shimizu. 

A Shizuko Saito participou neste 

esporte desde 1956 até 1968. De 1958 até 1968, 

participou no Campeonato Brasileiro durante dez 

anos consecutivos e foi homenageada pela 

Federação Esportiva Brasileira pela dedicação a 

esta modalidade esportiva. A Kimiko Saito, por 
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sua vez, participou no campeonato regional desde 

1956 a 58 e, neste ano, foi escolhida para 

representar Ibiúna no Campeonato Brasileiro. 

Odete Sumiko Saito, participou de 1964 até 66 e, 

em 1965, participou no Campeonato Brasileiro 

com Hissako Nakajima. 

Na equipe masculina, do Campeonato 

da Região Sudoeste de S. Paulo realizado em 1965, 

participaram os seguintes atletas: Massahiko 

Ideriha, Minoru Ideriha, Toshimichi Kamimura e 

outros. Entre 1965 a 1970, Hirokazu Tanaka, 

Tetsuo Yamanishi, Minoru Ideriha, Jorge 

Shiokawa, Akira Wakuda e Haruo Tanaka; foram 

os que se destacaram. Principalmente, Haruo 

Tanaka participou no Campeonato Brasileiro em 

1968 (juntamente com Minoru Ideriha), 69, 70 e 

72. 

No grupo feminino, quem se destacou 

naquela ocasião foram: Sumiko Saito, Setsuko 

Nakajima, Tomiko Wakuda, Hissako Nakajima, 

Shizuko Saito e Shizuko Wakuda. Shizuko Saito e 

Shizuko Wakuda participaram no Campeonato 

Brasileiro de 1968. 

No 12° Campeonato Brasileiro 

realizado em Sorocaba, no dia 18 de abril de 1964, 

Ibiúna participou com um grupo infantil. Os 

participantes foram: 

• EQUIPE MASCULINA 

Youssuke Shiraishi (chyugaku 1 nen), Jun-

ichi Mishima (chyugaku 1 nen), Júlio Kawakami 

(shogaku 4 nen). 

• EQUIPE FEMININA 

Hiromi Eto (chyugaku 4 nen), Kazuko 

Kawakami (chugaku 2 nen), Tokiko Shiraishi 

(chyugaku 1 nen), Sumika Yoshizumi (shogaku 4 

nen). 

No 13° Campeonato da Região 

Sudoeste de S. Paulo, realizado em Sorocaba no 

dia 4 de abril de 1965, do grupo infantil de Ibiúna 

participaram: Kazuko Kawakami, Jun-ichi 

Mishima, Youssuke Shiraishi e Júlio Kawakami. 

Nos dias 23 e 24 de maio de 1973, 

realizou-se em Sorocaba o Campeonato da Região 

Sudoeste de S. Paulo; Ibiúna participou com uma 



equipe feminina composta por 10 atletas e, no 

grupo infanto-juvenil, Kimiyo Tsuchiya conquistou 

o 3o lugar e participou do Campeonato Brasileiro 

de Tênis de Mesa, daquele mesmo ano. 

Nos dias 25 e 26 de maio de 1974, no 

Campeonato da Região Sudoeste de S. Paulo 

realizado em Sorocaba, no grupo juvenil a Sumiko 

Inoue e no grupo infanto-juvenil a Kimiyo 

Tsuchiya conquistaram a 3a colocação e 

conseguiram uma vaga para participar no 

Campeonato Brasileiro. 

Em 1984, foi realizado o Campeonato 

Brasileiro no Ginásio do Ibirapuera e, no grupo de 

veteranos, participaram Minoru Ideriha, Setsuko 

Miyaji, Sumiko Saito e Keiko Nishioka. Estes 

quatro estiveram presentes também em 1985, nesse 

mesmo Campeonato. 

No grupo pré-mirim (de 8 a 10 anos) 

do Campeonato Brasileiro de 1986, realizado no 

Ginásio do Ibirapuera, Ibiúna foi representado por 

Missão Shirahata. Em 1988, no mesmo 

Campeonato, Missão Shirahata e Sanae Takano 

participaram no grupo mirim, Sidnei Ito no grupo 

infanti l ; Missão Shirahata par t ic ipou 

consecutivamente nesse Campeonato também nos 

anos de 1989, 90 e 91. 

Até 1991, o Campeonato Brasileiro de 

Tênis de Mesa foi realizado no Ginásio do 

Ibirapuera. 

Em 1992, no Campeonato Brasileiro 

realizado em Maringá, estado do Paraná, Missão 

Shirahata participou do grupo infantil, Celso 

Nishioka no grupo pré-mirim, Karina Nishioka no 

grupo mirim e Haruo Tanaka, Setsuko Miyaji e 

Keiko Nishioka no grupo dos veteranos. 

Em 1993, o Campeonato Brasileiro foi 

relizado no Ginásio do Pacaembu no qual Missão 

Shirahata, Sanae Takano e Karina Nishioka 

participaram como representantes do grupo 

infantil. No grupo juvenil participaram: Marcos 

Mineo Nakamura e Elizabete Chiemi Kawaguchi. 

No grupo infantil Anderson Muramatsu e Fernando 

Ideriha, no grupo de senhores o Haruo Tanaka. 

Em 1994, o Campeonato Brasileiro de 

Tênis de Mesa foi realizado em Maringá, estado 

do Paraná. Neste Campeonato participaram 

Shinchya Nishioka no grupo pré-mirim, Celso 

Nishioka no mirim, Karina Nishioka no infantil, 

Chiemi Kawaguchi e Mineo Nakamura no juvenil, 

Nelsom Kawaguchi, Keiko Nishioka e Haruo 

Tanaka no veterano. 

Em 1995, o Campeonato Brasileiro foi 

realizado em Guarulhos, estado de S. Paulo, no 

qual participou Shinchya Nishioka no grupo pré-

mirim, Chiemi Kawaguchi e Hideki Kawaguchi no 

grupo juvenil, Setsuko Miyaji, Keiko Nishioka e 

Haruo Tanaka no grupo veterano. 

Em 1996, no Campeonato Brasileiro 

realizado em Volta Redonda, estado do Rio de 

Janeiro, participaram Shinchya Nishioka no grupo 

pré-mirim, Kenzo Nishioka, Keiko Nishioka e 

Setsuko Miyaji no grupo veterano. 

Em 1997, no Campeonato Brasileiro 

realizado em Londrina, estado do Paraná, 

participaram Shinchya Nishioka no grupo pré-

mirim, Celso Nishioka e Mareia Furuya no infantil, 

Missão Shirahata e Karina Nishioka no juvenil. E, 

neste mesmo ano, o Campeonato Regional do 

Sudoeste de S. Paulo, as disputas individuais 

chegou ao seu 44° evento. 

Em janeiro de 1998, o Campeonato 

Brasileiro de Tênis de Mesa foi realizado em 

Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, no 

qual participaram Shinchya Nishioka no grupo 

mirim, Setsuko Miyaji e Keiko Nishioka no grupo 

veterano. 

No ano de 1990, um complacente 

apoiador de tênis de mesa residente no Japão, 

chamado Haruo Shirabayashi, ofereceu a Taça 

Shirabayashi ao Campeonato a fim de incentivar o 

aprimoramento da língua e do sentimento japonês 

mediante o intercâmbio das competições de tênis 

de mesa. Assim, anualmente, em julho, é realizado 

a cerimônia de entregua da Taça, no salão nobre 

da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, na 

qual o próprio Shirabayashi vem ao Brasil para 

fazer a entregua da Taça. Além da Taça, ele oferece 

também prêmios adjuntos para três ou quatro 

premiados: um estágio de aprimoramento durante 

um ano no Japão, tudo patrocinado por ele próprio. 
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Em 1997, Missão Shirahata conquistou 

a Taça Shirabayashi e, em dezembro desse mesmo 

ano, partiu ao Japão como estagiária, a fim de 

aprimorar mais ainda a técnica de tênis de mesa. 

JOGO DE SHOGUI 

Os apreciadores do jogo de "shogui" 

(xadrez chinês, cuja origem é da antiga índia ) se 

reuniam nos cantos dos restaurantes, bares e lojas 

da cidade de Ibiúna para disputarem suas partidas. 

Em 1965, essa turma fundou a Associação dos 

Apreciadores de "Shogui" de Ibiúna; o primeiro 

presidente foi o sr. Shigueju Kondo. Naturalmente, 

como não tinha uma sede própria, as despesas 

necessária eram arrecadadas entre os participantes 

de acordo com a necessidade da ocasião. 

Em 1972, o sr. Matao Katayama 

estabeleceu um bar na rua Quinze de Novembro e, 

afim de incentivar o jogo de "shogui", liberou a 

parte do fundo aos sócios. Os apreciadores de 

"shogui" se reuniam ali para fazer suas disputas. 

Isso durou até o ano de 1975, quando o bar foi 

encerrado por questão comercial do proprietário. 

Dali os apreciadores de "shogui" 

conseguiram um canto no restaurante do sr. 

Nomura e, posteriomente, na barbearia Ichinosse. 

Assim, em 1993, o sr. Hiroshi Serikawa conseguiu 

uma sala nas instalções da C.A.C., e os associados 

passaram a se reunir nesse novo recanto. 

Como, em 1989, foi fundado a 

Sociedade dos Old-boys, a Sociedade dos 

Apreciadores de "shogui" havia sido anexada a 

àquela entidade, passou a ser parte das atividades 

recreativas dos old-boys. 

Já em abril de 1977, segundo um 

registro do Centro Cultural de Ibiúna, foi realizado 

o campeonato de "shogui" da região sudoeste de 

S. Paulo, na sede da Associação dos Jovens de 

Ibiúna. 

Conforme uma tabela de atividades da 

Federação Esportiva da Região Sudoeste de S. 

Paulo, o campeonato de "shogui" realizado em 

1997, foi o 11° evento deste jogo. Portanto, o 

campeonato de "shogui" realizado em Ibiúna no 

ano de 1977, pode ser considerado muito mais 

antigo do que o da Federação. 

OS CAMPEONATOS 

REALIZADOS EM IBIÚNA 

1977= Campeonato de Shogui da região sudoeste 

de S. Paulo; 

1983= Campeonato Amistoso de Shogui da região 

sudoeste de S. Paulo; 

1989= Campeonato de Shogui da região sudoeste 

de S. Paulo; 

1992= Campeonato de Shogui da região sudoeste 

de S. Paulo; 

1995= Campeonato de Shogui da região sudoeste 

de S. Paulo. 

Os locais dos campeonatos mudam 

anualmente, em forma de rodízio, entres as cidades 

de Ibiúna, Piedade e Sorocaba. Quem participa 

neste campeonato e conquista o primeiro ou o 

segundo colocado, se este participante for 

possuidor da categoria especial ou 1o Grau, ele sobe 

um grau no ranking da Federação. Aqule que 

possui uma graduação acima do 2 ° Grau também 

sobe de categoria, porém dependendo da situção 

apresentada na disputa. Assim, consecutiv^mente 

vai subindo de categoria. Os Graus das categorias 

oficias são concedidos pela Federação Brasileira 

de "shogui". 

OS MEMBROS DE IBIÚNA 

CLASSIFICADOS EM "SHOGUI" 

• 3o Grau= Hiroshi Serikawa (presidente), 

Takio Yoshizawa, Oono, Zenichi 

Shirahama, Hiroshi Muramatsu. 

• 2o Grau= Fumio Karamatsu, Tadashi Tsuruoka, 

Saburo Hozono. 

• 1o Grau= Tamio Muramatsu, Yoshito Tanaka, 

Hissashi Sumiya, Motomi 
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Maruyama, Ossamu Muramatsu, 

Yassuo Kamimura, Toshiaki Fujii. 

NODO-JIMAN 
CONCURSO DE CALOUROS 

também nos "nodo-jimans" de Piedade, Pilar do 

Sul e até de Registro. Foi grande o mérito deste 

conjunto, portanto, quando ele dissolveu-se muitos 

"nodo-jimans" perderam a sua continuidade. No 

caso de íbiúna, teve que contratar o conjunto 

Maruyama da União dos Músicos Nipo-brasileiros; 

isso, continuou até 1966. 

A FORMAÇÃO DO CONJUNTO DE ÍBIÚNA 

Logo após o término da Segunda 

Guerra, mesmo no estado de desnutrição e de fome, 

o povo japonês procurou momentos de 

entretenimentos na música popular para reativar 

suas esperanças de cada dia. O "nodo-jiman" 

(concurso de calouros) da NHK tornou-se o 

programa de rádio de maior audiência no Japão. 

Esta transmissão passou a ser captada 

também no Brasil e tornou-se popular também no 

meio da colônia japonesa radicada neste país. 

Em íbiúna o "nodo-jiman" começou lá 

pelos anos de 1956 e foi popularizando-se. O 

acompanhamento musical era feito mediante 

violino ou sanfona, porém, em 1968, Mitsuo 

Ideriha, que estava dedicando-se à lavoura, reuniu 

alguns amigos e formou o primeiro conjunto 

musical. 

CONJUNTO IDERIHA 

Bandolim Ossamu Watanabe 

Violino Yoshihiro Watanabe 

Violão Massamitsu Souma 

Violino Satoru Ideriha 

Bateria Mitsuo Ideriha 

Três anos depois, os quatros seguintes 

juntaram-se ao grupo. 

Violino Massami Haguino 

Trombone Hissashi Inoguchi 

Clarinete Yoshiro Kawaii 

Violão Akira Tanakura 

Este conjunto continuou até 1963, 

cuja presença havia se tornado indispensável não 

somente nos "nodo-jimans" de íbiúna, como 

Em 1967, os jovens que gostavam de 

música se juntaram para formar um novo conjunto 

de íbiúna. Convidaram o maestro Kenkichi Inagaki 

que morava em Pinheiros, São Paulo, para orientar 

o conjunto. 

Violino e 

bandolim Haruo Tanaka 

Violão Hirokazu Tanaka 

Bandolim Tadaoki Mimoto 

Bateria Ken ichiro Kunimoto 

Em 1975 aderiram à banda: 

Sanfona Ken-ichiro Komine 

Em 1980 : 

Bateria Shoji Kimura 

Bateria e 

sanfona Takashi Kimura 

A bateria foi adquirida do conjunto 

Ideriha e, este novo grupo, percorreu a região 

sudoeste de São Paulo durante dez anos. Em 1977, 

foi convidado não somente pelos moradores de 

íbiúna, como também dos de Piedade e municípios 

vizinhos; a denominação do conjunto foi mudada 

para Conjunto Sudoeste de São Paulo. Este 

Conjunto foi solicitada por todas as regiões 

sudoeste de São Paulo, como também fez 

acompanhamento musical nos "nodo-jimans" de 

São Paulo até a sua dissolução em 1991. 

A partir desta época, o "karaoke" 

conseguiu maior demanda e os "nodo-jimans" 
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passaram a ser realizado com este novo meio. 

OS PARTICIPANTES DO CONCURSO 

NACIONAL DE CALOUROS DA COLÔNIA 

KARAOKE 

Em 1980, iniciou-se o "karaoke" no bar 

de uma casa noturna de São Paulo onde os 

participantes começaram a apreciar. Dentro de uns 

três ou quatro anos, o "karaoke" fez grande sucesso 

porque a família inteira podia participar. 

O "boom" atingiu toda a colônia; os 

brasileiros em geral também passaram a se envolver 

ao prazer de cantar. Nas festas de casamento e nos 

festivais em geral, o "karaoke" tornou-se 

indispensável para alegrar o ambiente. 

Em 1985, realizou-se o 1° festival de 

"karaoke" da região sudoeste de S. Paulo e, desde 

então, todos os anos este evento vem sendo 

repetido. E, anualmente, representantes desta 

região estão participando ao Grande Concurso 

Brasileiro de Karaoke. 

Foi estabelecido, em 1994, o 

departamento de "karaoke" no Centro Cultural de 

Ibiúna e, todas as quarta-feiras à noite, ficou 

estabelecido como o dia de ensaio. Há 

aproximadamente, 60 sócios assíduos que 

participam nos concursos dos municípios vizinhos 

e também organizam concursos inter-bairros de 

Ibiúna: este concurso iniciou em 1996 e continua 

sendo muito aplaudido. 

Quem montou a primeira casa de 

"karaoke" em Ibiúna foi Hirofumi Maeda. A casa 

fez muito sucesso durante mais de dois anos e, por 

questão pessoal, a casa foi fechada. 

Em 1992, Hakaru Azuma reuniu os 

amigos e formou um grupo de "karaoke" que 

passaram a se reunir aos domingos para ensaiar e 

este grupo ainda continua atuando com muita 

harmonia. 

Em 1996, Ken-ichiro Komine montou 

uma outra casa de "karaoke" chamada Komine 

Karaoke Family e continua até hoje. 

OS QUE PARTICIPARAM AO GRANDE 

CONCURSO BRASILEIRO DE KARAOKE 

1990 a 1994 =Nobuki Takano, Mayumi Furuya 

Shigueru Takechi, Haruo Tanaka 

1995 a 1997 =Massaaki Furuya, Mayumi Furuya 

Shigueru Takechi, Haruo Tanaka 

Mika Kamimura, Massaru Kimura 

Mitsu Kimura 

Nodo-Jiman (28 de março 1982) 
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AGRICULTURA DE IBIÚNA 

A PRODUÇÃO DE BATATA 

A produção de batata passou de Cotia, 

Vargem Grande, São Roque à Ibiúna, região 

sudoeste de São Paulo. Principalmente, Ibiúna se 

destacou com sua enorme produção deste gênero 

agrícola. 

Na vanguarda dos grandes produtores 

de batata estava um dos fundadores da Cooperativa 

Agrícola de Cotia, Seiki Murakami, seguido pelos 

Tamotsu Takadachi, Ichiji Hirata, Takashi 

Munakata,Takashi Kawakami e Issamu 

Yaguinuma, famosos "batateiros"(senhores das 

batatas). Ibiúna tornou-se conhecida como uma 

região onde tudo girava em torno das batatas. 

Em 1942, quando construíram o 

depósito da C. A.C., já havia 60 famílias dedicando-

se na produção de batatas e este clima continuou 

mesmo até após a Segunda Guerra Mundial. 

Em 1952, a Cooperativa Agrícola de 

Cotia começou importar tratores e fornecer aos 

sócios interessados. Os tamanhos e as marcas 

tornaram-se variados; as preferências foram 

mudando aos tratores de grande porte. E, com a 

fabricação de tratores no Brasil, iniciou-se a 

mecanização da agricultura e, com a ampliação das 

áreas cultivadas, a produção cresceu em grande 

escala. 

A pulverização das plantas em forma 

manual, também passou a ser mecanizada. Com o 

avanço dos produtos preventivos contra doenças 

dos batatais, o sulfato de cobre foi substituído pelo 

manzate, jitane e outros produtos com maior poder 

anti-séptico e até a batata tipo binji, que era 

vulnerável as doenças, passou a ser plantada em 

grande escala. Com isso, Ibiúna tornou-se o maior 

produtor deste tipo de batata. 

Após Eiichi Yuri, que se instalou em 

Pilar do Sul, ter introduzido uma possante bomba 

de irrigação (com 120 HP) na produção de batata 

e obteve grande sucesso, o plantio da batata na 

região de Ibiúna que, até então estava a mercê da 

chuva, passou a ser controlado mediante a 

irrigação. Hoje a irrigação tornou-se uma 

mecanização indispensável a todos os agricultores 

desta região. 

O fa to r que b e n e f i c i o u ao 

desenvolvimento do G.T.C. de Ibiúna e as 

atividades culturais como a construção do 

pensionato estudantil, escolas, sede da Associação 

Lista da produção de batata em 1944 e 1950 transportada pelo G.T.C. de Ibiúna 

(em sacas de 60 quilos) 

jan. fev. mar. abr. maio jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 

1944 4.599 1.088 3.827 5.027 2.342 756 1.070 689 15 - 330 149 

1950 3.088 7.958 10.016 8.537 7.466 1.776 25 26 - 161 813 

• Total de 1944 = 19.885 sacas •Total de 1950 = 39.793 sacas 

• 1975 = Total do ano =205.083 sacas 

(Dados apresentados na assembléia geral de 1975) 
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dos Jovens, sede do Centro Cultural e outras, foi o 

poder econômico dos plantadores de batatas. 

• Os maiores produtores de batata em 1944 

(dados do G.T.C.) 

1° Seiki Murakami 3.337 sacas 

2o Tamotsu Takadachi 1.832 sacas 

3o Ichiji Hirata 1.732 sacas 
4º Takashi Munakata 1.440 sacas 

5o Takashi Kawakami 1.360 sacas 

6o Issamu Yaguinuma 1.157 sacas 

Notas: os dados acima mencionados são 

baseados no livro de controle do G.T.C. dos anos 

1944 e 1950. 

Portanto, os produtos transportados com 

veículo próprio ou dos consignatários não estão 

incluídos. 

No caso de Shiguemori Maeda, um dos 

maiores produtores de batata da época, não consta 

na lista porque utilizava outro meio de 

comercialização de seus produtos. 

Dados da Associação de Disputa no plantio 

de batatas organizada pelo Grupo de 

Transporte Coletivo de Ibiúna 

• 1960 = 4a competição 

1o Nobuki Kawakami 34 sacas tipo binji 

2o Toshihiro Ozaki 29 sacas tipo fubela 

3o Keissuke Fukui 28 sacas tipo binji 

• 1961 = 5a competição 

1o Nobuki Kawakani sem dados 

2o Muneo Kawakami sem dados 

3o Yoshitoki Takemura sem dados 

• 1962 = 6a competição 

1o Minoru Kawakami sem dados 

2o Nobuki Kawakami sem dados 

3o Muneo Kawakami sem dados 

• 1963 = 7a competição 

1o Tooru Makino sem dados 

2o Muneo Kawakami sem dados 

3o Nobuki Kawakami sem dados 

• 1964 = 8a competição 

1o Yoshitoki Takemura 27 sacas tipo kojima 

2o Muneo Kawakami 24 sacas tipo binji 

3o Nobuki Kawakami 16 sacas tipo kojima 

Nos anos 80, o cansaço das terras 

obrigou os agricultores a procurarem outras 

alternativas. Além disso, no meado de 1980 veio a 

escalada da inflação e, com isso, muitos produtores 

de batata sofreram enormes prejuízos e, muitos 

deles, não puderam suportar o colapso. Segundo 

dizem, isso veio acelerar a falência da Cooperativa 

Agrícola de Cotia. Muitas tragédias aconteceram 

entre os produtore e a partir dessa época o plantio 

de batata teve uma queda acentuada; o entusiasmo 

dos plantadores havian chegado ao fim. 

TOMATE 

No início dos 

ano 40, o cultivo de tomate 

já havia se expandido pela 

região de Ibiúna inteira. 

Segundo um dado do ano 

de 1944, a produção de 

tomate transportada pelo 

G.T.C. atingiu 34.692 

caixas. A produção desse 

ano foi: 

Principalmente 

nos anos de 1946 a 47, o 

preço do tomate atingiu 

uma alta que se uma 

família plantasse cinco mil pés de tomates, entre 

agosto a novembro, teria uma renda para viver 

durante um ano inteiro! 

Entre o meado do ano 1940 até o de 

1950, o plantio de tomate fora da época conseguiu-

se grande sucesso na produção e no preço, como 

no caso de Morio Arizono que teve ótimas safras 

de inverno, cultivando tomate no bairro de Paruru 

Jan. 1.760 

Fev. 5.777 

Mar. 11.621 

Abr. 8.171 

Maio 3.499 

Jun. 1.913 

Jul. 303 

Ago. 110 

Set. 4 

Out. 0 

Nov. 37 

Dez. 1.456 
(cx.) 
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Como havia um preço estável, outros 

agricultores também tentaram cultivar esse tipo 

caqui, contudo, como o cultivo exigia 

conhecimento e técnica além de muita mão de obra 

no seu empacotamento, a maioria acabou 

desistindo. Quem ainda continua o plantio deste 

tomate, desde 1963, é o Takayuki Hara que vem 

plantando pelo menos uma vez por ano, usando a 

técnica "roji-saibai". Tornou-se muito conhecido, 

até o ano de 1989, porque o departamento de venda 

de tomates da C. A.C. indicou o produto dele como 

o melhor da praça. Após o ano de 1990, Hara 

passou a cultivar tomate caqui tipo japonês, o 

famoso "Momotaro" em estufas e obteve êxito. 

Além de Takayuki Hara, Ryoichi 

Hayashi também está utilizando o sistema "roji-

saibai" e produz tomate caqui em grande escala. 

Issao Saito e Edson Nakashima também estão 

cultivando tomates em estufa com grande sucesso. 

Nos anos de 1949 foi importado a 

semente do tipo Carmem, procedente de Israel, que 

pela sua facilidade na colheita e no empacotamento 

está sendo muito cultivado pelos agricultores 

japoneses; este tipo teve grande aceitação no 

consumo e, atualmente, continua se expandindo. 

HORTICULTURA 

Pesquisando os dados do G.T.C. dos 

anos 1943 a 1945, encontram-se mencionados os 

seguintes produtos: batata-doce, pimentão, 

abóbora, beringela, couve-flor, repolho, cenoura, 

vagem, ervilha torta, alcachofra e outros. 

Exceto alguns casos, a quantidade de 

despacho de cada família era de 1 a 20 caixas por 

cada vez, e o repolho de 5 a 30 sacas. As 

alcachofras eram despachadas em sacas e não em 

caixa como hoje. 

A horticultura tomou um grande 

impulso nos anos 60; após o meado de 1970, Ibiúna 

tornou-se famosa como a região de horticultura. 

• ALFACE 

Be i rando as margens do rio 

Sorocamirim, há uma ampla área de brejo. Quem 

teve a idéia de enxugar esta área cavando valas e 

transformando-a em terreno para cultivar alface e 

outras hortaliças, foram os imigrantes que vieram 

se instalar na região no pós guerra. 

Atualmente alface tornou-se possível 

cultivar em terreno elevado e passou a ser um dos 

principais produtos da região. 

•CENOURA 

A plantação da cenoura, até 1950, era 

aproximadamente 0,2 a 1,0 hectare por família. 

Posteriormente, com a divulgação de herbicida e 

nova espécie de cenoura resistente às doenças, a 

área de plantio cresceu amplamente. Em 1975, a 

venda anual de cenoura do depósito da C.A.C. de 

Ibiúna chegou a atingir os 8,5 %, da produção geral, 

atingindo 95.878 caixas. 

Nos anos 90, um dos maiores produtores 

de cenoura, Kazuhiko Maeda, mudou sua fazenda 

para o estado de Minas Gerais. Além disso, como 

o produto de verão era volúvel e perecível, a 

plantação de cenoura sofreu uma queda, contudo, 

ainda continua sendo um produto principal de 

Ibiúna. 

• REPOLHO, COUVE-FLOR 

Segundo os dados do G.T.C, já em 1943 

estes dois produtos estavam em destaque. Naquela 

ocasião, estes produtos estavam sendo cultivados 

apenas na temporada do inverno. Porém, a partir 

do meado de 1960, passaram a ser produzido 

durante o ano inteiro, depois que conseguiram uma 

espécie híbrida para uma só temporada. No caso 

do repolho também importaram uma espécie 

híbrida do Japão para semear na época de verão. 

Estas duas espécies tornaram-se atualmente dois 

produtos principais de Ibiúna. 

• BRÓCOLIS 

O plantio desta verdura já veio sendo 

cultivado há muitos anos atrás, porém, em pequena 

escala. Só a partir do meado de 1960 é que 
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começaram plantar em grande escala e, atualmente, 

tornou-se uma das principais produções desta 

região. 

Com as vantagens de fácil acesso ao 

mercado de São Paulo, com uma distância de 

apenas 70 quilômetros, e uma altitude de uns 1.000 

metros, Ibiúna passou a produzir muitas variedades 

de hortaliças, principalmente, de produtos da 

temporada de verão. 

Ultimamente o uso de estufa está 

tornando-se cada vez mais amplo e, com isso, esta 

região ficou conhecida como uma área produtora 

de hortaliças especiais. A perspectiva para o futuro 

é bastante promissora. 

AVICULTURA E MOINHO 

DE RAÇÃO 

• Avicultura para a produção de ovos 

A avicultura para a produção de ovos 

foi desenvolvida no subúrbio de São Paulo pelos 

sócios da Cooperativa Agrícola de Cotia, após 

meado de 1930. 

A fim de atender a demanda dos 

associados, a Cooperativa montou um moinho de 

rações para avicultura. Até o ano de 1942, as rações 

eram misturadas com pás de maneira precária, 

porém, em 1944 instalou-se uma misturadeira 

mecânica para obter maior rendimento. 

Em 1945, foi construído o centro de 

pesquisa da avicultura em Moinho Velho, onde 

iniciou-se o melhoramento dos tipos das aves. 

Em 1947, a Cooperativa montou uma 

encubadeira em Caxingui. A venda de ovos havia 

aumentado tanto que a Cooperativa chegou a 

estocar em frigorífico 76.000 dúzias de ovos para 

poder controlar a distribuição; isso foi crescendo 

anualmente de maneira assustadora. 

Foi em 1940 que se deu início da 

avicultura em Ibiúna. Quem iniciou foi o associado 

da Cooperativa Seiki Murakami, no bairro de 

Capim Azedo. Começou com 500 aves que, na 

ocasião, era um número bastante considerável. Em 

seguida, Shiguemori Maeda também entrou no 

ramo e, assim, a avicultura foi se expandindo pela 

região inteira. 

Segundo um dado do G.T.C., a 

produção transportada por este grupo atingiu, em 

1944, 1.640 engradados de 30 dúzias de ovos cada 

um; 27 famílias já estavam se dedicando à 

produção de ovos. 

• Os maiores produtores de ovos de 1944 foram: 

1 ° Seiki Murakami 408 engradados 

2o Horiguchi 364 engradados 

3º    Eiichi Yuri   187 engradados 

4o Shiguemori Maeda 155 engradados 

Na época, as instalações para avicultura 

eram de forma horizontal e, na frente dos 

galinheiros haviam área de passeio. 

Nos anos de 1950, o número de cabeças 

aumentou e cada avicultor passou a criar em média 

1.500 cabeças. Na época, plantavam-se couve 

manteiga e "nira" para repicá-las e misturar nas 

rações. 

Em 1957, 42 famílias passaram a se 

dedicar na avicultura, cuja produção tornou-se, 

depois da batata, a segunda maior produção 

despachada pelo depósito da C.A.C. de Ibiúna. 

Com o crescimento repentino do 

consumo de ovos, a avicultura teve que ser 

ampliada e racionalizada em grande escala; para 

atender a demanda do mercado, houve necessidade 

de transformar a avicultura em grandes empresas. 

Portanto, a avicultura em pequena escala, como 

uma produção subsidiária ou alternativa, perdeu 

terreno e acabou se extinguindo. 

Dentro desta realidade, em 1969, 

Shiguemassa Saito demitiu-se da Cooperativa 

Agrícola de Cotia e fundou uma empresa avícola, 

juntando seu irmão Yoshiteru e mais alguns 

parentes. O empreendimento cresceu e, hoje, 

tornou-se uma das maiores empresas avícolas do 

Brasil. 
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• Os Tipos de aves 

Dois anos antes da C.A.C. construir uma 

encubadeira em Caxingui, em 1945, Massayoshi 

Tomita havia construído uma encubadeira em 

Ibiúna; tinha a capacidade de chocar 1.500 pintos 

por cada vez. Todavia, os ovos tinham que ser 

virados manualmente e isso requeria muito 

trabalho. Esta encubadeira foi herdada, mais tarde, 

pelo genro do percursor, Kenzi Hozawa, chegando 

a chocar 20.000 pintos por cada vez e teve 

continuidade até o ano de 1953. 

Quem começou a vender os tipos de 

aves produtoras, deixando em consignação com a 

encubadora da C.A.C. de Caxingui, foram 

Shiguemori Maeda, Shiguemassa Saito e Tsuyoshi 

Haraguchi. Posteriormente, Shiguemassa Saito e 

Tsuyoshi Haraguchi desistiram do ramo e passaram 

a criar aves produtoras de ovos; apenas Shiguemori 

Maeda continuou no empreendimento. Em 1967, 

Hiroshi Doy veio aderir-se a este ramo de negócio. 

Com o falecimento de Shiguemori Maeda, seu filho 

adotivo Hissao Uchimura deu continuidade no 

empreendimento até novembro de 1986. Em 

seguida, Hiroshi Doy também faleceu e sua esposa 

Tsuyuko Doy continuou com os negócios e, após a 

quebra da Cooperativa Agrícola de Cotia, passou 

a fornecer ovos à companhia fundada por um ex-

funcionário. 

• Avicultura de frango para corte 

Em agosto de 1959, a Cooperativa 

Agrícola de Cotia construiu, em Jaguaré, um 

abatedours de frangos com a capacidade diária de 

5.000 unidades. 

Em Ibiúna, a criação de frangos pelos 

japoneses iniciou-se em 1965. Os criadores, na 

maioria, eram aqueles que já estavam no ramo da 

produção de ovos, portanto, utilizavam as granjas 

já construídas. 

A criação de frangos foi aumentando 

gradativamente e, nos anos de 1970, 21 famílias 

estavam no ramo. Entretanto, com a crise que se 

seguiu nos anos de 1980, 81 e 82, a maioria 

abandonou o ramo e, em 1989, apenas 8 famílias 

continuavam na produção de frangos. A criação 

de frangos teve continuidade até 1993, pouco antes 

da falência da C.A.C. Não podendo controlar a 

situação do mercado, a Cooperativa teve que 

encerrar o projeto de integração frangos e ovos, 

em fevereiro de 1995. Assim, os criadores de 

frangos acabaram por dispersar se. Já nesta altura, 

restava apenas duas famílias no negócio, contudo, 

com o encerramento da integração, também 

acabaram por espalhar-se. 

Em 1979, iniciou-se a criação de 

codorna. Massato Ootsubo de Cachoeira, Ryuzo 

Suguimoto de Nos pintos foram os percursores. 

Após dez anos de continuidade, o primeiro deixou 

o ramo em 1992 e o segundo em 1991. 

• Moinho de rações de Ibiúna 

Inicialmente, os dois primeiros 

avicultores japoneses da região, abasteciam-se com 

os produtos do moinho de Vargem Grande. 

Entretanto, com o aumento de avicultores e o 

número de cabeças nesta região, a produção do 

moinho não conseguia atender a demanda que 

crescia rapidamente. Foi então que surgiu a 

necessidade de construir um moinho em Ibiúna. 

Assim, os avicultores ligados à C.A.C. se uniram 

para solucionar o problema da ração. 

A assembléia geral para a fundação do 

moinho de ração: 

* Data: dia 5 de agosto de 1969. 

* Sócios fundadores: 17 sócios 

Shiguemori Maeda, Hideyoshi Saito, 

Yoshihiko Maeda, Muneyoshi Nakayama, 

Hiroshi Nakamura, Yoshijiro Muramasu, 

Takayoshi Takafuji, Tsuyoshi Haraguchi, 

Yoshizo Shiokawa, Seiichi Setoguchi 

Keiko Hozawa, Hidetaro Tamoto, 

Shiguemassa Saito, Yoshio Kawakami, 

Yung Costa Manso, Hiroshi Doy, Francisco 

A. Bastos. 

Yoshijiro Muramatsu, Tsuyoshi Haraguchi, 

Shiguemassa Saito e Francisco A. Bastos parti

ciparam apenas da reunião de fundação, mas não 

se engajaram na construção do moinho. Portanto, 

o verdadeiro número dos sócios fundadores eram 
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13 pessoas. 

Orçamento total da construção... Cr$ 115.000,00 

Investimento total Cr$ 60.771,00 

Diretor executivo Takayoshi Takafuji 

Chefe do moinho Kenzi Hozawa 

O moinho passou a funcionar a partir 

do dia 1o de junho de 1970, produzindo 200 

toneladas mensais de rações. 

Na 2a assembléia geral, realizada no dia 

13 de março de 1971, foi apresentado uma renda 

de Cr$ 144,00. Após isso, graças ao esforço do 

diretor executivo, chefe do moinho e os outros 

diretores, como também a colaboração dos 

avicultores, o moinho passou a produzir 700 

toneladas mensais de ração para 23 famílias de 

avicultores. A partir desse pico, nos anos 80, com 

a queda da avicultura, a produção de rações 

também diminuiu para 300 toneladas mensais. Em 

17 de fevereiro de 1987, este moinho de rações foi 

dissolvido e passado à CAC-CC, seção de ração 

da Cooperativa Agrícola de Cotia. 

Os associados da Cooperativa do após 

dissolução do moinho foram: 

Hiroshi Doy, Ryuzo Suguimoto, Emiko 

Ayukawa, Hissao Uchimura, Michiharu 

Takahashi, Massato Ootsubo, Hiroyuki 

Kawakami, Keizo Oonishi, Seiichi 

Setoguchi, Hissashi Sumiya, Tsuguio 

Morita, Katsumi Shimizu. 

Após ter entregue o moinho a seção de 

rações da Cooperativa, o moinho ficou sob a 

administração dos funcionários desta seção. A 

moagem de milho e a mistura da dosagem ficaram 

por conta dos 12 associados que permaneceram e, 

a produção, continuou até o dia 18 de junho de 

1988. Nesta data foi encerrada as atividades do 

moinho, por questão da conveniência da seção de 

rações da Cooperativa. Após a desativação, foi feito 

um investimento junto ao moinho de Vargem 

Grande, para que este moinho viesse a fornecer 

rações aos avicultores de Ibiúna. Depois da falência 

da CAC-CC, o moinho passou a ser administrado 

por alguns interessados de Vargem Grande, dando 

continuidade na distribuição de rações pela região. 

FRUTICULTURA 

A fruticultura expandiu-se com maior 

presença nesta região a partir dos anos 60. Porém, 

já em 1933, Hiroshi Saito havia iniciado o cultivo 

da uva Itália com grande sucesso. Isso, 

naturalmente, despertou o interesse de muitos 

agricultores. Na revista da C.A.C. "Nogyo to 

kyodo", lançada no dia 7 de novembro de 1969, 

foi publicado uma conversa entre agricultores na 

qual Hiroshi Saito falou: 

- Primeiro eu consegui as mudas através 

do centro de pesquisas da C.A.C. de Moinho Velho. 

Acho que foi no ano de 1950. Entretanto, essas 

mudas não se adaptaram bem. Tempos depois, 

alguém me informou que havia outras mudas de 

fontes diferentes e consegui obter as de Ferraz de 

Vasconcelos. Fiz muitas experiências através dos 

anos. 

Naquela época, não havia ninguém para 

trocar informações, portanto, o jeito era pesquisar 

sozinho a partir do nada. Por conseguinte, Saito 

pesquisou durante cinco anos até adquirir a 

convicção de que o cultivo dessa espécie iria dar 

certo. A região sudoeste de S. Paulo sempre foi 

pioneira em fruticultura na colônia, porém, nunca 

teve uma expansão geral neste setor. Havia muitas 

razões, no entanto, a ausência de geada foi 

determinante e a outra porque não havia 

necessidade de encarar com o cultivo de plantações 

trabalhosas para conseguir um determinado lucro. 

Portanto, ultimamente, apenas 17 famílias vem se 

dedicando as plantações com estabilidade e os 30 

restantes ora cultivam, ora abandonam de acordo 

com a demanda do mercado. 

Segundo o boletim da C.A.C. de 1975, 

o número de cultivadores de uva Itália era 30 

famílias, cuja produção anual ultrapassava os 

52.482 caixas e a venda deste produto eqüivalia a 

5,1% da venda total dos produtos do depósito da 
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C.A.C. de Ibiúna. Tendo esse ano como pico, a 

produção da uva Itália teve sua queda e, hoje 

(1997), apenas 5 famílias se dedicam a esta cultura. 

Muitas são as razões do abandono; a condição 

climática desfavorável é um fator fundamental, pois 

justamente na época da seleção e da colheita entra 

na temporada da chuva. Com isso, a luta contra as 

doenças torna-se cansativa e a falta da luz solar 

diminui o teor de glicose das frutas. Além disso, 

destacaram-se áreas mais apropriadas do que as 

de Ibiúna, como Pilar do Sul, São Miguel Arcanjo 

e outras. 

Além da uva Itália, muitas outras 

culturas de frutas foram introduzidas na região. 

Segundo os dados de Mitsuo Miyazaki, especialista 

em fruticultura na região, nota-se o seguinte: 

Entre estas frutas, a framboesa foi 

cultivada apenas por Mitsuo Miyazaki e não se 

alastrou. As maçãs (Brasil e Anna) foram cultivadas 

por alguns agricultores, porém, talvez por não ser 

cultura apropriada à região, acabou sendo extintas. 

A ameixa (carmesinho) também seguiu o mesmo 

destino. As ameixas introduzidas posteriormente, 

a rubi primeiro e a rubi segundo, continuam sendo 

cultivadas. 

O caqui Fuyu foi plantado em enorme 

quantidade, porém, foi abandonado e atualmente 

apenas algumas famílias continuam cultivando. 

Hoje, na área de Ibiúna, apenas 12 famílias 

dedicam-se a fruticultura. 

Frutas Áreas cultivadas 

Uva Itália 6,4 hectares 

Ameixas 18,7 hectares 

Pêras 11,6 hectares 

Caqui Fuyu 4,5 hectares 

Caqui Guiombo 3,5 hectares 

Kiwi 2,0 hectares 

Nespera 0,2 hectares 

Nectarina 1,1 hectares 

(censo de novembro de 1997) 

MORANGO 

Em 1960, um imigrante do pós-guerra 

iniciou o plantio de morango nas terras baixas 

beirando a estrada dos Bandeirantes, nos 

quilômetros 60 aproximadamente. Naquela época, 

segundo informação, ainda não haviam introduzido 

o uso do plástico e, como era um cultivo em 

pequena escala, acabou extinguindo. 

Quem transformou o morango numa 

cultura bastante difundida na região de Ibiúna foi 

Michiharu Takahashi.Em 1969, aproximadamente, 

Michiharu Takahashi, Shujiro Ueguchi, Minoru 

Takaoka e Kanshiro Shiguenari, todos do bairro 

Capim Azedo, trouxeram mudas de morango da 

região de Piedade e iniciaram o plantio e isso 

alastrou-se pela redondeza. Em 1970, a produção 

de morango atingiu o seu auge, contudo, o plantio 

consecutivo na mesma terra causou queda na 

produção e todos passaram a cultivar outras coisas. 

Atualmente, só o Shigueo Nakamura continua 

cultivando o morango. 

O CULTIVO DE COGUMELO 

Como alimento benéfico a saúde, os 

jornais estão divulgando o valor nutritivo dos 

cogumelos. Ultimamente o cogumelo "hime-

matsutake" está sendo indicado como alimento 

preventivo do câncer e está despertando o interesse 

do povo. 

O COGUMELO "SHIITAKE" 

O sr. Sakai que se instalou em Votorantin 

em 1964, além de sua atividade principal que é a 

plantação de legumes, decidiu cultivar cogumelo 

Frutas Cultivada a partir de 

Pêra Schumith 1968 

Pêra Shinseiki 1974 

PêraHossui 1984 

Framboesa 1972 

Maçã Brasil 1960 

Maçã Arma 1978 

Ameixa carmesinho 1973 

Kiwi 1984 
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como uma segunda fonte de renda. Entregou a 

tarefa ao seu filho Mário que, em 1993, iniciou o 

plantio de "shiitake" e, atualmente, produz mais 

de 2.000 quilos anuais. Aproximadamente 50% do 

produto é vendido no local e, o restante distribuído 

nos restaurantes de S. Paulo. Hoje, os Sakais 

possuem 8.000 mourões de cultivo de cogumelos, 

cujo preço por atacado é vendido por R$13,00 a 

R$15,00 por quilo; no varejo, o preço é R$20,00 

(US$20,00) aproximadamente. 

Os mourões usados são troncos de 

eucaliptos não descascados, nos quais são injetados 

os "mushroom" e, oito meses depois, começa a 

colheita, cuja produção se estende a quatro anos. 

