FESTIVAL DA CULTURA JAPONESA
Projeto LIC nº 185 | Valor solicitado R$ 166.780,00 Aprovado

BUNKYO ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE MOGI DAS CRUZES
E-mail: akimatsuri.mogidascruzes@gmail.com
Representante: FRANK HIROSHI TUDA (PRESIDENTE)
E-mail: ftuda@uol.com.br

Áera de enquadramento
[ Música ]
DANÇA , ARTE POPULAR

Apresentação
O BUNKYO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE MOGI DAS CRUZES é uma associação sem fins lucrativos que
representa a comunidade nipo-brasileira do município e tem como missão disseminar a cultura
japonesa, bem como defender interesses comuns da comunidade nikkei da cidade, a segunda maior em
número de descendentes depois de São Paulo, com aproximadamente 45 mil pessoas.
Tem mais de 70 anos de fundação é formado por 8 Associações de Bairro, abrangendo
aproximadamente 800 famílias. É um grande fomentador de atividades que resgatam valores e
costumes japoneses, promovendo atividades nas áreas: cultural, esportiva, educacional, lazer e
entretenimento.
Como Mogi das Cruzes está situada no Cinturão Verde do Estado, muitos são produtores rurais em
atividades , onde a maioria ainda mantém viva a cultura japonesa . E o BUNKYO – ASSOCIAÇÃO
CULTURAL DE MOGI DAS CRUZES atua defendendo os interesses da Comunidade , sendo interlocutor com
o poder público, iniciativas privadas e demais instituições importantes para o desenvolvimento
da atividade cultural no município.
Entre todas as atividades promovidas pelo BUNKYO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE MOGI DAS CRUZES,
destacam-se os eventos realizados com a premissa de incentivar a cultura japonesa e difundi-la à
sociedade, incluindo os descendentes e não descendentes.
O mais expressivo é o Akimatsuri, o segundo maior evento da comunidade nipo-brasileira no país,
que reúne cerca de 90 mil visitantes de diferentes regiões do país.
O festival já está em sua 31ª edição e acontece sempre no mês de abril em dois finais de semana
no Centro Esportivo da Associação, localizado em Mogi das Cruzes.
O Akimatsuri oferece atividades culturais e gastronômicas. Há um palco para shows onde se
apresentam cerca de 60 atrações japonesas. São grupos de danças clássicas e pop, taiko (tambores
japoneses), cantores nikkeis (crianças, adolescentes e adultos), shows com músicos que utilizam
instrumentos clássicos japoneses e bandas com estilos variados (enka, j-pop e anime).
Gostaríamos de realizar Shows nos moldes do Akimatsuri , na nossa sede do Bunkyo , levando
Artistas de nome consagrado na Comunidade nippo Brasíleira e Grupos de danças , onde muitos
destes artistas são de nossa cidade , dando oportunidade a eles e também mostrar ao mogiano e
todo o alto do Tietê , o potencial que temos em nossa região .
Será uma grande oportunidade de manter a cultura japonesa e difundí-la aos Jovens nikeis e a
toda população mogiana .
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Justificativa
Com a experiência adquirida com a realização do Akimatsuri, o BUNKYO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE
MOGI DAS CRUZES tornou-se referência cultural para muitos artistas nikkeis, que manifestaram o
interesse em ter um espaço fixo e regular para se apresentarem.
Diante desta necessidade, o BUNKYO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE MOGI DAS CRUZES criou o projeto
FESTIVAL DA CULTURA JAPONESA que consiste na promoção de um (5) show cultural durante o ano de
2017 , na sua sede administrativa, localizada na rua Presidente Campos Salles, 230, Vila
Industrial, no município.
Além de difundir a cultura japonesa, o projeto também tem como objetivo incentivar a classe
artística, auxiliando na divulgação do seu trabalho para a sociedade e empresários.
A proposta do BUNKYO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE MOGI DAS CRUZES é criar uma agenda fixa de shows e
eventos, mesclando apresentações de grupos de danças modernas e clássicas, taiko (tambores
japoneses), cantores nikkeis, shows musicais com instrumentos clássicos japoneses, oficinas
culturais e demais atividade culturais e artísticas.
Além da exposição dada aos artistas nikkeis, este projeto cultural também ajudará economicamente
os grupos, que poderão ter uma fonte de renda extra para darem continuidade às suas atividades.
Hoje a maioria se apresenta com recursos próprios.
Nestas apresentações se apresentarão cerca de 60 grupos durante o ano onde teremos cerca de 300
integrantes no total .

