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Festa de confraternização 2007

Evento reuniu mais de 50 associados no Dora’s Restaurante
Chegamos ao final de 2007, que foi um ano de muitas realizações
para a nossa associação. Como acontece todos os anos, realizamos
nossa já tradicional festa de confraternização Nesse ano de 2007 a
festa foi realizada no dia 16 de dezembro no Dora's Restaurante, da
nossa associada Dora, que preparou com todo carinho as iguarias da
culinária japonesa e brasileira com o excelente sabor que já é do
conhecimento de todos.
O evento foi aberto pelo presidente da associação, que fez uma
breve retrospectiva das atividades de 2007, com base no planejamento
elaborado no início do ano. Ressaltou os eventos sociais como o
jantar tradicional de janeiro e julho, a festa do dias das mães, do dia
dos pais, a participação na noite gastronômica do Country Clube, o
apoio à Associação Nipo Brasileira de Parintins na inauguração da
sua escola e destacou o apoio a Semana da Cultura Japonesa e as
atividades do Centenário da imigração japonesa ao Brasil.

A seguir Jorge Naito apresentou, em nome da diretoria, a sua
mensagem de fim de ano, colocando vários pontos para a reflexão dos
presentes e desejando, ao final, os votos de um Feliz Natal e um ano
novo repleto de paz, harmonia, saúde e muito sucesso a todos..
O brinde foi erguido pelo Sr. Jinnay, nosso convidado especial,
tanto na tradição do Brasil (saúde) como na tradição japonesa
(campai). Em seguida foi servido o almoço e, logo após, foi feito o
tradicional amigo oculto e o bingo de vários brindes.
A festa foi prestigiada por mais de 50 associados, e, como sempre,
foi um grande sucesso. Agradecemos à Socorro, Mariza, Lucia, Jaime
e a todos que ajudaram na preparação e condução deste evento. O
nosso agradecimento especial à Dora, que alem dos quitutes
preparados com carinho, ofertou à associação um Whisky Chivas
Royal Salute. Nosso agradecimento também aos seus filhos e à toda
sua equipe.
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Acontecimentos

Editorial
O nosso boletim informativo encontra-se em fase de
mudanças. Pedimos desculpas pelo atraso na sua
divulgação e esperamos contar com a compreensão e a
colaboração de todos para o envio de artigos, notícias,
críticas e sugestões.
Palavras do Presidente
Saudações Vermelha e Branca a todos e a todas da
Grande Família Koutakussei!
Como era previsto, as comemorações do centenário
da imigração japonesa ao Brasil que ocorrerá no ano que
vem, 2008, está agitando toda a comunidade nipobrasileira. A nossa Associação Koutaku do Amazonas –
Amazon Koutakukai, tem sido procurada por diversas
entidades e estamos envolvidos diretamente nas
atividades preparatórias do centenário. Tivemos a visita
do Sr. Nelson Watanabe, um jornalista que escreve para
uma revista no Japão voltada aos brasileiros,
descendentes de japoneses que moram no Japão.
Recebemos também a visita do Sr. Koei Ogasawara
através do Consulado Geral do Japão, que trabalha no
Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil, com
sede em São Paulo e está preparando uma exposição
fotográfica sobre a imigração japonesa para ser lançada
também no ano que vem. Estamos apoiando o Governo
do Estado nos preparativos para os festejos do
centenário da imigração que ocorrerão em Manaus no
ano que vem. Essas atividades estão sendo coordenadas
pela SEPLAN com apoio da Secretaria de Estado da
Cultura – SEC, onde a nossa colega Lauriene Nakai, neta
do Sr. Kenmei Nakai, é a responsável maior pelo projeto.
Estamos apoiando o Consulado na preparação do
evento também referente ao centenário que está sendo
coordenado pelo Consulado, Suframa e UFAM (estando
à frente, o Gerson Nakajima) com envolvimento direto
do Museu Amazônico, e deverá ocorrer em setembro de
2008 por ocasião da Feira Internacional realizada
anualmente pela Suframa. Em dezembro demos apoio
ao fotografo Mauricio Paiva que esta preparando um
livro de fotografias sobre a imigração.Ele ficou
entusiasmado com a historia dos Koutakusseis e como
ele escreve para varias revistas tentara publicar uma
matéria na revista Planeta de janeiro ou fevereiro de
2008. Em dezembro, também, foi veiculada uma matéria
jornalística na TV Amazonas, referente ao Dia do
Imigrante. Como podem ver estamos aproveitando toda
a movimentação em torno do Centenário e outros
eventos para divulgarmos a história dos koutakusseis.
Pelo exposto, podemos ver que além das nossas
atividades, que consideramos rotineiras e importantes
também, estamos vivendo um momento ímpar, no qual
o interesse da mídia, do governo e até por uma parte da
população, pela história da imigração japonesa, nunca foi
tão alto. Conclamo, pois a todos os associados e
associadas, para aproveitarmos esse momento da melhor
maneira possível em prol da memória de nossos pais.

