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Saudações Vermelha e Branca a todos e a todas. processo de imigração japonesa no Amazonas. Fizemos em 2008 a 
O ano de 2008 terminou e um novo ano começa. É o momento comemoração dos 77 anos da chegada dos primeiros Koutakuseis. no 

propício para avaliarmos o que fizemos no ano que se foi e o que Amazonas, onde tivemos a grande felicidade de contar com a 
pretendemos fazer no ano que inicia. Para permitir uma boa avaliação presença do Dr. Yoshio Uetsuka e sua filha e da Sra. Mari Tone, irmã 
decidimos fazer um boletim informativo diferente, com ênfase na do Dr. Yoshio e, portanto, também neta do Dr. Tsukasa Uetsuka, que 
retrospectiva. Como poderá ser visto nesta edição especial, o ano de veio acompanhada de toda sua família. Cumprimos também toda 
2008 foi extremamente feliz para nossa Associação. Aqueles que nos nossa agenda social, com os eventos: Shinnenkai, Dia das Mães, Dia 
desejaram um feliz 2008 no início do ano passado acertaram em cheio. dos Pais e a festa de confraternização de final de ano cujos detalhes 
Nossa participação nos eventos comemorativos ao Centenário da poderão ser visto na Retrospectiva 2008.  
Imigração Japonesa no Brasil permitiu a divulgação da história dos Neste ano que se inicia, é ano comemorativo aos 80 da imigração 
Koutakuseis não só a nível local como a nível nacional, como nunca japonesa no Estado do Amazonas. Nesta edição especial, estamos 
havia ocorrido. Tivemos muito trabalho, mas acredito que soubemos incluindo um resumo dos 4 grandes projetos de imigração japonesa 
aproveitar cada espaço possível na mídia escrita, falada e para o Amazonas. É um ano que se prenuncia também como um ano 
televisionada, para divulgarmos a história dos Koutakuseis. de grandes oportunidades para divulgarmos mais uma vez a história 
Conseguimos o reconhecimento do trabalho de nossos pais pela dos Koutakuseis. Nossa Associação faz parte da comissão 
sociedade amazonense. Destaco o recebimento pela nossa organizadora e já estamos trabalhando para que o evento seja um 
Associação da placa de Honra ao Mérito concedida pela Assembléia sucesso. Vamos nos envolver como fizemos em 2008. Vamos mais 
Legislativa do Estado do Amazonas, uma homenagem justa em além. Vamos envolver mais os nossos jovens para que sejam 
reconhecimento aos trabalhos realizados pelos Koutakuseis e sua preparados para dar continuidade a nossa Associação, não deixando 
importância ao Estado do Amazonas, conforme foi muito bem dito morrer a história de nossos pais.
nos discursos dos Exmos. Deputados Adjuto Afonso e Sinésio Gostaria, finalmente, de agradecer a cada associado(a), pelo 
Campos, citando a importância da juta na economia e na vida dos trabalho entusiástico neste ano de 2008. Foi um trabalho árduo, mas 
amazonenses. Destaco também a reportagem publicada na revista exitoso, que desenvolvemos com muita garra, muita paixão, muito 
Planeta de março 2008, cujo título “100 Anos de Japão no Brasil – A amor, como todo vermelho e branco sabe fazer.
Saga dos Koutakuseis na Amazônia” já demonstra a importância da Feliz 2009!
história de nossos pais. Destaco ainda o programa da Globo News 

                                                            Valdir Sato
mostrando também a importância dos Koutakuseis dentro do 

Palavras do presidente



Kasato Maru, navio que, em 1908, transportou o primeiro grupo de imigrantes japoneses
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Cem anos da saga dos imigrantes japoneses no Brasil. obra  japonesa.  Assim foi criada a Escola Superior de Colonização 
Data de 18 de junho de 1908, a chegada do vapor Kasato Maru ao em Tóquio, cujo objetivo era preparar os jovens, treinando-os para 

porto de Santos – São Paulo, trazendo a bordo as primeiras 165 as peculiaridades da vida nos trópicos.  
famílias, num total de 781 pessoas, após 52 dias de viagem a partir do Aí iniciou-se a trajetória dos Koutakuseis, que determinados e 
porto de Kobe – Japão (Revista Made in Japan nº 117, 2008). com denodo, vieram desbravar a selva amazônica, fundando a sede 

