13 º FESTIVAL DO JAPÃO

18 DE JUNHO “ DIA DO IMIGRANTE ”
102 anos se passaram desde 18 de Junho de 1908, quando o navio
“Kasato Maru” aportou no Porto de Santos com 781 imigrantes.
O Dia do Imigrante deste ano foi comemorado com missa na
Igreja de São Gonçalo, situado no bairro da Liberdade e
posteriormente com ato ecumênico no monumento do Imigrante que
fica dentro do Parque do Ibirapuera.

O primeiro imigrante de

Iwate Ken, foi Miyoji Onodera, natural da cidade de Ichinoseki
que chegou ao Brasil em 1918, indo morar no estado do Paraná.

O maior evento cultural e gastronomico da comunidade Nikkey, foi
realizado nos dias 16, 17 e 18 de Julho no Centro de Exposições
Imigrantes. Este ano o tema da exposições foi “FURUSATO” (Terra
Natal).Segundo informações do KENREN, organizador do Festival do
Japão, cerca de 180 mil pessoas compareceram nos 3 dias do evento,
O final de semana de temperatura baixa, propiciou o consumo de Udon,
nosso prato principal , o que nos ajudou a vender todo estoque antes
mesmo do final do evento.
Devido a fama do nosso Sanriku Wakame Udon, ao longo do dia e
principalmente proximo ao horario de almoço, longas filas se formaram
em frente a nossa barraca. A todos que nos ajudaram, muito obrigado,
novamente o festival deste ano foi um sucesso. No domingo seguinte,
dia 25 foi realizado almoço de Otsukaressama.
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ANUIDADES RECEBIDAS EM JUNHO A AGOSTO

Sumo com participação de equipes do Paraguai, Brasil,

Kiyo Tanaka, Midori Yajima, Seiti Watanabe, Isao Kodama,

Argentina e também da equipe de Sumo de Iwate Ken.

Masuo Oikawa, Sumako Igai, Katsumi Usami, Sofia Kiyoko
Mine, Ayunosuke Maekawa, Satoru Nakajima, Mori Nekozuka,
Kimiko Hoshi, Kiyoto Tanno、

PROXIMOS EVENTOS
2º TOHOKU MATSURI
Data : 12 de Setembro 11hs
Local : Associaçãoo Hokkaido
Rua Joaquim Távora 605 - Vila Mariana

No dia 03 de Agosto, foi realizada a cerimônia do

45º CONFRATERNIZAÇÃO e BONEN-KAI

Cinqüentenário de Fundação do Iwate Kenjinkai

Data 19-12-2010 (Domingo) as 11hs
Local Sede de Iwate-Kenjinkai
Sistema Motiyori

Kentyo e presidentes do Kenjinkai do Brasil e Argentina.

Paraguai, com participação de representantes do
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