NOSSA CAPA
O autor, MANABU MABE, é desnecessário e temerário fazer sua
apresentação. Autodidata, partiu daqui do interior, onde iniciou o
aprendizado de sua arte, para brilhar nas bienais internacionais.
O DESENHO é de sua fase inicial, de 1949, uma visão de Lins da época.
Agradecemos à FAMÍLIA MABE, na pessoa de seu filho YUGO, também
artista plástico, pela autorização do uso dessa obra de arte
que enriqueceu bastante a homenagem aos 90 anos da Imigração
Japonesa em Lins.
É para guardá-lo como uma relíquia preciosa.

A Associação Beneficente, Cultural e Esportiva de Lins dentro da sua programação deste ano de
2006 celebra a comemoração dos 90 anos de Imigração Japonesa em Lins. O bastão dos imigrantes no
transcorrer dos tempos passou da primeira geração para a segunda, terceira e está chegando às mãos da quarta
geração. Na agricultura, na indústria, no comércio e na política, têm dedicado com muito afinco para o
desenvolvimento do Brasil.
Quando nós voltamos os olhos para o passado, época dos nossos avós e pais, devemos imaginar que
os nossos pioneiros viveram uma vida de agruras, derramando sangue, suor e lágrimas para vencer os
obstáculos. Fatos inarráveis em poucas palavras. Na comemoração dos 90 anos da Imigração Japonesa em
Lins, nós, organizadores, queremos deixar registrado no livro comemorativo a sua história, em bilíngüe,
tornando acessível a todos.
Desejamos que os descendentes continuem a honrar os ensinamentos deixados pelos imigrantes
pioneiros quais sejam, a paciência e a dedicação ao trabalho com honestidade acima de tudo, pois Lins é
considerado o berço da imigração japonesa.
Na qualidade de Presidente da Comissão Organizadora da Comemoração dos 90 anos da Imigração
Japonesa em Lins, quero externar os profundos agradecimentos a todos que colaboraram com trabalho e
contribuição para a realização deste grandioso evento.
Kazunori Yasunaga
Presidente da Associação Beneficente, Cultural e Esportiva de Lins
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Mensagem
Externo os meus sinceros cumprimentos pela edição comemorativa dos noventa anos da
imigração japonesa na cidade de Lins, editada pela Associação Beneficente, Cultural e
Esportiva de Lins.
Ao relembrar os últimos noventa anos, não posso deixar de mencionar os inúmeros
imigrantes japoneses pioneiros da linha de frente do início da colonização, que partiram
deste mundo com saudade, sonhando com a terra natal. Eles deixaram um legado de feitos
notáveis para a sociedade nikkei que os sucederam.
Expresso o meu profundo respeito a estes imigrantes que mantendo o espírito japonês,
passaram por toda a espécie de dificuldades e sofrimentos, superando o período conturbado
do pós-guerra. E graças aos seus empenhos obtiveram grande confiança e alta avaliação da
sociedade brasileira, encaminhando a atual sociedade nikkei rumo à estabilidade e à
prosperidade.
Como resultado da colonização do imigrante japonês, a cidade de Lins, no passado coberta
por floresta virgem a perder de vista, tornou-se em uma grande produtora de café conhecida
em todo o território brasileiro. Hoje famosa como área agrícola estável abrigando o centro
de negócios agropecuários de grande porte, além de um Centro Universitário.
O papel outrora desempenhado pelos imigrantes japoneses no desenvolvimento do Brasil,
particularmente na agricultura, está indelevelmente registrado na História do Brasil. Graças
ao inestimável sacrifício, experiência e valiosos ensinamentos deixados pelos
predecessores, sem esquecer a tradição da cultura japonesa e com diligência, a nova
geração de nikkeis atua nas mais diversas áreas da sociedade, contribuindo para o
desenvolvimento da grande nação brasileira.
Aproveito o grande momento divisor que é a comemoração dos cem anos da imigração
japonesa no Brasil em 2008, para dirigir-se aos senhores da comunidade nikkei de Lins
para pedir a colaboração de todos, no sentido de estreitar cada vez mais os tradicionais
laços de amizade entre os dois países.
Por último renovo as minhas felicitações, fazendo votos de progresso cada vez maior da
Associação Beneficente, Cultural e Esportiva de Lins, contando com a força da nova
geração que somam a tradicional cultura japonesa e a cultura brasileira.
Cônsul Masuo Nishibayashi
Consulado Geral do Japão em São Paulo
12 de Novembro de 2006
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Felicitações pela edição comemorativa ao 90° Aniversário
Inicialmente, quero expressar as minhas sinceras felicitações pela edição
comemorativa ao 90° aniversário da colonização de Lins, coordenada pela Associação
Beneficente Cultural e Esportiva de Lins. Também desejo homenagear os esforços e o
entusiasmo de todos aqueles que se envolveram nessa árdua tarefa. Estou convencido que o
espírito desbravador de cada um dos colonos que protagonizaram essa história estará
refletido nesta publicação, que se constituirá num importante documento para a
prosperidade.
Os precursores, que desbravavam as terras virgens ao longo da Estrada de Ferro
Noroeste - repelindo as condições precárias das fazendas de café, resultantes de um sistema
latifundiário regido pelas relações feudais -, participaram ativamente para consolidação da
base do espírito de pioneirismo pacífico e livre, sem exploração. A colônia de Lins, que
ficava no meio dessa colonização feita ao longo dessa ferrovia, representava uma história
brilhante dos imigrantes japoneses e foi ponto de referência para o desbravamento de toda a
região noroeste do Estado de São Paulo.
Em 1926, foi criada a Associação Panlinense de Moços desenvolvendo atividades,
surpreendentemente amplas, cujos empreendimentos merecem destaques como as
instalações de correio, escola de Lins, clínica, biblioteca, entre outros. Não é à toa que
dizem que "a história de Lins tem 20 anos de criação e várias páginas devem ser
preenchidas pela colonização dos japoneses. Se for subtraído o papel que cabe aos colonos
japoneses, a história ficará incompleta, como uma família sem a dona de casa".
A comunidade de Lins deu especial importância à educação, e apesar da luta severa
e diária na colonização, não mediu esforços para proporcionar o ensinamento da língua
japonesa aos seus filhos. Ouvi dizer que este espírito ainda não desapareceu, e isso é uma
grande alegria para quem, como eu, participa em atividades culturais.
Fala-se muito que "não devemos olhar o passado, mas também não devemos
esquecê-lo". Acredito que, na verdade, estamos na linha de extensão da história acumulada
por nossos pioneiros, e isso, devemos guardar em nosso peito. Uma publicação
comemorativa, como esta, é muito significativa, pois desempenha o importante papel de
lembrar as virtudes dos antepassados e de transmitir os ensinamentos deles para a próxima
geração. Os falecidos que, no meio da grande caminhada, estão descansando nesta terra
também devem estar contentes e satisfeitos.
Espero que o 90° Aniversário seja o ponto de partida para uma nova era, e faço
votos de pleno desenvolvimento da Associação e de felicidade a todos os senhores.
Kokei Uehara
Presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa
São Paulo, 10 de julho de 2006
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Palavras de Congratulações pela Edição Comemorativa ao Nonagésimo Aniversário da Imigração
Japonesa em Lins
Primeiramente, saúdo a todos pelo nonagésimo aniversário de estabelecimento dos imigrantes
japoneses em Lins. Desejo também, externar as minhas sinceras congratulações pela edição comemorativa.
Tenho informações de que os primeiros imigrantes japoneses que se estabeleceram em 1916,
edifícaram com grande sacrifício um alicerce, a começar na cultura do café e gradativamente ampliou as
atividades em diversos seguimentos, tais como, no ramo de hortaliças, fruticultura e avicultura, e assim, a
comunidade nikkey conquistou esta sólida prosperidade atual.
Por estar há pouco tempo no Brasil e não ter o conhecimento suficiente, receio-me se não estou
faltando com a educação em manifestar, mas, imagino que esta prosperidade que ora verificamos é a
realização dos nisseis, sansseis e yonsseis, que herdaram e deram continuidade aos ideais dos antecessores e
galgaram este sucesso sobre o solo que os isseis, imigrantes japoneses, prepararam após trilharem os
caminhos de sacrifícios. Nesse período, imagino que muitos foram os acontecimentos e problemas, superados
através de enormes sacrifícios. Não tenho dúvidas de que a comemoração do nonagésimo aniversário é o fruto
da dedicação e esforço de todos os antecessores.
Que o regozijo deste significativo nonagésimo aniversário envolva as próximas gerações, e assim, é
do meu desejo que cultivem um fruto ainda maior, o centésimo aniversário.
Espero que a comunidade nikkey possa engrandecer-se cada vez mais e que possibilite o surgimento
de jovens talentosos e capazes.
Desejando a todos da comunidade nikkey, muita saúde e prosperidade, finalizo as minhas palavras de
congratulações por esta edição comemorativa.
Masahiko Nozue
Diretos Geral Adjunto
JICA São Paulo
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PREFÁCIO: Pedido de Colaboração.
Em 1916, distante 3 km de Lins o Bairro Barbosa recebia os primeiros Imigrantes
Japoneses. E, no decorrer dos tempos, novas levas de imigrantes vieram para Lins formando
outros bairros e assim foi possível elaborar a história da Imigração Japonesa no nosso Município,
rica em detalhes. Estamos comemorando 90 anos desde a chegada dos primeiros Imigrantes
Japoneses em Lins. A elaboração do livro comemorativo é baseada em dados do livro
comemorativo dos 70 anos de Imigração em Lins. A trajetória da Imigração Japonesa inicia com
a derrubada da mata virgem. Na condição de colonos tiveram que se adaptar aos novos costumes,
novas línguas, clima totalmente diferente da qual estavam habituados. Nesse novo habitat
formou um padrão de vida com base em conhecimentos trazidos da sua terra natal e não
deixaram que infortúnio da natureza fizesse desistir do ideal traçado, isto é, vencer. E assim,
chegaram até os dias de hoje ensinando os seus descendentes a valorizarem o trabalho árduo
com honestidade. E, para completar a boa formação, não mediram esforços para dar aos filhos a
necessária escolaridade. O atual padrão de vida dos descendentes de Imigrantes Japoneses é,
sem dúvida, a recompensa dos inúmeros sacrifícios dos pioneiros. Os filhos e netos de
imigrantes ocupam posições de destaque na economia e na sociedade brasileira. Motivo de muito
orgulho para todos nós. A elaboração deste livro comemorativo dos 90 anos de Imigração
Japonesa em Lins iniciará destacando a formação dos bairros pelos imigrantes, contada com
riqueza de detalhes e esse será sem dúvida o destaque da comemoração, pois, relata a influência
do trabalho, modo de vida, os costumes dos Imigrantes Japoneses desde a sua chegada ao
Município de Lins até a presente data. No conteúdo do livro, estará inserida a história da
comemoração dos 70 anos da Imigração em Lins, traduzida em português. Tarefa essa, realizada
pelo funcionário da ABCEL, Sr. Irio Sussumu Hirano com o apoio do Ex-presidente do Depto
de 3a idade, Sr. Yassuo Obara, o Secretário em Japonês, Sr. Mitsuro Sato, e com a supervisão
geral do secretário e jornalista, Dr. Shigueyuki Yoshikuni. O objetivo da confecção desse livro
comemorativo é deixar registrada a importância do trabalho dos pioneiros que derramaram muito
suor e lágrimas para desbravar a mata virgem e trazer o progresso e o desenvolvimento ao nosso
município do qual todos nós hoje usufruímos e os relatos transcritos nesse livro comemorativo,
sejam transmitidos aos filhos, netos e bisnetos para que eles valorizem a vida confortável do
presente e saibam que é fruto de sacrifícios dos incansáveis pioneiros.
Ao finalizar, queremos agradecer a este maravilhoso e imenso Brasil que um dia acolheu
a todos nós, imigrantes Japoneses que aprendemos a amar e cuidar e fizemos deste lugar o nosso
lar definitivo. E nesta ocasião da comemoração dos 90 anos de Imigração Japonesa, pedimos
mais uma vez a compreensão e a generosa colaboração de todos para que possamos comemorar
esse momento histórico com muita pompa.
Presenciar a convivência familiar harmoniosa de diferentes gerações é um privilégio e
uma alegria sem igual. Desejamos que a elaboração do livro comemorativo dos 90 anos de
Imigração Japonesa em Lins, pela ABCEL, perpetuem os gloriosos sacrifícios dos Imigrantes
Japoneses e possamos continuar prestando serviço em prol da colônia, sempre atuante rumo ao
futuro.
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A SAGA DA IMIGRAÇÃO JAPONESA EM LINS
AOS JOVENS
Comemoramos os 70 anos da chegada da Imigração Japonesa em Lins. No princípio era uma densa
mata virgem. A região Noroeste estava adormecida nessa imensidão, ao som dos ventos e dos animais que ali
habitavam. Os seus pais, com muita coragem e bravura, desbravaram as matas virgens e formaram a colônia.
Munidos apenas de forças físicas e muita determinação fizeram as derrubadas e ali construíram as suas
primeiras cabanas que serviram de suas moradas. Era o início da colonização.
Hoje, muitas das estradas estão asfaltadas, cada um possui o seu automóvel e todos gozam de muitas
comodidades e confortos, mas no início quando aqui chegaram, eles viviam dentro de densas matas cercadas
de animais selvagens e estavam sujeitos a intensos temporais e furores da natureza que provocando estrondos
e relampejos que cortavam a imensidão da mata virgem ocasionando muito medo. Entretanto, isso já é coisa
do passado.
O Bairro Barbosa estava situado a 3 km da via férrea, mas, naquela época, não tinha estrada, por isso
era considerado um bairro muito distante. Ali se instalaram 8 famílias de imigrantes japoneses determinados
e corajosos. Foi o primeiro bairro colonizado pelos japoneses e graças a esses bravos pioneiros, o município
de Lins começou a se desenvolver. Nessa época, não havia médicos nem remédios e tiveram muitas
dificuldades além da pobreza generalizada, sofreram com os revés climáticos (geada, granizo, etc). Por isso,
somente os mais determinados é que conseguiam vencer todos estes obstáculos e assim sobreviver e
sobrepujar no tempo. Hoje, no aniversário de 70 anos de colonização de Lins, ao recordarmos o passado
podemos em poucas palavras assim resumir o verdadeiro objetivo da vinda dos Imigrantes para esta terra
inexplorada: objetivo dos imigrantes era trabalhar durante 3 a 5 anos, fazer fortuna e voltar à terra de origem
e para isso não mediram sacrifícios, pois, comiam comidas pouco nutritivas, vestiam roupas surradas e
trabalhavam arduamente. Dessa forma, desejavam poupar os ganhos que seriam obtidos, e assim, retornar o
quanto antes à sua terra natal cheio de orgulho. Esse era o verdadeiro objetivo dos Imigrantes que aqui
chegaram. Porém, explorar uma terra virgem é uma tarefa muito demorada e não se pode colher bons frutos
em um curto espaço de tempo. Os imigrantes trabalharam com muito afinco, enfrentando desde os desastres
climáticos, as doenças contagiosas da época, não se incomodavam com as aparências sem perceberem o
passar dos dias, meses e anos. Houve a 2a guerra mundial. No Brasil, os imigrantes acreditavam que o Japão
foi vitorioso na guerra, mas, quando souberam da derrota sofrida, todos tiveram a sensação de que o mundo
havia desabado sobre suas cabeças. Já se passaram 40 anos depois deste triste episódio. Os jovens daquela
época são atualmente homens maduros. Ao fazer a retrospectiva da metade do que passou, dos incontáveis
sofrimentos vividos pelos imigrantes, podemos dizer que a felicidade que vivemos no presente parece ser um
grande conto de fadas. O Japão renascia das cinzas da guerra; aqui nós fazíamos planos para os nossos filhos
que cresciam.
Podemos dizer que a grande guerra teve uma influência até certo ponto positiva para os imigrantes
que aqui viviam, pois, ao saberem da derrota do Japão na Guerra, mudaram os seus objetivos iniciais que
eram de retornar o quanto antes ao seu país de origem e decidiram radicar definitivamente no Brasil. Assim
sendo, todo sacrifício empenhado em poupar os parcos ganhos é até cômico. Mas não podemos ignorar o
imenso sacrifício, as incontáveis dificuldades enfrentadas pelos imigrantes que aqui chegaram para explorar a
mata virgem do município de Lins. As dificuldades enfrentadas pelos imigrantes não se restringiam a este
lugar, mas em todo mundo, como constam nos anais do livro sobre a imigração.
Passada essa fase de turbulência, de muitos sofrimentos e sacrifícios, nós, imigrantes, podemos
entender melhor a nossa verdadeira participação para a formação da sociedade brasileira. Podemos com muito
orgulho ver os nossos filhos participando das atividades sociais e econômicas, com um visto de crédito
depositado em seus ombros. Estão exercendo funções e cargos importantes dentro de grandes empresas ou
ainda em atividades liberais em diversos ramos da economia. Destacamos aqui que em dias não muito
distantes, jovens nascidos no bairro Tangará mudaram em grupo para o Estado da Bahia, distante de Lins
aproximadamente 2500 km e usando de recursos próprios e muita bravura iniciaram o cultivo de novas terras
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seguindo o ritmo de crescimento deste país, e isto, devemos comemorar com muito orgulho. A estes jovens
brilhantes que nos rodeiam, deixamos o nosso grande legado que é o senso de responsabilidade, honestidade e
honradez. A confiança depositada em nós nikkeys, deve-se sobremaneira pela dedicação, seriedade,
honestidade do rosto suado de cada issei. Não se pode também relegar que o nosso modo de se comportar é
algo hereditário. Está no nosso sangue, pois, desde os nossos antepassados o princípio da dedicação, do
trabalho dentro das regras da honestidade, era ensinado como base fundamental de uma formação moral
perfeita, portanto, o nosso comportamento é milenar. Desejo que os jovens façam bom uso desta educação
peculiar que cada um recebeu no lar e seja um grande homem neste querido Brasil. Os jovens de rosto corado
de outrora hoje já atingiram a velhice, alguns comemoraram a idade dos 88 anos e vivem em perfeita
harmonia com os jovens na sua lucidez participando da sociedade. Podemos dizer que o sofrimento da época
da colonização, as feridas e desavenças provocadas pela grande guerra são coisas do passado; motivo de risos.
Nos dias de hoje, vivem alegrando com a façanha alcançada pelos seus filhos, coisas deste tipo. Concluo
dizendo que este imenso Brasil é o país de vocês e assim sendo, quero que se dediquem ao máximo para se
tornarem um grande patriota merecedor das melhores honrarias fazendo jus aos princípios herdados dos seus
antepassados.
Autor: Yoshiyuki Koga
SITUAÇÃO GEOGRÁFICA DE LINS:
A exploração desta região foi iniciada com a introdução da via férrea Noroeste que começou a instalar as
estações em diversos lugares. Ao redor da estação Campestre surgiu um pequeno bairro chamado Bairro
Campestre. Em 1908, recebeu o cognome de Albuquerque Lins. Em 27 de dezembro de 1919, por meio da lei
n° 1708, do governo do Estado, é indicado para ser município. Em 21 de abril de 1920, torna-se Município de
Albuquerque Lins. Em 21 de abril de 1926, passou a ser denominado simplesmente Lins.
DIMENSÃO GEOGRÁFICA;
- Área: 533 km2
- População: 70.000 habitantes
- Clima: tropical com verão chuvoso, inverno ameno com poucas chuvas;
- Localização: 430 km da capital Paulista à Noroeste do Estado.
- Delimitação: faz divisa com município de Cafelândia, Getulina e Guaiçara;
- Principal Produção: agro-pecuária, indústria de álcool, indústria e comércio;
- Feriados Principais: 21/04 - dia da Emancipação Política e administrativo; 13/06- dia do Padroeiro de Lins;
junho- Exposição de vaca leiteira; junho- Bon Odori de Lins;
- Educação: escola Estadual:- curso primário, ginasial e colegial;
- Escola particular:- curso primário ao colegial;
- Faculdades: engenharia, filosofia, odontologia, contabilidade, serviço social, educação física, administração
de empresa, fisioterapia e terapia ocupacional;
- Dentro do ranking dos municípios com melhor desempenho econômico, Lins teve destaque no ano de: 1982
- 5 1 ° lugar; 1983 - 33° lugar; 1984 - 31° lugar e em 1985 - 19° lugar.
Autor: Hiroshi Yamashita -1986 (Do livro comemorativo de 70 anos de colonização Japonesa de Lins)
HISTÓRIA DA TRANSFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LINS:
BAIRRO BARBOSA:
É considerado o bairro sagrado dos imigrantes por ter sido o primeiro bairro fundado pelos nipônicos entre os
anos de 1915 e 1916.
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Têm registro como pioneiros os senhores: Rikizo Fujinaga, Makizo Morotomi, Kijiro Kai, Juzo
Oda, Massukiti Baba, Sueki Narimatsu, Sentaro Omura, Kiyoji Takegawa e Katsuzo Fujimoto. Esses
bravos senhores foram os primeiros a fincarem o machado na mata virgem. Estes pioneiros, foram mais
precavidos, tendo como lição o sofrimento dos moradores do Bairro Hirano que era um local infestado pelo
mosquito da maleita. Entretanto, apesar de todas as precauções, nos anos de 1917 e 1918, tiveram as suas
lavouras destruídas pelo ataque dos gafanhotos. Sendo os imigrantes originários da província de Kumamoto,
portanto, de espírito imbatível, não deixaram que as seguidas derrotas levassem ao fracasso, muito pelo
contrário, serviram de lição para transformarem em um bairro muito próspero. Com o passar do tempo, o
senhor Fujinaga passou os comandos da família para o seu filho. O senhor Fujinaga era líder do bairro e
contribuiu intensamente para o bem estar e desenvolvimento social. Em 1960, o senhor Fujinaga mudou com
a família para Rio de Janeiro onde veio a falecer. Nessa época, começou um movimento migratório em busca
de novos horizontes e assim algumas famílias mudaram para o Estado do Paraná, outras para a região da
Grande São Paulo onde foram cultivar verduras, flores etc., e com o passar do tempo o próspero Bairro
Barbosa passou a ser Vila Militar com a construção de moradias e campo de treinamento de tiro de guerra.
Se por um lado presenciávamos o fim do primeiro bairro fundado pelos imigrantes, no outro lado da cidade,
no bairro Tangará, um grupo de moradores com espírito voltado para o desenvolvimento da agricultura,
começava lançar mão para o plantio da manga, novidade na época, porém, com a vasta experiência desses
incansáveis e hábeis agricultores lograram grande êxito. Isto serviu de consolo e esperança diante das
debandadas dos imigrantes e agricultores do município de Lins.
BAIRRO UNIÃO:
Fundado em 1918. Os fundadores foram os senhores: Yoneji Matsubara, Sootaro Hatano,
Muramoto, Komakiti Shimada, todos da Província de Kagawa e por esta peculiaridade, recebeu o apelido de
núcleo japonês Kagawa. Em 1920, vieram outras famílias: Itizo Moribe e seu irmão Kazue Moribe, Masato
Miura, Saikiti Shoyama, Rintaro Yuwazawa, Shuzei Fujiwara, Shiguetomi, Kaiti Takemura; e, em 1921,
entraram as famílias: Kitizo Utiyama, Arata utiyama, Otojiro Bosso, Massumi Mizuta, Kikutaro Gondo,
Sakuhei Azuma, Massataro Ogata, Motoiti Sekiya, Zentaro Yoshida, Tatsuji Yano, Fujishiti Nakano,
Shindi Hoshino entre outras famílias que aproximaram de 50 famílias concentradas nesse bairro,
transformando num grande bairro de Imigrantes japoneses. E foi considerado uma força motriz da colônia.
Uma das peculiaridades do costume japonês foi imediatamente posta em prática. Fundou uma escola para
ensinar o idioma japonês e teve como professor o senhor Koiti Kishimoto que na qualidade de voluntário
incumbiu-se de instruir os filhos dos imigrantes. No auge do povoamento chegaram a morar 140 famílias
entre Imigrantes e colonos, gerando vultoso movimento. O bairro estava localizado à 9 km distante de Lins,
sendo suas terras muito férteis e favorecido pela localização próxima da cidade e os seus moradores puderam
freqüentar sem muita dificuldade as escolas públicas na cidade de Lins e assim adquiriram boa formação
escolar. As crianças e jovens moradores do bairro em sua maioria freqüentaram escolas, sendo que alguns
jovens chegaram a concluir o curso universitário. E como reflexo disso conseguiram por meio de força
política realizar grandes negócios em outros Estados, adquirindo grandes glebas de terras. Pessoas de
destaque que surgiram do bairro, como os senhores Kanji Nagano que passou a cultivar sementes de batata
inglesa com Certificado da Secretaria da Agricultura de Santa Catarina (PR); Yoshifumi Utiyama se destacou
na Política - Deputado Estadual e Manabu Mabe - pintor consagrado mundialmente. Entretanto, esse bairro
fundado pelo suor dos imigrantes com intenso cultivo de lavoura de café e outras culturas já não existe, nem
os seus moradores, tudo virou uma imensidão de pastagens e cultivo de cana de açúcar, as propriedades
passaram para mãos de não-nipônicos e tudo se resume em saudade dos tempos de outrora quando o bairro
fervilhava de pessoas com ideais desenvolvimentistas, visando um futuro de muito conforto.
BAIRRO DA PERIFERIA DE LINS:
Em 1917, Katsuhiro Yoshizumi comprou a fazenda Piza, uma área de 30 alqueires localizado a 3 km
de Lins, e iniciou a plantação de café.
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Instalaram nessa fazenda Issamu Toyokiti, a família Kazuo, Miyakawa, Torahiko Narimatsu e Itaro
Hirano, Anzai. O bairro chegou a ter aproximadamente 30 famílias. O Yoshizumi foi líder da Associação
Nipônica de Lins, assim como, fez parte na Comissão de construção do Templo Honpa Hongwanji de Lins.
Transcorridos 40 ou 50 anos, esses pioneiros já faleceram, os seus filhos mudaram para outras regiões e esse
bairro muito promissor no passado, não mais existe, tudo foi diluído no tempo, restando apenas lembranças de
um passado muito promissor.
BAIRRO CAMPESTRE:
Assim denominado, pois, estava localizado na nascente do Rio Campestre, e foi considerado um dos
mais antigos bairros do município de Lins. Foram poucas famílias de imigrantes que ali se instalaram. Sr.
Guenko Noda que era o líder no bairro; posteriormente instalaram residência Jirokiti Miyaguti e Taniguti que
após algum tempo retornou ao Japão; Tsunetaro Kobori, posteriormente Shinzo Yamamoto entre outras
famílias. Era uma área de 120 alqueires. O bairro foi fundado entre os anos de 1916 e 1917. Com o passar do
tempo algumas famílias mudaram para a região Paulista, outros para o Estado do Paraná e assim
sucessivamente. Atualmente, moram as famílias de Wataru Kobori e Tadashi Kobori que tinham instalação de
frigorífico de frango e Fumio Jinno remanescente dos fundadores do bairro, este fornecia frango para o
frigorífico do Sr. Kobori e o Sr. Guenseki Mizoguti residia no bairro, mas mudou para o local denominado
Fazenda do Padre.
BAIRRO CÓRREGO DA ONÇA;
Em 1922, nasceu um grande bairro que poderia ser comparado com o bairro União com numerosas
famílias, tendo como referência a estrada que vai para o sul da cidade de Lins, distante 10 km do bairro
Uetsuka n° 2. Os pioneiros foram: Yuwata, Shimizu, Jusaburo Noda, Kunisaburo Aoki, Matsuiti Kato,
Tsunetaro Ikuno e Matsuzo Nakamura. Por ser uma terra fértil, outras famílias vieram ali morar. Irmãos
Koga, Takahashi, Kawagoe, Nakagawa, Baba, Hamamura, Murata, Aoyagui, Sakata, Sakaguti, Harukiti,
Fukimi, Zentaro Yoshida e Renjiro Okamoto. Foram adquiridos no total 270 alqueires de mata virgem e ali
formaram cafezal. No quinto ano de residência, eles fundaram a escola japonesa com 26 alunos e teve como
professor voluntário o Sr. Kamonosuke Fukushima. No pós - guerra, os moradores deste bairro também, a
exemplo de moradores de outros bairros, começaram a debandar em busca da realização dos seus sonhos.
Diversos rumos foram tomados - Estado do Paraná; cinturão verde da Grande São Paulo, etc. ficaram apenas
a saudade dos tempos áureos de outrora.
BAIRRO IDEAL:
Este bairro teve sua origem com uma gleba de mata virgem de 200 alqueires adquiridos das mãos do
senhor Jiro Sato que era um dos líderes de Lins pelo Senhor Tetsunosuke Tarama Ex-Cônsul do Japão, daí o
bairro ser conhecido como retiro do ex-cônsul. O restante da gleba com uma área de 500 alqueires foram
adquiridos por: Jiro Sato, Uhei Nomura, Kasuke Oshiro, Guenji Nakamura, Yassaburo Hayashi, Hissaburo
Miyaji, Tadashi Oshiro, irmãos Kiyu Tobara, Yassumori Tamashiro, Kijuro Sakabe, Kookiti Matsumoto,
Tsuneo Sawano, Zennosuke Yamauti e Yamada, Os responsáveis pelo desbravamento e exploração da mata
virgem. Após o falecimento do Ex-Cônsul Tarama, a fazenda acolheu o Príncipe Toshihiko que se tornou
herdeiro da fazenda sob a condição de ter no seu registro o sobrenome Tarama. Morou na fazenda em
companhia da viúva Tarama acatando os desejos do falecido, qual seja, a de viver longe da vida política,
cuidando das atividades do campo. Entretanto, passado alguns anos o Príncipe herdeiro vendeu a fazenda e
fixou residência em São Paulo - Capital. Sucessivamente, outros moradores do bairro foram mudando para
outros lugares como Paraná, Mato Grosso e demais lugares em busca de novos horizontes e melhores
condições de vida. A Fazenda Tarama terminou como sendo apenas um bairro onde moraram muitos
imigrantes japoneses.
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Atualmente, o filho primogênito do Jiro Sato, Dr. Geraldo Sato, ocupa o cargo de Assessor Jurídico
da Associação Beneficente Internacional de Lins e associação Cultural de Lins; igualmente, o Dr. Kitizi
Yamauti ocupou o cargo de Assessor Jurídico, filho do Sr. Zennosuke Yamauti, e podemos dizer com muito
orgulho que eles foram filhos do Bairro Ideal, que se destacaram na nossa sociedade.
BAIRRO YABIKU
Foi fundado em 1923 pelo senhor Yabiku numa área de 500 alqueires, vizinho do bairro Ideal. Esta
gleba foi dividida entre: Kamassuke Oshiro, Kamezo Kakazu, Kenroo Oshiro, Miyagui, Manjiro Oyama,
Zenjuro Hayashi, Kenjuro Sato, Saburo Hanashiro, Tiyosho Kameyama, Kamato Hanashiro, Kooshin Igue