Uma história rica de nuances multifacetadas  a da Imigração na Vila Amazônia no município de Parintins.  Sua principal 
Japonesa, comemorando um século de fatos e feitos, de vidas e contribuição à economia brasileira foi a cultura da fibra da juta, cujo 
epopéias vividas, numa perfeita simbiose cultural, que nem mesmo resultado foi alcançado graças à pertinácia de Ryota Oyama, tão 
os olhos amendoados causam mais diferenças.  bem cognominado o Avô da Juta. A dedicação de Oyama na 

Todas eles, traziam consigo, sonhos e esperanças em participar da obtenção das sementes que transformaram a juta em matéria prima 
construção de uma nova pátria.  Nos corações e mentes a coragem e para as indústrias de tecelagem na produção de sacarias, para 
o espírito de luta, a perseverança para suplantar e superar as embalagem de grãos e produtos perecíveis, foi, sem dúvida, o feito 
vicissitudes, agindo com seriedade e responsabilidade, e acima de mais significativo do esforço dos japoneses, na fase ainda empírica 
tudo, com retidão de caráter.  Norteados pelo princípio basilar de da atividade agrícola.
respeito à dignidade da pessoa humana, a efetiva contribuição da Nos tempos de globalização, o que se vê é a ampla integração das 
imigração japonesa, em todos os setores da atividade humana é a gerações de nisseis, sanseis e yonseis, estes, o significado da quarta 
expressão da completa harmonia sócio-cultural  da miscigenação geração, compartilhando em todas as atividades da vida nacional 
que não houve rejeições.  Nos 100 anos de existência, os filhos dos nipo-brasileira, no âmbito dos poderes executivo, legislativo e 
imigrantes já alcançam a sexta geração, os rokusseis. judiciário, no magistério em todos os níveis e esferas, no campo dos 

No Estado do  Amazonas o fenômeno é idêntico, registrando a agronegócios mais complexos, no comércio, na indústria e nos 
vida nipo-brasileira no norte de país, 79 anos de profícua serviços, profissionais nas mais diferentes áreas do conhecimento, 
convivência, na quinta geração chamada de gosseis. participam desse imenso caleidoscópio de conjunto cultural que é o 

Os primeiros japoneses chegados ao Amazonas, datam de 1929, povo brasileiro.     
que se localizaram no município de Maués, onde se fixaram no Assim, nesse ano abençoado de 2008, estamos regozijados, nós 
cultivo do guaraná. brasileiros de descendência japonesa, com as comemorações do 

Outra corrente migratória para o Amazonas foi a dos centenário de uma história repleta de muita lágrima, suor, energia, 
Koutakuseis, tendo como idealizador o político e visionário Tsukasa paixão, tenacidade, perseverança, inteligência, amor e mais o que 
Uetsuka, através de um acordo estabelecido com o governo do vida humana proporciona, para entoarmos bem alto e em bom 
Estado, o então Governador Ephigênio de Salles, com a concessão tom: BANZAI!!!  um século de vitórias e conquistas em prol da 
de uma extensa área de terras visando a execução de um Projeto de convivência nipo-brasileira.
Desenvolvimento Regional, com a força de trabalho da mão-de-                                                                            Jorge Naito

O centenário dos japoneses no Brasil
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A imigração japonesa no estado do Amazonas ocorreu em quatro etapas:

 – A primeira imigração foi realizada para o município de Maués  com  49 pessoas para o plantio do guaraná. 
- Principais articuladores: srs. Kosaku Oishi e Hisae Sakiyama.

 – A segunda imigração foi realizada para o município de Parintins, mais  precisamente, para a Vila Amazônia. Ao 
longo de 7 anos totalizou 249  imigrantes. O principal produto foi  a juta.

- Mentor do projeto: sr. Tsukasa Uetsuka

- A terceira imigração foi realizada para o município de Manacapuru, ao longo da rodovia Manuel Urbano, para 
produção de hortifruti e avicultura. 