Valdir Sato

» Jantar de confraternização - Na noite do dia 07/07/07, a Amazon
Koutakukai realizou no Restaurante Boi Gordo o jantar de
confraternização, que ocorre tradicionalmente no mês de julho. Este
ano o jantar teve como homenageada especial a Sra. Sumiko Ihara,
que fez aniversário no dia 27/06. A homenagem foi especialmente
preparada pela Diretoria de Eventos, que também foi a responsável
pela organização do jantar e pela comemoração dos aniversariantes
do semestre. Na ocasião, o presidente da Associação, Sr. Valdir Sato,
expôs aos presentes a história e a contribuição dos Koutakusseis, a
importância da Associação e as atividades desenvolvidas pelas
Diretorias. O evento contou com a participação de 53 pessoas.
» Visita do Sr. Akiyoshi Satoh - No dia 26/07/07, a Associação
recebeu a visita do Sr. Akiyoshi Satoh, sobrinho do Sr. Takeshiro
Homma, da 3ª turma de koutakusseis. Ele atualmente reside no Japão
e é presidente da Associação Estrangeira das Famílias Imigrantes de
Tokyo e membro da Koutakukai do Japão. A recepção foi realizada na
noite do dia 26 de julho, no Restaurante e Peixaria Tucunaré, e contou
com a presença de 20 pessoas. Antes de chegar a Manaus, o Sr.
Akiyoshi esteve em São Paulo, Belém e Parintins. Em Parintins, ficou
hospedado na residência de seu parente, Sr. Tamon Oyama. Em
Manaus, visitou os pontos turísticos, o cemitério e conheceu o grupo
Koutakukai do Amazonas. O Sr. Takuya Tsukuda e sua família deram
o apoio necessário durante a sua permanência em Manaus. Ao
retornar ao Japão, o mesmo enviou e-mail de agradecimentos.
» Visita do Sr. Nelson Watanabe - Na manhã do dia 28/07/07
recebemos em nossa sede a visita do jornalista nissei, Nelson
Watanabe, que veio de São Paulo com o objetivo de coletar dados e
materiais sobre a história dos koutakusseis. Ele pretende produzir, em
breve, uma reportagem completa em sua nova edição. Ao longo de
uma reunião de aproximadamente quatro horas, que contou com a
presença dos senhores Valdir Sato, Adercy Maruoka, Wilson Shoji,
Paulo Koguruma e Lucia Handa, foram discutidos assuntos
relacionados à história dos imigrantes japoneses e dos koutakusseis
no Amazonas. A parte da tarde ficou reservada para a realização das
entrevistas com o sr. Zennoshin Shoji e sra. Sumiko Ihara.
» Visita da neta do Dr. Tsukasa Uyetsuka - Na noite do dia
08/08/07, recebemos a visita da Sra. Naomi Sekiguchi e família. Ela é
neta do fundador do projeto dos Koutakusseis, Dr. Tsukasa Uyetsuka
e filha da sra. Chie Sato, que esteve em Manaus em março de 2001. Um