falecido, pai do Sr. Koken Igue), e Kobashikawa. Estas famílias foram os pioneiros desbravadores desse
bairro. Dentre os moradores do bairro, Oshiro Kassuke fixou residência na cidade de Lins e a sua esposa,
Hanako, formada em curso Normal, lecionava em sua residência o curso de língua japonesa. O casal
praticava "haiku" (arte da poesia) e deixou algumas poesias como: Visão dos afluentes do Rio Amazonas no
clarão dos relampejos; entre outras. O seu nome artístico era "Tayoo Oshiro" e deixou muitas poesias
famosas. No presente, o casal está em outra dimensão. O Sr. Koken Igue é atualmente conselheiro da
Associação Internacional Beneficente de Lins, sendo uma figura muito respeitada, é orientador do setor de
produção agrícola de Lins. No 50° aniversário de fundação do Bairro Yabiku, o senhor Koken Igue fez uma
grande festa convidando todos os moradores e ex-moradores do bairro. Celebrou um culto em memórias dos
moradores falecidos e para a confraternização abateu uma cabeça de novilho de sua propriedade e festejou
intensamente com os convidados. A família Igue embora tenha alcançado grandes êxitos, amargou a perda de
2 filhos vítima de doença da época. Os filhos sobreviventes receberam uma boa instrução da família e grau de
escolaridade adequado e assim, competentes por natureza, adaptaram-se ao concorrido mundo do trabalho
com muito sucesso. Podemos nos alegrar com as personalidades de destaque que sobressaíram desse bairro,
motivo de muito orgulho e satisfação. Atualmente, tem propriedade nesse bairro Koken Igue e Tiyoei
Kameyama.
BAIRRO FIGUEIRA:
Foi fundado em 1925 numa área de 150 alqueires, sendo as famílias pioneiras: Yoiti Kawanaka,
Motoki Toyoda, Kazuma Shimada, Goiti Motida, Kunijuro Nakaya, Kishi Tokuiti, Kazuroku Mimura,
Tomeiti Mimura e Seizo Kawano; posteriormente, outras famílias chegaram aos bairro totalizando vinte
famílias. Era uma extensão de terra muito fértil. Como em outros bairros, com o passar dos anos, os
familiares ali instalados mudaram para outros Estados em busca de melhores perspectivas de vida. Termina a
fase áurea do bairro da época da fundação. Personalidades nascidas no bairro que se destacam em Lins:
Carlos Toyoda (farmacêutico - j á falecido) e Dr. Luiz Motida - cirurgião dentista.
BAIRRO CAMPONESA:
Fundado em 1929 na mata virgem de 130 alqueires. Os seus pioneiros foram: Itiroji Sueto, Bunsuku
Sato, Bunjiro Sato, Ojiro Kuroso, Yasokiti Yoshida, Otojiro Mimura, Taro Morihisa, Juzahiro Tanji,
Tadashi Tanji, Gassuke Kimura, Shimizu Shimana, Shimataro Takemoto, Shoiti Doi, Gossabruo Fujii, Izô
Yamamoto, Yaji Fujimori, Fumiaki Fujimori e Shuutaro Kuroishi. O Kumao Kuroishi e o seu filho
primogênito, Kiiti, introduziram o plantio do café. Posteriormente, outras famílias vieram morar no bairro:
Família Yamaguishi, Saito, Imafuku, totalizando 11 famílias. Em 1933 foi inaugurada a escola japonesa e
assumiu a cadeira Kiyoo Yamanouti. Após 2 anos, foi introduzido o ensino da língua portuguesa na escola
com o assistência de professores do Estado e, graças a esta iniciativa, os alunos tiveram formação básica de
conteúdo, portanto, muitos se destacaram perante à sociedade. Atualmente, temos como destaque do bairro
a família Kuroishi com a atividade agropecuária.
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BAIRRO PAU D'ALHO:
A mata virgem de 200 alqueires foi desbravada pelos: Morikawa, Mitsugu Mori, Tokiti Matsunaga,
Kiyutaro Yokoyama, Ikijiri Hirota, Takaharu Kashio, Miyakiti Kuniga, Tetsugoro Miyazaki, Nakai, Itiro
Takasse e Miyakiti Takemoto. O bairro teve um total de 42 famílias. Com o passar do tempo os moradores do
bairro mudaram para outras regiões em busca de melhores sortes. Restaram apenas as famílias Miyakiti
Takemoto e Itiro Takasse e, embora fossem os líderes do bairro, tomaram o mesmo destino dos demais
familiares ali residentes em busca de novas perspectivas. O desejo inicial dos desbravadores de fundar um
grande bairro promissor não passou de um sonho.
BAIRRO NATAL:
Este bairro foi desbravado por Shimetaro Takemoto com introdução de cultivos diversos como café,
algodão e arroz e, no auge da atividade produtiva, chegaram a morar 30 famílias , mas, após a 2a guerra
mundial, todas as famílias se mudaram para outras regiões em busca de dias melhores. Todo passado glorioso
da época da fundação se apagou na imensa pastagem.
BAIRRO RIQUEZA:
Este bairro foi fundado em 1930, época em que uma lei proibia o plantio do café (reflexo da crise
econômica de 1929). Os primeiros moradores: Tyoemon Shishido e Kinzo Yamakawa plantaram 10.000 pés
de café; em seguida vieram: Kakuzo Yuwassaki, Morikiti Yuwassaki, Shoiti Sakai, Shibuya, Kaname
Yuwassaki, Okimoto, Tanabe Matsumoto, Arao Takaki, Nagata, Hirai e Yoitiro Sato. Essas famílias
cultivaram algodão e arroz. Posteriormente, todos aderiram à plantação do café, com o fim da lei que proibia
a sua plantação, sendo área de terras férteis, obtiveram boas colheitas com muita fartura. No decorrer dos
tempos, o Sr. Kakuzo Yuwassaki mudou para o bairro Guapiranga onde instalou o comércio de secos e
molhados. Após a mudança do Yuwassaki para o bairro Guapiranga, vieram ao bairro: Tiyokiti Yano,
Noboru Kiyota, Yoshimura, Sohei Kamo, Okada, Hamamoto, Sassabi, Shoiti Takasse, Abe, Nishidate e
Minato, e assim o bairro tornou-se muito movimentado. Uma das peculiaridades era o enorme contingente de
jovens interessados em adquirir conhecimentos através da freqüência escolar. Assim sendo, muitos cursaram
o ginásio, científico e saíram nesse imenso Brasil em busca de atividades dignas, de acordo com o
conhecimento adquirido e obtiveram êxito.
BAIRRO GUAPIRANGA (PARAÍSO):
Considerado um dos bairros mais novos do município de Lins, com uma extensão de 300 alqueires
desbravados por: Mitsugo Mori, Kishi Tokuiti, Hiromi Hiramatsu, Keiti Mori, Ken iti Obara, Shimana
Shimizu, Yoitiro Sato, Shigueo Sato, Hiroshi Kato, Jussaburo Tanji, Tadashi Tanji, Tikara Mimura e
Kakuzo Yuwassaki, os pioneiros; depois de 3 anos vieram: Riyussaku Nagumo, Mataiti Matsuda,
Tozaemon Matsuda e Kawano. Destacaram-se no cultivo de café com alta produtividade. Desse bairro
tivemos personalidades de destaque social que exerceram cargo de liderança na Associação Nipônica de Lins.
Jussaburo Tanji, Hiroshi Kato e Riyussaku Nagumo, esses líderes são até hoje figuras representativos do
presente.
BAIRRO COQUEIRAL:
Bairro fundado em 1922 em uma área de 400 alqueires de mata.virgem. Os pioneiros desbravadores
foram: Jotaro Monobe, Tatsujiro Ikuno, Yozaburo Nagabuti, Nihati Ono, Oguma, Gotaro Koga, Zenkiti
Sugui, Sentaro Hara, Massutaro Kussahara, Shiro Fujihara, Minokiti Ogata, Itiji Miyamoto, Junsuke
Tanaka, Fukutaro Nakamura, Junsuke Kunitake, Monta Eto, Toshimitsu Naito, Kiyoto Kikuta, Hiroshi
Kikuta, Shigueo Nakamura, Mitsuro Oda e Kashiwagui.
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Com uma plantação de 300 mil pés de café poderia ser comparado com o grande bairro União. No
auge, chegaram a morar 80 famílias. Em 1960 diminuiu consideravelmente o número de famílias. Alguns
faleceram, outros migraram. Os descendentes freqüentaram escolas e atualmente exercem as mais diversas
atividades neste imenso Brasil.
BAIRRO FORTALEZA:
Fundada em 1928 pelos pioneiros: Ryuhei Miyaki, Shiguetaro Yoshimura, Matsumura e Minekiti
Harada. Em 1934 vieram: Takeo Nagayassu, Koiti Sueda, e Kiyudi Watanabe. Por um período chegaram a
habitar 30 famílias. O distante setor 3, desmaiado por Yunai Samejima, Moriichi Makino e Otsuka
denominado bairro São Miguel, fundiu ao bairro Fortaleza depois da 2o guerra e aumentou para 40 o número
de famílias. Atualmente, moram apenas as famílias do Shiugoro Sakurai e Massayoshi Minami. Tornou-se
um bairro muito triste.
BAIRRO TAQUARUCU:
Um dos últimos bairros a ser desbravado em 1940 no município de Lins. Igualmente a outros, a sua
atividade econômica principal era a cafeicultura. Os pioneiros desbravadores foram: Zentaro Mandai, Arata
Utiyama inicialmente, em seguida vieram Arikichi Shiraishi, Totaro Oota, Mitsutoshi Koga, Iwajiro Maeda,
Takao Koga, Heizaburo Tanaka, Kikutaro Hirazawa e Iwao Hirayama. A maioria dos moradores tinha o
bairro como sua sede principal e buscava novas áreas para desbravar. Atualmente restam apenas duas ou três
famílias. Os demais mudaram para outras regiões em busca de melhores condições de vida.
BAIRRO PALMITAL:
Fundado em 1918, distante 23 km à leste de Lins, mesmo ano da fundação do Bairro União. Os seus
pioneiros desbravadores foram: Yassussuki Kubo, Kanzaburo Kira, Sr. Yoitaro Tsuruda, Sr. Sossaburo
Tsuruda, Sr. Kutsuzo Imoto, Sr. Shindi Hano, Kiyozo Torii, Hiyakutaro Hiroki, Zenkiti Takei, Yaemon
Tsuruda e Eikiti Yoshitomi, entre outras no total de mais ou menos 25 famílias. No ano de 1.919 formou-se a
associação japonesa do bairro e o seu primeiro presidente nomeado foi Sr. Kiyozo Torii, na seqüência foram
nomeados Hiyakutaro Hiroki e Junjo Okamoto. Todos os presidentes da Associação que sucederam o
primeiro labutaram em prol do desenvolvimento social e cultural da localidade objetivando atender aos
anseios dos associados. Em 1920, foi fundada a escola japonesa com o apoio e a dedicação de todos os
moradores, razão da sua continuidade. Em 1930, o bairro foi tomado pela epidemia da maleita. O tranqüilo
cotidiano foi abalado; em todos os lares apareciam vítimas de maleita. Os óbitos eram constantes. Havia dias
de contar 4 mortes e neste caso o enterro era feito em duas etapas. Enterrando dois mortos a cada dia. Fatos
curiosos aconteceram. Por falta de dinheiro muitas famílias faziam oferenda de condolências (Gobutsuzen) e
dentro do envelope colocavam em vez de dinheiro, bilhete com o valor determinado que seria convertido em
moeda papel após a colheita da safra. Era uma situação muito constrangedora. A notícia da epidemia de
maleita que assolava o bairro foi levada ao conhecimento da associação de Assistência médica -Dojin Kai- e
a solicitação de socorro médico. Atendendo o pedido foi enviado ao bairro o Dr. Takaoka, que imediatamente
tomou medidas saneadoras, começando pela drenagem das terras alagadas, próximas aos riachos, dessa forma
extinguindo os criadouros dos mosquitos transmissores da maleita. O Dr. Takaoka receitou quinino para as
vítimas da maleita. Com essas medidas basilares foi totalmente debelada a epidemia no bairro. Outro
acontecimento trágico, inesquecível, foi a morte de Horikawa, vítima de homicídio, cometido pelo seu
empregado por discussão durante o pagamento de ordenado, momento em que faltaram Dois Mil Réis. Esses
acontecimentos motivaram a saída de muitos moradores do bairro. Ainda assim, permaneceram morando
Junjo Okamoto, Kinae Suguiura, Heiji Minamatsu, Yaitiro Tsuruta e Yaemon Tsuruta. Atualmente (1986)
todos os moradores já mudaram para outras localidades.
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BAIRRO TANGARÁ:
Obs: os dados desse bairro foram coletados através de informações arquivadas na Associação Cultural
Agrícola e Esportiva, do Bairro Tangará.
O bairro Tangará era uma mata virgem de 3.800 alqueires, anexo ao bairro Hirano, por isso, recebeu
inicialmente o título de bairro Hirano n° 2. Era uma gleba de grandes extensões, entre o rio Dourado e o Rio
Tietê, pendente mais para o lado do rio Dourado. Sendo 2600 alqueires no município de Cafelândia e 1200
alqueires no município de Lins. A sede da Associação Cultural Agrícola e Esportiva do bairro Tangará está
localizada no município de Lins. Pensamos que, muito antes de constituir a divisão do bairro Tangará há uns
20 anos, portanto, entre 1915 e 1916 foi desbravada uma área de mais ou menos 300 alqueires conforme
indícios registrados. Ouvia-se falar que existia um bairro denominado Kaneko, mas não temos notícias de
nenhum sobrevivente para confirmarem as nossas suposições. Sabemos da existência da epidemia de maleita
e doenças de pele muito comum na época, nesse local, e por este motivo, os supostos habitantes podem ter
sido extintos. Mas caso haja algum sobrevivente seria interessante nos relatar os fatos para conhecerem a
veracidade. O bairro Tangará foi fundado em 1934, distante 30 quilômetros de Lins. Os pioneiros foram:
Hissaji Miki, Yamakawa, Tamazo Hanate, Eiji Hiyoka, Keniti Yamakawa, Kyuzo Ninomiya, Itsuo Nunoe,
Yoshitaru Sassaki, Yoshiaki Fujii, Yassuji Hirama, Mutsuo Furuno e Kinsaku Yokota, num total de 12
famílias. Em 1986, dessas famílias pioneiras só restaram a família Yoshiharu Sassaki e Kinsaku Yokota.
Entre os anos de 1935 e 1936 novas famílias começaram a chegar ao bairro e, em 1936, foi fundada a sede da
associação dos japoneses (Kaikan) com a denominação de 2a Associação Japonesa Hirano do bairro Tangará.
No auge do povoamento havia em torno de 200 famílias e nessa época esse bairro pertencia ao município de
Cafelândia e de Lins e os alunos para freqüentarem a escola precisavam caminhar até 6 quilômetros. Sendo o
bairro muito extenso, surgiram problemas de freqüência escolar e foi criada uma outra associação japonesa
denominada "Itido" Kai e passou a fazer parte da federação das associações de Lins. Entre 1950 e 1960 houve
um grande movimento migratório de famílias e culminou na fusão das duas associações. Atualmente, temos
35 famílias com 38 associados. Dado o espírito coletivo intenso dos moradores, portanto com participação e
colaboração mútua, todos alcançaram uma condição de vida tranqüila e nesses 50 anos de dedicação ao bairro
souberam atingir o objetivo principal, qual seja, educar os filhos para viver condignamente às mudanças
impostas pelo progresso do país.
TABELA EDUCACIONAL: em 1935 foi fundada uma escola de língua japonesa provisória com o empenho
de 12 famílias e lecionou o prof. Tsuji para 13 alunos.
Em 1936, com a fundação da sede da Associação Japonesa, o 1o presidente Kuga coordenou a
construção da escola nipo-brasileira com verba do bairro e em anexo a residência do professor de língua
portuguesa. Foi concluída em 1937 e a sua inauguração ocorreu no dia da "Festa do Tentyosetsu" e os alunos
eram formados por crianças vindas do Japão. No final daquele ano foi aplicado exame de comprovação pelo
inspetor Escolar Prof. Joaquim Guedes Ribeiro aos 42 alunos, e 36 foram aprovados. Construir escolas onde
formava bairro visando instruir os filhos para o futuro era uma marca notável dos imigrantes nipônicos.
Desde a sua fundação, a escola de língua japonesa vem funcionando nesse meio século de existência do
bairro, mas no curso da história, passou por momentos muito delicados principalmente no período da eclosão
da 2a grande guerra. Em 1939, havia 96 alunos, mas por estar passando por um momento muito belicoso nesse
mesmo ano, sob a orientação da delegacia de Ensino de Lins, a escola de Tangará recebeu a proposta de
Municipalização. Prontamente, sob a anuência de todos, foi aceita a proposta. Alguns meses depois de ser
municipalizada foi proibida de ministrar o curso de idioma japonês, fato que desagradou muitas famílias. Foi
adotada uma solução paliativa de onde o curso passou a ser ministrado em barracões ou residências de
famílias de um bairro a outro, no sistema de curso itinerante. No final de 1940, o curso de língua japonesa foi
oficialmente proibido. E assim, não somente o curso de língua japonesa, mas toda atividade da associação
"Itido Kai" ficou comprometida. O curso de língua portuguesa ministrada na Escola Municipalizada e na
associação "Itido Kai" seguiu o curso normal e a prefeitura passou a transportar os alunos das suas residências
até a escola e o curso ganhou extensão, passando de 4a série para até 8a série.
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Após o término da 2a guerra, o curso de língua japonesa voltou a ser ministrado, porém no sistema de
professor itinerante que percorria residências de associados que improvisavam sala de aula. Posteriormente,
foi construída uma escola para ministrar curso de língua japonesa, que existe até os dias de hoje.
PARTE CULTURAL: em 1961, a rede de energia elétrica chegou ao bairro, trazendo muito conforto e
comodidade aos lares. Em 1972, veio a linha telefônica que diminuiu as distâncias para comunicação. Na
área central do bairro está construída a sede da Associação Cultural Agrícola e Esportiva do Bairro Tangará,
local em que se promovem as atividades sociais, culturais, etc.
PARTE AGRÍCOLA: Na sede da Associação Cultural Agrícola e Esportiva do Bairro Tangará eram
realizados palestras e estudos agronômicos com o objetivo de aprimorar os conhecimentos técnicos para
aumentar a produtividade em pequenas áreas. Viagens técnicas eram realizadas para incentivar os produtores.
A fruticultura teve um destaque importante, sendo o pioneiro na introdução da cultura da manga e pinha, que
trouxe muita prosperidade, reflexo certamente da associação de pesquisas e estudos agronômicos bem
sucedidos e com uma vontade enorme de vencer. A atividade principal do bairro era a cafeicultura e a
avicultura, e com a introdução da fruticultura, fazendo intercalação de produção com sabedoria, resultaria sem
dúvida em uma fonte de renda inesgotável. Os jovens que cresceram nesse ambiente, certamente tenderão
para dar continuidade as atividades agrícolas. Atendendo às novas realidades agrícolas, 12 famílias de
Tangará mudaram coletivamente para o distante Estado da Bahia transpondo os limites do estado para pôr em
em prática o ideal da agricultura moderna, e estão obtendo êxito.
Autor: Kaiti Fukagawa.
BAIRRO SÃO JOÃO:
Distante 12km a noroeste de Lins, foi fundado o bairro São João ao longo de 2 rios. No seu auge
chegou a ter mais de 100 famílias de japoneses. Atualmente, moram apenas 10 famílias em instalações
confortáveis, executando atividades diversas em suas propriedades. Foi fundada em 1923, sendo os pioneiros:
Tsunekiti Iritani, Rinsaku Yamazaki, Tamotsu Miyao e Kijiro Yokomizo. No ano seguinte, em 1924, vieram
as famílias: Yukio Nishizawa, Keitaro Yokomizo, Kaname Sato e Keitaro Nakajima e no ano de 1925, as
famílias de: Hidenori Horinouti e Kijiro Itiki, num total de 27 famílias. Foi constituída a Associação Japonesa
elegendo o primeiro presidente Sr. Tsunekiti Iritani; posteriormente foi constituída a associação dos jovens e
o primeiro presidente eleito foi Yukio Nishizawa que passou a orientar os associados. Feita a constituição do
clube surgiu a necessidade de construir a sede (Kaikan). Unindo os esforços e a colaboração das 35 famílias
de associados foi possível erguer o kaikan tendo a sua conclusão ocorrida em 1927. Todas a atividades sociais
e culturais passaram a ser desenvolvida na sede recém construída. Aos jovens serviu de abrigo e também da
escola japonesa. Em 1933, no 10° aniversário de fundação do bairro, foi construída a escola japonesa e as
aulas passaram a ser ministradas na escola. Para a construção dessa escola o governo do Japão contribuiu com
5000 mil réis. Geograficamente, o bairro era constituído de terra fértil e plana, entretanto, devido a
proximidade do rio Dourado os moradores sofreram a conseqüência da maleita e ferida brava, doença
comum da época. Para debelar o surto das doenças foi solicitado o apoio de médicos sanitaristas que vieram
de São Paulo que, com a colaboração dos moradores, concluíram a difícil tarefa. Atualmente todos gozam de
muita saúde e os moradores são muito gratos aos esforços dos pioneiros. Em 1973, foi comemorado 50 anos
de fundação do bairro, mas nessa época restavam poucos moradores que organizaram a festa de comemoração
de meio século de fundação do bairro, convidando todos os ex-moradores e juntos festejaram irmanados em
clima de muita alegria. Para os organizadores dessa comemoração, foi um motivo de muito orgulho. Não
podemos deixar de relembrar que no distante passado, precisamente em 1925, a região sofreu uma grande
estiagem e conseqüentemente a atividade agrícola ficou totalmente prejudicada e, diante disso, pedimos o
apoio do Dr. Shuhei Uetsuka que interveio na solicitação de empréstimo junto ao governo do Japão com juros
acessíveis, fato que abrandou a situação calamitosa do momento. Em 1931, com a proibição do plantio do
café, todos os moradores do bairro se reuniram perplexos e sentiram-se desnorteados como que debaixo de
uma luz ofuscada.
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Em 1933, o governo perdoou 50% da dívida e, assim, os produtores puderam respirar aliviados.
Foram anos de sofrimentos. Em 1937, o Sr. Sadame Mine recepcionou o maratonista Tyuhei com uma
grande festa quando da sua visita ao bairro. Foi um dia inesquecível porque o maratonista passou um dia com
os jovens na beira do rio Dourado. Ao finalizar, quero relacionar a lista das pessoas que se destacaram no
bairro: Tetsuo Arimori (praticante de atletismo); Hideo Higuti (Cooperativa Central): Massao Kinoshita
(Gerente do Banco América do Sul); Takeshi Horinouti (Oficial do Exercito); Dr. Mitiyuki Nishizawa
(Delegado da Secretaria de Agricultura de Lins); Dr. Kooji Horinouti (veterinário), além dessas, muitas outras
pessoas que, embora não citadas aqui, elevaram o nome do bairro São João. Atualmente, moram no bairro:
Akiyoshi Koga, Hidenori Horinouti, Takeshi Yoshimatsu, Yukio Nishizawa, Kiyoshi Minato, Tetsuo
Kamoe, Tsuyako Furuno, Kazuhiro Nagumo e Kazuyoshi Sato.
Autor: Yukio Nishizawa.
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA: - DEPÓSITO DE LINS
Em comemoração aos 70 anos de Imigração Japonesa de Lins, farei um breve comentário sobre a
influência e participação da Cooperativa Agrícola de Cotia junto aos agricultores de Lins nos últimos 40 anos.
Inicialmente, com aproximadamente 3.000 famílias de japoneses agricultores, em sua maioria
cafeicultores, o cultivo sem a adubação da terra passou a comprometer a produtividade com o passar dos anos.
Isso gerou a saída dos cafeicultores desta região para outras regiões, como a Alta Paulista, Zona da Mata e
Norte do Paraná, onde encontravam terras mais férteis. Os remanescentes lançaram mão de outras atividades
paralelas, entre elas a avicultura, que produziam estéreos que serviam para adubar os cafezais e assim
melhorar a sua produtividade. Naquela época, 300 cabeças de aves poedeiras geravam renda para o sustento
de uma família. A Cooperativa Agrícola de Cotia, depósito de Lins, iniciou com a integralização de 28
associados moradores dos bairros União, Aurora, Taquaruçú e Tangará. No início os ovos produzidos nas
granjas não tinham boa aceitação no mercado local, pois, havia grande criação de galinhas caipira na região.
A remessa de ovos para São Paulo exigia muito sacrifício, assim como a respectiva produção de rações para
as aves. Diante desses obstáculos, a perspectiva dos produtores não era animadora e para sanar os problemas
foi nomeada uma comissão com as seguintes pessoas: Sr. Massumi Mizuta, Sr. Satoshi Kimura, Sr. Issamu
Koyama e Sr. Taro Yokota e sob o seu comando foram até a sede da Cooperativa Central para negociar a
venda da produção em consignação, pelo sistema de Cotia, ficando os produtores incumbidos de aceitar e
honrar as regras impostas e assim foi pactuado o acordo. Para iniciar os despachos de produção foi alugado
um depósito perto da estação ferroviária já que o transporte era por via férrea. O Depósito de Lins foi fundado
em julho de 1946, e o primeiro gerente nomeado foi o Sr. Issamu Koyama que administrava a distribuição de
ração e o despacho de produção. Em 1950, portanto, 4 anos após sua fundação, com o aumento de produção
foi nomeado para gerenciar a filial de Lins, o funcionário da Cooperativa Central, Sr. Hitoshi Fujiwara,
época em que foi construída a fabrica de ração de Lins. Nestes 40 anos de atividade, a Cooperativa teve 11
gerentes e 15 representantes, sendo o primeiro, Mizuta. A gama de atividades agrícolas aumentou com o
passar dos anos e a Cooperativa, para atender a demanda, teve que aumentar o espaço físico, e assim foram
construídos o escritório, a moradia do gerente, o depósito de fertilizantes e venenos, instalação da máquina de
beneficiar café (em Guaiçara), e a câmara frigorífica para exportação (em construção). O movimento total de
produção foi de Cz$74.585.514, 00 (Setenta e Quatro Milhões, Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil Quinhentos
e Quatorze Cruzeiros). A Administração da Cooperativa Agrícola de Cotia de Lins era executada pelo gerente
e representante local. - O gerente representava a Cooperativa e o representante local respondia em nome dos
cooperados. Na reunião mensal era transmitido o relatório da Central e os problemas locais eram
encaminhados pelo seu gerente e representante para a Central. Foi criada a associação dos jovens
cooperativistas e a sua reunião com os produtores aconteciam conforme a necessidade, ordinariamente ou
extraordinariamente, sempre objetivando a orientação agrícola. Neste ano estamos comemorando 40 anos de
fundação da Cooperativa em Lins, e a Câmara Municipal de Lins homenageou com Título de Cidadão
Linense o Sr. Tadashi Inoue que recebeu muitos elogios.
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A importância da atividade cooperativista foi reconhecida em Lins e a Cooperativa Cotia de Lins
recebeu ênfase e elogios pela sua atuação. No ensejo expressamos os nossos mais calorosos agradecimentos
aos pioneiros que derramaram suor para implantar e desenvolver a cooperativa, da qual todos nós
compartilhamos do seu benefício.
Autor: Guenseki Mizoguti.
Trajetória do Desenvolvimento do Bairro Guapiranga:
Ao reportar aos primeiros dias do Bairro, podemos dizer que hoje temos motivos para nos
orgulharmos. Estou relendo registro desbotado do passado e ao ver o nome dos pioneiros, vem uma profunda
saudade que flui em minha mente perpetuando-a.
Passado 50 anos de sua fundação, relatamos com muita tristeza que ali não reside mais nenhuma
família de pioneiros. Apenas descendentes de 2 famílias que participaram da fundação, e outras famílias de
nisseis que separaram da família núcleo. Os 50 anos de existência do bairro são escritos com muitos
sofrimentos e dificuldades, com altos e baixos, conforme o relato dos pioneiros. Quando relatamos os
sofrimentos diários dos pioneiros, fazem emergir lágrimas em nossos olhos. Na comemoração dos 70 anos de
Imigração Japonesa de Lins mencionamos os nomes dos pioneiros com reverência e gratidão pela dedicação e
bravura em prol do desenvolvimento do bairro.
Lista dos Pioneiros de 1935: Itiki Hassunuma, Hiromi Hiramatsu, Tokuti Kishi, Mitsugo Mori;
Em 1936: Kenji Obara, Yoshitiro Sato, Shigueo Kato, Hiroshi Kato, Otojiro Mimura, adashi Tanji,
Kyutaro Mori e Doi;
Em 1937: Magosaburo Ozaki, Yoshio Nagumo, Mataiti Matsuda, Tomokiti Sato, Otomatsu
Yamanaka, Tetsunosuke Nakamura, Kiyoharu Takeda, Kan Sato, Gonzaburo Kiriyu, Kaneko, Yoshinobu
Yamane, Ishito Nakamura, Kaiti Itihara, Toosaku Oota, Nobuo Moroi, Yuwazo Ito, Sadakiti Okiyoshi,
Okamura, Sr. Haguiyu, Massami Tsuji, Katsuji Shinjo, Tsuneo Hamano, Yukiji Sudo, Uhei Nomura, Guenjiro
Hayashi. No dia 5 de dezembro, na reunião dos moradores do bairro, foi decidida a constituição da
associação japonesa denominada Associação Japonesa de Paraíso e o primeiro presidente foi Mitsugo Mori.
O Kiyonaga Shimano, que morava na região central do bairro, doou uma área de 1000 rn2 para a construção da
escola e do campo poliesportivo.
Em 25 de fevereiro de 1938, chega ao bairro o Prof. Eitaro Mizoguti para lecionar o idioma japonês
e, em novembro do mesmo ano foi realizado o Undokai.
Em janeiro de 1939, houve a assembléia geral da Associação Japonesa de Paraíso, quando foram
eleitos os senhores: Kishi, Suzuki e Higa. Foi instalada uma farmácia local.
Em janeiro de 1940, após a cerimônia de ano novo "Haiga Shiki", houve a entrada de novos
associados: Kawano, Imae, Murai, Fujimura, Miyata, Komoto, Tozaemon Matsuda, Uratani, Mizoguti,
Jiusaburo Tanji, Nagumo, Suzuki e Yokoyama.
Quando o bairro já estava constituído eclodiu a 2a guerra mundial e por este motivo todas as
atividades relativas à associação foram interrompidas devido à proibição legal, prejudicando também o curso
de língua japonesa. Em 15 de agosto de 1945, terminou a guerra, mas vieram as agitações, reflexo do pósguerra entre os nipônicos, com o surgimento da ala dos vitoriosos e derrotados, "kati gumi/make gumi que
provocou a agitação social. E o temor de atentados afastou os associados.
Em 1948, o senhor Morikiti Iwasaki integrou-se ao clube. Em 1953, associaram-se ao clube o Ken Mori e
Yoshio Tanimura; em 1954, associaram-se os Srs. Tomio Kawano, Tatsuzo Kashi e Kiyoshi Takano; em
1957, associou-se Tsutae Isobe. No decorrer dos anos os moradores do bairro viveram momentos de altas e
baixas, influência do tempo, e atualmente restaram apenas as famílias dos Senhores Sato, Kato, Matsuda e
Nagumo. Na mudança de geração a alteração das atividades econômicas acompanhou a evolução do bairro,
deixando a cafeicultura exclusiva e ampliou o leque para avicultura, fruticultura, pecuária leiteira, cultivo de
batatinha, pimentão e esta última exigindo irrigação artificial em época de estiagem. Congratulamos com as
novas idéias introduzidas pelos jovens para a continuidade, desenvolvimento e adequação das atividades
econômicas, desejando êxito.
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Obs: Não podemos deixar de citar a preciosa colaboração das famílias de idealizadores Tanji, Kato e
Jiro Sato que orientaram os jovens a buscar novas fontes alternativas, para superar as barreiras impostas pelo
tempo e conquistar o pleno êxito.
Ao finalizar, rendemos as nossas homenagens aos pioneiros e idealizadores que empenharam as suas
energias e criatividade e deixaram-nos como legado um bairro que é orgulho para todos.
A 1a Exposição agrícola foi realizada em 11/07/1953 no Bairro Guapiranga, sendo Hiroshi Kato o
responsável pela recepção dos produtos. Houve um período de 3 anos em que não foi registrada a realização
da Exposição Agrícola.
Autor: Ryosaku Nagumo