- Mentores do projeto: srs. Tsukasa Uetsuka e Koutaru Tsuji

- A quarta imigração foi realizada para o município de Manaus, ao longo da rodovia Manaus / Itacoatiara, 
também para produção de hortifruti e avicultura. 

- Principal incentivador: sr. Masatoshi Takamura

1929

1931

1954 

1958 

Terceira Imigração – Estrada Manaus/Manacapuru
Colônia Sol  Nascente  - Asahi

Imigração japonesa no Amazonas

Quarta Imigração – Estrada Manaus/Itacoatiara
Colônia Ephigênio Sales

Segunda  Imigração –Vila Amazônia/Parintins
Formatura  da primeira turma  dos Koutakuseis

Primeira Imigração – Maués
 Família Sakiyama



Revista Planeta destacou saga dos Koutakuseis
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11/01/08 – Visita de Antão Ikegami

27/01/08 – Shinnenkai

Reuniões Secretaria de Estado da Cultura (SEC)

: Antão veio visitar os locais 
onde viveu com seus pais, visitando Manaus, Parintins, Vila Amazônia, 
Santarém e Belém. Está escrevendo um livro sobre seus pais incluindo 
a história dos Koutakuseis. 

: O tradicional Shinnenkai ocorreu no 
almoço do dia 27/01, no Dora´s Restaurante. Na oportunidade, 
registramos a presença de 65 pessoas, entre adultos e crianças, que 
prestigiaram o evento marcado pela reunião das famílias e a 
participação especial da Secretaria de Estado de Cultura com a 
gravação de cenas para a filmagem do documentário do Centenário.

: Durante o 
mês de janeiro foram realizadas várias reuniões com a SEC, liderada 
pela Lauriene Nakai (neta do Sr Nakai) e a Diretoria da Amazon 
Koutakukai representada por Valdir Sato e Wilson Shoji.

Carnaval de Manaus

20/02/08 – Inicio dos festejos do Centenário

: A Escola sem Compromisso fez uma 
homenagem ao centenário da imigração japonesa. A família Maruoka 
prestigiou o evento e foi entrevistada pela TV. 

: A convite do 
Consulado do Japão, participamos da Comemoração do Intercambio 
Brasil Japão e o inicio dos festejos do Centenário, evento ocorrido no 
Hotel Tropical.

Reunião na Secretaria de Cultura

- JANEIRO -

Jantar com Antão Ikegami

Shinnenkai 2008

- FEVEREIRO -

Família Maruoka no Carnaval de Manaus

Reportagem na revista Planeta: A revista publicou o artigo 
elaborado pelo Mauricio de Paiva e Mônica Canejo sobre a imigração 
japonesa para o Amazonas com destaque a saga dos Koutakuseis na 
Amazônia. A revista é de circulação nacional, assim a história dos 
Koutakuseis foi levada ao conhecimento de todo o Brasil. 
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Entrega de material para o Museu da Imigração Japonesa de 
São Paulo

Rifa do Centenário

: Atendendo convite do cônsul, participamos de um jantar 
no consulado do Japão e entregamos cópia de diversos materiais do 
nosso acervo para o Museu da Imigração Japonesa de São Paulo.

: Para contribuir com os festejos a nível 
nacional, a Amazon Koutakukai promoveu a venda de algumas  
cartelas da rifa promovida pela Comissão Organizadora dos Festejos 
do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, que coordenava o 
evento que ocorreria em São Paulo com a presença do príncipe 
imperial.

- MARÇO -

10/05/08 – Comemoração do Dia das Mães

29/05/08 - Evento na Câmara Municipal de Manaus

Reunião sobre as comemorações do centenário

: O Dia das Mães foi 
comemorado no Clube da Unimed, com almoço, muitas brincadeiras e 
animações. O evento contou com a presença de aproximadamente 70 
pessoas e foi promovido pela Diretoria de Eventos. Registramos a 
presença especial de D. Ihara, que abrilhantou o nosso Dia das Mães. 
Nossos agradecimentos ao Dr. Gerson Nakajima pelo apoio para se 
conseguir o local do evento. 

