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O ano de 2009 terminou. Foi novamente um ano muito bom para a montou a exposição contando a história dos 80 Anos da presença dos 
nossa Associação. Em 2009 foi comemorado os 80 Anos da Japoneses na Amazônia. Destaco ainda a participação da nossa 
Imigração Japonesa para o Amazonas (que foi ampliada para toda a Associação no evento de Parintins, ocorrido no dia 22 de setembro, 
Amazônia) pois, no final de 1929, entravam no Amazonas os quando foi inaugurado o monumento a juta e foi feito o lançamento 
primeiros imigrantes japoneses, vindos através de um projeto de da pedra fundamenta da reconstrução do Hakko Kaikan, ambos na 
colonização que pretendia desenvolver em Maués uma cultura do Vila Amazônia. Considero o melhor evento das comemorações dos 
guaraná com fins medicinais. Infelizmente o projeto teve muitos 80 anos, pois, com o monumento a juta, a Comissão Organizadora 
problemas e muitos acabaram deixando o projeto e se deslocaram das Comemorações dos 80 Anos da Imigração Japonesa na Amazônia 
para Parintins, onde se juntaram ao projeto dos Koutakuseis. Assim deixou um símbolo físico do que foi a presença dos Koutakuseis  na 
essa imigração de Maués tem muito haver com a imigração dos nossos Vila Amazônia. Todas as construções da época dos Koutakuseis não 
pais. Independente da época em que chegaram ao Amazonas, toda a existem mais. A presença dos Koutakuseis só existia na lembrança dos 
comunidade japonesa do Estado participou ativamente das antigos moradores. Agora, com o monumento à juta, que é uma praça 
comemorações e contribuiu para o seu sucesso. A Amazon  (a  única da Vila Amazônia) com um painel em alto relevo, com 10 
Koutakukai participou da Comissão Organizadora das metros de comprimento por 3 metros de altura, mostrando a juta, o 
Comemorações de 80 Anos da Imigração Japonesa na Amazônia, corte e seu transporte e o busto do Ryota Oyama, a história dos 
sendo dois de seus membros, Valdir Sato e Tsuyoshi Miyamoto, Koutakuseis não será esquecida pela população da Vila Amazônia.            
convidados para coordenar os dois principais eventos das Em 2011, iremos comemorar os 80 Anos da Presença dos 
comemorações, a Cerimônia Oficial e o Jantar Festivo, ocorridos no Koutakuseis no Amazonas. Pretendemos realizar vários eventos para 
dia 20 de setembro, sendo o primeiro pela manhã, no auditório do marcar essa data tão importante. Na nossa festa de fim de ano, 
NIPPAKU (foto acima) e o segundo, a noite, no Diamond ocorrida no dia 13 de dezembro, no Dora's Restaurante, foram 
Convention Center. Vários outros membros da nossa Associação confirmados os projetos e eleitos os responsáveis por cada projeto. 
também fizeram parte da Comissão Organizadora e apoiaram os Leia a matéria sobre esse importante evento que está no corpo deste 
eventos. Esse envolvimento resultou numa grande interação da nossa boletim, mas destaco que a reconstrução do Hakko Kaikan, cuja 
Associação com as demais comunidades Nikeis, principalmente com pedra fundamental foi lançada em 2009, como o projeto de maior 
o Consulado Geral do Japão em Manaus, o NIPPAKU e a Câmara do envergadura. E a data da inauguração já está marcada, 20 de junho de 
Comércio e Industria Nipo Brasileira, o que nos trouxe grandes  2011. 
aprendizados. Quero deixar registrado meus agradecimentos Gostaria, finalmente, de agradecer a cada associado(a), pelo 
especiais ao Jun Shima, vice-coordenador do grupo da Cerimônia que trabalho entusiástico neste ano de 2009. Foi um trabalho árduo, mas 
muito me ajudou e com quem muito aprendi dos hábitos e da cultura exitoso, que desenvolvemos com muita garra, muita paixão, muito 
japonesa. Acredito que 2009 marcou definitivamente o entrosamento amor, como bons descendentes dos Koutakuseis costumam fazer.
da Amazon Koutakukai no seio da comunidade Nikei não só do FELIZ 2010! As celebrações pelos 80 Anos dos Koutakuseis já 
Amazonas, mas de toda a Amazônia. Gostaria ainda de destacar a começaram! 
nossa participação no evento do Bon Odori, ocorrido na noite do dia 
15 de agosto na Arena Amadeu Teixeira, que foi um grande sucesso,  Valdir Sato