TRANSFORMAÇÃO DOS IMIGRANTES JAPONESES DE LINS
Com o desenvolvimento da estrada de ferro Noroeste e sua expansão começaram a surgir Cafelândia
e Lins. E no ano de 1908 chegava o Navio Kasato Maru. A ferrovia avançou mata virgem adentro 140 km à
noroeste de Bauru. Nessa época a estação de Lins era apenas um marco, pois existiam apenas algumas casas
que abrigavam a família dos ferroviários. Foi o início da cidade de Lins. O Bairro Hirano de Cafelândia foi
fundado 7 anos após esta data, em 1915, e o Bairro Barbosa fundado em 1916, e estava situado a 3 km de
Lins mata virgem adentro. Posteriormente, a 2a leva de imigrantes que viera no Navio Rojun Maru, dentre
eles 8 famílias da Província de Kumamoto, foram alojadas conforme o comando de distribuição de
Imigrantes, na fazenda São Joaquim, onde passaram a trabalhar e conseguiram recursos para adquirir suas
terras no bairro Barbosa. Era um bairro inexplorado, os moradores conviviam com os animais selvagens e a
intensidade da mata tornava quase imperceptível a posição geográfica em que se encontravam, sendo guiado
pelo raio do sol na clareira que indicava o nascente e o poente. Todos os moradores trabalharam derramando
muito suor e lágrimas e, em 1918, foi fundado o Bairro União a Sudoeste de Lins, distante 9 km. Era uma
região de mata muito densa pois era constituídas de peroba e figueira. Os primeiros imigrantes vieram da
província de Kagawa, Fukuoka e Kumamoto. Os imigrantes do bairro Hirano em Cafelândia sofreram muito
com a proliferação da malária e ferida brava, doenças comuns na época. Por outro lado, já a região de Lins,
por ter menos casos de doenças dessa natureza, motivou a vinda de muitas levas de imigrantes e
conseqüentemente muitos bairros foram fundados. Em 1926, foi constituída a Associação de Jovens de Lins
com a participação de integrantes de 14 bairros, totalizando 360 sócios que posteriormente passou a ser
denominado Associação Esportiva Linense destacando-se perante a sociedade a pujança dos jovens da colônia
japonesa em Lins. Nos meses de agosto e setembro era comum o céu se apresentar avermelhado, resultado
das intensas queimadas, prática comum na época. Na década de 30 toda área que constituía o município de
Lins havia sido explorada, portanto, a mata virgem já não fazia parte do novo cenário; nessa época Getulina e
Guaimbê faziam parte do Município de Lins e assim, somando todos os bairros atingiam a casa dos 40. Lins
era considerada a região de maior concentração de Imigrantes Japoneses no Brasil. No Censo de 1.932 havia
1.687 famílias de Imigrantes japoneses num total de 9173 pessoas instaladas no município (nos bairros); e na
zona urbana havia 10.000 famílias, desse total, 160 eram de japoneses. Nessa década de 30 vieram para Lins
em torno de 1.700 famílias de japoneses e a maioria se instalou nos bairros e passou a plantar algodão, arroz,
milho, feijão e café; 70% do cafezal de Lins pertenciam aos imigrantes japoneses, assim sendo, concluímos
que o progresso do município e da cidade de Lins é resultado do esforço e dedicação dos Imigrantes
japoneses que não mediam esforços para alcançar as suas metas. O Deputado Estadual Teotônio Monteiro
Barros, em 1932, fez uma dura crítica sobre a grande concentração de Imigrantes Japoneses em Lins, fato que
veio a comprovar que Lins realmente tinha uma concentração de Imigrantes Japoneses elevada. Ainda na
década de 30, Getulina, Guaimbê e Guaiçara deixaram de fazer parte do Município de Lins, ganhando cada
cidade a sua autonomia político-administrativa, mesmo assim, o município de Lins abrigava 20 bairros. A
produção de café nessa época estava no auge e na época de colheita formavam filas de caminhões nas 6 ou 7
máquinas de beneficiamento de café da cidade que, mesmo fazendo turno de 24 horas, não conseguiam
atender a demanda da produção. Lins foi considerada o maior centro cafeeiro do mundo.
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Com a evolução da Associação dos Jovens tornou-se necessária a construção de uma sede e, em
1936, foi adquirida uma área de 440 m2 na Rua Luiz Gama e erguido um moderno prédio, de um andar e,
nessa sede, eram praticadas atividades esportivas, sociais, como exibição de filmes, palestras, etc. Foi
considerado o centro das atenções e emoções dos jovens até o ano de 1980. Com a construção da nova sede.
Houve a desativação e os grandes acontecimentos vividos na sede antiga ficaram apenas na lembrança dos
áureos tempos de uma juventude vigorosa. Em 1930, foi construída a Escola Nipo Brasileira de Lins e o fato
marcante nessa época era a dificuldade financeira em que viviam, mas, em busca de dias melhores para os
seus filhos, todos sacrificaram as parcas economias e assim, com a contribuição de todos, foi erguida a sede
da escola. Era um período de agitação, os colonos ao termino dos seus contratos com os fazendeiros mudavam
de uma região para outra. Era comum ouvir relatos de moradores de Lins que estavam em regiões ou Estados
muito distantes, por outro lado, muitos imigrantes passaram a morar na cidade aumentando a população
urbana em busca de serviços no comércio ou nas indústrias. A corrente migratória dos nisseis para a zona
urbana teve como conseqüência o enfraquecimento das associações nipônicas dos bairros. Com a eclosão da
2a guerra mundial as atividades sociais, comerciais praticadas pelos imigrantes japoneses sofreram a
intervenção do governo, portanto, marcadas por uma rigorosa fiscalização, pois, eram considerados
estrangeiros. Terminada a guerra, veio a agitação social entre os imigrantes com o surgimento da ala dos
ganhadores e a ala dos derrotados que foi considerada como a fase cinzenta da colônia. A visita do renomado
nadador japonês apelidado "Tobiô" foi o marco de uma nova fase social para a colônia, pois, abrandou a rixa
existente entre os conterrâneos. Em seguida, tivemos a visita do Príncipe Mikasa no Miya, bem como de
famosos artistas, cantores consagrados da época e outros atletas que serviram de ponte para restabelecer a
harmonia social. Com o decorrer dos tempos alguns imigrantes puderam voltar à sua terra natal à passeio. Em
1957, entrou em funcionamento a Federação das Associações Nipo-Brasileira da Região de Lins: após um
período de 10 anos de inatividade social, surgiu nova fase com perspectivas de dias promissores. Em 1966,
foram comemorados os 50 anos de Imigração Japonesa em Lins. Na ocasião recebemos a visita do
Embaixador do Japão, Sr. Tatsuki Taishi, acompanhado do Cônsul Geral do Japão, Sr. Kondo, marcando uma
nova fase de muita prosperidade. Nessa época moravam em Lins 700 famílias de japoneses e acreditava-se
que a prosperidade de um bairro duraria de 30 a 40 anos; mas com o envelhecimento dos pioneiros, com a
migração dos jovens nisseis para grandes centros urbanos, com o enfraquecimento das terras que resultaria em
baixa produtividade dos cafezais, a decadência dos bairros tornou-se notório. Os bairros União e Córrego da
Onça eram dois bairros com maior número de imigrantes japoneses, mas, dos dias áureos de outrora restou
apenas lembranças de um grande sonho dos pioneiros desbravadores. O destino dos demais bairros do
Município de Lins não foi diferente com a diminuição constante de moradores, mas foi registrada a
participação cada vez maior de jovens nikkeis na sociedade. Entre os nikkeis podemos citar: Kiyoshi
Tokumoto, Taeno Miura, Toshio Sato, Geraldo Sato, Kitizi Yamauti e Eimassa Kikuta todos foram
vereadores; Dr. Yoshifumi Utiyama foi Deputado Estadual. Os aproximados 50 bairros localizados entre rios
e colinas, no seu auge, eram habitados por mais de 2000 famílias com enorme produção de grãos e outros
produtos; no presente, são apenas campos de pastagens infinitas quase que desabitadas, com algumas poucas
moradias. A escola japonesa de Lins, confiscada pelo exército durante 30 anos, foi devolvida às mão da
colônia em 1978, mas recebemos o prédio em estado precário, mesmo assim todos ficaram orgulhosos pois
entenderam que os sacrifícios dos colonos nikkeis foram reconhecidos, muito embora desanimados com o
completo abandono do prédio sem condições de uso. A Federação Japonesa de Lins decidiu demolir o prédio
e construir uma nova sede que foi orçada em Cz$600 milhões (Seiscentos Milhões de Cruzeiros), uma quantia
difícil de ser arrecadada.
Em 1982 foi construído o Lar Universitário e a sua administração coube à Federação das
Associações de Lins; das 2000 famílias da época da colonização restaram menos de 100 famílias morando na
zona rural; dentre os inúmeros bairros que foram constituídos ao longo dos tempos com fatos marcantes,
conforme consta no livro da história da colonização de Lins, destacaremos em especial o Bairro Tangará e
Dourado. Esses dois bairros tiveram um líder comunitário que implantou um ideal, qual seja, impôs a eles
uma visão futurista, buscando sempre novos horizontes para poder acompanhar a evolução constante e
engajar na modernidade e assim usufruir das ofertas tecnológicas, revertendo o trabalho em resultados
rentáveis, possibilitando uma vida mais confortável.
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Este líder foi Denshiro Saito, que posteriormente mudou para Brasília, no entanto, os moradores
remanescentes seguiram firmemente o seu ideal incentivando os filhos a fazer o curso de agronomia e assim,
investir novos conhecimentos e tecnologias para desenvolver a agricultura tendo como aliada a Cooperativa
de Cotia que auxiliava na análise do solo, previsão pluviométrica buscando alta produtividade; ao mesmo
tempo que trabalhavam arduamente no campo, o lado recreativo não foi esquecido, tendo uma força especial
no Beisebol e no karaokê como entretenimento social. Que esta prática moderna e atuante de lidar a
agricultura seja um exemplo a ser seguido pelos futuros agricultores.
Autor: Yoshiyuki Koga
Federação da Associação Nipo Brasileira de Lins
Em 1929, foi fundada a Associação Central Japonesa de Lins, posteriormente denominada Federação
da Associação Nipo-Brasileira de Lins. Nesta época praticamente toda a região de Lins já havia sido
desbravada e em cada bairro já havia constituída a sua associação, mas não havia uma coligação entre as
Associações e, por esse motivo, surgiu a idéia de constituir a Federação com o apoio dos 35 bairros das
cidades de Guaimbê, Getulina, Guaiçara, Lins e Sabino. Estava constituída a Associação Central Nipônica
de Lins com os seguintes diretores: 1o Presidente: Jiro Sato; Diretor Executivo: Sutekiti Fukushima; 1o
Tesoureiro: Nitaro Nakamura; 2° Tesoureiro: Tiuiti Takahashi; Secretário: Toshiiti Assano; Diretor de
Educação: Yonekiti Ishii e Katsuzo Imoto; Diretor de Produção Agrícola: Kitizo Utiyama e mais um
representante de cada associação no total de 35 integrantes, geralmente presidentes das associações; o
objetivo era melhorar a comunicação e o intercâmbio entre as associações e foi constituído um estatuto para
salvaguardar os interesses da escola japonesa; as 60 famílias que moravam na zona rural, tinham as
respectivas associações onde funcionavam o curso básico de língua japonesa, mas os idealizadores Teijiro
Shibuya, Jiro Sato, Kitizo Utiyama e Thiago Sakuda almejavam oferecer muito mais para os filhos de
imigrantes e, em 1.930, lideraram um movimento para a criação de escola e internato; a economia
predominante era o café, alguns bairros recém-fundados ainda não gozavam da renda do café, mesmo assim,
os seus moradores, pensando no futuro dos seus filhos, colaboraram com donativos para a fundação da
Associação e internato, da qual devemos render o nosso respeito e admiração por esta postura. Para a
construção do internato recebeu uma contribuição do governo do Japão no valor de 50.000 Yen. Em seguida
surgiram outros bairros: Bairro Tangará, Bairro Riqueza, Bairro Taquaruçu, Bairro Guapiranga e outros. As
atividades nipônicas foram progredindo sucessivamente, porém, sofreu os reflexos da crise mundial. Em
1940, o governo brasileiro decretou a Lei Nacionalista que proibia o uso do idioma estrangeiro, dificultando
sobremaneira o cotidiano dos imigrantes japoneses. Em 03/11/1940, os diretores decidiram alterar o nome da
Associação japonesa para Associação Internacional Beneficente de Lins para atender momentaneamente as
imposições legais e a diretoria foi: 1o Presidente: Kitizo Utiyama; Vice: Saburo Ishii; 1o Secretário: Katsuhiko
Yoshizumi; 2° Secretário: Makoto Miyashima; Tesoureiro: Kinzo Nishi; 2° Tesoureiro: Jitsuzo Hara. Ao
relermos o Estatuto da época podemos concluir que, embora o nome fosse Associação Internacional
Beneficente de Lins, continha no seu bojo como objetivo principal amparar as famílias nipônicas, auxiliando a
contornar a difícil situação em que todos viviam na época e principalmente para dar continuidade as
atividades escolares da língua japonesa. No estatuto continha também, artigos com pretensão de fazer nas
dependências do clube, hospital e posto de saúde das quais todos indistintamente seriam atendidos conforme a
denominação Associação Internacional Beneficente o que na prática seria difícil de ser concretizada penso eu.
Em dezembro de 1941, iniciou-se a 2a grande guerra e todas as atividades sociais japonesas foram
interrompidas. Após a grande guerra, os estrangeiros passaram a ter um tratamento menos diferenciado, mas,
entre os patrícios passaram a ter uma convivência conturbada devido rixa entre o grupo dos vencedores e o
grupo dos derrotados. Com o decorrer do tempo, devido ao crescimento dos filhos sentiram a necessidade de
tomar a iniciativa de virar a página conturbada em que vivia a sociedade nipônica e uniram as forças para
fundar a Federação da Associação Cultural Nipônica de Lins, pondo fim a 15 anos de período conturbado. O
1o presidente eleito foi o Dr. Motomu Konda; l° Vice: Jusaburo Tanji: 2o Vice Geraldo Sato; Tesoureiro:
Naojiro Utida; Secretário: Yasuhati Kubo.
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Passada a fase conturbada as atividades dos Imigrantes japoneses passaram a tomar rumo ao
progresso e, para comemorar o encontro anual dos moradores do bairro, foi realizada a exposição agrícola.
O sucesso da exposição agrícola foi muito grande e tomou dimensões significativas e passou a ser uma das
atividades principais da associação, estendendo o direito de participação também para os não descendentes de
nipônicos; neste ano estamos realizando a 29a exposição Agrícola de Lins e Região. Em 1.966, foram
comemorados os 50 anos de Imigração Japonesa em Lins e, na pauta de festividade, tivemos a presença do
Embaixador do Japão no Brasil, Sr. Tatsuki, e do Cônsul Geral do Japão no Brasil, Sr. Kondo; foi adquirida
uma área de 5 alqueires que foi denominada Bairro Cinqüentenário com o intuito de criar um bosque com
jardim botânico e outras infra-estruturas para o bem da comunidade, no entanto, a administração irregular
não conduziu corretamente o projeto inicial e todo o investimento foi em vão, tendo como resultado a perda
de todo investimento ali aplicado; foi um fato lamentável para a colônia nipônica de Lins.
Durante a 2a guerra, a sede do internato e escola japonesa de Lins foram tomadas pelo exército e sua
devolução ocorreu com a intervenção do Deputado Estadual Minoru Miyazato em 1978, passando novamente
para as mãos da colônia nipônica. Na posse da sede após 40 anos de intervenção do exército, o prédio não se
apresentava em condição de uso e diante do fato, a diretoria decidiu pela reconstrução da nova sede, onde
abrigaria a sede esportiva, onde seriam desenvolvidas a parte cultural e social da colônia; o lançamento da
pedra fundamental foi realizado pelas famílias Obara e Fukagawa, pois, pela tradição, eram as únicas
famílias que, por 3 gerações, exerciam as mesmas atividades, daí o mérito da escolha. O orçamento inicial
para a reconstrução da sede era de cz$ 3.000.000, 00 (Três Milhões de Cruzeiros) e angariar este montante foi
uma tarefa muito penosa. A comissão de construção percorreu até outros Estados em busca de contribuições
recorrendo inclusive a venda de rifas. A obra total consumiu Cz$6.116.476, 00 (Seis Milhões, Cento e
Dezesseis Mil, Quatrocentos e Setenta e Seis Cruzeiros), foi um vultuoso montante gasto para a conclusão da
obra que a comissão de construção angariou. Graças a colaboração e a compreensão de todos os associados e
ao empenho do departamento de jovens. A perseverança da comissão de construção está registrada nos 1.500
m2 da nova sede. Com a inauguração, em 10/02/1980, da nova sede na Avenida Duque de Caxias, os
associados passaram a viver uma nova fase associativa. A exposição agrícola desse ano foi realizada na nova
sede e sentimos orgulho em sediar a exposição em nossa nova casa. Em seguida foi construída a piscina e a
quadra poliesportiva tida como novidade para os padrões da época no interior. Surgia o plano de construir o
Lar Universitário. Logo após a inauguração da sede social, o presidente Hiroshi Kato assumiu o novo
empreendimento e levou o projeto, em mãos, até a sede da JICA. Simultaneamente, entrou, junto ao Prefeito
Municipal Waldemar Sândoli Casadei, com o pedido de doação de um terreno anexo à sede; fez uma pesquisa
junto aos estudantes quanto ao desejo de que essa obra fosse concretizada; foi juntado o documento que o
prefeito doava o terreno de aproximadamente 900m2, mas, a pesquisa com os alunos solicitando a
construção do Lar Universitário e foram encaminhados até a superintendência do JICA Sr. Nagata; ele foi em
seguida substituído pelo Sr. Hirao; nesse período o presidente Sr. Hiroshi Kato foi ao Japão a passeio e lá veio
a falecer. Foi um fato lamentável para todos nós; no entanto, em meio a todos estes acontecimentos,
conseguiram vencer as falhas e dar seqüência ao plano da construção do Lar Universitário, e, em
16/07/1981, foi confirmada a construção da obra com a entrega do protocolo de intenção firmada entre o
presidente, Sr. Yoshiyuki Koga, e o Superintendente do JICA, Sr. Hirao. Na primeira fase foi liberada a
quantia de Cz$12.510.703, 00 (Doze Milhões, Quinhentos e Dez Mil, Setecentos e Três Cruzeiros); no
decorrer da construção houve uma alteração no projeto inicial, sendo acrescentados mais 4 quartos e recebeu a
2a parcela no valor de 5.800.175,00 Yen, totalizando Cz$18.000.000, 00 (Dezoito Milhões de Cruzeiros)
incluindo os ganhos de juros. Foi construído um moderno prédio de 822m2. A inauguração foi no dia
07/02/1982 e compareceram o Cônsul Geral Tadatsuna Yabu; o Superintendente do JICA, Kazu Fusumada; o
Diretor da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e demais presidentes da Associação Nipo-Brasileira da
Noroeste. Logo após a inauguração o pensionato abriu inscrição para os interessados e as vagas foram
totalmente preenchidas, e neste ano da comemoração dos 70 anos de Imigração Japonesa em Lins estamos
festejando 5 anos de funcionamento com os quartos totalmente preenchidos.
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Quero deixar registrado especialmente a doação de Cz$ 1.000.000, 00 (Hum Milhão de Cruzeiros),
recebidas do Sr. Koike que exerceu a presidência do clube há mais de 40 anos e atualmente em Paranavaí PR. Foi pedida contribuição aos demais associados sendo apurado a cifra de Cz$ 5.000.000, 00 (Cinco
Milhões de Cruzeiros); foi criado um fundo especial para dar aporte a educação das crianças e para o
departamento de Beisebol; o Sr. Yoshiyuki Koga também doou Cz$ 5.000.000, 00 (Cinco Milhões de
Cruzeiros) e conclamou a todos para continuar colaborando para que o trabalho em prol do desenvolvimento
e educação das crianças não seja interrompido.
Relação dos Presidentes da Federação da Associação Cultural Japonesa de Lins
1o Presidente: Dr. Motomu Konda- 4 gestões
2o Presidente: Jusaburo Tanji - 1 gestão
3o Presidente: Saburo Ishii - 3 gestões
4o Presidente: Dr. Motomu Konda - 3 gestões
5o Presidente: Hiroshi Kato - 10 gestões
6o Presidente: Juniti Tokumoto - 1 gestão
7o Presidente: Yoshiyuki Koga- 5 gestões
8o Presidente: Juniti Tokumoto Autor Yoshiyuki Koga
Associação Esportiva Linense (Rinsu Seinenkai)
Em junho de 1925, era fundada a Associação Esportiva Linense com 10 associados, sob a orientação
do Sr. Zenkiti Shiroma, vindo do Mato Grosso. Seu 1o presidente: Hitoshi Hara; Vice: Zenkiti Shiroma;
Tesoureiro: Itaro Koike; no segundo momento o Sr. Zenkiti Shiroma assumiu a presidência e passou a editar
uma revista mensal com o título "Apoiado"; uma das atividades da Associação dos Jovens era prestar serviço
de entrega de correspondências; A Liga da Associação dos Jovens de Lins foi constituída em julho de 1.926
com a participação dos jovens dos 14 bairros e o 1o presidente nomeado foi o Sr. Zenkiti Shiroma; sucederam
na presidência: Tamesaku Akiyama; Kimura; Minoru Aoyama; Issamu Koyama; Shindi Nakazawa; Seiti
Kinoshita; e outros. Em 1935, a Liga da Associação dos Jovens atingia o seu ponto culminante, tendo como
diretores: Presidente Minoru Aoyama; Vice: Issamu Koyama;Tesoureiro: Massatoshi Moro; Secretário:
Saburo Yajima. Nessa época houve um aumento considerado de bairros, passando do inicial 14 para 46
bairros surgindo a necessidade de fazer a subdivisão em setores e assim aconteceu com a criação de 3 setores
em 1.938; sendo a nova diretoria para esta nova fase constituída por presidente: Issamu Koyama; Vices:
Sukeo Aoki; Yoshio Minami. No auge da associação havia 2.000 associados e era considerada a primeiro do
Brasil; as atividades praticadas eram: judô, kendô, atletismo, beisebol e concurso de oratória; Lins era a sede
da Federação de Atletismo da Noroeste. E os jovens de Lins se destacavam em toda região. A sede da
Associação Esportiva Linense foi inaugurada em novembro de 1.936; o destacado prédio de um andar
representava a pujança dos jovens de Lins e a construção foi orçada em 70 Contos de Réis; a sede majestosa,
aguçava os jovens a buscar cada vez mais participação ativa e promissora em prol da sociedade. E em 1.940,
a Associação de Jovens de Lins assumia a liderança das atividades esportivas do Brasil e passou a ser
denominado Associação Esportiva Linense. Esta razão social servia para proteger os nipônicos das intensas
atividades esportivas que desagradavam os políticos da época sendo a diretoria composta por: Toshiaki
Sakuda; Vice: Kazuki Moribe; diretor expediente: Saburo Ajima. Na época da 2a guerra mundial o prédio foi
confiscado, voltando a funcionar em 1.949. O primeiro presidente pós guerra foi: Taneo Miura e sucederam:
Yoshito Nomura; Toshiharu Utiyama; Júlio Nishi; Yuko Utiyama; Kitizi Yamauti; Eimassa Kikuta; Minoru
Arimori; Seiti Aoki; Jorge Naito; Issao Hirazawa; Minoru Arimori;Seiti Arata; Carlos Watanabe e Koji
Horinouti. O desempenho dos esportistas da Noroeste tanto no beisebol como no atletismo foi fielmente
transcrito para este livro.
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Pensionato dos Estudantes:
Localizado na Rua Comandante Salgado, 349 foi construído com verba conseguida junto à JICA. O
Superintendente era o Sr. Bunshi Hirano e inaugurado no dia 07/02/1982. o terreno foi cedido gratuitamente
pela Prefeitura Municipal de Lins, sendo o prefeito Waldemar Sandoli Casadei. O idealizador, bem como os
primeiros passos, foram dados pelo presidente da Federação da Associação Cultural de Lins, Sr. Hiroshi
Kato; o pensionato dos estudantes é uma seqüência do antigo pensionato, onde freqüentaram exemplares
alunos que saíram para o mundo dos negócios e esta foi a referência para a sua construção. Na época da 2a
guerra Mundial, o antigo pensionato foi confiscado pelo exército e utilizado como Quartel. O confisco durou
por mais de 30 anos. Após o término da guerra, foi feito um movimento intenso do presidente da Federação
das Associações de Lins e sua diretoria junto à autoridade Municipal de Lins, o que resultou na devolução da
sede para o poder da Associação japonesa; em seguida a Federação das Associações de Lins começou a
movimentar para a construção do novo pensionato encabeçado pelos Srs Hiroshi Kato e Yoshiyuki Koga.
Começavam os primeiros passos junto à JICA em busca de verbas para a construção da nova sede. Neste
entretempo o Sr. Hiroshi Kato foi ao Japão a passeio e lá veio a falecer; foi um fato lamentável para todos nós
a perda deste grande líder. Para dar continuidade ao trabalho, a Comissão de Construção formadas pelos
senhores Tokumoto, Yoshiyuki Koga e Nobuo Maeda, convidou os representantes da JICA para avaliar a
planta da obra e, em 16/07/1981, foi firmado o contrato de construção do pensionato entre o presidente da
Federação, Sr. Yoshiyuki Koga, e o Superintendente da JICA, Bunshi Hirano; a 1a parcela da contribuição
foi no valor de Cr$ 12.503.703, 00 (Doze Milhões e Quinhentos e Dez Mil Setecentos e Três Cruzeiros) e
imediatamente iniciou-se a construção da obra. Em 07/02/1982 foi inaugurado; em abril desse mesmo ano
foram construídos mais 4 quartos com doação de 5.800.175, 00 Yen do JICA. Levantou-se um imponente e
moderno prédio de 1 andar com 822m2; sendo constituído de refeitório, cozinha, lavatório, moradia do
encarregado o térreo destinado para homens, e o 2o andar para as mulheres; recebeu imediatamente 62
internos, funcionando a todo vapor. A nova sede representou a continuidade da antiga sede e do sonho
idealizado pelos lideres da época. Estamos no 5o ano de funcionamento da nova sede, o primeiro encarregado
foi o Sr. Hideo Shimoda; o segundo, Keniti Nakamura que labutam intensamente para atender da melhor
forma os internos.
Aos alunos do internato, desejamos que aproveitem ao máximo os estudos e tornem brilhantes
profissionais perante à sociedade.
Autor: Keniti Nakamura
Departamento de Idosos (Mutsuju Kai)
Foi inaugurado em 15/03/1973 com o nome de Clube dos Meiji (Meiji Kurabu), tendo como Diretor:
Saburo Ishii; Auxiliares: Seiti Ogata, Kan iti Kawamura; Tesoureiro:Shuzo Nakai, Yassuta Sueto; Secretário:
Manzo Azuma e Yotaro Nakata. A reunião acontecia no Hotel Nakai. No dia 26/10/1973 aconteceu a
segunda reunião quando foi aprovada a realização de um pic-nic para Thermas de Ibirá para o dia 16/12/1973,
de ônibus. Eram formados por 67 associados e o lazer era sessão de cinema e viagens para Thermas; em
1.975, na reunião de diretoria no hotel Nakai, foi efetuada a mudança do nome do clube passando para Roojin
Kai e o primeiro presidente foi Saburo Ishii e auxiliares: Ogata, Utida, Kawamura e Azuma e, para manter
uma boa comunicação com os associados, houve a divisão em 16 setores cada qual com um responsável
(Kutyo). Em janeiro de 1977 o tesoureiro Shuzo Nakai pediu demissão e assumiu a pasta Dinnei Kooti. Na
assembléia geral do dia 19/11/1977 Sr. Saburo Ishii foi reeleito e nessa assembléia mudou o nome para Rinsu
Mutsujukai; em 1978 foi elaborada a lista dos associados e o carnê de anuidade. No calendário o lazer era
pic-nic e passeio para thermas. Em 1980, a Sra. Kikuno Konda foi agraciada com a Comenda do Governo
Japonês e nessa ocasião Mutsujukai recebeu dela uma doação de Cr$3.000,00 (Três Mil Cruzeiros) e no
mesmo ano recebeu doação de Cr$3.000, 00 (Três Mil Cruzeiros) do Departamento Feminino Wako Fujin
kai.
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No dia 10/02/1980 foi realizado Concurso de Karaokê envolvendo 3 Regiões (Sansen Taikai Noroeste, Paulista e Sorocabana); participaram as cidades de: Lins, Marília, Bastos, Tupã e Ourinhos; em
reunião, a comissão organizadora criou estandarte para a vencedora com direito a portá-lo até o concurso
seguinte. No dia 27/09/1981, foi realizado concurso de Karaokê na sede do Kaikan de Lins com a presença
do cantor Shiyotaro Kiyokawa, e o público presente lotando o salão. Em 1.983, foi comemorada em grande
estilo os 10 anos de atividades do Mutsujukai. Estiveram presentes 73 associados, tendo sido convidados
também representantes da Associação Cultural de Lins, Federação das Associações Culturais de Lins e
Associação dos Jovens. Todos teceram mensagem de congratulações. Os Srs. Saburo Ishii e Manzo Azuma
receberam um mimo especial pelos 10 anos de dedicação à diretoria. Em 1984, o concurso de karaokê das 3
regiões (sansen taikai) foi realizado na cidade de Ourinhos e Lins participou com a caravana com ônibus local
e obteve um insignificante 16° colocação. Foi lamentável. Na Assembléia de 1985 foi eleito presidente o Sr.
Yoshiyuki Koga e nesse ano a diretoria decidiu que, a partir daquele ano, todos os idosos acima de 90 anos
receberiam uma homenagem especial. E nesse primeiro ato, 5 idosos com mais de 90 anos foram
homenageados. A associação Mutsujukai considerando o esporte Gate Ball como sendo um esporte muito
saudável para manter o físico, bem como a mente dos idosos, fez doação de 10 tacos e 12 bolas ao clube de
Gate Ball. O Sr. Miyamoto, tesoureiro, pediu a demissão do cargo após a morte repentina do seu filho e em
seu lugar sucedeu o Sr. Seitaro Aoyama. O concurso de Karaokê desse ano foi realizado na cidade de Garça, a
mais nova Associação a fazer parte deste rol; na classificação por cidade, Lins ficou em 5o lugar e na
classificação individual a Sra. Utako Noguti, de Lins logrou, o 2o lugar motivo de muitas alegrias.
Relação da Diretoria do Mutsujukai
Conselheiro: Saburo Ishii
Conselheiro: Kikuno Konda, Manzo Azuma.
Presidente: Yoshiyuki Koga
Vice: Shiiti Naito
Vice: Haku Shirakawa
Tesoureiro: Kiyoto Yuwami
Secretário: Shigueyuki Koishi
Planejamento: Iseo Abe
Kutyosans:
Setor 01: Sr. Ishii
Setor 02: Iseo Abe
Setor 03: Takashi Koga
Setor 04: Kooki Masuda
Setor 05: Sr. Nakamatsu
Setor 06: Tokio Kiyozaki
Setor 07: Massato Numata
Setor 08: Shigueyuki Koishi
Setor 09: Kokenlgue
Setor 10: Harue Sakamoto
Setor 11: Keikiti Takahashi
Setor 12: Toshiyuki Kanayama
Atualmente temos 125 associados.
Autor: Shigueyuki Kishi
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Associação dos Poetas de Lins (RINSU HAIKU KAI)
Não se tem uma data exata do início da Associação Haiku kai. Na lista dos associados de 1962 faz-se
uma breve menção a respeito. Em 1967 foi lançada uma coletânea sobre as poesias escritas pelo Sr. Hatori e a
partir de então foi possível ter alguns dados para desenvolver a formação da Associação Haiku Kai. Começou
com mais ou menos 6 pessoas aficcionadas em poesia, conforme a explicação de Issen (cognome artístico do
Sr. Hatori), assim relata Kubo Missão. Lins era considerado precursor da Imigração Japonesa, e assim sendo
não era nenhuma novidade a existência de praticantes amadores da poesia (haikaista). O Sr. Kooka
Yoshikawa conheceu o mestre Nempuku discípulo de Takahama Kiyoshi, um renomado haikaista , e em
1.943, iniciou essa prática. Entre os pioneiros haikaista podemos mencionar: Bonkyu Konda, Guukyo Aoki,
Nankyoku Koishi, Itsuo Kimura, Ginkoshi, Kooyo Nishioka e Tootika. E, desde o início, já se passaram
quase 40 anos ininterruptos, graças a persistência desses incansáveis haikaistas, relata Issen. Os haikaistas
tinha por base o livro Kokaguê e uma vez feita a poesia esta era submetida ao revisor para as devidas
correções. Na década de 50 o haikai destacou-se bastante, tendo conquistado muitos admiradores que
adquiriam as publicações. Foi sem dúvida o seu auge. Como qualquer outra atividade teve altos e baixos e, na
década de 60, devido ao fato de alguns associados mudarem para outras cidades ou regiões como São Paulo,
Paraná etc, houve uma diminuição de associados, reduzindo-se para 30. Os associados remanescentes, sendo
amantes da natureza, fazem dela a fonte de inspiração. Em 1967 foi editado um livro de poesia em
homenagem aos 50 anos de Imigração Japonesa em Lins. Foram 50 poetas, com 900 poesias escritas,
incluindo os remanescentes e associados que haviam mudado para outras regiões. O livro foi considerado
inédito na trajetória da imigração Japonesa. Em 1978, com o falecimento do mestre Nempuku, o seu irmão
Jiudoshi passou a publicar Assakague e sendo o sucessor natural do mestre, todos nós passamos a seguir as
suas orientações. Nos longos anos, mais de 40, recebemos visitas ilustres como o do mestre Tatsuko Hoshino
e do prof.º Suju do Japão, e como congraçamento dessa visita foi realizado concurso de Haiku. Nessa ocasião,
o mestre Nempuku inspirou-se na florada da paineira. São algumas das boas recordações. Realizou-se por 3
vezes o concurso de Haiku em memória do mestre Nempuku, sendo a última vez em 1983. Atualmente
somos em 10 sócios e reunimos 2 vezes ao mês para praticar o Haiku e o objetivo não consiste apenas em
criar novas poesias. Queremos manter viva a preciosa iniciativa dos pioneiros na arte de harmonizar a beleza
da natureza do nosso País ao convívio social e cultural. Quero deixar registrado que a passagem histórica do
Haiku Kai de Lins foi discreta, baseada em informações esporádicas e também do diretor de expediente da
Associação Haiku kai, portanto, não teve anteriormente dados em registro onde fosse possível extrair
informações precisas.
São os coordenadores que forneceram os dados:
Gookiyo Aoki, Hitoshi Fujiwara, Isen Hatori, Missão Kubo, Mukuro Sueto, Tetsunosuke Kawamura,
Nangaku Nagashima, Recho Shimoda, Sekijo Shimoda, Jozan Muramatsu, Isen Hatori, Gukiyo Aoki e
Yassuo Obara.
07/07/1986 - Autor: Sr. Yassuo Obara
Poesia (Tanka - Melodia Poética)
Iniciou em torno de 1945 e a reunião era realizada nas casas de associados, tínhamos sócios também
de Cafelândia. A 11a reunião se deu na minha residência no dia 11/04/1951. Vieram de São Paulo os Srs. Prof.
Yoshio Takemoto e Tomoshigue Ohara; de Birigüi, Sr. Kiyo Hiramura; Mogi das Cruzes, Massayoshi
Noritika; Lins, Hissashi Yonekawa, Nankiyoku Hikari, Zen Shimada, Jun Imoto, Tadao Aoki e Anguetsu
Satake; Cafelândia, Sai Arata, Bojo amatsu, Itiro Takeyama, Massuki Takeyama e Tiyaki Takamine e nessa
época, Kookei Takeda já havia falecido. Em 04/06/1948, o Sr. Kookei veio à procura de minha casa.
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Na reunião de música, sempre nós nos encontrávamos, mas, essa foi a primeira vez na minha casa.
Nessa época, o Sr. Takeda vendia tecido fabricado na fiação de seda de Lins. Quando nos encontrávamos, o
assunto era poesia e música entre uma pinga e outra, pois, ele gostava muito de beber. Em 26/08/1948, a Sra.
Shigueko Nakayama veio ao nosso encontro e ficou combinado de ir até a sua casa naquela noite.
Convidamos também o Sr. Takeda. Entre um verso e outro que fluía, tomamos uns drinks e pernoitamos lá,
acredito que foi muito trabalhoso para Sr. Nakayama. Em 29/07/1951, a minha irmã veio de Santo André
para o casamento do meu irmão mais novo, e foi fazer uma visita ao Sr. Takeda no dia 31/07/1951, que estava
enfermo, e esse foi o nosso último encontro. No dia 07/08/1951, seu estado piorou e veio a falecer aos 38
anos. Quando recebi a notícia de seu falecimento eu estava fora de casa a serviço, e no dia seguinte quando
fui a sua casa, o enterro já havia terminado. O Sr. Ken Odaguiri veio a procura da Sra. Tarama e na residência
dela reunimos com Hiranuma e Sr. Bojo Amato e compomos uma música. A Sra. Tarama fazia parte da
Associação que lançava a cada bimestre uma revista sobre canção poética razão porque fomos recebidos com
muita alegria em sua casa. Quando ela mudou para São Paulo, fez uma dedicada para mim "esta é a última
vez que uso a enxada no frescor de outono". Em 20/04/1.964, fui presenteado com 2 volumes de livros
escrito por Hota Murayama e um banner escrito por Yurikiti Takeda com uma famosa poesia escrita. Guardo
com muito carinho. Em 20/09/1.953, foi realizado em Cafelândia o encontro dos adeptos da canção poética e
lá estavam Guiyufu Tono, Toshiyuki Uemura, Satori Yoshimura, Jun Imoto, Tiyaki Takamine, Sai Arata,
Bojo Amatsu e Nankiyoku Hikari; e entre eles os que estão vivos são: Arata, Amatsu e Nankiyoku. Em São
Paulo, estão os irmãos Takeyama dando continuidade a prática da Canção Poética , coisa muito valiosa. O Sr.
Saburo Takeyama atualmente tem publicado as suas canções poéticas no jornal e todos nós temos lido e
apreciado. Quando ele residia em Lins, participou do 1o concurso de canção em Lins e ganhou o 1o lugar. Fez
parte do corpo de jurados Dr. Konda, pois, ele era um profundo apreciador da canção poética. O Sr. Guiyofu
Amano, de Bastos, o Sr. Kazan Nagashima, de Presidente Prudente, enviavam para nós com freqüência as
canções poéticas. Hoje lamentavelmente eles não fazem parte do nosso mundo. Residiam em São Paulo
personalidades ilustres como Katsuki Nakai, Yoshio Takimoto, Shigueiti Sakai e o prof. Kikuji Iwanami, de
quem recebemos muitas orientações e favores. O Sr. Seimu Yoshimoto, de Itanhaém, também deixou este
mundo ainda muito jovem. Masuji Kiyotani, Tsunaeju Tokuo e TooseiSezaki, nessa época dedicavam a
canção poética com muito afinco; os Srs. HIroshi Kawahara, Yonezawa Kiyoshi eram os encarregados de
selecionar as canções que eram publicadas no Jornal Paulista Shimbum. Atualmente essa tarefa é executada
pelas senhoras Tomie Ogassawara, Tikaku Hironaka, Sumiko Mizumoto. Kiko Nishida, Haruga Nakai e
Fumi Morishigue que são excelentes Tankaistas. Quando Sumiko Imoto tomou o comando da Associação dos
Tankaistas, aguçou ainda mais o seu potencial de criatividade , imaginação e força de vontade.
Autor: Shigueyuki Koishi
Igreja Metodista
A Igreja Livre Metodista foi fundada em 1950 com a aquisição de um terreno e construção da sede
pelo nissei João Mizuki, na Avenida Duque de Caxias, 511, e sua mãe foi a primeira adepta a ser batizada, era
o início de tudo. A sua mãe cuidava dos netos e freqüentava a escola dominical da igreja. O Sr. Mizuki mudou
para São Paulo, sendo substituído pelo Sr. José Meliciano que ficou zelando das atividades da Igreja por um
ano, quando deixou o prédio por ter mudado de religião, vindo a ser substituído pelo pastor Sr. Kinzo Utida,
vindo de Lucélia. Ele comprou residência particular, foi benquisto pelos imigrantes nipônicos. O pai do Sr.
Koishi foi batizado nessa época. A escola dominical tinha uma freqüência de 60 a 70 pessoas e mais de 57
pessoas haviam sido batizadas. Atualmente está restrito a algumas famílias de freqüentadores. Os jovens
deixaram os seus lares em busca de melhores condições econômicas e mudaram para grandes centros como
São Paulo e outros lugares. Os remanescentes são em torno de 5 a 6 adeptos. Na época do Pastor Utida
formaram três pastores, entre eles, o Pastor Takuo Oshima que foi ministrar na Igreja de Campinas. O pastor
Mitsuo Nagata está ministrando na Igreja do Bairro da Saúde em São Paulo e o pastor Hinoyuki Hara mudou
para Japão. A recordação maior que fica é a recepção do Pastor Toyohiko Kagawa (do Japão) que fez uma
palestra no clube dos Jovens, sendo traduzido pelo pastor Mizuki em 1953.
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Fui batizado em 13/09/1958 pelo pastor Utida, tornando me associado. O pastor Utida mudou para
Barretos em 1959 e em seu lugar recebemos o pastor Seiti Shimizu, sob seu ministério 38 associados foram
batizados, mas foi transferido para São Paulo e durante 2 anos a Igreja de Lins ficou sem pastor. Em seguida,
o pastor Sakuma veio transferido de Marília e foram batizados os Srs. Kooti, Kimura, Kiyoharo Uehara, casal
Kaoru Yoshimoto, casal Itiro Kondo e Sr. Yokofuji. Em 1967, passou a ser assistido pelo pastor Oshima que
ministrava em Marília e nessa época foram batizados mais ou menos 6 associados. Em 1978, recebemos o
pastor Kiyohito Amakawa que ficou pouco tempo e novamente passou a ser assistido pelo pastor Tamba de
Marília. Neste ano (1986) estamos comemorando 50 anos de fundação da Igreja Metodista de Lins. Para a
festa de comemoração vieram do Japão inicialmente o pastor Hatiro Utiki no dia 11/05/86 às 14:30h. que
celebrou uma missa especial com a participação de 31 associados; no dia 17 de julho(quinta feira), às 14:00h
o pastor Takanobu Takano ministrou uma palestra especial. O pastor Takano veio a primeira vez ao Brasil
em 1966, a segunda vez, em 1974, e após a palestra nessa ocasião foi servido uma grande churrascada. Essa
portanto, era a sua terceira estada no Brasil. Ao deixar Lins rumou para Londrina, Maringá, Iguaçu e
Argentina, retornando para São Paulo no dia 27 onde participou de ofícios na Igreja da Liberdade. Na terçafeira foi para a cidade de Embu, na quarta-feira, São José, de forma ordenada com todo esforço e na seqüência
na igreja de Esteba e às 14:30h participou da festa de despedida na Igreja da Saúde em São Paulo e a noite
partiu para os Estados Unidos da América. Com a recepção dessas importantes autoridades da Igreja pudemos
comemorar os 50 anos de fundação da nossa Igreja Metodista de Lins. Finalizamos desejando, em nome dos
associados de Lins, a todos as Autoridades da Igreja que nos prestigiaram, muita saúde e longevidade.
Amém .
28/08/1986 - Autor Shigueyuki Koishi
Beisebol:
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Em comemoração aos 70 anos de Imigração japonesa de Lins, fui incumbido de relatar sobre as
atividades do beisebol ao longo da história. Com base no livro comemorativo dos 40 anos de beisebol é que
passei a desenvolver sobre esse esporte em Lins. Teve início em 1929, portanto, há mais de 57 anos. O time
Yuba, de Aliança, veio para Lins e ficou por 30 dias dando assistência aos primeiros praticantes de beisebol
de Lins e teve como orientadores os senhores Satoshi Kimura e Tatsuo Sato, a quem couberam a formação do
time de Lins. Em 1930, foi realizada a 1a competição juvenil de Beisebol em Aliança; a 2a foi em 1931, na
cidade de Lins. Em novembro de 1933, a Associação de Jovens de Lins organizou a Competição Nacional de
Beisebol, categoria Juvenil, em nossa cidade, sendo talvez a primeira em nível brasileiro com a participação
dos times de Aliança, Bastos, Lins entre outros no total de 6 times, com duração de 5 dias. Lins foi campeã.
No ano de 1936, foi realizada no Bairro Nipolândia, em Birigui, a 4a competição Brasileira de Beisebol, e
nessa feita, Lins perdeu para o time de Tietê. Desde então, não participou de mais nenhuma competição de
nível brasileiro, e no período de guerra não houve atividade. Em 1961, participou da 15a Competição
Nacional e, na disputa final, Lins jogou com Londrina e obteve uma fabulosa vitória como é do conhecimento
de todos. Essa vitória é graças a atuação espetacular do capitão Issamu Iwassaki, na sua excelente
performance, nos 23 anos de idade e que nós, com muito orgulho, queremos deixar registrado. Neste ano
(1986), a Associação de Beisebol teve como programação a participação na Competição Internacional
Categoria Juvenil em Buenos Aires (Argentina). Nas 4 competições foram vitoriosos e teve a participação de
16 jogadores e o jogador revelação foi Roberto Honda,tendo como técnico da equipe, Yoshihiko
Kashiwakura. Nos dias 05, 06 e 07 de setembro, recepcionamos o time de Softball feminino da Argentina que
disputou com o Time Juvenil de Lins, durante 3 dias. Posso afirmar que essa competição de nível
internacional foi sediada pela primeira vez no Brasil, em Lins. Em 20 de setembro, foi realizada no Peru a 2a
Competição Sul-Americana Juvenil de Beisebol, onde 11 países da América do Sul participaram por um
período de 10 dias. A delegação brasileira era formada de 16 jogadores, e o Técnico foi o Sr. Yoshihiko
Kashiwakura. Das 5 partidas, venceram 4, mas na contagem geral perdeu na finalista para Venezuela. Assim,
o Brasil ficou em 3o lugar na contagem geral. Conquista essa que deve ser comemorada com muito orgulho.
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O nosso lamento é que nesta 2a Competição Internacional, nenhum jogador de Lins foi convocado
por falta de idade. Mas Lins não deixou de brilhar, pois o técnico da delegação Brasileira foi o linense
Yoshihiko Kashiwakura. Para a próxima competição internacional a ser realizada na Holanda em 1987,
estamos na expectativa de ter pelo menos três jogadores de Lins.
Iniciada em 1970, a sete anos atrás, a categoria infanto-juvenil, de cujo time atuei como orientador,
e,atualmente, ao ver o empenho e a dedicação dos adeptos do beisebol em continuar a cuidar da semente
lançada, é um motivo de orgulho para todos nós, amantes desse esporte. E, para finalizar, desejamos aos
praticantes do beisebol uma boa formação física, moral, social e espiritual acima de tudo.
Autor -Tokujiro Kashiwakura
Templo Honpa Hongwanji de Lins (Lins Hongwanji)
"Queremos parabenizar a comemoração dos 70 anos de Imigração Japonesa de Lins". Sinto me
honrada ao mesmo tempo surpresa em receber o convite para escrever sobre a história do Templo Honpa
Hongwanji de Lins na passagem dos 70 anos de Imigração Japonesa em Lins, pois, considero uma missão
muito delicada e de suma importância. Com total liberdade recebida dos associados para essa missão, aceitei
fazê-la humildemente, conforme disposição de tempo.
Em 1954, a Sacerdotisa Kunkai Okayama da sede do Templo Hongwanji do Japão na Cidade de
Kyoto, veio para a Cidade de Lins - SP. Inicialmente instalada no Clube dos Jovens de Lins, passou a dar
assistência em Lins, seus bairros e nas cidades circunvizinhas, conquistando rapidamente muitos adeptos e
com isso veio a necessidade de ter uma sede própria. Foi constituída a comissão de construção da sede
formados pelos voluntários: Itizo Moribe, Katsuhiko Yoshizumi, Tiyozaburo Nawa, Hitihei Horita, Ritaro
Nakamura, Uhei Nomura, Hakuji Fujinaga, Iwajiro Maeda, Tiyoki Kaiti, encabeçada pela Sacerdotisa Kunkai
Okayama. Visitaram mais de 700 famílias em busca de contribuições e assim foi possível adquirir o prédio da
Rádio Clube de Lins que após as reformas foi adaptado para sede do Templo Honpa Hongwanji de Lins. Foi
recebida, da sede central de Kyoto no Japão, autorização para a instalação da Imagem do Buda Amida em
Lins. Foi então constituída juridicamente como Templo Budista de Lins do Brasil, tendo como 1a sacerdotisa
Oficial Kunkai Okayama. A continuidade do templo até os dias de hoje com as devidas adaptações e
melhoramentos de acordo com o seu tempo, deve muito primeiramente a profunda e integral dedicação da 1a
sacerdotisa Kunkai Sensei, bem como ao esforço e integral atenção e dedicação da Associação das famílias
(monto kai) e também da associação das Senhoras (Fujin Kai), as quais devemos expressar as nossas
profundas gratidões.
Explicar o significado do HOTOKESSAMÁ, seria para nós em simples palavras, como o coração de
mãe. A mãe tem como desejo principal criar um filho saudável. Porém, não basta. Ela deseja que o filho
adquira sabedoria. A sabedoria nos é dada pelo Santo Kanron Samá. Amida Niyoraisamá é constituído pela
força de inúmeros santos (da sabedoria, da força, da alegria, do vento, da chuva, etc), seria a soma do
conjunto. Quero aprofundar um pouco mais no santo da sabedoria. O Santo Kanron Samá tem como função
tirar o nosso sofrimento e trazer-nos a alegria e a felicidade. A nós é imputado diversos sofrimentos e a
esperança de ter este sofrimento aliviado é uma grande alegria. E essa esperança é anunciada pelo Kanron
Samá, a qual devemos receber com muita satisfação e humildade. Em relação a alimentação, quando é
imprópria, a nossa mãe não irá nos oferecer. Da mesma forma em relação aos nossos desejos, devemos nos
automeditar para poder realizar com perfeição os nossos atos e o fato de aceitar esses nossos atos é o
verdadeiro feito do HOTOKESSAMÁ.-Sei Boosatsu. Ao ler o Sutra, observamos que, atrás dos passos dos
santos, brota a flor de lotus, mas aos passos do Santo Sei Boosatsu as bases do mundo em que vivemos
estremecem. Isso significa o quanto é rigoroso o seu ensinamento. Podemos comparar a influência do Santo
Kanron Samá com a sensibilidade materna e a influência do Santo Sei Boosatsu como o rigor do pai. Amida
Niyorai Samá é o conjunto dos desejos do Santo Kanron Samá e Sei Boosatsu. Nenbutsu é o nome de Amida
Niyorai Samá, assim também, Nenbutsu é a forma de diálogo nosso para com Ele. No mundo atribulado em
que vivemos, se confiarmos os nossos passos, os nossos dia-a-dia ao seu ensinamento, certamente venceremos
todos os obstáculos e alcançaremos o caminho da serenidade e paz que efetivamente é a felicidade que o ser
humano almeja.
Namoamidabutsu.
Sacerdotisa Tijo Okayama. - Sacerdotisa Oficial do Templo Honpa Hongwanji de Lins
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Seicho-No-Iê
Fundado em 1936 ma Era Showa 11 (obs: Era Showa começou em 1925), com os esforços
de: Tarokiti Fijiwara, Jisaburo Shimoya, Makizo Morotomi, Sentaro Shoya, Fujio Iwashiro, Zenshiro Kaneto,
Shizue Kamei e Kamenosuke Fukushima, somando 20 associados, incluindo adeptos de Promissão. A
Associação de Adeptos da Seicho-No-Iê tiveram a primeira formação em Lins. O primeiro Presidente foi
Jisaburo Shimoya que atuou com muito êxito. Mas, com a 2a guerra, que eclodiu no pacífico, as atividades
religiosas teve um momento de interrupção. Em 1951, pós-guerra, foi inaugurada a Igreja Latino Americana
em São Paulo. Lins também filiou à entidade Sul Americana e o seu primeiro presidente foi Kamenosuke
Fukushima e na Era Showa 27 (1956) a sede da Seicho-No-Iê de Lins foi instalada na Rua Maria Esméria,
218 - Bairro Ribeiro. Nesse ano o Preletor Katsuki Tokuhisa visitou o Brasil e as atividades da Seicho-No-Iê
tiveram um avanço em Lins e região bem como em todo o Brasil. Na Era Showa 59 (1980), o então presidente
Yukio Nishizawa desativou a antiga sede e passou a construir a nova sede com 968 m2, em concreto, em
moderna arquitetura. O fundo foi conseguido com o apoio de associados de Lins e região, em especial do Sr.
S. Nakazawa de Bauru, e da Associção das Senhoras "Pomba Branca". Nessa época começaram a
surgir adeptos não nipônicos. O ensinamento do mestre Massaharu Taniguchi está difundindo mundialmente.
O princípio da Seicho-No-Iê não consiste apenas na cura da doença física ou para solucionar problema
material; mas principalmente para aprimorar espiritualmente com a implantação do pensamento positivo e
eliminando o negativo. Esse é o dever nosso como ser humano, como filho de Deus. O mal representa a
sombra da nossa vida. Assim sendo, a nossa atitude é fator importante para eliminar o mal. Sendo uma
Filosofia, a Seicho-No-Iê é aberta a qualquer princípio religioso. Prega harmonia a tudo, partindo do princípio
de que tudo é criação de Deus. E ensina a filosofia do Mestre Taniguchi: tendo fé em Deus, todos os
problemas da vida serão solucionados. Os nomes dos ex-presidentes, desde a fundação: Jisaburo Shimoya,
Kamenosuke Fukushima, Zenshiro Kaneto, Naojiro Uchida, Yukio Nishizawa, Bunshiti Sato. Atualmente a
Associação Seicho-No-Iê de Lins está filiada à Associação Latino Americana de Seicho-No-Iê, com sede em
São Paulo e a Associação Noroeste setor 2, sendo a Associação de Bauru a principal, seguido de Lins. A
Associação de Lins tem como Orientadora a Sra. Uta Miura e presidente Sr. Keniti Nakamura, e exerce a
Presidência do setor não nipônico, o Sr. Frank Yano. A presidenta da Associação de Senhoras "Pomba
Branca" é Miyuki Umeda. E a presidenta da "Waka Hato" a Sra. Akiko Miura. Presidente dos Jovens Kazue
Totsugui. A Associação Seicho-No-Iê de Lins sob a responsabilidade das pessoas acima mencionadas
caminha em busca da verdadeira felicidade neste mundo de inquietações e contradições.
Autor: Keniti Nakamura