: Em seção 
Especial a Câmara Municipal de Manaus prestou sua homenagem a 
imigração japonesa para o Estado do Amazonas. Foram 
homenageados vários japoneses e descendentes que se destacaram 
nos diversos cenários do Estado. Nossos associados: Adercy Ityu 
Maruoka, Gerson Suguiyama Nakajima e Jorge Keniti Naito foram 
homenageados. Nossas parabenizações aos colegas.

: Nesse mês 
participamos de diversas reuniões com o Consulado do Japão, Câmara 
do Comércio, Prefeitura, Infraero e outros órgãos visando a realização 
dos eventos do centenário. Para o evento do aeroporto, nossa 
Associação ficou com a responsabilidade de efetuar uma exposição 
fotográfica, juntamente com a UFAM - Museu Amazônico, retratando 
os quatro grandes projetos da imigração japonesa no Estado do 
Amazonas. Realizamos, também, reuniões especificas com a 
Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas, visando o grande 
evento de homenagem a imigração que ocorreria em 18/06/08, em 
que nossa Associação transferiria a exposição fotográfica do 
aeroporto  para a ALE durante a semana de 18/06/08.

- MAIO -

Continuação dos projetos com a SEC: Em abril continuou os 
trabalhos com a Secretaria de Estado da Cultura - SEC, com os 
projetos Álbum Digital e Memória Viva (Testemunho Oral). Para o 
projeto Memória Viva foram entrevistados da primeira geração, D. 
Ihara e Sr. Tamon Oyama e na segunda geração Valdir Sato, nosso 
presidente. A entrevista do Sr. Tamon Oyama ocorreu em Parintins, 
com o apoio do nosso colega Wilson Shoji e do presidente da 
Associação Nipo Brasileira de Parintins, Sr. Mario Taketomi.

- ABRIL -

Equipe da SEC entrevistando presidente Valdir Sato Reunião de planejamento do centenário

Entrevista com Sr. Tamon Oyama, em Parintins

Festa do Dia das Mães, no Clube da Unimed



Reportagem na revista Amazônia Viva 15/07/08 – Despedida do Cônsul na sua residência

Entrevista na Rádio Rio Mar

14/07/08 – Despedida do Cônsul no NIPPAKU

ao Cônsul Geral do Japão em Manaus, Sr. Susumo Segawa, que foi 
designado para assumir a embaixada do Japão em Moçambique.

: Essa revista tradicional : A convite 
no meio local publicou a história dos Koutakuseis. do Cônsul do Japão participamos de um jantar na sua residência, 

: Nosso colega Roberto Maruoka foi oportunidade  em que agradecemos todo o apoio que nos deu e pelo 
entrevistado pelo jornalista Marcus Figueira e falou sobre a história grande trabalho que ele realizou no Amazonas divulgando muito a 
dos Koutakuseis. cultura japonesa. O Sr. Susumo Segawa é um grande conhecedor da 

: A convite do história do mundo e da história dos Koutakuseis. Nossos desejos de 
NIPPAKU e da Câmara do Comercio participamos da homenagem muito sucesso também em seu novo empreendimento.   

- JULHO -

O presidente da Amazon Koutakukai, Valdir Sato, 
recebe a placa de Honra ao Mérito na ALE
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Exposição fotográfica, junto com a UFAM, no Aeroporto 
Eduardo Gomes

12/06/08 – Antão Ikegami é um dos homenageados pelo 
CREA-SP

18/06/08 – Sessão solene na Assembléia Legislativa do Estado 
do Amazonas

: Durante todo o mês de junho, a INFRAERO 
prestou sua homenagem ao Centenário da Imigração Japonesa, com a 
disponibilização de espaços no Aeroporto Internacional Eduardo 
Gomes para que a colônia japonesa no Amazonas pudesse mostrar um 
pouco de sua cultura, costumes e culinária. O aeroporto ficou todo 
ornamentado com motivos nipônicos. A exposição fotográfica que 
retratou a história da Imigração Japonesa no Estado do Amazonas, 
entre elas a dos Koutakuseis, contou com a participação de nossa 
Associação na cessão de fotos em parceria com o Museu 
Amazônico/UFAM. Registramos o apoio incansável dos nossos 
presidentes, Sr. Valdir Sato e Sr. Adercy Maruoka, do Sr. Wilson Shoji, 
Roberto Maruoka, Sra. Socorro Maruoka, Museu Amazônico, entre 
outros, na montagem e organização do espaço destinado à mostra 
fotográfica. 

