Festival 100 anos de Imigração em Cocuera e Mogi das Cruzes
Projeto LIC nº 348 | Valor solicitado R$ 200.000,00 Aprovado
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Áera de enquadramento
[ Arte Popular ]
MÚSICA E DANÇA

Apresentação
O ano de 2019 , será comemorado os 100 anos de imigração Japonesa no Bairro de Cocuera , com a
Vinda da Família de Shiguetoshi Suzuki e sua esposa , começando a formar uma colonia de
agricultores nos anos seguintes .
O nome COCUERA originou-se da língua tupi, sendo seu significado “Porto das Canoas”, pois na
época colonial o rio Tietê era utilizado como principal meio de comunicação, surgindo portanto
vários portos. A data inaugural do bairro foi no dia 3 de setembro de 1919. Região com um alto
número de imigrantes japoneses.
Cocuera foi e é o maior bairro Rural de Mogi das Cruzes com maior concentração de nikeis e um
dos maiores produtores de verduras de Mogi das Cruzes .
Grande responsável pelo crescimento da economia da cidade e manter a tradição Nipo brasileira
viva , onde ainda temos escolas japonesa , que ensinam a quarta e quinta geração os costumes dos
nossos antepassados.
Temos um grande evento que é o Furusato Matsuri , visando demonstrar todo o potencial do
produtor rural e a
grande influencia da cultura japonesa na região.
O Festival já acontece há mais de 40 anos, sendo que no início denominava-se “Festa do Pêssego”,
devido à grande produção da fruta na região; mais tarde, porém, foi alterado para Festival
Agrícola de Mogi das Cruzes, em meados da década de 90, por conta da evolução e da
diversificação das culturas cultivadas no bairro, e por fim, o complemento Furusato Matsuri,
cuja expressão vem do idioma japonês que significa “ Terra Natal”, em alusão aos primeiros
imigrantes japoneses, que tinham o sonho de um dia retornar ao seu país de origem. A tradução do
Furusato Matsuri, têm o significado de Festa da Terra Natal.
A programação inclui a presença de cantores descendentes
da colônia japonesa, além de apresentação de danças, artes marciais e concursos musicais, todos
ligados à cultura nipônica fortalecendo a forte influencia da cultura japonesa na região. Os
visitantes podem desta forma conhecer um pouco das tradições da cultura japonesa.
Outro importante destaque do festival é o Pavilhão Agrícola de Exposições, num vasto espaço todo
decorado com produtos hortifrutigranjeiros, flores e cogumelos, oriundos da região do Alto
Tietê, que posteriormente são doados às entidades beneficentes do município. Neste pavilhão os
turistas podem conhecer a tradicional arte do Ikebana, Bonsai além de conhecer a diversidade de
produtos hortifrutigranjeiros e flores da região.
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O evento ainda conta com uma grande área, com espaço destinado a estacionamento, exposição de
máquinas agrícolas e veículos automotores, um mini shopping com mais de 40 lojas, venda de
hortaliças, verduras e frutas diretamente do produtor.
Temos duas praças de alimentação com restaurantes servindo comidas típicas japonesas. Uma onde
servimos o tradicional Yakissoba, sushi, manju e outro, preparados por voluntários da
Associação, com o objetivo de transmitir aos visitantes o espírito de cooperação e amizade
característicos da cultura oriental.
Temos três Grandes pontos turísticos importantes :
MONUMENTO DA MÃE GRÁVIDA .
Criado para comemorar o cinqüentenário da Imigração Japonesa, o monumento, popularmente
conhecido como "Mãe Grávida", é uma obra de Manabu Mabe, um dos mais importantes artistas
plásticos do mundo. Inaugurado em 1969, o monumento está localizado em frente a sede da
Sociedade dos Agricultores de Cocuera. Segundo alguns estudiosos, o formato que realmente lembra
uma gestante, simboliza a fertilidade do solo e a agricultura desenvolvida pelos japoneses nessa
região.
Mabe conheceu Mogi das Cruzes por intermédio de um médico que o ajudou durante um tratamento,
quando ele não tinha dinheiro e assim, para agradecer, Mabe aceitou o pedido da Sociedade dos
Agricultores de Cocuera (hoje associação). Em 1978 com a visita, à época, do príncipe Akihito e
Michico foi afixada uma placa comemorativa que sacramenta sua passagem por Mogi das Cruzes
CASARÃO DO CHÁ
Edifício representativo da imigração japonesa no Brasil foi projetado por Kazuo Hanaoka, em
1942, para abrigar uma fábrica de chá. Utilizando elementos construtivos ocidentais - telhas
marselha, esquadrias, taipa de mão - e soluções formais inspiradas na arquitetura dos castelos e
templos do Japão, com a utilização de madeira de eucalipto em ensambladura, obtém resultado de
grande plasticidade, identificado com a cultura japonesa no Brasil.
PRAÇA DO IMIGRANTE JAPONÊS -Inaugurado no dia 07 de setembro de 1969, o monumento ao Imigrante
Japonês, uma obra do artista Antônio Josephus Maria Van de Wiel, é composto por uma mulher
carregando uma criança nas costas e um homem carregando a enxada no ombro. Foi erguido para
perpetuar o início da imigração japonesa no Brasil, que, naquele ano, comemorava seu 50ª
aniversário. Representa a população imigrante que se dedica ao setor de agricultura no
município, toda a praça foi remodelada, seguindo estilo oriental, com um lago ornado por pedras
e bancos do mesmo material. No monumento, consta apenas a denominação da obra e as datas
1919-1969.
Tivemos também o primeiro Vereador Nikei de Mogi das Cruzes , o sr.Fujitaro Kono que trabalhou
incansavelmente pela nossa comunidade.
Hoje o Bairro conta com cerca de 400 famílias nikeis, a maioria na agricultura . Muitos dos
filhos , foram educados e estudaram no Próprio bairro , na Escola Estadual Sentaro Takaoka ,
referencia em educação no nosso município e estado .
No dia 14 e 15 de setembro de 2019 , Realizaremos um grande evento em Nossa sede, juntamente com
o Bunkyo Associação Cultural de Mogi das Cruzes , com a realização de shows , danças , musicas
da cultura japonesa para comemoração do 100 anos de imigração no Bairro de Cocuera e Mogi das
Cruzes . Também Iremos homenagear 60 pessoas importantes , através de placas de aço escovado ,
para aqueles que contribuíram com a comunidade no bairro e na cidade de Mogi das Cruzes. Com
certeza esta será a parte mais importante , gratificante e emocionante para a família e toda
comunidade.
Nesta data , iremos lançar um livro contando a história de nosso bairro , como também o de Mogi
das Cruzes , inclusive falando de nossas tradições e de nossos eventos realizados como o
Furusato Matsuri e o Akimatsuri .

