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19 de Dezembro de 2012

AVISO
I. FESTA DE NATAL – 2012 – ACEC
A ACEC convida todos os nossos associados e familiares para tradicional Festa Natalina que realizará no dia 24 de
dezembro (segunda-feira) às 20h00min horas, na sede social da AABB. Os convidados deverão trazer um prato de
comida MOCHIYORI, mas não será necessário trazer pratos e talheres. A bebida deverá ser adquirida no local. Será
realizado AMIGO SECRETO opcional, para quem quiser participar poderá levar um presente de até R$15,00. A ACEC
conta com a presença de todos.
II. CONFRATERNIZAÇÃO DO ANO NOVO – 2013
Convidamos todos os associados e seus familiares para Cerimônia da Confraternização que realizará no dia 01 de
janeiro (terça-feira) às 11h00min horas na sede social. O convite é extensivo à seus convidados e familiares. Favor trazer
2 pratos (MOCHIYORI) e pratos adicionais se tiver convidados. A Associação providenciará churrasco e bebidas. Na
ocasião serão homenageados os IDOSOS: Wataru Ogawa, Chiyo Ogawa, Hiroyuki Kondo Yukie Iwasaki, Mariko
Ogawa, Teruyo Ogawa, Fumio Honda, Tomeko Honda, Sanae Sugiyama, Takeshi Omukai e Maria Naoyo Omukai.
III. COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO IMPERADOR E CONFRATERNIZAÇÃO COM NOVO CONSUL
No dia 06 de dezembro o Presidente Hirotaka Onaka e esposa, Senhor Fumio Honda e o Vice- Prefeito Jair Ribeiro
(representando a Prefeita Ivonete Zager Felisbino) participaram da janta de Comemoração do Aniversário do Imperador
em Curitiba. O Cônsul Geral Yoshio Uchiyama juntamente com sua esposa, visitaram a nossa colônia em 1978 na Festa
da Maçã (na época como Vice-cônsul de POA), ele transmitiu a vontade de estar nos visitando o mais breve possível.
IV. REVERSÃO DO TERRENO DA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO
Nesse ano passamos por um longo processo de doação do terreno para a prefeitura com a finalidade de construção da
cobertura no campo de gatboll. Porém devido a várias dificuldades burocráticos com o projeto, documentação e
problemas com prazo com a caixa econômica, foi solicitado a devolução do terreno para a prefeitura. Após a aprovação
dos vereadores do Município de Frei Rogério o processo de devolução está sendo realizada pelo cartório.
V. RIFA DE PRODUTOS DA COLÔNIA
Em 2013, também estaremos promovendo a tradicional rifa da colônia Ramos com a sua 12ª edição. Contaremos
com a contribuição e colaboração de todos novamente.
VI. MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E VÍDEOS DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Nos dias 10 e 11 de novembro a pedido do Conselho de Turismo e da Associação, um grupo de estudantes da
UNOESC de Joaçaba, realizaram um trabalho acadêmico para divulgação das atividades culturais realizada na associação
(kendo, bujutsu, iai-do, shodo, origami, ikebana, dança, restaurante octogonal e taiko) e também dos principais pontos
turísticos do município. A ajuda de custo do transporte foi feito pela prefeitura e a alimentação e hospedagem será custeada
pela associação e pela empresa Kri’art da Consultora de Turismo - Traute Limberg. O material de divulgação estará
disponível no início do ano.
VII. APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 2013 DOS GRUPOS CULTURAIS
Pedimos aos integrantes dos grupos culturais – TAIKO, KENDO, BUJUTSU, SEINENKAI, FUJINKAI,
RESTAURANTE OCTOGONAL, NIHONGO, SHODO e COMISSÃO DOS 50 ANOS DA COLÔNIA, apresentarem
um relatório das atividades realizadas no ano de 2012 e algumas propostas para o ano de 2013 na Assembleia Ordinário que
será realizada no dia 20 de janeiro de 2013 (como consta na convocação em anexo), pois muitas coisas importantes estão
sendo realizadas e seria de grande relevância divulgar as atividades desses grupos que estão se fortalecendo cada vez mais e
mantendo viva a cultura japonesa na nossa colônia.
Se possível apresentar no slide para que todos possam acompanhar (no máximo 5 minutos).
VIII. PENDÊNCIAS NA ANUIDADE
Gostaríamos de relembrar os associados que ainda não realizaram o pagamento da anuidade, entrar em contato com
o responsável de seu HAN.

FELIZ NATAL E BOAS FESTAS!!!!!

A Diretoria agradece de coração, a ajuda e a colaboração de todos no ano de 2012

Associação Cultural Brasil-Japão de Núcleo Celso Ramos

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 2013
Convocamos todos os associados à Assembléia Geral Ordinária a ser realizado no dia 20 de janeiro de 2013
(domingo), na Sede Social. A primeira convocação será as 13h00min, a segunda às 13h30min e a terceira e
última convocação às 14h00min.
Assuntos em pauta:
1.
2.
3.
4.
5.

Atividades realizadas no ano de 2012 pela ACBJ e Prestação de contas de 2012
Apresentação das atividades de 2013 e plano orçamentário para 2013;
Apresentações das atividades realizadas dos grupos culturais;
Escolha da nova diretoria;
Outros

Pedimos a todos os associados estarem presentes na Assembleia. É muito importante que todos nós
possamos refletir as melhores diretrizes para o próximos ano, principalmente assuntos sobre a Comemoração
dos 50 anos da Colônia Ramos em 2014 e da Revitalização do Parque Sakura. Após o término faremos uma
confraternização, será providenciada bebidas e alguns petiscos pela ACB-J. A diretoria agradece se puderem
trazer algum lanche além do que será servido. Contamos com a presença de todos.