Escola Japonesa
A fundação foi em 1929, com o início do curso em 1930, tendo como responsável o Profº. Tanigaki.
Sucederam na administração, os senhores Anda, Kamei, Inoue, Tanaka e Yamaguchi. Em 1935, haviam
matriculados 136 alunos e nos municípios haviam 34 escolas japonesas, com um total de 1800 alunos. Com o
passar dos anos a influência nacionalista passou a dominar e a língua estrangeira passou a sofrer restrições por
parte do governo e, em dezembro de 1938, as escolas japonesas foram fechadas em todo Brasil. Entretanto, os
colonos de Lins decidiram pela continuidade do ensinamento do idioma e os cursos passaram a ser
ministrados à noite, em galpões improvisados. Com a eclosão da guerra a atividade foi totalmente paralisada.
Mesmo após a guerra, o diálogo em idioma japonesa foi restrito, mas, timidamente, foram reiniciados os
ensinos do idioma japonês em residências. Nessa época, surgiu inquietação social com a rixa entre o grupo
que acreditava na vitória do Japão na 2a guerra e o grupo que admitia a derrota que o Japão havia sofrido (Katigumi X Makegumi) foi uma fase negativa que os imigrantes viveram. Gradativamente, surgiram escolas
particulares de língua japonesa: escola Assoka ministrado pelo Prof. Oda; Escola Oshiro; Escola de Ateliê
Kikudi Shimoda; configurando a normalidade com a freqüência de muitos alunos, mas não existia um cli
de harmonia devido a agitação social predominante.
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Posteriormente, a Associação Cultural de Lins responsabilizou-se em dar continuidade a aula
japonesa e alugou um local na rua Floriano Peixoto e foi nomeada a Profª Kazuko Ikeshoji, que posteriormente
foi substituída pelo Profº. Fuji, seguido pelo Profº. Yoshida que ministrou curso extra sala, levando os alunos
para conhecer fábricas das regiões para incrementar os conhecimento dos alunos. Posteriormente, passou a ser
ministrado pelo Profº. Morita nas dependências da Associação Esportiva Linense. A Profª Umeko Nomoto,
dedico por 10 anos ao desenvolvimento da escola japonesa. Em seguida tivemos mais 2 ou 3 professores.
Atualmente, temos a orientação do Prof. Massaru Shibao. Embora a escola japonesa tenha passado
por alto e baixa, mantêm relacionamento de intercâmbio com a federação da Associação da Difusão da
Língua Japonesa e tem participado de encontros e reunião de professores, bem como curso extra-sala (Rinkan
Gakko e Gakushu Happyokai), portanto, mesclando atividades extra-sala ao currículo, tendo como objetivo
dar uma formação completa ao aluno. Desde que a Associação Cultural de Lins assumiu esta responsabilidade
transcorreram 30 anos, graças a colaboração dos associados. Passamos da 1a geração para a 2a geração e
caminhamos para 3a geração, sempre honrando o princípio básico estabelecido que consiste não somente em
dar instruções técnica de aprendizado, mas visando introduzir os alunos na vida profissional e social. A
continuidade deste trabalho requer a colaboração e a participação dos associados sem a qual, o futuro é
incerto.
Autor: Shigueyuki Koishi