Justificativa
Esperamos que no ano de 2019, comemoremos os 110 anos da imigração Japonesa , com toda a
população Mogiana com toda esta riqueza cultural.
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Outro ponto importante, são os voluntários que aprendem a trabalhar em grupo, levando
aprendizado para a vida profissional.
A geração e distribuição de renda para a cidade e principalmente para comunidade local, um ponto
muito importante .
Gostaria de salientar que toda a mão de obra dos voluntários , envolvidos não terá custo e que
isso é ação voluntária coletiva visando divulgar a cultura japonesa.
É Muito importante inserir este projeto a Lei do incentivo à cultura devido aos altos custos de
infraestrutura para a realização de um evento desse porte,
como a locação de palco e Iluminação , contatação de cantores , grupos artísticos , contratação
de empresa especializada em pesquisa através de historiador , jornalista , fotógrafos para a
elaboração de um livro com cerca de 200 paginas .

Objetivos do projeto
. Divulgar, difundir e valorizar o potencial da Cultura Japonesa, não só para o Bairro de
Cocuera , mas para Mogi das Cruzes e todo o Brasil , principalmente para os descendentes de 3ª.
4ª e 5ª gerações;
. Possibilitar a vivência de crianças, jovens e adultos, de diversas raças, credos e costumes às
culturas japonesas, através da apresentações Culturais e artísticas
. Geração de emprego e renda na comunidade local, com a contratação de diversos serviços;
. Incentivo na geração de renda para o comércio local como por exemplo: restaurantes,
lanchonetes, materiais para manutenção, montagem, estruturas, entre outros;

. 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
principalmente dos familiares das pessoas que não moram mais em Mogi das Cruzes .
. Incentivar o trabalho coletivo através da atuação dos voluntários e envolvidos no projeto.

Abrangência territorial
Mogi das Cruzes e todo o Alto do Tietê .

