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啓三

Q

uero cumprimentar a todos os associados
nessa estação do ano, - tempo ensolarado e
maravilhoso, - depois de breves dias de frio.
A chuva ainda é escassa e a baixa umidade incomoda nossa
respiração. Vale a pena seguir a recomendação de médicos
não nos esquecendo de tomar muita água. É primordial o
cuidado com a nossa saúde.
Nos meses que se passaram de Julho e Agosto realizamos três palestras. Foram nos dias 14 de Julho e 11 e 14 de
Agosto. E no mês de Setembro ocorrerão nos dias 1 e 12,
duas outras grandes palestras. São cinco palestras em dois
meses, com participação de 50 a 100 pessoas por vez. Trata-se de um ritmo e volume que não ocorriam até então na
nossa entidade. Nossas palestras usuais ocorriam, até então,
semanalmente às terças feiras com a participação de 20 a
30 pessoas. O ritmo atual tem outra dimensão e os temas
abordam assuntos bem mais abrangentes.
No dia 14 de Julho tivemos a palestra do Sr. Noritaka
Yano que discorreu sua rica experiência de vida, sob aspecto
de povo, de religião e de vivência empresarial. O resumo
em português desta palestra consta nesta edição e na anterior do IBUKI. No dia 11 de Agosto tivemos a palestra

ブラジル日本会議理事長

aos associados da nippon Kaigi do brasil

寒い冬が過ぎ、だんだんと暖かい過ごし易い季節
になりました。雨が少なく乾いた空気がのどや肺を痛
めます。こまめに水分を取り、健康をお守りください。
さて、７月と８月には３つの講演会が行われました。
７月１４日を皮切りに８月１１日、１４日と続きました。
９月にも１日と１２日に大きな講演会が行われます。２
カ月に５回、５０人から１００人程度の今までとはちょっ
と違った講演会です。毎週火曜日に行っている定例の
会合は、２０人から３０人以下の小集会です。このた
びの試みはもっと多くの人に集まってもらい、話題の
範囲を大きく広げました。
７月１４日の講師は矢野敬崇氏、人生体験を人種的、

アメリカの目良浩一先生の
講演を聴きましょう

2015 年度ブラジル日本会議の

皇居の勤労奉仕団・壮行会の開催

9 月 12 日 14.00 よりに広島県人会で行われ
ます。昨年に引き続いて 2 度目の来伯で、この
度は先生の著書をポルトガル語に翻訳、出版さ
れます。「大東亜戦争の開戦の真相や東京裁判の
実態」などなど私たちにも興味のある歴史が語
られます。日本人一人びとりが正しい認識をも
ち、日本人としての誇りを取り戻す良い機会で
す。ブラジル日本会議もこの講演会の協賛団体
となっています。是非とも参加して下さい。

日時 9 月 27 日（日）12.00 より
場所 レストラン 八代
Rua Fernão Dias, 525 - Pinheiros
São Paulo - Tel 3812-3203
(Metro Faria Lima で下車 , 徒歩 5 分 )

会員の方、旧奉仕団の方々、将来奉仕を希望
される方ご自由に参加下さい。
尚 奉仕団の出発は 10 月 16 日、Guarulhos
空港に 22.00 集合です。
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Palavras do Presidente Keizo Tokuriki ◆挨拶―ブラジル日本会議理事長徳力啓三

do Sr. You Fukazawa da Fundação Japão sobre atividades de
difusão da Cultura Japonesa, fruto da sua experiência no Japão, no Brasil e em outros países. Foi uma narrativa preciosa
e rica em conteúdo, que os ouvintes não poderiam sentir estando somente nesse país. O palestrante do dia 14 de Agosto
foi o General de Brigada Riyuzo Ikeda, Comandante do 5º
Comando Militar do Sudeste. O General, militar da ativa do
Exército Brasileiro descreveu a importância do sentimento
de cidadania em defesa da pátria. A sua palestra foi ilustrada
com rico material expositivo, chegando a emocionar a platéia
com o com calor e paixão com que se referiu ao orgulho de
pertencer à comunidade Nikkei.
No dia 1 de Setembro dois professores de universidade
do Japão estarão apresentando seus mais recentes trabalhos
de pesquisa. É a terceira vez que o professor Dr Yoshihiro
Yassuda faz palestra no Brasil. O tema atual trata de “A
origem do povo japonês” e a “Mitologia e Civilização do
Cultivo do Arroz” sob o ponto de vista da Paleontologia
Ambiental. Trata-se de tema ainda não encontrado na atual
literatura de História, assim como serão abordados temas
anteriores à mitologia como hoje ela é descrita. O outro
professor, Dr Kozo Watanabe, irá apresentar seus estudos de
Antropologia Moderna, abordando pontos comuns entre as
culturas do Índio Brasileiro e a Civilização Japonesa. Além
disso, - embora como realização conjunta, - teremos no dia
12 de Setembro a palestra do Professor Koichi Mera, residente nos Estados Unidos, sobre a Guerra do Grande Leste
da Ásia com abordagem mais atual.
Como os senhores podem constatar pelos temas abordados nas palestras citadas, - a realidade da Nippon Kaigi do
Brasil, usualmente conhecida com certa tendência política e
ideológica, é outra, - mais abrangente. Nossa abordagem está
centrada basicamente na História e na Cultura. Sempre estaremos em busca de temas como, - “Como devemos viver”, “A
Verdade. Hoje”, “O futuro. O que pode ocorrer”. Penso em
tornar nossa entidade como força propulsora em busca de
“dicas” para percepção e antevisões do mundo que nos acerca. Estamos realizando na nossa entidade, reuniões mensais
de uma “Comissão de Análise de Idéias Básicas” abordando
a identidade e a forma de ser da Nippon Kaigi do Brasil.
Idéias básicas que pensamos consolidar até o final deste ano.
Apresentamos a seguir as atividades previstas para o
último trimestre. No dia 14 de Outubro teremos nova palestra do General Riyuzo Ikeda, agora com o tema, - “Em
defesa da pátria e Tratado de Garantias de Segurança Japão/
USA”. No dia 12 de Novembro teremos a visita de membros
da Nippon Kaigi do Japão da província de Kanagawa para
intercâmbio e troca de idéias. No dia 22 de Dezembro será
realizada, - a tradicional atividade anual, - “Cerimônia de
Aniversário do Imperador do Japão”. Conclamamos os associados a participarem ativamente destas programações.
Estamos à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos. Estejam à vontade.
Cordiais saudações.

皇室ウイークリ

宗教的、商業的な面からの語りでした。前号のポ語２
～３頁と今号にその続きが載ります。８月１１日には国
際交流基金の深沢所長の日本文化の「日本、ブラジル、
その他の海外」での普及とその価値について語っても

全国戦没者追悼式に関して

らいました。ブラジルで過ごしていては理解できない
日本文化の有り様が分かる貴重な体験談でした。８月
１４日の講師は、ブラジル陸軍の東南軍司令部の司令
官―池田隆蔵陸軍少将でした。現役の陸軍の精鋭が
語る国を守ることの大切さ、その熱烈な情熱と日系２
世としての誇りのすごさに感嘆したものです。
さて、９月１日には日本の大学教授お二人が、私た
ちの前で、最新の研究成果をお話しくださいます。お
一人は安田喜憲先生でこれで３度目の講演です。環境
考古学より見た①日本人はどこから来たか②日本の神
話と稲作文明など戦後の歴史書には載っていない神話
以前の話を発表されます。もう一人の渡辺公三先生は
ブラジルのインヂオと日本文化の共通点より現代的人
類学をお話しされる予定です。また９月１２日には当会
は協賛ですが、アメリカ住まいの目良浩一先生の近現
代史―殊に日米大東亜戦争についての講演となります。
どうやら日本会議は、政治的なあるいは思想的にお
堅い話が多いのではと考える方が多いようですが、演
題から見ても、決してそうでないことが分かってもらえ
るのではないかと思います。と言っても、柔らかい歌と
か芸術とかスポーツなどまで範囲を広げるつもりはあり
ません。やはり、歴史と文化を中心に現代生活に必要
な「人はどう生きるべきか」とか、
「現代において何が
正しいのか」、或いは「将来何が起こるか」と推定出来
るようなヒントを集める団体になってゆきたいと考えま
す。現在理事の間では月例理事会の他に月に一回集っ
て、
「基本理念検討委員会」を開いて、ブラジル日本
会議のあり方を検討しています。年末までに意見をまと
め発表する予定です。