Como a durabilidade da produção depende da boa 

qualidade do "mushroom" injetado, os Sakais vão 

a procura de boas fontes, ora no Japão, ora na 

Faculdade de Agronomia de Botucatu. O ideal é 

conseguir "mushroom" nacionais, já aclimatados 

ao meio brasileiro, dizem eles. 

Além dos Sakais, os srs. Keiji Fujita e 

Iwao Utsumi também estão cultivando cogumelos. 

Apesar de terem iniciados um ou dois anos antes 

dos Sakais, estes não chegaram a uma grande 

produção; atualmente estão vendendo seus 

produtos aos restaurantes de S. Paulo e aos 

feirantes. 

O COGUMELO "HIME-MATSUTAKE" 

O sr. Ossamu Yaegashi, residente no 

bairro de Paruru, iniciou o plantio desta espécie 

em 1995; seu cultivo é feito nas áreas cerradas pelas 

vegetações e, hoje, está exportando anualmente 

1.000 quilos de cogumelos desidratados para o 

Japão. 

Além do sr. Yaegashi, os srs. Zensuke 

Nakayama, Takeshi Ujikawa, Takeshi Saito e 

Makoto Shirahata também estão empenhados no 

cultivo de cogumelo "hime-matsutake". 

= (Pesquisa de dezembro de 1997) 

A PRODUÇÃO DE FLORICULTURA 

O cultivo de flores em Ibiúna teve o seu 

início em janeiro de 1966. O precursor foi Hideo 

Takagui, que mudou-se do Vale do Paraíba para 

Ibiúna, onde alugou uma área de terra para 

horticultura e, nas horas vagas, iniciou o plantio 

de gladiolos e o cultivo de rosas. Essa terra estava 

localizada no km 63,5 da estrada dos Bandeirantes, 

onde atualmente está situado o Pesqueiro Oozato. 

Naquela ocasião, as flores cultivadas não 

eram levadas ao CEASA; eram entregue 

diretamente aos varejistas de Pinheiros. Justamente 

naquela época, o avicultor Hiroshi Doy também 

começou a cultivar crisântemos silvestres mas por 

alguma razão, abandonou este cultivo. Logo após 

isso, em 1968, Fumio Katata, residente no bairro 

de Ressaca, iniciou o plantio de cravos e de rosas. 

Já naquela ocasião, os atacadistas de flores haviam 

deixado a feira da frente do Estádio do Pacaembú 

e mudado para CEASA. 

No ano seguinte, em 1969, os irmãos Issao, 

Takeshi e Nobuko Saito fundaram a Flora Saito e 

passaram a cultivar crisântemos de inverno e 

crisântemos silvestres. Em 1970, Tsutomu 

Kawakami iniciou o cultivo de rosas no bairro de 

Cachoeira e, no ano seguinte, Takao Yamamura 

também iniciou o plantio de rosas no bairro de 

Cupim. Naquele mesmo ano de 1971, Yassushi 

Iwata que produzia crisântemos e cravos no bairro 

de Vargem Grande, mudou sua plantação para o 

bairro de Ressaca. 

Em 1971, mais de 20 famílias participaram 

da fundação de uma associação de floricultores 

centralizado na região de Cotia. De Ibiúna 

participaram os irmãos Takeshi e Nobuko Saito, 

Yassushi Iwata e mais alguns como sócios 

fundadores dessa associação. 

Já em 1972, a Flora Saito começou a culti

var os crisântemos de tamanho grande, em vasta 

área, introduzindo a técnica de cultivo sob 

iluminação desenvolvida em Indianapolis, nos 

Estados Unidos, em 1968. Além dos Saitos, os 

irmãos Mário e Jorge Kamimura também passaram 

a cultivar crisântemos com a técnica de iluminação 

no bairro Paruru. Hideo Okubo que veio de Cotia 

e se instalou no bairro de Verava também iniciou o 
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cultivo de crisântemos de inverno e crisântemos 

silvestres. Neste mesmo ano, Hideo Takagui 

comprou uma gleba no km 60 da estrada dos 

Bandeirantes, onde iniciou o cultivo de rosas e 

crisântemos silvestres. 

Naquele ano de 1972, com a introdução dos 

crisântemos Suprer (Margarida), o cultivo de 

crisântemos mediante a técnica de iluminação teve 

um desenvolvimento fora do comum, cuja técnica 

acabou por dominar todo o sistema de cultivo dos 

crisântemos da região ibiunense. Com isso, o 

número de cultivadores foi aumentando a cada ano, 

aumentando também a quantidade de produção e 

melhorando a qualidade dos produtos. De outro 

lado, como o cultivo das rosas era imprópria na 

região amena de Ibiúna, durante o inverno, a partir 

de 1980 os floricultores deixaram de plantar esta 

espécie de flor. 

Além de introduzir a técnica de iluminação 

aplicada no cultivo das flores, a Flora Saito passou 

a cultivar as variedades de samambaia, pois a 

apreciação das plantas ornamentais começava 

aumentando a cada ano. Em 1978, Nobuko, a irmã 

mais nova dos Saitos, conseguiu desenvolver a 

reprodução da samambaia de metro mediante o 

cultivo do poro, quebrando assim o conceito do 

processo de criar esta espécie de planta. Este fato, 

merece menção especial, pois é mais um motivo 

de orgulho da região ibiunense. 

Em 1979, Takao Yamamura que vinha 

cultivando rosas, passou a cultivar crisântemos em 

vaso; foi a primeira tentativa feita em Ibiúna. A 

essa altura, Minoru Kawakami que vinha se 

dedicando a avicultura no bairro de Ressaca, 

desistiu o ramo de criação de aves e transformou a 

enorme área de granjas em estufas coberta de 

plástico para se dedicar ao cultivo de plantas 

ornamentais. 

Após meado de 1980, a floricultura se 

expandiu mais ainda e as variedades de flores 

também aumentou. As flores de corte e de vaso 

aumentaram com as instalações de estufas 

gigantescas com cobertura de plástico, algumas 

com estruturas de ferro, outras com materiais não 

ferrosos. Com essas infra-estruturas, foram 

introduzidas técnicas modernas do exterior e a 

produção de flores passou a se agigantar de maneira 

assustadora. 

Em 1990, foi introduzido do Japão as 

espécies kikyo da Turquia e a autromeria, muito 

preferidas naquele país, que se adaptaram bem ao 

clima de Ibiúna, onde passaram a ser diversificadas 

em inúmeras variedades. 

As áreas de cultivo também foram 

ampliadas e, com a utilização das mudas 

imunizadas produzidas em laboratórios, a produção 

de flores tomou volume. Hoje, mais de cinqüenta 

famílias se dedicam à floricultura e a introdução 

das técnicas modernas continuam avolumando os 

negócios deste ramo. 

HISTÓRIA DO COMÉRCIO E 

DA INDÚSTRIA 

No período de 1930, na cidade de Úna, 

em torno da rua Quinze de Novembro, havia apenas 

algumas casas de comércio, cujos proprietários 

eram de origem sírio e italiano. Entre os japoneses, 

Toshinori Kikunaga foi o precursor na área de 

negócios; tinha uma venda na rua Quinze de 

Novembro, n° 214, que iniciou no ano de 1938. 

Em 1941, Kikunaga vendeu o seu estabelecimento 

ao Tokimi Samejima e construiu um prédio de três 

andares no n° 24 da mesma rua, onde instalou um 

bar, restaurante e hotel. 

Afastado da cidade de Úna, no bairro 

Cupim, Teruo Konishi montou uma venda em 1942 

e passou a dirigir a lavoura e o comércio. Porém, 

esta venda durou apenas dois anos. Já em 1945, a 

Cooperativa Agrícola de Cotia instalou, dentro do 

seu estabelecimento de Ibiúna, uma seção de venda 

onde passou a comercializar produtos necessários 

ao cotidiano dos associados. 

Em 1947, Nobutoshi Kaneko montou 

um bar na rua Quinze de Novembro, n° 46, e, como 
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gentileza da casa, teve a idéia de instalar uma caixa 

postal para melhor servir aos seus fregueses; isso 

cativou a simpatia dos compatriotas e muitas cartas 

e jornais passaram a ser endereçado aquele local. 

Este bar continuou até 1985. 

Em 1950, Kingo Konishi instalou uma 

venda no bairro de Paruru, que durou até 1968. Já 

no ano de 1951, Naoyuki Teshirogui instalou, na 

Praça da Matriz, um estúdio fotográfico. 

Entretanto, como ele era um dos poucos que sabiam 

falar ambas as línguas (japonesa e portuguesa), 

portanto, teve mais solicitações como intérprete do 

que como fotógrafo. Por conseguinte, o estúdio foi 

administrado e dirigido pela sua esposa com muito 

êxito. 

Naquele mesmo ano de 1951, Naoyoshi 

Ichinosseki instalou, na rua Quinze de Novembro 

n° 172, um salão de barbeiro. Dali ele mudou-se 

para vários locais, porém, como era o único salão 

japonês, todos os compatriotas procuravam-no para 

cortar o cabelo entre os bate-papos. O salão foi 

herdado por Massao, o filho mais velho, em 1974. 

No ano de 1952, Eissaku Hirata (José) 

iniciou o serviço de transporte. No ano seguinte, 

Aizo Teramae comprou o prédio do cunhado 

Toshinori Kikunaga e prosseguiu o negócio do bar, 

restaurante e hotel na rua Quinze de Novembro, n° 

24. Os três irmãos, Shizuo, Satio e Kaoru eram 

bem unidos e o estabelecimento passou a funcionar 

24 horas por dia até o ano de 1966. Foi muito 

estimado pelos compatriotas até ser fechado em 

1985. 

Em julho de 1953, Kikuo Mikami abriu 

uma relojoaria na rua Quinze de Novembro, n° 230. 

Posteriormente, mudou-se para o n° 33 e ampliou 

a loja com a filial no n° 32. Ainda hoje mantém as 

lojas com êxito. 

No mesmo ano de 1953, os irmãos 

Massao e Tomi Yamada montaram uma oficina 

mecânica para equipamento agrícola, na rua Zico 

Soares, n° 34. Posteriormente, mudaram a oficina 

para a avenida Capitão Manuel de Oliveira 

Carvalho, n° 327. Mais tarde, Tomi separou-se do 

irmão e montou sua própria oficina na rua Mario 

Arizono, n° 405 e continua até hoje. 

Nesse ano de 1953, Kuniteru Norizuki 

veio do interior do estado e abriu uma loja na rua 

Quinze de Novembro, n° 269, onde passou a vender 

equipamento de pesca, peças de bicicleta, revistas, 

livros e discos japoneses. Mais tarde mudou a loja 

para a rua Dr. de Camargo Melo, n° 40, onde con

tinua até hoje. 

Um outro percursor da área comercial 

que deve ser mencionado é o Yukio Samano, que 

montou uma venda na rua Quinze de Novembro, 

n° 266, em 1957, onde negociou até 1984. No 

mesmo ano de 1957, Issamu Arizono comprou a 

venda de Tokimi Samejima que havia na rua Quinze 

de Novembro, n° 214 e, em 1990, ampliou-a num 

supermercado (Pequeno Mundo), porém, acabou 

desativando-a. Nesse ano de 1957, Mamoru 

Miyamoto (José) também abriu uma livraria e 

papelaria na rua Quinze de Novembro, n° 45, 

porém, encerrou a atividade após dois anos. Em 

1962, Massao Saito montou uma estufa de bananas 

na mesma rua Quinze de Novembro, n° 124 e, em 

1976, passou o ponto ao cunhado Toshijiro 

Muramatsu. 

No ano de 1965, a Comercial Ozaki do 

bairro de Pinheiros, São Paulo, abriu uma filial de 

equipamento para irrigação na rua Quinze de 

Novembro n° 92, mas, acabou fechando após 

alguns anos. Naquele mesmo ano, Tsuyako Kawai 

instalou um instituto de beleza nessa mesma rua 

no n°. 196 e ainda mantém sua atividade. 

Em 1967, a Comercial Kurozawa do 

bairro Pinheiros abriu uma filial de revendedora 

de tratores na rua Quinze de Novembro, n° 211, 

onde vendia também peças e acessórios. Esta filiial 

foi repassada ao Fernando Tamura em 1970. Em 

1976, Katsuo Yamamoto que havia iniciado uma 

firma de transporte no bairro Ressaca no ano de 

1968, mudou-se para a cidade de Ibiúna, na rua 

Benjamin Constant, n° 456, onde funciona até hoje. 

No ano de 1968, Kazuo Kitadani, Satio 

Teramae e Massanori Tomida criaram uma 

companhia e montaram uma loja de móveis 

(Aurema) na rua Capitão Cardoso de Melo, n° 31. 

Em 1993, esta loja foi passada para um brasileiro. 
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Em 1969, Kuniaki Mikami abriu uma 

relojoaria na rua Quinze de Novembro, n° 253 e, 

posteriormente, mudou-se para o n° 242 onde con

tinua até hoje. Nesse mesmo ano, Mario Mikami 

instalou um bar na rua Quinze de Novembro, n° 

324 e, este bar, foi passado ao Saburo Yuri em 

1973, depois para Sanshiro Taneichi em 1981, 

depois para Satoshi Fukuoka em 1989 e, 

finalmente, para Sanshiro Taneichi que reformou 

o prédio e abriu uma sapataria que vem 

funcionando até hoje. No n° 8 desta mesma rua, 

em 1970, Chikara Kagohara instalou um bazar que 

continua mantendo ainda hoje. 

No ano de 1970, muitos, japoneses se 

aderiram ao ramo do comércio. Kazuo Yamashita 

montou uma loja de equipamentos agrícolas na rua 

Quinze de Novembro, que fechou em 1982. Umeko 

Soma abriu um bazar no n° 281 da mesma rua e 

mantém ainda hoje. Akihiro Matsushima iniciou 

uma firma de transporte na rua Colômbia, n° 418 e 

continua até hoje. Fernando Tamura comprou a fil

ial da Comercial Kurozawa, sito à rua Quinze de 

Novembro, n° 211, passou a negociar equipamento 

agrícola. Posteriormente, mudou-se para rua 

Pindoca Soares, n° 45 e ainda hoje está continuando 

o seu negócio. 

Em agosto de 1972, Shiguemassa Saito 

associou-se com seu irmão Yoshiteru e outros 

parentes, fundaram a Sociedade Avícola Saito S.A. 

E, em agosto de 1976, fundaram uma filial no 

município de Bela Vista de Goiás, estado de Goiás. 

Em seguida, em junho de 1984, abriram 

uma outra filial no município de Avaré, estado de 

São Paulo. Em 1991, instalaram o escritório cen

tral da firma em São Paulo. Em junho de 1994, 

construíram uma outra filial no município de 

Quintana e, em seguida, instalaram também uma 

reprodutora de pintos em Herculândia. Logo 

construíram uma encubadeira no município de 

Pompéia, todas no estado de São Paulo. Assim o 

empreendimento da firma continua crescendo ano 

após ano. 
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• O sistema de aplicação dos investimentos. 

Comissão administrativa: Presidente 

Shiguemassa Saito, Vice-Presidente Yoshiteru 

Saito; Membros: Shizuma Suzuki, Seitaro Ogawa, 

Shujiro Kamiguchi. 

Comissão Executiva: Diretor Presidente 

Executivo: Yoshiteru Saito. 

Diretores Execut ivos : Nelson 

Massayoshi Saito, Fumio Saito, Otávio Kazuyoshi 

Saito. 

Esta empresa está criando os 4% das 

70.000.000 de cabeças das aves produtoras de ovos 

no Brasil inteiro. 

Em 1973, Hirokazu Muramatsu abriu 

uma farmácia na rua Quinze de Novembro, n° 145 

e, posteriormente, em 1985, vendeu-a a um 

brasileiro. No n° 254 desta mesma rua, Eiichi 

Kayama instalou uma loja de equipamentos e 

produtos para agricultura. Inicialmente, era uma 

filial da loja que possuía em São Roque, mais tarde, 

fechou a matriz e centralizou os negócios em 

Ibiúna, formando uma companhia limitada 

associando-se com o filho Carlos e o genro Kouichi 

Uemura. Algum tempo depois, mudou a loja para 

o n° 92 da mesma rua e instalou o escritório na rua 

Gregorio Almeida Lima, n° 334. Posteriormente, 

comprou os imóveis da rua Francisco de Barros, 

n° 8 a 36, onde instalou o escritório, seção de venda 

e a oficina mecânica; mudou também o depósito 

de compor adubo para o km 66,3 da estrada dos 

Bandeirantes e continua na ativa. 

Os irmãos Shoichi, Eiji e Teruo 

Takafuji, montaram um posto de gasolina na 

avenida São Sebastião, n° 254, em 1973. Em 1981, 

Eiji tornou-se independente e mudou-se para um 

outro lugar; hoje o posto é dirigido por Teruo. 

Dentro do posto há um bar, o qual foi dirigido por 

Makoto Takagui entre 1973 até 1977, depois até 

1981 por Cláudio Funaki, até 1988 por Manabu 

Takafuji, até 1991 por Hiromu Nakagawa e hoje 

por Seigo Kouyama. 

Em 1974, Takatsugu Nakanishi (Paulo) 



instalou uma loja de ótica na rua Quinze de 

Novembro, n° 7, onde ainda hoje continua com 

boas clientelas. Neste mesmo ano, Mitsuyoshi 

Ishibuchi abriu um bar e restaurante na rua Pindoca 

Soares, n° 295, hoje, suas duas filhas continuam 

com o mesmo ramo de negócio. 

No ano de 1975, Manabu Takafuji e seu 

cunhado instalaram no posto de gasolina situado 

na avenida São Sebastião, n° 254, uma loja de peças 

e acessórios para carros. Posteriormente, mudou a 

loja para a avenida Vinte e Quatro de Março, n° 

87, onde continua até hoje. 

Yassuo Madokoro montou a Comercial 

Yamaki em 1976, na rua Quinze de Novembro, n° 

254, porém, desativou-a em 1986. Naquele mesmo 

ano, Shinssuke Nakano (Mário) abriu uma oficina 

mecânica para carros, na rua Colômbia, n° 435, 

onde continua ainda hoje. 

Em 1976, Toshijiro Muramatsu 

comprou o ponto da estufa de banana do cunhado 

Massao Saito, sito a rua Quinze de Novembro, n° 

124, onde instalou uma loja de produtos 

alimentícios e continua até hoje. 

Hideo Ootsubo montou uma serraria na 

entrada da estrada dos Bandeirantes em 1977, 

alguns anos depois transformou a serraria em 

metalurgia e continua até hoje. Nesse mesmo ano 

de 1977, fundaram a Sociedade Comercia Sudoeste 

na rua Pindoca Soares, n° 223, onde passou a 

vender materiais de construção e materiais para 

agricultura; tornaram sócios Sachio Teramae, 

Hideo Kayano, Kenji Sugahara, Shoichi Takafuji, 

Issao Sedoguchi, Chikara Kagohara, Mitsuo 

Yoshizumi e Iharabras (Massayuki Miyaji, Yukio 

Saito, Gentil Ideriha e Jorge Kurozoe). Estes 

quatros entre parentes i s re t i ra ram-se 

posteriormente da sociedade e os restantes ainda 

continuam mantendo a firma. 

Em 1978, Kikuyoshi Yoshizumi abriu 

uma firma de transporte na rua Capitão Manuel de 

Oliveira Carvalho n° 351, posteriormente, mudou-

se para a rua General Valdomiro de Lima n° 119. 

Hoje o irmão mais jovem, Yoshitsugu, está dando 

continuidade à firma. Também em 1978, Kouchi 

Nakamura montou um bar na rua Quinze de 

Novembro, n° 219 e continua ainda hoje. 

Já em 1979, Fumio Kawazaki abriu uma 

loja de sacas vazias para produtos agrícolas na rua 

Pindoca Soares, n° 206, depois mudou-se para o 

n° 159 e, mais tarde, para o n° 175 da mesma rua. 

Hoje a loja funciona na rua Vereador Benedito de 

Campos, n° 310. 

Neste mesmo ano de 1979, Yassuo 

Urushimoto (André) instalou um bazar na rua 

Quinze de Novembro, n°245 e, mais tarde, 

transformou-o em um magazine. Naquele mesmo 

ano de 1979, Hiroaki Yamamoto abriu uma loja de 

materiais elétricos na rua José Eugênio Machado, 

n° 228. No ano seguinte, isto é em 1980, Kouichi 

Muramatsu abriu uma imobiliária na avenida São 

Sebastião, n° 194. 

Em 1980, Setsuo Yamashita montou 

uma quitanda na rua Quinze de Novembro, n° 177, 

que ainda hoje continua. Nesse mesmo ano, 

Minoru Haguino abriu uma loja de sacas vazias 

para produtos agrícolas. No ano seguinte, foi 

instalado a fábrica da Nisshin Alimentos Ltda. no 

km 57 (bairro de Votorantim) da estrada dos 

Bandeirantes. Em agosto de 1981, a primeira 

fábrica passa a produzir. Em setembro de 1983, a 

empresa passou a ser designada Nisshin Ajinomoto 

Alimentos Ltda. Em julho deste mesmo ano, a 

segunda fábrica foi concluída e passou a produzir. 

O capital da firma é de 50% da Nisshin Shokuhin 

e 50% da Ajinomoto; hoje a empresa trabalha no 

ramo de produção, venda, exportação e 

importação, com grande sucesso na área de "ramen' 

instantâneo. 

Naquele ano de 1981, Eiji Takafuji 

montou uma loja de equipamentos agrícolas e peças 

de carro na avenida São Sebastião, n° 651, onde 

funciona ainda hoje. Nesse mesmo ano, Tadao 

Nomura abriu um bar e restaurante na avenida 

Fortunatinho, n° 410. Mais tarde, em 1997, mudou-

se para a rua Alcina de Vasconselo Ferrari, n° 77, 

depois para o 79 e, finalmente, ao n° 81, onde 

permanece até hoje. 

No ano de 1983, Yamato Mochizuki 

abriu uma oficina mecânica para carros na avenida 

São Sebastião, n° 650, onde continua funcionado 
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ainda. Já em 1985, Yoshiro Yoshida instalou uma 

loja de materiais elétricas na rua Pindoca Soares, 

n° 243 e, em 1994, mudou-se para o n° 27 da 

mesma rua, onde permanece funcionando. Já em 

1985, Nobuo Muramatsu instalou uma loja de 

pneus e de trocas e consertos de pneus na avenida 

Capitão Manuel de Oliveira Carvalho, n° 443 e con

tinua até hoje. Naquele mesmo ano de 1985, Shoji 

Kimura instalou uma loja de flores e um estúdio 

fotográfico na Pindoca Soares, n° 20-A e n°26; 

ambos continuam funcionando. 

No ano de 1986, Chiyoko Shibuya 

começou uma papelaria na rua Fortunato Antônio 

Camargo, n° 300 e, nesse mesmo ano, Sussumu 

Setoguchi instalou a Comercial Sudoeste 

Setoguchi, uma firma de equipamentos agrícolas, 

em companhia de Akira Nakayama, na rua Mário 

Arizono, n° 18, onde continua ainda. Naquele 

mesmo ano, Kanemassa Yamashita abriu um 

armazém na rua José Eugênio Machado, n° 208 e 

está dando continuidade. 

Em 1987, Noboru Aoyama começou 

uma oficina de eletro-mecânica para carros, na 

entrada da cidade de Ibiúna pela estrada dos 

Bandeirantes. Nesse mesmo ano, Tadashi 

Nakamura abriu uma loja de materiais esportivos 

na rua Quinze de Novembro, n° 265; em 1994, 

mudou-se ao n° 273 da mesma rua, onde permanece 

ainda hoje. 

Em 1988, Hiroshi Muramatsu abriu uma 

loja de materiais elétricos na rua Pindoca Soares, 

n° 251, onde continua até hoje. Neste mesmo ano, 

Sue Nomura abriu uma quitanda e mercearia na 

rua Quinze de Novembro, n° 100 e mantem-na 

ainda hoje. Kenji Saito (Jurandir) também montou 

uma oficina mecânica para carro neste mesmo ano, 

na rua Francisco Tiseo, n° 145, onde continua 

funcionando. 

No ano seguinte, isto é, em 1989, 

Massamitsu Ayukawa instalou uma agência de 

viagem (Útil Travei Service) na rua Quinze de 

Novembro, n° 192 e, mais tarde, mudou-se para a 

avenida São Sebastião, n° 204, onde continua 

funcionando. Nesse mesmo ano de 1989, Jorge 

Yoshida montou uma loja de materiais elétricos 

na rua Coronel Salvador Rolin de Freitas, n° 128. 

Também naquele ano Issao e Tsuyoshi Furuya 

criaram no bairro de Salto o Parque Furuya, um 

centro de lazer onde os moradores da redondeza 

podem passar com os familiares e amigos curtindo 

o " karaoke", o restaurante e a pescaria. Nesse 

mesmo ano de 1989, Kouichi Murakami também 

abriu sua oficina de conserto de equipamentos 

elétricos na rua Fortunato Antônio Camargo, n° 

400, onde continua funcionando. 

Em 1990, Hiroaki Yabuchi instalou uma 

oficina de conserto e uma loja de peças para carros 

na rua Gregório Almeida Lima, n° 334, onde 

funciona ainda hoje. Dois anos depois, em 1992, 

Taketo Tanabe montou, em sociedade com 

Kazutoyo Yamanouchi, uma loja de equipamento 

agrícola na rua Gabriel Monteiro da Silva, n° 186-

187 e, além deste ramo, abriu uma loja no n° 185 

da mesma rua uma loja de produtos alimentícios 

japoneses. Também nesse mesmo ano, Hiroshi 

Murakami e Hideo Yokota abriram uma oficina de 

conserto eletro-mecânico de carros na rua 

Scalamandré Sobrinho, n° 100 e estão continuando 

ainda hoje. De outro lado, em 1993, Kaoru Teramae 

abriu uma loja de brinquedos e de papelaria na rua 

Quinze de Novembro, n° 243. No ano seguinte, Eiji 

Hamada montou uma loja de produtos alimentícios 

japoneses na avenida Fortunatinho n° 490 e con

tinua ativa. Nesse mesmo ano de 1994, Hiroshi 

Haguino e Tomokazu Sako fizeram uma sociedade 

e montaram uma firma de equipamentos agrícolas 

na rua Fortunato Antônio de Camargo, n° 256, 

entretanto, Tomokazu Sako desfez a sociedade em 

1997. 

Em seguida, nesse mesmo ano de 1994, 

Toshiyuki Hata abriu uma loja de floricultura e 

passou a vender plantas, vasos e terra, na rua Mário 

Arizono, n° 260. Nesse ano, Shiguehissa Yoneda 

abriu uma loja de produtos alimentícios japoneses 

na avenida São Sebastião, n° 64. No ano seguinte, 

Teruo Yamashita instalou uma oficina de conserto 

de carros na rua Coronel Salvador Rolin de Freitas, 

n°616. 
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Os dados acima mencionados foram 

baseados nas informações colhidas até o ano de 

1995. A redação procurou pesquisar os pormenores 

sobre as atividades dos japoneses e seus 

descendentes no ramo das indústrias e dos 

comércios. Entretanto, se houver alguma falha ou 

omissão acerca das informações aqui citadas, a 

redação pede desculpas. 

Segundo o senso do Município de 

Ibiúna realizado em 1997, a atualidade dos nipo-

brasileiros nas áreas do comércio e da indústria 

são: 

Bazar 4 lojas. 

Consertos de 

equipamentos elétricos 7 oficinas 

Materiais elétricas 3 lojas 

Óticas 2 lojas 

Relojoaria 2 lojas 

Magazine 2 lojas 

Materiais para agricultura 3 casas 

Produção e venda de 

produtos alimentícios 2 empresas 

Equipamentos agrícolas 

e revenda de peças 3 firmas 

Quitanda 2 casas 

Bar 2 casas 

Loja de produtos alimentícioas 4 lojas 

Materiais esportivos 1 loja 

Materiais de construção 1 casa 

Feirante 15 famílias 

Barraca 1 barraca 

Consecionária de carros 1 empresa 

Imobiliária 1 escritório 

Peças e acessórios para carros 1 firma 

Oficina de conserto de carros 15 oficinas 

Troca, venda e conserta de pneus 1 firma 

Restaurante 3 casas 

Serralheiro 1 oficina 

Costura 1 loja 

Montadora de equipamento elétrico... 1 firma 

Estúdio fotográfico 2 ateliê 

Transporte 4 firmas 

Barbearia 2 casas 

Agência de viagem 1 escritório 

Pesqueiro 4 casas 

Marceneiro 1 oficina 

NOTA: como a redação procurou atualizar os dados, há algumas diferenças entre estes 

números e os dados efetuados pelo censo-97 de Ibiúna. 
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"HAIKU" POESIA TÍPICA JAPONESA 

"Haiku" é uma poesia típica japonesa, 

composta por apenas 17 sílabas, a mais curta do 

mundo que se desmembrou da poesia chamada 

"renka", popularizada no Período Muromachi 

(1392-1573). No Período Edo (1615-1868), com 

o surgimento do famoso poeta Basshô, o 'haiku" 

tornou-se personificado e se expandiu amplamente 

entre os intelectuais, ocupando uma parte de 

destaque dentro da literatura japonesa. Entretanto, 

com a massificação, o "haiku" tornou-se a 

vulgarizar que, acabou por saturar o seu conteúdo. 

No fim do Período Edo, surgiu outro notável poeta 

chamado Busson que recuperou o propósito do 

"haiku' e, mais tarde, surgiram os renovadores 

desta poesia, como Shiki, Kyoshi e outros que 

recuperaram o propósito desta poesia. 

Aqui no Brasil, um dos discípulos de 

Kyoshi, Nempuku Sato,veio como imigrante e 

difundiu este estilo de poesia entre os imigrantes 

japoneses. Esta linhagem foi introduzida em Ibiúna 

também. Todavia, por falta de um orientador, as 

reuniões de "haiku' não teve muito incentivo na 

região e acabou por extinguir dentro de um ano. 

Portanto, não há nenhum registro a respeito desta 

atividade cultural. Aqui deixaremos registrado 

algumas poesias de sete poetas desta região, 

encontradas numa revista intitulada "Kogaminari", 

lançada naquela ocasião. 

TAKASHI KAWAKAMI: 

-Yoku warau, onna bakari no, warabi-

gari.(Nunca para de gargalhar, essa turma de 

mulheres que, os brotos de samambaia está a catar) 

-Ume saite, yami yawarakana, atari kana 

(As ameixeiras floridas, deixam a treva ao seu 

redor, num suave tom brando a clarear) 

-Mai no kai, ume no tsukiyo to, narite hatsu 

(A reunião de dança japonesa termina com a noite 

de luar, com as flores das ameixeiras a brilharem) 

YAE MAEDA : 

-Mado akete, bara no nioeru, assa-gumori 

(Ao abrir as janelas pela manhã, mesmo com o céu 

encoberto escuro, o perfume das rosas enche nosso 

lar) 

-Oi urara, toshi wassurete, odori no wa 

(Radiante é esta velhice, que faz me esquecer a 

idade que tenho, para entrar na roda de dança 

japonesa). 

-Ussuguinu o, matoite sukoshi, wakagaette 

(Sinto-me rejuvenescida, ao vestir uma roupa leve, 

um trajar de seda suave ao corpo) 

KORYO MATSUDA(Takenori) 

-Haru no kaze, subete no koto ni, kinori sezu 

(Com este resfriado da primavera, em tudo sinto-

me desanimado, agora até que esta temporada 

passe) 

-Suika hamu, shincho no syatsu, akaku some 

(Abocanhando um pedaço de melancia a minha 

camisa nova, em um vermelho claro). 

-Daikon maku, chawan ippai no hiryo kai 

(Para semear um canteiro de nabo, tive que ir 

comprar, uma tijela cheia de adubo). 

MITSUJYO KIMURA (Michi) : 

-Natsujikan, tomadou koto no, ookushite 

(Surgem muitas confusões, com a mudança, para 

o horário de verão). 

-Nunohada ni, makitarugotoshi, natsugui 

kana (Como se tivesse, colado sobre o corpo, esta 
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roupa de verão) 

ICHIEI TANAKURA (Akira) : 

-Tooki nobi, Tokyo moeshi, yo no gotoku 

(Tal qual o incêndio, da cidade de Tokyo na guerra, 

avista-se ao longe a queimada do matagal) 

-Shundei no, kuruma o oshite iru haregui 

(Com seu traje de gala, está ele empurrando o seu 

carro, dentro do lamaçal de primavera). 

-Hae tataku, byonin no te no, todoku kyori 

(Está batendo as moscas, que voam ao alcance de 

seus braços, o paciente deitado em sua cama). 

SAGO OOKAWABATA (Tsutomu): 

-Assaichi no, yadai ni morare, kurimbata 

(De manhã bem cedo, está exposta sobre a banca 

da feira livre, um amontoado de curimbatá). 

-Kotoshi kosso, tsuzukeru ketsui, hatsu 

nikki (Preenchendo a primeira página do diário, 

este ano eu decidi, escrever o meu diário). 

-Hakujin ni, ryori o toute, daikon kau 

(Perguntando uma receita, a um feirante brasileiro, 

compro alguns nabos japoneses) 

HISSAO SUMIWA (Hissashi) : 

-Haruhigassa, kukurite nora no, akagokago 

(Para poder trabalhar na roça, amarro o guarda-

sol da primavera, sobre o berço do bebê que dorme) 

-Nogarashi tsumu, hirugue no sai ni, tsukau 

hodo (Para usar ao preparo do almoço, um punhado 

de pimenta silvestre, no capinzal eu colho). 

-Hyougai no, tomato o nukioru ikkazoku 

(Uma família a arrancar, os pés da plantação de 

tomate, dizimado pela forte chuva de granisos) 

Paisagem panorâmica de uma parte de Ibiúna 
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Presentes: 

Fumiaki Suetsugu issei - presidente atual 

Hirofumi Goishi issei 

Takeshi Saito nissei 

Seishi Miyaji nissei 

Hiroshi Muramatsu jun-nissei 

Milton Kawamura nissei 

Seiichi Ueno nissei 

Saburo Murayama issei - presidente da mesa 

Bunzo Watanabe issei 

Hissashi Sumiya issei 

MURAYAMA - Gostaria de saber as opiniões de 

todos vocês a respeito do presente e futuro do 

Centro Cultural (Bunkyo) de Ibiúna, o que devemos 

fazer neste período que está ocorrendo a 

substituição de gerações. Dizem que Ibiúna é um 

local mais privilegiado do que os outros, quais os 

pontos que você mencionaria, sr. Saito? 

SAITO - No caso de Ibiúna, a base é a agricultura. 

Porém, as vantagens que tivemos, comparando com 

outras regiões, foi a facilidade de poder adquirir 

terras por preços razoáveis, apropriadas para o 

plantio de batata, tomate e outros legumes. Outra 

condição favorável foi ter um mercado enorme, 

como São Paulo, bem próximo. 

MURAYAMA - Sr. Miyaji cresceu em Ibiúna, qual 

a sua opinião? 

MIYAJI - Bem, eu nasci, cresci e continuo 

morando aqui. Portanto, não conheço bem acerca 

de outros lugares. Mas, a grande vantagem que 

Ibiúna nos ofereceu foi que aqui qualquer pessoa 

pode obter seu pedaço de terra, mesmo que fosse 

uma pequena área, por um preço relativamente 

barato, coisa que não foi possível no interior. Além 

disso, aqui no subúrbio de São Paulo dá para 

plantar qualquer coisa durante o ano inteiro, por 

isso, é mais fácil de se viver. Antigamente, por aqui 

não havia plantação de legumes. Foram os 

japoneses que começaram. Hoje, tem muitos 

brasileiros cultivando, mas, eles aprenderam a 

técnica agrícola trabalhando para os japoneses. A 

influência japonesa aqui é grande. 

MURAYAMA - É que os japoneses, desde o 

começo da colonização, compraram terras e se 
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instalaram na sua própria gleba. Por isso, puderam 

cultivar e plantar com planejamento. A partir daí, 

conseguiram desenvolver também as atividades 

culturais fundando o Centro Cultural, não acham? 

MIYAJI - Exatamente. 

MURAYAMA - Sr. Ueao, o que acha? 

UENO - Estar situado próximo de São Paulo, e as 

condições climáticas favoráveis. Posso dizer isso 

porque eu morei nas regiões de Marília e Presidente 

Prudente. Além disso, a comunidade nipo-

brasileira daqui não ficou composta apenas por 

elementos japoneses que vieram antes da Segunda 

Guerra e seus descendentes nisseis e sansseis. 

Vieram se juntar à coletividade também os 

imigrantes do após guerra, como os jovens 

agricultores introduzidos pela C.A.C., que 

influenciaram na parte moral e espiritual trazendo 

boas conseqüências a esta sociedade nipo-

brasileira. 

MURAYAMA - Sr. Muramatsu, o que acha? 

MURAMATSU - É como já disseram antes. A 

distância até São Paulo tem apenas setenta 

quilômetros e as condições para a agricultura 

suburbana são bastante favoráveis. 

SAITO - Esta distância de setenta quilômetros é 

ótima. Dá para tomar um trago e voltar para casa. 

Porém, ultimamente estamos perdendo terreno para 

as regiões mais próximas de São Paulo. 

SHIMIZU - O lado bom de Ibiúna, só dá para notar 

comparando com as outras regiões. Antes de mudar 

para cá, morei em República Dominicana. Alguns 

anos depois, visitei República Dominicana com 

minha família e senti que foi bom ter mudado para 

Ibiúna, pois a agricultura urbana é indispensável. 

MURAYAMA - Agora, gostaria que falassem a 

respeito das atividades culturais e sobre a 

Associação das Senhoras e a Associação dos 

Jovens que estão sob o controle do Centro Cultural. 

MIYAJI - A Associação das Senhoras parece que 

está indo muito bem, porém, doravante não sei 

como vai ser. Acho que vai continuar como agora. 

Tanto a dança japonesa, como o arranjo de flores, 

gostaria que divulgassem também as pessoas não 

nikkeis. No interior, nas praças de algumas cidades, 

observam-se demonstrações de "ikebana" e danças 

japonesas. Gostaria que Ibiúna também chegasse 

a esse ponto. Outro dia, um banco pediu-me para 

patrocinar "ikebana" e eu transmiti à Associação, 

mas até hoje não houve qualquer manifestação. 

Parece-me que ainda não estão preparadas. 

MURAYAMA - Sr. Kawamura, tem algo a dizer? 

KAWAMURA - Acho que a questão está em como 

reunir as pessoas na sede da Sociedade. As crianças 

estão estudando bem no pensionato, porém, se não 

procurarmos cativá-las na medida que vão se 

tornando adultos, o Centro Cultural vai perder seus 

sucessores porque ninguém vai se interessar por 

ele. Transmitir a cultura japonesa é importante, mas 

quando chegar na época dos nisseis, sansseis e 

yonsseis, eles vão indagar "para que isso?" Como 

a língua japonesa, comparada com a inglesa e a 

espanhola, tem pouca utilidade, por isso terá 

conseqüência futura na sobrevivência do Centro 

Cultural. 

MURAYAMA - O que acha, sr. Saito? 

SAITO - Muitas entidades se juntaram ao Centro 

Cultural (Bunkyo), e parece-me que todas estão 

indo bem, apesar de ter algumas observações. O 

Bunkyo é uma entidade nipo-brasileira de Ibiúna, 

portanto, acho que devemos pensar a respeito do 

posicionamento desta associação no meio da 

sociedade de Ibiúna. O Bunkyo tornou-se potente 

porque é a única entidade nipo-brasileira desta 

cidade. Nas grandes cidades tem vários Bunkyos, 

por isso dispersam as forças e não conseguem 

fortalecer-se. No caso de Ibiúna, a Associação das 

Senhoras e a Associação dos Jovens estão unidas 
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ao Bunkyo. Por isso todas as entidades estão indo 

bem. Porém, o lado negativo que isso está causando 

é que a maioria das pessoas se acomodam dentro 

do ambiente nikkei e não procuram se entrosar na 

sociedade brasileira. Acho que é importante sair 

do ambiente nikkei e enfrentar também o mundo 

de fora. Tanto a Associação dos Jovens, acho que 

o problema é a idade. A idade que desperta o 

interesse pela Associação tornou-se precoce. Não 

é como os nossos tempos. Os adolescentes 

despertam mais interesse pela associação aos 11, 

12 e 13 anos. Se não orientá-los até a idade que 

dependem dos pais, depois de tirar a carteira de 

habilitação já é tarde demais porque eles vão para 

onde querem. Bem, há casos também de muitos 

que não vêm à Associação porque vão aos cursos 

superiores. 

GOISHI - Para a faixa etária de 12 a 13 anos, acho 

bom criar um movimento de escoteiro. Deve ser 

interessante. 

MURAYAMA - E o sr. Suetsugu, o que acha? 

SUETSUGU - Doravante devemos ter instalações 

para "karaoke", "gate bali" e outras coisas para 

que todos encontrem aquilo que quiser no Bunkyo; 

assim quem quiser vem procurar. O negócio é 

transformar o Bunkyo num lugar bastante atraente 

e enquanto houver colaboração de todos, ele 

continuará existindo. Assim, poderemos convidar 

os brasileiros em geral, uma vez que eles 

concordem com os princípios básicos da entidade 

e queiram colaborar conosco. 

GOISHI - O que achei interessante entre todas as 

associações congregadas ao Bunkyo é a 

Associação dos Old-boys, que não se encontra em 

nenhum outro Bunkyo. É uma associação criada 

pelo sr. Sotokichi Saito que começou com os 

fotógrafos amadores e depois se expandiu para 

esportes e até o já conhecido Festa de "Sukiyaki". 

Porém, esta Associação dos Old-boys também tem 

como problema, a falta de elementos para dar 

continuidade à entidade. 

SHIMIZU - Outro dia estávamos conversando na 

casa do sr. Miyaji que, logo após eu ter me instalado 

aqui em Ibiúna, vieram me convidar para ingressar 

na Associação dos Jovens. Naquela época, a 

Associação estava em plena atividade, mas logo 

começou a decair ao extremo. Há uns três anos, o 

sr. Takeshi Saito vem procurando reunir os jovens 

e incentivá-los a reerguer a Associação. Isso é 

muito importante. É como o sr. Suetsugu disse, o 

negócio é criar vários entretenimentos e atrair os 

jovens. 

SAITO - É como um monge budista disse. O 

importante é criar algo em forma, onde todos 

possam entrar e sair livremente, onde todos sintam 

alegria, onde todos possam se reunir, onde os 

brasileiros em geral também possam entrar e 

aproveitar. Os nikkeis não devem ficar isolados. 

Porém, atualmente, parece-me que os sócios ainda 

sentem uma certa rejeição em admitir sócios 

brasileiros. Não acham? 

SUMIYA - Não querer desafiar o mundo de fora 

está na forma da educação que receberam até agora 

e a situação dava o luxo de viver trancado apenas 

dentro da colônia japonesa. Doravante todos estão 

se assimilando à sociedade brasileira, portanto, 

acho que vai se realizando aquilo que o sr. Saito 

acabou de expor. 

GOISHI - Essa questão de achar que é mais 

confortável estar dentro da colônia japonesa é 

argumento dos isseis. Não devemos esquecer de 

que os nisseis e sansseis são brasileiros. Partindo 

deste princípio, o nosso dever agora é como fazer 

para que eles despertem mais interesse pela cultura 

japonesa. 

MURAYAMA - Agora, vamos abordar sobre as 

conseqüências que os "dekassegui" estão causando 

à nossa comunidade. 

SUETSUGU - Por sorte, no caso de Ibiúna, não 

houve muita conseqüência. Ouvi dizer que, em 
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outras regiões, diminuiu muita gente a ponto de 

não poder realizar "undokai". 

UENO - Será que muitos membros da nossa 

sociedade foram ao Japão? 

MURAYAMA - No ano passado (1997), parece 

que foram umas 12 ou 13 famílias. 