Associação das Senhoras Cooperativista (Nookyo Fujin Kai)
Há 40 anos inaugurou-se o depósito da Cooperativa Agrícola de Cotia em Lins, com grande festa, era
época em que a guerra havia chegado ao fim. Conforme consta na Ata da Associação dos Jovens
Cooperativista, os 28 jovens associados iniciaram a criação de aves e fizeram a subscrição para serem
associados da Cooperativa. Nascia, assim, a Cooperativa Agrícola de Cotia de Lins. No transcorrer dos 40
anos houve diversidade de atividades, desde a avicultura, fruticultura, cafeicultura, horticultura, etc. Os
associados são em número de 200. Pela filosofia da Cooperativa Agrícola de Cotia diz que o sucesso da
atividade agrícola estava atrelada a participação das esposas e, assim sendo, acontecia anualmente na sede do
Moinho Velho no município de Cotia palestras com duração de uma semana. As jovens esposas dos
associados da Cooperativa Cotia participaram desse encontro no ano de 1957, e receberam importantes
instruções para conduzir condignamente a nova família que estariam constituindo e também para cuidar da
parte agrícola. Muito antes nesse local era comum realizar encontro de jovens, filhas de cooperados para
estudar sobre culinária, artesanatos, etc; num desses encontros participaram da cidade de Lins 13 moças,
juntamente com as de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e da redondeza. Participaram de
palestras, pesquisas, reuniões entre outras atividades. Foi um encontro muito proveitoso e inesquecível. As
moças que participaram desse encontro voltavam aos seus lares acalentando um grande sonho e em ocasiões
de festas como Bon Odori, preparavam petiscos e guloseimas com as receitas que aprenderam no encontro. A
Cooperativa fundamentava as orientações dadas às esposas porque elas é que ficavam a maior parte do tempo
cuidando da casa junto com os filhos pequenos e os idosos. Uma boa orientação para a condução do lar e da
atividade agrícola se fazia necessária. O 50° aniversário do bairro Tangará foi comemorado com muito
glamour, pois existia um grande número de moradores e isso está diretamente ligado à existência da
Cooperativa. A participação de jovens e idosos na comunidade, a continuidade da escola japonesa, a prática
de esportes, karaokê e outras atividades sociais são reflexo direto do bom desenvolvimento das atividades em
grupo (Kyodô). Em março de 1964, foi inaugurada no Depósito da Cotia em Lins, a Associação das Senhoras,
tendo como as primeiras presidentes a Sras. Nobuko Imoto e Massako Sassaki. Graças as suas dedicações,
inúmeros estudos relativos à agricultura, à economia, à culinária, aos trabalhos manuais etc, foram
desenvolvidos e o trabalho de monitoramento era feito pelos orientadores da Cotia. A Associação das
senhoras foi premiada com homenagem do "lê No Hikari" e acreditamos que essa homenagem só veio a
acontecer graças a existência da Cooperativa. A receita da Associação das senhoras era proveniente das
vendas de missô, manju, tofu, trabalhos manuais, etc, na exposição agrícola.
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Sendo esposa de agricultor, além do trabalho na lavoura, dos afazeres da casa, ainda participava 2 ou
3 vezes ao mês de reuniões onde encontrava senhoras de lugares diversos para a realização de atividades
manuais (pintura, bordado,etc). Os trabalhos incompletos eram terminados em casa. As receitas obtidas com
as vendas desses produtos em bazar eram utilizadas para viagens e pagamentos de contas diversas, além de
contribuições que eram feitas para a associação Linense de Cegos, Casa das Crianças, etc. Ver os produtos
colhidos na sua propriedade expostos na Exposição Agrícola era o maior orgulho de todos os proprietários.
0 maior problema dos agricultores é formar o seu sucessor. Para se colher bons frutos na agricultura é
necessário empenho integral de toda a família com um objetivo pré-defínido sem a qual jamais poderá
concluir o plano. Temos exemplos de famílias que sucederam na atividade agrícola por 3 gerações seguidas.
A liderança forte é uma necessidade para se obter o sucesso. A Associação de Senhoras tem atualmente 60
associadas incluindo famílias que participam esposa e sogras que em comum convívio, buscam uma solução
promissora em convivência harmoniosa para o desenvolvimento do lar. Assim é a nossa Associação das
Senhoras da Cooperativa.
Autora: Eiko Mizoguti - setembro de 1986

Relação das Personalidades que foram Condecoradas
com a Comenda pelo Governo do Japão
- 1970
- 1974
- 1975
- 1977
- 1977
- 1977
- 1980
- 1981
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1990
- 2003

4o grau
5o grau
6o grau
6o grau
6o grau
6o grau
5o grau
6o grau
6o grau

Dr. Motomu Konda
Sr. Saburo Ishii
Sr. Jussaburo Tanji
Sr. Kiyoiti Ogata
Sr. Tiyotoku Taminato
Sra. Kinu Tarama
Sra. Kikuno Konda
Sr. Hiroshi Kato
Sr. Zenshiro Kaneto
Sr. Mitsuomi Nakano
Sr. Shiiti Naito
Sr. Yoshiyuki Koga
Sr. Denshiro Saito
Dr. Ioshiro Sado - Ordem do Sol Nascente

Personalidades da Colônia que foram homenageadas com Título de Cidadão Linense
- 1966
- 1968
- 1976
- 1983
- 1984
- 2002

Reverendo Tomojiro Ibaragui
Sr. Teissuke Kumassaka
Sr. Moritaro Koga
Sr. Hideki Yoshida
Padre Massaru Kondo
Pedro Mitsuharu Onuki

Senhoras Homenageadas com o Título de Mãe Linense pela Câmara Municipal de Lins
-

1975
1978
1983
1995

Sra. Terezinha Imamura
Sra. Yoshiko Arakawa
Sra. Massako Inoue
Sra. Mitsue Aoki
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Pessoas que se destacaram na Política
- Dr. Yoshifumi Utiyama - Deputado Estadual - 2 mandatos
- Dr. Geraldo Sato - Vereador de Lins - 3 mandatos
- Sr. Taneo Miura - Vereador de Lins - 1 mandato
- Sr. Toshio Sato - Vereador de Lins - 1 mandato
- Sr. Shinshi Tanaka - Vereador de Lins - 1 mandato
- Dr. Kitizi Yamauti - Vereador de Lins - 4 mandatos
- Dr. Hidemassa Kikuta - Vereador de Lins - 1 mandato
- Sr. Kiyoshi Tokumoto - Vereador de Lins - 1 mandato
- Sr. Minoru Kondo - Vereador de Lins - 1 mandato
- Dr. Ioshiro Sado - Vereador de Lins - 2 mandatos
Associação do Templo Yassukuni (YASSUKUNI-KÔ)
Instalada inicialmente na região de Marília, foi transferida para Lins no ano de 1964. Sr. Fukushigue
Sato foi o 1o coordenador eleito pelos associados; trabalhou com o objetivo de aumentar o número de
associados. O entretenimento para os associados era a exibição de filmes. A renda das exibições de filmes era
destinada para asilo. Na comemoração do 10° aniversário de fundação da Associação do Templo Yassukuni
de Araçatuba participou do torneio de Sumô e conquistou troféu. Em 1968 o Sr. Fukushigue Sato mudou para
São Paulo, sendo substituído, por unanimidade, pelo Sr. Manzo Azuma; foram indicados para assumir o
Conselho Deliberativo os Srs. Dr. Motomu Konda, Kiyoiti Ogata e nova campanha para aumentar associados
foi implementada e conseguiu-se arrecadar até o final do ano 91.226 Yen que foram enviados ao Templo
Yassukuni do Japão. Em 1969, foi comemorado os 100 anos de fundação do Templo Yassukuni do Japão. O
Sr. Shigueo Nakamura presidiu a associação por um ano, vindo a falecer por motivo de doença e novamente
foi presidida por Manzo Azuma. Para sanar as dificuldades de comunicação com os associados foi criada
filial em Getulina e Guaiçara. Getulina sob a responsabilidade do Sr. Sonehara e Guaiçara, pelo Sr. Suzuki.
Em 1982, devido a proibição de envio de dinheiro ao exterior, as arrecadações provenientes de associados
foram depositadas em banco até que fosse liberado a remessa de recursos ao exterior. Em 1985, por motivos
particulares deixou a presidência, sendo substituído pelo Sr. Keniti Nakamura. O senhor Manzo Azuma foi
indicado para assumir o posto de Conselheiro e recebeu uma condecoração do Templo Matriz do Japão pelos
relevantes serviços prestado por um período de 18 anos em prol da Associação Templo Yassukuni de Lins.
Autor Manzo Azuma - novembro de 1986

Recordações
Aportamos no porto de Santos em 22/03/1932. Deixamos a nossa terra natal com o objetivo de
trabalhar na lavoura. Praticar a agricultura era o nosso sonho. Aos 70 anos de vida, 50 de convivência neste
imenso país que relembro, os ventos das estações são coisas passadas. Vim morar no município de Lins no
bairro Yabiku e, ainda hoje, continuo na agricultura. Quero discorrer um pouco sobre os bairros que
circundam o meu. Bairro Ideal, Fazenda Tarama e Bairro Yabiku. Estamos distantes de Lins 11 quilômetros
pela estrada vicinal Lins-Sabino, situado também, vizinho de uma estrada municipal de 7 Km, margeando o
Rio Campestre, sendo à direita da Fazenda Tarama e à esquerda do Bairro Ideal; exatamente a parte baixa do
rio. A terra é muito fértil com formação geográfica de relevos suaves, portanto, adaptável para qualquer tipo
de plantação. É de admirar a sabedoria dos pioneiros que souberam fazer uma boa escolha ao adquirir este
pedaço de chão tão abençoado pela localização e produtividade que nos enchem de orgulho e até de inveja. A
fazenda Tarama tinha 200 alqueires e era propriedade do Cônsul Japonês Tetsunosuke Tarama que atuava no
escritório de Bauru.
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For desbravada em 1921 com a introdução do cultivo de café e pastagens. Quando deixou o posto de
Consulado em Bauru, o Sr. Tarama veio residir na fazenda e passou a orientar os nipônicos residentes em
Lins. Faleceu na época da grande guerra. Posteriormente a viúva recepcionou o jovem Príncipe Toshihiko,
descendente do império Japonês, com quem passou a coabitar. Com o passar do tempo mudaram para São
Paulo. Quando passo em frente a escola japonesa da fazenda Tarama posso visualizar a imagem do Cônsul
Tarama. Bairro Ideal foi loteado e posto a venda pelo imigrante da Província de Fukushima, Sr. Jiro Sato, em
1922. No auge da colonização chegou a ter mais de 100 famílias de imigrantes japoneses que geravam muitos
movimentos e riquezas; mas com o passar dos tempos os moradores foram buscando novos horizontes,
objetivando melhores condições de vida. Atualmente moram as famílias Zennosuke Yamaichi, Toshio
Yamada e Irmãos Tobara que exploram a agricultura com culturas e atividades diversas. O bairro Yabiku foi
fundado em 1922, foi loteado pelo falecido Motoku Yabiku e como foi mencionado anteriormente, de relevo
suave e muito fértil, por isso, não tínhamos do que reclamar. No auge da colonização chegou a ter 80 famílias,
conseguiu produzir muitas riquezas e desenvolvimentos, mas, como ocorreu nos outros bairros, a maioria dos
moradores mudou para outras regiões em busca de novas oportunidades. Atualmente, moramos a minha
família e a família Kameyama. Na comemoração do 50° aniversário de fundação do bairro Yabiku, organizei
uma grande festa e foram convidados todos os ex-moradores do bairro. Foi celebrado um culto em memória
dos imigrantes falecidos do bairro. Nessa missa campal (Ireisai) estiveram presentes mais de 100 pessoas da
lista dos ex-moradores e foi realizada na minha humilde residência. Todos nós unimos os nossos ombros e
celebramos o culto em memória dos pioneiros falecidos em respeito e em gratidão pelo imenso sacrifício
deles em prol do desenvolvimento do bairro. Foi um momento de muita emoção vivida por todos nós,
presentes ali naquele instante. Sendo eu um dos moradores remanescente, tinha como desejo realizar a missa
campal (Ireisai) em gratidão aos bravos pioneiros do bairro e ao conseguir realizar esse desejo sinto me
espiritualmente aliviado. Na festa de confraternização foi abatido um novilho de minha propriedade,
proporcionando a todos muita fartura. Longe da minha terra natal por mais de 50 anos, mas por amor a esta
fazenda através de muita luta e sacrifício é que amarei intensamente este bairro. Meus filhos nasceram e
cresceram no bairro Yabiku e por isso, quero preservar este lugar para que eles possam, sempre que possível,
reviver a sua infância. Este é o meu desejo. Atualmente, estou criando gado e cultivando plantação. A minha
recompensa de todos os meus sacrifícios por uma vida inteira é ver os meus filhos descansando
tranqüilamente na sombra da varanda, em visita à família nas férias do emprego.
Autor Koken Igue
Dança Típica Japonesa (Nihon Buyô)
Em 28/10/1970, portanto, há 16 anos atrás, foi fundada a filial do Grupo de Dança Ikeda. Na época,
constituíam integrantes da filial as senhoras Kikuno Konda, Massae Matsuura e Assako Nakagawa. As filhas
do Prof. Juntaro Ikeda, as irmãs Junko e Reiko, vinham uma vez ao mês para ensinar a dança. Começou com
23 senhoras e 9 senhoritas, totalizando 32 alunas. O nome do grupo era Grupo de Dança Filial Ikeda de Lins.
A sua primeira apresentação foi em março de 1972 com muita pompa. Passado 2 anos, em 1974, fez-se a
segunda apresentação. No decorrer dos anos as dançarinas solteiras, por motivo de estudos deixaram
gradativamente de fazer parte do grupo de dança. No decorrer dos tempos, deixaram o grupo as senhoras
Massae Matsuura por motivo de mudança para São Paulo e Kikuno Konda por motivos particulares; Assako
Nakagawa assumiu a liderança do grupo e permanece ensinando aos amantes da dança até a presente data. Em
outubro de 1978 foi realizada a terceira apresentação em Lins, com muito êxito. Em 29 de outubro de 1984 o
grupo foi-se apresentar no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo Paulista à convite da Prefeitura
Municipal de Lins, a pedido do Governo Estadual. No ano seguinte, em 1985, fez uma grande apresentação
em comemoração ao 15° aniversário de constituição do grupo em nossa cidade. O esforço de todos resultou
numa excelente apresentação que empolgou a todos. Sob o comando da senhora Nakagawa o festival de
danças típicas tem prosseguido, tendo a participação de adeptos de cidades vizinhas. Atualmente temos 18
associadas e mensalmente temos a assistência da professora Sumiko Ikeda, e todas têm renovada as sua
energias, razão da continuidade dessa prática cultural.
Autor Hiroshi Yamashita
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Clube de Xadrez Japonês de Lins (RINSU SHOGUI KAI)
Há 34 anos quando ainda não existia um clube oficial de jogo de xadrez japonês, já havia muitos
praticantes. Em outubro de 1953, houve pela primeira vez competição dessa modalidade esportiva entre 4
cidades. Talvez por esse motivo tenham surgido praticantes em outras cidades da região. Nessa primeira
competição participaram as cidades de Lins, Promissão, Guaiçara e Getulina. Acredita-se que reuniram
muitos amantes desse esporte. O campeão foi a cidade de Promissão e por isso imaginamos que lá havia bons
enxadristas (praticantes de shogui). Em março de 1956, foi realizada a primeira competição de enxadristas
(praticantes do Shogui) da região noroeste, em Promissão. Participaram da parte leste (Higashi) as cidades de
Getulina, Lins, Promissão e Guaiçara e da parte oeste (nishi) as cidades de Araçatuba e Mirandópolis. A
segunda competição da Noroeste foi em Araçatuba e a terceira competição em Lins, em janeiro de 1957. A
competição era por equipe e individual, e teve 67 participantes, sendo, portanto, muito animada. Com o passar
dos tempos o número de praticantes das cidades de Promissão, Guaiçara e Getulina diminuiu drasticamente e
eles participavam de competições da Noroeste como integrantes do clube de Lins. Atual diretoria do clube do
xadrez Japonês de Lins(Rinsu Shogui Kai) é composta: presidente- Kunio Hamamura; 1o vice: Hideo
Shimoda; 1o tesoureiro: Tamizo Kunii; 2o tesoureiro:Yutaka Kuroso; secretário : Kiyomatsu Tsukamatsu;
somos em 23 associados.
Pósfácio:
Há uns 5 ou 6 anos, foi aventada, em reunião de diretoria, a necessidade de elaborar um livro de
registro sobre a Imigração Japonesa de Lins. Entretanto, por razões diversas não houve um bom andamento a
respeito, mas, este ano, por estarmos comemorando os 70 anos de Imigração Japonesa de Lins tornou-se
prioritário a elaboração do mesmo como parte fundamental desta grande comemoração. Nesses longos anos
as vizinhas cidades de Guaiçara, Getulina e Guaimbê, se emanciparam político-administrativamente,mas
ainda restaram mais ou menos 20 bairros ligados ao município de Lins. A medida que o tempo foi passando
restaram ao alcance das nossas vistas apenas alguns bairros com moradores. Os demais tornaram-se
desabitados o que dificultou sobremaneira à nossa equipe de pesquisadores para elaboração do tão esperado
livro sobre a Imigração Japonesa de Lins. Ainda assim, tornou-se mister elaborar o livro, pois Lins era
considerada a terra natal dos imigrantes. No passado chegou a ser considerada um mini-Japão. Entretanto, o
trabalho da montagem da historia da Imigração Japonesa de Lins só foi possível graças às informações
obtidas dos remanescentes, que muitas vezes não tinham registros escritos, mas apenas lembranças vagas a
respeito. Com a eclosão da 2a guerra mundial surgiu o sentimento nacionalista por parte do governo e com
isso, tudo que se referia ao estrangeiro era antipatriota e para não entrar em confronto com a legalidade,
muitos registros e documentos que falam da formação de associações foram destruídos e assim, as nossas
fontes de pesquisas ficaram muito restritas. Em meio a tantos infortúnios, temos que render a nossa gratidão
ao senhor Yassuo Obara, pois, tinha em seus arquivos, preciosos dados a respeito da vida comunitária dos
bairros, devemos esclarecer que eram poucos os dados mas que serviram sobre maneira para a elaboração do
livro que era o nossa meta principal. Por outro lado, outra fonte de capital importância foi fornecida pelo
senhor Hiroshi Yamashita; a lista dos associados e o censo dos associados em tempo real. Foi um passo
importante para a conclusão dos nossos trabalhos. Os dados atuais dos nikkeis de Lins foram feitos por meio
de pesquisas junto aos associados. A constatação da diminuição de associados é fato lamentável, mas talvez
seja a influência dos tempos. Atualmente, temos em nossa cidade, 2000 descendentes nikkeis sendo que, 500
concluíram faculdade. Isto é motivo de muito orgulho para nós. É a frutificação dos sacrifícios dos imigrantes
japoneses que vieram para esta terra e não mediram esforços em busca de dias melhores. São centenas de
filhos de imigrantes que ocupam cargos diversos de alto nível em grandes empresas ou exercem trabalhos
autônomos neste imenso Brasil, motivo de alegria, de esperança e quero felicitar a todos os associados pelo
fato. Na época de auge da escola japonesa tivemos 34 escolas japonesas com 1.800 alunos.
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Os associados jovens dedicavam muito em prol da associação, com realização de festivais de canto,
teatro ao ar livre, exibição de cinema ao ar livre. Aconteciam também movimentos sentimentais e reuniões de
grandes proporções que não eram bem vistos. No livro comemorativo dos 70 anos de Imigração Japonesa de
Lins gostaríamos de fazer um registro minucioso sobre as peculiaridades de cada bairro, mas razões diversas
comprometeram documentos importantes sobre a imigração, fato que culminou em um levantamento suscinto,
lamentavelmente. Na época da montagem do livro foi sugerido fazer em língua pátria, mas a exigüidade do
tempo para a edição, por outro lado, a falta de alguém que pudesse realizar o trabalho de tradução impediu a
execução nesse sentido e foi decidido editar em língua japonesa. Acredito que um dia possa surgir
oportunidade para fazer a tradução deste registro em português, o que, certamente irá valorizar imensamente
esta pesquisa. Queremos agradecer ao Cônsul Sumio Ono e ao Presidente da Sociedade Brasileira da Cultura
Japonesa, Sr. Massuiti Omi, e a outras personalidades que nos enviaram mensagens de congratulações.
Agradecemos também a todas as pessoas que auxiliaram na montagem do livro comemorativo.
Autor Yoshiyuki Koga
Nota: essa saga, originalmente em japonês, foi vertida para o português graças aos árduos esforços de
Yassuo Obara, Mitsuro Sato e Irio Sussumu Hirano, especialmente para este livro. A revisão é de
Shigueyuki Yoshikuni.

O Bairro Córrego da Onça, situado na estrada vicinal que vai para Guaimbê, próximo ao Rio
Feio, fundado em 1922. Na foto, tirada em 1940, doada pela Rosa Shiguedomi, em 12.7.2006. Ela é da
família Suzuki e morou nos primórdios do bairro.
1a fila E/D: Yoshio Nakagawa, Jussaburo Noda, Itaro Nakazawa, Fukushima Kamonosuke (professor),
Okamoto Denjiro (kaichô), Manabe e Okamoto Tadashi.
2a fila: n/identificado, Tomoni Suzuki, Iwao Suzuki, não identificado, Miúra Taneo (um dos primeiros
vereadores de Lins), não identificado, não identificado e Yoshida .
3a fila: Noda Takeshi, Iwasaki, Inoue Kyohei, Inoue Tadashi e Noda Setsumi.
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PIONEIROS DOS BAIRROS

SENTARO OMURA
1916 - Bairro Barbosa

TSUNETARO KOBORI
1917 - Bairro Campestre

TSUYOKITIISSAMI
1917 - Bairro Subúrbio

KITIZO UTIYAMA
1918 - Bairro União

YOITIRO TSURUDA
1918 - Bairro Palmital

JIRO SATO
1922 - Bairro Ideal

IWATA SUZUKI
1922 - Bairro
Córrego da Onça

GOITI MOTIDA
1925 - Bairro Figueira

KOKEN IGUE
1923 - Bairro Yabiku

YUKIO NISHIZAWA
1923 - Bairro São João

ITIZO IDETA
1922 - Bairro Coqueiral

SHUGORO SAKURAI
1928 - Bairro Fortaleza
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KIITIKUROISHI
1929 - Bairro Camponesa

KAZURO IWASSAKI
1930 - Bairro Riqueza

RYUSSAKU NAGUMO
1935 - Bairro Guapiranga

YOSHIHARU SASSAKI
1934 - Bairro Tangará

ITIRO TAKASSE
1936 - Bairro Pau D'Alho

MITSURO SATO
1934 - Bairro Natal

ZENTARO MANDAI
1940 - Bairro Taquarussu

Monumento dos 50 Anos da
Imigração da Praça junto à
Catedral Santo Antônio
Nadadores japoneses, conhecidos na
época como peixes voadores,
apresentam-se em Lins, logo
após o fim da Guerra

Primeiro Bon Odori em Lins
foi em Guapiranga, no dia 12/03/1933.
(Arquivo de Seigui Kato)
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Pessoas que se destacaram na POLÍTICA

YOSHIFUMI UTIYAMA
Estadual - 2 mandatos

TANEO MIURA
1 mandato

GERALDO SATO
3 mandatos

KITISI IAMAUTI
4 mandatos

HIDEMASSA KIKUTA
1 mandato

JOÃO SUSSUMO HIRATA
Estadual - 2 mandatos
Federal - 2 mandatos

TOSHIO SATO
1 mandato

MINORU KONDO
1 mandato
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KIYOSHI TOKUMOTO
1 mandato

IOSHIRO SADO
2 mandatos

FOTOS DOS PRESIDENTES DAS ASSOCIAÇÕES DA
COMUNIDADE NIPO-BRASILEIRA DE LINS E REGIÃO
1930 - 2006
1930 ~ 1939 - Associação Nipônica de Lins e Região

TEISSUKE TARAMA
Conselheiro

GIRO SATO
Io Presidente

KANTARO NAGANO
4o Presidente

KITIZO UTIYAMA
2° Presidente

KATSUHIKO YOSHIZUMI
5o Presidente

MOTOMU KONDA
3 o Presidente

SHIZUO KOIKE
6o Presidente

1940 - Associação Internacional Beneficente de Lins - Federação

- Atividade interrompida devido a 2a
Guerra Mundial de 1940 a 1955.