終戦の日を迎えたこの 1 週間、天皇、皇后両陛下

a semana da Família imperial

をはじめ皇族方は戦没者に思いを寄せる日々を過ご

cEriMÔnia EM MEMÓria
aos Mortos
na gUErra no Japão

された。

両陛下は 15 日、東京都千代田区の日本武道館で

開かれた政府主催の全国戦没者追悼式に臨まれた。
この式典は、先の大戦での戦没者約 310 万人の鎮

Sua Majestade o Imperador, a Imperatriz e todos os
membros da família Imperial dedicaram na semana que antecedeu a data comemorativa do término da Guerra, - dias
com o pensamento dirigido aos mortos
naquela guerra.
O Imperador participou da cerimônia promovida pelo governo japonês,
em homenagem à memória dos mortos
da guerra de todo Japão, realizada no Nippon Budokan de Chiyoda em Tokyo,
no dia 15 de Agosto. Esta cerimônia vem
sendo realizada anualmente desde 1963,
com orações pela alma de cerca de 3,1
milhões de mortos na guerra.
As altezas se postaram em frente
à coluna com os dizeres da homenagem
instalada no altar e se curvaram em profunda reverência. Quando deu meio dia
em ponto dedicaram um minuto de silêncio, acompanhado
por cerca de 5300 participantes presentes na cerimônia. Em
seguida o Imperador fez um pronunciamento
dizendo que, [Quando dirijo aqui meu pensamento ao passado, vem a mim profunda reflexão
quanto àquela guerra, almejando que doravante,
nunca se repitam as dores da guerra].
O príncipe herdeiro e a princesa que se
encontrava em repouso até o dia 17 em Suzaki
na cidade de Shimoda em Shizuoka, com a
fi lha Aiko Toshinomiya, dedicaram ali, no dia
15, suas preces às vítimas da guerra na cerimônia.

魂を祈るため、昭和 38 年から毎年開催されている。
両陛下は壇上の「全国戦没者之

霊」と書かれた標柱の前に立ち、
深々とご拝礼。正午の時報に合わ

せ、約 5300 人の参列者とともに

1 分間の黙祷（もくとう）をささ
げられた。続いて、天皇陛下が「こ
こに過去を顧み、さきの大戦に対

する深い反省と共に、今後、戦争
の惨禍が再び繰り返されぬことを

切に願い（ます）」とお言葉を述べ
られた。

静養のため須崎御用邸（静岡県

下田市）に 17 日まで滞在していた皇太子ご夫妻と

長女の敬宮（としのみや）愛子さまは 15 日、3 人
そろって御用邸内で戦没者の冥福を祈られたとい

１０月から先の講演や会合予定をお知らせします。
１０月１４日には再び池田少将に来てもらい、
「国を守る
こと／日米の安全保障とは」などについてお聞きします。
また１１月１２日には日本会議・神奈川の会員の方が来
伯され、意見交換の会を催す予定です。１２月２２日
には恒例の「天皇誕生祝賀会」を行います。このよう
な講演会や祝賀会などへもご参加下さい。また皆様の
お気持ちやご意見を気軽にお寄せ下さい。いつもお待
ちしております。
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戦後
年談話

70 anos
do fim da
Segunda
Guerra

70

安倍晋三首相の
戦後 70 年談話

ProNunciamento do
Primeiro Ministro Abe
comentado (1)

Matéria reproduzida da publicação do jornal editado no
Japão, o Sankei Shimbun, referente à reportagem feita pelo
jornalista Kunihiko Miyake com amigo americano nos Estados
Unidos logo após ao pronunciamento do Primeiro Ministro
Abe. Os dois amigos leram juntos e comentaram o discurso no
dia em que houve a publicação.

安倍晋三首相の戦後７０年談話を出張先
のワシントンで米国人の親友と熟読し
た。以下は彼との一問一答である。

【宮家邦彦の Ｗｏｒｌｄ Ｗａｔｃｈ】

• A ameaça de ser dominada pela ação colonizadora das potências ocidentais na Ásia foi a força que moveu a reação do
Japão. A guerra russo-japonesa encorajou povos da Ásia e da
África para a luta pela independência desses países.
• Inicialmente o Japão se alinhou à corrente apregoada pelos
países ocidentais em defesa da tese da ilegalidade da guerra,
porém, a formação de blocos econômicos no mundo levou
o país ao isolamento. O Japão foi buscar solução no uso da
força e o sistema político interno da nação da época, não foi
capaz de neutralizar.
Jornalista – [É uma posição mais serena e objetiva do que
a considerada usualmente pela História Contemporânea no
Japão. Esta posição agrada aos conservadores do Japão].
Amigo americano – [....(calado)].
• O Japão optou em assumir posição de “país desafiador” à
“nova ordem internacional” ditada paulatinamente pela sociedade no mundo, tomando direção equivocada que o levou

●（西洋中心の）植民地支配への危機感が日本近代

Perfil do Jornalista Kunihiko Miyake - Nascido em 1953, formado em Direito na Universidade de Tokyo, ingressou no Ministério das Relações
Exteriores do Japão, foi lotado na Embaixada do Japão na China. No 1º governo
do Primeiro Ministro Abe foi encarregado de pesquisas de Comunicação Social. O
jornalista Miyake é atualmente professor universitário e pesquisador do Centro de
Estudos Estratégicos Canon Global.

【プロフィル】宮家邦彦（みやけ・くにひこ）昭和２８（１９５３）年、

化の原動力となった。日露戦争は多くのアジアやア
フリカの人々を勇気づけた。

●戦争違法化の潮流に日本も足並みをそろえたが、

42 号

70 anos do Fim da 2a. Guerra - Pronunciamento do Ministro Abe - cometado ◆注釈・戦後 70 年安倍談話

à guerra.
• Para a solução de qualquer conflito, o Japão defende a
aplicação da lei e da negociação pacífica, ao invés da força.
Sendo único país a sofrer a bomba atômica numa guerra,
- o Japão vai desempenhar a responsabilidade que lhe cabe
na sociedade internacional. E vai prosseguir imutável nessa
orientação. O Japão veio abraçando esse caminho como
nação pacífica por setenta anos, - com orgulho e de forma
muito serena.
Amigo americano - [Essa é uma mensagem para o exterior,
principalmente para a China].
Jornalista – [Você percebeu bem. Essa é a posição aceita
pela grande maioria do povo japonês. Embora uma minoria
conservadora prefira ignorar essa parte do discurso].
• Curvo-me perante a alma dos que tombaram na última
grande guerra, tanto do Japão como de outros países. Apresento meu sentimento de profundo pesar e dedico a eles eterna reflexão.
• Com relação à ação japonesa na última guerra, - o nosso
país vem apresentando repetidamente, seu sentimento de
escusa, com profunda reflexão e dor no coração. Esse sentimento vem sendo demonstrado sob forma de contribuição à
paz e ao desenvolvimento da Ásia.
Amigo americano – [Isso significa que o Japão reconhece
os discursos afirmados no passado].
Jornalista – [Exatamente. Da mesma forma, em 1970, o
Primeiro Ministro da Alemanha, se pôs de joelhos perante
o túmulo das vítimas do Holocausto em Varsóvia, - curvando-se e, - pedindo desculpas].
• Não podemos delegar aos nossos filhos, - que nada têm a
ver com aquela guerra, - o ônus do destino de continuar pedindo desculpas. Apesar disso, nós japoneses, nunca deixaremos de encarar nossa história do passado. De frente, através