SAITO - Acho que, pelo total da colônia nikkei, 

foram uns 15%. Porém, no caso de Ibiúna, essa 

diminuição é de uns 4 a 5%; nada afetou. 

GOISHI - Será que é vantagem os nisseis irem ao 

Japão como "dekassegui"? 

Acho que tem um lado positivo sair ao exterior 

para aprender a língua e os bons costumes de fora. 

Porém, não seria negativo passar o período de 

formação da identidade, como brasileiro, no 

exterior? Não ficariam em meio termo? 

SAITO - Acho que não há problema. Eles vão fazer 

"dekassegui" porque a situação econômica do 

Brasil está ruim. Assim que normalizar, eles estarão 

de volta. 

MURAYAMA - E o sr. Kawamura, o que acha? 

KAWAMURA -Acho que não há problema, 

porque os "dekasseguis" vão ao Japão apenas para 

ganhar dinheiro. Eles não estão deixando o Brasil 

porque detestam esta nação. 

MURAYAMA - Mas, isso não influi nas atividades 

do Bunkyo de Ibiúna? 

KAWAMURA - Acho que nãor 

MURAYAMA - Atualmente estou organizando 

"undo-kai", "bon-odori" e agora a Festa de "Sushi", 

o que acham a respeito? 

SHIMIZU - Acho que esses eventos são ótimos. 

Devemos criar mais eventos de várias espécies. 

MURAYAMA - Será bom continuarmos como 

estão sendo realizados, ou devemos fazer algumas 

alterações? 

MIYAJI - Realizando "undokai", ou "bon-odori" 

visando à participação dos brasileiros em geral, 

sempre surgem problemas, coisas que não 

acontecem quando esses eventos ficam só entre os 

nikkeis. Nas festas organizadas pela cidade, tem 

muitas confusões. Porém, acho que devemos 

ampliar os nossos eventos e torná-los em eventos 

da cidade de Ibiúna. 

SUETSUGU - Graças à Festa de "Sushi", 

conseguimos construir uma cozinha ampla e 

moderna. Acho bom organizarmos eventos e com 

cujas rendas construirmos algo permanente que 

traga benefícios posteriores. Para isso é preciso 

realizar algum evento pomposo. Se tivermos um 

objetivo definido para converter as rendas dos 

eventos, é fácil pedirmos colaboração aos 

moradores no caso de faltar verba para concluir. 

SAITO - Que tal construir um local para futebol 

de areia? 

MURAYAMA - Foi levantado a questão das 

contribuições, o que acham? 

SUETSUGU - Na reunião passada abordamos a 

respeito. Nos casos de outros Bunkyos, muitos 

estão mantendo apenas com as mensalidades. Se 

alguém tiver uma boa idéia a respeito, gostaria que 

nos sugerisse. 

SAITO - O jeito é pedir às pessoas de grande poder 

aquisitivo e pessoas relacionadas aos esportes. 

SUETSUGU - Pedir contribuição para a área 

esportiva tornou-se difícil. Tem gente que diz 

"nossa família não está usufruindo disso", "por que 

devo prestigiar as coisas que os outros estão 

fazendo"? 
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SAITO - Os tempos mudaram. Entre os jovens 

predominam a opinião de que cada modalidade 

esportiva deve ser custeada somente pelas pessoas 

que a praticam. 

SUETSUGU - É o modo de pensar. No caso da 

Festa de "Sushi", por exemplo, tem gente que diz: 

"Para que convocar tanta gente e ter tanto trabalho 

se a renda é tão pequena? Do que isso, é melhor 

arrecadar dinheiro de todos os sócios e deixar de 

ter esse trabalho". 

MIYAJI - É porque não sabem a finalidade do 

evento. O importante é a relação humana. Reunir 

as pessoas para se dedicarem aos preparativos do 

"sushi" e apreciar esse prato em companhia de 

todos. A questão não é ter grande margem de lucro, 

ou ter pouco lucro. A finalidade da festa está em 

convidar os brasileiros em geral e manter o 

intercâmbio humano. A Festa de "Sushi" não visa 

a arrecadação de lucros, é uma festa. 

UENO - Mediante esses eventos é que a cultura 

vai sendo transmitida. Esses eventos são 

importantes, porque as pessoas que participam 

neles adquirem algo útil que trará benefício ao 

próprio indivíduo e à sociedade onde reside. 

SUETSUGU - Isso! Quem entende o que é cultura 

não tem problema. Acontece que tem pessoas que 

acham melhor evitar essas coisas trabalhosas. 

WATANABE - É bom dar continuidade na Festa 

de "Sushi". Mesmo que a margem de lucro seja 

pequena, acho que o lado espiritual vai sendo 

cultivado. O beneficio está aí. 

UENO - Onde estão realizando as reuniões de 

bairro, tem força. Esses grupos compreendem mais 

ou menos a situação do Bunkyo. A questão é, entre 

o total, quantos porcentos estão contra o projeto. 

Devemos, naturalmente, considerar a posição da 

minoria contra, porém, devemos colaborar também 

com a maioria a favor. 

SUETSUGU - Está certo. Aqueles que se usufruem 

do Bunkyo compreendem. Acontece que, aqueles 

que se desligam do Bunkyo descem a lenha sobre 

a nossa entidade. 

SAITO - E, acontece que o Bunkyo é uma 

sociedade de pessoas com idéias variadas. Portanto, 

não podemos julgar que esta idéia é a certa, aquela 

é a errada. Globalizar por inteiro é muito difícil, 

por isso acho melhor separar em seções. Por 

exemplo, separar o pensionato e transformá-lo em 

uma seção autônoma, como também, aqueles que 

praticam beisebol passam a administrar esse setor 

por conta própria. No caso de construir um campo 

de futebol, o Bunkyo dá apoio, entretanto, os 

interessados por essa modalidade esportiva devem 

tomar iniciativa e se esforçarem para conseguir o 

objetivo. Porém, corre o risco do Bunkyo dispersar-

se, por isso é necessário que haja um meio de 

unificar essas seções em algum ponto. 

GOISHI - Se for administrar a entidade baseada 

no princípio japonês podemos continuar como 

estamos mantendo atualmente. Mas, a questão é 

que os nossos descendentes nasceram, cresceram 

e moram no Brasil. É natural que eles sejam mais 

individualistas, portanto, devemos levar as opiniões 

deles também em consideração. 

MURAYAMA - Vamos falar a respeito da 

transição de gerações. 

SAITO - É uma realidade que não podemos 

escapar. Mas, também não devemos entregar tudo 

aos nossos sucessores simplesmente dizendo: -

"Agora vocês se virem porque vamos nos retirar." 

Ainda devemos segurar uma ponta da 

responsabilidade sobre o futuro. 

GOISHI - Acho esta questão muito interessante. 

Porém, essa transição não deve ser imposta dos 

isseis aos nisseis, porém de forma que os nisseis 

tomem iniciativa em querer herdar os valores dos 

pais. Acontece que, mesmo entre os japoneses, se 

houver dez anos de diferença na idade, a maneira 
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de pensar também é diferente. É natural que os 

nisseis tenham idéias diferentes. Acho melhor, não 

separar nissei, sanssei ou yonssei e encarar esta 

questão como transição de geração. 

SUETSUGU - No caso do Bunkyo de Ibiúna, como 

a metade dos participantes são jovens, acho que 

não temos esse problema. 

MURAYAMA - Há opiniões de que as atividades 

sociais devem ser exercidas pelos aposentados, 

porque os efetivos tem muito trabalho a fazer. É 

um ponto de vista questionável. Mas, acho que é 

melhor os nisseis encabeçarem as atividades 

culturais e os isseis colaborarem pela retaguarda. 

Que tal? 

KAWAMURA - Por enquanto, acho melhor deixar 

como está. Tanto a questão da organização não há 

discriminação entre issei ou nissei. O problema é 

como globalizar as coisas. Por isso, acho melhor 

convocar reuniões e adotar medidas que todos 

acharem melhor. 

SAITO - Eu não estou de acordo. Em Ibiúna 

residem mais de 700 famílias nipo-brasileiras. 

Porém, as associadas são apenas 300 famílias. E, 

quem comparecem nas reuniões são as pessoas 

mais idosas. 

KAWAMURA - Acho que há dois problemas. Um 

é a contribuição e o outro o cargo da diretoria. 

Resolvendo estes dois problemas, acho que as 

coisas vão bem. Em Ibiúna, se não organizarmos 

qualquer evento, não temos aonde ir. 

SAITO - Quem diz isso são pessoas da faixa etária 

dos 30 e dos 40 anos, porque após ter casado e 

construído uma família, já se limita aonde ir. É 

muito importante para o Bunkyo, reunir pessoas 

dessas camadas de idade porque isso trata-se do 

futuro da entidade. 

SUMIYA - Tem alguma idéia para reunir esse 

pessoal? 

GOISHI - É como estávamos falando, construir 

uma piscina para as crianças brincarem, instalações 

para os jovens jogarem futebol, ou voleibol, e 

"gate-ball" para os mais idosos. A questão é 

aproveitar o terreno do Bunkyo para que todos 

possam se divertir. 

MURAYAMA - Doravante, o que seria melhor 

construir para atrair as novas gerações? 

SAITO - Acho melhor consultar os jovens. O que 

não devemos fazer é construir algo e forçar os 

jovens a usá-lo. Eles perdem o interesse. 

MIYAJI - É melhor juntarmos os interessados e 

construir qualquer coisa com a colaboração dessa 

turma. 

SUETSUGU - Era bom se tivéssemos reunidos os 

encarregados das modalidades esportivas para 

discutir a respeito. 

WATANABE - Acho melhor não determinar só 

entre os diretores. Devemos perguntar as opiniões 

de todos os moradores dos bairros. 

MIYAJI - Como se trata das coisas do Bunkyo, 

seria melhor decidir entre os encarregados de 

esportes do Bunkyo. 

GOISHI - Gostaria salientar que dentro do Bunkyo 

de São Paulo tem um órgão que estuda acerca da 

revitalização da entidade para o futuro. Que tal 

criarmos órgão desse também em Ibiúna? Porque 

a diretoria vai sendo renovada a cada um ou dois 

anos, não tem uma continuidade. Acho que 

devemos ter uma reunião para discutirmos a 

respeito. 

SAITO - Revitalização para o futuro é interessante. 

Já que viemos mantendo a entidade durante 

cinqüenta anos, não podemos deixar falir como a 

cooperativa. Vamos nos empenhar para dar 

continuidade. 
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MURAYAMA - Pessoal, quero agradecer pela 
suas presenças nesta mesa redonda. Vamos utilizar 

as opiniões aqui expostas hoje, em beneficio da 
nossa comunidade. Muito obrigado. 

ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS DE IBIÚNA 

i 

Presentes: (18 de maio de 1998) 

Meri Kawakami 41 anos nissei. 

Shinobu Yoshizumi 62 anos issei, veio ao Brasil com 22 anos. 

Akemi Saito 53 anos issei, veio ao Brasil com 12 anos. 

Chizuko Ideriha 50 anos issei, veio ao Brasil com 19 anos. 

Kazuko Hirai 50 anos nissei. 

Kiyomi Miyazaki 56 anos nissei. 

PRESIDENTE - A fim de cogitarmos a respeito 
do futuro do Centro Cultural de Ibiúna e como 
administra-lo para tornar uma entidade atraente a 
todos, reunimos alguns membros para discutirmos 
o assunto. E, hoje solicitamos a presença das 
senhoras para questionar esse mesmo assunto. No 
ano retrasado, houve uma fusão da Associação das 
Sras. de Ibiúna com o ex-Departamento das 
Senhoras Agricultoras da extinta Cooperativa 
Agrícola de Cotia. Queremos saber como vai indo 
essa união efetuada em junho de 1997? 

YOSHIZUMI - Como ainda faz pouco tempo após 
a fusão, parece-me que as senhoras do ex-
Departamento da Cooperativa ainda estão um 
pouco inibidas. Estamos procurando nos 
aproximarmos, mas como o sistema das duas 
entidades era completamente diferente, leva tempo 

para chegarmos a um entrosamento desejado. 

PRESIDENTE - Quantas associadas vieram do 
ex-Departamento e qual o número atual de 
associadas? 

SAITO - As antigas associadas eram 60. Vieram 
39 pessoas do ex-Departamento e hoje temos 99 
associadas. 

PRESIDENTE - Dona Ideriha, a senhora foi a 
última chefe do ex-Departamento, o que acha a 
respeito? 

IDERIHA - É como a dona Saito salientou. Está 
faltando entrosamento. Porém, acredito que o 
tempo resolverá. As atividades do ex-Depar
tamento, quase todas se referiam as atividades 
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agrícolas. Entretanto, todas as atividades boas 

procuramos introduzi-las a Associação das 

Senhoras. Outra vantagem é que, com a fusão das 

duas entidades, a faixa etária da Associação ficou 

mais jovem. 

SAITO - Desta forma, decidimos criar, dentro da 

Associação das Senhoras o departamento agrícola. 

Ainda não iniciamos as atividades mas em breve, 

vamos visitar o Agaricus. 

PRESIDENTE - Dona Hirai, tem algo a dizer? 

HIRAI - A Associação ficou mais alegre e 

divertida com o ingresso das pessoas mais jovens. 

Até agora a ata era redigida somente em japonês, 

porém, a partir deste ano, passou a ser escrita em 

japonês e em português. 

PRESIDENTE - Com o aumento de associadas, 

acho que ficou fácil em realizar qualquer evento. 

Mas, não surge problema para determinar um lo

cal de viagem? 

SAITO - De fato, para realizar evento, tornou-se 

bem fácil. No caso do Festival de Yakissoba, antes 

ficávamos zonza de tantas coisas para fazer, porém, 

já este ano pudemos realiza-lo com muita folga. 

Tanto aos cargos da diretoria, como tem muita 

gente, agora a vez de assumir um cargo demora 

para chegar. Isso está nos favorecendo muito. 

PRESIDENTE - Estão praticando algum esporte? 

SAITO - Estão praticando voleibol das mamães, 

mas ultimamente não está muito ativo. 

PRESIDENTE - E o "gateball"? 

HIRAI - Individualmente, algumas pessoas estão 

praticando, mas, a Associação em si, não. Dizem 

que, para praticar o "gate-ball", é preciso se 

associar ao Rosso Club. 

PRESIDENTE - Acho que isso não é verdade. 

Porque a Associação não organiza um 

departamento de " gate-ball" ? 

IDERIHA - Falando em "gate-ball", dá impressão 

que é um esporte só para os mais idosos. 

PRESIDENTE - Bem, vamos ao outro assunto. O 

Centro Cultural determinou em convidar pessoas 

não-nikkeis para se tornarem sócias, e a Associação 

das Senhoras está se preparando para isso? 

SAITO - Eu acho que as senhoras daqueles que 

são membros da diretoria devem tornar-se sócias. 

As mães daqueles que praticam esporte (beisebol) 

tem nos colaborado muito. 

KAWAKAMI - Acho que, no caso da Associação 

das Senhoras, ainda há resistência a respeito. Mais 

tarde, quando as novas gerações tomarem conta 

da Associação, como essas nikkeis já são 

brasileiras, o entrosamento tornará muito mais fácil. 

MIYAZAKI - É verdade.Temos que deixar isso 

para mais tarde. Por enquanto, temos as barreiras 

da língua e costumes que não são fáceis de serem 

assimilados. Porém, acho que devemos convidar 

as que estão casadas com japoneses e nikkeis. 

PRESIDENTE - Acho que convidar elementos 

não-nikkeis para tornarem associadas é uma idéia, 

porém, que tal a Associação das Senhoras procurar 

aproximação no meio brasileiro? Por exemplo, 

alugar a Casa da Cultura para apresentar arranjo 

de flores (ikebana) e outras demonstrações. 

IDERIHA -Na ocasião do ex-Departamento, 

participávamos nos eventos locais armando barraca 

de yakissoba. Porém, a Associação das Senhoras 

não participa nessa espécie de atividade. 

PRESIDENTE - Gostaria de perguntar muitas 

coisas a respeito da sucessão da cultura japonesa. 

O que pode nos dizer, dona Miyazaki? 

MIYAZAKI - Gostaria que as coisas boas fossem 
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preservadas. Os bons costumes dos nossos pais 

devem ser transmitidos aos nossos descendentes. 

A língua japonesa também. 

PRESIDENTE - Dona Yoshizumi, que idioma usa 

habitualmente em sua casa?. 

YOSHIZUMI - O japonês. Porisso meus filhos 

sempre são elogiados que tem boa pronúncia no 

japonês. 

KAWAKAMI - É verdade. A família onde tem 

avô e avó as crianças usam um bom japonês. 

IDERIHA - O lar onde os avós moram junto as 

crianças fazem esforço em se comunicar em 

japonês. 

PRESIDENTE - Ultimamente, as crianças estão 

abandonando a língua japonesa. Este fenômeno não 

está acontecendo apenas em Ibiúna. No nosso 

vizinho, Vargem Grande, nestes últimos dois a três 

anos, mais da metade de alunos deixaram a escola 

japonesa. 

MIYAZAKI - Por quê será? 

IDERIHA - É o decorrer do tempo. Enquanto os 

pais sabem falar o japonês eles fazem questão que 

os filhos também aprendam a língua japonesa. 

Porém, quando chega na geração dos nisseis e 

sansseis, se eles não entendem o japonês, eles já 

não obrigam os filhos a aprenderem o idioma dos 

antepassados. Não sentem nenhuma saudade e 

preferem que os filhos aprendam o inglês, ou 

espanhol que tem mais utilidade como língua 

estrangeira. 

MIYAZAKI - Ouvi dizer que os descendentes 

alemães, até a quarta e quinta gerações falam o 

idioma alemão. 

YOSHIZUMI - É mesmo. A grande concentração 

de alemães se deu ao estado de Santa Catarina e, 

naquela colônia, dizem que ainda usam o idioma 

de origem. 

PRESIDENTE - Então, todos vocês desejam que 

seus filhos falem o japonês?. 

TODAS - (Todos concordam). 

PRESIDENTE - Em todas as regiões, aqui no 

Brasil, 80% das educações japonesa são 

administradas pelas Sociedades Culturais e pelas 

Associações dos Japoneses, justamente ao 

contrário do que se ocorre nos Estados Unidos e 

no Canadá. Portanto, doravante, enquanto essas 

sociedades e associações existirem as educações 

japonesas terão sua continuidade. Mas, quando 

essas entidades forem desativadas, será que as 

educações japonesas também não se extinguirão? 

YOSHIZUMI - Acho que o idioma japonês vai 

desaparecendo mas, as coisas que tem forma, como 

"bom-odori", "undokai" e outros elementos 

culturais vão sendo herdados pelas novas gerações 

tomando formas diferentes. No espaço de opiniões 

do extinto Jornal Paulista (hoje incorporado com 

o Diário Nippak e denominado Jornal Nikkei), o 

sr. Sussumu Miyao salientou que os bons costumes 

dos japoneses, como sinceridade, diligência e 

honestidade estão sendo legados acentuadamente 

pelos seus descendentes. 

PRESIDENTE - Quais são os pontos positivos 

da cultura japonesa? 

SAITO - Os j aponeses tem senso de 

responsabilidade, não tem? Quando assume uma 

determinada coisa, leva a coisa a sério até terminar. 

Os outros são aquilos que a dona Yoshizumi já 

mencionou: sinceridade, diligência e honestidade. 

IDERIHA - Outro é a cooperação. Realizam todas 

as coisas mediante a força da união. 

KAWAKAMI - Além disso, respeitam os mais 

velhos. Mesmo que tome a refeição em seu próprio 

lar, dizem" itadakimassu" e" gochisso-sama". Tem 
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consideração para com os outros, e respeitam o 
sentimento alheio e tem sentimento de 
agradecimento para com as coisas. 

SAITO - As coisas boas que estamos referindo, 
parece que já não existem mais no Japão de hoje. 
Tem vindo muitos estagiários do Japão, mas, 
nenhum deles dizem "itadakimassu", e nem sequer 
sabem agradecer. Comparando com os jovens do 
Japão os nikkeis brasileiros são mais adultos, são 
mais japoneses e têm princípio. 

YOSHIZUMI -Temos muitas coisas que podemos 
orgulhar ao mundo inteiro, como arranjo de flores 
(ikebana), culinária e outras. Já enfeitamos igrejas 
com arranjo de flores e temos pedidos de alguns 
bancos para enfeitar suas salas. Infelizmente, não 
temos tido tempo para atender as demandas. 

PRESIDENTE - Gostaria que comentassem a 
respeito dos jovens, sobre a formação das gerações 
futuras. 

SAITO - Hoje as moças que ingressam na 
Associação dos Jovens, a maioria tem entre 13 a 
15 anos. São muito mais novas do que antigamente. 
Porisso, elas encontram muitas dificuldades em 
realizar alguma coisa. Porisso, todos já vão 
julgando que elas são incapazes. Mas, acho que 
todos devem ter mais paciência para orientá-las. 

IDERIHA - Para quem tem filhos e filhas 
adolescentes ou na idades matrimonial, a 
Associação dos Jovens é um ótimo local para se 
conhecerem, se os pais desejam que seus filhos se 
casem com nikkei. Mas, acontece que na vida 
cotidiana, em torno deles, só tem rapazes e moças 
de origens não-japonesas, tornando difícil o 
namoro entre nikkeis. Por esta razão, acho que é 
imprescindível procurar ativar intercâmbios com 
jovens de outras regiões. 

PRESIDENTE -As Federações Culturais e 
Esportivas estão procurando criar uma coligação 
dos jovens e das senhoras. Portanto,creio que em 

breve haverá esse entrosamento. Bem, se vocês 
tiverem alguma sugestão para expor o Centro Cul
tural, gostaria de ouvi-las. 

SAITO - Até agora, nós viemos freqüentando 
Associação das Senhoras e nossos maridos o 
Centro Cultural. Porém, como a nova geração estão 
procurando lugares onde a família inteira possam 
se divertir juntos, acho necessário instalar meios 
recreativos onde todos possam se divertir. 

HIRAI - E agora tem muitos recantos onde a 
família podem se divertir. Pagando não tem 
qualquer compromisso em fazer limpeza do local 
e nem precisa assumir responsabilidade. Porém, 
os entretenimentos harmoniosos em grupo, como 
" undokai" e "bom-odori", só se podem encontrar 
no Centro Cultural. 

SAITO - As despesas das instalações devem ser 
cobradas dos usuários. Se atribuir os ônus as 
pessoas que não estão se usufruindo dessas 
instalaçõs, surgirá problemas. 

IDERIHA - Ouvi dizer que, em algumas 
associações, estão adotando o sistema de 
departamentos. Todavia, na nossa Sociedade, acho 
que fazendo alguns reparos dá para nos divertimos 
bem sem muito ônus. Também há problema na 
escolha de diretores. 

SAITO - Quem toma um pouco de iniciativa, ou 
se destaca um pouco, logo é nomeado como diretor 
ou membro da comissão. Tem muita gente que não 
aparece na Sociedade porque não quer ter cargo 
na diretoria. 

PRESIDENTE - Agora gostaria de ouvir opiniões 
acerca da mudança de gerações. Na Associação 
das Senhoras também está ingressando gente mais 
jovens e parece que está havendo muitas mudanças. 
Ouvi dizer que em certa ocasião um diretor queria 
estabelecer uma regra de que atingindo uma 
determinada idade o sócio passaria 
automaticamente ao Rosso Club (clube dos mais 
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idosos). O que acham? 

YOSHIZUMI - Foi o sr. Tsutomu Kawakami quem 

sugeriu. Mas, os próprios idosos não gostaram 

desse sistema de ser determinado pela idade. 

PRESIDENTE - E, houve caso que a sociedade 

quis homenagear pessoas de mais de 80 anos, e 

essa pessoa recusou aceitar. 

IDERIHA - Acham que ainda são jovens, (ri) 

SAITO - O contraste da idade surge quando 

organizamos viagens. As pessoas idosas, se 

gostarem de um determinado lugar, sempre querem 

voltar a esse mesmo lugar. Isso não acontece com 

as mais jovens. Nunca querem voltar aos mesmos 

lugares. Sempre querem ir a lugares diferentes. E 

não lugar que já foram. 

MIYAZAKI - Como estão ingressando mães 

jovens, acho bom introduzir assuntos sobre a 

educação, artesanatos e acompanhar os interesses 

da maioria. 

PRESIDENTE - Após terem fundado a 

Associação dos Pais no pensionato, houve 

conseqüência na freqüência das mães na 

Associação das Senhoras. 

IDERIHA - Houve, sim. Como estão na idade de 

criar e educar os filhos, e a tarefa não se restringe 

apenas nisso, as freqüências tem caido muito. 

PRESIDENTE - Daqui há dez anos, a imigração 

japonesa no Brasil vai comemorar o 100° 

aniversário. Como estaria a Associação das 

Senhoras? 

YOSHIZUMI - Eu acho que tanto o Centro Cul

tural, quanto a Associação das Senhoras terão 

continuidade. Mas, acho que a forma administrativa 

sofrerá algumas alterações. 

SAITO - Acho que vai haver muita miscigenação, 

mas as atividades da Associação vão continuar. A 

essa altura acho que eu não existo. 

TODAS - Imagine! Achamos que você estará 

atuando como nossa presidenta, (riem) 

HIRAI - Eu acho que a nossa Associação ainda 

continua e o sistema de administrar também não 

vai haver muita mudança. 

PRESIDENTE - No começo tocamos a respeito 

de procurar uma aproximação aos meios 

brasileiros, o que acham a respeito? 

IDERIHA - Acho que não há preocupação. 

Quando chegar nos tempos dos nisseis e sansseis, 

como elas são brasileiras, não vai haver problema 

de entrosamento. O que eu rezo, é para que os 

nikkeis continuem mantendo os elementos culturais 

dos antepassados. 

YOSHIZUMI - Atualmente, a Associação está 

baseada nos isseis, onde predomina o exclusivismo, 

porém, quando chegar a época da nova geração 

nem é preciso pensar acerca do entrosamento ao 

meio brasileiro porque isso se realizará 

naturalmente. O que devemos manter na 

Associação é o espírito de solidariedade e de 

cooperação que, hoje, é tão comum entre nós. Não 

sei qual é a alteração que este espírito de 

solidariedade e cooperação vai sofrer com a 

introdução do individualismo à esta entidade. Mas, 

espero que este espírito seja mantido com muito 

carinho e, dentro deste clima cooperativista, todos 

possam encontrar bons entretenimentos. 

PRESIDENTE - Bem, vamos encerrar a nossa 

mesa-redonda de hoje. Espero que vocês continuem 

se dedicando ao progresso da Associação e aqui 

expresso meus sinceros agradecimentos. Muito 

obrigado. 
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DOS ANTIGOS ASSOCIADOS DE IBIUNA 

• 15 de julho de 1983 na sala de reunião do escritório da empresa. 

Presentes = Shiguemori Maeda 

Chitosse Miyaji 

Tsutomu Kawakami 

Conselheiro 

Gerente da empresa 

Funcionários da central 

Takashi Kawakami 
Yoshijiro Muramatsu 
Hiroshi Saito 
Mitsuo Ideriha 

Massato Ootsubo 
Takehiko Ono 

Kimitoshi Hirota Shussuke Takayanagui 
Massaharu Nagamori 

NAGAMORI - Como hoje pedi a presença dos 
antigos funcionários da Cooperativa, os srs. Hirota 
e Takayanagui, acho que podemos fazer um 
apanhado geral a respeito dos velhos tempos. O sr. 
Tanigaki também era para estar presente, mas 
parece que houve um contra-tempo. Gostaria que 
o dr. Hirota fizesse a abertura da palestra. 

HIROTA - Bem, como hoje estão presentes alguns 
sócios fundadores da Cooperativa Agrícola de 
Cotia, gostaria de ouvir algumas coisas a respeito 
daqueles tempos. Acho que podemos dividir a 
palestra em três partes mais ou menos; até o início 
da Segunda Guerra Mundial, após-guerra e hoje. 
Se não me falha a memória, o depósito de Ibiúna 
foi construído durante a guerra. Não foi? 

KAWAKAMI (Ta) - A inauguração foi no dia 25 
de novembro de 1941. 

HIROTA - Ah, sim! Construíram durante a guerra 
e acho que o primeiro gerente chamava-se sr. 
Nagahissa Mine, não era? Depois foram trocando 
de gerentes, como também os principais produtos 
da região também foram mudando. O sr. Tsutomu 
Kawakami foi a pessoa que implantou a idéia de 
eletrificar a zona rural de Ibiúna e, hoje, todos nós 
estamos usufruindo do seu esforço. O sr. Murakami 
que era o número 1 da região teve a idéia de cultivar 
rami; meu pai também ganhou algumas mudas dele 
e fez uma experiência. Gostaria que todos 
contassem algumas coisas daquele tempo. 

MURAMATSU - Quem se instalou primeiro em 
Ibiúna foi o sr. Maeda, depois o sr. Hiroshi 
Kawakami e mais tarde o sr. Tsutomu Kawakami. 
Nós três chegamos mais tarde. 

MIYAJI - Nossa turma foi o precursor da região. 

130



Há duas pessoas que vieram antes (aponta o sr. 

Takashi Kawakami e o sr. Maeda). O sr. Tsutomu 

Kawakami, isto é, o pai dele, sr. Shohei, que fez a 

garagem ali. Era forte e só ficava trabalhando; 

nunca dava a cara por aqui. Mais tarde ele mudou 

para cá, não foi ? 

SAITO - Não sei a respeito do começo. 

MURAMATSU - Eu tornei-me sócio da 

Cooperativa em 1947 e o número de associado que 

recebi foi 4.046! Fiquei espantado com essa 

numeração. Centralizado nesta grande Família 

C.A.C. é que conseguimo-nos expandir em todas 

as áreas. 

HIROTA - É verdade. Hoje não sei, mas 

antigamente todos os agricultores de Ibiúna eram 

associados da C.A.C. Em nenhum lugar havia uma 

região tão unida como Ibiúna. Daí podemos deduzir 

o quanto a força da cooperação nos trouxe 

benefícios. 

KAWAKAMI (Ta) - Um exemplo é o pensionato 

estudantil. A Cooperativa instalou o Grupo de 

Transporte Coletivo e isto tornou-se o alicerce para 

a construção do pensionato para as crianças. No 

início foi o sr. Hirata que estava encabeçando o 

Grupo, porém como ele ficou doente e pediu 

demissão, eu fui nomeado para levar a empresa 

avante. E, o grupo passou a dar lucros, com os quais 

construímos o internato estudantil. 

SAITO - Quando vim me instalar em Ibiúna, a 

construção ainda estava em andamento. 

KAWAKAMI (Ta) - Era uma renda e tanto. Ibiúna 

foi um local onde todos os cooperados eram unidos 

e faziam uso do transporte do G.T.C., conforme os 

regulamentos estabelecidos. Houve caso de 

associados que transportavam seus produtos com 

veículo próprio, mas quase 100% dos sócios 

respeitavam as regras. Por isso o lucro do G.T.C. 

era enorme. Então, procuramos reverter essa renda 

em benefício dos indivíduos, aplicando-a nas áreas 

culturais. Levamos a idéia aos cooperados e a 

grande maioria concordaram. Alguns discordaram, 

mas eu andei de casa em casa convencendo essa 

gente. Seja como for, de 1946 a 47, um ano após a 

fundação, o G.T.C. rendeu $300:000.000 (trezentos 

contos de réis) e, no ano seguinte, $400:000.000 

e, em seguida $500:000.000! Tudo foi convertido 

em benefício cultural à comunidade. Acho que em 

nenhum lugar houve coisa semelhante. 

SAITO - É verdade. Vim me instalar aqui depois 

de vocês, e fiquei emocionado com essa obra. 

Manter o progresso econômico e cultural 

simultaneamente era uma conquista e tanto! 

KAWAKAMI (Ta) - Falando claro, Ibiúna possui 

aquele pensionato escolar, graças a renda do Grupo 

de Transporte Coletivo. Caso contrário, mesmo que 

tivesse um internato, seria um alojamento escolar 

bem menor. 

SAITO - Acho que sim. 

KAWAKAMI (Ta) - Claro que sim. 

SAITO - Realmente, quando vim me instalar aqui, 

a base estava praticamente pronta. Aliás, eu decidi 

me instalar aqui, porque aqui já havia um projeto 

definido. Após ter procurado um local ideal, havia 

chegado a conclusão de que Ibiúna era o melhor 

lugar. 

KAWAKAMI (Ta) - Dentro da Cooperativa, nós 

fomos o primeiro a organizar o Grupo de 

Transporte. Ibiúna é o número um. O estatuto 

padronizado fomos nós que elaboramos e 

redigimos. Foi muito trabalhoso, porém funcionou 

bem e foi distribuído como modelo a todos os 

Grupos de Transportes. 

Desde o início, nunca tivemos déficit. Sempre 

tivemos lucros. Como naquela época ainda não 

tínhamos construído o alojamento, os lucros foram 

aplicados na aquisição de caminhões para 

transporte. 

Começamos com dois carros. Um era aquele 
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do seu Miyamoto e o outro do seu Morita. 

Requisitamos um terceiro do seu Maeda, mas como 

não havia muita cargas, funcionamos com dois. 

Assim, dentro de um ano levantamos um lucro 

equivalente ao preço de um caminhão! Mesmo com 

o preço de um carreto bem abaixo da praça. No 

começo aplicamos os lucros na compra de veículos 

e depois, com a construção do alojamento, 

aplicamos na educação das crianças. Os projetos 

aqui em Ibiúna eram fáceis de serem executados 

porque todos os agricultores eram associados da 

Cooperativa Agrícola de Cotia. No caso de 

Piedade, por exemplo, como há associados de 

outras cooperativas, surgiram muitas divergências. 

Porém, isso não acontece em Ibiúna. 

SAITO - Isso é importante. Essa particularidade 

nos atraiu muito. Mesmo que houvesse discussões, 

quando chegávamos a um consenso todos se uniam 

para se empenhar a causa. Achei que esse 

entendimento devia sempre ser mantido. 

KAWAKAMI (Ta) - Entretanto, mesmo que seja 

algo para o beneficio da coletividade sempre surge 

alguém que contrariava. 

SAITO - Isso é verdade. O nosso mundo é assim. 

MURAMATSU - Não me lembro bem em que ano 

foi. Mas, em 1947, instalei-me aqui e mais tarde 

participei de uma assembléia geral do Grupo de 

Transporte e fiquei espantado. Pois, a assembléia 

havia se transformado numa arena de duelo entre 

o sr. Takashi Kawakami contra o sr. Seiki 

Murakami. 

SAITO - Foi uma aula e tanto, né. 

MURAMATSU - Fiquei surpreso. Sou um tanto 

teimoso, mas descobri que em Ibiúna havia gente 

que me ultrapassava. Estavam discutindo a respeito 

da catação das mercadorias, coisas habituais 

efetuadas semanalmente. 

Se não me engano, o sr. Murakami estava 

alegando que ajuntar as mercadorias era a parte 

vital do Grupo de Transporte e o sr. Kawakami 

insistia que para manter e lucrar com o Grupo de 

Transporte era necessário ter carga suficientemente 

ajuntado num determinado local para apanhá-la. 

Nunca presenciei a uma discussão tão cerrada! 

Naquela época todos tinham vontade de realizar 

algo. 

MAEDA - Por isso discutiam para valer. 

MURAMATSU - E como discutiam! 

SAITO - É como o sr. Kawakaini falou agora 

pouco. Havia união. Não é que eu conheço todo 

subúrbio de São Paulo, mas considerando bem, 

Ibiúna era o local onde se concentrava os maiores 

produtores do ranking da colônia. Portanto, tinha 

muita gente que plantava e colhia em grande escala. 

Por isso, os médios e os pequenos produtores 

conseguiram se usufruir com os acessos no 

transporte. Seja como for, se dependesse de 

produtores pequenos como eu, não haveria tanto 

progresso em curto espaço de tempo. Acho que 

levaria cinco a dez anos. 

MURAMATSU - Além disso, o que beneficiou a 

região foi a boa liderança. Graças a presença do 

sr. Murakami, o sr. Takashi Kawakami, o sr. Miyaji 

e outros, todos nós aprendemos como se comportar 

dentro da comunidade. Como também, houve 

muitos outros fatores que nos favoreceram; a 

localização da região, um grande mercado 

consumidor bem próximo, a tendência local de 

ampliar área de cultivo por causa das doenças que 

afetavam as plantas, a mudança da monocultura 

de batata para a policultura de outros produtos, 

em escala bem maior. 

SAITO - A vantagem que Ibiúna oferecia era a 

possibilidade do aumento das áreas produtivas. 

MAEDA - Naquele tempo, todos achavam que 

cada família devia possuir no mínimo cinqüenta 

alqueires de terra disponível. 
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KAWAKAMI (Ta) - Seu Murakami e eu sempre 

brigávamos. Tanto no caso do G.T.C. como em 

outros, nosso ponto de vista não se encaixavam. 

Quando levantamos a questão de construir o 

pensionato escolar em Ibiúna, o sr. Murakami 

passou a se opor radicalmente. O motivo era porque 

ele exercia a presidência da Associação dos Pais e 

Protetores da Escola Japonesa de Cotia já há muito 

tempo. Eu e o Tsutomu tornamo-nos independentes 

do sr. Shimomoto em Cotia, mas os nossos filhos 

mais velhos estavam freqüentando essa escola. Os 

filhos do sr. Tomoichi Miyamoto, os do sr. Ichiji 

Hirata e muitos outros também. A opinião do sr. 

Murakami era o seguinte. A educação escolar não 

deve ser realizada, em hipótese alguma, dentro de 

uma região acanhada. Para se obter um bom 

resultado educacional, a região sudoeste de São 

Paulo deve se unir a Escola Japonesa de Cotia. 

Embora a região de Vargem Grande tenha 

construído a sua própria escola, rompendo os 

princípios, Ibiúna não deve seguir o mesmo 

exemplo, insistia ele. 

Mas, a minha opinião era diferente. 

Enquanto não temos condições de construir uma 

escola, o jeito é utilizar a escola do vizinho. 

Porém, quando tivermos condição de 

construir uma escola própria, porque continuar 

dependendo da escola do vizinho? Como já 

possuíamos condição financeira, vamos construir 

uma escola aos nossos filhos. Assim, a distância 

fica mais perto e as despesas bem em conta. Porém, 

o sr. Murakami obstinou-se em impedir-nos. 

SAITO - Com apenas 50 famílias, quase íamos 

desistir. Felizmente o número de interessados 

aumentou e ultrapassou 80 famílias. O ponto de 

vista do sr. Kawakami estava certo. Uma região 

como Ibiúna deve ser unificada em uma só escola. 

KAWAKAMI (Ta) - Pensando bem, foi bom ter 

construído a escola em Ibiúna. 

MURAMATSU - Mas naquela época, muita gente 

não conseguia se desligar de Cotia e continuava 

mandando seus filhos daqui para a escola de lá, 

mesmo depois de termos construído a escola de 

Ibiúna. 

KAWAKAMI (Ta) - Isso porque, até então, todos 

tinham uma profunda ligação com Cotia e não 

conseguiam se desligar de lá tão bruscamente. Até 

que a própria Escola Japonesa de Cotia propôs o 

desligamento. 

SAITO - Ficaram com pena de nós? 

MURAMATSU - Acho que não foi isso. É porque 

os japoneses dão muita importância ao dever moral. 

HIROTA - Aí está a questão. Naquela ocasião, eu 

estava morando na central, embora fosse ainda 

menor, me preocupava com o caso que estava 

acontecendo em Ibiúna, que naquele tempo 

chamava-se Úna. 

KAWAKAMI (Ta) - Antigamente, era Úna. 

HIROTA - Ouvi dizer que em Úna morava muita 

gente importante e, por isso, há muita discussão e 

desavença. Mas, quando necessitava todos se 

uniam para enfrentar a causa. Todos diziam, seja 

como for, nos assuntos de Ibiúna nunca se deve 

intrometer. 

MURAMATSU - Ah, então é por isso que vocês 

não emprestava dinheiro para nós, não é ? (todos 

riem). 

KAWAKAMI (Ta) - Éramos mal tratados, né. 

SAITO - É verdade. Nós também fomos pedir 

empréstimo, mas foi tão difícil! 

KAWAKAMI (Ta) - Quando construímos o 

primeiro pensionato em Ibiúna, pedimos 

contribuição a todos moradores, mas faltou 

$370:000.000 (trezentos setenta contos de réis). 

Então, fomos pedir à Cooperativa para que nos 

emprestasse essa quantia. 
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SAITO - Ah, é ? Isso não sabia. 

KAWAKAMI(Ta) - Para conseguir esse 

empréstimo, fomos falar com o Shimomoto. Ele 

concordou. Estipulamos o prazo em um ano. 

Calculamos que dentro de um ano conseguiríamos 

devolver com a renda do nosso Grupo de 

Transporte. Mas, assim que terminamos a 

construção, necessitamos de muito dinheiro para 

o acabamento e instalações que não foi possível 

devolver a dívida. Então, combinamos em renovar 

o empréstimo. Mas, aconteceu que um dos 

endossantes, não sei se posso mencionar o nome, 

aquele seu Hirata, recusou continuar sendo um dos 

fiadores. Não tivemos jeito e fomos falar com o 

Shimomoto, se podíamos ter crédito com um fíador 

a menos. Ele concordou e esticamos o prazo da 

devolução. Este fato também faz parte da história. 

SAITO - Para nós que viemos depois, é um caso 

que nos comove muito. Foi a época difícil, né. 

MURAMATSU - Naquela época que eu tinha 

chegado a Ibiúna, quem estava em plena atividade 

era o pai de sr. Miyaji. Ele usava, acho que era 

bota mesmo, né? 

MIYAJI - Bota de couro. 

MURAMATSU - Seu pai e você trabalharam 

muito pela nossa comunidade. 

MIYAJI - A respeito daquele empréstimo para 

construir o pensionato. Não conseguíamos devolver 

o restante de $240.000.000 (duzentos e quarenta 

contos de réis), não foi? 

MAEDA - Era $370:000.000 (trezentos e setenta 

contos de réis). 

MIYAJI - Seja como for, o sr. Kawakami me 

entregou o cargo para por essa dívida em ordem. 

Naquela época, o chefe do G.T.C. e o do pensionato 

era a mesma pessoa. Eram cargos acumulativos 

para evitar criar duas pessoas com alto cargo e 

entrarem em choque. Fui designado a esses postos 

e tive que dar um jeito nessa dívida que não havia 

solução. Fui expor a nossa situação financeira ao 

sr. Shimomoto. Ele que sabia de tudo o que se 

passava em nossa região, concordou em amortizar 

a nossa dívida em troca das moradias dos 

motoristas que o nosso G.T.C. havia construído em 

Ibiúna. Foi feito um levantamento formal para a 

quitação. 

TODOS - (afirmam) 

MIYAJI - Ibiúna conseguiu progredir graças aos 

primeiros líderes como sr. Seiki Murakami, sr. 

Kawakami e outros. O pai de sr. Kawakami 

construiu uma garagem de 12 por 27 metros; ele 

foi o chefe da obra. Certa vez ele ficou 

transportando telhas o dia todo e esqueceu de dar 

água ao cavalo que acabou morrendo de sede. Seja 

como for, se o líder tomasse uma decisão, todos 

seguiam-no custe o que custar. Para construirmos 

o pensionato também, todos nós trabalhamos em 

forma de mutirão. Conseguimos saudar o débito 

do pensionato graças a compreensão do sr. 

Shimomoto. Ele era uma pessoa que se empenhava 

muito na formação da nova geração. Por isso, 

durante a guerra, manteve a Associação dos Jovens 

Agricultores (Sanseiren). Sr. Takakussa, sr. Murata 

eram os líderes deste movimento. Tinha como 

esconderijo os cinco alqueires que o sr. Miyamoto 

possuía. 

KAWAKAMI (Ta) - Naquela época, se não me 

engano, só havia uns quatro caminhões por aqui. 

Esses carros estavam expostos a mercê da chuva. 

