CONSULADO GERAL DO BRASIL EM TÓQUIO
Ciente das atividades realizadas pela organização não governamental japonesa Peace Boat,
com destaque para o projeto de construção de um campo de futebol em comunidade carente
do Rio de Janeiro, convidei o Presidente da organização, Sr. Tatsuya Yoshioka, para reunião
com o propósito de discutir a possibilidade de ações conjuntas em benefício da comunidade
brasileira residente na jurisdição do posto.
2. O Peace Boat organiza viagens ao redor do mundo em navio cruzeiro, cujos passageiros,
cerca de 1000 por viagem, se propõem a realizar ações assistenciais e desenvolver projetos
sociais nos diferentes países em desenvolvimento que visitam. A organização solicita
regularmente vistos neste Consulado-Geral para seus participantes, tendo em vista que o
Brasil, segundo os organizadores, é um dos principais destinos do navio. A convite do Sr.
Yoshioka, visitei o navio, que se encontra atualmente atracado no porto de Tóquio.
3. Após conhecer com maior profundidade as atividades realizadas pelo Peace Boat,
certifiquei-me de que as ações da ONG poderiam propiciar experiência de grande
enriquecimento a crianças e jovens brasileiros. Com efeito, as atividades desenvolvidas ao
longo das viagens fomentam ambiente educativo e de forte intercâmbio cultural do qual
nossos jovens consulentes podem se beneficiar.
4. Nesse contexto, propus ao Presidente do Peace Boat parceria com este Consulado-Geral
com vistas a viabilizar a participação de crianças e jovens brasileiros em uma das viagens
organizadas pela ONG. A proposta foi prontamente aceita pelo Sr. Yoshioka, sendo acordado
que a ONG cederia três vagas na viagem denominada "Peace and Green Boat", cujo itinerário
inclui visitas a portos em Taiwan e Coréia do Sul, entre 30/10 e 8/11, e tem o objetivo de
promover ações de intercâmbio cultural, além de atividades de cunho pacifista e ambiental.
Embora as vagas no Peace Boat sejam normalmente comercializadas, a oferta para os jovens
brasileiros não enseja custos.
5. Dos três participantes, dois serão selecionados entre crianças e jovens brasileiros, sendo o
terceiro adulto indicado por este Consulado-Geral para acompanhar os jovens na viagem. O
acompanhante deverá ser selecionado entre diretores e professores das escolas de nossa
jurisdição ou, caso necessário, entre os funcionários do posto. Apesar de a atividade principal
do Peace Boat ser o cruzeiro ao redor do mundo, com duração de cerca de três meses, optouse pela viagem mais curta de forma a não prejudicar o calendário escolar dos eventuais
participantes brasileiros.
6. A fim de selecionar os dois beneficiados entre os membros de nossa comunidade, com
idades entre 13 e 18 anos, este Consulado-Geral organizará concurso literário infanto-juvenil.
Os participantes do concurso deverão elaborar crônica literária sobre o tema "Ser jovem
brasileiro na Ásia" e submeter os trabalhos no período de 18 de julho a 1 de setembro. O júri
será composto por cinco membros deste Consulado e de nossa comunidade. O resultado final
será divulgado no dia 30 de setembro. O senhor Edweine Loureiro, membro de nossa
comunidade e poeta premiado no Brasil e em Portugal, contribuirá com a organização do
concurso.
7. Divulgarei o concurso junto a todas as escolas brasileiras da jurisdição deste ConsuladoGeral, bem como no sítio eletrônico e nas contas de Facebook e Twitter do posto. Tenho a
intenção de alcançar o maior número possível de participantes entre os membros de nossa
comunidade residente neste país.

8. Por fim, avalio que o tema do concurso poderá propiciar entre as crianças e jovens de nossa
comunidade reflexão individual, e mesmo debate coletivo, sobre suas condições de brasileiros
na Ásia e, mais especificamente, no Japão. Para além da questão literária e cultural, os
trabalhos submetidos oferecerão a este Consulado-Geral quadro da percepção social de
nossos jovens consulentes sobre suas vidas neste país.