●日本はいかなる紛争も、法の支配を尊重し、力の

行使ではなく、平和的・外交的に解決すべきだ。また、
唯一の戦争被爆国として国際社会でその責任を果た
していく。

●７０年間に及ぶ平和国家としての歩みに静かな誇りを

抱きながら、この不動の方針をこれからも貫いていく。
友人「これは外国、特に中国に対するメッセー
ジだな」

筆者「良く分かったな。日本の一般国民の最

大公約数だが、一部保守派はこの部分を
無視するかもしれない」

●国内外に斃（たお）れたすべての人々の命の前に
深く頭を垂れ、痛惜の念を表すとともに永劫（えい
ごう）の哀悼の誠を捧（ささ）げる。

●わが国は先の大戦における行いについて、繰り返
し、痛切な反省と心からのお詫（わ）びの気持ちを

表明してきた。その思いを実際の行動で示すためア
ジアの平和と繁栄のために力を尽くしてきた。

友人「要するに過去の談話は全て引き継ぐの
だな」

筆者「然（しか）り。ちなみに１９７０年、
西ドイツ（当時）首相はワルシャワのホ

ロコースト追悼碑で跪（ひざまず）き、
頭を垂れ謝罪を表現した」

●あの戦争には何ら関わりのない子供たちに、謝罪

経済のブロック化で孤立感を深めた。日本は力の行
使による解決を試み、国内の政治システムはその歯
止めたりえなかった。

筆者「近代史に関するより冷静・客観的な記
述だ。日本の保守派は評価するだろう」

友人「…（無言）」

●日本は次第に国際社会が築こうとした「新しい国
際秩序」への「挑戦者」となっていった。進むべき
針路を誤り戦争への道を進んで行った。

神奈川県出身。栄光学園高、東京大学法学部卒。５３年外務省入省。
中東１課長、在中国大使館公使、中東アフリカ局参事官などを歴任し、
平成１７年退官。第１次安倍内閣では首相公邸連絡調整官を務めた。
現在、立命館大学客員教授、キヤノングローバル戦略研究所研究主幹。
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de gerações.
Amigo americano – [Quer dizer que o Japão “não se desculpará mais”].
Jornalista – [O samurai não tem duas palavras. Isso não
significa uma crítica à afirmação de Primeiro Ministro
Murayama. Mas também é verdade que existem países que
ainda não aceitam as desculpas pedidas pelo Japão nos
últimos 20 anos].
• Trago em meu peito sentimento de pesar que durante a
guerra no século XX, muitas mulheres sofreram profundas
feridas na sua honra e no seu respeito.
• Não podemos colocar em prática quaisquer que sejam
- atos de violência, - nunca mais, - quer seja através de incidente, invasão ou guerra. Devemos renegar para sempre o
domínio através da colonização de outros povos.
Amigo americano – [É sobre as mulheres de conforto, não
é?].
Jornalista – [Sem dúvida].
Amigo americano – [Aqui “invasão” não é genérico?]
Jornalista – [Não. O Primeiro Ministro Abe se refere a
“Nunca mais”, isso se refere ao passado do Japão.
• Ex-prisioneiros de guerra dos Estados Unidos, Inglaterra,
Holanda e Austrália têm visitado o Japão e diante dos monumentos têm orado pela alma dos que perderam a vida na
guerra.
Jornalista – O esforço para compreensão mútua entre os
povos vai prosseguir. A opinião pública no Japão estava
dividida quanto à história do Japão, até agora. Com o
Primeiro Ministro Abe conservador, o país poderá obter
consenso sobre a matéria. Eu acho que deu para você entender o ponto de vista que eu venho defendendo.
Amigo americano – Desta vez consegui entender. Veja o
caso das relações entre a China e os Estados Unidos. A
aceitação por parte dos conservadores americanos só foi
possível com a visita de Nixon, um ultra direitista, à China.

を続ける宿命を背負わせてはならないが、それでも
なお、日本人は、世代を超えて、過去の歴史に真正

Pa le str a

面から向き合わなければならない。

Riyuzo
Ikeda

友人「日本が『もう謝らない』ということか」
筆者「武士に二言はない。これは村山談話批

判ではない。他方、過去２０年間の日本
のお詫びをいまだ受け入れない国がある
ことも現実だ」

General de Brigada do
Comando Militar do Sudeste

●２０世紀の戦時下、多くの女性たちの尊厳や名誉
が深く傷つけられた過去をこの胸に刻み続ける。
友人「慰安婦だな」

筆者「間違いないだろう」
●事変、侵略、戦争。いかなる武力の威嚇や行使も、
もう二度と用いてはならない。植民地支配から永遠
に訣別（けつべつ）しなければならない。

Em comemoração ao término da Guerra do Grande Leste da Ásia

E

m atenção às comemorações do término da Guerra
do Grande Leste da Ásia
o General de Brigada Riyuzo Ikeda
do Comando Militar do Sudeste que

responde pela maior das oito Divisões
do Exército Brasileiro, - a do Estado
de São Paulo, - proferiu no dia 14 de
Agosto passado, palestra promovida
em conjunto pela Associação Ponte

友人「ここでいう『侵略』とは一般論ではな
いのか」

筆者「それは違う。『もう二度と』とあるから
日本の過去について言及したものだ」

●米英蘭豪などの）元捕虜の皆さんが長年にわたり日本
を訪れ互いの戦死者のために慰霊を続けてくれている。

筆者「和解努力はこれからも続いていく。こ

れまで歴史問題で日本の国論は割れてい

た。保守派の安倍首相だからこそ国内の
コンセンサス作りは可能だと私が言い続

Escrito no bordo do avião
de volta ao Japão
• Estou neste momento, lendo jornais japoneses dentro da
aeronave. Vejo que jornais da linha liberal criticam Abe afirmando – “estar, - (o discurso de Abe) - longe da aceitação
afirmada pelo discurso do Primeiro Ministro Murayama”
(do passado) – enquanto os da linha conservadora aprovam
(o discurso), - afirmando – “não foi uma simples aceitação –
foi uma aceitação construtiva”. Fiquei com uma convicção
de que foi um pronunciamento equilibrado, - tanto interna
como externamente. Já era esperada uma reação pessimista
por parte da China e da Coréia. Mas a reação foi positiva
nos Estados Unidos e na Europa superando as expectativas.
Alcançar o consenso interno e obter a normalização das relações com a China e a Coréia é a grande esperança depositada
nesse pronunciamento.