: Nosso colega recebeu o Prêmio CREA-SP  no Centenário 
da Imigração Japonesa no Brasil pelos relevantes serviços prestados a 
classe tecnológica e a sociedade. Nossas parabenizações. 

: A Assembléia Legislativa do Amazonas realizou 
homenagem especial ao Centenário da Imigração Japonesa, 
homenageando as entidades e aos japoneses e descendentes que se 
destacaram no Estado do Amazonas.. A nossa Associação Koutaku 
do Amazonas – AMAZON KOUTAKUKAI foi uma das entidades 
que receberam o troféu de Honra ao Mérito. Realizamos durante essa 
semana uma exposição fotográfica, junto com a UFAM, no hall da 
ALE. A mídia local deu muita ênfase a solenidade e a historia da 
imigração japonesa no Amazonas, incluindo a dos Koutakuseis, foi 
bastante divulgada nessa data. 

- JUNHO - 20/06/08 – Entrevista na TV ALE

21/06/08 – Matéria na Globo News

Reportagem na revista Globo Rural

: Nosso colega Jorge Naito 
participou do programa da TV ALE mostrando a história dos 
Koutakuseis.

: Nessa data o canal fechado 
Globo News levou ao ar uma matéria sobre a imigração japonesa no 
norte do Brasil. Nossos colegas Valdir Sato e Wilson Shoji foram 
entrevistados e falaram sobre a história dos Koutakuseis.  

: A edição do mês desta 
revista publicou também uma matéria sobre a imigração japonesa para 
o Amazonas, dando destaque aos Koutakuseis. 

Informativo do CREA-SP noticia homenagem a 
Antão Ikegami

Exposição no aeroporto Eduardo Gomes retratou 
história da imigração japonesa no Amazonas

a 
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12/09/08 – Seminário sobre a imigração japonesa no 
Amazonas em evento  da FIAM: Aconteceu nos dias 11 e 12/09, 
como parte da programação da Feira Internacional da Amazônia, o 
Seminário “Imigração Regional Japonesa para a Amazônia: Raízes, 
Perspectivas e Vínculos com o Desenvolvimento Regional”. O 
Seminário contou com a participação dos palestrantes: Gerson 
Nakajima, Tsuyoshi Miyamoto, Teruaki Yamagishi, além dos 
convidados especiais Profa. Célia Sakurai, Prof. Alfredo Homma, 
Prof. Masato Ninomiya, a Sra. Célia Oi e Prof. Camilo. Alem da 
participação como palestrantes, vários associados nossos prestigiaram 
o evento, enriquecendo os debates que ocorriam após as palestras. 
Nossa associação apoiou também a UFAM – Museu Amazônico na 
elaboração da mostra fotográfica exposta no evento. 

- SETEMBRO -

14/08/08 – Evento dos 77 anos da chegado dos Koutakuseis e 
comemoração do Dia dos Pais

21/08/08 – Reunião para planejamento do evento de 80 da 
chegada dos japoneses no Amazonas

: Nessa data realizamos nosso grande 
evento de 2008. A festa foi realizada na Churrascaria Boi Gordo, que 
foi decorada com banners e fotografias do acervo da nossa Associação 
pela Socorro Maruoka, Itelvina Ono e sua equipe. Tivemos o imenso 
prazer de receber a visita do Dr. Yoshio Uetsuka, de sua filha e de sua 
irmã, Mari Tone, que veio acompanhada do marido e filhos. O evento 
contou com a participação de 65 pessoas, em especial a da Sra. Ihara, 
que abrilhantou a noite com a sua presença e com o som emocionante 
de sua gaita. Além das homenagens aos visitantes, foi realizada 
também a comemoração aos aniversariantes do semestre, tendo a Sra. 
Ihara recebido uma homenagem especial pela passagem do seu 
aniversário ocorrido em 27/06. Foi prestado homenagem também a 
todos os pais presentes pela passagem dos Dias dos Pais.