Presidente da Associação Koutaku do Amazonas – Amazon Koutakukaicom a participação de mais de 8.000 pessoas. Nossa Associação 
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No dia 24 realizamos a tradicional festa do dia das mães, também no 
Dora's Restaurante. Todas as mães e os aniversariantes dos meses de 
janeiro a maio foram homenageados. Alem do bingo tradicional, 
Dona Ihara, nossa mãezona, brindou os presentes tocando o hino dos 
Koutakuseis  em sua gaita.
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Seguindo a tradição deixada pelos nossos pais, no dia 25 de  janeiro, 
realizamos a festa do Shinnenkai, no Dora's Restaurante. 
Aproximadamente 55 associados prestigiaram o evento, que, como 
sempre, foi descontraído e serviu para dar maior entrosamento aos 
nossos associados. Na oportunidade foram destacados os eventos 
comemorativos aos 80 Anos da Imigração Japonesa na Amazônia.

Retrospectiva 2009

- JANEIRO -

Cerca de 55 pessoas prestigiaram o Shinnenkai 2009

- MAIO -

Evento de Dia das Mães no Dora’s Restaurante

Mais uma vez a história dos Koutakuseis foi mostrada em uma 
publicação de circulação nacional. Desta vez foi na revista Aventuras 
na História, publicada pela editora Abril. Sob o título “Koutakuseis - 
Os guerreiros da juta”, a história de nossos pais foi levada ao 
conhecimento de todo o Brasil. Consta na parte de baixo da página 
uma divulgação da Associação Koutaku do Amazonas. Recebemos 
inclusive um e-mail de uma pessoa que identificou seu bisavô na foto.

- FEVEREIRO -

Matéria na revista Aventuras na História

No dia 28 foi realizada a 6ª Assembléia Geral Ordinária, quando foi 
eleita a diretoria para o período de abril 2009 a março 2011. A diretoria 
eleita ficou assim constituída: Presidente: Valdir Sato, Vice presidente: 
Adercy Maruoka, Diretor Financeiro: Roberto Maruoka e Diretor 
Administrativo: Rafael Nakajima. Conselho Fiscal Titular: Jorge 
Naito, Jirson Handa e Wilson Shoji. Suplentes: Odaci Okada, Itelvina 
Ono e Mariza Minami. As demais diretorias foram convidadas, 
conforme rege nosso estatuto.

- MARÇO -

Nova Diretoria assume para o biênio 2009/2011
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Bon Odori atraiu aproximadamente 8.000 pessoas para a Arena Amadeu Teixeira

Exposição fotográfica mostrou como viviam os 
imigrantes japoneses da região amazônica

Passeio de barco marcou Dia dos Pais Cerca de 60 pessoas participaram do passeio

No dia 15 foi realizado um dos grandes eventos das Comemorações 
dos 80 Anos da Imigração Japonesa na Amazônia. Pela manhã, ao lado 
da Casa do Idoso (Aleixo), foi realizada a cerimônia aos falecidos, e, à 
noite, na Arena Amadeu Teixeira, foi realizado o Bon Odori. Foi uma 
grande festa que contou com a presença de, aproximadamente, 8.000 
pessoas. Houve apresentação de Taiko, apresentação do Grupo 
Fuugakazan, dança do Bon Odori tradicional, apresentação de lutas 
marciais, além da venda de comidas japonesas e artigos orientais. Foi 
montada uma exposição fotográfica, que ficou sob a responsabilidade 
de nossa Associação, mostrando como viviam os imigrantes japoneses 
da Amazônia ocidental. Nossos agradecimentos ao Wilson Shoji, 
Jorge Naito, família Handa e família Minami Tsukuda que ajudaram 
nessa missão.      