けてきた理由が分かっただろう」

友人「今回ようやく分かったよ。米中正常化

だって、最右派ニクソンが訪中したから
米国内保守派も受け入れた」

帰国便の中で邦字紙に目を通している。リベラル系

は
「村山談話継承には程遠い」と批判、逆に保守系は
「安

易な謝罪なく建設的」と評価した。これこそ今回の談
話が国内政治的・外交的にバランスがとれていること

の証明だと確信した。中韓の消極的反応は織り込み済

みだが、欧米での評価は予想以上に高かった。安倍談
話が日本国内のコンセンサス作りと中韓との真の和解
プロセスの第一歩となってほしいものだ。
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da Amizade Brasil Japão, Associação
Nippon Kaigi do Brasil e Associação
Miyagui Kenjin do Brasil.
O evento foi realizado como a 5ª
de uma série de palestras mensais programadas para a elaboração do Livro
Comemorativo dos 120 anos de Tratado de Amizade, Comércio e Navegação
entre o Brasil e o Japão (assinado em
Novembro de 1895 em Paris).
O General R iyuzo Ikeda após
apresentar em slides de Power Point
a organização estrutural do Exército
Brasileiro, destacou a importância do
Comando Militar do Sudeste, as prin-
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Palestra do General da Brigada Riyuzo Ikeda

cipais atribuições das Divisões Operacionais e de Logística e das unidades
regionais como as de Campinas e Caçapava. O CMSE possui também unidades de Aeronáutica com a maior frota de Helicópteros que está preparada
para, a qualquer momento, entrar em
estado de prontidão para atendimento
em escala nacional.
O General Ikeda escreveu a importância do Estado de São Paulo no
cenário nacional em todos os aspectos e
destacou a importância das relações nipo-brasileiras que completam 120 anos
desde a assinatura do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação. Citou com
emoção a sua formação na carreira militar, sua família, apresentando seus pais
e outros dois irmãos também militares.
Disse da gratidão que sente aos seus pais
pela educação que recebeu deles e citou
o orgulho de pertencer à comunidade
Nikkei que possui destaque em todos os
segmentos da sociedade brasileira, quer
militar, acadêmica, médica, empresariado e administração pública. Nos diversos segmentos que atua goza de respeito
e reconhecimento, obtidos graças à longa dedicação de trabalho e seriedade dos
antepassados. Qualidades que gostaria
de transmitir aos seus filhos.
O Tenente Reis do Staﬀ do General Ikeda comentou que, atingir o posto de Generalato equivale na carreira
acadêmica a obter o grau de Doutorado
e o Brasil possui 165 generais. Em geral
o General de Brigada de duas estrelas,
possui até 58 anos de idade, o General
de Divisão de três estrelas, até 62 anos
e o General de Exército de quatro estrelas, 66 anos.

empresário

noritaKa
Yano
palEstra

Parte

“RECUPERANDO
O ORGULHO DE SER JAPONÊS”
realizada no dia 14-07-2015 no Bunkyo

O EMPRESÁRIO SR NORITAKA YANO FEZ UMA cONcORRIDA PALESTRA
NO SALÃO DO 5º ANDAR DO BUNKYO, NO DIA 14 DE JULHO PASSADO,
COM O TEMA “RECUPERANDO O ORGULHO DE SER JAPONÊS”.

7º CHoquE

ENTIDADES NIKKEIS

O mercado brasileiro de FIBC (big-bag) se mergulhou no abismo de plena
concorrência , “oferta>demanda”, preços em queda, todos indo para o prejuízo, inclusive nossa empresa.

Ao promovermos a CONVENÇÃO
CONJUNTA (14ª COPANI com 48ª
Convençao KAIGAI NIKKEIJIN TAIKAI), em 2007, sentimos a falta de união
entre as entidades nikkeis. Por que?

8º CHoquE

(3)
SEgunDA guErrA MunDIAl

cRISE FINANcERIO AMERIcANO

No começo de 2009, os pedidos diminuíram, a fábrica quase parou pela falta
de pedidos. Reunidos os gerentes, rezamos. Horas depois o pedido começou a
chegar, não parando durante um mês.
Fomos salvos.

NORITAKA YANO - Presidente da empresa
SANWEY – Indústria de Containers, Diretor
da ABRE – Associação Brasielira de Embalagem, Vice Presidente da Seicho no Ie
Templo Sumiyoshi do Brasil, Presidente da
Associação Panamericana Nikkei do Brasil,
Presidente da Associação Cultural Oita
Kenjin do Brasil, Vice-Presidente do Centro
Brasileiro de Língua Japonesa e Conselheiro da Nippon Kaigi do Brasil.

-8-

9º CHoquE

MERcADO SUPER cOMPETITIVO

cULPABILIDADE DO JAPÃO

•Causada pela não transmissão da história correta por parte do Japão
•China e Coréia culpam o Japão, porque?
•Por que EUA apoia isso ?
•APÓS O SEQUESTRO

(4)
De quem é a empresa?
Para que ?
•Solução na Filosofia Inamori, do Dr.
Kazuo Inamori, da KYOCERA : “buscar satisfação material e espiritual das
pessoas que trabalham”

-9-

•“Elevar o espírito (moral, personalidade), que a empresa cresce”
•AS EMPRESAS JAPONESAS SÃO
MARAVILHOSAS !
continua na pg 10

A LINGUA JAPONESA

nECESSIDADE DE rEVEr
o SIgnIfICADo DA
IDEntIDADE JAPonESA
E DA fIloSofIA DA VIDA
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◆ 誇りある日本人を育てる幼少年教育
◆ A DÊNCI A
AÇÕES, M AS A DEC
conquista da liderança política.

É MARAVILHOSA !

•O idioma japonês, numero um do •Ao longo do tempo, o país caminha DA MESMA É O RESULTADO DE
ブラジル日本会議理事長
徳力啓三
SUA ARROGÂNCIA” (Filósofo
Kanzo
mundo segundo estudos de uma uni- para Grande Harmonia.
•“A PROSPER IDA DE UM A NA- Uchimura , era Meiji)
versidade americana
DE BOAS
•Inglês
é a língua
para negócios; japo- ÇÃO É O RESULTADO
日本には、
「三つ子の魂百までも」と言う諺があります。
たのです。貴方たちは、その素晴らしいご先祖様の子孫な
nês
para
aprimoramento
pessoal
日本の戦後の教育は、このことをすっかり忘れてしまっ のですよ。「ご先祖様に負けないように大きく立派な人に
•Inglês: primeiro EU; japonês: sempre
ているようです。人間の形成には、三つ、五つ、七つの時
なりなさい」と言って聞かすのです。つまり日本の国には
As empresas
mais antigas do mundo
considerando a posição do outro
が幼児の魂教育にとって重要な時であると、日本では昔か 神代の時代があったことを繰り返し聞かせ、子供の心に日
•Base do idioma japonês: altruísmo
1
9
Japão
3.113
Suíça
130
ら言われていたのです。
本の国を観る国家意識を育てるのです。
2
10
Alemanha
1.563
Tchecoslováquia
97
JAPÃO É MARAVILHOSO !
日本を再建するためには、まず幼児に対して、
「誇りあ
両親に愛され育った子供の教育は七歳で完成します。兄
3
11
França
331
EUA
88
る日本」を学ばせるべきです。家庭の中でできる一番容易
•A forma do governo japonês ref lete
4
12
Inglaterra ちゃん姉ちゃんは先に生まれたので、体が大きく、弟や妹
315
Bélgica
75
o princípio do universo: existência de
5
13
な、母と子の魂のやりとりがそれです。小さな子供本人に
Holanda を転ばすことも、泣かすことも出来ます。泣かすことに快
292
Suécia
74
CENTRO imutável, o TENNOU6
14
Áustria 感を覚えるか、弱いものをいたわり助けた誉を実感させる
255
Espanha
68
その誇りを気づかせることから始まります。
-HEIKA
7
15
Itália かが、おおきな別れ目なのです。父母のまねをして弟や妹
163
China
64
私は、私を育ててくれた両親のやり方をここに紹介しま
•Postura do TENNOU-HEIKA: vol8
16
Rússia
149
Dinamarca
62
す。両親はブラジルはサンパウロ州の奥地にある開拓村に の頭を撫ぜて愛情の表現をしたら、そのチャンスをいかし、
tado para Deus, costas para o povo,
移住しました。両親が私たちに施してくれた教育は、次の
「００兄ちゃんは偉いね、小さい人を大事にするね。お母
Empresas
mais antigas do Japão
rezando em prol da felicidade do povo
ordem cronológica (fonte Shinsei.2011.3)
ようなものでした。先ず、お母さんが三つの子供を抱きし
さんはいつも安心しています。」と褒め称えるのです。しっ
•Postura do rei da Europa: símbolo do
ANO DE
めて、幼児の目を見ながら「貴方は大事な大事な００ちゃ
poder e da autoridade, postura voltada
かり責任を感じさせるのです。
NOME
RAMO
Local
FUNDAÇÃO
para o povo
んよ、貴方は日本の国の大事な大事な００ちゃんよ」と言
また、この頃には国を守った偉大な先人の本を読んであ
Ano 578
Construção Civil - Templos
Osaka
金剛組
•Sucessão japonesa: só para o sexo mas葉をかけ、チャンスを見ては強く抱き締めるのです。幾度
げます。その時代に生きた人になりきって、実感をこめて
Ano 587
Ikebana
Kyoto
池坊華道会
culino; Europa, para o sexo feminino
も、幾回もこの愛の表現を繰り返えしていると、子供は父
読むのです。「００は男だから、西郷隆盛のごとく、佐久
Ano
705
Hospedagem
Yamanashiken
西山温泉慶雲館
e masculino (por causa de proteção do
母に愛されていると知り、苦しくなるほど抱きしめてくれ
間艇長のように、男は男の責任で行動するものなのよ」と
Ano 717
Hospedagem
Hyogoken
古まん
patrimônio).
るのは、私をそれ程までに好いてくれていること感じ、素
Ano 718
Hospedagem
Ishikawaken
善吾楼
言って聞かせます。日本の男たちは、武士道精神を養い、
•Segundo catedrático Tadamasa FukiAno
885
Loja
Kyotofu
田中伊雅仏具店
直なよい子に育って行くのです。
弱い人を助けたのです。
mura, da Faculdade de Saitama, seriam
Ano 970
Construção Civil
Aichiken
中村社寺
as五つの子供には、日本の話を聞かせます。昔々、ずーと
brigas entre os grupos MARUGAI
3、5、7 歳ころの父母の教えが心に焼きついた子供は幸
Ano
1024
Loja
Yamanashiken
朱宮神仏具店
(que dão ênfase às coisas internacio昔、日本の国には神代の時代があり、日本人は天皇様と共
せに生きます。このような心を身につけることで日本人と
Ano 1141
Fabrica De Sake
Ibaraguiken
須藤本家
nais) e o MARUDOME (que dão ênに神様と一緒に暮らしていました。そこでは誰も盗むこと
しての誇りを持った人となるのです。これは私の体験であ
Ano
1160
Chá
Kyotofu
通えん
fase às coisas domésticas, nacionais), na
もなく、又嘘をいう必要もなく素晴らしい世界で暮してい