: No ano de 2009 será 
comemorado os 80 anos da chegada dos primeiros japoneses no 
Amazonas, que vieram para o município de Maués para um projeto de 
plantio do guaraná. Foi criada uma comissão para coordenar esse 
evento, ficando a presidência com o presidente do Nippaku, Dr. Ken 
Nishikido. 

- AGOSTO -

17/10/08 – Jantar de Boas Vindas ao novo Cônsul do Japão

Reunião para planejamento do evento de 80 da chegada dos 
japoneses no Amazonas

: A 
convite do Nippaku e da Câmara do Comércio participamos do jantar 
de Boas Vindas ao novo Cônsul Geral do Japão em Manaus, Sr. Jiro 
Shibasaki, realizado no Salão da Associação Nipo-Brasileira da 
Amazônia Ocidental. Desejamos sucesso ao novo cônsul.  

: Em outubro, assim como nos meses de 
novembro e dezembro, continuaram as reuniões de planejamento do 
evento que passou a ter uma abrangência maior, pois no Pará também 
fará 80 anos. As comemorações serão em conjunto. O maior evento, a 
princípio, ocorrerá em 16 de setembro em Tomé Açu, 18 em Belém e 
20 em Manaus. A logomarca também será única. Teremos também 
bastante trabalho em 2009 e desde já esperamos contar com a 
participação de todos.

- OUTUBRO -

Dr. Yoshio Uetsuka prestigiou o evento

Evento na Churrascaria Boi Gordo reuniu 65 pessoas

Célia Oi, Wilson Shoji, Célia Sakurai e Raquel

Palestra de Gerson Nakajima no seminário
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Lembramos aos associados que desejarem efetuar doações 
ou que ainda não efetuaram o pagamento da anuidade de 

2007 e 2008, que depósitos podem ser efetuados 
diretamente na nossa corrente:

 Banco do Brasil, Agência 2905-X , Conta 19162-0 
Cada anuidade é de R$ 150 ,00. 
Agradecemos sua contribuição.

- Expediente -
redação Lucia Handa, Wilson Shoji, Jorge Naito e Valdir Sato

diagramação Victor Minami Sato

Associação Koutaku do Amazonas - Amazon Koutakukai
Rua Teresina, 95 -  Sala 5 - Adrianópolis   CEP: 69.057-070   

Tel: (92) 9112-7780 /  8161-2195 /  9134-1098
amazonkoutakukai@yahoo.com.br 

www.amazonkoutakukai.cjb.net

Aviso

Nosso agradecimentos aos apoiadores deste informativo:

06/12/08 – Evento de confraternização de fim de ano: A festa 
de confraternização de final de 2008 aconteceu na noite de 06/12/08 
na bonita e aconchegante mansão da Ivani Nakai, localizada no 
Residencial Laranjeiras. Num ambiente bem descontraído, os 
presentes acompanharam a Retrospectiva de 2008 da nossa 
Associação e a mensagem de Natal redigida e apresentada pelo colega 
Jorge Naito. Após o jantar, a Diretoria de Eventos homenageou os 
aniversariantes do semestre e, como sempre acontece, a Diretoria dos 
Jovens comandou o bingo tradicional. Foram tantos prêmios, que 
todos os  69 que prestigiaram o evento saíram com seu brinde e alguns 
sortudos com até 3 prêmios. Queremos agradecer a todos que 
compareceram ao evento, a todos que ofertaram os brindes, a família 
da Ivani Nakai que cedeu sua mansão e foi uma anfitriã impecável e a 
todos da Diretoria Social e de Jovens que promoveram o evento. Um 
agradecimento especial e as boas-vindas ao convívio da família 
Koutakukai para o Odaci e Calmi Okada, Satie Okada Araújo e família,  
e Namiko Suzuki Camelo e família, que pela primeira vez tivemos a 
honra e alegria de tê-los em nosso evento. 

- DEZEMBRO -

Bingo distribuiu prêmios entre os presentes Ivani Nakai e família

Confraternização de fim de ano reuniu 69 pessoas 
na mansão de Ivani Nakai

Pachacutic (3º.Encontro) de 30 de abril à 03 de maio de 2009 

Manaus – Amazonas 

Informações: (92) 3642 7995

Em comemoração aos 80 anos da Imigração Japonesa na Amazônia