No dia 23 foi realizado o evento do Dia dos Pais. Este ano 
resolvemos fazer um evento diferente. Alugamos um barco e fizemos 
um passeio pela frente da cidade de Manaus, chegando até o Encontro 
das Águas. Depois subimos o rio Solimões e fomos até o lago do 
Janauari, onde foi servido o almoço pelo pessoal do Dora's 
Restaurante. Muitos optaram em fazer um passeio de canoa pelo 
igapó, enquanto alguns ficaram pescando no flutuante. Na volta, 
passamos pela construção da ponte do rio Negro. Perto de sessenta 
pessoas prestigiaram o evento. 

- AGOSTO -
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Diversas autoridades japonesas e brasileiras prestigiaram a cerimônia comemorativa oficial

Evento dos 80 Anos da Imigração Japonesa na Amazônia 
reuniu cerca de 600 pessoas no auditório do NIPPAKU

Exposição fotográfica montada pela Associação Lançamento do livro de Antão Ikegami

No dia 20 pela manhã foi realizada, no auditório do NIPPAKU, a 
Cerimônia Oficial dos 80 Anos da Imigração Japonesa na Amazônia. 
O evento contou com a presença de aproximadamente 600 pessoas. 
Diversas autoridades japonesas, como o deputado do Japão, Sr. Shinji 
Inoue, a vice-governadora de Fukuoka, Sra. Etsuko Ebii, o 
Embaixador do Japão no Brasil, Sr. Ken Shimanouchi, e o Cônsul 
Geral do Japão em Manaus, Sr. Jiro Shibasaki, e autoridades brasileiras, 
como a deputada federal, Sra. Vanessa Grazziotin, e a Magnífica 
Reitora da UEA, Sra. Marilene Correa, entre outras, prestigiaram o 
evento. Além disso, a solenidade contou com a presença da banda de 
música da polícia militar, que tocou os hinos nacionais dos dois países. 
Os imigrantes com mais de 80 anos foram homenageados pela 
comissão. As duas colônias, Efigênio Sales e Sol Nascente, foram 
homenageadas pelo Ministério das Relações Exteriores do Japão.   

Foi montada também uma exposição fotográfica e de objetos, 
coordenada pela Amazon Koutakukai, mostrando a história dos 80 
anos da presença japonesa na Amazônia Ocidental, abrangendo os 
Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Na ocasião, foi 
feito também o lançamento do livro “A fibra e o sonho” de autoria do 
nosso associado Antão Ikegami, representante da Amazon 
Koutakukai em São Paulo, que conta um pouco a historia dos 
Koutakuseis e de sua família.       

- SETEMBRO -
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Após cerimônia da quebra do barril de saquê, presentes 
fizeram o brinde na tradição brasileira e japonesa

Diretoria da Amazon Koutakukai e familiares

Na noite do dia 20, foi realizado o Jantar Festivo dos 80 Anos da 
Imigração Japonesa na Amazônia, no Diamond Convention Center. 
Esse evento foi coordenado pelo nosso associado Tsuyoshi 
Miyamoto, tendo como vice-coordenador Vladimir, do Manaus 
Country Club. O evento também foi um grande sucesso e contou com 
a participação de aproximadamente 500 convidados. Muitas 
autoridades japonesas e locais estiveram presentes. Nossa associação 
participou em peso prestigiando esse importante acontecimento.

A cerimônia foi aberta por Ken Nishikido, presidente da Comissão 
Organizadora das Comemorações de 80 Anos da Imigração Japonesa 
na Amazônia. Várias autoridades fizeram uso da palavra relembrando 
as dificuldades pelas quais passaram os imigrantes no início das 
colônias. Houve depois a cerimônia da quebra do barril de saquê, 
seguida do brinde efetuado na tradição dos dois países, pelo  Koyo 
Takeda. Durante o jantar foi exibido o documentário sobre os 80 anos 
produzido pela Oana Publicidade e foram mostradas, no telão, fotos 
dos eventos tiradas pelo Edson Kanda, descendente da imigração de 
Maués. Após o jantar houve apresentação do Grupo de Taiko e 
Fuugakasan, liderados pela nossa colega Adélia Miyamoto. Houve 
ainda apresentação de dança japonesa e apresentação do Grupo 
Kuarup, mostrando um pouco do boi-bumbá de Parintins, um dos 
berços da imigração japonesa. Nossos parabéns ao Miyamoto e a toda 
Comissão Organizadora das Comemorações de 80 Anos da Imigração 
Japonesa na Amazônia.