SLOGAR

ブラジル日本会議への入会ご案内

CONVITE PARA SE ASSOCIAR À NIPPON KAIGI

ブラジル日本会議は、基本運動方針に示す通り誇りある国づくり

A Nippon Kaigi do Brasil, conformeas diretrizes traçadas,
trabalhará em prol da construção de um país digno de orgulho

【AS DIRETRIZES BÁSICAS】

【基本運動方針】
①

日 本 の 伝 統 文 化 を ベ ー ス に 清 和 の 精 神 を も っ て、 世 界
平和に貢献いたします。

②

倫理と規律を重んじ、公平なる社会及び融和と結合された
社会を建設いたします。

③

ブ ラ ジ ル 国 の 健 全 な 国 づ く り を 奨 め る た め、 倫 理 教 育 を

①
②
③

中心とした青少年の育成を図り、ブラジル人としての愛国心
を高揚いたします。
④

日 伯 両 国 の 文 化 交 流 を 進 め、 友 好 と 親 善 を 深 め ま す。

⑤

会員相互の親睦を密にします。

池間哲郎
Tetsurou Ikema

Ainda assim,
eu gosto do Japão

やっぱり
日本が好きだ

O número de palestras e as exposições de fotos iniciado no ano de 1994 pelo Sr.Ikema já
ultrapassou 3.000 vezes e 500.000 crianças
ouviram a história. A história fundamentada
na experiência própria cativa o coração da
criança e eles pensam: o Japão é maravilhoso.
Sinto o verdadeiro ímpeto em transmitir a
verdadeira imagem do Japão.

1994 年 に始 めた 池 間さん の 講 演 会 / 写 真 展 は
3000 回を超えた。50 万人の子供達が話しを聞いて
くれた。体験に裏打ちされたその話は子供たちの
心にぐいぐいと入ってゆく。日本ってなんて素敵な
国なんだろうと。 日本の本当の姿を伝えようとする
熱意が伝わってくる。
（池間哲郎）

Para que entendam o Japão

日本を知ってもらうために

— Atualmente está realizando palestras e exposições de
fotos para transmitir a experiência para os adultos e crianças
do Japão, não é?
IKEMA — Já realizei mais de 3.000 palestras até agora.
Ainda estou realizando aproximadamente 200 vezes ao ano.

―今、日本の大人や子供たちにその体験を伝えよう

り、間違いのない事実です。

NÓS AGIMOS EM PROL DA FORMAÇÃO DE UM PAÍS DIGNO DE ORGULHO
誇りある国づくりへ私たちは行動します

へ、私たちはみんなで行動いたします

entrevista

④
⑤

-- 410- -

Contribuir para a paz mundial através da cultura tradicional
japonesa com seu espírito pacífico:
Pregar a ética e a disciplina, envidar esforços para construir
uma sociedade justa, harmoniosa e integrada:
Envidar esforços para formação dos jovens e adolescentes,
dando ênfase na educação da ética e moral para construir
uma nação saudável, exaltar o sentimento de orgulho
e amor pela Pátria
Promover intercâmbio cultural entre o Brasil eo Japão
para consolidar a amizade e confraternização
Confraternização entre os associados.

— Começou a partir de quando?
IKEMA — Foi por volta de 1994. Eu queria mostrar a
TETSURO IKEMA - Nascido em 1954 na província de Okinawa. Após experiência de trabalhador assalariado, fundou a empresa de filmagem e produção de
vídeo e produziu vários documentários e comerciais. Por volta de 1990 iniciou a
atividade de produção de filmes e apoio aos países da Ásia. Através das palestras e
exposições de fotos, tenta mostrar as situações das crianças asiáticas. É patrocinador do curso “Nihonjuku” que tem como objetivo estudar a verdadeira história do
Japão. Ocupa o cargo de diretor representante da Organização de Apoio à Ásia e
às Crianças da Ásia (Reconhecida como Organização Sem Fins Lucrativos). Os
países beneficiados pelas estas atividades são Nepal, Tailândia, Sri Lanca, Camboja, Myanmar etc., e a organização continua socorrendo mais de 200.000 mil
pessoas desprotegidas como doentes, idosos e as crianças carentes além das atividades de instalações de banheiros, poços e construção de escolas, distribuem também
os alimentos e medicamentos.

と、日本塾や講演活動をなさっているわけですね。
池間――

講演は、これまで三千回以上行って来ま

した。今でも年間 200 回位行っています。
―いつごろからですか？
池間―― 1994 年頃からですね。アジアの子供たち
【池間哲郎（いけまてつろう】1954 年沖縄県生まれ。サラリーマンを
経て映像製作会社を設立。記録映画や CM などの撮影 ･ 製作を行う。
1990 年ころよりアジア各国の撮影、支援を開始。講演、写真展など
を通してアジアの子供たちの姿を伝え、また日本の歴史の真実を学ぶ
｢日本塾｣ を主催している。
いけまさんは、
「NPO 法人アジア ･ 子供支援」代表理事。支援国はネパー
ル、タイ、スリランカ、カンボジャ、ミャンマーなどアジアの国々で、
病人、老人、子供など弱者の救済、トイレや井戸堀り、学校作り、食
料や医薬品の支援など色々で、継続的に約 20 万人の人々を支え続け
ている。
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やっぱり日本が好きだ [ 池間哲郎 ] Ainda assim eu gosto do Japão - Tetsurou Ikema

situação atual das crianças da Ásia e confeccionei painéis
com as fotos destas crianças que eu mesmo tirei. Carreguei na caminhonete e visitei, sem fazer reserva prévia, as
instituições públicas e as empresas e pedi com insistência
“Por favor, deixe-me exibir as fotos”.
— Foi assim mesmo!?
IKEMA — Ao exibir as fotos após a permissão, eles compreendiam que “ Esse homem está falando sério”. Em
seguida, pediam para falar sobre isso e assim iniciei a dar
palestras também. Portanto, no início o público alvo era
os adultos. E depois pediam para contar para o público
infantil também e então comecei a dar palestras nas escolas etc., até agora mais de 500.000 crianças vieram ouvir a
minha história.