Então fui pedir permissão ao sr. Shimomoto para 

construir uma garagem. Porém, ele nem me deu 

atenção; estava mau humorado. Eu não sabia a 

razão, mas só depois que alguém me contou o que 

havia acontecido. No dia anterior da minha ida à 

Cooperativa, a turma de Vargem Grande havia 

solicitado ao Shimomoto construir uma garagem 

para dois caminhões e isso acabou criando uma 

discussão cerrada. Como eu não sabia de nada, fiz 

o mesmo pedido. Aí, o Shimomoto respondeu-me 
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que caminhão é uma coisa que não apodrece em 

um ou dois anos, deixe na chuva mesmo. Não há 

nenhuma necessidade de construir garagem. 

Discutimos tanto sem chegar a nenhuma conclusão. 

Voltei à Ibiúna com a diretoria, a qual expus a 

atitude demonstrada pelo sr. Shimomoto. Então, a 

diretoria chegou a um consenso de construir a 

garagem por conta própria. Logo, compramos 

tijolos, cimento, outros materiais e iniciamos a 

obra. Nisso, Shimomoto proibiu o uso do dinheiro 

do cofre da Cooperativa. Foi uma briga visando o 

progresso da região, mas como ele vetara o gasto, 

coloquei meu próprio dinheiro, $85:000.000 

(oitenta e cinco contos de réis) em dinheiro daquela 

ocasião, e construímos uma garagem de 28 por... 

MIYAJI - 12 metros. 

KAWAKAMI (Ta) - Seja como for, eu apliquei 

meus $85:000.000 e construímos a garagem. Na 

inauguração fizemos um simples churrasco e, no 

dia seguinte, fui pedir ao sr. Nishimura (diretor da 

C.A.C.) para que me pagasse um aluguel mensal 

da garagem, visto que eu havia investido o meu 

próprio dinheiro. Sr. Nishimura ficou perplexo e 

disse-me que não era justo construir uma garagem 

dentro da propriedade da Cooperativa e querer 

cobrar aluguel. Mas, continuei exigindo o 

pagamento do aluguel até ele me dizer: - Está bem. 

o aluguel não posso pagar, mas vou quitar tudo o 

que você gastou na construção da garagem. Traga-

me todas as notas ficais e comprovantes. Tudo 

correu exatamente como eu havia planejado. 

TODOS - (gargalhada geral). 

KAWAKAMI (Ta) - Naquela época, com cem 

mil réis dava para comprar um saco de arroz, um 

saco de sal, um saco de açúcar e um de farinha de 

trigo. 

MIYAJI - A gente trabalhava o ano todo e não 

conseguia ter nem quatro contos de réis. 

TODOS -(riem) 

KAWAKAMI (Ta) - Um saco grande de farinha 

de trigo custava uns 15.000 réis. Um enxadão 

custava uns 1.800 a 2.000 réis. 

MURAMATSU - Naquela época as coisas eram 

baratas. Com o ganho de um dia dava para comprar 

muita coisa. Quanto ganha um camarada hoje? 

1.000 ? 1.200, talvez. Seja como for, antigamente 

com esta quantia dava para comprar um casacão 

de couro. 

KAWAKAMI (Ta) - Naquela época a diária que 

pagávamos aos trabalhadores era 2.000 réis a 2.500 

réis. Se ele trouxesse a marmita pagávamos 3.000 

reis. Também, um saco de batata custava ente 

24.000 a 30.000 réis. As vezes 35.000 réis! 

MURAMATSU - Plantar batata era um ótimo 

negócio. 

KAWAKAMI (Ta) - Além de ótimo. Imagine, o 

preço de um saco de batata era equivalente a um 

saco de Arroz Osório! 

MURAMATSU - Era um preço e tanto. 

KAWAKAMI (Ta) - Naquela época havia o Arroz 

Osório que era o melhor. Um saco desse arroz com 

um saco de batata especial tinha o mesmo valor. A 

gente falava especial, mas especial daqueles tempos 

era inferior da batata especial de hoje. 

MIYAJI - Imagine, poder trocar um saco de batata 

por um de arroz! 

KAWAKAMI - Era nessa base. 

KAWAKAMI (Tsu) - Naquela época, um 

caminhão de batata era entre 15 a 20 sacos. 

KAWAKAMI (Ta) - Era 20. 

KAWAKAMI (Tsu) - Era os bons tempos. Se 

levasse um caminhão de batata ao mercado, com 

esse dinheiro podia comprar um caminhão zero 
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quilômetro. Hoje, nem se imagina. MURAMATSU - Então, você veio bem antes. 

KAWAKAMI (Ta) - Não sei se dava, mas o sr. 

Shimomoto comprou um Chevrolet 38, em 1938, 

e pagou $5:800.000 réis. 

KAWAKAMI (Tsu) - Naquela época tinha um 

carro chamado Tigre, né. 

KAWAKAMI (Ta) - Eu tinha um Tigre. Era um 

verdadeiro gigante. Comprei no norte do Paraná. 

MURAMATSU - Era gigante dos gigantes. 

HIROTA - Era aquele azul na parte do motor com 

a carroceria marrão? 

MURAMATSU - Não me lembro bem, mas acho 

que era aerodinâmico da época. 

HIROTA - Tigre era o menor de uma tonelada e 

outro de três. O Gigante era o de três a cinco 

toneladas. 

MURAMATSU - Sr. Ideriha veio para cá em 1948, 

não foi? 

IDERIHA - Você veio antes, né. 

MURAMATSU - Eu vim em 1947, sr. Saito em 

1946. 

SAITO - Acho que foi em 47. 

KAWAKAMI (Ta) - Sr. Maeda veio em 1930... 

MAEDA - Acho que foi em 35 ou 6. 

KAWAKAMI (Ta) - Acho que foi antes não. Pois 

eu vim em 36. O Tsutomu veio um ano depois. 

MURAMATSU- Quanto é o seu número de 

associado na Cooperativa? 

KAWAKAMI (Ta)-É 379. 

KAWAKAMI (Ta) - Foi por causa dos 

capitalistas de Kagoshima que entrei atrasado na 

C.A.C. Quando mudamos para Cotia, o sr. Tossuke 

Kagohara era o chefão dos batateiros. Depois o sr. 

Tsuchiya. Até o sr. Maeda foi um dos capangas 

deles. Eles eram anti-C.A.C. Eu sei porque tomei 

parte na diretoria da Cooperativa. Todos estavam 

comentando em convidar o sr. Kagohara para 

ingressar como associado, porque ele tinha um 

movimento grande e isso poderia trazer muitos 

benefícios. Porém, ele tinha muita amizade com 

um vendedor da Cascaman, que fornecia adubo e 

semente de batata a prazo. Seja como for, o sr. 

Massahachi Matsuoka e mais alguém foram 

convencer o sr. Kagohara para ser sócio da C.A.C. 

Então, ele respondeu que não pretendia se 

subordinar a nossa Cooperativa. Depois disso, ele 

começou a se opor contra a C.A.C. 

HIROTA - O caso de Santo Amaro? 

KAWAKAMI (Ta) - Sim, sim. 

MAEDA - Santo Amaro e Morumbi. 

KAWAKAMI (Ta) - É sim. Aquela turma que 

plantava muita batata em Morumbi. Sr. Kagohara 

e sr. Tsuchiya ajuntaram a turma da província de 

Kagoshima que tinha um grande poder aquisitivo 

e formou o grupo deles. Como havia essa ligação, 

o sr. Maeda mesmo depois de se mudar para cá, 

não queria saber da C.A.C. Naquele tempo, como 

eu era o conselheiro desta região, pediram para que 

eu fosse falar com o sr. Maeda e convencê-lo a 

enviar a metade da produção para a C.A.C. Porém, 

o grupo de Kagoshima era tão poderoso que tinha 

força suficiente até para enfrentar a C.A.C. Além 

disso, a Cascaman e a Bacutat eram irmãos e 

poderosas para a C.A.C. enfrentar. Eles vieram 

oferecer-me adubos e sementes de batata. Mesmo 

para quem não possuía capital, elas forneciam tudo, 

portanto, toda a turma de Kagoshima estava com 

Cascaman e Bacutat. 
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MAEDA - Certa vez, o sr. Shimomoto apareceu 

com uma caixa de semente de batata preteada. 

KAWAKAMI (Ta) - Seja como for, ele queria 

que eu pedisse a você remeter batata para a C.A.C. 

MAEDA - Eu sei. Ele deu-me aquela caixa de 

batatas e mandou experimentar plantá-las. Depois 

disse-me para trazer um litro de pinga após a 

colheita. Fiquei sem jeito e mandei confirmar se 

era realmente um litro ou um barril de pinga, mas 

era um litro mesmo. Com aquela caixa colhi umas 

cinqüenta caixas. Mas, quase todas ocas, assim. 

KAWAKAMI (Ta) - Ah, então foi a Irati, Paraná 

Ouro e Cascudo. 

HIROTA - A Paraná Ouro era boa. 

KAWAKAMI (Ta) - A Irati é a semente que veio 

de Irati. Eu plantei a batata Irati e remeti para a 

C.A.C. Mas, acontece que Irati é um local muito 

acidentado, onde plantavam batata com enxadão. 

Certa vez a Cooperativa propôs para que eu fosse 

visitar o local. Os lavradores de lá deixavam cestos 

de batatas empilhados na estação e a gente 

comprava por lote de cestos, escolhendo batatas 

adequadas para sementes. Depois ensacava para 

despachar ao porto de Santos. 

MIYAJI - O sr. Takayanagui também foi até lá? 

TAKAYANAGUI - Fui, sim. 

KAWAKAMI (Ta) - Lá o trem estava caindo aos 

pedaços. 

KAWAKAMI (Tsu) - Era o nosso trabalho, né. 

MIYAJI - Todos foram ver e depois as batatas 

estavam apodrecendo. 

KAWAKAMI (Ta) - Sim, aquelas batatas do sul 

de Guarapuava. 

Selecionar batata (família sr. Takashi Kawakami -1943) 

HIROTA - Onde procuravam. 

MURAMATSU - Mas tarde surgiu aquela doença 

de "aogare" das batatas de Irati. 

MIYAJI - Essa doença havia desde o começo. 

KAWAKAMI (Ta) - No começo estava boa. 

Como no caso da Paraná Ouro. 

TAKAYANAGUI - Agora não dá para usar como 

semente. 

KAWAKAMI (Tsu) - Tinha a qualidade Cascudo, 

aquela branca. 

MURAMATSU - Tinha, tinha. 

MIYAJI - Chamavam-na de batata branca. 

KAWAKAMI (Ta) - Essa qualidade foi boa para 

o plantio da seca. 

KAWAKAMI (Tsu) - Tinha alguma mistura 

rosada. 

IDERIHA - É sim. Tinha cor de rosa também. 

MURAMATSU - Era uma qualidade fácil de 

cultivar. 

MIYAJI - Sr. Maeda semeava cedo. Em julho ou 

agosto, ele colhia batata na temporada do ano novo. 

Eu vim para cá pofque podia produzir batata duas 
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vezes por ano. O irmão do sr. Maeda colhia batata 

assim. 

SAITO - Naquela época ainda não havia a 

qualidade Binji, né. 

HIROTA - Binji começou a ser cultivada no após-

guerra. 

MIYAJI - Mas a semente já havia. 

KAWAKAMI (Ta) - Essa espécie entrou junto 

com a Aigen-Hermel. No começo ninguém queria 

plantar. 

MURAMATSU - Não tinha resistência para a 

doença "beto". 

IDERIHA - É mesmo. Era fraca com aquela 

neblina. 

KAWAKAMI (Ta) - Naquela época não faziam 

uso do sulfato de cobre. 

HIROTA - No após-guerra surgiram muitas 

espécies de batata com nomes diferentes. Havia 

muitos nomes baseado nos japoneses, como 

Karassawa, Oda (ri)... 

MIYAJI - Tinha Akira. 

KAWAKAMI (Ta) - E, tinha Oda, né. 

MURAMATSU - Como eu ignorava a respeito da 

planta Gáo de batata, plantei uma pequena área e 

andei por aí perguntando como tratá-la. Então, 

quando a batata brotava e crescia, logo as folhas 

eram atacadas pela doença e ficavam pretas. Daí, 

eu corria para sulfatar a plantação. Mesmo lavando 

as folhas com sulfato, não conseguia deter a 

doença. Hoje, isso já não acontece mais. 

MAEDA - Eu misturava sabonete no sulfato. 

Ficava liso. 

KAWAKAMI (Ta) - Ah, usava para dar adesão, 

né. 

MIYAJI - Antigamente tinha que usar quatro sacos 

de sulfato de cobre por cada alqueire de batata. 

MURAMATSU - Eim? Quatro sacos?! 

MIYAJI - Sulfatava quatro vezes por safra. 

Quando eu trabalhei com Murakami, ele andava 

disputando sempre com o sr. Shimomoto e se 

gabava que sua área de plantação era maior. 

Plantava cinco ou seis alqueires de batata por cada 

safra. Plantava aquelas sementes importadas em 

caixas. Tinha dez camaradas e com esse pessoal 

tinha que correr muito para conseguir sulfatar 

quatro vezes. 

MURAMATSU - Quatro vezes por safra é muito 

sacrificado. 

MIYAJI - Quatro vezes, sim. Se fosse três vezes 

teríamos um pouco de folga, mas quatro era uma 

correria e tanto. 

MAEDA - Nós sulfatávamos três vezes. 

MIYAJI - Se o tempo ajudasse, e se a qualidade 

fosse Aigen-Hermel, dava para colher mil sacos 

de batata. O sr. Yuri conseguiu. Tinha um tal de 

Honda, que disse certa vez, se alguém conseguir 

colher mil sacos de batata, daria um milhão de 

dólares e andaria de pernas para cima. Mas, 

acontece que dava para colher mesmo. 

HIROTA - Realmente, naquele tempo dava 

mesmo. 

MIYAJI - De fato. 

KAWAKAMI (Ta) - Eu mudei para Ibiúna em 

1936, colhi muitas vezes ótimas safras de batata. 

O batatal ficava com as folhas amarelas como as 

do feijão. 

MURAMATSU - Quando o batatal amadurece e 
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torna-se amarelinho, significa ótima colheita. 

KAWAKAMI (Ta) - Tornou-se bem amarelinho 

mesmo. 

SAITO - Não foi porque o clima estava fresco 

como agora? 

MIYAJI - Não, não. Foi porque não tinha ninguém 

plantando por perto. 

KAWAKAMI (Ta) - E, não ter outros batatais 

favoreceu muito. 

MIYAJI - Antigamente era como o velho 

Shimomoto dizia, para plantar batata é bom 

separar-se uns cinco quilômetros um do outro por 

causa das doenças. Não é só batata, o tomate 

também. Isto era o princípio da G.A.C. Mas, agora, 

todos tem as divisas encostadas uma das outras, 

de um lado plantação de tomate e de outro batata. 

É um salve-se quem puder. 

SAITO - Na ocasião que mudei para cá, alguns se 

instalaram em Vargem Grande e Caucáia, onde 

plantaram tomate. Ali dava para produzir tomate 

no verão, safra que era difícil em outras regiões. 

Esse fato atraiu-me e por isso mudei para cá. 

MIYAJI - Entendo. 

SAITO - Era no ano 46,47, a boa safra continuou 

alguns anos, mas ao passar dos anos a produção 

foi diminuindo. 

MIYAJI - No depósito de Ibiúna só estava o sr. 

Kiyohara. Será que o sr. Nakashima também 

estava? Aquele veterinário. 

HIROTA - Ah, sim. O veterinário. 

MIYAJI - O sr. Kiyohara nos orientou muito bem. 

Ele é que nos orientava desde a plantação de 

tomate, batata e até café. 

MURAMATSU - Ele nos ensinou muita coisa, 
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mas não dava uma explicação científica e nem 

medicinal como no caso da neantina; não nos 

explicou que a neantina não devia ser misturado 

com as mãos. Carregávamos no quinto e 

pulverizávamos o batatal. Quando a doença "kuro-

beto" atacou esta região pela primeira vez, não sei 

se foi em 47, ou 8, ou 9, chamamos o sr. Kiyohara 

para examiná-la. Ele não soube dizer nada. Ficamos 

observando. Nisso, sem aumentar a dose de sulfato, 

a doença parou. Porém, no ano seguinte, a doença 

atacou ao ponto de quebrar os pés de batata pelo 

meio. Ficamos desesperados e consultamos o sr. 

Kiyohara. Como o sulfato de cobre não fazia efeito, 

ele nos aconselhou misturar enxofre. Mas, o 

enxofre não dissolve facilmente. Compramos 

enxofre em pó e ficávamos sacudindo dentro 

d'água até as nossas mãos perderem os sentidos. 

Daí, pulverizamos. Como plantávamos em grande 

escala, não conseguíamos pulverizar a área inteira. 

Resultado, onde pulverizamos o batatal secou 

completamente (ri). Daí, intimamos o sr. Kiyohara 

e ele andou nos evitando por algum tempo. 

KAWAKAMI (Ta) - Com a guerra, veio o 

racionamento do combustível. Daí, a Cooperativa 

sugeriu para que organizássemos o Grupo de 

Transporte Coletivo em cada região. Ibiúna foi o 

primeiro a fundar. 

SAITO - O número que recebemos, nada tem a 

ver com a ordem de fundação. 

KAWAKAMI - Ah, todos os G.T.Cs. receberam 

um número, né ? 

HIROTA - Recebeu sim. Começa das regiões mais 

próximas de São Paulo. 

KAWAKAMI (Ta) - Ah, sim. Jaguaré é o número 

1. 

HIROTA -É. 

KAWAKAMI (Ta)- Moinho Velho n° 2, e o n° 3.... 

MURAMATSU - Cotia. 



KAWAKAMI (Ta) - É Cotia, sim. Caucáia, n° 4, 

Vargem Grande, n° 5 e Ibiúna, n° 6. Esta ordem foi 

o seu Oohira quem estabeleceu mais tarde. 

HIROTA - Piedade é o n° 7. 

KAWAKAMI (Ta) - O Grupo do Jaguaré foi 

organizado bem mais tarde. Antes havia um grupo 

administrado pelo sr. Azuma, mas durou apenas 

um ano. 

MIYAJI - Nos tempo de sr. Kawakami, o de Ibiúna 

era n° 5. Depois é que passamos para o n° 6. 

KAWAKAMI (Ta) - É o número da época de 

fundação. 

MIYAJI - Agora não tem nada a ver. 

KAWAKAMI (Ta) - Como foi difícil criar o 

G.T.C. de Ibiúna. Era reunião e mais reunião até o 

galo cantar. 

HIROTA - Naquela ocasião, havia muitos 

problemas, né. 

KAWAKAMI (Ta) - É verdade. Era proibido 

falar em japonês. 

HIROTA - Quem se encarregou do G.T.C. no 

começo foi o sr. Oohira. Na ocasião, sr. Tokui Sato, 

irmão do prof. Nempuku Sato que fazia "haiku", 

era o encarregado do escritório. Até então, os 

caminhões ficavam na central e de acordo com o 

pedido era enviado aos locais das cargas. Havia 

coleta periódica e conforme a solicitação 

aumentava o número de carro. Porém, tinha muitos 

problemas como sr. Kawakami falou, o 

combustível, as comunicações em japonês que 

estavam proibidos. Além disso, o maior problema 

era a questão econômica. Enviar carro da central 

era um problema. Os cooperados não queriam saber 

se a sua estrada estava em péssimas condições. 

Queriam que o caminhão viesse carregar o seu 

produto custe o que custar. Por exemplo, no caso 

de Jaguaré, para atender aquela região, os pneus 

viravam um trapo. No caso de Suzano, mesmo com 

as correntes, o carro patinava tanto a ponto de torcer 

os eixos das rodas. Então levantou-se a questão de 

conscientizar os cooperados. Para isso, resolveram 

criar um Grupo de Transporte Coletivo em cada 

região, para que cada qual se responsabilizassem 

do próprio meio de transporte, cuidando das 

estradas, dos veículos de transporte e da 

administração. 

SAITO - O sistema de auto-suficiência, né. 

HIROTA - Desta forma surgiu os G.T.C. e com 

sua expansão como no caso de Ibiúna, chegou até 

a criar pensionato escolar. Porém, como demonstra 

a sigla, o objetivo era o transporte das mercadorias. 

KAWAKAMI (Ta) - Com a guerra, a gasolina 

passou a ser racionalizada. Acho que a quota por 

caminhão era de 45 litros. Para receber essa quota 

tinha que apresentar um documento assinado pelo 

prefeito local e ir até São Paulo, atrás da praça 

Ramos de Azevedo. Era ali que controlava todo o 

combustível de São Paulo. Tinha fila enorme e 

levava três a quatro dias para receber a quota. Além 

disso, para ir até São Paulo, precisava estar munido 

de um salvo-conduto que a gente requeria na 

delegacia. Ficávamos na fila de espera horas e 

horas. Não podíamos sair para almoçar e tínhamos 

que contentar com uns pastéis, ou um sanduíche de 

vendedores ambulantes. Senti que não agüentaria 

continuar enfrentando essa fila, quase todos os dias. 

Então, resolvi arrumar um jeitinho. Fui falar com o 

prefeito João Carlos e salientei que se tratava em 

transportar alimentos à população de São Paulo. 

Ele disse que iria dar um jeito e mandou-me fazer 

um levantamento dos produtos que estávamos 

fornecendo para São Paulo. Pedi ao chefe do 

depósito fazer a lista e fui até a central. Encontrei o 

Dr. Ferraz e mostrei a lista. Ele também achou que 

vir todos os dias até São Paulo era sacrifício demais. 

Levei o Dr. Ferraz para conversar com o prefeito 

João Carlos. João Carlos estava confiante de que 

iria conseguir solucionar o caso. Porém, não 

chegava a uma conclusão. Então, percebi que era 

necessário mandar um presente ao sr. Osvaldo, que 
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era o chefe da repartição. Fui ao mercado, comprei 

leitão, peru e outras coisas, enchi três caixas de 

papelão e mandei entregar na avenida Paulista, 

onde ele morava. Depois voltei à repartição perto 

da praça Ramos de Azevedo. Assim que cheguei 

lá, o Dr. Ferraz mandou me chamar e fui informado 

que o chefe queria encontrar comigo; a mulher dele 

tinha lhe telefonado e dito ter recebido aqueles 

presentes. Desde então, as nossas quotas passaram 

a ser tratadas diretamente com o sr. Osvaldo. 

Depois disso, buscávamos gasolina em tambores 

e o G.T.C. de Ibiúna nunca mais teve problema 

com a gasolina. 

SAITO - Isso é uma parte importante da nossa 

história. 

KAWAKAMI (Ta) - Não sei se devo falar, mas 

isso só aconteceu com Ibiúna. O Grupo de Vargem 

Grande ficou sabendo do caso e começou apertar 

o encarregado dizendo, se Kawakami conseguiu, 

porque você não consegue? 

HIROTA - Nós tínhamos um funcionário que se 

chamava Rubens. Ele era o encarregado desse setor. 

Não somente gasolina, como óleo, açúcar e outros 

assuntos junto ao governo. Era semi-analfabeto, 

que mal sabia assinar o próprio nome, mas tinha 

uma habilidade no ramo. Era jogador de futebol 

de um clube de São Bernardo. Não sei como, mas 

o Dr. Ferraz catou ele e colocou nesse posto. Seja 

como for, nenhum outro G.T.C. conseguiu aquilo 

que o sr. Kawakami conseguiu. Por isso os outros 

G.T.C. tiveram que depender da quota da 

Cooperativa. Era briga todos os dias em torno da 

gasolina. Não sei se o sr. Nagamori ainda se lembra, 

mas havia os casos da safra e da entre safra, como 

também os casos dos caminhões a gazogênio que 

usava carvão. 

KAWAKAMI (Ta) - Tinha um forno enorme, né. 

HIROTA - Os caminhões da central também 

passaram a funcionar a gazogênio e quando ia 

buscar carga em Santos, não tinha força suficiente 

para subir a serra. 

SAITO - Qualquer subida, tinha que acelerar bem 

antes para poder subir. 

KAWAKAMI (Ta) - Eu tinha dois caminhões à 

gazogênio. Comprei dos melhores por precaução, 

caso não chegasse gasolina no porto de Santos, 

poderia transportar as mercadorias com esses 

carros. 

HIROTA - Naquela época, o Dr. Ferraz tinha um 

Chrysler! Não sei bem, se era Chrysler ou Imperial, 

era usado, mas um dos carros mais caros. Como 

era obrigatório o uso do gazogênio, colocaram um 

forno enorme no porta mala daquele carro. Fiquei 

imaginando quem será o próximo diretor executivo 

que iria herdar esse trambolho. 

KAWAKAMI (Ta) - O carvão que usava era deste 

tamanho. Não podia ser maior e nem menor. Para 

deixar o saco de carvão, usava-se o assento ao lado 

do motorista, pois não tinha espaço para deixar. 

NAGAMORI - Muito obrigado pela participação. 

Foi muito interessante. 

HIROTA - Sim, sim. 

MIYAJI - Gazogênio, né. 
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FUNDADORAS DA ASSOCIAÇÃO 
DAS SENHORAS DE IBIÚNA 

Realizada na casa do sr. Eiichi Kayama no dia 8 de julho de 1994. 
Presidente da mesa: Hissashi Sumiya 
Presentes: Yae Maeda (ex-presidente, sócia fundadora) 

Ushiyo Kawakami (sócia fundadora) 
Tieco Kawakami (ex-presidente, sócia fundadora) 
Sugako Kawamura (ex-presidente, sócia fundadora) 
Shinobu Yoshizumi (atual presidente) 

SUMIYA - Não sabemos se há algum documento 
sobre a Associação das Senhoras e nem sabemos 
como posicionar os dados desta Associação dentro 
da história do desenvolvimento de Ibiúna. Então, 
consultamos o sr. Kayama e decidimos realizar uma 
mesa-redonda das fundadoras. Assim, reunimos 
cinco das fundadoras, na casa do sr. Kayama, graças 
ao esforço da sra. Shinobu Yoshizumi, a atual 
presidenta da Associação das Senhoras para colher 
estes dados. 

MAEDA - Quem se instalou primeiro em Ibiúna 
foi o sr. Iwakawa e Maeda (marido da sra. Yae e os 
cunhados desta). Eu vim em seguida diretamente 
do Japão. 

KAWAMURA - Você era solteira? 

MAEDA - Sim e não. Vim como noiva já 
registrada no civil. Quando me registraram no 
Japão, foi decretada uma lei no Brasil que reduzia 

a entrada de imigrantes. Por isso, tive que esperar 
três anos. 

KAWAMURA - Puxa, que espera longa! 

MAEDA - Eu tinha 24 anos quando fui registrada 
e juntei-me ao meu marido com 27 anos. Espere, 
acho que foi com 26 anos, pois com 27 eu tive o 
primeiro filho. Quando tive o segundo, no ano 
seguinte, um conhecido disse ao meu marido 
"puxa!", (todos riem) Depois disso, todos os anos 
tive um. Foi um desespero, portanto, lembro-me 
bem do primeiro parto, mas depois disso nenhum 
ficou na memória. 

(A sra. Maeda trabalhou de enfermeira em 
Osaka até vir para o Brasil. Ela que morava numa 
das maiores metrópoles do Japão, quando chegou 
ao Brasil teve que enfrentar um ambiente onde não 
havia luz elétrica nem estrada. Teve que passar as 
noites sob uma tênue claridade de uma luminária; 
teve que tirar água de poço para encher latas de 20 
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litros e carregá-las para usar no "furo" e para 

cozinhar; além dos afazeres do lar, teve que 

participar também nos trabalhos braçais em 

companhia do marido. Esta era a vida das mulheres 

naquela época, portanto, foi chocante para a sra. 

Maeda enfrentar esta realidade brasileira). 

SUMIYA - Em 1948, construíram o pensionato 

estudantil e para administrá-lo fundaram a 

Associação de Pais e Protetores. Os diretores desta 

entidade eram os mesmos da diretoria do Grupo 

de Transporte Coletivo, que assumiam duplas 

funções. 

MAEDA - Daí, foi evoluindo até formar a 

Associação dos Japoneses e, posteriormente, o 

Centro Cultural de Ibiúna. 

SUMIYA - Sim. Depois, para unir os alunos do 

pensionato com as mães, criaram a Associação das 

Mães e Protetoras. No começo a freqüência era 

boa, porém, no decorrer do tempo, pouca gente 

aparecia nas reuniões, pois naquela época ninguém 

tinha carro. Como era péssima a presença, 

acabaram dissolvendo a Associação. Depois disso, 

reformulou-se essa Associação das Mães e 

Protetoras, fundaram a Associação das Senhoras 

de Ibiúna. 

MAEDA -Era no mês de junho. Não me lembrava 

bem, mas na chávena que ganhei na ocasião do 

aniversário estava escrito, (todos riem) 

(Em 1983, na ocasião do 30°aniversário da 

fundação da Associação das Senhoras, realizaram 

também a festa para os idosos, na qual entregaram 

uma chávena com pires comemorativas às ex-

presidentes, uma chávena comemorativa a todas 

sócias fundadoras e uma chávena especial aos 

idosos; nas chávenas foram gravadas a 

comemoração com sua respectiva data). 

KAWAKAMI - Naquele tempo, a sra. Ninomiya 

foi muito prestativa a todos nós. Ela se dedicou 

muito também quando fundamos a Associação. 

MAEDA - O sr. Takashi Kawakami também. 

YOSHIZUMI - Vendo esta anotação, podemos 

saber. A presidenta era a sra. Yamamoto e a vice a 

sra. Hino Maeda. Ainda temos doze sócias 

fundadoras fortes e saudosas. 

MAEDA - Fui escolhida vice-presidenta da 

Associação, quando meu cunhado era presidente 

da Associação dos Pais e Protetores. Mas, eu não 

estava sabendo que havia sido eleita. 

YOSHIZUMI - Por que ninguém te avisou ? 

KAWAKAMI - O sr. Maeda (cunhado da Yae, na 

ocasião era presidente da Associação de Pais e 

Protetores) não tinha filho, mas se dedicava muito 

pelas causas das crianças. 

MAEDA - A sra. Yamamoto (Ia presidenta) e a 

sra. Miyamoto (2a presidenta) e na terceira vez, eu 

fui a escolhida. Fui escolhida várias vezes. 

(A sra. Maeda foi escolhida presidenta 

quatro vezes, em 1958, 59, 68 e 73) 

(A filha do sr. Kayama entra para tirar 

algumas fotos) 

SUMIYA - Logo após a fundação, teve um curso 

especial de culinária. O curso durou dois dias em 

seguida. Quais os pratos que aprenderam? 

KAWAKAMI - Acho que foi o "prato de 

Hayama". " Hayama-ryori", " katsuo no tataki" e 

outros pratos de peixe. 

(Em Ibiúna moravam muitos imigrantes 

procedentes de Hayama, uma vila da província de 

Kochi, Japão) 

KAWAKAMI - O sr. Saito e sua senhora que 

moravam em Cachoeira, foram quem nos deram o 

curso. Eles nos ensinaram a lidar com os peixes; 

como tirar filés, como preparar "sashimi", como 
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fazer "sushi" e muitas outras coisas. 

(O primeiro curso foi dado pelo sr. Ichizo 

Saito e sua senhora que trabalharam com peixaria 

em Tokyo até imigrarem ao Brasil. 

Ensinaram no primeiro dia, "nori-maki 

sushi", "nama-zushi", "shime-iwashi zushi", "ebi-

zushi" e outros. Naquela noite, realizaram um 

jantar convidando os membros da G.T.C. para testá-

los. 

No segundo dia, aprenderam "tai-oboro", 

"tai-kenchin-mushi", "chawan-mushi", "tai-

shioyaki", "tamago-kamaboko" e outros. Todas as 

despesas foram custeadas pelo G.T.C. Convidaram 

o sr. Ninomiya, consultor da Associação das 

Senhoras para o jantar a fim de experimentar os 

pratos preparados. O curso de culinária, desde 

então, tornou-se um dos eventos das senhoras de 

Ibiúna.) 

YOSHIZUMI - Na ocasião da fundação éramos 

34 associadas e no ano seguinte elevou-se para 119 

 sócias. 

MAEDA - É sim! Como expandiu rapidamente! 

Foi porque dentro de dois, três anos, muitas famílias 

vieram se instalar aqui em Ibiúna. 

KAWAMURA - Hoje as mulheres não trabalham 

muito. Mas naquela época, todas as donas de casa 

trabalhavam nos serviços braçais junto com o 

marido. 

KAWAKAMI - Carregávamos água em duas latas 

de vinte litros para preparar o "ofuro", cortávamos 

capim para alimentar os burros. 

MAEDA - Meu marido plantava alqueires e 

alqueires de batata e para sulfatar toda essa área, 

eu também tive que carregar latas e latas de água 

para encher os tambores de 200 litros. 

KAWAKAMI - A Chieko não sofreu muito, não 

é? 

KAWAKAMI - É nada! Eu também tive que 

carregar sacos de adubo com 60 quilos. 

YOSHIZUMI - A Chieko ainda é forte, né. 

SUMIYA - Além do curso de culinária, quais foram 

as outras atividades? 

YOSHIZUMI - "Ikebana" é uma das atividades 

que está durando mais. Convidamos uma 

professora de São Paulo e este ano está 

completando 25 anos. 

KAYAMA - Naquela época uma professora de São 

Paulo! 

YOSHIZUMI - Sim, ela veio mensalmente sem 

falta. 

SIIMIYA - E a dança japonesa, quando começou? 

KAWAMURA - A dança japonesa começou em 

1973, talvez... 

KAYAMA - Não tem foto da Associação? Esta é 

de Maringá, não é? (aponta o livro comemorativo 

de Maringá) 

KAWAMURA - Tem sim. Na casa da Chieko deve 

ter, não tem? 

KAWAMURA - Deve ter, mas preciso procurá-

la. 

KAWAMURA - Eu tenho uma do 30° aniversário 

da Associação. Não serve? (fica de entregar a foto 

mais tarde) 

KAWAKAMI - No 25° aniversário do pensionato 

estudantil, foi realizado o primeiro "bon-odori" e 

a partir deste evento começamos montar a barraca 

de "udom". Desde então, todos os anos viemos 

continuando com a barraca. 
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YOSHIZUMI - No começo não teve muita saída, 

mas foi crescendo e chegamos a vender mais de 

1.000 por cada "bon-odori". 

SUMIYOSHI - No começo, até o tambor de "bon-

odori" pedíamos emprestado ao Fukushima 

Kenjinkai. 

(Segundo as anotações daquela época, para 

organizar o primeiro "bom-odori", o sr. Shukei 

Hogari e a turma de Fukushima tomaram iniciativa, 

convidando os cantores do grupo Minyo-hozon-

kai de São Paulo. A sub-sede do Fukushima kenjin

kai de Piedade emprestou o tambor e as lanternas, 

participando com um grupo de 10 pessoas; a 

Associação das Senhoras de Piedade participou 

com 30 dançarinas. 

As senhoras de Ibiúna costuraram 50 "happi" 

e venderam aos participantes) 

SUMIYA - A torre foi construída naquela ocasião? 

KAWAKAMI - Acho que ainda não tinha. (A torre 

foi construída em 25 de agosto de 1974, na ocasião 

do 2o "bon-odori". Até este ano, o tambor foi 

pedido emprestado para realizar o evento). 

YOSHIZUMI - Não tinha, não. Era uma coisa bem 

simples. 

SUMIYOSHI - Comparando com aqueles tempos, 

hoje temos muitas diversões. 

KAWAKAMI - Criaram também as atividades 

esportivas, né. 

KAWAMURA - O "karaoke" do Centro Cultural 

também. 

SUMIYA - Solicitamos uma palestra ao sr. 

Shimomoto, o diretor executivo da Cooperativa 

Agrícola de Cotia, não foi? 

MAEDA - Naquela época, ele fazia muitas 

palestras. 

SUMIYA - Fizemos muitas excursões também, né. 

MAEDA - As excursões começamos mais tarde. 

Viajávamos uma vez a cada dois anos. Mas 

viajávamos durante uma semana pelo interior do 

Brasil. Eu que não conhecia nada, fiquei 

conhecendo com essas excursões. 

(Dias depois, tivemos a oportunidade de ler 

as anotações da Associação, pelas quais soubemos 

que a entidade convidava intelectuais da colônia, 

como também pedia ao professor responsável do 

alojamento estudantil fazer palestras cinco ou seis 

vezes por ano. 

As excursões, além das viagens longas pelo 

interior como a sra. Maeda citou, fizeram também 

pequenas jornadas duas vezes por ano, visitando 

instituições beneficentes). 

MAEDA - Mantemos amizade com as Associações 

das Senhoras do interior, fomos à Sete Quedas, à 

Foz do Iguaçu, à Brasília quando terminaram de 

construir. Naquela época não tínhamos a 

empreitada de preparar comidas para os dias 

especiais. 

YOSHIZUMI - A Associação tornou-se ocupada, 

depois de começar as empreitadas dos buffet de 

casamento. Uns tempos, tinha tantos casamentos 

que era uma verdadeira correria. 

KAWAKAMI - No meu caso, tornei-me uma sócia 

apenas de nome, pagando as mensalidades sem 

participar nas atividades. É que estava criando 

muitos filhos e não foi possível participar durante 

vinte anos. 

YOSHIZUMI - No meu caso, foi uma salvação 

ter ingressada na Associação, pois eu andava tão 

deprimida e decepcionada com o ambiente 

brasileiro que vivia chorando todos os dias. Só 

depois de tornar-me sócia é que consegui rir 

espontaneamente em voz alta. 

MAEDA - A dona Yoshizumi sofreu muito, né. 
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YOSHIZUMI - E, como sofri... ( A sra. Yoshizumi 

também foi uma daquelas que ficaram 

decepcionadas com a vida rural daquele tempo). 

apareciam apenas quatro ou cinco pessoas. 

Defrontaram esses tempos críticos, porém, hoje 

tornou-se uma entidade sólida e próspera.) 

MAEDA - A Associação prosperou muito, graças 

à você. 

(A Associação das Senhoras de Ibiúna 

também teve seus momentos de glória e 

decadência; houve época em que nas reuniões 

SUMIYA - Pessoal, vamos encerrar esta mesa-

redonda. Graças a presença de vocês, conseguimos 

colher muitos materiais importantes. Muito 

obrigada pela participação. 

Senhoras da Assoc.visitam a 
Fazenda de Maçã (Sr. Massao 
Shimizu, São Joaquim, SC) 

Visitas a Caldas Novas, Est. de Goiás. Membro de Senhoras Cooperativista. 
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ARTIGOS ESPECIAIS 

CIDADES IRMÃS 
IBIÚNA E KUSHIMA 

TETSUTARO IWASHITA 
Miyazaki-ken Kushima-shi Kushima, 1.255 

Antes de escrever o como se uniram estas 
duas cidades irmãs, gostaria de escrever sobre o 
meu relacionamento com o Brasil. Este 
relacionamento aconteceu no pós-guerra, quando 
eu estava lecionando no ginásio Iino da cidade Iino-
machi, província de Miyazaki, Japão. Fomos fazer 
um piquenique no planalto Yatake, quando a minha 
classe estava para se formar. 

As montanhas de Kirishima se alinhavam 
ao longe e, em baixo, entre os arrozais e as 
plantações avistavam-se as casas de cidade Iino e 
de Kaku-Tokyomachi. Era primavera e entre as 
relvas secas os brotos do capinzal começavam a se 
verdejar. Alguns alunos já estavam trocando 
palavras de despedida. 

Estava vendo as nuvens se locomoverem, 
quando o chefe do grupo de volei-bol, Akifumi 
Seguchi, aproximou-se e me disse: 

-Professor, quero ir ao Brasil, mas meus pais 
não permitem. Será que o professor não pode 
convencê-los? -pediu-me seriamente. 

Sempre nas aulas de ciências sociais, eu 
vinha repetindo aos alunos: 

- O Japão é pequeno e foi derrotado na 
guerra, mas vocês não devem ser um derrotado, - e 
isso estava se tornando uma realidade. 

- Professor, eu hei de alcançar o sucesso 
no Brasil e convidar o senhor,- continuou o menino 
com os olhos cheios de esperança. 

A fim de atender o pedido de Seguchi, eu 
passei a frenquentar todas as noites a casa do 
menino, que ficava a uma distância de quatro 
quilômetros, para convencer os pais dele. 

- Como podemos mandar nosso filho a um 
lugar onde surgem serpentes enormes e índios que 
matam gente? Temos muitos filhos, mas sentimos 
amor por todos eles, - diziam os pais. 

Eu compreendia o sentimento dos pais, mas 
acreditava que o Brasil não era um país tão atrasado 
assim. Procurei colher muitas informações a 
respeito do Brasil e transmiti-las aos pais do 
menino. Quando o dia da formatura aproximou-
se, tive uma surpresa: 

- O professor nos convenceu. Vamos 
mandar nosso filho ao Brasil, - permitiu o pai e 
celebramos o fato com carne de frango e "shochyu". 
O semblante do menino abriu-se num sorriso 
radiante. 
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Depois de alguns anos, o jovem Seguchi 

telefonou-me do porto de Yokohama despedindo-

se e partiu rumo ao Brasil. Muitos anos passaram 

e eu deixei a vida de magistério após quarenta anos 

e estava sem ter nada o que fazer. 

Certo dia fui surpreendido com uma carta 

vinda do exterior. Era a carta do menino Akifumi 

Seguchi, que agora era pai de cinco filhos! 

-Professor, agora tenho condição de 

convidá-lo como havia prometido. Por favor, venha 

conhecer minha esposa e meus filhos, -dizia a carta 

que apresentava vestígios de lágrimas de saudade. 

Enviei a resposta e parti imediatamente 

rumo ao Brasil. 

Depois de muitos anos, reencontramo-nos 

no aeroporto de São Paulo. Não tinhamos palavras. 

Abraçamo-nos e deixamos as lágrimas escorrerem. 

Ele morava em Pindorama, subúrbio de São 

Paulo. Nessa colônia havia uma escola japonesa, 

onde as crianças estavam aprendendo o idioma 

japonês baseado nos livros escolares antigos. 

Apenas um quadro-negro e giz eram os compo

nentes da escola. Falei a essas crianças que me 

ouviram atentamente, cheio de vontade de aprender 

alguma coisa. Então, perguntei ao Akifumi se tinha 

algo que eu podia fazer no Brasil. Naquela ocasião, 

eu estava trabalhando na orientação dos jovens da 

província de Miyazaki-ken, porém, este cargo 

qualquer um podia assumir. Contudo, estudar junto 

com os descendentes nipo-brasileiros no Brasil, só 

eu conseguiria fazer, pensei. Oportunamente, tive 

a notícia de que o pensionato de Ibiúna estava 

procurando um professor de japonês. Não perdi 

tempo. Escrevi para lá e o meu pensamento já 

estava voando ao Brasil. 

Minha filha Junko chorou para que eu não 

fosse para tão longe. Deixar uma filha na idade 

matrimonial e partir ao Brasil; isso me deixou muito 

preocupado, porém, as minhas mãos já estavam 

preparando as malas para viajar. 

Quando desci pela segunda vez no 

aeroporto de São Paulo, o sr. Massayuki Maeda, 

presidente do Centro Cultural de Ibiúna, e alguns 

diretores estavam a minha espera. 

- Entre neste carro, - disse-me o presidente. 

Eu tinha ouvido acerca dos chefôes dos imigrantes 

e o sr. Maeda era um deles. Seguchi veio me esperar 

no aeroporto e deu-me um litro de pinga. Assim, 

acabei voltando ao Brasil. 

Comecei uma vida nova no pensionato de 

Ibiúna. Como é bom passar com as crianças. 

Principalmente, aquelas que estavam no internato 

e longe dos pais; elas agarravam-se em mim como 

se fosse o próprio pai. Estudávamos e brincá

vamos juntos. Muitas criança se dirigiam a mim 

falando em português, mas eu as respondia em 

japonês. Não estava importando com os idiomas; 

achava que o importante era a transmissão dos 

sentimentos. 

