
Conheça um pouco da história da imigração japonesa para o Brasil 
   

A vinda de imigrantes japoneses para o Brasil foi motivada por interesses 
dos dois países: o Brasil necessitava de mão-de-obra para trabalhar nas fazendas 
de café, principalmente em São Paulo e no norte do Paraná, e o Japão precisava 
aliviar a tensão social no país, causada por seu alto índice demográfico. Para 
conseguir isso, o governo japonês adotou uma política de emigração desde o 
princípio de sua modernização, iniciada na era Meiji (1868). [...] 

Em 1907, o governo brasileiro publica a Lei da Imigração e Colonização, 
permitindo que cada Estado definisse a forma mais conveniente de receber e 
instalar os imigrantes. Em novembro daquele mesmo ano, [...] fecha acordo com 
[...] para a introdução de 3 mil imigrantes japoneses, num período de três anos. [...] 
Assim, no dia 28 de abril de 1908, o navio Kasato Maru deixa o Japão com os 
primeiros imigrantes, rumo ao Brasil.   
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