の現状を知ってもらいたいと思って、自分が撮ってきた
アジアの子供たちの写真をパネルにして軽トラックに積
み込み、飛び込みで、公民館や会社を訪問して、
「 写
真を展示させて下さい」とお願いして回ったのです。
―そうだったんですか。
池間―― 展示させてもらって写真を見てもらうと、
「
この男本気だな」というのが 分かるんですね。それで
話もしてほしいということになって、講演が始まったん
です。ですから最初は大人対象だったんですね。すると、
今度は子供たちにも聞かせてほしいとなって、学校など
でも講演もするようになりました。これまで累計で 50 万
人の子供たちが私の話を聞いてくれました。

―すごいですね。
— É impressionante.
池間―― 子供たちに対する講演は難しい。正直に
IKEMA — É difícil fazer palestras para o público infantil. Honestamente, é dez vezes mais difícil. Para falar com 言うと大人向けの講演の 10 倍は難しい。子供たちは小
as crianças, o tempo limite é de 30 minutos, se falar mais 学生だと 30 分が限界で、それを越えるとおしゃべりし
que isso as crianças começam conversar entre elas, vagueたり、うろついたり。話の途中でワーと騒ぎ出す。始め
ar, gritar e fazer barulhos. No início, umas 50 vezes continuei perdendo delas. Até pensei em parar de fazer pales- の 50 回くらいは、子供に負け続けましたね。もう子供
tras para o público infantil e um dia no meio da palestra 向けの講演はやめようかなと思っていた時、ある講演で、
eu gritei “Fiquem quietos!”. Então, imediatamente ficaram 「 静かにしろ！」と怒鳴ったんです。そうしたら、ピシッ
quietas e eu pude continuar a minha palestra. Depois disとなって講演を続けることができました。あれから聞い
so, as crianças começaram a me ouvir.
てくれるようになりました。
— Depois de um berro, as crianças começaram a ouvir.
IKEMA — É isso, eu aprendi o jeito de lidar. Não se
trata dos “Mandamentos do Aizu”, mas os adultos devem
transmitir o ensinamento com firmeza e falar com clareza
“O que não pode fazer, não deve fazer”, isso é importante.

―一喝されてから子供たちも話を聞くようになった。
池間―― そうですね。私がコツを掴んだんですね。
会津の掟じゃないけど、
「 ならぬことはならぬ」という
ことを大人たちが自信を持ってはっきり伝えることが大
事です。

— Como foi a reação das crianças?
IKEMA — Vou apresentar uma parte das redações escritas pelos alunos da escola secundária sobre impressões que
tiveram da palestra. Reconheço de coração que até agora
estávamos vivendo de forma vergonhosa (menino). O que
nós pensamos que é uma coisa normal, natural, mas nem
sempre isso é igual para todos. Fiquei muito chocado ao
saber que existem muitas pessoas que estão tentando viver
desesperadamente mesmo em situações difíceis (menina).
— Através destas redações, percebemos que as ideias estão
sendo transmitidas.
IKEMA — Na palestra tento não impor a minha opinião,
simplesmente mostro o vídeo e explico a situação. Faço
com que o fato fale por si só. Mas acredito que eu consegui transmitir a situação das crianças da Ásia. Por outro

―子供たちの反応は？
池間――ある中学校での生徒の感想文の一部を紹
介しますと「僕たちが今までどれだけ恥ずかしい生き方

lado, eu não falei muito sobre a história que eu ouvi das
pessoas daqueles países que amam o Japão. Fiquei um
pouco tímido perante a tendência atual de ser tachado de
direitista só por hastear a bandeira nacional no dia de feriado nacional.
O que dissipou essa minha fraqueza foi aquele desastre natural, o grande terremoto de leste do Japão. Eu
fui imediatamente ao local e iniciei o trabalho de resgate.
Fiquei muito surpreso com o que vi. As vítimas que foram
acometidas pelo tamanho sofrimento não estavam perturbando a harmonia. Até as crianças pequenas, mesmo
tremendo de frio, estavam esperando a sua vez com paciência, sem romper a fila. Eu pensei, o Japão é realmente
formidável, maravilhoso.
Quando acontece no exterior uma grande calamidade como aquela, acontecem coisas horríveis como tumultos,
saques, incêndios, estupros, assassinatos etc. Tenho uma
experiência em Phnom Penh, capital de Camboja, onde fui
envolvido em motins e escapei da morte por um triz. Mas
não ocorre tal coisa no Japão. Pelo contrário, muitas pessoas
morreram na tentativa de salvar os estranhos. Ouvi muitas
histórias das pessoas que foram engolidas pelo tsunami
quando tentavam salvar as pessoas idosas e as crianças.
Ouvi muitas pessoas falando “Salvem primeiro aquelas pessoas que estão do outro lado porque estão sofrendo mais,
pode me deixar para depois” Não existe um país assim. Eu
pensei, esse povo japonês é incrível.
Naquele momento eu decidi falar a verdade sobre o
Japão.
Por algum tempo, olhando o Japão do lado de fora
(do exterior) eu sentia uma sensação muito forte de perigo. A situação parecia semelhante à situação de pouco
antes de estourar a Guerra Russo-Japonesa. Se continuar
assim, o Japão estaria envolvido numa situação muito perigosa. No entanto, mesmo pensando assim, eu não tive a
coragem de dar um passo à frente. Mas a experiência que
eu tive no local de catástrofe deu-me um empurrão para
seguir adiante.

て語らせるということですね。ただ、アジアの子供たち
のことは伝えることができましたが、一方で、現地で聞
いた日本を愛してくれている人たちの話はあまりしませ
んでした。祝祭日に国旗を掲げるだけで、右翼と言わ
れるような最近の風潮に対して臆病だったのです。
その弱気を吹き飛ばしたのが東日本大震災でし
た。私はすぐに被災地に行って、
支援活動を始めました。
そしてそこで見た光景に驚きました。あれだけの苦しみ
を背負った被災者たちが、誰一人和を乱さない。幼い
子供さえ、寒さに震えながらも、列を乱さずに辛抱して
いる。やっぱり 日本はすごいな、美しいなと思いまし
た。海外でああいう災害がおきたら、暴動、略奪、放
火、婦女暴行、殺人などすさまじいことが起きるんです。
私はカンボジアのプノンペンで暴動に巻き込まれ危うく
死にかけた経験もありますから、そのことがよくわかる
んですよ。ところが、日本ではそういうことが起きない。
それどころか、見ず知らずの人を助けようとして命を捨て
た人が沢山いた。おばあちゃんや子供を助けようとして
津波にのまれたというような話をあちこちで沢山聞きま
した。被災者たちは「 自分たちより大変な人たちが向
こうにいるから、
そちらを先に助けてあげて」
などという。
こんな国はないですよ。やっぱり日本人ってすごいなあ
と思いました。
今こそ、真実の日本を語ろうと決意したのはその時で
す。 私はかねてより外から日本を見ていて大変な危機
感を持っていました。今は日露戦争以前の状況に似て
いるんじゃないか、このままじゃ日本は危ういと。ただ、
そう思っていても、一歩踏み出す勇気がなかったのです。
でも震災で感じた思いが背中を押してくれました。

「 今日僕はやっと
日本人になることができた」

をしてきたかを心の底から知ることができました。( 男
子 ) 「自分たちが普通だ、当たり前だと思っていても
そうではないんだ。どんなに辛くても、必死で生きてい

Finalmente eu consegui
me tornar japonês

池間―― 私は語り始めました。日本がアジアに愛

る人たちがいっぱいいるんだということを知って、すご
いショックでした。( 女子 )
―感想文からそのことが伝わっていることがわかり
ますね。

池間――講演では、敢えて自分の主張は抑えて、映
像を見せ、
その時の状況を淡々と説明します。事実を持っ
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IKEMA — Então comecei a falar. Que o Japão é querido
na Ásia porque os nossos antepassados lutaram até a morte
para defender o Japão e os países da Ásia. Em caso de palestra nas escolas, previamente peço autorização ao diretor
da escola sobre o conteúdo da palestra, por exemplo, “posso
falar isso também?”, por que existem professores com pensamento tendencioso.