- SETEMBRO -

Grupo de Taiko e Fuugakasan se apresentou durante Festa dos 80 Anos da Imigração Japonesa na Amazônia

Koutakuseis de Belém e Manaus prestigiaram evento
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Lançamento da pedra fundamental de reconstrução do 
Hakko Kaikan, na Vila Amazônia

No dia 22, foi a vez do evento de Parintins. Pela manhã foi feita a 
inauguração do Monumento a Juta. O local escolhido foi onde existia a 
caixa d'água do projeto na Vila Amazônia, uma vez que, nesse local, foi 
feito o primeiro experimento do cultivo da juta. No local, tomado pelo 
mato, restava apenas as bases e as colunas de ferro. O Incra (Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária) só liberou o local 15 dias 
antes do evento. Ou seja, os trabalhos só puderam ser iniciados após o 
feriado do 7 de setembro. Até o dia 22, o terreno foi limpo, e foi 
construída uma praça com toda a estrutura que pode ser vista nas 
fotos. Nossos parabéns ao companheiro Mário Taketomi, Presidente 
da Associação Nipo Brasileira de Parintins, e à toda sua equipe pelo 
belíssimo e rápido trabalho executado. Agora a Vila Amazônia tem 
uma praça que testemunha a presença dos Koutakuseis, pois todas as 
antigas edificações da época dos Koutakuseis já não existem mais. 

Durante a cerimônia, um grupo de jovens da Escola Tsukasa 
Uetsuka apresentou um jogral contando a história dos Koutakuseis na 
Vila Amazônia. Após a inauguração do Monumento a Juta, foi feito o 
lançamento da pedra fundamental de reconstrução do Hakko Kaikan. 

Agradecemos a Comissão Organizadora das Comemorações de 80 
Anos da Imigração Japonesa na Amazônia por ter incluído esses dois 
eventos na programação dos 80 anos, arcando com as despesas da 
construção e dos eventos. Agradecemos também a Prefeitura de 
Parintins, pelo apoio dado, e a Câmara Municipal de Parintins, que 
homenageou os imigrantes. 

Tanto o Prefeito quanto os vereadores, pediram desculpas oficiais 
pelo tratamento dados aos Koutakuseis durante a Segunda Guerra 
Mundial, e reconheceram a grande importância dos trabalhos 
realizados pelos japoneses em prol do Município de Parintins e do 
Estado do Amazonas. Esse reconhecimento e essas desculpas oficiais 
era um dos grandes sonhos dos Koutakuseis, pois alguns fatos 
ocorridos nessa época marcaram profundamente os imigrantes. 
Acreditamos que, aonde quer que estejam, devem ter sentido suas 
honras lavadas e que a justiça, apesar de tardia, foi feita. Nós, seus 
descendentes, devemos nos sentir orgulhosos disso.

- SETEMBRO -

Cerimônia de inauguração do Monumento a Juta Autoridades posam em frente ao painel da juta
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A revista Negócios da Amazônia, sob o título “A Saga Japonesa na 
Amazônia”, publicou toda a história da imigração japonesa na 
Amazônia, desde a chegada dos imigrantes japoneses em Belém em 16 
de setembro de 1929, no navio Manila Maru. 

Os 189 imigrantes, sendo 43 famílias e nove solteiros, seguiram 
depois no barco Tefé, para a colônia de Acará, hoje Thomé-Açu, onde 
chegaram às 08:30 do dia 22 de setembro, completando o percurso do 
porto de Kobe a Acará em 60 dias. 

A reportagem destaca depois a imigração para o Amazonas, 
começando pelos 49 imigrantes que saíram também de Kobe, no dia12 
de outubro de 1929, e chegaram em Maués, no dia 02 de janeiro de 
1930, num projeto para produzir o guaraná com fins medicinais.  
Relata a também a vinda da segunda turma para Maués, em 1932, 
liderada por Hisae Sakiyama, fundador da Escola Kaigai Shokumin. 