Ao entardecer, algumas vezes,os quatro 

filhos do sr. Kenji Sugahara passavam de carro pelo 

pensionato para me dar um "alô", e entregar 

algumas comidas deliciosas. Outras vezes, eu 

ficava sozinho olhando ao enorme sol que descia 

além dos morros, algumas meninas vinham 

perguntar-me: - professor, está com saudade do 

Japão? 

Nisso, chegou a temporada do "bon-odori". 

A festa que no Japão está em decadência, no Brasil 

estava crescendo. A torre, todos de "yukata", 

centenas de pessoas dançando em roda. Fiquei 

surpreso ao ver um senhor branco e alto, que tocava 

tambor e dançava com gestos um tanto diferente. 

Era o prefeito Zezito. Ele era simpatizante do 

Japão; todos aqueles jestos demonstravam o fato. 

Foi muito divertido, e me deixou inúmeras 

recordações. 

Ibiúna é a minha segunda terra natal. 

Introsei-me na comunidade local ao ponto de, 

quando passeava pela cidade, alguém sempre me 

cumprimentava; ora com o sotaque nordestino do 

Japão, ora em português. 

Os dez meses de estadia terminou sem 

perceber e chegou a hora da despedida com as 

crianças do pensionato. Elas perguntavam-me "por 

que vai ao Japão?", "vai voltar novamente?", como 

se eu fosse uma pessoa residente daqui. Estava 

preparando-me para viajar, quando o presidente 

Maeda e o diretor Sugahara vieram me transmitir 

que o prefeito queria falar comigo. Fui levado à 
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sala do prefeito, onde muitos vereadores também 

estavam presentes. 

- Professor, muito obrigado pelos trabalhos 

que nos prestou. Desejamos que Ibiúna fosse cidade 

irmã com alguma cidade do Japão. Será que o 

senhor não poderia conseguir isso? - propos-me o 

prefeito. 

- Isso é ót imo!  - encarreguei-me 

imediatamente, porém, quando deixei o gabinete 

do prefeito, percebi que havia comprometido-me 

com uma grande responsabilidade. Que cidade do 

Japão se interessaria ser irmã de Ibiúna? Era a 

questão. 

Nisso me ocorreu a imagem da cidade onde 

nasci: a cidade de Kushima. Lembrei-me do forte 

aperto de mão do prefeito Zezito que me disse: 

"por favor". 

Assim que cheguei a Kushima, fui procurar 

o vereador Toshiaki Tsuda, que morava na 

vizinhança e contei-lhe a proposta. Depois fui 

visitar o meu amigo Inoichiro Morita, que também 

era vereador. Os dois concordaram em levar a 

proposta à câmara dos vereadores. 

Depois disso, fui visitar o prefeito Shigueru 

Yamashita, que fora um dos meus alunos quando 

ensinei no Colégio Fukushima, e entreguei-lhe a 

mensagem do prefeito de Ibiúna. Por sorte,o 

prefeito já havia visitado o Brasil na ocasião que 

fora deputado provincial. 

- O mundo é grande. É ótimo ter 

relacionamento com o exterior. A idéia do profes

sor é válida, porém tudo vai depender da câmara, 

- disse-me ele. 

Alguns meses passaram. Apesar das 

reuniões da câmara serem repetidas, nenhuma 

resposta recebi. Fiquei preocupado com o 

andamento do processo. Visitei muitas vezes os 

vereadores e telefonei ao prefeito cobrando a 

definição, porque eu também recebia telefonemas 

de Ibiúna a respeito. 

- Professor, estas coisas tem que esperar a 

maré. Tenha mais paciência, - diziam eles. Assim, 

esse ano passou. 

Nisso, o sr. Massayuki Maeda veio ao Japão 

a fim de prorrogar a estadia da filha Mizue, que 

viera junto comigo para aprender corte e costura 

no Japão. Foi exatamente na ocasião que a câmara 

estava reunida. Então, o sr. Maeda e eu decidimos 

enfrentar a câmara dos vereadores. 

Lá na câmara dos vereadores, o sr. Maeda 

fez um discurso abrasador, dando ênfase na 

importância do intercâmbio Brasil-Japão. Em 

seguida, tive também a oportunidade de fazer o 

discurso mais importante de minha vida. Como já 

havia convencido individualmente os vereadores, 

todos eles demonstraram gesto de apoio com um 

leve sorriso. Desta forma, no dia 19 de março de 

1987, a câmara dos vereadores da prefeitura de 

Kushima, com a votação unânime aprovou o 

decreto cidade irmã com a cidade de Ibiúna. 

Telefonamos imediatamente à Ibiúna. O sr. Kenji 

Sugahara entrou em contato com o prefeito e foi 

determinado a visita dele à cidade de Kushima. 

O dia 21 de maio de 1989, era um dia 

ensolarado. Estavam presentes o prefeito de Ibiúna 

e sua família, o presidente da câmara dos 

vereadores, o sr. Massayuki Maeda, o sr. Kenzi 

Sugahara. A solenidade da assinatura foi gravada 

para ser transmitida pela emissora de TV à todo 

território japonês. Fiquei num canto observando a 

cena; meus óculos ficaram embaçados com as 

lágrimas de tanta emoção que escorriam sem parar. 

Não enxergava nada,apenas ouvi os discursos dos 

prefeitos de ambas as cidades. 

Naquela noite, convidei os visitantes 

brasileiros à minha casa, onde brindamos pelo êxito 

alcançado, tendo como intérprete o sr.Kenji 

Sugahara que animou a festinha familiar até alta 

noite. 

No dia seguinte, realizou-se a festa do 

acontecimento no cabo Toi; o filho e a filha do 

prefeito Zezito tocou o enorme tambor de "bon-

odori" e o povo ficou aclamando com admiração a 

dança do prefeito estrangeiro e aplaudiram muito. 

No dia seguinte, o prefeito fez uma palestra no 

ginásio Fukushima, tendo a Mizue Maeda como 

intérprete; as crianças do ginásio não quizeram 

soltar a filha do prefeito e rodearam-na para 

receberem os apertos de maõs que nunca 

terminavam. 
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Chegou o momento da despedida, na 

plataforma da estação de Miyazaki. A família do 

prefeito Zezito e nós estávamos chorando já com 

o coração cheio de saudade. Ficamos ali, sacudindo 

os lenços molhado com as lágrimas. Nunca havia 

presenciado uma despedida tão comovente. Era 

apenas alguns dias de estadia em Kushima, porém, 

o intercâmbio que já mantinhamos criou uma cena 

tão emocionante que jamais poderei esquecer. 

No ano seguinte, o prefeito Yamashita e eu 

tivemos a honra de receber, como representantes 

do povo da cidadde de Kushima, o "título de 

cidadão honorário de Ibiúna." 

Desta forma, no segundo ano, passamos a 

ativar o intercâmbio dos jovens estagiários; a 

primeira vez veio a Hiromi Miyaji e uma outra 

colega que passaram três meses entre o povo de 

Kushima. Na segunda vez, dois jovens de Kushima 

foram à Ibiúna para pesquisar sobre a técnica 

agrícola e, assim, ficou estabelecido o laço da nova 

geração das duas cidades. 

Em agosto de 1994, antes da segunda visita 

do prefeito de Kushima, foi plantado em Ibiúna 

um quilômetro de pés de cerejeira em ambos os 

lados do caminho que leva ao memorial Ibiúna-

Kushima, cidades irmãs, para memorizar o elo 

eterno de amizade entre os dois povos. 

"Os caminhos que nos levam aos países 

externos são longos, porém, peço a Deus que neles 

hajam sempre eterno progresso e esperança." 

Documentado em Ibiúna 

no dia 6 de agosto de 1994. 

DAS MINHAS RECORDAÇÕES 

YAE MAEDA 

O candeeiro sobre a mesa,da qual acabamos 

de retirar as louças e talheres do jantar, iluminava 

tenuemente o seu redor. Após terminado o trabalho 

daquele dia, a família inteira sentava ao redor da 

mesa e conversava acerca daquilo que fizera; era 

um momento em que todos se sentiam a vontade. 

Eu estava na cozinha iluminada pelo 

lampião, desnorteada sem saber o que fazer 

naquele ambiente totalmente estranho para mim. 

A minha cunhada entrou na cozinha e já começou 

lavar habitualmente as louças, porém, eu nada sabia 

fazer sem alguém me orientar. Procurei ajudá-la, 

enchendo a tina com a água que um trabalhador 

brasileiro havia transportado com duas latas de 

querosene de vinte litros, através de um declive. 

Eu nasci e sempre morei numa das maiores 

metrópoles do Japão, onde as luzes e os letreiros 

neonios clareavam noite a dentro, portanto, aquela 

casa obscura deixou tão triste e deprimida. Sai 

furtivamente para fora da casa, porém no arredor 

não se avistava nenhum brilho de luz; era uma treva 

total. 

- "Por que vim parar num lugar como este?" 

- pensei aflita, mas já não havia mais jeito para 

voltar à minha terra natal. O arrependimento fazia 

doer mais ainda o meu coração. Quando fiquei 

sozinha de pé dentro daquela escuridão, as 

lágrimas que estava detendo até então, escorreram 

em pranto no silêncio da noite cerrada. 

Há três anos, tive esta proposta de 

casamento arranjado; sonhava ir ao exterior, mas, 

o medo de enfrentar um ambiente estranho sempre 

me hesitava. Enquanto eu estava indecisa, foi 

estabelecido, no Brasil, uma lei limitando a entrada 

de imigrantes; um corte de dois porcento. Com 

esta lei, as noivas de imigrantes (hanayome-imim) 

só podiam sair do Japão três anos após obtido o 

registro de casamento. Todos me apressaram tanto 

que fiquei afobada e, sem eu ter me decidido em 

aceitar esse casamento, acabaram me registrando 

no registro familiar dos Maeda. Durante esse 

tempo de espera, continuei trabalhando no mesmo 

emprego de enfermeira, todavia, o meu sentimento 

continuou oscilando; tive vontade de desistir, 

porém, acabei vindo ao Brasil. 

Assim, após ter viajado durante quarenta e 

seis dias abordo do navio Buenos Aires Maru, 

cheguei ao porto de Santos no dia 28 de janeiro de 
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1935. 
Passei uma noite no alojamento dos 

imigrantes e, no dia seguinte, o meu cunhado levou-
me no seu carro pequeno e velho, juntamente com 
minha cunhada, até o distrito de Úna, que passou a 
ser chamado de Ibiúna a partir de 30 de fevereiro 
de 1944, a uma casa solitária dentro do mato. No 
arredor não havia nenhuma casa e nem sombra de 
gente. Não lembro-me nada do que meus cunhados 
me contaram naquela ocasião; só sei que fiquei 
assustada e apavorada com a realidade do Brasil. 

Sem demora, o meu marido trouxe as 
minhas bagagens num caminhão; meu marido que 
eu havia encontrado quando criança no Japão e 
reencontrado no dia anterior no porto de Santos. 
Ao entardecer, apareceram dois jovens japoneses, 
um jovem branco e dois negros envergando traje 
de trabalho; explicaram-me que os cinco eram 
empregados da casa. Portanto, na nossa casa passou 
a morar nove pessoas; meus cunhados, meu marido 
e eu com esses cinco empregados! Eu, que nunca 
tinha visto nenhum negro, fiquei espantada ao ver 
alguns deles nos portos, durante a viagem, estranhei 
a ponto de pensar "será que eles são realmente 
humanos?" Agora, eu estava ali, naquela choupana 
de pau-a-pique morando com esses empregados 
negros sob o mesmo teto. 

No dia seguinte, após ter preparado a 
refeição com minha cunhada, meu cunhado nos 
levou de carro até o local de plantação. Era uma 
área enorme,onde havia dois paióis singelos; 
disseram-me que um era depósito e o outro uma 
moradia, onde havia poço, banheiro e casinha. 

Na área baixa cultivada, muitos empregados 
estavam trabalhando no cultivo da terra; um pouco 
mais além, avistava-se um rio. Meu cunhado e meu 
marido tinham comprado mais de dez alqueires de 
mata na beira do rio, para cultivar batata. Eles 
escolheram aquele lugar, onde não morava nenhum 
japonês, quando foram despejados de Morumbi, 
onde havia uma razoável colônia japonesa. 

Incentivado por um oficial, na ocasião que 
servia o exército japonês, meu cunhado veio para 
o Brasil trazendo consigo seu irmão de dezessete 
anos, o meu marido, em novembro de 1927. Como 

conterrâneos deles dedicando-se à plantação de 
batata em grande escala, meu cunhado se instalou 
na casa do sr. Tsuchiya e meu marido na do sr. 
Kagohara, onde sempre trabalhavam uns quatro 
ou cinco jovens japoneses. Ali, os irmãos Maeda 
aprenderam dos patrões a maneira de dirigir e 
administrar uma plantação no Brasil e, após dois 
anos, tornaram-se independentes passando a culti
var uma gleba por conta própria na mesma região 
de Morumbi. 

Quatro anos após terem vindo ao Brasil,meu 
cunhado chamou a noiva (minha cunhada), que já 
estava registrada ofícialmene como esposa,e se 
casou. Alguns tempos depois, Morumbi foi 
anexado à zona urbana do Município de S. Paulo, 
e a colônia japonesa foi obrigada a se dissolver. A 
maioria dos agricultores japoneses mudaram-se 
para os arredores de Itapecerica da Serra e Santo 
Amaro. Os ex-patrões dos Maedas mudaram para 
Santo Amaro, porém,os dois irmãos escolheram 
Úna, onde ainda não se encontrava nenhum 
agricultor japonês. Dois anos depois, uma grande 
enchente inundou a parte baixa do rio e, com isso, 
um surto de malária atacou a região. Tiveram que 
abandonar a panhoça da beira do rio, e construir 
uma moradia no lugar mais elevado. Naquele 
mesmo ano, os irmãos alugaram uma vasta gleba, 
que ficava uns três quilômetros distante, e 
plantaram muita batata. 

Minha cunhada e eu acordávamos bem cedo 
para preparar o almoço, e íamos de carro do meu 
cunhado até a área plantada e trabalhávamos junto 
com os empregados. Ao entardecer, voltávamos 
um pouco antes do que os outros para preparar a 
janta; era a nossa tarefa diária. Naquele ano do 
plantio em grande escala, o tempo favoreceu com 
as chuvas regulares, e a colheita foi das melhores. 
Todavia, como a semente da batata não era boa, as 
batatas cresceram fora do comum que acabou 
criando a conhecida "batata oca". Com isso, o valor 
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do produto caiu e tiveram que vender por um preço 

desanimador. 

Meu marido e um ajudante negro 

transportavam batatas para S. Paulo com o 

caminhão de casa. Faziam diariamente duas 

viagens por estradas esburacadas e lamacentas 

pelas chuvas, e a noite os gados da vizinhança 

juntavam-se na estrada dificultando a passagem do 

carro. O sacrifício era enorme, porém, o que se 

lucrava era apenas o cansaço. 

No primeiro ano, tive meu primeiro filho. 

Foi quando meu marido decidiu tornar-se 

independente do irmão. Um dos jovens japoneses 

que trabalhavam conosco, casou-se e mudou para 

longe; o outro também passou a trabalhar por conta 

própria, mas, continuou morando perto da nossa 

casa. Meu marido tinha muita amizade com este 

moço que, nas horas vagas, os dois sentavam em 

torno de uma garrafa de pinga e ficavam bebendo 

e tagarelando; freqüentemente, almoçávamos ou 

jantávamos juntos. 

Naquela época, no rio havia muito peixe e, 

nas poças formadas pelas enchentes, podia apanhar 

peixes com peneira e transporta-los em cavalo! Os 

bois eram criados soltos por aí. Certa vez, quando 

eu estava passando por um caminho de mato, 

subtamente um boi de chifres enormes surgiu pela 

moita; fiquei tão apavorada que me pus a correr 

com o coração disparando de mêdo.Cheguei em 

casa toda assustada e contei ao meu marido mas, 

calmamente, ele explicou-me que os bois do Brasil 

não atacam as pessoas. 

Em 1939, aproximadamente, a família do 

sr. Morio Arizono mudou-se para a outra margem 

do rio, bem perto da nossa casa. Compraram o 

terreno encostado a zona urbana e começaram a 

plantar batata. A família inteira era bondosa e como 

os quatros filhos mais velhos ajudavam na 

plantação, levava uma vida bastante farta. A dona 

Arizono era rica em experiências da vida, porisso 

ensinava-me sobre a culinária brasileira e como 

criar os filhos. Para mim, inexperiente da vida, foi 

como se meus pais tivessem mudados ao nosso 

vizinho. A casa dos Arizonos situava-se no 

caminho mais curto que nós tomávamos, quando 

íamos à cidade de Una; bastava atravessar uma 

ponte de terra batida. Já nessa altura, não usávamos 

mais candeeiro; a iluminação era lampião à gás. 

Algum tempo depois,construíram um 

depósito da Cooperativa Agrícola de Cotia na 

cidade de Úna. Com isso, aumentou o número de 

sitiantes japoneses. Na nossa vizinhança também 

se instalaram quatro famílias amigas, do tempo de 

Morumbi, que compraram terras com a ajuda de 

meu cunhado. A região tornou-se repentinamente 

alegre. A maioria tornaram-se associados da 

Cooperativa e, mediante a orientação desta 

sociedade, passaram da monocultura das babatas 

à policultura plantando, além da batata, tomate, 

milho e legumes. Dois anos depois da construção 

do depósito da Cooperativa, fundaram o Grupo de 

Transporte Coletivo e passaram a coletar os 

produtos agrícolas dos associados, facilitando a 

vida de todos. E, como uma das atividades 

alternativas, a Cooperativa incentivou os sócios a 

entrarem na área da avicultura. Naquele tempo, 

todas as donas de casa ainda eram jovens. Criavam 

e amamentavam os filhos, além de executar 

afazeres de casa, iam a roça para trabalhar na 

plantação junto com o marido. Trabalhar na roça 

cuidando das crianças pequenas era, realmente, 

uma tarefa bastante árdua. Porriso, muitas famílias 

passaram a criar galinhas para produzir ovos. 

Resolvemos entrar também na área da avicultura; 

era uma granja de apenas 200 a 300 cabeças, mas, 

como tinha que dar continuidade em criar os 

pintinhos, eu passava o dia inteiro atarefada. Assim, 

quando estourou a Segunda Guerra Mundial, eu já 

era mãe de cinco filhos. 

Logo depois do início da guerra, recebemos 

um aviso para que queimasse todos os livros 

escritos em japonês. Eu que não sabia ler o 

português senti uma profunda tristeza quando tive 

que destruir os livros que possuia. Meu marido 

embrulhou bem a sua espigarda de caça e enterrou-

a perto de casa; embrulhamos também a foto do 

imperador e escondemos no fundo do guarda-

roupas. Porém, não sofremos qualquer perseguição 

e nem busca. Nisso, começou se alastrar notícias 

de que o Japão estava desfavorável na guerra. Foi 
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quando começou circular os boatos de que, se o 

Japão perder a guerra, todos os japoneses iriam 

ser massacrados e as terras confiscadas; advertiram-

nos para que estivéssemos preparados para fugir 

dentro do mato no caso de perigo; eu que tinha 

muitos filhos pequenos, passava noite e dia 

preocupada e assustada pela segurança deles. Certo 

dia, ouvimos um disparo ao longe e, momentos 

depois, alguns fogos de artifícios estouraram na 

direção da cidade de Ibiúna. Mas, não sabíamos o 

que significava. No dia seguinte, meu marido foi 

até a cidade e soube, por intermédio de um 

conhecido brasileiro, que os fogos do dia anterior 

eram de festivo do término da guerra: o Japão havia 

sido derrotado. A princípio, não acreditamos, pois, 

era tão pouco os fogos que os moradores distantes 

da cidade nem sequer haviam percebidos. A cidade 

também, continuava calma como sempre. 

Alguns dias depois, veio um aviso da 

Cooperativa, anunciando que o Japão tinha perdido 

a guerra, que o país havia sido totalmente destruído 

pelos incêndios, o povo não tinha casa para morar 

e nem comida para se alimentar. O comunicado 

aconselhava também para que todos os imigrantes 

japoneses fincassem os pés no solo brasileiro e 

reconstruíssem sua nova vida aqui no exterior, visto 

que o Japão estava num estado calamitoso. 

Todavia, muitos japoneses afirmavam que o Japão 

não tinha sido derrotado. 

Certo dia, recebi uma carta do meu irmão 

mais velho que morava em Amagasaki, na qual ele 

escreveu-me sobre a trágica situação do Japão. 

Felizmente, a casa dele havia escapado dos 

bombardeios americanos, portanto, a moradia não 

tinha problema. Todavia, para não morrer de fome 

tinha que comer papa de farelo e qualquer outra 

coisa colocada sobre à mesa, dizia a carta. Senti o 

meu corpo afrouxar-se. Era verdade que o Japão 

havia perdido a guerra. A carta de meu irmão que, 

antes da guerra sempre se preocupou comigo, 

estava testemunhando o fato. 

Um dia, contei sobre a carta a um nissei 

conhecido. Nisso:- você está sendo enganada. Não 

acredite nessa carta, porque é um truque americano 

que, politicamente, precisa demonstrar que o Japão 

perdeu a guerra. Eles trocam o conteúdo da carta 

antes de chegar as suas mãos,- o moço tentou me 

convencer. 

- Mas, eu conheço bem a caligrafia do meu 

irmão, - retruquei. 

- Oh, então você tembém é uma das 

derrotista! - gritou ele desdenhosamente. 

Fiquei calada, porque se eu continuasse 

insistindo poderia ser boicotada pelos moradores 

da colônia. Em Ibiúna também houve época assim, 

por alguns tempos. 

Com a derrota do Japão, esperávamos que 

os brasileiros iriam nos perseguir, mas, ao invés 

disso, o que aconteceu foi intriga e violência entre 

os próprios japoneses radicados no Brasil. A 

colônia dividiu-se em três grupos; um que admitia 

a derrota do Japão, outro que não queria aceitar 

esse fato e um terceiro que procurava manter-se 

neutro dos acontecimentos. Andei preocupada, pois 

essa desavença parecia não ter fim. Entretanto, o 

tempo carregou tudo ao passado e enterrou-as no 

esquecimento. Assim, a paz voltou a reinar sobre 

a nossa colônia tembém. 

Acho que foi em 1948, a Cooperativa 

cedeu um pedaço de terreno e ali foi construído 

um pensionato enorme, mediante a colaboração dos 

associados. O prof. Shimizu e sua esposa, que hoje 

residem em S. Paulo, vieram de uma Escola 

Japonesa do interior para educar as crianças de 

Ibiúna, como diretor e professores de língua 

japonesa. Naquela ocasião fundaram a Associação 

dos Pais e Protetores que, posteriormente, 

desenvolveu-se em Associação dos Japoneses de 

Ibiúna, Associação das Senhoras e Associação old-

boy. Posteriormente, criaram também o Rosso Club 

e, hoje, os idosos recebem aposentadoria do 

governo e divertem-se jogando "gateball" e 

fazendo outras coisas. Entretanto, a maioria dos 

pioneiros desta região já faleceram e poucos restam 
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RECORDAÇÃO DO 

PENSIONATO ESTUDANTIL 

SUEKO TODO 

No dia 24 de abril de 1964, meu marido, 

que era chefe do Grupo de Transporte Coletivo de 

Piedade, filiado à Cooperativa Agrícola de Cotia, 

faleceu e graças a solidariedade dos cooperados 

de Piedade, o enterro foi realizado pela 

Cooperativa. 

Logo, tive que assumir o lugar de chefe de 

família tornando-me uma sócia da Cooperativa. 

Passei o cultivo das terras a um meeiro, e dediquei-

me à avicultura. No ano seguinte do falecimento 

de meu marido, o sr. Maruo Kawakami fez-me uma 

proposta por alto dizendo:- Não quer tentar ensinar 

o japonês? 

Entretanto, em 1966, meus filhos tinham se 

formado no primeiro grau e, como tinha que dar 

continuidade aos estudos deles, eu estava 

planejando em mudar para São Paulo. Justamente, 

naquela época a avicultura não andava bem e estava 

sendo obrigada a tomar uma decisão. 

Como houve aumento no preço das rações, 

além da escassez na distribuição destes produtos, 

e a queda acentuada do preço dos ovos levou o 

meu empreendimento ao ponto crucial. Decidi, 

então, abandonar a avicultura e mudar para São 

Paulo; durante os preparativos da mudança, o sr. 

Kawakami continuou insistindo com a proposta. 

E, certo dia, fui surpreendida com a visita de quatro 

diretores do pensionato estudantil de Ibiúna. 

- Viemos hoje, a fim de solicitá-la para que 

venha ensinar o japonês no pensionato, - disse-me 

o representante do grupo. 

Senti-me perplexa, pois nunca tive 

experiência no ramo e a responsabilidade pesava 

muito. Isso já havia dito ao sr. Kawakami. Então, 

a fim de evitar uma resposta direta, disse aos 

diretores que como se tratava de um assunto de 

muita importância, desejaria de ter tempo para 

pensar melhor sobre a proposta. 

Após os diretores terem se retirado, reuni a 

minha família e expus o assunto. Minha mãe que, 

até então, manteve-se calada, disse: 

- De fato é um trabalho de grande 

responsabilidade. Porém, acho que agora é o 

momento para você se realizar aplicando tudo 

aquilo que aprendeu no Japão. Ninguém consegue 

atuar perfeitamente desde o início. Você poderá ir 

se aperfeiçoando enquanto trabalha. Se todos 

ficarem satisfeitos com a sua presença, acho melhor 

você aceitar essa proposta. 

Minha mãe acabou me convencendo. Então, 

dei a resposta afirmativa ao sr. Kawakami e pedi a 

ele que me levasse ao pensionato. 

E, no início do ano letivo em fevereiro de 

1967, minha família mudou-se para São Paulo e 

eu fui morar no internato estudantil de Ibiúna. 

Desta forma, apesar de muitas falhas, vim 

me dedicando como educadora durante 19 anos, 

graças aos sr. Kawakami e as palavras da minha 

mãe, que jamais hei de esquecer. 

Naquele dia em que me instalei no 

alojamento, a profa. Mihoko Samejima também 

veio se instalar ali como professora de português. 

A profa. Mihoko era uma pessoa calma e muito 

meiga. 

Quando tive que dirigir minhas palavras aos 

olhares brilhantes dos cento e tantos novos alunos, 

que iam morar juntos no mesmo pensionato, senti-

me tão insegura e trêmula tanto quanto aquelas 

crianças qüe, pela primeira vez, tinham que 

enfrentar uma vida fora de seu lar. A profa. Mihoko 

também falou baixinho e abaixou a cabeça 

cumprimentando os alunos. Encarreguei-me de 

ensinar ao 2o , 4o e ao 5o ano. 

Na manhã seguinte, entrei na sala de aula, 

escrevi o meu nome no quadro negro e pedi para 

que todos lessem juntos e disse a todos: 

- Sou a profa. Sueko. Daqui em diante, 

vamos estudar juntos. Creio que vamos nos dar 

muito bem, né. 
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Quando os alunos responderam com uma 

voz afável "ha i ! " , senti uma grande 

responsabilidade no meu interior e jurei comigo 

mesma que a partir daquele momento, iria me 

dedicar de corpo e alma na orientação dessas 

crianças. 

O diretor do pensionato que tomou posse 

posteriormente, o prof. Hissaji Shimokado, tinha 

uns quarenta anos e era muito alegre. A turma de 

professoras era composta de uma de corte e costura, 

duas de português, eu e mais três de japonês. Nove 

meses mais tarde foram admitidos o prof. Kiyoma 

Onishi e sua esposa. Assim, em 1968 havia oito 

professores de japonês, portanto, tivemos mais 

horas de folga. Porém, após 1968, o prof. Onishi 

tornou-se diretor do alojamento; uma pessoa muito 

dedicada à educação, que já possuía experiência 

de trinta anos em pedagogia no Japão. O prof. 

Shimokado estava explicando alguns tempos sobre 

o internato ao novo diretor e demitiu-se em seguida. 

Com a demissão dele, voltamos a ensinar o japonês 

com apenas quatro professores, mas logo foi 

admitido o prof. Tsutomu Kiuchi. 

A vida no internato estava sob controle de 

uma regra. Os alunos tinham que acordar as 5:50 

horas, fazer limpeza dentro e fora do alojamento e 

os três banheiros, conforme a turma a qual 

pertencia; os meninos tinham que limpar o "ofuro-

ba" em 30 minutos. Após a limpeza geral, todos se 

reuniam em frente do edifício, onde o diretor 

transmitia a mensagem matinal e exercitavam o 

"rajio-taiso". Terminado a ginástica, todos se 

dirigiam ao salão para tomar o café da manhã; após 

o lanche, recolhiam as xícaras para a cozinha e 

saiam à escola (na época chamava-se de "grupo 

escolar"). 

Aqueles que tinham aula no turno da tarde, 

tinham aulas de corte e costura ou de língua 

japonesa no pensionato, a partir das 7:30 horas; 

estudavam três a quatro horas. Terminando as aulas 

matinais, ao meio dia, as crianças que saíam pela 

manhã, regressavam da escola e todos sentavam à 

mesa para almoçar. Após a refeição, os alunos do 

segundo turno saiam, enquanto os restantes 

estudavam no alojamento a partir das 13:00 horas. 
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As aulas terminavam às 17:00 horas e às 18:00 
horas todos estavam preparados para jantar. Como 
as crianças pequenas caiam nos folguedos, 
obrigávamos a tomar banho antes do jantar para se 
apresentarem limpos à mesa. 

Após o jantar, das 19:00 às 20:00 horas, 
era hora de todos se reunirem no salão para fazer 
as lições de casa e estudar. Este horário era 
administrado por uma professora. As encarregadas 
da higiene se ocupavam em cortar as unhas das 
crianças menores e examinavam os cabelos das 
meninas para certificar se não tinha piolhos. Às 
20:30 horas todos se preparavam para deitar e às 
21:00 horas as luzes eram apagadas. 

Porém, os ginasianos permaneciam no salão 
para estudar e se preparar para o vestibular. Isto 
também fazia parte do dia a dia do internato. 

Todos os anos, no início do ano letivo, eram 
eleitos entre os alunos, os monitores e os 
encarregados de cada setor. No início, as crianças 
menores iam a escola de roupas sujas e traziam 
bilhete de advertência que a professora mandava. 
Então, as encarregadas de higiene passaram a 
examiná-las antes de sair do alojamento e, muitas 
vezes, obrigavam a trocarem de roupas. As 
encarregadas incumbiam-se também em lavar as 
roupas, portanto, todos os dias as meninas 
ocupavam os cinco tanques que havia no quintal. 
Sempre havia roupas brancas nos varais tal qual 
bandeirolas de uma festa. 

Além disso, os encarregados da semana 
cuidavam dos doentes e dos machucados, cuja 
dedicação era comovente. Faziam ronda, 
inspecionando dentro e fora do pensionato para 
examinar se tudo estava em ordem e limpo, como 
também se algo estaria quebrado. A turma de ronda 
da semana era muito respeitado que mesmo aqueles 
que estivessem fazendo algazarras se comportavam 
quando os vigilantes passavam. 

O 
encarregados do 
j o r n a l z i n h o 
interno, redigiam 
as novidades do 
alojamento e de 



fora; editavam os desejos dos alunos e pequenos 

ensaios; publicavam as palestras dos professores e 

juntavam suas opiniões a respeito. Este jornal era 

distribuído a todos os alunos do internato, aos 

professores e aos diretores das Associações locais. 

Além disso, cada meio ano, realizavam exposições 

de desenhos e redação, enchendo o salão inteiro 

de obras apresentadas. 

Selecionavam os melhores e, com o 

dinheiro da caixa dos estudantes, compravam 

prêmios e ofereciam ao 1°, 2° e 3° colocados. 

Fiquei muito comovida ao presenciar o 

espírito de solidariedade e coleguismo existente 

entre os alunos do internato, que respeitando e 

obedecendo rigorosamente as normas estabelecidas 

dentro do convívio; os mais velhos zelando pelos 

menores, e os menores aprendendo com a liderança 

dos mais velhos, ambos criando um ambiente de 

perfeita paz e harmonia. Entre os alunos do 

internato daquele tempo, havia alguns da primeira 

geração, mas a maioria eram "nisseis" e "sansseis". 

Entretanto, como todos entendiam o japonês, era 

muito fácil lecionar o idioma japonês. 

A razão era porque os nisseis de meia idade 

haviam sido criados no meio da língua japonesa, 

pelo fato dos pais deles terem se instalados dentro 

dos núcleos rurais compostos quase que totalmente 

de japoneses, onde não haviam escolas brasileiras. 

Além disso, como haviam crescido na ocasião da 

Segunda Guerra Mundial e o Brasil se tornara 

aliado das Nações Unidas, as autoridades proibiram 

o ensino da língua japonesa. Sem qualquer 

oportunidade de estudar, muitos desses pais nisseis 

de meia idade ficaram no meio termo tanto no 

japonês como no português. Entretanto, como a 

língua japonesa predominava na vida cotidiana, as 

crianças também falaram quase que fluentemente 

o japonês. 

Todavia, este fenômeno não durou por 

muito tempo. Sete a oito anos depois, começaram 

a ser internado alunos que não entendiam 

completamente o japonês. Com isso, o ensino do 

japonês tornou-se cada vez mais difícil. 

Quando n}e instalei no pensionato 

estudantil, havia apenas três escolas primárias em 

Ibiúna, que davam aulas em três turnos. Quando 

se aproximava a temporada de matrícula, a diretoria 

do internato entrava em contato com os pais dos 

alunos para certificar o número de crianças a fim 

de garantir as vagas nas escolas públicas. Portanto, 

no primário, tanto no primeiro quanto no segundo 

turno, não houve qualquer problema. Porém, já no 

curso ginasial começou a surgir problema de 

horário; como havia muitos alunos que moravam 

na zona rural, o estabelecimento de ensino pediu 

para que as vagas do período diurno fossem 

reservadas a essas crianças que residiam no sítio e 

as que moravam na cidade, como no caso dos 

alunos do pensionato, freqüentassem as aulas no 

período noturno. Foi proposta junto as autoridades 

educacionais uma conciliação a respeito, mas o 

problema das vagas acabou criando meninas que 

tiveram de freqüentar aulas noturnas. Isso nos 

causou muitas preocupações, porque elas voltavam 

às 22:00 horas. Ficávamos desassossegadas até 

ouvirmos os toques dos sapatos das meninas que 

regressavam das aulas. 

- Ufa, estou com fome, professora, - diziam 

elas ao entrar no nosso quarto. Então, servíamos o 

lanche que já havíamos preparado e, muitas vezes, 

comíamos "lamen" juntos. O diretor sabia da nossa 

quebra-regra com aquele cheiro de "lamen" que 

pairava as noites no internato, mas fingia ignorá-

la. 

Desta forma, o alojamento foi solidificando 

e o número de alunos ultrapassou os 200 alunos. 

Contudo, um triste acontecimento nos surpreendeu. 

No dia 31 de julho de 1976, o diretor que 

todas as manhãs comparecia de uniforme branco 

na ginástica de "rajio-taiso" foi vitimado pelo 

câncer no estômago e, apesar das nossas preces, 

acabou falecendo. A nossa tristeza foi profunda, 

pois ele nos tratava com muito amor e carinho, tal 

qual um pai. Assim, conforme o desejo do falecido, 

que sempre repetia "gostaria de estar sempre onde 

as crianças possam me enxergar", foi enterrado no 

cemitério municipal de Ibiúna. O pensionato 

estudantil ficou sem diretor e, durante esse ano, o 
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prof. Kiuchi ficou como substituto. 

Durante o decorrer de longos anos, mais de 

30 professores passaram pelo pensionato. Muitas 

coisas aconteceram; o que ficou na minha memória 

é que, certa vez, a profa. Mihoko que se instalou 

junto comigo no internato, veio contar-me, com os 

olhos cheios de lágrimas, o problema que estava 

defrontando. 

- Profa. Sueko ,não sei por que aquela 

professora que mora comigo anda com a cara 

fechada. Eu falo com ela, mas ela nem me responde. 

O que devo fazer? 

Naquele momento senti que a colega estava 

enfrentando um problema bem sério e que ela 

estava realmente em apuros. 

- Acho que não é uma atitude proposital. 

Talvez tenha uma outra razão que esteja 

aborrecendo ela. Continue agindo naturalmente 

como sempre, porque vou ver se consigo dar um 

jeitinho, - procurei conformá-la. 

Eu e a profa. Mihoko morávamos numa casa 

em companhia de outra professora de japonês e 

uma outra de corte e costura. Assim que voltávamos 

para casa cada qual se trancava no seu quarto e 

ficávamos indiferentes com aquilo que as colegas 

estavam fazendo. Notei que essa falta de 

comunicação era um dos principais obstáculos no 

relacionamento entre as colegas. Então, sugeri para 

que todas deixassem a porta aberta; passei a 

preparar chá e convidar as colegas para 

compartilhar, na sala, a um bate-papo; desde então, 

tornamo-nos mais íntimas. Alguns dias depois, a 

profa. Mihoko disse-me sorridente: 

- Profa. Sueko, obrigada por tudo. Graças 

a você agora a colega está de bem comigo. 

Senti-me muito feliz, pois era o primeiro 

problema entre colegas que havia encarado. A 

profa. Mihoko deixou o alojamento após dois anos 

de trabalho. 

Dezessete anos mais tarde, a prima da profa. 

Mihoko, a profa. Terezinha Arizono, veio me 

procurar com os olhos cheios de lágrimas, na 

ocasião da grande limpeza do pensionato. Tinha 

discutido com a esposa do diretor daquela época e 

agredida com palavras brutais. 

- Profa .Sueko, estou com medo. Ela esta 

uma fera! - a jovem professora estava trêmula. 

- Bem, já que a culpa não é sua, não há nada 

para temer. Deixe tudo por minha conta e vá 

embora, - consolei-a. Nisso, lembrei-me da profa. 

Mihoko, daquele dia em que ela veio me procurar. 

Além dessas colegas, lembro-me também 

do prof. Ito, que andava pela sala com uma bengala 

de um metro, tocando o assoalho para intimidar os 

alunos travessos. Também do prof. Tanaka que, 

certa ocasião, cortou o seu próprio dedo e fez uma 

marca de impressão digital sobre o caderno de um 

aluno, deixando-o apavorado de medo. Assim, 

muitas coisas aconteceram. 

As auxiliares da cozinha também mudavam 

constantemente. No dia seguinte que me instalei 

no pensionato, fiquei perplexa porque obrigaram-

me a ajudar nos afazeres da cozinha; eu e as outras 

professoras de japonês tínhamos que lavar, enxugar 

e colocar todas as louças em ordem, após o café da 

manhã, o almoço e o jantar. 

A chefe da cozinha, dona Masae Fujita, 

tinha uns sessenta anos na ocasião, porém, era 

dinâmica e enérgica. Os deveres da cozinha foram 

incumbidos apenas à turma das professoras de 

japonês e, como tomava muito tempo, sempre 

entrávamos correndo na sala de aulas, quando 

soava a campainha. Comportávamo-nos como uma 

nora que estava sob a vigia da sogra; trabalhávamos 

sem poder protestar contra tal tratamento. Isso 

durou aproximadamente meio ano, até que o diretor 

Onishi aboliu essa tarefa, alegando: "As 

professoras tem muito o que fazer. Não se deve 

negligenciar a verdadeira obrigação por ter que 

ajudar a cozinha."- assim, ficamos livres da 

cozinha. 

Certa manhã de inverno, tive que transmitir 

alguns recados a dona Fujita e, sem querer, estendi 

as minhas mãos geladas sobre o fogo chamejante 

dizendo a dona Fujita: 

- Como faz frio 

hoje, né. 

Nisso, a chefe da 

cozinha protestou aos 

berros : 
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- Faça frio ou calor, as cozinheiras tem que 

trabalhar perto do fogo. Não venha na cozinha para 

falar sobre o frio ou calor. Entendeu, professora? 

Fiquei espantada e indignada com aquela 

atitude. Então, 

-Ora, eu disse que está frio porque 

realmente está fazendo frio. Há algum mal nisso,-

respondi ofendida e sai. 

Depois do incidente, as cozinheiras vieram 

dizer-me sorrindo: 

- Puxa, como a professora tem coragem! 

Ninguém nunca se ousou em responder para aquela 

velha!! 

Porém, na tarde daquele dia, dona Fujita 

veio procurar-me para pedir desculpa daquilo que 

tinha dito. 

- Eu tive um problema e acabei 

descarregando em cima da professora. Sinto muito, 

- disse ela. 

Trocamos algumas palavras de brincadeira 

e rimos. Admirei muito a qualidade dela, pela 

coragem de admitir o próprio erro. Dona Fujita, 

apesar de ser uma pessoa determinada, era muito 

bondosa e compreensiva. No alojamento tinha 

alunos procedentes dos estados de Minas Gerais, 

Paraná e até de Santa Catarina que, nos fins de 

semana, não tinham condições de voltar junto de 

seus pais; crianças que passavam tristes com 

saudade de seu lar. Então, a fim de alegrá-las um 

pouco, a dona Fujita preparava uma comida 

especial. Quando tinha tarefa e passava alguns fins 

de semana no internato, eu também tive 

oportunidades de saborear essas refeições gostosas. 

- Coitadas dessas crianças. Estou fazendo 

o que as mães delas gostariam de fazer para elas, -

dizia a chefe da cozinha. 

Este pensionato não era registrado 

oficialmente como escola de língua japonesa; era 

uma escola agrícola de curso supletivo e de corte e 

costura. Os meninos estavam cultivando uma área 

bastante ampla, na qual plantavam nabos, acelgas, 

alfaces, cenouras, cebolinhas e outras coisas. 

Semeavam, regavam, capinavam e cuidavam nas 

horas vagas e, na época da colheita, enchiam a 

de nabos e de acelgas. Sempre havia três ou quatro 

quintos de conservas preparados, no fundo da 

cozinha. 

Certa manhã, quando estava lavando o 

rosto, ouvi a voz de dona Fujita que dizia: 

- Parece que alguém anda tirando conserva 

do barril todas as noites. 

- Como pode comer só conservas se estão 

tão salgadas?, - comentei rindo com a profa. 

Matsuda. 

Alguns dias depois, quando estávamos 

fazendo a ronda noturna, notamos que alguém 

estava no fundo da cozinha; aproximamo-nos 

furtivamente e flagramos três ou quatro ginasianas 

que estavam tirando conservas do barril. 

- Hei, vocês ai! - dissemos a elas. 

- Fomos apanhadas! - riram elas sem 

qualquer maldade, mastigando as conservas 

lavadas, mas sem cortar. 

- Sabe, né, professora, - disse uma delas. -

A gente fica estudando até tarde e sente uma fome. 

As conservas estão gostosas, não querem 

experimentar, - cortou umas fatias de nabo e nos 

deu. 

De fato, quando trabalhávamos até bem 

tarde, nós também sentíamos fome e tínhamos 

vontade de comer algo. Então, mastigamos os 

pedaços de nabo que a menina nos ofereceu e 

tomamos água. Eram tão gostosos. 

Foi uma experiência extraordinária. Ao 

invés de puni-las, acabamos tornando cúmplices 

delas e, com isso, a distância que nos separava das 

alunas diminuiu; as meninas começaram a contar 

tudo o que se passava entre si, sem guardar segredo 

e, desde então, ficamos ao par de tudo que estava 

acontecendo entre elas. Após este relacionamento, 

comecei a trazer balas e biscoitos de casa e 

distribuía aos alunos que ficavam estudando até 
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alta noite. 
Na manhã seguinte do acontecimento, 

contei a dona Fujita sobre o que havíamos 
presenciado na noite anterior. Ela deu uma 
gargalhada e disse: 

- Tem razão, pois jantam as seis horas da 
tarde e ficam até meia-noite estudando, né, - disse 
ela penalizada. 