KITIZO UTIYAMA
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1956 ~ 1990 - Associação Cultural de Lins

MOTOMI KONDA
1956-1958

KIYOITI OGATA
1963-1969

HARUKI FUJINAGA
1960

ZENSHIRO KANETO
1959

MITSUOMI NAKANO
1970-1973

N A O G I R O UTIDA
1974-1977

H A K U SHIRAKAWA
1988

MASSANARI M O R I
1989-1990
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SABURO ISHII
1961-1962

SHIITI NAITO
1978-1987

1954 ~ 1990 - Associação Esportiva Linense

HIDEO TAKITA
1954

KITISIIAMAUTI

TOSHIHARU
UTIYAMA
1955

YOSHITO NOMURA
1956-1957

YEMASSO KIKUTA

JORGE
ITSUO NAITO
1966-1969

1962-1963 e 1982-1983

1964-1965

ISSAO HIRAZAWA MINORU ARIMORI
1974-1975
1977-1979

MARIO
Y. TANAKA
1980-1981

MITIYUKI NISHIZAWA
1988-1989
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JÚLIO NISHI
1958-1959

YUKO UTIYAMA
1960-1961

TAKUO MORIMOTO TOSHIRO TANJI
1970-1971
1972-1973

SEI ITIARATA
1984-06/1985

IOSHIRO SADO
1990-1991

KOJI HORINOUTI
06/1985-1987

1956 ~ 1990 -Associação Internacional Beneficente de Lins

MOTOMI KONDA
1956-1959 e1963-1970

HIROSHI KATO
1971-1981

JUNITI TOKUMOTO
1987

JUSSABURO TANJI
1960

JUNITI TOKUMOTO
1982 e1987

RIYUSSAKU NAGUMO
1989
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SABURO ISHII
1961-1962

YOSHIYUKI KOGA
1983-1986 e1988

GUENSIKI MIZOGUTI
1990

1991 - Associação Beneficente Cultural e Esportiva de Lins (ABCEL)

GUENSIKIMIZOGUTI
1991-1992

MITIYUKI NISHIZAWA
1993-1994

IOSHIRO SADO
1997-2002

NOBUO MAEDA
1995-1996

KAZUNORI YASUNAGA
2003-2006

53

DIRETORIA EXECUTIVA BIÊNIO - 2005/2006

KAZUNORI
YASUNAGA
Presidente

ARMANDO
HELHATI NAKAMURA
Vice-Presidente

MASSAO MATSUDA
Vice-Presidente

MITURO EGUCHI
Vice-Presidente

SHIGUEYUKI
YOSHIKUNI
Secretário

MITSURUSATO
Secretário

YUKIO BOSSO
Tesoureiro

OSSAMU KOGA
Tesoureiro

CIRO SHIZUO
KUMAZAWA
Diretor Depto Social

MAYUMI SAKURAI
Diretora Depto Social

YUJI OOTA
Diretor de Patrimônio
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HIROKO ISAKA SADO
Diretora Depto Feminino

NOBUCO YWAMOTO
Diretora Depto Cultural

ALEXANDRE YORIKUNI
KAWATI
Diretor Depto
Jovens

YUKIO SATO
Diretor Depto
Shakow Dance

ARMANDO HEIHATI
NAKAMURA
Diretor Depto
Gateball

MITIYUKI NISHIZAWA
Diretor Depto Agricultura

TAKASHl NAKANO
Diretor Depto Idosos

CARLOS WATANABE
Diretor Depto Karaokê

MITSUHARU ONUKI
Diretor Depto Museu

IRIO SUSSUMU
HIRANO
Expediente

MITIYUKI NISHIZAWA
Pres. Cons. Deliberativo

IOSHIRO SADO
Pres. Fed. Ass. Noroeste
Setor 1B
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CIRO SHIZUO
KUMAZAWA
Diretor Depto Beisebol

DEPARTAMENTO DA TERCEIRA IDADE - ROUJIN KAI
Reunião de confraternização mensal com recreações em atividades como bingo, sorteio e karaokê,
bonenkai do departamento, haiku excursões anuais, enaltecendo os aniversariantes do mês com pequenas
lembranças.
Em 15 de março de 1973 foi constituído o Clube Meiji e as reuniões eram realizadas nos Hotéis
Nakai e Nomura. Locais onde eram exibidos filmes para os associados. No livro da Ata datada de 1978,
consta que houve a mudança do nome do clube para Linsu Mutsujukai.
0 senhor Sugayama organizou e realizou, em Marília, o concurso de cantores das 3 regiões (Paulista,
Noroeste e Sorocabana) e participaram 7 cidades. Linsu Mutsujukai foi fundado há vinte anos. Estamos no
quarto presidente exercido pelo Senhor Haku Shirakawa. Houve época que chegou a ter 180 associados,
sendo considerado um grande clube. Esforçamos para tornar o clube local de reencontro dos associados. A
anuidade era R$6,00 (Seis Reais). A receita é constituída de anuidade, contribuição dos aniversariantes,
colaboração do departamento Wakoo Fujin Kai e apoio da ABCEL. A diretoria é constituída de 3
conselheiros, 1 presidente , 2 vice-presidentes, primeiro e segundo tesoureiro, 1 secretário, 2 diretores de
planejamento, 13 diretores, e subdivido em 14 setores, cada qual com o seu encarregado (kutyosan).
Cronograma: reunião mensal com homenagem aos aniversariantes do mês. A bebida e o bolo são oferecidos
pelo departamento. Na reunião mensal comparecem entre 70 e 80 por cento dos associados. A programação
consiste em mensagem do presidente, homenagem aos aniversariantes e como entretenimento karaokê e bingo.
Uma ou duas vezes ao ano é programado passeio cultural que sirva também de terapia e descontração mental
e física, de preferência, para lugar não muito distante de Lins para também não onerar em demasia o caixa. As
visitas em outros clubes de terceira idade da região têm como objetivo adquirir experiências e idéias novas
para ser aplicado junto associado da casa.
Rol da Diretoria desde a fundação:
- Primeiro Presidente - Naojiro Utida
- Segundo Presidente - Saburo Ishii
- Terceiro Presidente - Yoshiyuki Koga
- Quarto Presidente - Haku Shirakawa
- Quinto Presidente - Yassuo Obara
- Sexto Presidente - Kiyoshi Oyama
- Sétimo Presidente - Takashi Nakano

- 1973 a 1974
- 1975 a 1984
- 1985 a 1990
- 1991 a 1995
- 1996 a 2002
- 2003 a maio de 2006
- a partir de junho de 2006

65

Ao ler o registro de 20 anos atrás, constatamos que o Sr. Yoshiyuki Koga, presidente na época,
dedicou sua vida em prol do departamento de idosos, em harmonia com outros departamentos. Consta
também que foi realizado um passeio cultural pelos associados do Linsu Mitsujukai até o local onde estava
sendo construída a usina hidroelétrica de Promissão, para ver "in loco", uma cachoeira no curso do rio que,
posteriormente, seria inundado com o represamento. Participaram do passeio cultural em torno de 30
associados.
Em 1988, foi realizado em Lins, o Concurso de música dos idosos, formado por três regiões e sete
cidades, com muita animação e empenho. Em 1.991, foi eleito para presidente o Sr. Haku Shirakawa que o
presidiu até 1995. Na sua gestão proporcionou como atividade de laser e recreação aos associados passeios
para termas de Piratininga e Santa Bárbara D'Oeste. No ano de 1995, foi realizada em Lins a terceira rodada
do concurso de música dos idosos das três regiões e para que o evento fosse realizado com muita desenvoltura,
o presidente Haku Shirakawa mobilizou o empenho de toda a comissão organizadora, tendo um resultado
satisfatório. No final deste mesmo ano encerrou o seu mandato, recebendo muitos elogios.
No período de 1996 a 2002 o departamento de idosos foi presidido pelo Senhor Yassuo Obara.
Nesses 7 anos proporcionou aos associados viagens culturais e de lazer entre outros, citamos passeio para
chácara do senhor Massanari Mori e visita a exposição de flores e morango em Atibaia. No ano de 2002, foi
realizada a 4a rodada do concurso de música dos idosos com muito brilho.
Em 2003, foi eleito o senhor Kiyoshi Oyama e exerceu a presidência do Linsu Mutsujukai até maio
de 2006. Em 2005, os associados participaram de Excursão para Poços de Caldas e ficaram hospedados no
Hotel Miami. Foi sem dúvida uma excursão inesquecível. O senhor Kiyoshi Oyama, por motivos particulares,
resolveu mudar-se para a Cidade de Campinas. No final do mês de maio, realizamos uma grande festa de
despedida ao casal Oyama e em gratidão pelos inúmeros e relevantes serviços prestados em prol do
Departamento de Idosos. Em reunião de diretores do Mutsujukai, foi indicado por consenso geral o Sr.
Takashi Nakano para assumir o posto de presidente em substituição ao Sr. Oyama, a partir de junho de 2006.
25/09/2006 - Autor Hiroshi Yamashita - secretário.
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GRUPO DE POETAS DE LINS (RINSU HAIKU KAI)
A Edição do livro comemorativo dos 70 anos de Imigração Japonesa em Lins foi possível graças ao
trabalho intenso da Comissão Organizadora compostas por uma equipe de pioneiros, e com esse fato devemos nos
alegrar imensamente.
A Associação Beneficente, Cultural e Esportiva de Lins está organizando a Comemoração dos 90 anos de
Imigração Japonesa em Lins tomando por base o livro comemorativo dos 70° Aniversário e neste momento
queremos discorrer sobre as atividades dos últimos 20 anos do Grupo de Poetas de Lins. De acordo com o
constante no livro comemorativo dos 70 anos de Imigração Japonesa em Lins, o Grupo foi constituído em 1943,
na época da guerra. Nos últimos 20 anos, temos reunido 2 vezes ao mês, ininterruptamente, para a prática da
poesia. São mais de 60 anos desde que o Grupo foi Constituído. E, em razão disso, podemos dizer com segurança
que é o único Grupo em franca atividade que persiste no romper dos tempos. A poesia tem as suas magias, mas, o
que motiva os integrantes do grupo é a alegria, o prazer de fazer o encanto de poesia fluir no papel e sobretudo, o
ambiente acolhedor que nos cativa.
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Ao retroceder no tempo além dos últimos 20 anos, podemos constatar que os integrantes pioneiros
que inicialmente reuniram para praticar "Haicu", aqueles de quem herdamos o gosto pela poesia nos moldes
da cultura japonesa, já há muito deixaram a orla dessa existência. Uma das técnicas para elaborarem os versos
é conhecido como "cinco-sete-cinco" (Go-shiti-Go). Aos saudosos pioneiros a nossa eterna gratidão.
Atualmente, as nossas atividades estão restritas na criação de poesias nas reuniões mensais. Em outros
tempos, o Grupo buscava a fonte de inspiração diretamente na natureza, por exemplo, no início da primavera,
íamos visitar a florada da paineira. A única atividade que mantemos ainda hoje é o passeio que realizamos
todos os anos até Thermas de Quilombo. Os integrantes do grupo são todos octogenários e em razão disso,
menos dinâmicos; entretanto, cada integrante participa solidariamente para a boa desenvoltura do grupo.
Mesmo com as idades avançadas dos nossos integrantes, gozamos de perfeita saúde mental e física, e
desejamos continuar a caminhada, praticando a poesia por muitos e muitos anos sob a Sabedoria, Graça e Luz
Divina.
Autor - Yassuo Obara - Setembro de 2006.

E/D:- Eiko Mizoguti, Guensiki Mizoguti, Yasuo Obara, Yoshiyuki Koga,
Yoshiko Nakase, Haku Shirakawa e Hasue Nakai
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MUSEU DA IMIGRAÇÃO JAPONESA DE LINS
Está aberto para visitação pública em todas as atividades realizadas nessa associação.
Em meados de 1989, Ryussaku Nagumo, presidente de Associação Internacional Beneficente,
então órgão representativo da comunidade japonesa local, recebeu a visita do Prof. Israel A. Alfonso, na
ocasião vice-prefeito, falando também em nome do Cilmar Machado dos Santos. A prefeitura propunha à
entidade participar da criação do Museu Municipal, cujo projeto já transitava na Câmara, colaborando
com doações de objetos trazidos pelos imigrantes japoneses. Como a entidade já tinha plano com a
construção de um museu similar, acatou de pronto a sugestão, desde que a municipalidade arcasse com as
despesas. Aprovada pela Assembléia, foi em seguida formada comissão para essa finalidade. A diretoria
ficou assim constituída: presidente, Ryussaku Nagumo. Vice, Yoshiyuki Koga. Membros: Guensiki
Mizoguti, Yorikuni Kawati, Mitiyuki Nishizawa, Hideyuki Horinouti, Seigui Kato, Shuichiro Sakurai,
Haku Shirakawa, Takayoshi Minami, Bunshichi Sato, Yukio Sasaki, Hissaiti Tokumoto, Mitsuru Sato,
Mitsuro Eguchi, Nobuo Maeda, Siiti Naito, Yoshio Nakagawa e muitos outros cujos nomes não me vêm à
memória e também o representante de cada setor do clube.
Com um ofício assinado pelo Ryussaku Nagumo, solicitando colaboração de todos, a equipe foi
visitar inúmeras residências para angariar objetos de cunho histórico. E o acervo foi doado pelos
moradores de Lins, Tangará, Guapiranga, Bairro São João, Hirano, Cafelândia, Guaiçara, Promissão,
Getulina, Guaimbê, Hinode e Bom Sucesso. A campanha foi um sucesso e hoje o Museu da ABCEL está
lotado.
Naquele fim do ano, a Câmara rejeitava o projeto da criação do Museu Municipal. Por outro
lado, visando o aproveitamento do acervo já reunido, foi apresentado novo projeto, objetivando a criação
do Museu Histórico da Comunidade Nipo-Brasileira de Lins que se tornou realidade com a aprovação da
Lei 2955, de 27.12.89, promulgada pelo então prefeito Cilmar Machado dos Santos, lei essa infelizmente
inoperante até esta data. Mas o Museu teve grande apoio do Prof. Israel A. Alfonso que inclusive
contribuiu financeiramente do próprio bolso. As demais despesas de providências prévias foram arcadas
pela doação de voluntários.
Durante a minha gestão frente à Associação Internacional Beneficente, ocorreu a unificação das
quatro entidades, a da qual presidia, da Associação Cultural, Wako Fujinkai e da Associação Esportiva,
transformando-se na ABCEL que é hoje.
Em 17.3.1994, falecendo o Sr. Ryussaku Nagumo, o Sr. Yoshiyuki Koga, que era o vice,
assumiu o cargo e fiquei com a vice-presidência.
Em 2002, na gestão do Sr. Ioshiro Sado, a diretoria solicitou à ABCEL a construção do prédio
onde pudesse abrigar o acervo recolhido. Em face da difícil situação financeira, a ABCEL concordou em
reformar duas salas desde que as custas ocorressem por conta do Museu. E assim, abriu-se um Livro
Ouro e partiu-se para arrecadar o valor suficiente. Os associados foram unânimes em colaborar e a
campanha foi encerrada com êxito. O livro está à disposição no Museu.
Em 2002 foi inaugurado o Museu Histórico da Imigração de Lins. E, em conjunto com
Yoshiyuki Koga, tive a honra de desatar a fita inaugural.
Não poderia deixar de enaltecer a figura do Prof. Israel A. Afonso, um dos que mais colaboraram
para a concretização do Museu. Agradecer "in memorian" Ryussaku Nagumo. Ao Yoshiyuki Koga e
muitos outros pela luta infatigável em atingir o objetivo. E aproveito a oportunidade para convidar a
visitar o Museu, embora modesto, contém muita coisa de interessante relativa à nossa cultura.
Guensiki Mizoguti
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HISTÓRIA DO PRÉDIO DA ABCEL

Antes da guerra, funcionava ali a escola de língua japonesa. Confiscada devido ao conflito
mundial ficou de posse da prefeitura e só foi devolvida à comunidade japonesa em agosto de 1977, após
uma longa peleja judicial movida pelo Dr. Gilberto Siqueira Lopes. Ali ficou instalado também por
muitos anos o quartel do 37° BIM.
Na data da devolução do prédio, era prefeito, o Eng° Waldemar Sândoli Casadei. O terreno era
todo o quarteirão. Mais tarde a prefeitura desapropriou a parte destinada à construção do fórum e a uma
entidade profissional. Mais de uma pessoa fizeram comentários desairosos a respeito da atuação dos
então vereadores Kitisi Yamauchi e Yemassa Kikuta no tocante à votação da lei que desapropriava o
imóvel. Eles não se manifestaram. Eu não os condeno. Precisam entender que eles eram advogados
militantes e a parte interessada que estava empenhada na desapropriação era um juiz. Certa vez como
tesoureiro de uma associação de Promissão fui incumbido de cobrar aluguel do salão onde fora realizado
o baile de carnaval. O presidente do clube que realizou o baile era um juiz. Ele pleiteou isenção e foi
negada. Ele só atendeu-me daí em diante, friamente. E nunca consegui favor nenhum, mesmo que
estivesse dentro da lei. Por isso condenar os dois, Kitisi e Yemassa, acho uma injustiça. Dizem que eles
mudaram de Lins em parte devido a essa animosidade por parte da colônia. Eu e muitos outros
advogados, no caso, teriam agido da mesma maneira.
O projeto foi elaborado pelo então estudante de engenharia civil Kooshi Nakai em conjunto com
o engenheiro Yoshio Arimori, após derrubado o prédio escolar. Segundo sr. Nakai o prédio não foi
construído na íntegra como previa o projeto. Por exemplo, o palco era para ser uma concha acústica. A
diretoria de então não concordou. Abriu-se concorrência para a construção e três firmas se apresentaram.
Escolheu a que apresentou valor mais em conta. Mas no meio da obra a firma pediu falência e a
construção ficou paralisada. Daí o Dr. Kitisi Yamauchi pediu socorro ao eng. Nakai, e este se prontificou
a terminar a obra. Com pouco dinheiro na caixa, teve de percorer a região para conseguir material mais
barato e trabalhou com os pedreiros até altas horas da noite. Por causa disso até perdeu um ano na escola
de engenharia.
O prédio consta ter sido inaugurado em 20.2.1980, conforme uma placa ali existente. Mas
segundo Seigui Kato, a data verdadeira é 8.2.1980, pois o dia 20 daquele mês foi quarta-feira de cinzas. E
seu pai, Hiroshi Kato, então presidente, queria realizar o Carnaval daquele ano já na nova sede.
O valor para a construção do prédio foi conseguido com a venda de antiga sede na rua Luiz
Gama e do campo de Basebol da Vila Rebouças, donativos de empresas e associados. Pessoas residentes
nas cidades vizinhas também colaboraram, inclusive ex-linenses que moravam na capital.
Após a inauguração, o Sr. Hiroshi Kato de posse da documentação do imóvel foi até o
Japão onde obteve recursos para a construção do pensionato escolar. Mas infelizmente veio a falecer
antes de voltar ao Brasil. O pensionato também foi construído pelo engenheiro Nakai, que também
assessorou no campo de gateball.
Shigueyuki Yoshikuni
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Antigo prédio da Escola Japonesa onde hoje é a ABCEL

A sede da ABCEL no início da construção

Inauguração da nova sede
10/02/1980

Inauguração da nova sede
10/02/1980

ABCEL em reforma
20/10/2006

ABCEL em reforma
20/10/2006
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HISTÓRIA DO WAKO FUJINKAI DE LINS
Atividade semanal há aula de kurumi ningyo, tapeçaria, crochê, bordado, ikebana e macramê. Excursões
no primeiro semestre de 1 dia e no segundo semestre de 3 a 7 dias e uma arrecadação em prol a entidades
filantrópicas da cidade e boonenkai do departamento.

Em 1952, 7 anos após o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, Lins teve a honra de receber a
visita do casal Ohtani (ele líder religioso budista e ela membro da família imperial do Japão). Para
recepcionar o casal visitante, as senhoras Kikuno Konda, Kinu Tarama e Shigueno Satake reuniram cerca de
350 mulheres da colônia japonesa. Este fato aconteceu em Outubro de 1952 e foi a origem do Fujinkai de
Lins. Ohtani - sensei sugeriu o nome "WAKO" que significa "Brilho da Paz".
Os 50 anos de vida do WAKO FUJINKAI de LINS estão registrados em ats, fotos, recortes de
jornais, listas das associadas com nome e endereço, lista dos setores com os respectivos Kuchô-san, etc. As
associadas encontram no WAKO FUJINKAI espaço para lazer, reuniões, eleições, promoções, viagens, aulas
de artesanato, culinária, canto, dança, cerimônia do chá, arranjo floral, bazares, campanhas beneficentes e etc.
Até hoje o WAKO FUJINKAI teve as seguintes presidentes: Kikuno Konda, Sada Yazima, hanako
Oshiro, Yoshiko Kawata, Tizu Morita, Hasue Nakai, Kin Muramatsu, Massayo Shiguihara, Aiko Yoshiyassu,
Tasuko Takita, Shigueko Maeda, Hiroko Sado e Sadako Oyama.
Em 1990, sob a presidência do senhor Guensiki Mizoguti houve a unificação das 4 associações
nikkeis sob a sigla A.B.C.E.L.. A Diretoria da época aceitou a unificação com a condição de não perder o
"WAKO" de seu nome. Por isso o Departamento Feminino passou a se chamar Departamento Feminino
Wako Fujinkai da ABCEL
Em 10 de novembro de 2002 foi festejado com muito brilho as Bodas de Ouro da associação na
gestão da diretora Sadako Oyama.
Certamente o "WAKO FUJINKAI" continuará sempre a serviço de suas associadas, da ABCEL e de
toda a comunidade linense.
Desde a fundação o Fujinkai, além de ser o único Departamento que faz promoções sociais para
entidades carentes (campanha do agasalho, campanha do quilo) faz várias atividades para suas associadas.
Uma delas é viagens. Ela promove pelo menos três por ano. No início do ano, de curta duração. No segundo
semestre, outra de sete dias. E no final do ano, viagem para a capital para efetuar compras.
A fundadora do Fujinkai foi a dona Kikuno Konda, enfermeira que chega ao Brasil em 19/03/1929,
com o marido Dr. Motomu Konda, primeiro médico enviado pelo governo japonês para tratar dos imigrantes.
O Fujinkai este ano completou 54 anos e foi a primeira entidade a congregar nikkeys pós-guerra. Sem o
Fujinkai é impensável a existência de qualquer entidade. É esse Departamento que prepara com o Ryoribu as
iguarias a serem servidas nas datas festivas.
A atual Diretoria:
Presidente:- Hiroko Isaka Sado
Vices:- 1a - Setsuko Utiyama, 2a - Shizue Sakurai
Tesoureiras:- 1a - Mihoko Arimori, 2a - Nobuco Ywamoto, 3a - Sekiko Morimoto
Secretárias:- 1a - Yukie Nishizawa, 2a - Massue Obara, 3a - Shizuka Watanabe
Diretora Social:- Kinuko Miyamoto
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PRESIDENTAS DO

KIKUNO KONDA
1952

SADA YAZIMA
1960

WAKO FUJINKAI DA ABCEL
1952-2006

HANAKO OSHIRO
1961e1970

YOSHIKO KAWATA
1962-1966

HASSUE NAKAI
1971-1972 e1978

KIN MURAMATSU
1973 e1974

MASSUYO SHIGUIHARA
1975-1977 e1979-1980

YASSUKO TAKITA
1987-1990

S H I G U E K O MAEDA
1991

SADAKO OYAMA
2000-2001

85

TIZU MORITA
1966-1969

AIKO YOSHIYASSU
1981-1986

H I R O K O ISAKA SADO
1992-1999 e 2002-2006

WAKO Fujinkai
29/03/1964

Excursão ao Rio Grande do Sul,
com dois ônibus lotados.
25/09/1998

40 Anos do WAKO Fujinkai
Kikuno Konda e Hiroko Isaka Sado
Outubro de 1992

50 Anos do WAKO Fujinkai
Outubro de 2002

51 Anos do WAKO Fujinkai
Outubro de 2003

52 Anos do WAKO Fujinkai
Outubro de 2004
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53 Anos do WAKO Fujinkai
Outubro de 2005

54 Anos do WAKO Fujinkai
22/10/2006

54 Anos do WAKO Fujinkai
22/10/2006

Diretoria Atual e Ryoribu

O Departamento do WAKO FUJINKAI da Associação Beneficente, Cultural e
Esportiva de Lins deseja compartilhar com a honrosa e justa homenagem aos 90 anos
da IMIGRAÇÃO JAPONESA EM LINS e parabeniza a ABCEL e a Comissão
Organizadora desse evento.
Hiroko Isaka Sado
Presidente
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MEIO SÉCULO DA EXPOSIÇÃO AGRÍCOLA DE LINS E REGIÃO
Anualmente Exposição Agrícola de Lins e Região, excursões em atividades de estudos agronômicos e
hoje, agregando valores no agronegócio e agroindústria.
Este era um evento tão caro à comunidade japonesa e ansiosamente esperado quando a atividade
agrícola era predominante nesse meio. Hoje nem um por cento dessa etnia dedica-se à exploração
daquela atividade por não ser rentável não dando sequer para subsistência. Com a invasão do canavial do
Bairro Tangará foi-se um dos poucos, senão o único, que dedicava ainda à pequena agricultura. Os mais
espertos venderam ou arrendaram as terras e foram para o Japão como dekasseguis. Já no ano passado
sentimos que o tempo áureo tinha passado, que não seria como há uns anos quando secretários de
governos e deputados apareciam na solenidade de abertura. Hoje, nem vereador. Não fossem os
pequenos agricultores de Promissão que labutam a terra em regime familiar, da Fazenda Reunidas, as
quantidades de produtos expostos seriam inexpressivas. E as entidades beneficentes ficariam
decepcionadas pois os produtos não seriam suficientes para encher a mesa de seus mais necessitados.
Mas como este ano é ano eleitoral, o evento ocorrerá nos dias 7, 8 e 9 de julho, com a 50a edição
que nem crise alguma conseguiu interrompê-la, muitos políticos devem dar graça de suas presenças,
mesmo porque a população nem a imprensa nunca deixaram de prestigiar o evento. E é a mais antiga do
gênero e a única do estado sendo ultrapassada em tamanho e em antigüidade apenas pela de Assai (PR)
que tem mais de 60 anos. Vai fazer a 64a edição nos dias 9, 10 e 11 de junho. Paralelamente ao evento,
ocorrerá o festival de yakisobá e pratos típicos japoneses e a VIa AGRONEGÓCIO e a IVa AGROFEST
bem como todo segmento da classe produtiva terão espaço para exporem seus itens comercializáveis
diretamente ao público que os organizadores esperam que atinja mais de cinco mil pessoas nos três dias
do acontecimento. A situação está péssima para os agricultores - alguma vez foi bom? - mas espera-se
ampla colaboração deles. Sem eles não há razão de ser.
O berço da exposição foi o distrito de Guapiranga, em 11.7.1953. Houve três anos de interrupção
nesses cinqüenta e poucos anos. Os pioneiros foram os dirigentes das associações daquela época, tais
como Hiroshi Kato, Ryusaku Nagumo e Tanji, com o apoio de Cotia que enviava técnicos da capital para
classificar o produto.
Mas no Guapiranga só dois eventos foram realizados. O prefeito da época, João dos Santos
Meira, ponderou que evento daquele vulto não poderia ficar adstrito a Guapiranga e solicitou que
passasse a ser efetuado na sede do município. O fato permitiu que produtores de toda a Lins e das cidades
vizinhas também participassem. Em Lins a exposição ocorreu em diversos lugares como na Rotunda da
NOB, Edifício Paulo Magalhães, Escola de Engenharia, Clube Comercial até que com a inauguração da
sede da ABCEL se instalasse lá definitivamente, salvo duas ou três edições que foram transferidas para o
Recinto da Exposição e não deixaram saudades. De acordo com depoimentos de alguns expositores que
enfatizaram para que não publicássemos seus nomes, passaram por vexame de serem barrados na entrada
com familiares. Outros só puderam adentrar ao recinto com o carro mediante pagamento da taxa de
estacionamento.
Fatos curiosos ocorreram devido à exposição. Um deles: um agricultor de Promissão, ao requerer
a aposentadoria, pediram-lhe que comprovasse o exercício da profissão em determinada época. Não teve
dúvida. Exibiu o diploma comprovando a classificação que obtivera como expositor. E foi aceito como
prova documental.
Quando a exposição era realizada na Rotunda muitas vezes pernoitamos lá, como vigias, o
recinto era aberto e mesmo porque os sítios onde morávamos ficavam longe e ninguém possuía condução,
lembra o Joaquim Nakamura. Passávamos lá período todo que ocorresse a exposição, comendo e
dormindo. A boa cachaça ajudava a espantar o intenso frio.
O presidente da Comissão Organizadora é o Yuji Oota. Citaremos alguns recuperados de
memória, que já tiveram a difícil missão de concretizar a exposição nesse meio século sem qualquer
ordem: Kazuhiro Nagumo, Ryusaku Nagumo, Mitsuo Eguchi, Hissaiti Tokumoto, Armando Nakamura,
Oswaldo Sasaki, Mitiyuki Nishizawa e Seidi Kato.
Shigueyuki Yoshikuni
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7o Exposição Agrícola

