PAULO YORIMITSU TORAIWA

Paulo Yorimitsu Toraiwa nasceu no dia 01 de novembro
de 1917, no Japão. Filho de Yuriji Toraiwa e de Kocho
Toraiwa.
Saiu do Japão em 28 de agosto de 1926, com a família e
chegou ao Brasil em 15 de outubro de 1926. A família foi
para a cidade de Cafelândia, estado de São Paulo, onde
todos moraram e trabalharam na plantação e colheita de
café.

Depois,

foram

para

Bastos,

também

estado

de

São

Paulo, onde se dedicaram à plantação de frutas cítricas,
algodão, amendoim, melancia e melão, e também, à criação do
bicho da seda. No aniversário da cidade participava das
exposições na “Festa do Ovo” e sempre ganhava prêmios pela
qualidade de seus produtos.
Casou-se com Akiko Toraiwa e dessa união tiveram os
filhos: João Yoritoshi, Nelita Mitsuko, Geraldo Yoriaki,
Anita Aiko e Roberto Yorihira.
Em dezembro de 1962, a família vendeu a propriedade em
Bastos e comprou uma menor no bairro Fukushima e assim
vieram para Guararema, ficando mais próximos da Capital
para que seus filhos pudessem estudar.
Plantavam frutas, legumes e verduras, cujos produtos
eram

vendidos

para

o

CEAGESP

em

São

Paulo,

mercado

municipal de São José dos Campos e Jacareí. O trabalho

agrícola era desenvolvido por todos da família, assim os
filhos que estudavam no período da manhã em Jacareí, a
tarde se dedicavam à lavoura.
Ele tinha bom relacionamento com os vizinhos, fato que
favorecia nos mutirões para a limpeza das estradas, mesmo
que municipais, roçando ou tapando os buracos.
Seu tempo livre dedicava ao paisagismo e jardinagem;
muito

habilidoso,

natureza

em

transformava

objetos

de

os

decoração

materiais
para

secos

presentear

da
as

pessoas. Lecionava em casa a língua japonesa. Gostava de
fotografar e revelar, ele próprio, as fotos. Tocava violão
e gaita.
Faleceu em 07 de julho de 1972, aos 54 anos, em São
José dos Campos e está sepultado no Cemitério Municipal da
Saudade, em Jacareí.
Pela Lei Nº 2841, Anexo I, de 22 de dezembro de 2011,
foi homenageado com a denominação do logradouro público
“Rua Toraiwa”, no bairro Fukushima, neste Município.

Informações fornecidas pelos filhos: Anita Aiko Toraiwa e João
Yoritoshi Toraiwa e pela neta, Dra. Márcia Toraiwa Iwashita.

