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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 17/2022 

- JUSTIFICATIVA – 

 

 
O Centenário da Imigração Japonesa em São José dos Campos foi comemorado 

no último dia 22 de abril, quando os primeiros imigrantes japoneses vieram em busca 

de novas oportunidades e de local para iniciar sua vida aqui e na Região do Vale do 

Paraíba. 

Em abril de 1922, um grupo de 10 pessoas liderado pelo senhor Esaku Ihara veio 

à São José dos Campos para adquirir um terreno de plantação de café que estava à 

venda no KM 14 da rodovia que ligava a cidade a Caraguatatuba. Após adquirido, 

percebeu-se que os 10.000 pés de café que os antigos donos haviam divulgado eram 

na sua maioria pés já velhos que produziam pouco café.  

Além do declínio do valor do café e outras situações adversas, a comunidade se 

dissolveu em menos de 2 anos e os 8 jovens que vieram no grupo se mudaram para 

outras cidades. Apenas a família Ihara permaneceu e fixou-se em São José dos 

Campos. 

 Esaku Ihara, o primeiro imigrante japonês de São José dos Campos, nasceu em 

6 de março de 1890, em Nishi-Kumado, município de Numazu, província de 

Shizuoka. Essa região é conhecida pela produção do melhor chá verde do Japão e se 

localiza próximo ao Monte Fuji. 

Filho de agricultores, cursou agronomia na escola de Shizuoka e tornou-se 

membro da Associação Rikkokai do Japão em 1915, pois tinha intenções de buscar 

melhores oportunidades no exterior. 

Associação Rikkokai foi fundada pelo pastor Shimanuki Hyodayu em 01 de 

janeiro de 1897 no Japão, cujo objetivo é apoiar os emigrantes japoneses no que 

fosse possível na transição e para tanto, criou escolas profissionalizantes, 

acomodações e bases de apoio para eles. No Japão, a entidade mantém até os dias 

atuais um alojamento para estudantes e estagiários estrangeiros que queiram estudar 

no Japão e uma escola infantil que segue a filosofia Rikkokai. 

Em novembro de 1921, Esaku embarcou no navio “Mexico Maru” junto com sua 

esposa Koto e filho primogênito Massaru, chegando em 04 de janeiro de 1922 no 

porto de Santos.  
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Esaku Ihara dedicou à orientação dos iniciantes durante 30 anos como chefe 

regional da 1ª Associação Rikkokai do Brasil. Trabalhou para a construção do 

alojamento para estudantes, a Casa dos Estudantes Harmonia, introdução e instalação 

do Depósito São José dos Campos da Cooperativa Agrícola de Cotia (CAC), 

instalação de beneficiadora de arroz e ainda, cumpriu a função de presidente do 

Conselho de Abastecimento de Produtos Agrícolas com muita habilidade por anos. 

A partir de 1930, várias outras famílias japonesas vieram à São José dos Campos 

e se instalaram na cidade para cultivo agrícola, abertura de comércios e construções 

imobiliárias, todos buscando oportunidades e local para começar sua nova vida e 

construir seus sonhos firmando suas raízes na cidade.  

Em muitas cidades paulistas, a colônia japonesa formou-se em função do 

trabalho agrícola. Em São José dos Campos, embora muitos dedicaram à agricultura, 

a colônia se formou mais em torno da indústria, a Fiação e Tecelagem Kanebo do 

Brasil S/A. 

Juntamente com a G.M., a instalação da Fiação e Tecelagem Kanebo no Brasil 

em São José dos Campos, deu início ao desenvolvimento de um grande centro 

industrial na cidade, introduzindo inúmeras companhias japonesas como a Panasonic, 

Panasonic Componentes Eletrônicos, Hitachi, Fuji Photos Film.  

Além das empresas internacionais, os imigrantes e seus descendentes abriram 

empresas em diversas áreas de atuação, tais como na construção, nos atacados, nas 

relojoarias, nas floriculturas, entre outros. Exemplo de algumas empresas conhecidas 

na época foram a Construtora Paraíso, Supermercado Nagumo, Supermercado 

Shibata, Relojoaria e Ótica Universal, Relojoaria e Ótica Seiko/Kavassaki. 

A população da colônia nikkei foi crescendo cada vez mais com os anos e para 

manter e fortalecer o convívio social, cultural e esportivo da comunidade, cinco 

associações nasceram e se dedicam para manter o espírito japonês.   

O Baseball Clube de São José dos Campos – BBC – criado em 1950 e tinha na 

época 73 associados. Contava com um quadro social bastante participativo nos 

diversos eventos realizados ao longo dos anos, dos quais se destacavam o Undokai 

(gincana esportiva), Karaokê, Dia das Mães, Dia dos Pais, Keirôkai (dia dos idosos) 

e Bonenkai. Atualmente a associação atualizou o nome para Associação Cultural 

Nipo Brasileira BBC São José dos Campos. 

O Clube Recreativo Orion, fundado em 1956, surgiu com o desmembramento 

do Baseball Clube, sendo a maioria dos sócios constituída de jovens. É um clube que 
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tem muita tradição no esporte e, com a construção do ginásio, tem se destacado nos 

esportes de quadra. Mantém também os eventos tradicionais como Keirôkai, 

Undokai, Karaokês e outros. 

A Associação Cultural Jardim Paraíso surgiu com o advento da Fiação e 

Tecelagem Kanebo do Brasil e, originalmente, congregava os funcionários, seus 

familiares e praticantes de beisebol da própria indústria. A Associação Cultural 

Jardim Paraíso mantém também os eventos tradicionais, participa da Festival de 

Cerejeiras de Campos do Jordão e realiza ajudas às entidades filantrópicas e 

beneficentes. 

A Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira do Jardim Satélite foi 

fundada em 1976, funcionando como órgão associativo inicialmente das 60 famílias 

residentes naquele bairro e nas imediações. Além dos eventos sociais, a principal 

atividade esportiva era o gateball. Atualmente a associação atualizou o nome para 

Associação Nikkey São José dos Campos - Cultura, Recreação e Esporte. 

A Sociedade Bunkyo de São José dos Campos foi fundada em 1971 com a 

denominação de Associação Cultural e Desportiva Nipo-Brasileira de São José dos 

Campos. Essa entidade foi criada com objetivo de congregar toda a comunidade 

Nikkei da cidade, tendo como sócios fundadores os quatro clubes da colônia 

japonesa. Participa ativamente da preservação e divulgação da cultura japonesa em 

diversos eventos e promove cerimônias comemorativas em datas importantes. 

A colônia japonesa foi crescendo cada vez mais na cidade, recebendo em seu 

círculo brasileiros joseenses e de outras regiões. Com a interação das raças houveram 

vários casamentos entre japoneses e brasileiros, miscigenando as raças e aumentando 

cada vez mais a comunidade nipo-brasileira de São José dos Campos.  

Em 1973, com a vinda do Prefeito da cidade de Kadoma e o Presidente da 

Câmara de Kadoma em São José dos Campos, foi consolidada com o então Prefeito 

Sérgio Sobral de Oliveira a formação de cidades-irmãs. Ambas cidades possuíam o 

perfil industrial e São José dos Campos já recebia em seu território várias empresas 

japonesas.  

Kadoma é uma cidade japonesa localizada na província de Osaka e após o 

acordo firmado de cidades-irmãs realizaram atividades de intercâmbio econômico e 

cultural nos anos seguintes, fortalecendo e promovendo a troca de conhecimentos e 

experiências, fomentando a cooperação, solidariedade e compreensão internacional 

entre os cidadãos dos municípios da co-irmandade. 
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Em 1978, com o auxílio da senhora Yoneko Tanaka Ootsubo e do major-

brigadeiro-do-ar Pedro Frazão de Medeiros Lima, então diretor-geral do Centro 

Técnico Aeroespacial – CTA, São José dos Campos foi palco para receber o então 

príncipe Akihito e a princesa Michiko. O casal imperial veio à cidade conhecer o 

CTA e conheceram também as inúmeras famílias japonesas que faziam parte da 

população joseense. 

Em 2008, a comunidade nipo-brasileira formou uma Associação Pró-Centenária 

da Imigração Japonesa – SJC e, em parceria com a Prefeitura Municipal e o 

Comando Geral Tecnológico Aeroespacial GIA – SJC, construíram um marco em 

comemoração ao Centenário da Imigração Japonesa no Brasil: o Espaço Riugi 

Kojima, em homenagem ao Engenheiro Riugi Kojima, vice-prefeito na época, que 

participou e colaborou para a implantação do projeto, porém, faleceu antes da sua 

inauguração. 

Foi implantado um jardim para concretizar a união dos dois povos, onde mescla 

tanto plantas típica japonesa que transmite o lado contido do povo japonês como 

planta típica brasileira que transmite o lado extrovertido do povo brasileiro. 

Também foi implantado nesse jardim um Torii, portal sagrado que separa o 

mundo físico do mundo espiritual, e foi confeccionado com 56 toneladas de aços, 

com aproximadamente 17 metros de altura e 21 metros de largura. Este Torii foi 

projetado com aço, pois São José dos Campos é considerada uma cidade tecnológica 

e ele possui a maior dimensão de toda América Latina. 

Essa obra foi realizada graças à colaboração de todos os envolvidos e 

transformaram em um espaço público, símbolo e tesouro para todos, não somente aos 

descendentes japoneses como a todos os moradores de São Jose dos Campos. Foi um 

marco para perpetuar uma data histórica importante para as novas gerações 

lembrarem, resgatarem, cultivarem e não deixarem morrer a cultura e costumes de 

seus antepassados japoneses. 

Nesse ano de 2022, é o ano da comemoração do Centenário da Imigração 

Japonesa em São José dos Campos. A comunidade nipo-brasileira de São José dos 

Campos, relembrando sempre do sentimento de IKIGAI e KANSHA, continuam 

trabalhando e se esforçando para contribuir o seu melhor à sua comunidade, à sua 

associação, ao seu bairro e à sua cidade. 

IKIGAI, em japonês, significa motivação de vida, razão pelo qual acordo todos 

os dias e me esforço. Esse sentimento foi uma das bases para que os imigrantes 
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japoneses e seus descendentes conseguissem superar os obstáculos da vida para 

conquistar espaço e ajudar no crescimento da área de atuação que escolheram.  

Seja essa atuação na área da educação, da saúde, esportes, cultura, agricultura, 

economia, assistência social, política, industrial, comercial, entre outros.  

KANSHA, em japonês, significa gratidão. O sentimento de agradecimento por 

todo esforço que seus antepassados e sua família fizeram para que eles pudessem 

estar presentes nos dias de hoje. Sentimento de agradecimento também à cidade e à 

população joseense que os receberam com carinho e braços abertos para que os 

imigrantes, seus descendentes e membros da comunidade nipo-brasileira pudessem 

fazer parte da história de São José dos Campos. 

 

 

Plenário “Mário Scholz”, 19 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

WALTER HAYASHI – PSC 

Vereador 
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