7° Exposição Agrícola

Depto. de jovens Koorin Kai
50a Exposição Agrícola de Lins e Região
7, 8 e 9/07/2006

50a Exposição Agrícola de Lins e Região
7, 8 e 9/07/2006

Show do Cantor Joe Hirata na
50a Exposição Agrícola de Lins e Região
08/07/2006

50a Exposição Agrícola de Lins e Região
7, 8 e 9/07/2006

93

HISTÓRIA DO GATE BALL EM LINS
Treino diariamente em três períodos (manhã, tarde e noite), participação em campeonatos internos,
regionais e interestaduais e boonenkai do departamento.
Em março de 1984, reuniram-se no Templo Honpa Hongwanji, algumas pessoas com o objetivo
de introduzir esse esporte na nossa cidade. Quem esteve em Quilombo, pequeno balneário perto de Bauru,
recebendo as primeiras instruções foi Mitsuaki Inouê, de veteranos da capital, como Taketaro, Arao e
Hayama. Os pioneiros de Lins foram: Sacerdotisa Tijo Okayama, Shiiti Naito, Nobuo Maeda, Masanori
Mori, Haku Shirakawa, José Nozimoto, Mitsuki Koga, Takao Kakihara, Kinai Suguiura, Ihori Suguiura e
Mitsuaki Inouê. A primeira quadra foi inaugurada em 14.4.1984, com a presença do então prefeito, Dr.
Luiz A. M.Tinos, anexa ao Templo Honpa Hongwanji.
Em 12.06.1984, ocorreu a primeira assembléia, sendo eleito Shiiti Naito como presidente; vices:
Nobuo Maeda e Haku Shirakawa; Tesoureiros: Keiji Hano; Secretários: Yoshimi Nozimoto e Kiyoto
Yuami. Técnicos: José Nozimoto, Yoshimi Nozimopto, Mitsuki Koga; Orientadores: José Nozimoto,
Yoshimi Nozimoto, Mitsuki Koga e Teruo Hatano.
Em 26.5.1985, também com o apoio do prefeito, Dr.Luiz A.M. Tinós, foi inaugurada a segunda
quadra. Foram formadas as equipes Mutsujukai e Idoso. Presidente: Saburo Ishii; vices: Yoshiyuki Koga,
Iseo Abe, Yoshimi Nozimoto, José Nozimoto,Nobuo Maeda, Keikiti Takahashi, Kunie Omura e Yaeko
Nozimoto. Em 17.1.1986, houve uma assembléia dirigida pelo Shiiti Naito, então presidente da Abcel e a
diretoria ficou assim constituída: Presidente: Yoshimi Nozimoto; vice: Mitsuki Koga; Tesoureiro:
Mitsuharu Onuki; Patrimônio: Kinai Suguiura.
Em 19.3.1987, foi inaugurada a terceira quadra já na rua Oswaldo Menezes, 288, numa área de
32x1 OOm, com quatro banheiros de 3,20x6,00m. O evento foi às 8,3oh, com a presença do prefeito
Dr.Luiz A.M. Tinos, o presidente da Abcel, Haku Shirakawa, Conselheiro Shiiti Naito e intérprete,
Mitsuharu Onuki. Estiveram ainda os vereadores Prof. Ismael Castro de Araújo e o Dr. Kitisi Yamauchi,
também representando o Seinei-kai da Abcel; o presidente do Gate Bali Yoshimi Nozimoto e o intérprete
Yassuo Obara. Foi realizada uma partida com oito equipes, totalizando 42 jogadores.
Em 10.11.1988, o prefeito Dr. Luiz A.M.Tinós cedeu o uso da área por 30 anos onde está situada
a quadra e o evento foi comemorado em 13.11.1988, com inauguração da placa alusiva aos 80 anos da
Imigração Japonesa e a fita cortada pelo Haku Shirakawa, presidente da Abcel. Em agradecimento
falaram Yoshimi Nozimoto, em japonês, e Mitsuharu Onuki, em português, e também o Dr.Luiz
A.M.Tinos. Estiveram presentes 14 times, de Cafelândia,Getulina, Penápolis e de Lins.
Em 18.4.2004, comemorou-se os 20 anos da fundação, com a realização do 136° Torneio da
Amizade e com a presença de 25 times das cidades vizinhas. Foi patrocinado pela municipalidade e
esteve presente a prefeita Valderez Vigiato Moya. Os fundadores remanescentes foram homenageados
com lembranças. O José Nozimoto recebeu homenagem especial pela sua dedicação ao Gate Ball
durantes todos esses anos.
Nesses 22 anos, faleceram 46 esportistas, sendo oito fundadores. Dos pioneiros só restam: Haku
Shirakawa (90) anos, Mitsuki Koga(81), José Nozimoto(77) e a Sacerdotisa Tijo Okayama.
ATUAL DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
Diretor. Armando Heihati Nakamaura
Vices: Minoru Arimori, Pedro K. Yoshiyassu Tomekichi Uemura e Hiroshi Sasaki
Tesoureiro: Paulo Ito.
Secretário: Carlos Suguihara.
Patrimnio: Masayuki Fukagawa, Shiguetoshi Teruya, Hideo Sato, Hakuo Iwamoto e Kunio Morimoto.
Chefe de Escalação: Shiguenobu Yoshiyassu e outros 5 membros. 1- Carlos Suguihara, 2- Paulo Ito,
3- Kunio Morimoto, 4- Minoru Arimori, 5- Tomekiti Uemura.
Conselheiros: Haku Shirakawa e Yoshio Nakagawa.
Técnico: José Nozimoto.
José Nozimoto e Carlos Suguihara.
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José Nozimoto, grande incentivador do Gateball.
Possui folhetos de todos os campeonatos com os respectivos
resultados, inclusive alguns do exterior que participou

Campeonato Sul-Americano em Lima, Peru,
realizado em 18 e 19/08/1989. Lins concorreu com 62 times,
classificando-se em 4o lugar. E/D: Shiiti Naito, Sakae Naito,
Yaeko Nozimoto, José Nozimoto e Shoiti Kobayashi

Componentes do primeiro time de Lins,
participando de um certame em Bastos
Novembro de 1984

Na comemoração dos 20 anos de fundação, em 18/04/2004.
Foram homenageados os fundadores remanescentes:
E/D: Tókio Kiyosaki, Haku Shirakawa, Sacerdotisa Tijo Okayama,
Siiti Naito, Mitsuki Koga, Massanari Mori representada pela
filhaMaria Mori e José Nozimoto. E o José Nozimoto recebeu uma
homenagem especial pela sua dedicação
ao Gateball nesses vinte anos.

XII Campeonato Sul-Americano de Gateball, realizado em 27/08/2005
em Assunção, Paraguai. E/D: Shiguetoshi Teruya, Masayuki Fukagawa,
Kunio Morimoto, Armando Nakamura e Mitiko Namakura.
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Atuais componentes do Departamento de Gateball,
ano de 2004 a 2006

DEPARTAMENTO DE KARAOKÊ
Treinos semanais e participação em competições internas "Koohaku Utagassen", competições
interestaduais e intermunicipais e boonenkai do departamento.
Anteriormente, os departamentos da ABCEL competiam entre si, pelo menos uma vez por ano.
Mas era "nodojiman", isto é, cantavam acompanhadas do conjunto musical do Maestro Miyamoto. Uns
dois meses antes do evento, os cantores iam treinar na casa do maestro. Os ensaios eram cansativos e o
treinamento era o mínimo de tempo. O professor e os músicos foram envelhecendo e tudo indicava que
tendia a desaparecer, dada a ausência de novos instrumentistas. Na ocasião, era presidente do Fujin-kai Departamento de Senhoras - a dona Aiko Yoshiyassu. Ela então solicitou a um dos ex-bandolinista do
conjunto, prof. Kiyoshi Oyama, sobre a possibilidade de ele ensinar karaokê pelo menos uma vez por
semana. Isto em 1987. Ele concordou e até o ano passado, 18 anos após, ele, religiosamente, ainda
comparecia ao clube para ensinar. Só parou porque mudou para Campinas. Há uns cinco anos o karaokê
está subordinado ao Departamento da Terceira Idade e sob a batuta do prof. Takashi Nakano. De Lins já
saíram bons cantores de nível nacional, como a Aiko Sato e Moriichi Yamamoto que foram convocados
para participarem do "Paulistão" e do "Brasileirão", concursos esses que só cantam candidatos que se
sobressaíram em concursos regionais.
Shigueyuki Yoshikuni
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DEPARTAMENTO DE SHAKO DANSU
Atividade está iniciando com treinos todas às segundas-feiras e treino com professor, realização das
festividades de confraternização com diversas entidades estaduais com apresentação de danças
clássicas e karaokê-dance.
É o mais novo departamento. Tem por objetivo a prática de dança de salão. Foi fundado em
janeiro de 1999. Mas esteve desativado por um bom período. Por insistência do Prof. Kiyoshi Oyama um
novo grupo colocou-o em atividade. Tiveram de início um professor de Marília que ensinou os primeiros
passos da dança social praticada no meio da comunidade japonesa. Hoje, embora sejam veteranos,
treinam semanalmente e participam dejantares dançantes em diversas cidades. O diretor, Yukio Sato, no
cargo desde a re-fundação, toma aulas esporadicamente na capital e passa ao grupo o que aprende de
novidade. Ele e mais alguns colegas têm ido até Bauru ensinar essa arte. A atual diretoria é:
Diretor: Yukio Sato.
1o Vice: Gelson Xavier de Andrade; 2º: Miako Morimoto de Andrade.
1a Tesoureira: Miki Luiza Sato e 2 o : Isao Utumi.

Jantar Dançante

Jantar Dançante

Jantar Dançante
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ESCOLA JAPONESA DE LINS

Este departamento assume a responsabilidade da escola japonesa com aulas 2 vezes por semana,
desenvolve atividades tais como Rinkan Gakkou, Gakushu Happyoukai, excursões e boonenkai do
departamento
A Escola Japonesa de Lins tem sua continuidade nos longo dos últimos 20 anos, por
entendermos ser de muita importância para a formação cultural dos descendentes nipônicos.
atualmente está passando a sua fase de viés. Desde o último registro no livro comemorativo
dos 70 anos de Imigração Japonesa em Lins, passaram pela Escola Japonesa de Lins vários
professores: Prof Yoshiko Nakasse, Prof. Kiyoshi Oyama, Prof. Takayoshi Yassunaga,
Prof. Takashi Nakano que lecionou pelo período de um ano. O empenho integral do
saudoso Massanari Mori diretor Cultural foi decisivo para que a Escola Japonesa de Lins
fosse contemplado com uma instrutora voluntária de língua japonesa Profª Miho Koike
vindo do Japão, custeado pela JICA. Ela lecionou em nossa escola por 3 anos. Nessa
época a Escola Japonesa de Lins tinha como professora auxiliar, Masako Nakaba. O prof.
Voluntário japonês, Tetsuro Kubo foi indicado pela JICA para vir a nossa escola e nos
serviu com o seu conhecimento por mais 2 anos. Em seguida, JICA enviou o jovem prof.
Sumio Oga que por mais de 2 anos empenhou com seu incansável vigor o ensinamento da
cultura e do idioma aos nossos alunos. A recém formada professora Mayumi Sakurai,
também, prestou a sua colaboração nesse período. A influência dos valorosos professores
vindos do Japão através do programa de difusão da cultura nipônica no exterior com o
apoio da JICA foi de grande aproveitamento para os alunos que freqüentaram a escola, pois.
muitos alunos conseguiram lograr diploma no Exame de Proficiência de Língua Japonesa
do grau n°4 ao grau n°1. Takashi Nakano, ocupou o cargo de diretor Cultural da ABCEL.
Os alunos da Escola Japonesa para obter fundos para as atividades extra-curriculares
promovem promoção de pastéis e moti com o apoio dos familiares, do departamento de
Senhoras do Clube (Fujin Kai), da comunidade e dos diretores da ABCEL. Como
atividades extra-salas os alunos participam anualmente do Gakushu Happyokai
(apresentação do aprendizado em público), Rinkan Gakko (extensão do curso além da sala
de aula) e participação em eventos como - Dia dos Pais; Dia das Mães; Undokai. A Escola
Japonesa de Lins é muito grato ao JICA pelos incontáveis benesses recebidos da qual
destacamos: um aparelho de Órgão Elétrico, um aparelho de televisor com vídeo cassete,
um computador acompanhado de impressora, e um conjunto de microfone para uso em
teatro e também pelos 3 professores voluntários do Japão. Atualmente, é diretora
Cultural Nobuco Ywamoto, que durante muitos anos tem prestado a sua colaboração em
prol da Escola Japonesa. Para a continuidade da Escola Japonesa de Lins com o vigor de
outros tempos, mister se faz o empenho dos alunos e respectiva família, bem como da
sociedade e do corpo docente.
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LAR UNIVERSITÁRIO DA ABCEL

O Lar Universitário foi idealizado pelo então presidente da Federação da
Associação Cultural de Lins Sr. Hiroshi Kato logo após a edificação da nova sede social,
no auge do idealismo. O grande projeto de construir um imponente alojamento para
abrigar os estudantes nikkeys foi concluído pelo sucessor Yoshiyuki Koga que tomou a
frente do projeto após o repentino falecimento do Sr. Kato. Toda obra teve o apoio
financeiro do JICA. Até meados dos anos 90 o Lar Universitário teve lotação máxima.
Daí para cá, por motivos diversos, o movimento diminuiu de tal forma a tornar-se
inviável a sua manutenção. As rápidas mudanças econômicas e estruturais que a
sociedade sofreu fizeram com que os hábitos mudassem radicalmente. A melhoria sócioeconômica fez com que as antigas carências principalmente habitacionais fossem
resolvidas com ampla oferta de quitinetes para repúblicas que passaram a ser locados em
locais mais próximas às faculdades. Para os alunos das cidades vizinhas ou da zona rural
que dependiam de pensionatos para freqüentarem a escola, o governo através de
incentivo ao estudo passou a oferecer transporte gratuito. Mais um motivo para o
diminuir a procura do Lar Universitário. E, em 1999, encerramos a atividade. O prédio
serviu por um período de abrigo para crianças carentes, um projeto, mantido pela
Prefeitura Municipal. Posteriormente, novamente foi utilizado para acomodar o sistema
de saúde N.G.A. a título de empréstimo, durante o período de reforma do prédio em que
abrigava essa repartição .
Atualmente, a diretoria estuda a possibilidade de transferir o museu da ABCEL
instalado numa sala pequena que não está comportando todas as peças recebidas para
serem expostas, para o amplo prédio do Lar Universitário, que irá atender
completamente aos nossos anseios; museu este criado em gratidão ao incansável
trabalho dos pioneiros Imigrantes para o desenvolvimento desta magnífica cidade. Por
outro lado, há uma corrente de idéias favoráveis à criação de abrigo para idosos com
toda infra-estrutura necessária para uma vida condigna. São, entretanto, algumas das
idéias que poderão ser postas em prática. São algumas das idéias fomentadas pela atual
diretoria para dar um destino honroso ao prédio que foi construído como sede do Lar
Universitário, que abrigou muitos estudantes que hoje são homens honrados prestando
serviço para tornar cada vez mais competitivo este imenso país no cenário econômico
mundial.
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DEPARTAMENTO DE BEISEBOL

Temos três categorias em atividade (Infantil, Pré-Júnior e Júnior) participando em competições internas,
regionais e interestaduais e boonenkai do departamento.

LINS JÁ GANHOU TÍTULO NACIONAL
E vários jogadores chegaram à Seleção Brasileira
É extensa a lista de sucessos do beisebol linense. Naturalmente seria impossível citar todos numa
única reportagem, por isso, destacaremos apenas alguns, que servem de exemplo para reconhecer os êxitos do
passado e estimular os que trabalham o esporte em busca de um futuro também glorioso.
1961: Lins é campeão brasileiro na categoria adulto e cinco jogadores são convocados para a Seleção
Brasileira que conquistou o Bi-Campeonato Sul-Americano em Santiago, Chile. Na final do Campeonato
Brasileiro Adulto, Lins venceu o Londrina, anfitriões do torneio por 9 a 3.
1990: Rodrigo de Souza Une integrou a Seleção Brasileira que participou do II Campeonato Mundial
em Miami, EUA.
1998: Wilber Henrique Sakakura é convocado para a Seleção Brasileira categoria infantil que
disputou o Campeonato Pan-Americano, na Nicarágua, obtendo o 3o lugar. No mesmo ano, categoria préjúnior, Roberto Kawahara foi convocado para a Seleção Brasileira que disputou o Campeonato PanAmericano na Venezuela.
1999: Lins conquista o título da Liga Noroeste de Beisebol, categoria pré-júnior. Evandro Shindi
Saito, atleta da categoria pré-júnior e Roberto Magno Yamauti, auxiliar técnico, participam da Seleção
Brasileira no Mundial de Caba 13, em Oklahoma, nos Estados Unidos, que conquistou o 5o lugar.
2000: Wilber Henrique Sakakura e Venícius Defendi de Oliveira são convocados para a Seleção
Brasileira categoria pré-júnior, que disputou o Campeonato Pan-Americano em Veracruz, no México, e
obteve o 4o lugar. Arthur Conelian Gentili foi convocado para a Seleção Brasileira que disputou o
Campeonato Pan-Americano, na Cidade do México, e chegou em 5o lugar.
2001: Wilber Henrique Sakakura foi convocado para a Seleção Brasileira categoria júnior, que
disputou o Campeonato Mundial "Boys League", em Alameda, na Califórnia, quando o Brasil conquistou o
título inédito de Campeão Mundial.
2002: Novamente Wilber Henrique Sakakura defende a Seleção Brasileira, desta feita no
Campeonato Pan-Americano, denominado Pré-Mundial de Beisebol Juvenil "AA", na cidade de
Barquisimeto, na Venezuela, e obtém o 5o lugar.
Ao longo dos anos Lins conquistou várias vezes e em diversas categorias o título de campeão da Liga
Noroeste de Beisebol.
Henrique Sakakura
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DEPARTAMENTO DE BEISEBOL - ABCEL
(2003 A 2006)

A partir de janeiro de 2003, Ciro Shizuo Kumazawa assume o Departamento e
dando prosseguimento ao belo trabalho executado pela diretoria anterior consegue manter o
patrocínio do GRUPO BERTIN e com o apoio da ABCEL, dos diretores, comissão
técnica, pais e atletas mantém um quadro de aproximadamente 100 atletas distribuídos
desde a categoria T-Ball (categoria iniciante com crianças a partir de 05 anos) até a
categoria SUB-20 incluindo a categoria softbol masculino e feminino que teve início neste
ano de 2006 e já participaram de vários torneios sendo que a cada dia mais interessados
procuram este esporte que é uma adaptação do beisebol para aqueles que nunca o
praticaram.
Nestes últimos 04 anos tivemos vários atletas que dando continuidade à tradição de
que Lins é um celeiro de craques estiveram servindo a Seleção Brasileira de Beisebol nas
diversas categorias:
2004: Lucas Kim Yamamoto - Categoria Pré-Júnior (13 e 14 anos)
Campeonato Mundial CABA 13 em Oklahoma nos EUA
2005: Lucas Kim Yamamoto - Categoria Pré-Júnior (13 e 14 anos)
Campeonato Panamericano em Aruba no Caribe
Bruno Kazuo Nakamura: Categoria Pré-Infantil (09 e 10 anos)
Campeonato Panamericano em Havana - Cuba
Vitor Lui Nakamura Kumazawa
Yago Yamauti
Mareei Yuri Shimada Lopes
Ciro Mochizuki Júnior
2006: Vitor Lui Nakamura Kumazawa
Yago Yamauti

Categoria Infantil (11 e 12 anos)
Campeonato Internacional em Lima - Peru
Categoria Infantil (11 e 12 anos)
Campeonato Panamericano em Ixtapa no México

Ciro Shizuo Kumazawa
Departamento de Beisebol - Abcel
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Time de Beisebol do Japão se apresenta
em Lins após a Guerra

Time de Lins consagra-se Campeão Brasileiro em 1961.
O técnico era o Sakamoto (o 3o da E/D - última fila)

Vitor Lui Nakamura Kumazawa

Vitor Lui e Yago
Atletas da Seleção Brasileira de Beisebol
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ADENDO A HISTÓRIA DO BAIRRO TANGARÁ 7

Em 1986, portanto há vinte anos e, em 2006, a situação do Bairro apresenta-se sob as
seguintes bases:
1986
2006
Famílias associadas ao Bunkyo local
38
25
Famílias residentes
35
18
Participações em eventos
130
60
Alunos da escola japonesa
38
0

A principal causa da diminuição de agricultores no Bairro: em 1982, a Cooperativa
Agrícola de Cotia incentivou os cooperados a mandarem seus filhos para o Projeto em Curaçao,
Bahia, para plantação de uvas e melão. Na oportunidade, foram 10 rapazes do Bairro, com a
idade média de 25 anos. Para o Bairro foi um desfalque enorme para a atividade local. Além
disso, a falta de amparo governamental colaborou também para a diminuição das explorações
rurais. E os jovens, por falta de opção, procuraram exercer suas atividades nas cidades,
trabalhando na profissão em que se formaram. O Japão foi outro fator colaborador na
decadência do bairro, com o acolhimento de dekassêguis. Os poucos que restaram estão
exercendo suas atividades como pequenos produtores, explorando a fruticultura e hortaliças.
Hoje, com a instalação de uma destilaria de álcool, alguns estão iniciando a plantação de canade-açúcar. Mas se é algo bom para o local é ainda uma incógnita. Os associados do Bunkyo
ainda tentam manter a tradição da cultura japonesa, apesar da maioria ser sanseis e yonseis.

DIRIGENTES DA ASSOCIAÇÃO

De 1986
De 1991
De 1993
De 1995
De 2001

a 1990 - Massaru Sadaki
a 1992 - Yukio Sasaki
a 1994 - Shiguenobu Yoshiyassu
a 2000 - Hisaiti Tokumoto
a 2006 - Takayuki Nakano
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DEPARTAMENTO SOCIAL
Obedecendo ao calendário municipal o fazemos realizar no primeiro dia do ano, acontece a
Cerimônia de Haigashiki e após, Shinnenkai. Obedecendo calendário municipal, fazemos o
tradicional Bon Odori em comemoração ao aniversário do município, Dia das Mães, Exposição
de Orquídeas, tradicional Undokai, Dia dos Pais e Boonenkai.

CONSULADO DO JAPÃO ESTEVE EM LINS
Graças a um intercâmbio com a ABCEL, o serviço itinerante do Consulado esteve
prestando atendimento aos seus cidadãos nos dias 26 e 27 de junho de 2006. Três funcionários
graduados atenderam cerca de 230 famílias de Lins e região em serviços concernentes à cidadania,
renovação de passaportes, óbitos e nascimentos. Isso evitou que essas famílias deslocassem até à
capital, proporcionando-lhes comodidade e economia para solucionarem seus problemas junto ao
governo japonês.