jantar de boas-vindas foi realizado na Churrascaria Gaúchos,
contando com a presença de 30 pessoas. Antes do jantar foram
realizadas entrevistas e filmagens coordenadas pela Sra. Lauriene
Nakai R. Faraco, da Secretaria Estadual de Cultura. A família
Sekiguchi viajou no dia seguinte para Parintins, onde conheceram a
cidade e a Vila Amazônia. A visita foi coordenada pelo presidente do
grupo da Associação local, Sr. Mário Taketomi. Em Manaus, a família
foi assistida pela ATS TUR, coordenada pelo Sr. Mamoru Jinnai e Sra.
Setsuko e ainda, pelo Sr. Sukeo Sato (Satozinho). As famílias Tsukuda,
Maruoka, Sato e Handa também apoiaram os visitantes.
» Dia dos Pais - Na noite do dia 11/08/07, a comemoração ao Dia
dos Pais foi realizada na residência da família do Sr. Takuya Tsukuda e
Sra. Zemira Minami Tsukuda. A Diretoria de Eventos organizou a
comemoração aos pais, animado pelas Sras. Socorro Maruoka, Mariza
Minami e Lucia Handa. O evento reuniu 60 pessoas.
» Festival Gastronômico (Manaus Country Clube) - O Festival foi
realizado na noite do dia 17 de novembro, onde a Amazon
Koutakukai participou com a tradicional Barraca da caipirinha, batida
e sake. O evento contou com a participação e animação de muitos
associados, membros da Diretoria e simpatizantes.
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Notícias rápidas
Exposição e Simpósio Internacional
O Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas UFAM, sob a coordenação do professor Dr. Almir Diniz está
organizando eventos relacionados à Imigração Japonesa no
Amazonas para os anos de 2007 e 2008. Os preparativos iniciaram em
janeiro deste ano, mas somente em julho é que os trabalhos passarão a
ser intensificados, a partir da constituição da Comissão Científica para
coordenar os trabalhos.
Diversas reuniões foram realizadas na sede do Museu Amazônico.
Além da exposição e de apresentações, o intuito é o de trazer também
grandes palestrantes especialistas em Imigração Japonesa no Brasil de
outros estados e do Japão.
O evento conta com o apoio e a colaboração da UFAM, Suframa,
Consulado do Japão e Associações.
No período de 15 a 21 de outubro, a Semana Cultural do Japão
ocorreu no Centro Cultural Palácio da Justiça e contou com exposição
de fotos dos Koutakusseis na Vila Amazônia, mostra de filmes,
demonstrações, cursos e palestras. O evento foi organizado pelo
Consulado Geral de Manaus, Museu Amazônico da Universidade
Federal do Amazonas, Associação Nipo-Brasileira da Amazônia
Ocidental, Associação Koutaku do Amazonas e Secretaria de Estado
de Cultura do Amazonas.

