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JUSTIFICATIVA - PL 0202/2019 
O Dia Internacional do Nikkei (NR) tem por objetivo preservar e difundir no Brasil os 

valores e as tradições da cultura japonesa trazidas pelos primeiros imigrantes. 

No Congresso Internacional de Nikkeis, em japonês denominado Kaigai Nikkeijin 
Taikai, realizado em 2018, em Honolulu, no estado americano do Havaí, decidiu-se declarar o 
dia 20 de junho como o Dia Internacional do Nikkei, tendo como marco a chegada do primeiro 
grupo de emigrantes japoneses ao Havaí, dando-se assim início, em 1868, à história da 
emigração japonesa. 

Celebrando essa data pretende-se, também, identificar e preservar internacionalmente 
os valores nikkeis, divulgando-os de forma ampla, de modo a transmitir o legado da cultura 
japonesa para as próximas gerações, e, em nosso país, compartilhá-los com a sociedade 
brasileira. 

Essa proposta já é desenvolvida em vários outros países que receberam imigrantes 
japoneses e será uma data significativa para o Brasil, pois nosso País abriga a maior 
comunidade de japoneses fora do Japão. 

Durante o Dia Internacional do Nikkei serão realizados palestras, workshops, ciclos de 
debates, exposições de arte e cultura, com os mais variados temas, realização de estudos e 
formação de grupos de estudo, visando a troca de informações e o intercâmbio com os nikkeis 
dos demais países do mundo, tendo em vista a globalização da cultura nikkei brasileira. 

Todos os projeto e programas realizados no Dia Internacional do Nikkei serão 
desenvolvidos tanto por nikkeis quanto por não-nikkeis que sejam apreciadores da cultura 
japonesa e estejam engajados com as atividades da comunidade. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 27/03/2019, p. 81 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

 

RETIFICAÇÃO 
- NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO DE 27 DE MARÇO DE 2019, À 

PÁGINA 81, 3ª COLUNA, LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU: 

 “JUSTIFICATIVA  
O Dia Internacional do Nikkei (NR) tem por objetivo preservar e difundir no Brasil os 

valores e as tradições da cultura japonesa trazidas pelos primeiros imigrantes.  

No Congresso Internacional de Nikkeis, em japonês denominado Kaigai Nikkeijin 
Taikai, realizado em 2018, em Honolulu, no estado americano do Havaí, decidiu-se declarar o 
dia 20 de junho como o Dia Internacional do Nikkei, tendo como marco a chegada do primeiro 
grupo de emigrantes japoneses ao Havaí, dando-se assim início, em 1868, à história da 
emigração japonesa.  

http://www.saopaulo.sp.leg.br/


Celebrando essa data pretende-se, também, identificar e preservar internacionalmente 
os valores nikkeis, divulgando-os de forma ampla, de modo a transmitir o legado da cultura 
japonesa para as próximas gerações, e, em nosso país, compartilhá-los com a sociedade 
brasileira.  

Essa proposta já é desenvolvida em vários outros países que receberam imigrantes 
japoneses e será uma data significativa para o Brasil, pois nosso País abriga a maior 
comunidade de japoneses fora do Japão.  

Durante o Dia Internacional do Nikkei serão realizados palestras, workshops, ciclos de 
debates, exposições de arte e cultura, com os mais variados temas, realização de estudos e 
formação de grupos de estudo, visando a troca de informações e o intercâmbio com os nikkeis 
dos demais países do mundo, tendo em vista a globalização da cultura nikkei brasileira.  

Todos os projeto e programas realizados no Dia Internacional do Nikkei serão 
desenvolvidos tanto por nikkeis quanto por não-nikkeis que sejam apreciadores da cultura 
japonesa e estejam engajados com as atividades da comunidade.  

(NR) Nikkei - O termo refere-se de maneira geral a todos os descendentes de 
japoneses, independente de qual geração.” 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 28/03/2019, p. 78 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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