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Kobe promove campanha para restaurar o marco da emigraÃ§Ã£o
ContribuiÃ§Ã£o de Administrator
06 de fevereiro de 2009

A Hospedaria antes da reforma

Kobe, cidade portuária, é sede da Hospedaria dos Emigrantes. Em 2008, as comemorações do centenário da imigração
japonesa ao Brasil e do ano de intercâmbio Japão-Brasil proporcionaram grande impulso ao projeto de restauração dessa
antiga Hospedaria e sua destinação para atividades culturais e assistenciais aos estrangeiros, incluindo os brasileiros
residentes no Japão.

A coordenação das atividades da reforma está a cargo da Comissão de Colaboração para a Construção do Kaigai Nikkeijin
Kaikan (Centro dos Nikkeis do Exterior - título provisório), e se estenderá até a constituição efetiva desse novo centro.

As obras de reforma, orçadas em cerca de 600 milhões de ienes (cerca de R$ 15 milhões de reais), já estão
em andamento graças às verbas destinadas pelo governo federal, pela província de Hyogo e pela prefeitura de Kobe. Junto
com isso, os coordenadores têm como meta arrecadar 20 milhões de ienes (cerca de R$ 500 mil reais) junto ao setor
privado com a finalidade de estimular o envolvimento da comunidade nesse marco comemorativo do Centenário e
propiciar a instalação de locais destinados às atividades culturais e assistenciais.

Por conta disso, foi organizada a Campanha para Arrecadação de Fundos para a Reforma do Ex-Kobe Ijyu Center e, um
dos objetivos é sensibilizar os nipo-brasileiros para o significado histórico dessa iniciativa e contar com o apoio e
colaboração financeira.

A Associação para Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa participa junto a Sociedade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência Social (Bunkyo) da Campanha de Arrecadação do Bunkyo, liderada pelo presidente Kokei
Uehara (que visitou as obras no início de outubro de 2008), que prosseguirá até o final de fevereiro de 2009. Estão
sendo solicitadas doações mínimas de R$ 100,00 (cem reais).

Os interessados em fazer a doação devem se dirigir à secretaria do Bunkyo, na Rua São Joaquim, 381 - térreo - bairro da
Liberdade, de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 17h30. Falar com Nakamura, Hase ou Missako.

Ou, então, fazer depósito na conta especial em nome da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa - Banco Real agência 1551 - conta corrente 9002220-0. Feito o depósito, solicitamos que a cópia do respectivo comprovante seja
enviado via fax (11) 3208-5519 ou comunicado via e-mail para Nakamura (
\n mnakamura@bunkyo.org.br.

Com Informações de Célia Abe Oi - www.bunkyo.org.br.
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