Acervo das famílias
Continuamos solicitando que cada família tente resgatar imagens,
fotos, relatos, objetos e álbuns de sua família e que tentem preparar em
CD ou DVD um texto contendo a história de sua família, desde a
origem no Japão, passando pela trajetória no Brasil, e relatando os
tempos atuais dos seus descendentes.
Essas informações são muito importantes para que possamos
tentar resgatar um pouco da história de nossos antepassados e que, em
breve, farão parte do Memorial da Imigração Japonesa em Parintins,
como parte do Projeto Vila Amazônia.
Solicitamos às famílias que enviem o material à sede de nossa
Associação. Informamos ainda que é possível fazer o resgate de
material fotográfico.

Inauguração da Escola Ambiental Tadashi Inomata
A Escola Ambiental da Associação Nipo-Brasileira de Parintins
encontra-se concluída e foi inaugurada no dia 10 de novembro.
A futura escola servirá para o desenvolvimento de pesquisa para a
comunidade nikkei da região e também para dar prosseguimento à
história e à memória dos koutakusseis.
A obra da Associação de Parintins conta com a colaboração do
Consulado Geral do Japão e investimento do governo japonês.

Espaço do associado
Nesta edição publicaremos a mensagem do Sr. Jorge Naito,
escrita especialmente para o jantar de confraternização ocorrida
no mês de julho do ano passado.
OS KOUTAKUSSEIS (Jorge Naito)
Quase lenda uma mística, a história dos koutakusseis. Sonho
de um visionário chamado Tsukasa Uyetsuka que, no final da
segunda década do século passado, inspirado pelas circunstâncias
da época, de dificuldades tanto no Japão quanto no Brasil, este
por escassez e aquele por excesso de mão-de-obra, traçou as
diretrizes dessa trajetória de que fazemos parte integrante, com
orgulho e muita honra.
Portanto, este encontro tem um significado muito especial
para nós, descendente de imigrantes japoneses, chegados a este
torrão da pátria brasileira, guiados por esse espírito e o condão de
desbravadores.
Justo os nossos pais, ainda em vida, a cada semestre do ano, se
reuniam em um ritual quase sagrado, para interagirem cantando
com emoção a alegria do reencontro e juntos tentarem mitigar as
saudades da terra distante.
Exatamente com a intenção em manter a chama do facho
sempre ardente desse ideário, que prestamos este culto in
memorian aos nossos antepassados.
E assim, no Brasil, o marco histórico foram as primeiras 781
famílias que aportaram no porto de Santos, em São Paulo, vindos
a bordo do navio Kasato Maru, no exato dia 18 de junho de 1908.
Prestes a comemorar o centenário da Imigração Japonesa no
Brasil, há todo um preparativo para as festividades a serem
realizadas no próximo ano.
No Estado do Amazonas, a história registra o 76º ano da
chegada das primeiras famílias que se localizaram no interior de
Parintins, nos idos de 1931, o despertar da participação japonesa
no processo de miscigenação no norte do país.
São páginas e mais páginas de histórias de vidas, enriquecidas
a cada dia, que escrevem os nikkeis na Amazônia, a sua efetiva
participação no processo histórico da sociedade brasileira.

Um pouco mais de história para nosso deleite:
Foi por volta de 1929, que um grupo de pesquisadores, sob a
coordenação do Dr. Uyetsuka, fundou uma Escola de
Colonização no Japão, com o objetivo de selecionar e treinar
imigrantes. No ano seguinte, em 1930, foi fundada a Vila
Amazônia numa área de 10 mil hectares, sede do Instituto da
Amazônia, que iniciou experiências de diversas culturas tropicais.
Em 1931, chegaram os primeiros 47 jovens koutakusseis,
seguidos de outro grupo de 60 imigrantes no ano seguinte.
Em 1933, chegaram as primeiras sementes de juta da Índia,
cuja experiência resultou infrutífera. Foi no ano seguinte, em 34,
que o Sr. Ryota Oyama, na ilha Formosa, no Andirá, obteve um
experimento com duas plantas (dois pés) da juta, sucesso que
redundou na multiplicação de sementes.
Em 1935, foi fundada a Companhia Industrial Amazonense
S/A, tendo à frente o Sr. Kotaro Tsuji.
Em 1937, Ryota Oyama e Yoshimasa Nakauchi realizaram as
primeiras sementeiras e plantações, colhendo já nesse ano uma
produção de 10 toneladas da fibra de qualidade. A partir de então,
a Cia. Industrial Amazonense se encarregou de distribuir as
sementes da nova variedade de juta, alcançando grandes
extensões da várzea amazonense.
A queda na produção da juta decorreu da entrada de
produtos sintéticos de polipropileno e a utilização de containeres
no transporte a granel de grãos (Extraído de AmazôniaFormação Social e Cultural – Prof. Samuel Benchimol)
Esse escorço histórico serve apenas de pano de fundo que
agasalha no seu bojo a odisséia vivida pelos nossos pais –
pioneiros na epopéia do desbravamento da selva selvagem do
interior do Amazonas. É sem dúvida, o registro mais candente de
experiência de vida nessa floresta de mata virgem, o cenário
indelével que nos dias que correm, com a paisagem desfigurada
dos beiradões da geografia amazônica, não conseguimos dissipar
de nossa tela de memória.
Assim vamos prosseguindo em nosso caminhar rumo ao
amanhã promissor nas asas imaginárias da modernidade.