A partir desse dia, a chefe da cozinha passou 
a preparar "oniguiri", com o arroz que sobrava no 
jantar, e sardinhas para dar aos alunos que 
quisessem. 

Naquela época, o beisebol estava no seu 
apogeu em Ibiúna. Realizavam-se campeonatos de 
times juvenil, júnior e infantil. Os times de Ibiúna 
participavam dos campeonatos brasileiros e tinham 
conquistados muitas vitórias. 

A dona Fujita era fanática por beisebol e 
parecia entender bem as regras do jogo. Quando 
havia competição, passava a noite em branco para 
preparar "bento" aos jogadores e até para a torcida. 
Durante a competição ela torcia e criticava as 
jogadas erradas em voz alta, se envolvia nas pelejas 
de tal forma que todos da região apelidaram-na de 
"meibutsu-baassan". 

Assim, no decorrer dos tempos, 
aprofundamos a nossa amizade, tomávamos chá 
juntos, pedíamos conselhos e contávamos sobre a 
vida de cada uma. Era uma pessoa alegre e 
espontânea, porém, de outro lado havia um ar de 
tristeza em seu semblante. E, no dia 30 de junho 
de 1970, ela demitiu-se e foi embora; parece que 
houve um desentendimento com o diretor. 

Dona Fujita foi a pessoa que tive mais 
contato desde que me instalei no alojamento 
estudantil. Portanto, senti profunda tristeza, pois 
foi uma pessoa saudosa que ficou na minha 
memória. 

Uma outra cozinheira que ficou na minha 
recordação foi a dona Hatsuko Iura. Tinha uns trinta 
e poucos anos, muito calma e andava sempre com 
"zouri" de borracha, faça frio ou calor. Muitas 
vezes a chefe da cozinha gritava com ela, mas a 
dona Iura nem sequer demonstrava qualquer reação 
e continuava trabalhando calada sem se queixar. 

Porém, após uns quatro anos, dona Iura 
andava pálida, mas continuava trabalhando. Como 
o trabalho da cozinha era preparar comida para 
muita gente e tinha que se manter de pé o dia todo, 
parecia que a fadiga havia tomado conta dela. A 
dona Fujita sempre dizia para que ela fosse procurar 
um médico. Eu também continuei insistindo para 
que cuidasse da saúde, mas ela não dava ouvido, 
até que um dia acabou tombando por causa de uma 
hemorragia e foi internada no hospital da 
Cooperativa Agrícola de Cotia, em São Paulo. 

Dona Iura era solteira. Sua mãe havia se 
casada novamente; tinha um irmão mais novo, 
porém, ele nunca veio procurá-la. Eu fui visitá-la 
duas vezes, na ocasião que ia a São Paulo. Na 
segunda vez que fui visitá-la, disse-me: 

- Professora, já está na hora do ônibus. Pode 
ir embora,- e, estendeu-me a mão emagrecida pela 
moléstia. Seus olhos brilhavam de gratidão. 

- Então, vou indo. Procure melhorar. 
Voltarei mais vezes, - disse a ela e me despedi. Foi 
a última despedida, pois ela faleceu alguns dias 
depois. 

Após uns dez anos, dona Iura apareceu duas 
ou três vezes no meu sonho e, isso, levou-me a 
reformar o túmulo dela deteriorado pelo tempo. 
Nunca imaginei que aquela pobre cozinheira 
ficasse tão profundamente gravada na minha 
memória. 

Após ter-me instalada no pensionato e 
entrosada no esquema do ensinamento, tive que 
enfrentar o dia da inspeção dos pais dos alunos. 
Era a minha primeira experiência, portanto, fiquei 
preocupada e fui consultar o diretor como devia 
me proceder. Então ele me disse para agir como 
qualquer outro dia. 

Essa resposta me deixou um tanto mais 
insegura. 

No dia, quando a campainha anunciou o 
início das aulas e os pais começaram a encher a 
sala, apesar de estar decidida, senti a cabeça 
esquentar e quase fui dominada por uma tremedeira 
nas pernas. Como havia entrado numa nova lição, 
ensinei como lia os novos "kanji" e a maneira de 
escrevê-los. As perguntas dos pais, portanto, 
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giraram em torno da ordem de escrever os "kanji" 
e como as crianças estavam caladas com a presença 
dos pais e evitavam responder as perguntas que eu 
dirigia, fiquei tão tensa que não ouvi a campainha 
anunciar a pausa para troca de matéria; acabei 
avançando na aula de português. Um aluno que 
estava na carteira da frente, assoprou-me que a 
campainha já havia tocado, mas era tarde demais. 
Acabei dando duas horas de aulas 
consecutivamente e tive que pedir desculpa à 
professora de português. 

Esses fiascos não aconteceram apenas 
comigo. A profa. Ganaha de corte e costura que 
era uma pessoa descontraída e já tinha uma certa 
idade, também passou por um desse nervosismo. 

- Hoje vamos fazer um pouco de leitura, -
disse ela no início das aulas e apontou uma aluna. 
Nisso, uma outra que estava sentada bem na frente 
disse-lhe em voz alta: 

- Professora, a senhora está com o livro de 
cabeça para baixo, - advertiu ela. A classe inteira 
caiu numa gargalhada. Percebendo o fiasco, a 
professora virou o livro e disse um tanto 
embaraçada: 

- É verdade. É que ainda não coloquei meus 
óculos e não tinha percebido. 

Todos os anos, no primeiro e no segundo 
semestre havia essas inspeções dos pais e isso 
deixava os professores e os alunos bastante 
embaraçados. Todos ficavam tensos e era comum 
cometer fiasco. 

No pensionato, entre as aulas habituais, 
organizavam-se também muitos eventos anuais; 
ficávamos atarefados com os preparativos e 
ensaios. Os "undokai", as ginásticas de " rajio-
taiso", as danças folclóricas, os "bon-odori" eram 
animados, onde pais e filhos juntavam-se para 
passar momentos alegres. 

atirar água uns nos outros. Bastava ficar um pouco 

distraído para tomar uma jorrada d'água. Gritarias 

e gargalhadas enchiam o alojamento, mas o edifício 

ficava limpo de canto a canto. 

Terminado a limpeza, realizávamos a festa 

de São João. Empilhávamos lenhas grossas na 

altura de um metro e meio para fazer a fogueira. 

Alguém teve a idéia de esticar um arame da sala 

onde dava aula de português, que ficava numa parte 

elevada, para dali fazer escorregar uma tocha de 

fogo até bem no centro das lenhas empinadas. A 

bola de fogo vinha deslizando no escuro e quando 

a fogueira acendia como uma explosão de 

claridade, todos soltavam gritos de alegria batendo 

palmas. Era a fogueira de São João que se elevava 

em labareda para o céu. As crianças comiam 

churrasco e batata assada, ora em torno da fogueira, 

ora no salão; cantavam e dançavam fantasiadas em 

traje caipira, realizavam casamentos. Esqueciam 

os momentos árduos que passaram nos momentos 

de estudo e se divertiam até alta noite. 

Terminando a festa junina, fazíamos 

excursões aproveitando as férias de inverno. As 

crianças do primário, levávamos ao zoológico e 

ao Playcenter; era excursões de um dia. No caso 

dos ginasianos era excursão de dois dias e uma 

noitada, ou três dias e duas noitadas de acordo com 

o local onde visitávamos. Fomos ao Rio de Janeiro, 

Poços de Caldas, nas praias de Bertioga e de Praia 

Grande. As crianças se divertiram muito subindo 

ao Corcovado; tiraram fotos junto ao Cristo 

Redentor, sentiram a sensação de aventura no 

bonde do Pão de Açúcar, entrando no banho termal, 

nas ondas do mar e juntando as conchas. Todos 

sentiram-se livres das salas de aulas e até nós 

professores nos divertimos como crianças. Estas 

excursões também faziam parte dos eventos. 

Havia também muitos eventos esportivos; 

tênis de mesa, beisebol, voleibol e outros esportes. 

Os alunos que participavam desses esportes não 

tinham descanso nem nos sábados e nem nos 

domingos. Mesmo nos dias de semana, quando 

haviam uma folga, tinham que se empenhar no 

treinamento. 

Principalmente o beisebol era um esporte 

No fim de junho, 
terminado os exames, 
efetuávamos uma limpeza 
geral no alojamento. Era uma 
verdadeira farra; todos 
entravam na brincadeira de 
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tradicional de Ibiúna. Os membros do time, tinham 

que treinar assim que terminassem os estudos. O 

professor Kiuchi, que estava encarregado em 

orientar e treinar o time, mantinha um princípio 

que dizia: 

- O esporte não deve ser um mero 

divertimento. O importante no esporte é manter o 

trabalho em equipe, - dizia ele e treinava 

energicamente os meninos para implantar neles o 

espírito de harmonia. Entretanto, como se tratava 

de crianças, essa rigorosidade veio causar 

conseqüências nos estudos de português e de 

japonês. A fim de evitar que as notas escolares 

desses alunos caíssem, procuramos manter contato 

com os professores da escola pública e vigiar o 

rendimento dos alunos mais atrasados. 

Nós, que estávamos ensinando a língua 

japonesa, também estávamos enfrentando 

problemas; passamos a dar uma certa tolerância 

nas lições de casa aos alunos que praticavam o 

beisebol e, com isso, até aqueles que não 

praticavam nos esportes começaram a negligenciar 

nas suas tarefas de casa. Para impedir esse 

relaxamento passei a contar aos alunos, sobre a 

vida das personalidades ilustres que ficaram na 

história. Citei que para se destacar numa 

determinada área, tem que se esforçar mais do que 

os outros. 

Certo dia, houve uma forte discussão entre 

o prof. Kawabe e o prof. Kiuchi. 

O primeiro valorizava mais o estudo e, por 

isso, aconteceu o desentendimento acerca dos 

treinamentos de beisebol. Desde então, o prof. 

Kawabe recusou-se em comparecer na sala de 

aulas. Fui conversar com ele várias vezes, ao 

pedido do prof. Kiuchi, a fim de convencê-lo a 

voltar a dar aulas. Porém, após um ano e meio, o 

prof. Kawabe demitiu-se e foi embora. 

Com esses acontecimentos, o prof. Kiuchi 

parece ter passado momentos angustiantes. 

Após o falecimento do diretor Oonishi, 

entrou o diretor Massaru Azuma, mas ele também 

demitiu-se dentro de um ano. Então, o prof. Kiuchi 

passou a assumir oficialmente o cargo de diretor. 

Para nós foi ótimo, porque já o conhecíamos muito 

bem. Assim, a vida no pensionato continuou sem 

qualquer atrito. Entretanto, parece-me que os 

trabalhos de escritório havia aumentado e víamos 

quase sempre o novo diretor trabalhando até alta 

noite. 

Já nessa época, havia uns 170 a 180 alunos, 

porém, aqueles que pousavam no alojamento havia 

diminuído para uns 130 a 140 alunos. Quando fui 

me instalar no pensionato, para transportar as 

crianças à escola tinha que utilizar tratores ou jippe, 

porém, anos depois cada família passou a possuir 

um a três automóveis. Além do mais, as estradas 

foram pavimentadas e, com isso, o acesso à escola 

tornou-se fácil e muitos alunos começaram a 

freqüentar a escola pela sua própria casa. Isso, 

evidentemente, demonstrava a elevação do poder 

aquisitivo das famílias nipo-brasileiras e, ao mesmo 

tempo, o progresso da região de Ibiúna. Nesta 

altura, os alunos do pensionato eram compostos 

totalmente de "nissei" e "sanssei" e já começava 

aparecer alguns "yonssei". 

A partir daí, começou aumentar alunos que 

não entendiam a língua japonesa e o método de 

ensino tornou-se mais difícil. Além disso, aumentou 

o número de crianças menores. Os ginasianos 

tinham aulas de exercícios físicos na parte da 

manhã e a tarde passaram a ter aulas de trabalho, 

aumentando assim os horários letivos. Nessa 

ocasião, já havia quatro escolas públicas na cidade 

de Ibiúna e quase que a totalidade das crianças do 

internato freqüentavam as aulas no período da 

manhã. 

Portanto, as crianças que se machucavam 

ou se adoeciam ficavam aos cuidados dos 

professores, aumentando assim as tarefas para 

todos nós. Havia pais que, com o pretexto de 

estarem muito ocupados no trabalho das 

plantações, traziam seus filhos doentes e largavam 

no pensionato como se estivessem internando-os 

num hospital. Certa vez, Massae, a moça que 

trabalhava no escritório, trouxe 
um remédio e entregou-me 
dizendo: 

- Os pais trouxeram uma 
criança e pediram para que desse 
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este medicamento a cada seis horas. 
Fui ao quarto indicado e encontrei uma 

criança com o rosto todo avermelhado pela febre, 
deitada sobre uma cama. Dar remédio a cada seis 
horas era um trabalho penoso. Pois, se medicasse 
às 19:00 horas, a próxima dose teria que ser dado 
a 1:00 hora da noite. Como o número de alunos 
era grande, se tivesse duas ou mais crianças 
doentes, era um "Deus nos acuda". Pois, o nosso 
serviço não se limitava apenas em atender as 
crianças doentes. 

Tínhamos que enfrentar também o 
problema das crianças que molhavam a cama 
durante a noite. Mandávamos ao banheiro antes 
de deitar, porém, essas crianças molhavam o 
colchão antes de meia-noite ou uma hora. Todas 
as noites fazíamos as inspeções rotineiras e, aquelas 
que ainda não haviam urinado levávamos 
arrastando ao banheiro; aqueles que já haviam 
molhado a cama, trocávamos os lençóis e as roupas, 
virávamos o colchão e aplicávamos um cobertor 
para que elas não apanhassem resfriado. 

Mesmo entre as meninas também havia 
muitas que molhavam o colchão. A profa. Ganaha 
também não poupava sacrifício em nos ajudar nessa 
tarefa. Quando fazia bom tempo, carregávamos os 
colchões ao varal para expor ao sol. Portanto, 
muitas vezes dormíamos apenas três ou quatro 
horas por noite, mas como estávamos bem 
dispostas, nunca nos adoecemos. 

Esta vida continuou até eu me demitir. Certa 
noite, quando eu e a profa. Takeyama estávamos 
fazendo a ronda costumeira, passamos perto do 
"ofuroba" e sentimos um cheiro apetitoso de batata 
doce assada. Descobrimos uns quatro ou cinco 
meninos que estavam assando batata na cinza 
quente do "ofuro". Aproximamo-nos de surpresa 
e: 

- Uhm, que cheirinho gostoso! - fomos 
falando. 

- Essa não! - ficaram assustados os meninos. 
- Uhm, parece que está bem assada, né,- dei 

uma espiadela. 
- Professora, quer uma? - perguntou um 

deles. 

- Se tiver alguma de sobra... 
- Tem sim, tem sim, - responderam eles num 

tom alegre; um deles apanhou umas batatas e tirou 
as cinzas. 

Estava quente e gostosa! Ao saborear a 
batata, lembrei-me dos tempos que estudava no 
Japão. Nas aulas da tarde e nos trabalhos de equipe, 
muitas vezes ficávamos até mais tarde na classe e 
sentíamos muita fome. Então, eu e minhas duas 
colegas procurávamos dar um jeitinho de comprar 
uns pães recheados para matar a fome. 
Aproximávamos disfarçadamente até a cerca de 
arbustos, uma ficava sentada sobre a grama 
fingindo estar lendo um livro, a outra rodeava por 
aí vigiando se alguém aproximava, enquanto a 
terceira saía por um buraco aberto entre a cerca, 
atravessava a rua para comprar as guloseimas. Era 
uma saudosa recordação. Voltei-me a si quando um 
outro menino perguntou-me: 

- Professora quer mais? 
- Não, não. obrigada. Se eu comer mais, 

vocês não terão o suficiente. Bem agora precisamos 
retribuí-los com alguma coisa, né? 

- O que a senhora vai nos dar? 
- Bem, acho que vamos dar muitas lições 

de casa. Que tal? 
- Oh, essa não! - disseram os meninos e 

riram. 

Graças a estes relacionamentos, 
conseguimos muitas informações das coisas que 
estavam fora dos nossos alcances. 

- Professora, o Fulano está cabulando as 
aulas e brincando no campo. 

- Professora, o Cicrano está comprando 
guloseimas e só anda tomando coca-cola. 

- Professora, o Beltrano está fumando 
escondido. 

Eram informações valiosas que nos 
ajudavam para manter ordem no internato. 
Repetíamos a todos a importância de manter as 
disciplinas dentro de um convívio. As crianças de 
quatorze a quinze anos já entendiam a necessidade 
de respeitar as normas do estabelecimento. 
Aproveitando as aulas de ciências sociais, 
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procurávamos enfatizar o quanto é necessário e 

importante o auxilio mútuo dentro de uma 

comunidade, onde somente o respeito para com as 

regras estabelecidas mutuamente é que traz paz e 

harmonia. 

Havia um outro problema sério. Com a 

adolescência, é natural que surja os casos de 

namoro, entre os ginasianos. Como as crianças 

foram confiadas pelos pais ao internato 

educacional, procurávamos protegê-las para que 

nada lhes acontecessem. Nos intervalos das aulas 

normais, conversávamos com elas a respeito da 

natureza e sobre o desenvolvimento das coisas. 

Procurei explicá-las que para tudo havia um 

determinado tempo; tempo de crescimento, tempo 

de florescimento e tempo de frutificação. 

Expliquei-lhes que eles também tinham que 

acompanhar o desenvolvimento do tempo, como 

tempo para estudar, tempo para enfrentar o curso 

superior, ou herdar os serviços dos pais na 

agricultura. 

Expliquei-lhes também que para realizar-

se em qualquer ramo, o estudo é indispensável para 

solidificar a base. Disse-lhes também que não é 

tarde falar em amor, após ter se formado nos 

estudos ou aprofundado a compreensão. 

Acrescentei também que tanto o ser humano quanto 

os animais despertam interesse pelo sexo oposto 

quando chegar o tempo, e isso é um fenômeno da 

natureza. Portanto, no caso do ser humano, é 

preferível falar em amor de maneira mais pura e 

nobre. Os alunos concordaram com as minhas 

opiniões. 

As c r ianças quando chegam na 

adolescência, defrontam com muitos problemas 

que preferem contar aos colegas e aos professores 

do que para os pais. Principalmente as meninas. 

Eu também passei por essa experiência, portanto, 

expliquei a todos para procurarem ter bons amigos 

e manter bons relacionamentos, porque os amigos 

poderão ajudar muito nos momentos críticos. 

- Eu tenho uma amiga do primeiro ano que 

venho mantendo amizade ainda hoje,- contei a 

todos. 

- Eh! - eles se entreolharam com um ar de 

admiração. 

- Bem, vamos deixar por aqui,- cortava a 

conversa e mandava para que todos se retirassem. 

Conversando de frente a frente, todas aquelas 

crianças eram boazinhas e maravilhosas. Sentia 

muito amor por cada uma delas. 

Quanto ao cigarro, a vigilância tornou-se 

rigorosa porque as escolas públicas suspeitavam 

que estavam misturando drogas nos cigarros. 

Portanto, no pensionato tomávamos o máximo de 

cuidado. O problema das guloseimas, estava um 

tanto complicado. Foi colocada em discussão na 

reunião da Associação dos Pais e Protetores e a 

conclusão chegou apenas em dar as crianças um 

lanche de pão com presunto e alguns biscoitos ou 

docinhos. Obviamente, para as crianças que 

estavam em crescimento isso não era o suficiente. 

Outro problema era que, as crianças que 

moravam longe dos pais, sempre possuíam dinheiro 

e com isso compravam aquilo que queriam. 

Naturalmente, isso causava inveja nas crianças 

menores. Certa vez, houve um caso de furto. 

Investiguei o caso e descobri que foi uma menina 

pequena da minha classe. Chamei-a sem que 

ninguém percebesse e perguntei porque havia feito 

aquilo. 

- É que eu queria comer doce, - respondeu 

ela chorando. 

- Está bem, mas tirar dinheiro dos outros é 

coisa que não se deve fazer. Daqui em diante, se 

você quiser qualquer coisa, venha falar com a 

professora, tá ? - abracei-a com ternura e chorei 

junto com essa criatura pequeninha. 

Entre os ginasianos, havian alunos que 

compravam doce fiado num bar da esquina. Fui 

falar com o proprietário para constatar o fato e pedi 

a ele que não vendesse qualquer coisa fiado aos 

alunos do pensionato, porque eles estavam vivendo 

sob uma disciplina estabelecida pelos próprios pais. 

Desta forma, muitas coisas aconteceram 

durante os meus vinte anos de magistério. O 

japonês é realmente uma língua difícil porque há 

muitos "kanjis" com pronúncias e sentidos 

diferentes. Era natural que as crianças detestavam 

aprende-la. Portanto, a grande maioria dos alunos 
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estava freqüentando as aulas japonesas só porque 
os pais obrigavam. Por isso, sempre procurei 
incentivá-los explicando: 

- Vocês são brasileiros, mas sempre terão 
um adjetivo que os acompanhará. É o adjetivo 
"nipo". Vocês são nipo-brasileiros. Não somente 
vocês. Os descendentes alemães, holandeses, 
coreanos, chineses, todos prezam o idioma de seus 
antepassados, - explicava às crianças. - Se vocês 
estudarem o japonês com afinco, um dia vocês 
poderão usufruir dele. Vocês são felizes por terem 
a sorte de morar num ambiente favorecido para 
aprender a língua de seus antepassados,- repetia 
muitas vezes. 

De fato, anos mais tarde, em muitas 
ocasiões tive a oportunidade de certificar aquilo 
que eu havia dito aos meus alunos. 

- Professora, estou trabalhando numa firma 
e sempre tenho sido elogiada com o meu japonês-
diziam elas aos vir de encontro comigo. Sentia-me 
gratificada com essas palavras. 

Graças a consideração da diretoria, fui 
designada para acompanhar ao Japão a excursão 
de boa amizade das crianças nipo-brasileiras. 
Visitamos varias regiões do Japão e muitos 
elogiavam que as crianças nipo-brasileiras usavam 
um japonês mais belo do que o das crianças 
japonesas. Sentia-me orgulhosa e feliz ao ponto 
de ficar com os olhos cheios de lágrimas. Era tão 
gratificante que todos aqueles sacrifícios de outrora 
estavam sendo compensados. 

Não apenas no idioma japonês, como 
também no comportamento dentro da sociedade; 
ouvi muitos elogios sobres os jovens formados no 
alojamento de Ibiúna. Isso tudo continua sendo 
motivos de alegria para mim. 

Além dessas recordações, as apresentações 
artísticas, que eram realizadas cada dois anos, 
também ficaram na minha memória. Era momentos 
para todos os alunos se unirem, a fim de expressar 
o japonês que havia aprendido durante todos esses 
anos. Era momentos de expressar não somente a 
língua japonesa, como também o espírito de 
cooperação e solidariedade. Apresentavam danças, 

canções colegiais, peças teatrais e outros números 
que exigiam a força da união para poder realizá-
los. Foi um trabalho muito importante às crianças, 
pois elas tomavam consciência do que se trata uma 
realização em equipe. 

Outra recordação é que nossos alunos 
participavam dos concursos de oratória, realizado 
anualmente pela Aliança Cultural da Língua 
Japonesa, e sempre tiveram boas colocações. 
Quando a Mayumi Saito conquistou a primeira 
colocação no concurso nacional com a "Minhas 
lembranças sobre a visita ao Japão", como 
professora encarregada dela, a minha alegria foi 
tão grande que não cabia dentro do meu coração. 
Jamais poderei esquecer daquele dia tão glorioso! 

1985 foi o último ano do meu magistério. 
Nesse ano veio o prof. Tetsutaro Iwashita, 
procedente do município de Kushima, província 
de Miyazaki, Japão, para orientar os alunos do 
pensionato de Ibiúna. Era um veterano na área 
educacional, portanto, logo conquistou a simpatia 
de todos os alunos. Foi um ano muito proveitoso, 
porém, passou tão rápido! Graças a orientação do 
professor, concluímos o ano letivo e conseguimos 
formar a turma daquele ano. Tanto para o prof. 
Iwashita, quanto para mim, foi o último ano do 
magistério. Participamos do "bon-odori" em 
companhia dos formandos e essa alegria também 
está gravada na minha memória. 

Desta forma, consegui manter-me como 
educadora durante longos anos, tudo graças a 
diretoria e a profunda compreensão dos pais das 
crianças. Aqui exponho minha profunda gratidão, 
finalizo esta minha memória. 
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TSUTOMU KAWAKAMI 

Kun-Goto Zuiho-sho 

(oferecida pelo Governo Japonês) 

• Honra ao mérito pelo serviço prestado em 

prol da comunidade japonesa no Brasil. 

• Homenageado em 29 de abril de 1987. 

• Data de nascimento: 6 de outubro de 1915. 

• Chega ao Brasil em 18 de fevereiro de 1930. 

• Natural de Kochi-ken, Japão. 

SHIGUEMORIMAEDA 

Kun-Rokuto Zuiho-sho 

(oferecida pelo Governo Japonês) 

• Honra ao mérito pelo trabalho prestado em prol 

da coletividade japonesa. 

• Homenageado em 29 de abril de 1983. 

• Data de nascimento: 10 de junho de 1904. 

• Chega ao Brasil em 15 de novembro de 1927. 

• Natural de Kagoshima-ken, Japão. 

TAKASHI KAWAKAMI 

Cavalheiro de Grã-Cruz 

• Honra ao reconhecimento pelos benefícios 

prestados ao desenvolvimento da agricultura 

regional. 

• Homenageado em 5 de agosto de 1977. 

• Data de nascimento: 12 de janeiro de 1902. 

• Veio ao Brasil em 18 de fevereiro de 1930. 

• Natural de Kochi-ken, Japão. 

cal. 

• Homenageado em 12 de dezembro de 1993. 

• Data de nascimento: 15 de setembro de 1930. 

• Veio ao Brasil em 13 de maio de 1932. 

• Natural de Hokkaido, Japão. 

AKIKO SAITO 

Dama de Comendador 

• Honra junto ao seu marido, sr. Shiguemassa 

Saito. 

• Data de nascimento: 23 de agosto de 1932. 

•Natural de Biriguí, Estado de São Paulo, Brasil. 

MUNEO KAWAKAMI 

Comendador 

• Honra ao serviço prestado em benefício à 

região. 

• Recebeu em 12 de dezembro de 1993. 

•Data de nascimento: 12 de dezembro de 1924. 

• Veio ao Brasil em 18 de fevereiro de 1930. 

• Natural de Kochi-ken, Japão. 

SHIZUMA SUZUKI 

Comendador Grã-Cruz 

• Honra ao benefício prestado ao 

desenvolvimento da região. 

• Data de nascimento: 3 de março de 1932. 

• Veio ao Brasil em 12 de novembro de 1958. 

• Natural de Shizuoka-ken, Japão. 

SHIGUEMASSA SAITO 

Comendador Grã-Cruz 

SACHIKO SUZUKI 

Ordem da Paz Universal 

. Honra ao trabalho prestado à comunidade Io • Como esposa do sr. Shizuma Suzuki, foi 
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honrada na mesma data. 

• Data de nascimento:9 de fevereiro de 1933. 

•Natural de Presidente Venceslau, Estado de São 

Paulo, Brasil. 

PRÊMIOS KIYOSHIYAMAMOTO 

HIROSHI SAITO 

• 12° Premiados em 4 de setembro de 1976. 

• Data de nascimento: 20 de março de 1915. 

• Veio ao Brasil em 3 de maio de 1932. 

• Natural de Hokkaido, Japão. 

AKIRA ISSECHI 

• 28° premiados em 15 de agosto de 1992. 

• Data de nascimento: 27 de outubro de 1935. 

• Veio ao Brasil em 13 de janeiro de 1958. 

• Natural de Kagoshima, Japão. 

CENSO GERAL DA SITUAÇÃO DOS NIKKEIS DE IBIÚNA 

O primeiro censo geral da comunidade nipo-brasileira de Ibiúna, foi realizado mediante 

a solicitação da Nippaku Engo Kyokai (Sociedade de Auxílio aos Imigrantes Japonese) em 1978, 

na ocasião do 70° aniversário da imigração japonesa ao Brasil. 

Esta solicitacação foi exposta na 9a. Assembléia Geral do Centro Cultural de Ibiúna, 

em 21 de janeiro de 1979, na qual foi deliberado. Desta forma, em 30 de abril de 1979, mediante 

a colaboração dos encarregados de cada bairro, foi formulado o resultado do primeiro censo da 

comunidade nipo-brasileira de toda região de Ibiúna. 

O segundo censo foi realizado em 1988, na ocasião do 40°. aniversário do centro 

Cultural de Ibiúna. Entretanto, como o percentual do recolhimento dos dados foi aquém do esperado 

e terminou sendo anulado sem ter levado ao conhecimento do público.. 

O terceiro censo, mediante consenso da assembléia geral, foi estabelecido como uma 

das atividades da comemoração do 50°. aniversário de fundação do Centro Cultural de Ibiúna. 

As pesquisas foram iniciadas em outubro de 1997 e, no fim deste mesmo ano, os levantamentos 

dos dados foram executados pelos membros responsáveis de cada bairro. 

Como o intuito do censo esta na atualização dos dados, muitos números 

não correspondem com os dados declarados anteriormente aos associados do 

Centro Cultural. Portanto, pedimos a compreensão de todos os associados. 

CIDADÕES HONORÁRIOS 

DE IBIÚNA 

• 31 de agosto de 1968: 

Shiguemori Maeda 

Takashi Kawakami 

Tomoichi Miyamoto 

• 15 de novembro de 1973: 

Hiyoshi Samano 

• 25 de janeiro de 1979: 

Tsutomu Kawakami 

Hiroshi Saito 

• outubro de 1986 : 

Chitosse Miyaji 

Shiguemassa Saito 

Mitsuo Ideriha 
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Ultimamente, com o 

avanço da idade, muitos 

imigrantes japoneses estão 

falecendo. Com o desaparecimento desses isseis, a 

tendência que se observa na coletividade nipo-

brasileira é a destruição, mediante queima e 

abandono ao lixo, dos livros escritos em japonês 

deixados pelos pais. Afim de salvar parte desses 

livros da total aniquilação, o sr. Eiichi Kayama, 

colecionador de documentos históricos dos 

imigrantes japoneses, fundou uma biblioteca 

denominada Koronia Rekishi Bungaku-kan 

(Biblioteca de Documentos Históricos da Colônia 

Japonesa). Entre os livros velhos doados a esta 

biblioteca, descobrimos muitos livros intitulados 

"História do 30° Aniversário da Colônia XX", "50° 

Aniversário da Sociedade Cultural de 00" e outros. 

Observando esses registros históricos, notamos 

que até hoje a comunidade de Ibiúna nunca deixou 

documentado qualquer livro acerca dos fatos 

históricos dos pioneiros e dos precursores isseis 

para ser legado aos seus descendentes. Foi então 

que o sr. Eiichi Kayama sugeriu-me em compilar a 

história da nossa comunidade local. Assim, em 

setembro de 1992, conseguindo a autorização do 

sr. Massami Nakajima, o então diretor presidente 

do Centro Cultural de Ibiúna, lançamos mãos as 

pesquisas da história do desenvolvimento da 

colônia japonesa desta região. Todavia, como havia 

muitos casos pessoais envolvidos nos fatos, fomos 

barrados por não podermos invadir os direitos e as 

privacidades individuais. Portanto, tivemos que 

parar o prosseguimento do trabalho. 

Em abril de 1996, apresentei os materiais já 

colhidos ao então diretor presidente do Centro Cul

tural sr. Hirofumi Goishi que, notando a importância 

do trabalho, incluiu a compilação do documento 

na pauta das realizações comemorativas do 50° 

aniversário da sociedade local que estava para ser 

realizado em 1998. Assim, formou-se a comissão 

compiladora deste livro, tendo como membros: 

Redator-chefe Hirofumi Goishi 

Redatores Saburo Murayama 

Bunzo Watanabe 

Saburo Hozono 

Hissashi Sumiya 

A compilação foi reiniciada com estes membros, 

porém, o sr. Saburo Hozono demitiu-se do cargo 

alegando haver problema na família. Assim sendo, 

os membros restantes tiveram que dividir a tarefa 

deixada pela ausência de um dos elementos e, 

graças ao sacrifício e esforço de todos acabamos 

concluindo o livro que tanto almejamos. 

Apesar da saúde afetada pela doença, o sr. Eiichi 

Kayama se encarregou em passar todos os materiais 

colhidos a limpo no computador, trabalho este 

também muito penoso perante o estado de sua 

saúde. 

Em fevereiro de 1998, foi formado uma 

comissão para realizar um censo e pesquisa re

gional das atualidades dos nikkeis de Ibiúna. 

Presidente da comissão Makoto Shirahata 

Membros Takao Yamamura 

Massaru Fujikawa 

Nobuki Takano 

Graças ao trabalho desta comissão e as 

colaborações dos conselheiros de cada bairro, 

como também ao esforço da comissão de 

estatística, conseguimos apresentar o resultado 

dessa laboriosa tarefa anexada neste livro. 

Além destes trabalhos, em março de 1998, foi 

formado uma comissão para solicitar anúncios, a 

fim de custear as despesas de publicação. Os 

membros foram divididos em seis grupos que 

percorreram a região para angariar as colaborações 

em anúncios e propagandas. Aqui deixaremos 

mencionados os nomes daquele que mais 

contribuíram na busca de anúncios. 

Yassuhiro Fukuju, Mitsuo Yoshizumi, Shoichi 

Takafuji, Edson Nakajima, Minoru Ideriha, Akira 

Fujikawa, Jorge Kamimura, Nelson Yamauchi, Hi-

deo Shimizu, Lincoln Takeo Kawakami, Coichi 

Muramatsu, Kenzo Nishioka, Kazutoshi Kawakami 

e Milton Kawamura. 

Aqui deixamos expressado também os nossos 

profundos agradecimentos a estes quinze membros 

da comissão e aos colaboradores que nos deram a 

cobertura financeira para podermos concluir o 

presente trabalho. Para realizarmos este trabalho, 
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encontramos com a grande dificuldade que foi a 

escassez de materiais. Solicitamos a presença dos 

antigos membros relacionados aos esportes, cujos 

depoimentos conseguimos colher muitos dados a 

respeito. 

Não podemos deixar de ressaltar também a 

nossa profunda admiração e respeito aos srs. 

Saburo Murayama e Bunzo Watanabe que, cujas 

pesquisas, nos proporcionaram pormenores 

detalhes materiais da história de nossa comunidade. 

Principalmente, as pesquisas do sr. Murayama 

acerca do Centro Cultural e da Escola Japonesa, 

nos forneceram a tabela cronológica das mais 

repletas e sem prescedentes da história de íbiúna. 

Além do mais, tivemos a felicidade de termos 

o sr. Hirofumi Goishi como redator-chefe, líder este 

que possui perfeito domínio do idioma japonês, 

fato este que nos favoreceu muito no andamento e 

na conclusão deste trabalho. 

Em outubro de 1997, fizemos um contrato par

ticular com o Diário Nippak, a ex-imprensa do 

Jornal Nikkei, para imprimir e encadernar o 

presente trabalho. Inicialmente, como tradutor dos 

textos japoneses para o idioma português havíamos 

contratado o sr. Jiro Okai, residente em 

Embuguaçú. Porém, infelizmente, como o sr. Okai 

sofreu um acidente e teve que ser internado num 

hospital, entregamos a tarefa ao sr. Hiroshi 

Noguchi, chefe do Departamento de Planejamento 

da antigo Nippak Mainichi Shimbum, através do 

qual foi indicado o sr. Augusto Yamazato ao cargo 

da tradução. Embora tenha muito a desejar, todos 

nos que reunimo-nos sob a liderança do redator-

chefe, procuramos executar o presente trabalho 

com muito carinho e dedicação. 

Esta obra, como um marco memorial de um 

passado glorioso dos nossos antecessores, 

contamos com a colaboração do sr. Eiichi Kayama 

na compilação dos textos em computador, do sr. 

Hiroshi Noguchi e da sra. Hiroko Maezono na 

distribuição dos textos e no acabamento final, como 

também da diretoria e dos associados do Centro 

Cultural de íbiúna para chegarmos a conclusão, aos 

quais agradecemos profundamente através destas 

linhas. Normalmente, o epílogo de um livro é 

escrito pelo redator-chefe, porém, fui indicado pelo 

próprio redator-chefe para redigir esta mensagem 

final, pelo fato de eu estar envolvido na compilação 

deste trabalho desde o início da obra. Muitíssimo 

obrigado a todos. 

Fumiaki Suetsugu 

Esta publicação comemorativa, que faz parte das atividades do 50° aniversário da fundação 
do C.C.I., é a parte na qual foi aplicado mais empenho pelo presidente da Comissão 
Organizadora Hirofumi Goishi, auxiliado por Hissashi Sumiya, Saburo Murayama e Bunzo 
Watanabe que, cada qual no seu setor, não pouparam esforço e sacrifício durante dois anos na 
compilação desta publicação muito trabalhosa, pela qual todos nós agradecemos de coração. 

Além destes quatros ilustres que realizaram este magnífico trabalho, não podemos esquecer 
também daqueles que colaboraram nas pesquisas dos dados, como também na busca das 
publicidades para auxi- liar o custeio da obra e no encorajamento a equipe nesta tarefa difícil. 
Graças a todos correligionários que, com cujo apoio, tornou-se possível esta realização na 
qual encontra-se registrado o processo do progresso da comunidade nipo-brasileira ibiunense. 
Como também não podemos deixar de agradecer ao instigador deste monumento redigido, sr. 
Eiichi Kayama, com apoio total conseguimos chegar a realização final. 

Aqui, além do mais, não podemos deixar de agradecer profundamente a todos colaboradores 
que nos ajudaram para vencer este desafio. Esperamos que esta publicação venha servir de 
uma indicação futura aos nossos descendentes, como também se torne uma base de profunda 
amizade com toda a coletivade nipo-brasileira. (março de 1999) 
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TABELA CRONOLÓGICA DA HISTÓRIA 

DO CENTRO CULTURAL DE IBIÚNA 

1946 

• Setembro 

=Foi apresentado na reunião do G.T.C. o projeto para construir um pensionato estudantil. 

• Dezembro 

=A diretoria da C.A.C. concorda em adquirir um terreno e emprestá-lo ao Centro Cultural 

de Ibiúna. 

28= Apresentado o projeto da construção aos associados e distribuído o prospecto sobre o 

pensionato. 

1947 

• Janeiro 

01=Convocado a assembléia extraordinária do G.T.C; formada a Comissão Executiva para 

a construção do alojamento; Tamotsu Takadachi, nomeado o 1o presidente da Comissão. 

• Maio 

05 =A C.A.C. compra o terreno da Galeia Nassul em Ibiúna. 

•Junho 

= Com a colaboração dos associados do G.T.C, inicia-se a obra da terraplanagem do local 

da construção. 

= O 1° presidente da Comissão, Tamotsu Takadachi, pede demissão. 

• Julho 

07= Convocado a assembléia extraordinária do G.T.C e Yakao Ninomiya é designado 2o 

presidente da Comissão Executiva. 

15=Entregue a diretoria da C.A.C. o requerimento solicitando o empréstimo do terreno, 

onde a obra está sendo executada. 

20=Termina a obra de terraplanagem, preparando uma área de 2.400 metros quadrados. 

• Agosto 

01=Inicia-se a construção do alicerce para o edifício. 

• Novembro 

11= Inspeção as instalações do alojamento da escola japonesa de Cotia, no bairro de Moinho 

Velho. 

13=Termina a cobertura do telhado do alojamento. 

1948 

• Janeiro 

11=Convocada assembléia extraordinária do G.T.C; fundada a Associação dos Pais e 

Protetores, designado Yakao Ninomiya como o Io presidente desta entidade. 

• Fevereiro 

Fim =Terminada a construção do pensionato (10 x 46 metros). 

• Março 

14 =Realizada a primeira reunião da Associação dos Pais e Protetores; estabelecido o estatuto. 
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• Junho 

=Na reunião de Pais e Protetores, Eiichi Yuri é nomeado o 2° presidente desta entidade. 

• Outubro 

= Inicia-se a construção de uma moradia para cozinheiras e um depósito para cozinha. 

1949 

• Janeiro 

22 =Realizada a primeira assembléia geral da Associação de Pais e Protetores: presidente 

Eiichi Yuri. 

Fim = Inaugura-se a moradia de cozinheiras e o depósito da cozinha. 

• Abril 

29= A Associação dos Jovens organiza o primeiro "undokai" de entretenimento familiar no 

campo do Ibiúna Futebol Clube. 

• Maio 

16 =Início da terraplanagem da área onde vai ser construída a escola (8X15 metros). 

• Junho 

04 =Fundação da Associação das Jovens. 

06 =Início da construção do edifício da escola (8x15 metros). 

• Julho 

05 a 14 =Cursc especial para a Associação dos Jovens. 

11 =Início de terraplanagem do campo esportivo com o trator da Prefeitura de Sorocaba. 

• Outubro 

11 =Inaugurações da escola e do campo esportivo; 2° "undokai" organizado pela Associação 

dos Jovens. Projeção de filmes japoneses a noite na garagem do G.T.C. 

1950 

• Janeiro 

22 =Realizada a 2a assembléia geral da Associação dos Pais e Protetores: presidente Eiichi 

Yuri. 

• Julho 

07 a 08 = Excursão turística da Associação dos Jovens a Santos e S. Paulo. 

11 a 20 =Curso especial da Associação dos Jovens. 

• Agosto 

10 = 3° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pela Associação dos Jovens de 

Ibiúna. 

• Setembro 

10 =Hikoe Kusuki designado o 3° presidente da Associação dos Pais e Protetores. 

17 =Visita de 18 estudantes do Clube Piratininga. 

30 =Autorizado a ampliação do alojamento (10 x 15 metros). 

• Dezembro 

16 =Apresentações teatrais e artísticos da Associação dos Jovens. 

1951 

• Janeiro 

14 =3" assembléia geral da Associação dos Pais e Protetores; presidente Hikoe Kussunoki. 
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• Maio 

07 =Início da construção da moradia do encarregado do alojamento. 

27 = Eiichi Yuri nomeado o 5o presidente da Associação dos Pais e Protetores. 

• Agosto 

11 =Realizado o 4o "undokai" de entretenimento da colônia, organizado pela Associação dos 

Jovens. 

• Setembro 

23 =Palestra do Shigueru Nagata, presidente do Rikko-kai do Japão. 

• Outubro 

21=Concurso de oratória da Associação dos Jovens; mesa redonda entre pais, protetores e as 

jovens. 

• Dezembro 

01 =Apresentação teatral e artística dos jovens. 

=Concluída a construção da moradia do responsável do alojamento. 

1952 

• Janeiro 

13 =Realizada a 5a assembléia geral da Associação dos Pais e Protetores: presidente Chitose 

Miyaji. 

• Maio 

19 =Obra de alargamento do campo esportivo com o trator da C.A.C. 

• Julho 

13 =Realizado a 6a assembléia geral da Associação dos Pais e Protetores: presidente Chitose 

Miyaji. 

• Julho 

10 a 20 =Curso especial da Associação dos Jovens. 

Final =Termina a ampliação do campo esportivo. 

• Agosto 

16 =Realizado o 5o "undokai" de entretenimento das famílias, organizado pela Associação 

dos Jovens; projetado filmes japoneses na garagem do G.T.C. 

1953 

• Janeiro 

11 =5" Assembléia geral da Associação dos Pais e Protetores. 

• Março 

08 =25" Reunião dos Pais e Protetores; determinado construir uma escola de aprendizado 

suplementar (10 x 20 metros), moradia para professor (7x8 metros) e ampliação do 

alojamento para estudantes (10 x 25 metros). 

• Abril 

Final =Início de terraplanagem do terreno onde vai ser construído a escola de aprendizado 

suplementar. 

• Maio 

23 =Realizada a 7a assembléia da Associação dos Pais e Protetores: presidente Sussumu 

Oda. 

173 



•Junho 

14 =Fundação da Associação das Senhoras: presidente Massuko Yamamoto. 