Depois, cita a imigração dos Koutakuseis para a Vila Amazônia, 
contando em detalhes a história da juta e como Ryota Oyama 
conseguiu descobrir os dois pés de juta de boa qualidade, dando 
origem a um novo ciclo econômico para o Estado do Amazonas.

Mostra também as dificuldades que os imigrantes tiveram de 
superar, dando um destaque a época da Segunda Guerra Mundial. A 
reportagem encerra mostrando a presença das industrias japonesas na 
Zona Franca de Manaus e da empresa Albras, em Barcarena, no Pará, 
formada pela associação da Vale com a Nippon Amazon Aluminium 
Co Ltd, um consórcio  de dezessete empresas japonesas.     

A reportagem foi baseada no depoimento e livro do Alfredo 
Homma, neto do Ryota Oyama. Foi mais uma matéria importante na 
divulgação da história dos nossos pais.

- NOVEMBRO -

No dia 13, realizamos nossa tradicional festa de confraternização de 
fim de ano. A família Koutaku se reuniu para um almoço no Dora's 
Restaurante. 

Iniciamos o evento com uma reunião de trabalho, quando foram 
eleitos os projetos preliminares para as Comemorações de 80 Anos 
dos Koutakuseis no Amazonas, a ocorrer em 2011. Foram escolhidos 
os coordenadores e vices-coordenadores de cada projeto. Leia mais na 
matéria da próxima página. 

Após a abertura, Jorge Naito leu a Mensagem de Natal de sua autoria 
e, em seguida, foi feito o brinde nos dois costumes, brasileiro e 
japonês, “puxado” por Odaci Okada. Durante o almoço foram 
apresentadas, no telão, as fotografias dos eventos realizados em 2009. 
Em seguida foi realizado o tradicional bingo, comandado por Jaime 
Handa e sorteio de brindes, comandado por Mariza Minami. 

Socorro Maruoka, nossa diretora de eventos, comandou a 
homenagem aos aniversariantes dos meses de agosto a dezembro. 
Além disso, assim como ocorreu em 2008, os participantes doaram 
alimentos não-perecíveis, posteriormente doados a entidade 
Caminho, indicada por Luz Marina. É uma entidade que se dedica a 
prestar assistência a adultos excluídos em alimentação e higiene, 
buscando, ainda, sua reintegração social. Quem desejar conhecer a 
entidade e seu trabalho, a sede fica na Rua 10 de Julho, 490, atrás do 
Colégio Militar. Os alimentos foram entregues pela Socorro e Adercy 
Maruoka.     

Agradecemos a todos que prestigiaram o evento. E um 
agradecimento especial a Dora e sua equipe, que, como sempre, nos 
prepararam maravilhosos quitutes com o maior carinho.   

- DEZEMBRO -

Alimentos foram doados à entidade Caminho

Tradicional festa de confraternização de fim de ano reuniu a família Koutaku no Dora’s Restaurante

Dora, sua equipe e Mariza
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Lembramos aos associados que desejarem efetuar doações 
ou que ainda não efetuaram o pagamento da anuidade de 

2007 a 2009, que depósitos podem ser efetuados 
diretamente na nossa conta-corrente:

 Banco do Brasil, Agência 2905-X , Conta 19162-0 
Cada anuidade é de R$ 180 ,00. 
Agradecemos sua contribuição.