されていることを。それは先人たちが日本とアジアのた
めに戦って逝かれたからだということを。学校の場合に
は、偏った思想を持っている先生もいますから、校長
先生に、こんな話もしていいですかと許可をもらいます。
―反応は？
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やっぱり日本が好きだ [ 池間哲郎 ] Ainda assim eu gosto do Japão - Tetsurou Ikema

— E a reação deles?
IKEMA — Já apresentei esse episódio por ocasião da reunião realizada no Santuário Yasukuni no ano passado, mas
numa das palestras um aluno de escola secundária, um rapaz grandalhão de cabeça raspada se apresentou na minha
frente com ar de cisma e disse; “Eu detestava o Japão, sentia
vergonha de ser japonês, não era capaz de sentir orgulho de
ser japonês. Entretanto, ouvindo a palestra de hoje, entendi
muito bem que o Japão é um país magnífico e percebi que
posso sentir orgulho de ser um japonês. Por isso, finalmente
eu consegui me tornar japonês” e chorou.
Outra menina disse “Sempre estive pensando; nunca
vou querer ter filho japonês! Mas hoje o meu pensamento mudou, vou ter filho japonês com muito orgulho” e sorriu alegre.

たのですが、ある講演で坊主頭のでっかい高校生が思
いつめた表情で私の前にやってきて、絞り出すような声
で 「 僕は日本が大嫌いだった。日本人であることが恥
ずかしかった。日本に誇りが持てなかった。でも今日
の話を聞いて、日本がいかに素晴らしい国かが分かっ
た。日本人として誇りを持っていいんだとよく分かった。
だから、今日僕はやっと日本人になることができたんで

por
Hidemitsu
Miyamura

す。
」と言って泣きました。 ある少女は「日本人の子供
なんか絶対に産むもんかと思っていました。でも、今日
変わりました。自信を持って、誇りを持って、日本の子
供を産みます。
」と言って、明るく笑いました。

— É maravilhoso.
IKEMA — As crianças do Japão estão sofrendo por que
não conseguem ter confianças em si mesmas. Eu vi muitas
crianças assim. Acho que existem várias causas, mas a base
de tudo isso é o ensino equivocado da história introduzido após o fim da guerra. Foram ensinadas apenas coisas
que humilham os nossos antecessores e os mais velhos.
Pela ocupação e política de educação do GHQ (N.T. :comando geral da força de ocupação americana), foi ensinado com insistência que o Japão é um país ruim que invadiu outros países. Entre todos os países do mundo, apenas
o Japão educa as crianças dessa forma “de modo a não ter
orgulho do seu próprio país”.
Não consigo conter a raiva pela maneira de ser do
Japão do pós-guerra, porque os próprios japoneses não o
percebem. Entretanto, as crianças compreendem a explicação correta dos fatos. É natural, pois são coisas dos seus
avôs. É certo que vão ficar felizes se souberem que seus
avôs eram pessoas respeitadas pelo povo da Ásia, que eram
longe de serem pessoas malvadas, e sabendo que por isso
os asiáticos adoram o Japão.
Continua no IBUKI 43

EPISÓDIO HISTÓRICO Nº 15

池間―― 昨年、靖国神社での集会の時にも紹介し

―素晴らしいですね。
池間―― 今、日本の子供たちは自分に自信が持て
ないで苦しんでいます。私は そういう子供たちを沢山
見てきました。それはいろんな原因があると思いますが、
根本は、戦後の歴史教育が間違っていたからだと思い
ます。先人、先輩たちを貶めるようなことばかり教えて
きた。 GHQ の占領政策によって日本は他国を侵略した
悪い国だと吹き込まれた。世界中で「自分の国に誇り
を持たない」様な教育を行っているのは、
日本だけです。
戦後の日本のあり方に怒りがこみ上げてきますよ。な
んで、当の日本人がわからないんだと。でも、ちゃんと
事実を伝えれば子供たちは分かります。だって自分たち
のおじいちゃん、おばあちゃんのことでしょう。そのお
じいちゃんたちは悪者どころか、アジアの人たちに尊敬
されていた、だからアジアの人たちは日本が大好きなん
だと知ればうれしくなるに決まっています。
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いぶき 43 号につづく

Uma das características mais admiradas
nos japoneses é o espírito de dedicação e
empenho deles, - tanto no trabalho como
nos estudos. Essas qualidades parecem
inerentes ao povo, transmitidos através
de gerações pelos antepassados. Podem
nem ter sido escritos, mas eles estão ali.
Esse sentimento é acompanhado de espírito de coletividade com a prática do
cuidado extremo com a economia no uso
das coisas mais simples, - com notada
parcimônia. A quebra desses princípios
na vida coletiva da comunidade implica
aos faltosos, até o seu isolamento ou sua
renegação, conhecido como “MURA HATIBU”, uma rotulação imperdoável no
Japão. Esses atributos positivos ficaram
mais consolidados a partir do período
de paz que se seguiu por 270 anos de
auto-isolamento do país, quando tanto
o comércio como a agricultura experimentaram forte expansão. Resultado
altamente positivo, - como produto final
do trabalho dedicado foi obtido neste
período. Um período tão longo de paz e
calmaria na sociedade não tem paralelo
em nenhum país ocidental, ou mesmo na
Ásia. Um dos primeiros a formular uma
teoria e colocá-la em prática esse atributo caract e r í s t ic o no c omé r c io
foi o cidadão I sh i da
Ba ig a n (1685~1744).
Baigan estudou com afinco por conta, - enquanto
trabalhava em empresa
comercial desde criança, e tornou-se um estudioso
com inúmeros seguidores
que repercut ira m seu s
ensinamentos dentro do Japão da era
Edo. Ele reverteu o pensamento depreciativo que era atribuído ao comércio, - até
então predominante, - consagrando no
seu lugar, a conceituação positiva do comércio, como atividade em benefício da
sociedade. Desde que os Shoguns como
Nobunaga, Hideyoshi e Tokugawa dos
anos 1500 consolidaram a divisão das
classes sociais em lavradores, artesãos,
samurais e comerciantes, - aqueles que
viviam do comércio estavam classificados
na categoria inferior em importância.
Ele se empenhou em difundir o conceito
fundamental de economia, eliminando o
mínimo desperdício, - não em benefício
do próprio comerciante, - mas para o
bem da própria sociedade. Preconizou
que o comerciante, assim procedendo, se
constituiria na essência da moralidade. E
fez desse atributo uma virtude.