15 =Início da construção da escola de aprendizado suplementar. 

• Julho 

04 =Realizado o 6o "undokai" de entretenimento organizado pela Associação dos Jovens. 

05 a 20 =Realizado um curso especial para a Associação dos Jovens. 

27 a 28 =Realizado curso de culinária da Associação das Senhoras. 

• Outubro 

11 =Inaugurada a escola de aprendizado suplementar e a moradia do professor. 

1954 

• Janeiro 

10 =6a assembléia geral da Associação dos Pais e Protetores: Presidente Sussumu Oda. 

Determinado a isenção da taxa de ingresso a todos residentes em Ibiúna que queiram 

ingressar no Centro Cultural. 

• Maio 

29 =Shiguemori Maeda designado o 8o presidente da Associação dos Pais e Protetores. 

• Julho 

04 a 15 =Curso especial da Associação das Jovens. 

15 =Início da ampliação do alojamento (10 x 25 metros). 

• Agosto 

01 =Realizado o 7o "undokai" de entretenimento inter-bairros organizado pela Associação 

do Jovens. 

1955 

• Janeiro 

09 =Realizada a 7a assembléia geral da Associação dos Pais e Protetores: presidente Shiguemori 

Maeda. 

• Fevereiro 

07 =Término da obra de ampliação do alojamento. 

• Agosto 

06 =Realizado o 8o "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pela Associação 

dos Jovens. 

• Outubro 

09 =Palestra do diretor executivo da C.A.C. dirigida à Associação das Senhoras. Assunto: O 

Japão como eu o vi. 

1956 

• Janeiro 

22 =Realizada a 8a assembléia geral da Associação dos Pais e Protetores. A partir desta data 

a Associação torna-se independente do G.T.C. e o presidente passa ser eleito por votação 

direta. Takashi Kawakami eleito por votação torna-se o 9o presidente da entidade. 

• Maio 

02 =Inicia-se a terraplanagem do campo de beisebol. 
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13 =Decide-se formar, mediante uma reunião da Associação dos Pais e Protetores, um time 

de beisebol infantil. 

•Junho 

17 =Convocada uma assembléia extraordinária na qual é decidido adotar o sistema da diretoria 

para administrar a entidade e a Associação de Pais e Protetores passa a ser denominado 

Centro Cultural de Ibiúna. 

•Junho 

24 =É inaugurado o campo de beisebol. 

• Julho 

04 a 13 =Curso especial da Associação das Jovens. 

• Agosto 

26 =9° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pela Associação dos Jovens. 

1957 

• Janeiro 

20 =Realizada a 1a assembléia geral do Centro Cultural de Ibiúna: Takashi Kawakami, 

diretor Presidente. 

• Março 

17 =Assembléia em conjunto dos moços e das moças. 

• Julho 

07 a 21 =Curso especial da Associação dos Jovens. 

• Agosto 

11 = 10° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pela Associação dos Jovens. 

• Outubro 

23 =Foi instalado o primeiro telefone no alojamento. 

• Dezembro 

15 =Realizada a solenidade do 10° aniversário do alojamento estudantil. 

1958 

• Janeiro 

04 a 18 =Realizado o campeonato de beisebol na sede da escola campestre, patrocinado 

pelo Clube Paulista de Beisebol e com o apoio da Sociedade Brasileira de Cultura 

Japonesa. 

19 =Realizada a 2a assembléia geral do Centro Cultural de Ibiúna: diretor Presidente Takashi 

Kawakami. 

•Junho 

30 a 2 de Julho=Iniciada a terraplanagem da parte onde será ampliada o alojamento. 

• Julho 

28 =Iniciada a obra de ampliação do alojamento (10 x 50 metros). 

• Agosto 

23 =Realizado o 11° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pala Associação 

dos Jovens. 

• Novembro 

=Iniciada a construção da sede própria da Associação dos Jovens. (10,5 x 27,5 metros). 
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• Dezembro 

09 =Início da obra para ampliar o refeitório do pensionato. 

1959 

• Janeiro 

11 =3a assembléia geral do Centro Cultural de Ibiúna: diretor Presidente Takashi Kawakami. 

15 =Terminado a ampliação do refeitório. 

24 =Terminado a ampliação do alojamento. 

• Março 

26 =Termina a obra da sede da Associação dos Jovens. 

• Abril 

23 =Termina a obra de encanamento de água realizada pela prefeitura municipal de Ibiúna. 

• Maio 

09 =Inaugurações da parte ampliada do pensionato e da sede própria da Associação dos 

Jovens. 

• Agosto 

08=12° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pela Associação dos Jovens. 

1960 

• Janeiro 

10 = 4ª assembléia geral do Centro Cultural de Ibiúna; 2° diretor Presidente Chitose Miyaji. 

• Agosto 

26 =13° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pela Associação dos Jovens. 

• Setembro 

=Iniciado a construção da moradia das cozinheiras. 

• Dezembro 

28 =Término da moradia das cozinheiras. 

1961 

• Janeiro 

15 =5ª assembléia geral do Centro Cultural de Ibiúna; diretor Presidente Chitose Miyaji. 

• Abril 

=Estabelecido o departamento agrícola do alojamento estudantil. 

• Agosto 

13 =14° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pela Associação dos Jovens. 

• Outubro 

14 =Término da moradia do responsável pelo departamento agrícola do alojamento. 

1962 

• Janeiro 

14 =6ª assembléia geral do Centro Cultural de Ibiúna; diretor executivo Chitose Miyaji. 

• Março 

=Chizuko Shimizu assume o cargo de funcionária do Centro. 
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• Abril 

=Início da construção da área de folguedo para as crianças. 

• Agosto 

06 a 11 =Marina Suhara, nutricionista enviada da C.A.C., vem ao pensionato para orientar as 

encarregadas. 

=Como uma das obras comemorativas do seu 35° anos de fundação, a C.A.C. manda 

filmar o pensionato a fim de apresentar a situação atual da educação na região rural. 

25 =15° "undokai" de entretenimento inter-bairros organizado pela Associação dos Jovens, 

exposição de artes plásticas de artistas da colônia patrocinada pela C.A.C. 

• Setembro 

19 a 21 =A nutricionista Marina Suhara é enviada pela C.A.C. ao alojamento para dar 

orientação. 

=Termina a área de folguedo para as crianças. 

• Dezembro 

18 = Massuko Yamamoto, presidente da Associação das Senhoras pede demissão do cargo. 

1963 

• Janeiro 

13 =7a assembléia geral do Centro Cultural de Ibiúna; diretor Presidente Chitose Miyaji. 

• Fevereiro 

11 =Yasuko Kamimura é admitida como funcionária do Centro. 

• Agosto 

11=16° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pela Associação dos Jovens. 

• Novembro 

07 =Visita de Nobuko Akimoto, chefe da missão estudantil de pesquisa da América do Sul. 

09 =Visita de Toraji Irie, chefe da equipe de pesquisa sobre os ensinamentos do Ministério 

da Educação e Cultura do Japão. 

• Dezembro 

28 =8" assembléia geral do Centro Cultural de Ibiúna; diretor Presidente Chitose Miyaji. 

30 =Yasuko Kamimura pede demissão do cargo de funcionária. 

1964 

• Fevereiro 

03 =Akiko Tsurumaki admitida como funcionária do Centro. 

• Maio 

12 =Visita de Yuichi Kurimoto, reitor da Faculdade de Comércio de Nagoya ao alojamento. 

• Julho 

28 =Término das instalações da tela de arame e das arquibancadas do campo de beisebol. 

• Agosto 

23 =17° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pela Associação dos Jovens. 

1965 

• Janeiro 

10 =9a assembléia geral do Centro Cultural de Ibiúna; 3° diretor Presidente Chitose Miyaji. 
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• Agosto 

15=18° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pela Associação dos Jovens. 

• Setembro 

12=Akiko Tsurumaki pede demissão do cargo. 

1966 

• Janeiro 

16 =10ª assembléia geral do Centro Cultural de Ibiúna; 

4° diretor Presidente Tsutomu Kawakami. 

• Fevereiro 

15 =Harumi Yamaki admitida funcionária do Centro. 

• Agosto 

=19° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pela Associação dos Jovens. 

• Novembro 

05 =Instalada uma máquina de lava-louça na cozinha. 

1967 

• Janeiro 

15 =11ª  assembléia geral do Centro Cultural de Ibiúna; diretor Tsutomu Kawakami. 

• Agosto 

=20° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pela Associação dos Jovens. 

1968 

• Janeiro 

14 =12a assembléia geral do Centro Cultural de Ibiúna; diretor Presidente Tsutomu Kawakami. 

• Agosto 

=21° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pela Associação dos Jovens. 

1969 

• Janeiro 

12 =13ª assembléia geral do Centro Cultural de Ibiúna; 5° diretor Presidente Mitsuo Ideriha. 

• Julho 

14 = Com a colaboração dos sócios foi trocado as telhas do alojamento. 

• Agosto 

10 =22° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pela Associação dos Jovens. 

1970 

• Janeiro 

11 =14a assembléia geral do Centro Cultural de Ibiúna; diretor Presidente Mitsuo Ideriha. 

Reformulado alguns trechos do estatuto; a fim de regulamentar oficialmente a sociedade 

foi formada uma comissão encarregada desse assunto. 

• Agosto 

=23° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pela Associação dos Jovens. 
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1971 

o Janeiro 

10 =1ª assembléia comum geral do Centro Cultural de Ibiúna, 6o diretor presidente Mitsuo 

Ideriha. 

22 =A fim de registrar legalmente a sociedade, foi solicitado a diretoria da C.A.C. um contrato 

esclarecendo que o terreno onde se encontram construídos os edifícios da sociedade 

será alugado definitivamente à mesma sem ônus. 

• Março 

19 =Foi admitido, na reunião da diretoria, o ingresso de elementos não descendentes japoneses 

ao time de beisebol, porém, com a obrigatoriedade de arcar com as despesas das refeições 

e uniformes. 

• Agosto 

29 =24° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pela Associação dos Jovens. 

• Setembro 

=Fica determinado pela diretoria que a partir do próximo ano o "undokai" será organizado 

pelo Centro Cultural. 

22 =A fim de cercar todo o recinto da sociedade, a Associação dos Jovens fez mutirão para 

estaquear os mourões. 

30 a 5 de Outubro= Mutirão de todos os associados para esticar arame farpado: concluído 

uma cerca de 1.648 metros. 

• Dezembro 

19 =Masae Fujita, chefe da cozinha do alojamento, pede demissão do cargo após dezenove 

anos e seis meses de serviço. 

1972 

• Janeiro 

09 =2ª assembléia comum geral do Centro Cultural de Ibiúna; diretor Presidente Mitsuo 

Ideriha. 

30 =A escola de língua japonesa é registrada oficialmente. 

• Julho 

22 = O Grupo Teatral Shinseissaku-za apresenta uma peça teatral. 

• Agosto 

20 =25° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pelo Centro Cultural de Ibiúna. 

• Outubro 

15 =Apresentado "rokyoku" (cântico popular) dos peritos residentes no Brasil. 

• Novembro 

19 =Palestras dos deputado estadual Shiro Kyono e sr. Heikou Kobayashi. 

1973 

• Janeiro 

07 =3ª assembléia comum geral da Sociedade Cultural de Ibiúna: 7o diretor Presidente Mitsuo 

Ideriha 

• Agosto 

= O Centro Cultural de Ibiúna é registrada legalmente. 

179 



• Setembro 

02 =26° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pelo Centro Cultural de 

Ibiúna. 

30 =Realizada a solenidade do 25° aniversário de fundação do Centro Cultural de Ibiúna; 

presidente da comissão organizadora Mitsuo Ideriha. A noite foi realizado o 1o "bon-

odori". 

1974 

• Janeiro 

13 = 4a assembléia ordinária geral do Centro Cultural de Ibiúna; diretor Presidente Mitsuo 

Ideriha. 

• Agosto 

25 =27° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pelo Centro Cultural de 

Ibiúna; a noite foi realizado o 2o "bon-odori" também organizado pela mesma sociedade. 

1975 

• Janeiro 

12 =5ª assembléia ordinária geral do Centro Cultural de Ibiúna; 8o diretor Presidente 

Yoshijiro Muramatsu. 

• Abril 

12 =Setsuko Muramatsu indicada pelo Centro Cultural de Ibiúna, candidata-se para miss 

colônia. 

•Junho 

29 =28° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pelo Centro Cultural de 

Ibiúna. 

• Agosto 

17 = 3° "bon-odori" organizado pelo Centro Cultural. 

• Setembro 

=Unificação de todas as entidades (Associação das Senhoras, Associações dos Jovens, 

Old-boys, escola da língua japonesa) para centralizar ao Centro Cultural de Ibiúna. 

• Dezembro 

=Harumi Yamaki demite-se do cargo de funcionária da sociedade e torna-se professora 

de corte e costura a partir do ano de 1976. 

1976 

• Janeiro 

=Anulado o sistema de manter a Sociedade Cultural mediante contribuições qualificadas 

e todos passam a pagar uma anuidade, paga em uma só vez. 

=Elena Itasiki é admitida funcionária da Sociedade. 

25 =6ª assembléia do Centro Cultural de Ibiúna; diretor Presidente Yoshijiro Muramatsu. 

Declarado filiação à Sociedade Brasileira da Cultura Japonesa. 

Apresentado um esboço da planta da futura sede própria do Centro Cultural de Ibiúna. 

• Abril 

07 = Realizado na sede da Associação dos Jovens, a reunião de todos os representantes das 
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associações culturais da região sudoeste de S. Paulo. Estiveram presentes Guenichiro 

Nakazawa, presidente de Sociedade Brasileira da Cultura Japonesa, Kazuki Nishimura, 

diretor, e Adachi chefe administrativo. 

• Junho 

27 =29° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pelo Centro Cultural de Ibiúna. 

• Julho 

07 =Ficou determinado que, a partir de Io de agosto, o Centro Cultural se encarregará em 

comunicar aos associados os casos de óbito de qualquer membro da família de um dos 

associados. 

• Agosto 

01 =Funeral de Kiyoma Oonishi, responsável pelo alojamento e professor de língua japonesa, 

pelo Centro Cultural. 

• Setembro 

11 =4°" bon-odori". 

• Outubro 

=0 Centro Cultural de Ibiúna constrói um memorial em homenagem ao Kiyoma Oonishi 

e a sepultura de Hatsuko Iura, cozinheira que se dedicou mais de dez anos à cozinha do 

alojamento. 

1977 

• Janeiro 
 

09=7ª assembléia ordinária geral do Centro Cultural de Ibiúna; 9º diretor Presidente Yoshijiro 

Muramatsu. 

• Maio 

=Iniciado a reforma geral das arquibancadas e da rede do fundo no campo de beisebol. 

Procura-se patrocinadores para os "outdoors" dos muros laterais do campo. 

• Julho 

03 =30° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pelo Centro Cultural de 

Ibiúna. 

• Agosto 

11 =Termina as obras da rede do fundo e das arquibancadas. 

21 =Competição fraternal de beisebol. 

27 =5°" bon-odori". 

• Dezembro 

=Em homenagem ao 70° aniversário da imigração japonesa para o Brasil, a Sociedade 

Brasileira de Cultura Japonesa indica Akio Shimizu, Takashi Kawakami e Shiguemori 

Maeda, ao governo japonês como os merecedores das honrarias. 

1978 

• Janeiro 

22 =8a assembléia ordinária geral do Centro Cultural de Ibiúna; diretor Presidente Yoshijiro 

Muramatsu. 

• Maio 

06 =Realizado o 30° aniversário de fundação do Centro Cultural de Ibiúna; presidente da 
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comissão Organizadora, Yoshijiro Muramatsu. A noite realizou-se, na garagem do G.T.C., 

o "nodo-jiman"(concurso de calouros) que foi gravado em VT pela equipe da emissora 

japonesa de TV, N.H.K. 

•Junho 

=A Associação das Senhoras participa de visitas médicas juntamente com os membros da 

"engo-kyokai". 

• Julho 

02 =Realiza-se uma festa, no salão do alojamento estudantil, em homenagem ao Akio Shimizu, 

ex-responsável do alojamento por ter sido honrado com a medalha de mérito oferecido 

pelo governo japonês. 

• Agosto 

06 =31° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pelo Centro Cultural de 

Ibiúna. 

26 =6°" bon-odori". 

1979 

• Janeiro 

21 =9a assembléia ordinária geral do Centro Cultural de Ibiúna; 10° diretor Presidente Yoshijiro 

Muramatsu. 

• Março 

=Iniciado o censo geral da colônia nipo-brasileira do município de Ibiúna. 

• Abril 

=Iniciada a obra de construção para mais duas moradias de professores. 

• Junho 

=Término do censo da colônia; total: 627 famílias. 

• Agosto 

05 =32° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pelo Centro Cultural de 

Ibiúna. 

• Outubro 

06 =A Associação das Senhoras promove uma festa aos idosos (keiro-kai). 

13 =Realiza-se o 7° "bon-odori". 

• Dezembro 

=Termina as moradias dos professores. 

1980 

• Janeiro 

=10a assembléia ordinária geral do Centro Cultural de Ibiúna diretor Presidente Yoshijiro 

Muramatsu. Decidido unificar os bairros de Salto e Vargem; a cidade foi dividida em 

dois bairros. 

• Abril 

=0 bairro de Votorantim, a 60 quilômetros, foi considerado um bairro e criou-se um 

novo bairro em Sorocamirim. 

• Maio 

=Terminado o parque infantil. 
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•Junho 

=A Associação das Senhoras participa das visitas médicas juntamente com a equipe da 

Benefíciencia Nipo-Brasileira. 

30 =Elena Itasiki pede demissão do cargo. 

• Julho 

01 =Rosana Massae Yaguinuma é admitida como funcionária da sociedade. 

• Agosto 

10 =33° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pelo Centro Cultural de 

Ibiúna. 

• Setembro 

20 =Realizado o 8° "bon-odori". 

1981 

• Janeiro 

=11a assembléia ordinária geral do Centro Cultural de Ibiúna; 11° diretor Presidente 

Yoshijiro Muramatsu. 

• Março 

=Apresentado o projeto da construção da sede própria na reunião de todas as associações. 

• Abril 

30 = Na assembléia extraordinária do Centro Cultural de Ibiúna foi determinada a construção 

da sede. 

• Julho 

=34° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pelo Centro Cultural de Ibiúna. 

• Agosto 

=Início da obra do alicerce da sede. 

• Outubro 

=9°" bon-odori". 

1982 

• Janeiro 

=12a assembléia ordinária geral do Centro Cultural de Ibiúna; diretor Presidente Yoshijiro 

Muramatsu. 

• Março 

27 = Realizada a inauguração da sede própria no mesmo edifício. 

• Julho 

=35° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pela Sociedade Cultural de 

Ibiúna. 

• Setembro 

=10° "bon-odori". 

1983 

• Janeiro 

16 = 13a assembléia ordinária geral do Centro Cultural de Ibiúna; 
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12° diretor Presidente Massayuki Maeda. 

• Julho 

=Adquire-se um jogo completo de tambores para "bon-odori", doado por três membros 

da sociedade. 

31 = 36° "undokai"de entretenimento inter-bairros, organizado pelo Centro Cultural de Ibiúna. 

• Agosto 

= Inicia-se a construção da sala japonesa no segundo andar da sede própria. 

• Setembro 

17 =Realiza-se o 12° "bon-odori". 

• Outubro 

=É distribuído o prospecto da fundação do clube dos idosos. 

=Inicia-se a construção de uma quadra de voleibol. 

• Dezembro 

03 = Fundação do Rosso Clube sob apoio do Centro Cultural. 

1984 

• Janeiro 

22 =Realizada a 14a assembléia ordinária geral; diretor Presidente Massayuki Maeda. 

• Abril 

27 =Termina a sala japonesa. 

• Julho 

18 a 24 =Atendendo à solicitação da prefeitura, oferece hospedagem aos 40 estudantes do 

interior que vieram fazer excursão a região. 

29 =Realiza-se 37° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pelo Centro 

Cultural de Ibiúna. 

• Setembro 

= Apresentado à diretoria da C.A.C. um projeto para campo de futebol e quadra de gateball 

traçado pelo engenheiro Hiroshi Muramatsu 

22 =Realizado o 12° "bon-odori". 

= Visita de Yuzo Maruyama, presidente da câmara dos deputados da província de Miyazaki, 

Japão. 

• Dezembro 

09 =Realizado o 1° festival de apresentações artísticos, patrocinado pelo Centro Cultural de 

Ibiúna. 

1985 

• Janeiro 

13 =Realiza-se a 15a assembléia ordinária geral do Centro Cultural de Ibiúna; 13° diretor 

Presidente Massayuki Maeda 

• Fevereiro 

=A fim de apoiar o diretor esportivo, foi nomeado um auxiliar para cada modalidade 

esportiva. 

• Maio 

=Além de amplificar o campo esportivo, inicia-se também obra de planear os futuros 

campo de futebol, quadra de gateball e local para a luta de "sumo". 
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• Junho 

01 =Visita da equipe médica da "engo-kyokai". 

• Julho 

14 =Realizado o 38° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pelo Centro 

Cultural de Ibiúna. 

• Setembro 

14 =Realiza-se o 13° "bon-odori". 

1986 

• Janeiro 

12 =Realizado a 16a assembléia ordinária geral do Centro Cultural de Ibiúna; diretor 

Presidente Massayuki Maeda. 

• Fevereiro 

16 = Oficializado o culto budista em memória dos falecidos que lutaram pelo progresso da 

colônia. 

•Junho 

01 = A equipe médica da "engo-kyokai" visita a região. 

• Julho 

27 =Realiza-se o 39° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pelo Centro 

Cultural de Ibiúna. 

• Setembro 

=Termina a quadra de gateball dos Rosso Clube. 

26 =Realiza-se o 14° "bon-odori". 

=Plantado pés de "sakura" (flor de cerejeira) de Okinawa em torno do barranco que rodeia 

o campo esportivo. 

• Outubro 

=Efetuado o ritual shintoista de assentamento do "dohyo" (elevado para a luta de "sumo"). 

• Novembro 

30 = Oficializado o elevado para a luta de " sumo", como o " dohyo" permanente do Centro 

Cultural de Ibiúna. 

1987 

• Janeiro 

25 =Realizado a 17a assembléia ordinária geral do Centro Cultural de Ibiúna: 14° diretor 

presidente Yoshio Kawakami. 

• Fevereiro 

28 a 1 de março =A equipe médica da "engo-kyokai" visita a região. 

• Março 

07 =Realizado o registro de estrangeiro na sede do Centro Cultural de Ibiúna. 

• Julho 

26 =Realizado o 40° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pelo Centro 

Cultural de Ibiúna. 

• Setembro 

26 =15° "bon-odori". 
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• Novembro 

= As carteiras de estrangeiro são entregues na sede da Associação Esportiva Cultural de 

Sorocaba. 

1988 

• Janeiro 

24 = Realizado a 18ª assembléia ordinária geral do Centro Cultural de Ibiúna; 14° diretor 

Presidente Yoshio Kawakami. 

• Abril 

09 a 10 =Visita da equipe médica da "engo-kyokai". 

• Julho 

03 = Solenidade do 40° aniversário da fundação do Centro Cultural de Ibiúna e o 3° festival 

de apresentações artísticas; presidente da comissão organizadora Yoshio Kawakami. 

07 = Meri Ideriha indicada candidata ao concurso de miss colônia pelo Centro Cultural de 

Ibiúna. 

31 = Realizado o 41° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pela Sociedade 

Cultural de Ibiúna. 

= Início da terraplanagem do campo de beisebol infantil com o trator da prefeitura. 

• Setembro 

04=15°"bon-odori". 

• Outubro 

24 = Recebe da C.A.C. a doação do lote com 8.046 metros quadrados. 

• Dezembro 

=0 projeto da construção de um novo alojamento é entregue ao órgão japonês Kokussai 

Kyoryoku Jigyodan. 

=Admitido a instalação do departamento de Judô. 

1989 

• Janeiro 

22 = Realiza a 19a assembléia ordinária geral do Centro Cultural de Ibiúna, 15° diretor 

Presidente Yoshio Kawakami. 

23 = Sussao Haraguchi demite-se do cargo de chefe administrativo, após 31 anos de dedicação 

à sociedade. 

23 =Kenji Hozawa ocupa o cargo de chefe administrativo da sociedade. 

• Abril 

08 a 09 = Visita da equipe médica da "engo-kyokai". 

• Julho 

30 = Realizado o 42° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pelo Centro 

Cultural de Ibiúna. 

• Setembro 

22= Realizado o 17° "bon-odori". 

=4° festival de apresentações artísticas. 
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1990 

• Janeiro 

21 =20a assembléia ordinária geral do Centro Cultural de Ibiúna, diretor Presidente Yoshio 

Kawakami. 

• Fevereiro 

=Apresentado o orçamento da reforma geral do alojamento estudantil ao órgão 

governamental japonês, Kokussai Kyoryo-ku Jigyodan, a fim de conseguir uma verba 

de auxílio. 

• Abril 

28 a 29 = Visita da equipe médica da "engo-kyokai". 

•Junho 

15 = Trocado todas as instalações do parque infantil. 

=Instalado o local da central junto a arquibancada. 

• Julho 

=Trocado os arames da cerca do lado da sede e do campo de beisebol, na parte da área 

urbana. 

• Agosto 

=Realizado o 5o festival de apresentações artísticas. 

• Setembro 

22=18°"bon-odori". 

1991 

• Janeiro 

13 = Realizada a 21a assembléia ordinária geral do Centro Cultural de Ibiúna; 16° diretor 

Presidente Kozo Kawakami. 

• Junho 

15 a 16 =Visita da equipe médica do "engo-kyokai". 

30 = Rosana Massae Yaguinuma demite-se do cargo de funcionária da sociedade e torna-

se professora de língua japonesa. 

• Julho 

01 = Eliana Ozaki é admitida como funcionária da Sociedade. 

14 =44° "undokai"de entretenimento inter-bairros, organizado pelo Centro Cultural de Ibiúna. 

• Agosto 

31 =Realizado o 19° "bon-odori". 

• Novembro 

23 =Foi plantado grama contornando a pista do campo esportivo. 

• Dezembro 

=Construídos banheiros ao lado do campo esportivo. 

1992 

• Janeiro 

19 =Realizada a 22a assembléia ordinária geral do Centro Cultural de Ibiúna; 17° diretor 

Presidente Kozo Kawakami. 
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• Março 

20 = Tanto as contribuições para atividades esportivas e quanto os custeios para educação, 

ficam ao cargo de quatro bairros, ao invés de dois como era antes. 

• Abril 

=Instalado iluminação no portão principal da sede. 

• Maio 

09 a 10 = Visita da equipe médica da "engo-kyokai". 

• Junho 

=Início da reforma geral da antiga sede da extinta Associação dos Jovens. 

• Julho 

12 =45° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pelo Centro Cultural de 

Ibiúna. 

• Setembro 

19=20°"bon-odori". 

1993 

• Janeiro 

06 =Michiko Sassaki doa 7.000 exemplares de livros ao departamento de biblioteca. 

17 =23ª assembléia ordinária geral do Centro Cultural de Ibiúna; 18° diretor Presidente 

Massami Nakajima. 

• Fevereiro 

17 = Transferido o registro da A.D.U. para C.C.I. 

• Abril 

25 a 26 = Visita da equipe médica da Engo-kyokai. 

• Julho 

11 = 46° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pelo C.C.I. 

• Agosto 

15 = Assembléia extraordinário do C. C. I. sobre o terreno. 

• Outubro 

02 = 21°"bon-odori" 

• Dezenbro 

13 = A Organização Internacional para Desenvolvimento industrial (OISKA) fez plantio de 

árvore em homenagem a floresta da criança. 

1994 

• Janeiro 

16 = Realizada 24° assembléia ordinária geral do C.C.I. 

• Abril 

20 = Reunião de preparativo para instalar nova Associação dos Jovens. 

•Junho 

04 a 05 = Visita da equipe médica da "engo-kyokai" 

15 =Eliana Ozaki deixa o trabalho de escritório e torna-se professora de língua japonesa. 

• Julho 

01 =Júlia Iwasaki é admitida funcionária da sociedade. 
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• Agosto 

=0 Centro Cultural de Ibiúna adquire da C.A.C. o terreno emprestado. 

30 =Excursão do município Kushima, Japão, vem visitar a sede do Centro Cultural. 

• Setembro 

=A sociedade recebe um conjunto de tambores para "bon-odori" do Município de 

Kushima, Japão. 

11 =47° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pelo Centro Cultural de 

Ibiúna. 

• Outubro 

=Realizado o 22° "bon-odori" 

• Dezembro 

04 =Realizado o primeiro festival de "kohaku-karaoke", concurso inter-bairros de calouros. 

1995 

• Janeiro 

07 a 28 = Curso especial para estagiários nipo-americanos de 95, organizado pela Congregação 

Internacional dos Amigos Agricultores 

15 = 25a assembléia ordinária geral do Centro Cultural de Ibiúna; 20° presidente Fumiaki 

Suetsugu. 

29 =Decidido a reorganização da Associação dos Jovens. 

• Fevereiro 

12 = Assembléia geral para a reorganização da Associação dos Jovens. Presidente: Tadahiro 

Takano. 

=Inicia-se a reforma das partes do ex-jardim de infância, ex-biblioteca e um quarto para 

serem usados como sala de aulas. 

=Julia Iwasaki demite-se do cargo de funcionária. 

15 = Visita do Suda, chefe de seção, e mais três membros da Kokussai Kyoryoku Jigyodan. 

• Março 

=Mari Takagui admitida como auxiliar de escritório da sociedade. 

• Maio 

15 = Termina a reconstrução da sala de aula, totalizando 6 salas. 

27 a 28 = Visita da equipe médica do Engo-kyokai. 

• Julho 

=Inicia-se a construção de uma ampla cozinha entre a antiga sede da Associação dos 

Jovens e do Centro Cultural. 

02 =Realizado o 48° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pelo Centro 

Cultural. 

30 =Termina a construção da nova cozinha. 

• Agosto 

12 =Realiza-se a 1a festa de "sushi". 

• Setembro 

22 =Realizado o 23° "bon-odori". 

• Outubro 

=Instalado o "batting-machine". 
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=Automatização dos telefones. 

• Dezembro 

09 =Realizado o 2o festival de "kohaku-karaoke", concurso inter-bairros de calouros. 

1996 

• Janeiro 

13 a 31 =Curso especial para estagiários nipo-americano de 96, organizado pela Congregação 

Internacional de Amigos Agricultores 

21 =26ª assembléia ordinária geral do Centro Cultural de Ibiúna; 

21° diretor Presidente Hirofumi Goishi. 

• Março 

27 = Formada a comissão organizadora do 50° aniversário de fundação do Centro Cultural 

de Ibiúna; presidente da comissão: Fumiaki Suetsugu. 

•Junho 

=Formação da comissão do lançamento do livro comemorativo. 

01 a 02 = Preparação dos requerimentos da carteira de estrangeiro. 

18 =Encaminhado os requerimentos de carteira de estrangeiros na presença da polícia federal. 

=Realizado a obra de perfuração de dois poços. 

30 =Armado a estrutura das arquibancadas com metal não ferroso. 

• Julho 

05 = 1a reunião dos representantes das Sociedades Culturais da Região Sudoeste de S. 

Paulo. 

06 = Instalado a arquibancada de assentos estofados de materiais não ferrosos, ao lado oeste 

da parte central. 

07 =49° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pelo Centro Cultural de 

Ibiúna. 

20 a 21 =Visita da equipe médica do Engo-kyokai. 

• Agosto 

03 = Realizado a 2a festa de "sushi", organizada pelo Centro Cultural. 

15 =2a reunião dos representantes das Sociedades Culturais da região sudoeste de S. Paulo. 

=Reforma do telhado, teto e assoalho; pintura das paredes do alojamento estudantil. 

• Setembro 

=Formação da comissão responsável pelo lançamento das rifas comemorativas do 50° 

aniversário de fundação do Centro Cultural de Ibiúna. 

07 =Realizado o 24°" bon-odori". 

• Outubro 

=Inicia a venda das rifas comemorativas dos 50° aniversário. 

16 = 3a reunião dos representantes das Sociedades Culturais da região Sudoeste de S. Paulo. 

Presente a reunião Atsushi Yamauchi, presidente da Sociedade Brasileira de Cultura 

Japonesa acompanhado por mais três diretores. 

• Novembro 

08 = Ampliado a parte da rede do fundo e da arquibancada; construído também mais banheiros 

e depósito para materiais. 
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23 = Realizado o 3° festival de kohaku-karaoke; concurso de calouros inter-bairros. 

24 =Milton Massaru Kawamura, escrivão de português do Centro Cultural de Ibiúna, parte 

ao Japão como um dos membros da comissão criadora de uma nova terra natal, ao 

convite do governo japonês. 

=Reforma geral da cozinha. 

• Dezembro 

=Termina o depósito para guardar os materiais esportivos. 

1997 

• Janeiro 

11 a 29 =Curso especial para estagiários nipo-americanos de 97, organizado pela Congregação 

Internacional de Amigos Agricultores. 

19 =27a assembléia ordinária geral do Centro Cultural de Ibiúna; 22° diretor Presidente 

Fumiaki Suetsugu. 

• Fevereiro 

19 =Enviado do órgão do governo japonês, Kokussai-kyoryoku-jigyo-dan, filma os 

estabelecimentos da sociedade. 

• Março 

=Chega do Japão os letreiros alusivos ao 50° aniversário do Centro Cultural de Ibiúna, 

escritos pelo Yasuhiro Nakasone, ex-primeiro ministro japonês. 

.Abril 

03 =Entregue os prêmios das rifas do 50° aniversário do Centro na sede. 

05 =Mari Takagui demite-se do cargo de funcionária da sociedade. 

• Maio 

=Neide Shizue Azuma admitida como funcionária da sociedade. 

•Junho 

14 a 15 =Visita da equipe médica do Engo-kyokai. 

• Julho 

06 =Realizado o 50° "undokai" de entretenimento inter-bairros, organizado pelo Centro 

Cultural de Ibiúna. 

• Agosto 

16 =Realizada o 3° festival de "sushi". 

• Setembro 

20 =Realizado o 25° "bon-odori", organizado pelo Centro Cultural de Ibiúna. 

• Novembro 

29 =Realizado o 4° kohaku-karaoke, concurso inter-bairros de calouros. 

30 =Apresentação artística de canções da terra-natal, apresentadas pela cantora Hiroko 

Watanabe e pela pianista Yoko Takeuchi, patrocinado pelo Jornal Paulista e pelo Centro 

Cultural de Ibiúna. 
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TABELA CRONOLÓGICA 

DA ESCOLA LÍNGUA JAPONESA DE IBIÚNA 

1948 

• FEVEREIRO 

09- admitido o 1o diretor, prof. Akio Shimizu e sua esposa Fumi como profª responsável 

pelo corte e costura e língua japonesa. 

14-56 alunos ingressaram no pensionato estudantil. 

• MARÇO 

06 - exame de saúde dos estudantes pela equipe médica da C.A.C 

14 - fundada a Cooperativa de Consumo dos Estudantes. 

• ABRIL 

01 - inicia-se as aulas de idioma japonês 

meado - inicia-se as aulas de corte e costura. 

neste mês - os inspetores regionais vieram fiscalizar o pensionato. 

• DEZEMBRO 

1 2 - 5 alunos do internato formam-se no grupo escolar. 

15 - alunos entram em férias do fim de ano. 

1949 

• JANEIRO 

23 - Os diretores da G. T. C. doam um rádio, um relógio de parede e duas máquinas de 

costuras ao pensionato. 

• FEVEREIRO 

15-55 alunos ingressam no internato 

22 - inicia-se aulas de japonês e de português; a profa. Kikue Sato torna-se responsável pela 

seção da língua portuguesa. 

• MARÇO 

28 - a equipe médica da C.A.C. faz exame de saúde dos estudantes. 

• JUNHO 

02 - realiza-se a 1a excursão estudantil; visita Santos. 

• DEZEMBRO 

02 - inspetor de Sorocaba vem fiscalizar o pensionato; 

03 - consulta odontológica da equipe de C.A.C. 

11 - 1a reunião da Associação das Mães e Protetoras 

1 2 - 8 alunos do internato formam-se no grupo escolar 

15 - os alunos entram em férias do fim de ano. 
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1950 

• FEVEREIRO 

14 a 15 - 61 alunos ingressam no pensionato. 

• MAIO 

06 - a equipe médica da C.A.C. examina a saúde dos estudantes. 

• JULHO 

05 - realiza-se a 2a excursão; visita S. Paulo. 

• AGOSTO 

01 - muda o sistema educacional público; grupo escolar 5 anos. 

• DEZEMBRO 

09 -15 alunos do internato se formam no grupo escolar. 

14 - os alunos entram em férias do fim de ano. 

16 - 1o Festival de Apresentações Artísticas de Estudantes. 

30 - a profa. Kikue Sato demite-se. 

1951 

• FEVEREIRO 

14 a 15 - 55 alunos ingressam ao pensionato. 

• MARÇO 

04 - admitida a profa. de português Hanae Ootani. 

• ABRIL 

07 - exame de saúde dos alunos do pensionato pela equipe médica da C.A.C. 

• JUNHO 

30 - 3a excursão dos alunos; Santos. 

• AGOSTO 

05 - estabelecido no pensionato o curso de preparação. 

• DEZEMBRO 

01 - 2o Festival de Apresentações Artísticas dos Estudantes. 

0 8 - 1 3 alunos do alojamento são diplomados pelo grupo escolar. 

14 - os alunos entram em férias do fim de ano. 

1952 

• FEVEREIRO 

14 a 15 - 54 alunos se instalam no pensionato. 

neste mês - instalam a biblioteca infantil. 

• ABRIL 

2 3 - o pastor Yamazaki, da Igreja Hollynes, faz palestra aos alunos e apresenta slids. 

26 - exame de saúde dos alunos pela equipe médica da C.A.C. 

• JUNHO 

neste mês - inicia-se o curso preparatório no internato pelo prof. Toledo. 
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• JULHO 

01 - 4a excursão dos alunos; visita à S. Paulo. 

• NOVEMBRO 

29 - 3o Festival de Apresentações Artísticas dos Estudantes. 

• DEZEMBRO 

08 -11 alunos do internato formam-se no grupo escolar. 

14 - início das férias do fim de ano. 

1953 

• FEVEREIRO 

14 a 15 - os alunos se instalam no alojamento. 

• MARÇO 

08 - o curso preparatório é interrompido temporariamente. 

• MAIO 

29 - exame de saúde dos alunos pela equipe médica da C.A.C. 

• JUNHO 

30 - 5a excursão dos alunos; visita à Santos. 

• AGOSTO 

-a partir deste mês = o curso preparatório é reiniciado. 

03 - a profa. Hanae Ootani pede demissão. 

o odontologista Antônio Oozeri é admitido como professor provisório de português. 

• OUTUBRO 

03 - inspetor regional vem inspecionar o pensionato. 

• DEZEMBRO 

0 8 - 1 3 alunos do internato diplomados pelo grupo escolar. 

19 - 4o Festival de Apresentações Artísticas dos Estudantes. 

20 - inicia-se as férias do fim de ano. 

30 - o prof. Antônio Oozeri demite-se. 

1954 

• JANEIRO 

1 7 - o prof. Hirotada Shiroma é admitido como professor de japonês do curso supletivo. 

• FEVEREIRO 

07 - inicia-se o curso supletivo; as profas. Mie Furuyama de português e Luzia Miyazato de 

corte e costura são admitidas. 

14 a 15 - internados no pensionato 66 alunos do primário, 4 ginasianos, 7 do curso rápido 

de corte e costura, 22 do curso supletivo ( mais 15 alunos não internos). 

15 - abolido a arrecadação de fundo para a cooperativa estudantil. 

• MARÇO 

17 - exame de saúde dos alunos pela equipe médica da C.A.C. 
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• JUNHO 

neste mês - inicia-se o curso preparatório para ginásio; 12 alunos internatos e 2 não 

internos. 

• SETEMBRO 

14 - 6a excursão; visita ao 400° aniversário da fundação de S. Paulo. 

•OUTUBRO 

30 - 5o Festival de Apresentações Artísticas dos Estudantes. 

• DEZEMBRO 

08-14 alunos do pensionato diplomados pelo grupo escolar. 

14 - término do ano letivo. 

15 - a profa. Mie Furuyama demite-se do cargo. 

neste mês - a Escola de Corte e Costura é registrada oficialmente. 

1955 

• FEVEREIRO 

13 - a profa. Clara Nakasone é admitida professora de português. 

14 a 15 - os alunos se instalam no pensionato; 75 primário, 7 ginasianos, 37 supletivos (17 

não internos). 

• ABRIL 

02 - exame de saúde dos alunos pela equipe médica da C.A.C. 

• SETEMBRO 

04 - 7a excursão; visita a Santos. 

•OUTUBRO 

31 - 6o Festival de Apresentações Artísticas de Estudantes. 

• DEZEMBRO 

0 8 - 7 alunos do pensionato terminam o curso primário. 

14 - termina o ano letivo. 

28 - diplomada a 1a turma da Escola de Corte e Costura. 

1956 

• FEVEREIRO 

10 - os profs. Haruo e Yoshiko Hiyama são admitidos como professores de japonês. 

14 a 15 - os alunos se instalam no pensionato; 81 primário, 6 ginásio e 26 do curso supletivo. 

• MARÇO 

08 - inspetor regional inspeciona a Escola de Corte e Costura. 

• ABRIL 

07 - exame de saúde dos alunos pela equipe médica da C.A.C. 

• SETEMBRO 

14 - inicia-se o preparatório para o curso ginasial. 

• DEZEMBRO 

14 - 1a Exposição Estudantil. 
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- formatura da 2a turma da Escola de Corte e Costura; 4 alunas. 

- formatura da 1a turma do Curso Supletivo; 10 alunos. 

2 1 - o prof. Hirotada Shiroma demite-se. 

1957 

• FEVEREIRO 

12 - a profª Beatriz Michie Yajima é admitida professora de português. 

15 - os alunos se instalam no pensionato. 

• MARÇO 

25 - inaugurado o Ginásio Estadual de Ibiúna (apenas a primeira série); 7 pensionistas 

ingressam ao curso 

• ABRIL 

13 - exame de saúde dos estudantes pela equipe médica da C.A.C. 

28 - Exposição Agrícola, oriundo ao 30° aniversário da C.A.C; mais de 120 estudantes 

visitam a feira. 

•OUTUBRO 

02 - 7a Festival de Apresentações Artísticas dos Estudantes. 

• DEZEMBRO 

15 - 2a Exposição Estudantil. 

- formatura da 3 a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 2a turma do Curso Supletivo. 

16 - as professoras Luzia Miyazato e Clara Nakasone se demitem. 

1958 
• FEVEREIRO 

18 a 19 - os estudantes se instalam no pensionato. 

19 - as profas. Massako Takahashi (corte e costura) e Nobue Ishii (português) são admitidas. 

• ABRIL 

26 - exame de saúde dos estudantes pela equipe médica da C.A.C. 

• DEZEMBRO 

14 - 3a Exposição Estudantil. 

- formado a 4a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formado a 3a turma do Curso Supletivo. 

15 - a profa. Nobue Ishii demite-se. 

1959 

• JANEIRO 

31 - a profa. Massako Takahashi demite-se. 

• FEVEREIRO 

14 a 15 - os estudantes se instalam no pensionato; 107 grupo escolar, 34 ginásio, 24 curso 

supletivo, 6 preparatório. 
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15- as profas. Luzia Miyazato (corte e costura) e Tomie Utsunomiya (português) são admitidas. 

• MARÇO 

02 - inicia-se o preparatório para ginásio; 20 alunos. 

10 - inicia-se aula de coral uma vez por semana aos alunos da classe superior; prof. Keniti 

Yamakawa de S. Paulo. 

• MAIO 

16 - exame de saúde dos estudantes pela equipe médica da C.A.C. 