- Expediente -
redação Wilson Shoji e Valdir Sato

fotos Adercy Maruoka, Edson Kanda, Jaime Handa, Mario 
Taketomi e Wilson Shoji

diagramação Victor Minami Sato
  

Associação Koutaku do Amazonas - Amazon Koutakukai
Rua Teresina, 95 -  Sala 5 - Adrianópolis  | CEP: 69.057-070   

 www.amazonkoutakukai.org | contato@amazonkoutakukai.org

Aviso

Na festa de confraternização do fim do ano de 2009 foram 20 de junho de 1931, às 23 horas, que a primeira turma dos 
definidos os projetos preliminares e seus respectivos responsáveis, Koutakuseis chegou na Vila Amazônia. 
para esse evento de tão grande importância para a Família dos A primeira turma era composta de 47 graduados e partiu de 
Koutakuseis. Foi decidido que cada projeto terá um coordenador e Yokohama a bordo do navio Santos Maru (7.800 toneladas) da 
um vice-coordenador, que irão preparar um cronograma do seu Osaka Shosen  em 19 de abril de 1931, liderados por Sakae Echiji, 
projeto com vista a encerrá-lo em janeiro de 2011. Cada seu instrutor desde os tempos do curso secundário médio da Escola 
coordenador e seu vice montarão um grupo para trabalhar no Kokushikan. No dia 04 de junho chegaram no Rio de Janeiro e, dois 
projeto. Pedimos desde já a colaboração de todos. Todos nós temos dias depois, embarcaram no navio Afonso Pena (3.500 ton), que 
nossos afazeres cotidianos e temos pouco tempo para dedicarmos a aportou em Belém no dia 17, chegando a Parintins no dia 20 de 
nossa Associação e os projetos são de grande porte. Por isso, é junho. O navio aportou próximo a Vila Amazônia e os Koutakuseis 
preciso que muitos doem um pouco do seu tempo, para que foram levados em pequenos barcos para desembarcarem na Vila 
consigamos realizar os planos. Amazônia.   

Cada coordenador e vice irão compor a Comissão Organizadora 
das Comemorações de 80 Anos dos Koutakuseis no Amazonas. 
Essa comissão irá se reunir, nos primeiros seis meses, em toda 
última sexta-feira de cada mês, às 19:30, em nossa sede. 

A reconstrução do Hakko Kaikan será, sem dúvida, o maior e 
mais importante desafio que teremos. A idéia é construir uma 
réplica, contudo, sem se preocupar em usar a mesma tecnologia do 
original, feito todo em madeira encaixada e sem uso de pregos. 
Angariar os recursos financeiros necessários será uma tarefa 
hercúlea e teremos de fazê-lo neste ano de 2010, para termos tempo 
de construir e inaugurá-lo no dia 20 de junho de 2011, como já 
noticiamos na mídia. Conseguir a doação do terreno será com 
certeza uma grande batalha que Mario Taketomi já iniciou.    

O início do Curso de Graduação de Língua Japonesa na UFAM 
em 2011 é outro projeto que também já foi iniciado por Adercy 
Maruoka e por Gerson Nakajima, desde 2009. 

A data do grande evento, 20 de junho de 2011, já foi divulgada, 
para que convidados do Japão e de outras regiões do Brasil possam 
se programar. Sabemos, por exemplo, que pessoas do Pará já estão 
se preparando e deverão alugar um barco para irem a Parintins, 
como ocorreu nos 75 anos. Essa data foi escolhida porque foi no dia 

2011: Os trabalhos já começaram!

Projetos preliminares Coordenador Vice-coordenador

Reconstrução e inauguração 
do Hakko Kaikan

 

Museu dos Koutakuseis
 

Reconstrução do cemitério 
da Vila Amazônia

 

Reconstrução do monumento 
dos koutakuseis em Parintins

 

Lançamento do livro “A Saga 
dos Koutakuseis - Uma 
história de pioneirismo, 

sofrimentos, perseverança e 
sucessos”

 

Início do Curso de Gradução 
em Língua Japonesa pela 

UFAM
 

Festa comemorativa dos 80 
anos dos koutakuseis no 

Amazonas
 

Outros projetos: exposição 
fotográfica, lançamento do 
documentário e “Memória 

Viva” com a SEC
 

Projetos para angariar os 
recursos financeiros 

necessários

Jirson Handa

Jorge Naito

Rafael Nakajima

Luz Marina

Valdir Sato

Adercy Maruoka

Socorro Maruoka

Wilson Shoji

Roberto Maruoka

Poliana Maruoka

Allen Ono

Patrick Okada

Odaci Okada

Holga Naito

Gerson Nakajima

Laura Takahashi

Jaime Handa

Takuya Tsukuda