A Banda Militar do 37° BIL (Batalhão de Infantaria Leve)
de Lins é quem tem abrilhantado os nossos eventos,
executando o Hino Nacional Brasileiro e do Japão
e até músicas nipônicas

Furusato Meguri

Inauguração da Cortina doado
pela Empresa SUDAMERIS

Furasato Meguri
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Cerimônia de Ano Novo
Bon Odori
22/04/2006

Exposição de Orquídea

Preparativos do 50° Undokai
23/07/2006

50° Undokai
23/07/2006

50° Undokai
23/07/2006
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50° Undokai
23/07/2006

A ABCEL recebeu a famosa cantora japonesa
Mariko Nakahira para deleite dos associados.
26/07/2006

Pianista Aí Yazaki
26/07/2006

Priscila Bastos e Fausto Ito
21/10/2006

Recital de Violino e Piano - Priscila Bastos e Fausto Ito
21/10/2006

Público Presente no Recital
21/10/2006
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CONTRIBUIÇÃO DAS MULHERES
"herdamos esse sentimento de compromisso forte,
característico da mulher nikkey".
Olga Futema, cineasta
A memória dos/as pioneiros/as
Familiares dos pioneiros da imigração japonesa em Lins que chegaram ao Brasil no primeiro navio
em 1908, ainda aqui residem.
Com 81 anos de idade, a senhora Kunie Oomura informou que seus sogros, o casal Sentaro Oomura
e Saga Oomura vieram do Japão com o filho mais velho Sadao Oomura, procedentes de Kumamoto em 1908,
no navio Kasato Maru, com Shuhei Uetsuka. Dirigiram-se diretamente para uma Fazenda de café na região
Mogiana, depois mudaram-se para Hirano Shokumin-chi. Em 1916, adquiriram terras no Bairro Barbosa
onde, com outras famílias iniciaram a imigração japonesa em Lins.
Nascida em Hokkaido em, 1925, aos 6 anos de idade Kunie Haguino migrou para o Brasil com os
pais e duas irmãs. Após viver em vários locais, foi para o Bairro Barbosa para trabalhar junto à família
Morotomi que tinha uma grande máquina de beneficiar arroz. Casou-se com o 4o filho do casal Oomura,
Hissao Oomura, cantor amador de naniwabushi que interpretava os naniwabushi sobre Hirano Shokumin-chi,
Kasato Maru e Shuhei Uetsuka. Faleceu em 1971, deixando-a viúva com três filhos na universidade. Deu
continuidade ao comércio de secos e molhados, lutando sozinha com bravura até que os filhos se graduassem
e assumissem suas profissões. "Lutei tanto que não tive tempo nem para chorar."
Mostrando a foto dos sogros, a senhora Kunie Oomura declarou: "Embora na fotografia aparente ser
severo, o senhor Sentaro Oomura era muito amável. A senhora Saga Oomura, embora, na foto, aparente ser
meiga, era severa, inclusive com o administrador da fazenda."
Ao indagar sobre as impressões da mini-série televisiva "Haru to Natsu" a entrevistada exprimiu suas
impressões: "não passa da narrativa da vida daquela família, não é um relato de imigrantes. Na verdade, nossa
vida de imigrantes foi muito mais dura. Não se pode imaginar o que é derrubar uma mata virgem para iniciar
uma plantação. A separação descrita em 'Haru to Natsu' foi muito freqüente entre os imigrantes: quando
havia filhos em idade escolar, preferiam deixá-los no Japão para que concluíssem os estudos."
Em entrevista com a senhora Mikano Ide, tomamos informação de que o casal Kihei e Tsugui Ide
chegaram ao Brasil procedente de Kumamoto, com dois filhos (não tem certeza): Hatsue e Saburo. Kihei Ide
era marceneiro e permaneceu em São Paulo com a família. Em 1916 foram para Barbosa, sendo um dos
pioneiros da imigração em Lins.
Mikano Sakanaka chegou do Japão com três anos de idade com seus pais, em 1932, procedente de
Kumamoto. É a filha mais velha dentre dez. Trabalhou na zona rural no Bairro Bom Sucesso (Promissão), no
Bairro Gonzaga (Promissão), no Rio Feio (onde a malária a atingiu), Fazenda São José (Marília), em Showa
Shokumin-chi (Marília). Aos 23 anos de idade veio para Lins e se casou com Kyoshi Ide, filho dos pioneiros.
Fazia horta no Bairro do Ribeiro, vendendo verduras na feira da rua 13 de maio (onde conheceu Margarida
Sakiyo Aoki que também fazia feira). Onze anos após o casamento, o marido faleceu deixando-a com duas
filhas e dois filhos pequenos. Criou-os continuando com a horta e vendendo no Bairro.
O milagre da sobrevivência
O Professor Seizo Toda, da Faculdade de Medicina da Universidade de Kyoto, após visitar
"colônias" da Noroeste, inclusive Lins, em seu relatório afirma: "As condições de vida dos patrícios nas
colônias são iguais às do camponês do Japão há mil anos." Esse dado faz crescer em nós o sentimento de
gratidão aos/as pioneiros/as da imigração em Lins.
Diante desse quadro, torna-se, a nossos olhos, ainda mais importante a atuação das parteiras nikkei em Lins.
Podemos citar Matono-san, que também foi honetsugui (ortopedista prática) e Izumi-san. Elas cuidavam dos
bebês e das mães. Provavelmente houve outras, mas não chegaram a nosso conhecimento.
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Outras mulheres, algumas meninas ainda, dedicavam ao auxílio voluntário nas casas onde nasciam os
bebês. A solidariedade para com as mães que, nos dias seguidos ao parto, eram impedidas de cuidar dos
outros filhos, sempre foi a marca de muitas mulheres.
O trabalho de muitas mulheres permitiu a sobrevivência de muitos/as dos/as imigrantes e
descendentes. Cuidar para que a água fosse bebível, evitar infecções, cuidar dos "bicho-de-pé", utilizar
malabarismos vários para evitar verminoses, cuidar dos atingidos por malária, tratar dos não poucos
ferimentos ocasionados pelo trabalho na lavoura,... Ser enfermeiras onde não se podia contar com médicos/as
e farmacêuticos/as foi o grande desafio ao qual muitas mulheres souberam responder exitosamente.
Desde "puxar água", cuidar de pequenas criações, formar pomar e horta, providenciar lenha e
preparar os alimentos até esquentar a água para o furô, as mulheres conseguiram garantir a sobrevivência
familiar e da comunidade.
Na zona urbana, as pensões, restaurantes e bares eram sustentados principalmente pelo árduo
trabalho, quase invisível, realizado pelas mulheres. Além disso, costurar, lavar e passar roupa, cozinhar, foram
outros expedientes de que se valeram as mulheres para garantir a sobrevivência de seus familiares. Outras
trabalharam como domésticas. Algumas como Teru Nishi, Belkiss Koseki, Isano Muraki, Kazuyo Ikeshoji,
além de praticamente sustentar suas famílias contribuíram para que outras se profissionalizassem e
garantissem a mobilidade social ascendente de seus filhos.
O Prof. Dr. Toda previra a regressão dos patrícios, mas a importante contribuição das mulheres
engendrou o milagre.
Educação, uma prioridade
Historicamente, o magistério no Japão era majoritariamente masculino. Entre os imigrantes não foi
diferente. Em 1938, dentre 554 professores de língua japonesa, , havia apenas 86 mulheres.
Os/as imigrantes japoneses/as no Brasil sempre se preocuparam com a educação dos/as filhos/as. Em
meio à dura labuta na lavoura, quando conquistaram terra própria, ocorria a doação de um terreno, a
construção (em mutirão) de uma escola e a solicitação, ao estado, de uma professora. As famílias
colaboravam hospedando as professoras e oferecendo refeição.
Esse empenho resultou no aumento da escolarização também da população de origem não japonesa
(hinikkei). Em geral, num período havia aulas regulares em português no estilo das conhecidas "escolas
mistas" em que a professora lecionava para três séries ao mesmo tempo. No outro período, a comunidade
japonesa se encarregava de ministrar aulas de língua japonesa. Assim foi no Bairro Córrego Elízeo (Bilac),
Bairro Gonzaga (Promissão), em Guapiranga (Lins), em Três Barras (Cafelância), Na região Noroeste, em
abril de 1932, havia 83 escolas de língua japonesa, com 4.669 alunos/as. Só em Lins, a comunidade japonesa
construiu, em mutirão, 34 escolas, providenciando junto ao Estado, o envio de professoras.
Não foi pequena a contribuição das mulheres em vários setores, inclusive na educação. Em algumas
escolas lecionaram professoras diplomadas no Japão como a professora Hissako Yamaguchi que chegou ao
Brasil em 1925 que foi professora também no Bairro Gonzaga (Promissão). Em Lins, destacaram-se;
professora Hanako Oshiro, professora Kazuyo Ikeshoji, professora Umeko Nomoto que lecionou durante dez
anos em Lins (e também em Cafelândia), professora Yoshiko Nakasse.
É provável que outras professoras tenham atuado nesses 70 anos da imigração japonesa em Lins.
Peço desculpas pelas falhas e estendo minhas homenagens e gratidão também às não citadas do período e as
que atuaram nos anos subseqüentes.
A Escola Nipo-brasileira de Lins foi confiscada pelo exército durante 30 anos, sendo devolvida
apenas em 1978, sem o conteúdo do rico laboratório, depredada, sem condições de uso.
Muitas mulheres se dedicaram ao ensino da língua japonesa em seus domicílios, quando as escolas
ou eram distantes ou os horários não permitiam a freqüência. Dentre as muitas cujos nomes desconhecemos,
citamos as professoras Kitahara, Hirasaka, Gondo, Nakasse. Pedimos desculpas pela involuntária omissão e
rendemos nossas homenagens a todas.
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O papel das mulheres na conquista de vagas para as crianças nas escolas públicas quase não é lembrado, mas
o alto grau de escolaridade da comunidade japonesa deve-se principalmente a esse empenho das mulheres.
Mesmo depois da guerra, as vagas escolares eram exíguas e pouca preocupação havia em ampliá-las. No
entanto, as mulheres reivindicaram vagas, lutaram e conquistaram.
Dentre as professoras com formação específica para o magistério, provavelmente, a professora
pioneira em Lins foi Hanako Oshiro. Depois vieram Alice (Yassutani) Hassegawa e Tosico Sato. Filha de
uma professora que mantinha um Curso de Corte e Costura em Tupã, a professora Tosico Sato, formada pela
Escola Santa Marcelina, além de lecionar na escola Industrial Fernando Costa, dedicou-se à promoção de
mulheres das camadas mais empobrecidas, através de cursos de costura, bordado, tricô e crochê, assim como
outros artesanatos. Fundou o setor de promoção humana da Matriz de São João Bosco o qual ainda atua.
Mantém um animado grupo de artesanato na mesma paróquia. Pelos muitos trabalhos realizados junto às
mulheres, foi eleita pelos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, para ser homenageada
pelo Dia Internacional da Mulher, em Sessão Solene da Câmara Municipal de Lins no ano 2000.
No curso Científico do Instituto de Educação "Antônio Seabra", depois "21 de abril" de Lins,
lecionaram várias professoras nikkei todas formadas pela USP: Miyoko (Ishida) Watanabe, professora de
História Natural, as professoras de matemática Glória Imamura, Assae Izaka e Yuriko Kawahara Sonoda, a
professora de inglês, Fukuyê Izaka.
Convém lembrar que Toki Nogami chegou ao Brasil em 1907, antes da chegada oficial do primeiro
grupo de imigrantes japoneses. Graduou-se na Escola Normal, tornando-se a primeira imigrante japonesa a
lecionar no Brasil.
As Escolas de Corte e Costura
As Escolas de Corte e Costura desempenharam papel de destaque na comunidade japonesa.
Teru Nishi, natural de Fukuoka-ken, chegou ao Brasil com 16 anos de idade, acompanhada de seus
pais e três irmãos. Cursou Corte e Costura em São Paulo. De acordo com informações da Professora Lia
Morato de Almeida, em 1935, quando sua família fixou residência na rua Rio Branco, a professora Maria
Teru Nishi já tinha instalado sua escola de Corte e Costura e tinha muitas alunas. Ensinava também língua
japonesa, arte culinária e etiqueta. Em sua casa, hospedava alunas vindas dos bairros rurais e das cidades
vizinhas. Após encerrar a escola, Teru Nishi exerceu o ofício de costureira por longos anos. Como vizinha da
Escola de Corte e Costura, a professora Lia Morato de Almeida informa ainda que a Professora Maria Teru
Nishi tinha muitas alunas cujos pais ofereciam os produtos de suas lavouras: café, outros cereais, frutas
legumes e verduras que gentilmente repartia com a família Morato de Almeida. Teru Nishi teve uma única
filha, também costureira: Nair Kioko Nishi.
Belkiss Koseki , era formada pela Escola Normal. Casada com Koseki, enviuvou-se quando tinha
quatro filhos. Fez Curso de Corte e Costura em São Paulo. Retornou à casa dos pais em Lins onde destacou-se
como professora numa Escola de Corte e Costura por ela mantida em Lins onde atualmente funciona o
Conservatório Musical de Lins. Lá hospedava também alunas provindas da zona rural e de outros municípios.
Em 1955 iniciou um importante trabalho que muito contribuiu para o desenvolvimento da CAC (Cooperativa
Agrícola de Cotia) fundada em 1927 por um grupo de 83 bataticultores. Foi professora do internato da CAC.
De 1958 a 1967 cuidou de rapazes que literalmente enlouqueciam com a pressão das diferenças culturais
Filha de Naokishi Muraki e Chiyo Muraki, Isano Muraki nasceu em 1909. Procedente de em
Okayama-ken, casada com Missão Muraki, chegou ao Brasil em 1930. Em 1939, o marido taxista foi
assassinado, deixando-a viúva grávida e com um filho de 7 anos. Duas outras crianças faleceram ainda bem
pequenas, quando o marido ainda era vivo. Isano Muraki estudou Corte e Costura na Escola Dom Bosco, uma
filial da Escola Industrial de Lins. Instalou sua Escola de Corte e Costura em 1948, atendendo cerca de 22 a
25 alunas em dois turnos, hospedando alunas da zona rural e de outros municípios. A noite costurava para
completar a renda familiar. Manteve a escola até 1970. Faleceu em 1987.
Kazuyo Ikeshoji Sensei nasceu em Kureshi-shi, Hiroshima-ken, em 16 de maio de 1916, na Coréia
do Norte, cuja mãe, Tsuneo Minoyo era professora primária formada no Japão. Seu pai também era japonês,
por isso os/as filhos/as estudaram em escola japonesa na Coréia.
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Kazuyo Ikeshoji se formou professora pela Hiroshima Kureshi Kenritsu Kouto Gakkou, hoje elevada
a Keibi Daigaku. Aprendeu Corte e Costura no Japão. Em 1936 toda família migrou para o Brasil, na região
Noroeste. Em 1949, Kazuyo Ikeshoji foi para São Paulo a fim de estudar na Nippaku Saihogaku fundada em
1932, por Massue Gohara Sensei. Em 1951, a família Gohara foi para o Japão onde permaneceu durante
quase um ano. A Escola Nippaku ficou a cargo da coordenadora Professora Missão Kobayashi formada pela
Gunma Shihan Gakkou, e das professoras Okata Sakou, Ikeshoji Kazuyo, Timen Kimiko e Teshima Tizuka.
Pela manhã, todas as cinco professoras ensinavam a língua japonesa. A tarde, Ikeshoji Sensei ensinava
também Corte e Costura. Lecionou até 1956. Em 1957 mudou-se para Lins onde instalou uma Escola de Corte
e Costura, inicialmente na Av. São Paulo, depois na Rua 13 de Maio e, por último na Rua Oswaldo Cruz.
Lecionava também a língua Japonesa. Aos domingos, em Hirano Shokumon-chi, ensinava também música e
dança folclórica. A escola de ensino da língua japonesa fora fechada em 1938. Ikeshoji Kazuyo Sensei
reinaugurou o Curso de japonês da Associação Esportiva Linense, inaugurado durante a gestão de Kawata
Yoshiko (formada em Onomichi, Hiroshima) como presidente do Departamento Feminino.
No Bairro Guapiranga ensinou Corte e Costura a professora Iracema Iwasaki.
Mobilidade social ascendente
A efetiva prioridade dada à educação tornou possível o alto grau de escolaridade e o ingresso em
conceituadas universidades.
Hisako Watanabe formou-se pela Escola Paulista de Medicina e Titã Noda pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro, ambas em 1942, sendo as primeiras médicas da comunidade nikkei formadas no Brasil.
Dra. Titã Noda, filha de Guenko Noda (Fazenda Ouro de Getulina), foi a primeira nikkei a exercer a medicina
em Lins (e Getulina). Possuía um consultório à rua Comandante Salgado.
Nascida em Lins aos 25 de novembro de 1930, filha de imigrantes provindos em 1928, de Fukuokaken, Dra. Youko Kawahara cursou medicina na USP de São Paulo, formando-se em 1955. Especializou-se em
Pediatria com um ano e meio de internato no Hospital das Clínicas. Sua vida profissional aconteceu toda em
Lins onde se estabeleceu com consultório particular desde junho de 1957 até janeiro de 2000. Fez parte da
Clínica Pediátrica da Santa Casa local (enfermaria e ambulatório) além de responder por um emprego no
Serviço Público Estadual (Hospital sanatório "Clemente Ferreira"), atuando também no Serviço Público
Federal (Ambulatório de Pediatria do INAMS). Foi eleita pelos membros do Conselho Municipal dos Direitos
da Mulher para ser homenageada no Dia Internacional da Mulher em Sessão Solene da Câmara Municipal de
Lins, em 1998.
A efetiva prioridade dada à educação garantiu à comunidade japonesa de Lins alto grau de
escolaridade, a ponto de 25% das famílias ter filhos graduados em curso superior.
Culto, educação e cultura no Templo Honpa Hongwanji
O culto aos antepassados sempre foi cultivado pelos imigrantes. No entanto, a vinda das sacerdotisas
contribuiu grandemente para preservar e incentivá-lo. O templo Honpa Hongwanji, dirigido por mulheres
desde o início, garantiu à comunidade, os tradicionais cultos aos falecidos durante o velório, o funeral, aos 49
dias, e nos aniversários de falecimento. Manteve a tradição de marcar as datas especiais como Obon e
festivais típicos. As famílias japonesas e seus descendentes puderam assim melhor preservar suas práticas
religiosas e cultura japonesa.
É importante citar a grande contribuição das sacerdotisas do templo Honpa Hongwanji de Lins,
Kunkai Okayama Sensei e Tijo Okayama Sensei e suas equipes, com a manutenção e ensino da língua
japonesa na escola do Templo. Merece especial destaque a atuação de Inoue Sensei que também atuou por
longos anos no Templo de Cafelândia, dedicando-se não só ao ensino da língua mas também de canções e
danças típicas.
A coordenação da simpática obo-san atrai ao Templo muitas crianças que se dedicam à
aprendizagem da língua e cultura japonesas. Jovens de Lins, e também estudantes provindos de outros
municípios, participam com entusiasmo das atividades promovidas no Templo.
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Trabalho e Arte
Em meio à dura labuta, não faltaram mulheres que se dedicaram às artes: haiku, ikebana, cerimônia
do chá, canto, pintura, dança, arte culinária.
Mizoguchi, Eiko Margarida, nascida em 1917 em Fukuoka-ken, chegou ao Brasil em 1930 com
quase 14 anos de idade, com seus pais e 6 irmãos. Trabalhou na lavoura durante 30 anos, inclusive
derrubando mata e perfurando poço. Também abriu um comércio de ovos em Lins. É grande leitora, tendo
feito curso de japonês por correspondência (vindo diretamente pelo correio do Japão) com pacotes de livros
para o estudo, a cada ano, durante 8 meses. Tendo recebido o incentivo de Nenpukku Sato Sensei que visitava
as roças incentivando os japoneses no cultivo de Haiku, Eiko Mizoguti passou a escrever haiku nas horas
vagas. Há mais de 50 anos se dedica a essa arte.
Ao solicitar que mencionasse alguns deles, escolheu esses, pela ordem:
Yama kireba
Kirunato
Tocano nakiwataru

Ao derrubar a mata
ao ver cortar a árvore
o tucano chora

Refletindo sobre um senhor que viveu até os 90 anos em Santa América (cujos 7 filhos têm diploma
universitário), escreveu esse haiku premiado e publicado no Japão:
Imin kuwaue (amora)

Ushikai

Kyudisai

Um outro haiku de Eiko-san publicado no Japão é o seguinte:
Sekai dyuuno

Hitoga miru

Rio de Janeiro no karunabaru

Dimusho kara

Yagakue

Néon gai o yuku

Há longos anos, participam ainda do Haiku-kai, Hassue Nakai Sensei e Yoshiko Nakasse Sensei.
Lins teve importante fábrica de leques dos irmãos Shimoda. Muitas jovens nikkei se dedicaram à
pintura de leques muito apreciados no Rio de Janeiro e na França. Várias delas se iniciaram na aquarela e
pintura a óleo a partir dessas práticas.
Tomoe Yokota e Naomi Ikeda nasceram em Lins. Em 1976, unindo-se a Eunice Yokota, fundaram
uma galeria de arte promovendo mostras coletivas. Anos mais tarde, inauguraram a Toki Arte Galeria, com
exposição das pinturas de Takashi Fukushima e cerâmicas de Akinori Nakatani. Desde 1974, Tomoe Yokota
se dedica à arte da cerâmica.
Conforme informações de Nakai Sensei, em Lins, a arte do Ikebana foi introduzida oficialmente por
Shingu Sensei que vinha de São Paulo para iniciar um grupo de mulheres nikkei na arte do ikebana, iniciada
no Japão há 600 anos no templo budista. O prosseguimento do curso foi garantido, desde 1987 por Nakai
Hassue Sensei, nascida em Kyoto em 1915, tendo chegado ao Brasil em 1932. Ainda hoje, aos 89 anos de
idade, dedica-se duas vezes ao mês, ao ensino do ikenobo, estilo por ela adotado dentre os 11 estilos
reconhecidos. Dedica-se também à dança, composição de haiku e Cerimônia do Chá.
A prática da Cerimônia do chá se iniciou com Takeda Sensei que vinha de São Paulo especialmente
para o ensino dessa arte. Em Lins, destacou-se a senhora Kikuno Konda como a principal incentivadora.
Atualmente, em datas especiais, quando solicitada, Nakai Hassue Sensei se encarrega de realizá-la.
A dança sempre ocupou papel de destaque na comunidade japonesa. Daí o desenvolvimento de uma
arte especial de confecção de kimonos especiais para os diversos tipos de odori. Em Lins, dedica-se ao ensino
da dança, dente outras, Nakagawa Sensei.
No Templo Honpa Hongwanji sempre foi cultivado, além do bon Odori, danças típicas que são
ensinadas para crianças e jovens, muito contribuindo para o cultivo da cultura japonesa. Deve-se destacar
importante contribuição de Inoue Sensei.
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Os antigos nihongo-gaku também cultivaram as danças típicas japonesas que eram ensinadas ao
alunado por Ikeshoji Kazuyo Sensei, Nomoto Umeko Sensei, Inoue Sensei, dentre outras.
A senhora Odaguiri, dedicou-se à confecção de futon e tanzen, para a qual não bastava o domínio de
técnica especial, mas também o cultivo da arte de bem combinar as cores, com o desafio do uso de tecidos
nem sempre apropriados, existentes só no Japão.
Não fossem as mulheres, pouco da difícil arte culinária japonesa teria sido preservada e florescido no
Brasil. Desde a confecção do missô e o cultivo de condimentos, legumes e verduras japoneses, até a feitura de
variados pratos que exigem técnica e arte especiais, a culinária japonesa foi minuciosamente cultivada no
Brasil pelas mulheres imigrantes e suas descendentes. Muito da culinária doméstica, não mais praticada no
Japão, foi aqui preservada por mulheres, da roça e da cidade. Não fossem a técnica, a arte e a dedicação de
tantas mulheres, a saúde dos japoneses e seus descendentes não teria sido preservada nas difíceis condições
em que Viveram os/as pioneiros/as.
A garantia de uma mesa mais farta
A comunidade japonesa se notabilizou pelo cultivo de frutas e hortaliças, assim como na avicultura,
garantindo a distribuição e venda direta ao consumidor. Também nesse setor, mulheres se destacaram. Além
do cultivo, a dura labuta de venda de casa em casa, nas feiras livres e quitandas, garantiu alimentação mais
diversificada na mesa brasileira. Além disso, algumas se dedicaram ao cultivo de flores e plantas ornamentais,
à arte da cestaria, à cerâmica, à confecção de zori (como a senhora Arakawa e Matie Ãoki) e de vassouras
(como Sakiyo e Matie Aoki). São inúmeras as mulheres nikkei que deram inestimável contribuição. Pedimos
desculpas pelas falhas, pois, tivemos acesso apenas a alguns nomes, às vezes só ao sobrenome. Nas pessoas
destas citadas, homenageamos também todas as demais, explicitando nosso respeito, admiração e gratidão:
(Margarida) Sakiyo Aoki, Umeki, Matie Aoki, Nagamatsu, Kishi , Kanayama, Tamanaka, Tokuda, Kuni
Koishi, Hortência e Rosa, Shimada, Kawaguchi, Kawamura Mikano Ide, Arakawa, Hisayo Sado, Kiosaki,
Matsushita, Kamei Yoshizumi, Maria Aoki (mãe de Irmã Saula), Maruyama, Yukie Nomata, Shimeno
Nakashima. Kitao Aoki
Famosas foram as feiras livres que se realizavam, em Lins, nas quartas e domingos, à rua 13 de maio,
onde se situa hoje a Casa dos Médicos. Mudaram de local, mas ainda garantem a riqueza alimentar nas nossas
mesas. Também pelas vendas de casa em casa e nas quitandas. Difícil imaginar como seria nossa alimentação
sem as horticultoras, avicultoras e quitandeiras.
Não há dúvida de que as mulheres japonesas que aqui chegaram, se dedicaram ao cultivo da terra,
principalmente na lavoura de café. Foram as principais responsáveis pela sobrevivência de suas famílias,
cultivando hortaliças e frutíferas, criando pequenos animais, administrando e preparando os parcos recursos
alimentícios.
Ao adquirir as primeiras terras, as mulheres trabalharam par a par na derrubada da mata, na
perfuração de poços, na construção de casas e escolas, no cultivo de café, de outros cereais assim como de
hortas, bicho da seda, algodão, pomares, avicultura.
Acumulando uma segunda jornada com os trabalhos domésticos, tornaram menos penosa a vidas de
imigrantes e seus descendentes. Não fossem elas, muitas pessoas teriam sucumbido pelo regime escravista das
fazendas de café.
É a elas principalmente que devemos a vitória sobre as intempéries, os preconceitos, as dificuldades
de língua e costumes, enfim, sobre as agruras da imigração. O alto nível de escolarização e a rápida
mobilidade social ascendente são devidos, em grande parte, à intrepidez e perseverança dessas destemidas
mulheres nikkei. A elas nossa gratidão.
Iolanda Toshie Ide
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- Norma Uemura
- Cecília Tubone
- Lucy Utiyama

- Mitiyuki Nishizawa
- Miki Luiza Sato
- Yuko Utiyama
- Noboru Ohi
- Marcos Uemura
- Antônio Yamamoto
- Hiromi Hamamura

- Keiko Sakakura
- Emico Uyeda
- Celi Yamauti

Mônica Grossi
Paula Ohi
Darci Inoue

Recepção dos Octogenários (Koreisha) Sra. Miako M. Andrade
Meninas de Kimono
- Bruna Nishimura
- Bruna Yoshiyassu
Juliana Imano
- Patrícia Yamamoto - Mariana Murakami
Miwa Kumazawa
Kishô Sras.
- Ângela Nakano
- Julia Tanaka
- Regina Sato

- Alzira Yoshizumi
- Sônia Yoshikuni

Nilza Kunii
Etsuko Nojimoto

- Emilia Yoshiyassu
- Youko Igue

Responsável pela Missa Católica Srs.
- Dra. Youko Kawahara

- Guensiki Mizoguti

Responsável pela Missa Budista Srs
- Takayoshi Minami

- Kazunori Yasunaga

Marco da Imigração Srs.
- Isao Utumi

- Ossamu Koga

Publicidade e Divulgação Srs.
- Shigueyuki Yoshikuni
Som e Eletricidade Srs.
- Ossamu Koga
- Issamu Nojimoto.

- Kazunori Yasunaga

- Paulo K. Tobara
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Patrícia Tubone
Mayumi Sakurai

- Mituyuki Nishizawa

- Yassushi Nojimoto

Yuji Oota
Massao Matsuda

Compras Homenagens Srs.
- Yuji Oota
- Maria Kazue Mori
Compras Srs.
- Yukio Bosso

- Ossamu Koga
- Kazunori Yasunaga
- Shiguetoshi Teruya

-Yuji Oota

- Shizue Sakurai
- Yukie Nishizawa
- Fumiko Hayashida
- Namie Otsuyama
- Satoko Koga
- Mitiko Kawahara
- Yuji Yamamoto
- Hakuo Ywamoto
- Marcos Uemura

- Mihoko Arimori
- Massue Obara
- Yassuko Yamamoto
- Maria Kubo
- Luiza K. Bosso
- Shiguetoshi Teruya
- Eder T. Yoshimatsu
- Takao Hanai
- Wakamatsu Kubo

- Ossamu Koga

Refeitório - Refeição Srs.
- Setsuko Utiyama
- Hiroko Isaka Sado
- Sekiko Morimoto
- Nobuko Ywamoto
- Kinuko Miyamoto
- Shizuka Watanabe
- Kioko Hatano
- Hatsue Fukagawa
- Mineko T. Grigoleto - Mossumi Nakano
- Tiyako Hirano
- Kazuyo N. de Souza
- Gelson X. de Andrade •• Wakami Matsuda
- Toshio Kubo
- Paulo Nishimura
- Tadashi Nishimura
- Inácio Tubone
- Roberto M. Nishimura - Minoru Arimori

Yukio Bosso

Departamento de Senhoras da Coalins - Sra. Kazuko Nakamura
Departamento de Fujinkai do Honpa Hogwanji - Sra. Yaeko Yoshida
Transporte das Refeições - Sr. Armando Heihati Nakamura (Coalins)
Transporte das Refeições - Sr. Yuji Yamamoto (Oterá)
Café Canecão - Sr. Yuji Oota
Café da Manhã - Srs. Yukio Bosso e Fujinkai
Preparação do Salão Srs.
- Yuji Oota
- Takao Hanai
- Wakamatsu Kubo
- Mauro Nakano
- Rubens Yoshiyassu - Tadashi Koshimizu - Paulo Ito
- Koorin Seinen Kai - Departamento de Jovens do Templo Honpa Hongwanji de Lins
Responsável pela bebida e distribuições Srs.
- Yuji Oota
- Ciro Kumazawa
- Departamento de Beisebol
- Alexandre Y. Kawati (Depto de Jovens)
Preparação e Distribuição - lanches e bebidas Srs.
- Shiguetoshi Teruya - Gelson X. de Andrade
- Toshio Kubo
- Inácio Tubone

- Tadashi Nishimura
- Marcos Uemura

- Emiko Shiraishi

- Kenji Yamamoto
- Fujinkai

Palco Sr. Isao Utumi
Parte Artística Sras.
- Dirce Hanai
- Maria Kazue Mori

Miako M. Andrade
Kiyomi N.Kumazawa

Confecção de Kishô e Crachás Sras.
- Aiko Sato

- Helena Koizumi
Beatriz Yamamoto

- Vanessa Tobara

Assistência Médica - UNIMED
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- Aiko Sato

O comendador e historiador YOSHIYUKI KOGA, afirmava no posfácio do livro
sobre a história dos setenta anos da imigração japonesa em Lins, da qual foi importante
coordenador, o seguinte:

"Acredito que um dia possa surgir oportunidade para fazer a tradução deste
registro em português, o que, certamente, irá valorizar imensamente esta pesquisa".

Só vinte anos após foi concretizada, agora, a crença do Sr. Koga, isso graças à
iniciativa meritória do presidente da ABCEL, Kazunori Yasunaga, pois é de sua
intenção preservar para a posteridade a história da comunidade japonesa de Lins e
proporcionar àqueles que não dominam a língua japonesa a oportunidade de conhecê-la.
A parte técnica - diagramação, montagem - ficou a cargo da KAZUE
YASUNAGA, formada em Informática, sem a ajuda da qual não seria possível a
realização deste trabalho. A ela nossa gratidão. Aos senhores Yassuo Obara, Mitsuru
Sato e Irio Sussumu Hirano que dispuseram a enfrentar o desafio de traduzi-la. Aos
associados e aos empresários que tornaram possível a impressão. Aos diretores desta
entidade pelo incondicional apoio.
A todos nossa dívida de gratidão.
Shigueyuki Yoshikuni - Secretário
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