Objetivos do projeto
. Divulgar, difundir e valorizar o potencial da cultura japonesa, não só para a cidade de Mogi
das Cruzes, mas para toda região do Alto Tietê, que tem mais de um milhão de habitantes;
. Possibilitar a vivência de crianças, jovens e adultos, de diversas raças, credos e costumes às
culturas japonesas por meio da cultura;
. Geração de emprego e renda na comunidade local, com a contratação de diversos serviços;
. Incentivo e geração de renda na utilização da rede hoteleira da cidade com hospedagem de
visitantes, prestadores de serviço, artistas, movimentando economicamente toda a cidade;
. Incentivar o trabalho coletivo através da atuação dos voluntários e envolvidos no projeto;
. Ajudar os artistas nikkeis a continuarem seus trabalhos
. Incentivar os jovens a revelarem seus talentos

Abrangência territorial
Mogi das Cruzes e demais cidade que compõe a região do Alto Tiete, formada por mais de um milhão
de pessoas. Somente a cidade de Mogi das Cruzes tem mais de 400 mil habitantes.
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Púbico alvo
Quantidade esperada: 4000
o Público alvo será:
- todas Associações Nipo Brasileiras , dede a 1a. a 5 a. geração .
- todo público geral que apreciam cultura oriental .

Resultados esperados
As principais metas do BUNKYO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE MOGI DAS CRUZES ao desenvolver este
projeto é dar oportunidade para que os artistas nikkeis divulguem seus trabalhos, bem como
aproximar os jovens - principalmente para os descendentes de 3ª. 4ª e 5ª gerações - da tradição
e cultura japonesa e fomentar a atividade cultural no município.

Produtos culturais

Cronograma de atividades
Pré-produção | início: 01/01/2017 - fim: 15/03/2017
1

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 2.000 CARTAZES E 20.000 FOLDERS

2

DAR INÍCIO AO LANÇAMENTO DO EVENTO, ENCAMINHAMENTO DE RELEASES PARA IMPRENSA E
CONVIDADOS ( ATRAVÉS DE VOLUNTÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO .)
INÍCIO DE PRÉ-AGENDAMENTO DAS ATIVIDADES ( ATRAVÉS DE VOLUNTÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO )

3

Produção | início: 15/03/2017 - fim: 31/12/2017
1

PROJETO GERAL DO EVENTO

2

DIVULGAÇÃO DO EVENTO

3

CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS PARA O EVENTO

4

CRONOGRAMA DOS SHOWS

5

MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO ( SOM , ILUMINAÇÃO )

Pós-produção | início: 01/01/2018 - fim: 28/02/2017
1

MONTAGEM DE PORTIFOLIO PÓS-EVENTO PARA ENTREGAR AOS PATROCINADORES

2

PRESTAÇÃO DE CONTAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES E PATROCINADORES
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Ficha técnica dos principais integrantes
Nome