4 | Informativo Amazon Koutakukai - Ano I, número 1
Aniversariantes
Aos aniversariantes, as nossas felicitações. Parabéns
a todos!

Agenda
Janeiro/2008
- Almoço de Confraternização de Início de Ano (27/01)
Local: A definir
Hora: 12:00h

- Agosto
04/08 – Dalton Itiú Maruoka
10/08 – Suely Zagury Nakai
12/08 – Margareth Minami Sato
15/08 – Marie Naito
16/08 – Holga Naito
16/08 – Daniel Kei M. Suzuki
26/08 – Yamille Maruoka Vieira
27/08 – Laura Takahashi
28/08 – Olga Naito

Junho/2008
- Cerimônia na Assembléia Legislativa de Manaus
- Moção de Homenagem em Brasília
- Assinatura de convênio de cidade irmã Manaus e
Hamamatsu
- Lançamento da Memória Oral
- Lançamento do Documentário sobre a Imigração
Japonesa no Amazonas

- Setembro
08/09 – Fernando Zagury Nakai

Agosto/2008
- Fundação Japão - Grupo de Dança

- Outubro
01/10 – Ivany Nakai Barros
04/10 – Michelle Sato
20/10 – Hilda Naito
25/10 – Simão Shiro Ono Junior
30/10 – Fabiano Sato
31/10 – Laura Jane Takahashi Monteiro

Setembro/2008
- 10 a 13 de setembro – Simpósio Internacional da
Imigração Japonesa
Local: Área do Studio 5
Organização: Museu Amazônico (UFAM), Consulado
Geral do Japão e Associações
Patrocínio: Suframa e UFAM

- Novembro
05/11 – Regilane Nepomuceno Maruoka
07/11 – Gerson Nakajima
08/11 - Louredes Eiko Nakamura
08/11 – Carlos Eduardo Naito
11/11 – Fernanda Nakai Ribeiro
13/11 – Roberto Nakajima
16/11 – Fátima Nakajima
17/11 – Adélia Nanae Suzuki Miyamoto
30/11 – Itelvina Onó
30/11 – Lucia Handa

Outubro/2008
- Cursos de Ikebana, Origami e Bonsai
- Demonstração de Hikay

- Dezembro
01/12 – Zemira Tsukuda
04/12 – Vitória Sato Feitosa
04/12 – Mamoru Jinnai
08/12 – Ritsuko Handa
21/12 – Victor Minami Sato
23/12 – Lidiane Santos Ihara
30/12 – Gerson Keniji

Anúncios
A partir da próxima edição, este informativo terá um
espaço reservado para anúncios. Interessados em
divulgar sua empresa podem entrar em contato.

2008
- Lançamento do Álbum Digital por tema “A imigração
dos japoneses no amazonas contada por seus
descendentes”
- Lançamento do Livro sobre a Imigração japonesa no
Amazonas.

Condolências
- 07/09/2007 - Faleceu em Manaus o Sr. Américo Hara.
- 06/12/2007 - Faleceu em Manaus o Sr. Paulo Nomura.
- 28/12/2007- Faleceu em Manaus a Sra. Masuyo Sato.
- 31/12/2007 - Faleceu em Santarém o Sr. Kohei Tsuji.
Nossas condolências e solidariedade aos familiares.

- Expediente colaboração Wilson Shoji, Lucia Handa e Valdir Sato
diagramação Victor Minami Sato
Associação Koutaku do Amazonas - Amazon Koutakukai
Rua Teresina, 95 – Sala 5 - Adrianópolis CEP: 69.057-070
Tel: (92) 9995-2493 / 9112-7780 / 9135-0793
amazonkoutakukai@yahoo.com.br
www.amazonkoutakukai.cjb.net