Púbico alvo
Quantidade esperada: 1500
80% Mogi das Cruzes , 10% alto do Tietê e 10% de outras localidades .
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Resultados esperados
As principais metas, são Manter a Tradição e Cultura através de Shows e artistas da comunidade
Nipo Brasileira .
Outro ponto forte é contar com a presença maciça de famílias, as vezes as quatro gerações estão
presentes no mesmo instante (bisneto, neto, filho, pai). Isso se deve ao ambiente de segurança,
tranquilidade, e confiança nos nossos eventos. Orgulhamos pela conquista, hoje consagrada pela
dedicação dos membros voluntários que mantém esse propósito, firme ainda hoje depois de 100anos
da Imigração Japonesa em Mogi das Cruzes e 111 anos no Brasil . Esse legado é que deve ser
deixado aos seus descendentes e também a Comunidade de nossa cidade e todo o alto do Tietê.
Através deste Festival , que a Comissão Organizadora, realizará o evento, trazendo de volta e
homenageando os filhos desta terra, onde nasceram, e estudaram, formando famílias na cidade e em
outras regiões, atuando em diversos segmentos agrícolas, industriais, comerciais, em todos os
rincões do Brasil, ajudando no desenvolvimento do país

Produtos culturais
200 Livros de cerca de 250 paginas , que serão distribuídos gratuitamente .
60 placas de Homenagem em aço escovado de 36x26 cm com impressão colorida e estojo de camurça .

Cronograma de atividades
Pré-produção | início: 01/01/2019 - fim: 31/01/2019
1

montagem da comissâo organizadora para o evento

2

contratação de empresa para início projeto do livro dos 100 anos

3

projeto para execução do evento

Produção | início: 31/01/2019 - fim: 30/09/2019
1

divulgação do evento

2

contratação de empresas para execuçao do evento

3

contratação de artistas , grupos e atrações culturais

Pós-produção | início: 30/09/2019 - fim: 30/12/2019
1

entrega prestação de contas

Ficha técnica dos principais integrantes
Nome

Função

Currículo

FRANK HIROSHI
TUDA

PRODUÇÃO
EXECUTIVO E
ORGANIZADOR

Currículo Frank Hiroshi Tuda , residente a Rua Francisco Vaz Coelho , 269 , Vila
Lavínia , na Cidade de Mogi das Cruzes , natural de Biritiba Mirim , cpf número
095.303.328-74 , RG 13.784.757-x , formado em engenharia civil na Universidade de
Mogi das Cruzes , sócio Proprietário da Tuda Construção civil Ltda epp , tem como
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Nome

Função

Currículo
seus principais projetos em eventos como coordenador geral , produtor executivo e
organizador : -24o. AKIMATSURI 2009 -25o. AKIMATSURI 2010 -26o. AKIMATSURI
2011 -27o. AKIMATSURI 2012 -28o. AKIMATSURI 2013 -29o. AKIMATSURI 2014
-30o. AKIMATSURI 2015 -31o. AKIMATSURI 2016 - Membro da comissão
organizadora do Akimatsuri desde 2005 . -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. Lei
Incentivo a Cultura de Mogi das Cruzes – Lic n. 141 - 32o. Akimatsuri – Valor
R$200.000,00 Lic n. 157 - 33o. Akimatsuri- Valor R$200.000,00 Lic n. 185- Festival
da Cultura Japonesa . Valor R$ 166.780,00 Lic n. 247- Festival Undokai - Valor
R$200,000.00 Tenho alguns trabalhos de assessoria 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 Ministério do Turismo ,
Secretaria da Cultura e Secretaria do Turismo do estado de São Paulo.

Contrapartida
Tipo

Descrição

ECONÔMICA

O EVENTO MOVIMENTARÁ ECONOMICAMENTE NÃO SÓ BAIRRO PERIFÉRICO DA
CIDADE DE MOGI DAS CRUZES, MAS GERARÁ RENDA PARA OS MAIS DIVERSOS
CAMPOS DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVIÇOS DA REGIÃO PRODUTOR
EXECUTIVO E ORGANIZADOR DOARÁ SEUS SERVIÇOS, SENDO VOLUNTÁRIO NA
REALIZAÇÃO DO EVENTO O FESTIVAL SERÁ INTEIRAMENTE GRATUITO .
ARRECADAREMOS ALIMENTOS QUE SERÃO DOADOS PARA INSTITUIÇÕES DE
CARIDADE DA CIDADE .
SERÂO DISTRIBUIDOS LIVROS DOS 100 ANOS DA IMIGRAÇÃO JAPONESA , COM UM
VALOR CULTURAL E HISTÓRICO QUE FICARÁ MARCADO PARA SEMPRE .

SOCIAL
CULTURAL
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Divulgação
Descricao

Forma de distribuição

ANÚNCIOS E MATÉRIAS DE JORNAIS E REVISTAS - MOGI
DAS CRUZES

BANCAS JORNAIS

Links
Descrição

URL
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