Função

Currículo

FRANK HIROSHI
TUDA

PRODUÇÃO
EXECUTIVO E
ORGANIZADOR

PROPRIETÁRIO da Tuda Construção civil Ltda epp , tem como seus principais
projetos em eventos como coordenador geral , produtor executivo e organizador : 24o. AKIMATSURI -25o. AKIMATSURI -26o. AKIMATSURI -27o. AKIMATSURI -28o.
AKIMATSURI -29o. AKIMATSURI -30o. AKIMATSURI -31o. AKIMATSURI
-RESPONSÁVEL POR APROVAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS
COMO: - Objeto: O presente convênio tem por objeto a promoção e o incentivo ao
turismo por meio do apoio à realização do projeto "23º akimatsuri do centenário
(festa do outono)". Orgão Superior: MINISTERIO DO TURISMO Concedente:
COORDENACAO-GERAL DE CONVENIOS Convenente: BUNKYO-ASSOCIACAO
CULTURAL DE MOGI DAS CRUZES Valor Convênio: 150.000,00 Valor Liberado*:
150.000,00 Publicação: 13/05/2008 Início da Vigência: 11/04/2008 Fim da Vigência:
06/07/2008 -Objeto do Convênio: 18o.Furusato Matsuri realizacao : dia 08 e 09 de
Novenbro 2008 Orgão Superior: MINISTERIO DO TURISMO Concedente:
COORDENACAO-GERAL DE CONVENIOS Convenente: BUNKYO-ASSOCIACAO
CULTURAL DE MOGI DAS CRUZES Valor Convênio: 49.597,00 Valor Liberado*:
49.597,00 Publicação: 26/11/2008 Início da Vigência: 07/11/2008 Fim da Vigência:
15/02/2009 Valor Contrapartida: 7.123,00 -Objeto do Convênio: 25o. Akimatsuri
Orgão Superior: MINISTERIO DO TURISMO Concedente: COORDENACAO-GERAL
DE CONVENIOS Convenente: BUNKYO-ASSOCIACAO CULTURAL DE MOGI DAS
CRUZES Valor Convênio: 220.000,00 Valor Liberado*: 220.000,00 Publicação:
06/05/2010 Início da Vigência: 09/04/2010 Fim da Vigência: 20/08/2010 Valor
Contrapartida: 25.240,00 -Extratos de Convênio Processo SC nº 30042/2013
Convênio nº 2014CV00032 Partícipes: 1º - Estado de São Paulo, por sua Secretaria
da Cultura. 2º - BUNKYO - Associação Cultural de Mogi das Cruzes. Objeto:
Celebração de Convênio visando à realização do 29º AKIMATSURI - Festa do
Outono. Valor: O valor do presente convênio é R$ 275.499,00, sendo R$ 270.000,00
de responsabilidade da SECRETARIA e R$ 5.499,00 de responsabilidade da
ENTIDADE. -Extrato de Convênio Processo SC nº 22140/2012 Convênio nº
2012CV00002 Partícipes: 1º - Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura. 2º
- Bunkyo ? Associação Cultural de Mogi das Cruzes Objeto: Transferência de
recursos financeiros visando à realização do projeto cultural 27ª Akimatsuri ? Festa
do Outono Valor: O valor do presente convênio é de R$ 300.000,00, de
responsabilidade da Secretaria. -Extrato de Convênio Convênio: 04/2012 Partes
Convenentes: Secretaria de Turismo e a Bunkyo Associação Cultural de Mogi das
Cruzes Objeto: “28º Akimatsuri Festa do Outono” Valor: R$ 102.664,00. Tenho
alguns trabalhos de assessoria para aprovação de projetos para a Associação dos
floricultores da região Dutra de Arujá (aflord) e Furusato Matsuri na associação dos
agricultores de Cocuera , na aprovação em convênios no Misnistério do Turismo ,
Secretaria da Cultura e Secretaria do Turismo do estado de São Paulo.

Contrapartida
Tipo

Descrição

FINANCEIRA

PRODUTOR EXECUTIVO E ORGANIZADOR DOARÁ SEUS SERVIÇOS, SENDO
VOLUNTÁRIO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO
DOAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRECHE MUNICIPAL PARA VENDA DE ALIMENTOS E
BEBIDAS NO EVENTO .

SOCIAL

Divulgação
Descricao

Forma de distribuição

2.000 CARTAZES 30X42 CM , 4X0 CORES ,PAPEL COUCHÊ

EMPRESA CONTRATADA , ATRAVÉS DO CORREIOS ,
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Descricao

Forma de distribuição

BRILHO 150 .
20.000 FOLHETOS 21X30 CM , 4X4 CORES , PAPEL
COUCHÊ BRILHO 115 GR
ANÚNCIOS E MATÉRIAS DE JORNAIS E REVISTAS - MOGI
DAS CRUZES E ALTO DO TIETÊ

ASSOCIADOS ,DISTRIBUIÇÃO AOS PATROCINADORES .
EMPRESA CONTRATADA , ATRAVÉS DO CORREIOS ,
ASSOCIADOS ,DISTRIBUIÇÃO AOS PATROCINADORES .
BANCAS DE JORNAIS

Links
Descrição

URL

AKIMATSURI

WWW.AKIMATSURI.COM.BR
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