• NOVEMBRO 

01 - 8o Festival de Apresentações Artísticas dos estudantes. 

• DEZEMBRO 

13 - 4a Exposição de Trabalhos dos Estudantes. 

- formatura da 5 a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 4a turma do Curso Supletivo. 

1960 

• FEVEREIRO 

15 - estudantes se instalam no pensionato; 114 alunos primários, 64 alunos do ginásio e do 

curso supletivo. 

• MARÇO 

02 - inicia-se aulas do preparatório para ginásio. 

• ABRIL 

09 - exame de saúde dos estudantes pela equipe médica da C.A.C. 

• JULHO 

19 a 24 - 8a excursão dos estudantes; 70 alunos do 4o ano primário, ginásio e curso supletivo 

visitam Rio de Janeiro. 

• DEZEMBRO 

16 - 5a Exposição de Trabalhos dos Estudantes. 

- formatura da 6a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 5 a turma do Curso Supletivo. 

16 - a profa. Tomie Utsunomiya demite-se. 

28 - a profa. Michie Yajima demite-se. 

1961 

• FEVEREIRO 

13 - a profa. Joana Fudaba (português) é admitida. 

15 - a profa. Emília Miyazato (português) é admitida. 

14 e 15 - os estudantes se instalam no pensionato; 120 alunos do primário, 58 alunos do 

ginásio e curso supletivo. 

• MARÇO 

meado - inicia-se o curso preparatório para ginásio; 21 alunos. 
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• MAIO 

12 e 13 - exame de saúde dos alunos pela equipe médica da C.A.C. 

• JUNHO 

29 - 9a excursão dos estudantes; a visita S. Paulo. 

• DEZEMBRO 

15 - 6a Exposição de Trabalhos dos Estudantes. 

- formatura da 7a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 6a turma do Curso Supletivo. 

15 - os profs. Akio Shimizu (diretor e prof. de japonês), Fumi Shimizu (corte e costura) e 

Joana Fudaba (português) demitem-se. 

1962 

• FEVEREIRO 

06 - o prof. Yo Yoshitome é admitido como diretor e professor de japonês. 

14 a 15 - os estudantes se instalam no pensionato; 101 alunos do primário, 27 ginásio, 33 do 

curso supletivo e 5 do curso de pesquisas especializadas. 

22 - a profa. Shizue Yamaguchi (português) é admitida. 

• ABRIL 

30 - o diretor Yo Yoshitome demite-se; o prof. Haruo Hiyama 

- substitui temporariamente o cargo de diretor. 

• MAIO 

09 - a profa. Katsue Nakano (japonês) é admitida. 

• JUNHO 

09 - exame de saúde dos estudantes pela equipe médica da C.A.C. 

30 - a profa. Katsue Nakano demite-se. 

• JULHO 

22 - os profs. Takahiro e Minako Shimada (japonês) são admitidos. 

•OUTUBRO 

14 - 9o Festival de Apresentações Artísticas dos Estudantes. 

22 - alunos do curso supletivo, 

24 - alunos do ginásio e 

" 30- alunos do primário vão a S. Paulo para assistirem ao filme "As Sete Maravilhas do Mundo" 

e visitam o MASP. 

• DEZEMBRO 

15 - 7a Exposição de Trabalhos dos Estudantes. 

- formatura da 8a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 7a turma do Curso Supletivo. 

20 - os profs. Takahiro e Minako Shimada demitem-se. 
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1963 
• FEVEREIRO 

10 - a profa. Tokiyo Mikami é admitida. 

15 - os estudantes se instalam no pensionato 

• MAIO 

11 - exame de saúde dos estudantes pela equipe médica da C.A.C. 

• JUNHO 

30 - os profs. Haruo e Yoshiko Hiyama e Shizue Yamaguchi demitem-se. 

• AGOSTO 

01 - os profs. Tatsuo (diretor e professor de japonês) e Atsu Hirai (profa. de japonês) são 

admitidos. 

•OUTUBRO 

03 a 04 - 10a excursão; os alunos superiores visitam a caverna de Guapiara. 

13- 10a excursão; os alunos do primário visitam S. Paulo. 

• DEZEMBRO 

15 - 8a Exposição de Trabalhos dos Estudantes. 

- formatura da 9a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 8a turma do Curso Supletivo. 

- os profs. Tatuso Hirai, Atsu Hirai, Tokio Hirai, Emiko Miyazato e Luzia Miyazato 

demitem-se. 

1964 
• FEVEREIRO 

01 - profs. Haruki Tsurumaki (diretor e prof. de japonês) e Mutsuko Tsurumaki (japonês) 

são admitidos. 

13 - admitida a profa. Tomi Sato (japonês). 

19 - admitido o prof. Katsuji Ishibashi (português). 

12 a 13 - os estudantes se instalam no pensionato; 144 alunos internos e 9 de fora. 

• MARÇO 

02 - admitida a profa. Teiko Ozaki (assistente de português). 

04 - admitida a profa. Sumi Abe(corte e costura). 

• AGOSTO 

03 - a profa. Teiko Ozaki demite-se. 

04 - admitida a profa. Akiko Ishibashi (assistente de português). 

• SETEMBRO 

16 - apresentação de teatro em quadros gigantescos. 

- Exposição Cultural das Crianças da colônia. 

• OUTUBRO 

25 - excursão e piquenique as Escritório. 

• NOVEMBRO 

21 - exame de saúde dos estudantes pela equipe médica da C.A.C. 
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• DEZEMBRO 

13 -9a Exposição de Trabalhos dos Estudantes. 

- formatura da 10a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 9a turma do Curso Supletivo. 

1965 

• FEVEREIRO 

15 - os estudantes se instalam no pensionato; 85 do primário. 

• MARÇO 

03 - a profa. Sumiko Abe demite-se. 

• ABRIL 

01 - admitida a profa. Issuzu Nishiyama (corte e costura). 

• MAIO 

15 -10° Festival de Apresentações Artísticas dos Estudantes. 

• JUNHO 

17 - exame de saúde dos estudantes pela equipe médica da C.A.C. 

• AGOSTO 

30 - os profs. Haruki e Mutsuko Tsurumaki demitem-se. 

- o prof. Katsuji Ishibashi admitido diretor-substituto. 

• SETEMBRO 

27 - admitida a profa. Taeko Matsuda (japonês). 

• DEZEMBRO 

12 - 10a Exposição de Trabalhos dos Estudantes. 

- formatura da 11a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 10a turma do Curso Supletivo. 

1966 

• FEVEREIRO 

01 - admitido o prof. Hissatsugu Shimogaki como diretor e professor de japonês, Massako 

Shimogaki professora de japonês. 

12 a 13 - os estudantes instalam-se no pensionato; 87 alunos do internato e 18 de fora. 

• MARÇO 

13 - admitido pela comissão administrativa, aos alunos do primário freqüentarem a escola 

do pensionato de sua própria casa. 

• MAIO 

17- exame de saúde dos estudantes pela equipe médica da C.A.C. 

• DEZEMBRO 

11 -11ª Exposição de Trabalhos dos Estudantes. 

- formatura da 12a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 11a turma do Curso Supletivo. 
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30 - a profa. Tomi Sato demite-se. 

1967 

• JANEIRO 

28 - os profs. Katsuji e Akiko Ishibashi demitem-se. 

• FEVEREIRO 

15 - as profas. Sueko Todo (japonês) e Mihoko Samejima (português) são admitidas. 

- os estudantes se instalam no pensionato. 

• ABRIL 

neste mês - os estudantes apresentam suas obras no 25° Aniversário do G.T.C. de Ibiúna. 

• MAIO 

25 -11a excursão; participam da recepção do príncipe japonês. 

• JUNHO 

03 -11° Festival de Apresentações Artísticas dos Estudantes. 

•NOVEMBRO 

01 - admitido o prof. Kiyoma Oonishi como diretor e prof. de japonês, 

neste mês = exame de saúde dos estudantes pela equipe médica da C.A.C. 

• DEZEMBRO 

16 - 12a Exposição de Trabalhos dos Estudantes. 

30 - a profa. Issuzu Nishiyama demite-se. 

1968 

• FEVEREIRO 

12 - admitida a profa. Akemi Kanehara. 

15 - os estudantes se instalam no pensionato. Admitida a profa. Tomiyo Oonishi (japonês). 

• ABRIL 

01 - admitida a profa. Miyoko Koga (português). 

• MAIO 

10 - exame de saúde dos estudantes pela equipe médica da C.A.C. 

• DEZEMBRO 

14 - 13a Exposição de Trabalhos dos Estudantes. 

- formatura da 14a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 13a turma do Curso Supletivo. 

30 - os profs. Hissatsugu e Massako Shimogaki, Mihoko Samejima demitem-se. 

1969 

• FEVEREIRO 

02 - admitido o prof. Hideyoshi Yabiku (japonês). 

17 - admitida a profa.Taeko Hiraoka (português). 

18 - os estudantes se instalam no pensionato; 126 alunos internos e 47 alunos de fora. 
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• JUNHO 

15 - exame de saúde dos estudantes pela equipe médica da C.A.C. 

• JULHO 

01 - excursão dos alunos do primário à S. Paulo. 

22 a 24 - 12a excursão dos ginasianos ao Rio de Janeiro. 

3 1 - o prof. Hideyoshi Yabiku demite-se. 

• SETEMBRO 

03 - admitido o prof. Mashiro Date (japonês). 

06 -12° Festival de Apresentações Artísticas dos Estudantes. 

• DEZEMBRO 

14 - 14a Exposição de Trabalhos dos Estudantes. 

- formatura da 15a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 14a turma do Curso Supletivo. 

15 - as profas. Akemi Kanehara e Miyoko Koga demitem-se. 

1970 

• FEVEREIRO 

06 - admitidas as profas. Sachie Ootsubo (português) e Aiko Takano (corte e costura). 

22 - os estudantes se instalam no pensionato; 184 alunos internos e de fora. 

2 4 - o prof. Mashiro Date demite-se. 

• MARÇO 

17 - admitido o prof. Tsutomu Kiuchi (japonês e escriturário). 

• AGOSTO 

22 a 23 - curso de "origami" (arte de dobrar papel) ministrado por um professor de S. Paulo. 

• SETEMBRO 

neste mês - exame de saúde dos estudantes pela equipe da C.A.C. 

•OUTUBRO 

a partir deste mês - inicia-se a ginástica matinal "rádio-taisso". 

• NOVEMBRO 

12 - Festival de Apresentações Artísticas dos Estudantes. 

• DEZEMBRO 

16 - 15a Exposição de Trabalhos dos Estudantes. 

- formatura da 16a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 15a turma do Curso Supletivo. 

- a profa. Taeko Hiraoka demite-se. 

1971 

• FEVEREIRO 

07 - os estudantes se instalam no pensionato; 136 alunos. 

• MARÇO 

neste mês - admitida a profa. Yoshiko Utsunomiya (português). 
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• MAIO 

09 - exame de saúde dos estudantes pela equipe médica da C.A.C. 

• JUNHO 

2 9 - o diretor Kiyoma Oonishi vai ao Japão, como chefe da turma de estagiários dos 

professores de língua japonesa do Brasil. 

• AGOSTO 

12 -o diretor Kiyoma Oonishi retorna ao Brasil. 

•OUTUBRO 

05 - 13a excursão dos ginasianos; visita a cidade universitária de S. Paulo. 

16 - 13a Apresentações Artísticas dos Estudantes. 

31 - excursão dos alunos do primário a S. Paulo. 

• DEZEMBRO 

19 - 16a Exposição de Trabalhos dos Estudantes. 

- formatura da 17a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 16a turma do Curso Supletivo. 

1972 

• JANEIRO 

neste mês - dissolvida a cooperativa dos estudantes (seção compras) 

• FEVEREIRO 

14 e 15 = os alunos se instalam no pensionato; 130 internos e 41 de fora. 

• ABRIL 

09 - exame de saúde dos estudantes pela equipe medica da C.A.C. 

30 - excursão dos alunos do primário a Praia Grande; visita a casa de praia do sr. Hiroshi 

Saito. 

• JULHO 

10 e 11 - excursão dos alunos do ginásio e do colégio a Praia Grande; casa de praia do 

sr. Hiroshi Saito. 

• DEZEMBRO 

19 - 17a Exposição de Trabalhos dos Estudantes. 

- formatura da 18a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 17a turma do Curso Supletivo. 

- as profas. Taeko Matsuda e Aiko Takano demitem-se. 

1973 

•FEVEREIRO 

15 - os alunos se instalam no pensionato; 121 alunos internos e 39 de fora. 

16 - admitida a profa. Emiko Sassaki (português). 

• ABRIL 

01 - exame de saúde dos estudantes pela equipe médica da C.A.C. 

neste mês - admitida a profa. Kazue Yoshizumi (corte e costura). 
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• JULHO 

16 a 18 - excursão dos alunos do curso secundário; visitam o Rio de Janeiro. 

24 - excursão dos alunos do primário, acompanhados dos pais, vão à Praia Grande e visita a 

casa de praia do sr. Hiroshi Saito. 

• DEZEMBRO 

13 -18ª  Exposição de Trabalhos dos Estudantes. 

- formatura da 19a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 18a turma do Curso Supletivo. 

1974 

• FEVEREIRO 

10 - os estudantes se instalam no pensionato; 123 alunos internos e 30 alunos de fora. 

• ABRIL 

13 - 14° Festival de Apresentações Artísticas dos Estudantes. 

• MAIO 

12 - excursão dos alunos do primário à S. Paulo, acompanhados pelos pais. 

• JUNHO 

27 - excursão dos alunos do curso secundário à Campos do Jordão. 

• AGOSTO 

neste mês - exame de saúde (baseado nos olhos e dentes) dos estudantes pela equipe 

médica do Sindicato Rural de Ibiúna. 

• SETEMBRO 

22 - Visita dos alunos do Colégio Getúlio Vargas ao pensionato. 

• DEZEMBRO 

29 - 19a Exposição de Trabalhos dos Estudantes 

- formatura da 20a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 19a turma do Curso Supletivo. 

1975 

• FEVEREIRO 

12 - os alunos se instalam no pensionato; 129 alunos internos e 37 de fora. 

- admitido o prof. Luís Carlos Vicini. (português) 

• MARÇO 

10 - a profa Emiko Sassaki demite-se. 

• JULHO 

16 - piquenique acompanhado pelos pais à beira do lago de Campo Verde. 

• SETEMBRO 

neste mês - exame de saúde dos estudante pela equipe médica do Sindicato Rural. 

• DEZEMBRO 

15 - profa. Yoshiko Utsunomiya, demite-se. 
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20 - formatura da 21a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 20a turma do 6o ano da Escola Japonesa. 

- formatura da 1a turma da 3a série ginasial da Escola Japonesa. 

- 20a Exposição de Trabalhos dos Estudantes. 

Nota: abolido o Curso Supletivo e é dividido em 6o ano primário e 3 a série ginasial. 

1976 

• JANEIRO 

neste mês - a profa. Tomiyo Oonishi demite-se. 

• FEVEREIRO 

20 - admitida a profa. Harumi Yamaki (corte e costura). 

• MARÇO 

02 - os estudantes se instalam no pensionato; 133 alunos internos e 34 de fora. 

- admitidos os profs. Kyuiguen e Kazuko Nakamura (ambos japonês) 

- admitida a profa. Marina Kanashio (português). 

• MAIO 

18 - os profs. Kyuiguen e Kazuko Nakamura demitem-se. 

• JULHO 

01 - admitida a profa.Chiaki Tanaka (japonês). 

• JULHO 

12 - excursão dos alunos do primário à S. Paulo. 

15 - admitido o prof. Shota Ooe (japonês). 

1 7 - o diretor Kiyoma Oonishi internado a um hospital; o prof. Tsutomu Kiuchi substitui o 

diretor. 

31 - falece o diretor Kiyoma Oonishi. 

• AGOSTO 

01 - o diretor Kiyoma Oonishi foi velado na sede do Centro Cultural e enterrado no 

Cemitério Municipal de Ibiúna. 

• SETEMBRO 

25 e 26 - excursão dos alunos superiores à praia de Bertioga. 

• DEZEMBRO 

19 - formatura da 22a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 21a turma da 6a série da Escola Japonesa. 

- formatura da 2a turma da 3a série ginasial Escola Japonesa. 

- 21a Exposição de Trabalhos dos Estudantes. 

30 - a profa. Chiaki Tanaka demite-se. 

1977 

• JANEIRO 

29 - admitidos os profs. Massaru Higashi (diretor e professor de japonês) e Mikiko Higashi 

(japonês). 
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• FEVEREIRO 

15 - os estudantes se instalam no pensionato; 149 alunos internos e 29 externos. 

• AGOSTO 

06 - excursão dos alunos do primário ao Parque Infantil de S. Bernardo do Campo em 

companhia dos pais. 

• SETEMBRO 

neste mês - exame de saúde dos estudantes pela equipe médica do Sindicato Rural. 

• OUTUBRO 

08 -15° Festival de Apresentações Artísticos dos Estudantes. 

22 e 23 - excursão dos alunos superiores à Itanhaém. 

• DEZEMBRO 

18 - formatura da 23 a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 22a turma do 6o ano da Escola Japonesa. 

19 - os profs. Naota Ooe e Harumi Yamaki demitem-se. 

30 - os profs. Massaru e Mikiko Higashi demitem-se. 

1978 

• FEVEREIRO 

12 - os estudantes se instalam no pensionato; 153 alunos internos e 40 externos. 

13 - as profas. Tatsuko Ganaha (japonês) e Shizuka Ootsubo (corte e costura) são admitidas. 

• MAIO 

03 - admitido o prof. Shiguenobu Kawabe (japonês) 

neste mês - são promovidos o prof. Tsutomu Kiuchi para diretor e a profa. Sueko Todo para 

vice-diretora. 

• JUNHO 

03 - visita do senhor Paulo Egídio Martins, governador do estado de São Paulo, 

neste mês - exame de saúde dos estudantes da Escola Japonesa no Hospital do Sindicato 

Rural de Ibiúna pela equipe médica da Nippaku Engokyokai. 

• JULHO 

01 - o prof. Luís Carlos Vicini demite-se 

• AGOSTO 

15 - admitido o prof. Wiliam (português). 

• DEZEMBRO 

16 - formatura da 24a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 23 a turma do 6o ano da Escola Japonesa. 

- formatura da 4a turma da 3 a série ginasial da Escola Japonesa. 

- exposição de Trabalhos dos Estudantes. 

1979 

• FEVEREIRO 

11 - os estudantes se instalam no pensionato; 152 alunos internos e 39 externos. 
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• MAIO 

13 - Festa do Dia das Mães. 

• JUNHO 

1 5 - o prof. Shiguenobu Kawabe demite-se. 

nestes mês - excursão dos alunos do nível médio ao interior do estado; intercâmbio de 

amizade com os alunos da Escola de Pereira Barretos. 

• JULHO 

neste mês - excursão dos alunos do primário à Itanhaém. 

•OUTUBRO 

06 -15° festival de Apresentações Artísticas dos Estudantes. 

•NOVEMBRO 

01 - os profs. Yoshihiro (japonês) e Hideko Sato (japonês) admitidos. 

• DEZEMBRO 

08 a 09 - os alunos da Escola Japonesa de Campo Limpo visitam o pensionato de Ibiúna para 

manter intercâmbio de amizade. 

16 - formatura da 25a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 24a turma do 6o ano da Escola Japonesa. 

- 24a Exposição de Trabalhos dos Estudantes. 

1980 
• JANEIRO 

31 e 1 de Fevereiro - 60 alunos visitam a Escola Japonesa de Campo Limpo para manter o 

intercâmbio de amizade. 

• FEVEREIRO 

16 - os estudantes se instalam no pensionato; total 198 alunos internos e externos. 

• MARÇO 

neste mês - admitido a profa. Yumiko Murayama (português). 

• JUNHO 

neste mês - exame de saúde dos estudantes pela equipe médica de Nippaku Engo-kyokai no 

Hospital do Sindicato Rural. 

•JUNHO 

neste mês - realizado o Io Concurso de Oratória; da classe dos 14 anos, Shoko Shimizu 

conquista a 1a colocação. 

19 - enviado ao Japão a Embaixada de Boa Amizade da Federação das Escolas Japonesas, 

chefiada pela profa. Sueko Todo. 

• JULHO 

30 - a Embaixada de crianças retorna do Japão; de Ibiúna participaram 10 alunos. 

• DEZEMBRO 

15 - formatura da 26ª turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 25a turma do 6o ano primário da Escola Japonesa. 

- formatura da 6a turma da 3 a série ginasial da Escola Japonesa. 
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30 - as profa. Shizuka Ootsubo e Tatsuko Ganaha demite-se. 

1981 

• FEVEREIRO 

neste mês - os estudantes se instalam no pensionato; total 214 alunos. 

• MARÇO 

01 - admitida a profa. Yoko Sassada (corte e costura). 

• JULHO a SETEMBRO 

nestes meses - o diretor Tsutomu Kiuchi vai ao Japão como um dos estagiários da JICA. 

• DEZEMBRO 

16 - formatura da 27a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 26a turma do 6o ano da Escola Japonesa. 

- formatura da 7a turma da 3a série ginasial da Escola Japonesa. 

30 - a profa.Yoko Sassada demite-se. 

1982 

• FEVEREIRO 

15 - os estudantes se instalam no pensionato; total 190 alunos. 

• MARÇO 

neste mês - as profas. Yuko Maeda (corte e costura) e Yoshiko Massaki são admitidas. 

•OUTUBRO 

23 - a profa. Yumiko Murayama demite-se. 

• DEZEMBRO 

17 - formatura da 28a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 27a turma do 6°primário da Escola Japonesa. 

- formatura da 8a turma da 3a série ginasial da Escola Japonesa. 

19 - os profs. Yoshihiro e Hideko Sato, Sachie Ootsubo demitem-se. 

1983 

• FEVEREIRO 

10 - os estudantes se instalam no pensionato; 119 alunos internos e 57 externos. 

• FEVEREIRO 

11 - admitido o prof. Yoshio Sato (japonês). 

18 - os profs. Tatsuo Oda (diretor e professor de japonês) e Hatsuko Oda (japonês) são 

admitidos. 

• MARÇO 

2 5 - o prof. Tsutomu Kiuchi demite-se. 

• MAIO 

14 - Concurso de Oratória da região sudoeste de S. Paulo. 

•JUNHO 

06 - início do Centro de Pesquisa do Ensino Japonês da região sudoeste de S. Paulo. 
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30 - os profs. Yoshio Sato e Wiliam demitem-se. 

• JULHO 

03 -18o Concurso de Oratória das Crianças; Mayumi Saito da turma F consegue a 1a colocação. 

• DEZEMBRO 

17 - formatura da 29a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 28a turma do 6o ano da Escola Japonesa. 

- formatura da 9a turma da 3a série ginasial da Escola Japonesa. 

31 - a profa. Yoshiko Massaki demite-se. 

1984 

• FEVEREIRO 

15 - os estudantes se instalam no pensionato; 98 alunos internos e 39 externos. 

• MARÇO 

14 - admitida a profa. Akemi Tanakura (português). 

18 - Concurso de Caligrafia da região sudoeste de S. Paulo; 12 alunos de Sorocaba participam 

do concurso. 

• MAIO 

31 - as profas. Yuko Maeda e Akemi Tanakura demitem-se. 

• JULHO 

09 - excursão dos alunos do primário a S. Paulo. 

11 a 13 - excursão dos alunos secundário a Poços de Caldas. 

• AGOSTO 

01 - admitida a profa. Fany Ferreira de Campos (corte e costura). 

•OUTUBRO 

13 -17° Festival de Apresentações Artísticas dos Estudantes. 

• DEZEMBRO 

10 - Teste Internacional de Capacidade da Língua Japonesa; participam 16 alunos de Ibiúna. 

15 - formatura da 30a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 29a turma do 6o ano da Escola Japonesa. 

- formatura da 10a turma da 3a série ginasial da Escola Japonesa. 

- a profa. Yoko Takeyama demite-se. 

17 - os profs. Tatsuo e Hatsuko Oda demitem-se. 

1985 

• JANEIRO 

09 - admitidos diretor e professor de japonês Yutaka Yamamoto e Yassuko Yamamoto 

(japonês). 

• FEVEREIRO 

24 - os estudantes se instalam no pensionato; 70 alunos internos e 35 externos. 

• MARÇO 

neste mês - Concurso de Caligrafia da região sudoeste de S. Paulo; 11 alunos de Ibiúna 
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participam e 2 conseguem se classificar. 

• JUNHO 

01 - exame de saúde dos estudantes pela equipe médica do Nippaku Engo-kyokai. 

15 - Concurso de Oratória da região sudoeste de S. Paulo; 19 alunos de Ibiúna participam 

e 10 se classificam. 

• JULHO 

10 - excursão dos alunos do primário a S. Paulo. 

17-19 - excursão dos alunos do curso secundário ao Rio de Janeiro. 

30 - a profa. Yassuko Yamamoto se demite. 

• AGOSTO 

neste mês - o prof. Tetsutaro Iwashita, procedente de Kushima, província de Miyazaki, 

Japão, é admitido como voluntário no ensino da língua japonesa. 

•OUTUBRO 

15-60 alunos visitam a fábrica de produtos alimentícios Nisshim de Ibiúna. 

1 7 - o prof. Yutaka Yamamoto demite-se. 

• DEZEMBRO 

15 - formatura da 31a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 30a turma do 6o ano da Escola Japonesa. 

- formatura da 11a turma da 3a série ginasial da Escola Japonesa. 

- a profa. Sueko Todo demite-se. 

1986 

• JANEIRO 

13 - os profs. Naomichi Shigueno (diretor e professor de japonês) e Michiko Takai (japonês) 

são admitidos. 

• FEVEREIRO 

22 - os estudantes se instalam no pensionato; 73 alunos internos e 40 externos. 

24 - início das aulas. 

• MAIO 

neste mês = o prof. Tetsutaro Iwashita demite-se e volta ao Japão. 

• JUNHO 

01 - exame de saúde dos estudantes pela equipe médica do Nippaku Engo-kyokai. 

• JULHO 

12 - os profs. Mikio e Chizuko Tsukada (japonês) são admitidos 

neste mês = excursão dos alunos do curso secundário ao Foz do Iguaçu 

• SETEMBRO 

neste mês - o prof. Jacol demite-se. 

- o prof. Deator (português) é admitido. 

• DEZEMBRO 

07 - realizado o Teste Internacional de Capacidade da Língua Japonesa: 40 alunos de 

Ibiúna participam. 
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21 - formatura da 32a turma da Escola de Corte e Costura, 

- formatura da 31a turma do 6o ano da Escola Japonesa, 

- formatura da 12a turma da 3a série ginasial da Escola japonesa. 

1987 

• JANEIRO 

neste mês - o prof. Mikio Tsukada é nomeado diretor. 

• FEVEREIRO 

08 - os estudantes se instalam no pensionato ; 79 alunos internos e 42 externos. 

28 a 01 de MARÇO - exame de saúde dos estudantes pela equipe médica do Nippaku Engo-

kyokai. 

• MARÇO 

01 - a partir deste mês - estabelecido o sistema de assistência ao ensinamento escolar; 

4 membros dos pais e protetores foram designados para a comissão. 

29 - Concurso de Caligrafia da região sudoeste de São Paulo. 

• MAIO 

09 - Concurso de Oratória da região sudoeste de São Paulo; 21 alunos de Ibiúna participam 

do evento. 

• JUNHO 

neste mês - representantes de Ibiúna participam do Grande Concurso Brasileiro de Oratória 

06 - festa junina dos alunos e professores. 

30 - a profa. Terezinha Chieko Arizono demite-se. 

• JULHO 

01 -a profa. Shizue Kido ( português) é admitida. 

14 a 17 - excursão dos alunos do curso secundário à Blumenau. 

• AGOSTO 

01 - o prof. Mikio Mogui é admitido como diretor. 

• OUTUBRO 

01 - profa. Mie Higashi (japonês) é admitida. 

• NOVEMBRO 

06 - teste de capacidade da língua japonesa da região sudoeste de São Paulo. 

• DEZEMBRO 

06 - teste internacional de capacidade da língua japonesa; 74 alunos de Ibiúna 

participam do teste. 

22 - formatura da 33a turma da Escola de Corte e Cultura, 

- formatura da 32a turma do 6o ano da Escola Japonesa, 

- formatura da 13a turma da 3a série ginasial da Escola Japonesa. 

1988 
• FEVEREIRO 

07 - os estudantes se instalam no alojamento; 79 alunos internos e 42 externos. 
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• MARÇO 

27 - Concurso de Caligrafia da região sudoeste de São Paulo. 

• ABRIL 

9 a 10 - exame de saúde dos estudantes pela equipe médica do Nippaku Engo-kyokai. 

15 - chega o prof. Michiro Takeda, voluntário, procedente da província de Miyazaki, Japão 

• MAIO 

21 - Concurso de Redação da região sudoeste de São Paulo, participam 20 alunos. 

• JULHO 

1 5 - o prof. Mikio Mogui demite-se. 

neste mês - excursão dos alunos do curso secundário à Ouro Preto, Estado de Minas Gerais. 

30 - profa. Mie Higashi demite-se. 

• SETEMBRO 

10 - os profs. Hideji e Hiroko Oobuchi, ambos de língua japonesa, são admitidos. 

17 - Concurso de Oratória da região sudoeste de S. Paulo. 

• DEZEMBRO 

09 - Teste Internacional de Capacidade da Língua Japonesa. 

17 - formatura da 34a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 33a turma do 1o grau da Escola Japonesa. 

1989 
• FEVEREIRO 

12 - os estudantes se instalam no pensionato; total 112 alunos. 

• MARÇO 

25 a 26 - 3a reunião dos diretores de pensionato estudantil de todo Brasil. 

• ABRIL 

08 a 09 - exame de saúde dos estudantes pela equipe médica do Nippaku Engo-kyokai. 

• MAIO 

neste mês - realizado o Concurso de Redação. 

• JUNHO 

03 - Concurso de Oratória da região sudoeste de S. Paulo. 

• JULHO 

10 - festa junina de alunos, pais e mestres. 

• AGOSTO 

26 - excursão; visita ao navio da guarda-marinha. 

• DEZEMBRO 

03 - Teste de Capacidade Escolar do ABC. 

10 - Teste de Capacidade Escolar da Língua Japonesa em S. Paulo. 

17 - formatura da 35a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 34a turma do curso primário da Escola Japonesa. 

- os profs. Mikio e Chizuko Tsukada demitem-se. 
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1990 

• JANEIRO 

29 a 30 - excursão dos alunos do 2o grau à Itanhaém. 

• FEVEREIRO 

01 - a profa. Luisa Akemi Tateno é admitida. 

05 - abertura do prezinho para crianças de 6 anos. 

17 a 18 - 4a reunião dos diretores dos pensionatos estudantis do Brasil. 

18 - os estudantes se instalam no pensionato; total 105 alunos. 

• MARÇO 

15 - Concurso de Caligrafia. 

• ABRIL 

01 - palestra de Akiyoshi Hara, especialista em língua japonesa enviado pelo Fundo de 

Intercâmbio, sobre método de ensinar o idioma japonês. 

28 a 29 - exame de saúde dos estudantes pela equipe médica do Nippaku Engo-kyokai. 

• JUNHO 

16 - Concurso de Redação da região sudoeste de S. Paulo. 

• AGOSTO 

25 - Concurso de Oratória da região sudoeste de S. Paulo. 

• OUTUBRO 

12 - excursão dos alunos do curso primário à S. Paulo. 

19 a 21 - excursão dos alunos do curso secundário ao Rio de Janeiro. 

• NOVEMBRO 

25 - teste de japonês do ABC. 

• DEZEMBRO 

09 - Teste Internacional de Capacidade da Língua Japonesa em S. Paulo. 

16 -formatura da 36a turmada Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 35a turma do curso primário da Escola Japonesa. 

- a profa. Fany F. de Campos demite-se. 

1991 

• JANEIRO 

19 a 20 - 5a reunião dos diretores dos pensionatos estudantis de todo Brasil. 

• FEVEREIRO 

13 - os estudantes se instalam no pensionato; 44 alunos internos e 60 externos. 

• MARÇO 

neste mês - o prof. Kyoji Ishizawa é admitido. 

• MAIO 

12 -festa do Dia das Mães. 

30 - a profa. Massako Arimura (corte e costura) é admitida. 
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• JUNHO 

07 - Concurso de Leitura. 

15 a 16 - exame de saúde dos estudantes pela equipe médica do Nippaku Engo-kyokai. 

23 - "mochi-tsuki" para angariar fundos para a Escola Japonesa. 

• AGOSTO 

16 - abertura da academia de judô, pela Associação dos Pais. 

24 - Concurso de Oratória da região sudoeste de S. Paulo; 15 alunos de Ibiúna participam. 

• OUTUBRO 

13 - piquenique de alunos e pais em S. Sebastião. 

• NOVEMBRO 

14 - Teste de Capacidade do ABC. 

• DEZEMBRO 

15 - formatura da 37a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 36a turma do curso primário da Escola Japonesa. 

- os profs. Kyoji Ishizawa e Rosa M. Yaguinuma demitem-se. 

1992 

• JANEIRO 

a partir deste mês - muda o pensionato dissocia-se da A.D.I. e permanece exclusivamente 

na C.C.I. 

• FEVEREIRO 

09 - os estudantes se instalam no pensionato; 49 alunos internos e 70 externos. 

- fundado a Associação dos Pais, presidente Hirofumi Goishi. 

neste mês - admitida a profa. Kumiko Ogushi (japonês) 

• MARÇO 

29 - Concurso de Caligrafia da região sudoeste de S. Paulo. 

• MAIO 

08 - festa do Dia das Mães. 

9 a 10 - exame de saúde dos estudantes pela equipe médica do Nippaku Engo-kyokai. 

31- Concurso de Redação e de Caligrafia de todo Brasil; 5 alunos de Ibiúna conseguem 

classificar-se. 

• JUNHO 

neste mês - realiza-se a festa junina dos alunos, pais e mestres. 

28 - Concurso de Redação da região sudoeste de S. Paulo. 

• SETEMBRO 

06 - realiza a festa do Dia da Criança. 

13 - Concurso de Oratória do sudoeste de São Paulo; 14 alunos de Ibiúna participam do evento 

neste mês - a profa. Regina Massuda é admitida como estagiária do magistério. 

• OUTUBRO 

04 - 17° Concurso de Oratória de todo Brasil, em São Paulo. 
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• NOVEMBRO 

04 - teste de capacidade da língua japonesa do ABC. 

18 - visita dos pais e mestres da Escola Japonesa de S. Miguel Arcanjo para inspecionar 

o prezinho de Ibiúna. 

• DEZEMBRO 

06 - Teste Internacional de Capacidade da Língua Japonesa; participam 45 alunos de Ibiúna. 

13 - formatura da 38a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 37a turma do curso primário da Escola Japonesa. 

- exposição de trabalhos dos estudantes; cartões de natal. 

1993 

• JANEIRO 

06 - 09 = realizadas as aulas florestal da Escola Himawari; 30 alunos. 

• FEVEREIRO 

07 - os estudantes se instalam no pensionato; 50 alunos internos e 85 externos. 

- assembléia da Associação dos Pais; presidente Kazutoshi Kawakami. 

• ABRIL 

24 -realizado o jantar da Associação dos Pais para angariar fundos para a entidade. 

24 a 25 = exame de saúde dos estudantes pela equipe médica do Nippaku Engo-kyokai. 

• MAIO 

07 - festa do Dia das Mães e apresentação dos alunos. 

23 - Concurso de Trabalho das Crianças; 6 alunos participam. 

26 - admitido a matrícula dos não nikkeis (7 anos). 

• JUNHO 

25 - festa junina de alunos, pais e mestres. 

• JULHO 

16 a 18 - 1a aula florestal da região sudoeste de S. Paulo. 

• SETEMBRO 

11 - Concurso de Oratória do sudoeste de S. Paulo; 14 participantes de Ibiúna. 

• DEZEMBRO 

05 - Teste Internacional da Capacidade do Idioma Japonês; 40 alunos de Ibiúna participam. 

12 - formatura da 39a turma da Escola de Corte e Costura. 

- formatura da 38a turma do curso primário da Escola Japonesa. 

20 - os profs. Hideji e Hiroko Oobuchi e Kumiko Ogushi demitem-se. 

1994 

• FEVEREIRO 

06 - os estudantes se instalam no pensionato; total 115 alunos. 

- assembléia da Associação dos Pais; presidente Hirofuni Goishi. 

- os profs. Kaoru Kojo (diretor e prof. de japonês), Fujiko Kojo (japonês) e Sena 

Nishioka (japonês) são admitidos. 
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26 -a Escola Japonesa de Ibiúna se filia a Sociedade Divulgadora da Língua Japonesa de 

S. Paulo, 

neste mês - a profa. Lúcia Massuda (japonês) á admitida. 

24 - a profa. Fujiko Kojo sofre um acidente de carro e falece; a escola fica de luto até 21 de 

março. 

• MARÇO 

14 - a profa. Machiko Tsutsumi (japonês) é admitida. 

• MAIO 

08 - festa do Dia das Mães. 

15 - Concurso de Redação e de Caligrafia; 48 alunos participam. 

31 -a profa. Lúcia Massuda demite-se. 

•JUNHO 

04 a 05 - exame de saúde dos estudantes pela equipe médica do Nippaku Engo-kyokai. 

neste mês - admitida a profa. Eliana Ozaki (japonês). 

• JULHO 

neste mês - admitida a profa. Michiko Sumiya (japonês). 

09 - festa junina de alunos, pais e mestres. 

• AGOSTO 

30 - intercâmbio de trabalhos com as escolas do município de Kushima, Japão. 

• SETEMBRO 

neste mês - a profa. Massako Arimura passa de corte e costura para a língua japonesa. 

10 - Concurso de Oratória da região sudoeste de S. Paulo; participam 16 alunos. 

•OUTUBRO 

12 - piquenique dos alunos primários ao Jardim Zoológico; Simba Safari. 

• DEZEMBRO 

04 - Teste Internacional de Capacidade da Língua Japonesa; participam 4 alunos na 1a categoria, 

20 alunos na 2a categoria, 10 alunos na 3a categoria e 21 alunos na 4a categoria. 

10 - formatura da 38a turma do curso primário da Escola Japonesa. 

15 - a profa. Machiko Tsutsumi demite-se. 

19 a 23 - excursão dos alunos ginasiais a Foz do Iguaçu e Vila Velha. 

1995 

• JANEIRO 

05 a 07 - aulas florestais das escolas japonesas do sudoeste de S. Paulo 

28 a 29 - reunião dos diretores dos pensionatos das escolas japonesas de todo Brasil. 

• FEVEREIRO 

05 - os estudantes se instalam no pensionato; 42 alunos internos e 97 externos. 

- assembléia da Associação dos Pais; presidente Mario Kawakami. 

- admitidas as profas. Mari Shishido (japonês) e Elena Emi Horigome (corte e costura). 
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• MARÇO 

24 - jantar da Associação dos Pais. 

neste mês - admitidos a profa. Hisayo Ibusuki (japonês) e o prof. Suzuki (exercício físico) 

• MAIO 

10 - o prof. Suzuki demite-se. 

21 - Concurso de Caligrafia do sudoeste de S. Paulo. 

27 - exame de saúde dos estudantes pela equipe médica do Nippaku Engo-kyokai. 

• JUNHO 

17 - Concurso de Caligrafia; 27 alunos de Ibiúna participam, 

neste mês - festa junina dos alunos, pais e mestres. 

• AGOSTO 

neste mês - admitida a profa. Sayoko Nakai. 

neste mês - o prof. Atsuhiko Kawabata, voluntário, é enviado a região de Ibiúna pela JICA. 

• SETEMBRO 

02 - Concurso de Oratória; participam 12 alunos de Ibiúna. 

neste mês - Concurso de Redação e de Caligrafia; redação Aiko Kawakami ganha o prêmio 

especial, na oratória Yuko Massuoka ganha a taça Cônsul Geral. 

25 - a profa. Sena Nishioka ganha bolsa para fazer estágio no Japão pela Nippaku Koryu 

Kikin. 

•OUTUBRO 

neste mês - Kikuo Nomoto, ex- chefe de Centro Internacional de Pesquisa da Língua Japonesa, 

e seis acompanhantes visitam o pensionato. 

23 - a profa. Hisayo Ibusuki demite-se. 

• DEZEMBRO 

06 - Teste Internacional de Capacidade do Idioma Japonês. 

17 - formatura da 39a turma do Io grau da Escola Japonesa. 

1996 

• JANEIRO 

27 a 28 - reunião dos diretores de todos os pensionatos nikkei em Campo Grande (MS). 

• FEVEREIRO 

11 - os estudantes se instalam no pensionato; 35 alunos internos e 105 externos. 

- assembléia da Associação dos Pais, presidente Sérgio Konishi. 

- jantar da Associação dos Pais. 

• MARÇO 

31 - a profa. Helena Emi Horigome demite-se. 

• ABRIL 

neste mês - admitidos os profs. Kimiko Inoguchi (música) e Kenichi Kaneko (desenho). 

• MAIO 

10 - festa do Dia das Mães. 
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17 - visita do grupo da Federação de Estudo da Língua Japonesa; 31 pessoas. 

19-65 alunos participam do Concurso de Redação e Caligrafia de todo Brasil. 

• JUNHO 

15 - Concurso de Redação da região sudoeste de S. Paulo. 

- festa junina organizada pela Escola Japonesa, Associação dos Pais e Associação 

dos Jovens. 

30 - os alunos da Escola Japonesa de Ibiúna participam do Festival de Apresentações 

Artísticas da Colônia. 

• JULHO 

09 - a profa. Sena Nishioka regressa do estágio no Japão e reassume o seu cargo. 

20 a 21 - exame de saúde dos estudantes pela equipe médica do Nippaku Engo-kyokai. 

30 - a profa. Sayoko Nakai demite-se. 

• SETEMBRO 

14 - Concurso de Oratória da região sudoeste de S. Paulo. 

• OUTUBRO 

06 - feijoada da Associação dos Pais. 

- Concurso de Oratória de todo Brasil; 3 alunos participam e Rina Horikawa conquista 

a taça Cônsul Geral. 

13 - a Escola Japonesa de Ibiúna participa no festival de coral, organizado pela Sociedade 

Brasileira de Cultura Japonesa. 

• NOVEMBRO 

14 - Teste de Capacidade da Língua Japonesa do ABC. 

• DEZEMBRO 

08-71 alunos de Ibiúna participam do Teste Internacional de Capacidade na Língua Japonesa. 

15 - formatura da 40a turma do Io grau da Escola Japonesa. 

20 - excursão dos alunos do grau secundário à Joinvile, Parque do Beto Carrero no estado 

de Santa Catarina. 

1997 

• JANEIRO 

06 a 08 - aula florestal das escolas japonesas da região sudoeste de S. Paulo. 

• FEVEREIRO 

16 - os estudantes se instalam no pensionato; total 126 alunos. 

- assembléia da Associação dos Pais; presidente Hélio Suetsugu. 

• MARÇO 

22 - Jantar Oriental da Associação dos Pais. 

25 - a profa. Mari Shishido demite-se. 

• MAIO 

10 - festa do Dia das Mães. 

18 - Concurso Nacional de Redação. 
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• JULHO 

15 - Concurso de Redação da região sudoeste de S. Paulo. 

21 - festa junina da Esc. Japonesa, Assoc. dos Pais e Assoc. dos Jovens 

• AGOSTO 

08 - festa do Dia dos Pais. 

• SETEMBRO 

13 - Concurso de Oratória da região sudoeste de S. Paulo. 

• OUTUBRO 

05 - o coral da Esc. Japonesa participa do Festival de Coral organizado pela Sociedade 

Brasileira de Cultura Japonesa em S. Paulo. 

• DEZEMBRO 

07 - Teste Internacional de Capacidade na Língua Japonesa. 

14 - formatura da 41a turma do curso primário da Esc. Japonesa. 
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