EPISÓDIO HISTÓRICO DO JAPÃO

ISHIDA BAIGAN E
NINOMIYA SONKOKU
Os criadores dos fundamentos de dedicação e
empenho dos japoneses no comércio e na agricultura

Quem estendeu a base desse
conceito ao extremo na agricultura
foi Ninomia Sontoku (1787~1856),
conhecido na infância como Kinjiro,
que trabalhou desde cedo, chegando a
acumular fortunas para muita nobreza,
então decadente. É muito conhecida a
figura de Kinjiro carregando nas costas
lenha enquanto lia livro. Naqueles tempos,
o suprimento de lenha
para a população urbana era uma atividade
praticada por muitos
para o ganho do dia
a dia. Kinjiro, ainda
criança alinhou, instintivamente, o filão de
mercado que rendia trocados ao empenho nos estudos. A imagem simbólica
desta representação foi tomada pelos
educadores da era Meiji como emblemática para enaltecer ao povo o espírito
de dedicação nos estudos sem se desviar
dos deveres do trabalho. A estátua de
Kinjiro, estudando com fardo de lenhas
nas costas foram instaladas nas escolas
do Japão na era Meiji. Kinjiro quando
adulto conseguiu com sucesso, reerguer
as finanças do feudo de Odawara com
base na disciplina, dedicação e empenho, acumulando pequenos valores
capitalizados periodicamente ao longo
de tempo com juros compostos! Este
resultado obtido no início da carreira
resultou na sua indicação para recupera-
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ção da região decadente de Shimosuke,
atual Província de Tochigui. A metodologia aplicada por Sontoku produziu
um efeito surpreendente de recuperação, tornando uma região paupérrima e
degradante numa das mais produtivas
do país. Esta metodologia se propagou
para o resto do país. Hoje, seus princípios de gestão com base na economia
de pequenos valores, eliminando o
desperdício, e - produzindo montante
acumulado por capitalização ao longo
do tempo , - é um dos alicerces em que
se fundamenta o modo característico de
se proceder no Japão. Vale a pena fazer
profunda reflexão sobre esses princípios
ditados por Ishida Baigan e Ninomiya
Sontoku. A visão de dedicação e empenho, levados ao extremo, apregoados
por Baigan e Sontoku foi um dos fatores fundamentais para a formação das
bases para a modernização própria do
Japão. Esses reflexos podem ser sentidos
até os dias de hoje nas diversas áreas
da sociedade. Eles não só formularam
as idéias, mas as
executaram com
resultados práticos que foram
comprovados
na vida real da
sociedade. (Referência – A Nova
História do Japão
– Meiseisha).
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10:00
14:00
14:00
13:30-16:00
16:00
14:00
16:30-18:30
10:00-16:00
10:00
14:00
9:30-11:00
12:00
14:00

2ª Reunião de diretoria
PALESTRA
22ª SESSÃO DE ESTUDOS ATUAIS ABENOMIKUSU
11ª Encontro do Grupo Feminino Cartas Manuscritas
Sr. Koichi Mera
Sr. Koichi Mera
22ª PALESTRA DE “HISTÓRIA DO JAPÃO” EM PORTUGUÊS
77ª REUNIÃO DE DIRETORIA
34ª Sessão de Sakura Channel
18ª História e Cultura do Japão - "O JAPÃO MODERNO"
11o Encontro do Grupo Feminino - CALIGRAFIA A PINCEL

Sr,HIDEMITSU MIYAMURA
Sr. KEIZO TOKURIKI
Sr. YUKISADA OYA
Sr. MASAHITO OONO
Sra. KAZUYO MORISHITA

PALESTRA

Sr. TSUYOSHI SHIBUYA

Sr. KOZO WATANABE
Sr. KEIZO TOKURIKI
Sra. KEIKO ISHII

SEDE SOCIAL BNK
MIYAGUI KENJINKAI
BUNKYO 5º AND
SEDE SOCIAL BNK
BUNKYO 5º AND
HIROSHIMA KENJINKAI
BUNKYO 5º AND
SEDE SOCIAL BNK
SEDE SOCIAL BNK
BUNKYO 5º AND
SEDE SOCIAL BNK
REST YASHIRO
BUNKYO 5º AND

OUTUBRO
6

3ªF

9
10
14
20
23
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6ªF
SAB
3ªF
3ªF
3ªF
6ªF

27
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日 曜日
1

火

8

火

11

金

12

土

15

火

10:00
14:00
13:30-16:00
16:00
14:00
10:00-16:00
9:30-11:00
9:30-11:00
10:00
14:00

開始時間

3ª Reunião de Diretoria
22ª Sessão de Estudos Atuais O Japão Atual Visto De Fora
12o Encontro do Grupo Feminino - Cartas Manuscritas
23ª PALESTRA DE “HISTÓRIA DO JAPÃO” EM PORTUGUÊS
PALESTRA
78ª Reunião de Diretoria
12o Encontro do Grupo Feminino - CALIGRAFIA A PINCEL
11o Encontro do Grupo Feminino - CALIGRAFIA A PINCEL
35ª Sessão de Sakura Channel
19ª História e Cultura do Japão - "O JAPÃO MODERNO"

Sr. KEIZO TOKURIKI
Sra. KEIKO ISHII
Sr. HIDEMITSU MIYAMURA
Sr. RYUZO IKEDA
Sra. KAZUYO MORISHITA
Sra. KAZUYO MORISHITA
Sr. YUKISADA OYA
Sr. MASAHITO OONO

2015 年度ブラジル日本会議行事予定

行事内容

9 月の行事予定

担当者

14:00

立命館大学副総長特別講演会「現代人類学の故郷としてのブラジル」

14:00

第 22 回・時事問題研究会「戦後 70 周年の安倍談話と日本の将来」

大野正人
渡辺公三
安田喜憲
徳力啓三

南カリフォルニア日本再生研究会理事長 目良浩一氏を囲む懇談会

酒井憲司

10:00

13:30 ～ 16:00
16:00
14:00
16:30 ～ 18:30
10:00 ～ 16:00
10:00

22

火

25

金

9:30 ～ 11:00

14:00

27

日

12:00

29

火

14:00

6

火

10:00
14:00

9

金

13:30 ～ 16:00

10

土

16:00

14

水

14:00

20

火

23

金

27

火

第 2 回「日本会議」基本理念検討委員会

SEDE SOCIAL BNK
BUNKYO 5º AND
SEDE SOCIAL BNK
BUNKYO 4º AND
MIYAGUI KENJINKAI
SEDE SOCIAL BNK
SEDE SOCIAL BNK
SEDE SOCIAL BNK
SEDE SOCIAL BNK
BUNKYO 5º AND

第 11 回・女性の会・絵手紙

目良浩一先生出版記念会と講演

ニッケイ新聞社主催・BNK 後援

第 22 回・ポ語による日本の歴史「明治時代」第１回文明開化
第 77 回・理事会

第 34 回・桜チャンネル放映会「世界を救う日本の心」

第 18 回・日本の文化と歴史を探す会「明治時代・文明開化」
第 11 回・女性の会・書道

第 9 回皇居勤労奉仕団壮行会

10:00

14:00

酒井憲司
宮村秀光
徳力啓三
大矢進貞
大野正人
森下和代

BNK 事務所
宮城県人会
県連講堂

BNK 事務所
県連講堂

広島県人会
県連講堂

BNK 事務所
BNK 事務所
県連講堂

BNK 事務所

生き方研究「モラロジーの教えと人生」

渋谷

徳力啓三

レストラン八代

第 3 回「日本会議」基本理念検討委員会

大野正人

BNK 事務所

第 12 回・女性の会・絵手紙

石井恵子

BNK 事務所

10 月の行事 ( 変更の可能性あり )

第 22 回・時事問題「世界の動きと日本」
第 23 回・ポ語による日本の歴史「明治時代」第 2 回

池田隆蔵少将特別講演会 ｢日系将官より見た大東亜戦争 / 国を守るとは｣

第 12 回・女性の会・書道

第 35 回・桜チャンネル放映会「日中戦争

恐怖と混乱の時代の真実」

第 19 回・日本の文化と歴史を探す会「大正・昭和時代」

ブラジル日本会議
２０１5 年 9 月

毅

徳力啓三

10:00 ～ 16:00 第 78 回・理事会
9:30 ～ 11:00
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宮城県人会

BNK 事務所

森下和代

BNK 事務所

大野正人

県連講堂

大矢進貞
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