
Vamos construir o caminho do convívio multicultural e multirracial,  

a partir da nossa região 

Contamos com a sua cooperação no 8º Fórum Nacional・Tokai 2011, 

em solidariedade aos trabalhadores imigrantes 

 

Senhores imigrantes, boa tarde. Muito prazer. Somos o comitê executivo do “8º Fórum 

Nacional・Tokai 2011 em solidariedade com os trabalhadores imigrantes”. 

A “Rede nacional em solidariedade aos trabalhadores imigrantes” é um sistema de rede da 

qual participam os grupos de apoio aos trabalhadores imigrantes de todo o Japão. 

O 8º Fórum Nacional será realizado em junho de 2011, em Nagoya. Serão realizados 

simpósios, palestras comemorativas e workshops no Fórum, no intuito de refletir sobre a situação 

dos residentes estrangeiros da região de Tokai após a crise. Discutiremos sobre os problemas 

que envolvem os imigrantes durante o workshop, e faremos propostas à sociedade japonesa. 

Para maiores detalhes, vide abaixo. 

 

○ Data: 18 (sábado) e 19 (domingo) de junho de 2011 

○ Local: Campus Nagoya da Universidade Chukyo  

〒〒〒〒466-8666 Aichi-ken Nagoya-shi Showa-ku Yagoto Honmachi 101-2 

○ Programação: 

Dia 18 (1º dia) 13:00～Simpósio: “Reflexão sobre o convívio multicultural na região de Tokai 

após o Choque Lehman”. 

15:45 Workshop 1 Introdução 2 As mulheres 3 Bolsistas estrangeiros・

Trainees técnicos 4 Trabalho 5 Tratamento médico 6 Educação 7 Novo sistema de controle 

de residentes 8 Refugiados 9 Descendentes japoneses 10 Filipinos 11 Coreanos no Japão 

12 Chineses no Japão e seu assentamento 13 Governo local e política 14 Trabalho social  

15 Oposição à pobreza 16 Universidades e apoio ao estrangeiro  

18:00～ Reunião de intercâmbio, apresentação da performance de música 

e dança dos países estrangeiros, e a culinária de cada país 

 Dia 19 (2º dia)  9:00～12:30 Palestra comemorativa (ainda não definida), reunião geral 

 

○Taxa de inscriçãçãçãção    2000 ienes（a taxa referente à reunião de intercâmbio não está inclusa） 

 

Neste ano realizaremos um workshop planejado pelos próprios imigrantes das Filipinas e do 

Brasil. Nós temos a intenção de comunicar, aos grupos de apoio de todo o país, a opinião dos 

imigrantes que residem na área de Tokai. Precisamos muito da sua colaboração.  

Para as pessoas que queiram cooperar de alguma forma, seja na cooperação dos preparativos, 

seja para efetuar doações em prol da administração do Fórum, ou que queiram participar do 

planejamento, pedimos que entrem em contato conosco, conforme abaixo.  

 



■ Representantes colaboradores do Comitê Executivo do 8º Fórum 

Oowaki Masako  (Advogada・representante da Rede cooperativa de proteção dos direitos dos 

bolsistas estrangeiros) 

Suguiura Hiroshi  (Médico・Associação de Pesquisas sobre doenças e acidentes de trabalho de 

Nagoya) 

Tanaka Hiroshi   (Professor emérito da Universidade de Hitotsubashi) 

Bui Chi Trung    (Professor da Universidade Shukutoku de Aichi) 

Yui Shigueru     (Padre católico・Representante da Rede cooperativa nacional solidária aos 

trabalhadores imigrantes) 

 

■ Contato: 〒466-0815  Nagoya-shi Showa-ku Yamanotedoori 5-33-1  

Suguiura Iin  4o andar (Clínica Suguiura) 

Escritório do comitê executivo do 8º Fórum Nacional, integrante da Associação 

de Pesquisas sobre doenças e acidentes de trabalho em Nagoya 

 

Responsável: Narita    Tel/FAX 052-837-7420 

E-mail : forum.tokai2011@gmail.com Blog: http://forum2011.seesaa.net/ 


