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AVISO
I- SORTEIO DA RIFA DA COLONIA
No dia 17 de março foi realizado o sorteio da 11ª Rifa da Colônia Ramos e uma janta com a realização do
bingo. Esse ano a venda dos números chegaram 2485, no valor de R$6.237,50. Gostaríamos de agradecer todos os
associados pela colaboração na venda e principalmente na doação dos seus produtos. Sem a colaboração de todos não
teríamos conseguido alcançar um resultado tão positivo como desse ano. O valor arrecadado será utilizado para a
manutenção do SAKURA KOUEN. Lucro da Janta R$ 950,00 – Bebida: R$ 570,00 – Bingo R$228,00、(10%
Baiten R$46,00, o valor da despesa foi de R$ 1,022,66 e o valor líquido foi de R$ 771,34 .
II- JORNALISTAS DO BOM DIA SANTA CATARINA (site http://www.bomdiasc.com.br/freirogerio.html)
No dia 11 de março recebemos um grupo de jornalistas da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo
de Santa Catarina com a presença do presidente da ABRAJET do Estado do Paraná e do Rio Grande do Sul. Esse
encontro teve como objetivo divulgar a Associação e ter um apoio da mídia para a 15ª Sakura Matsuri. Foi divulgada
uma reportagem no site. Logo estaremos colocando a divulgação do site da SANTUR.

III- ASSEMBLEIA GERAL E DOAÇÃO DO TERRENO
No dia 24 de março (sábado) foi realizada uma assembléia extraordinária para esclarecer a situação da
doação do terreno para a Prefeitura Municipal. No momento a escritura já foi transferida em nome da Prefeitura e foi
encaminhado para a Caixa Econômica Federal de Blumenau, após a análise e aprovação da Caixa a Prefeitura
Municipal poderá abrir uma licitação que deverá ficar publicado durante 15 dias. Após o processo da licitação a
empresa poderá iniciar a obra, devendo ser paga a primeira parcela à empresa licitada até o dia 30 de junho. Sendo
assim, estaremos negociando o andamento do projeto da revitalização excluindo o projeto da cobertura do gatboll. Após
o término da construção a Prefeitura irá devolver a escritura em nome da Associação.
IV- UNDOKAI
No dia 29 de abril, acontecerá a 47º UNDOKAI com abertura às 09:30 horas da manhã. Para os associados
pedimos a presença às 08h00min horas para que possamos organizar o local do evento. Como todos os anos teremos
apoio da prefeitura e da comunidade 4S para a realização da UNDOKAI. Gostaríamos que estendessem o convite para
amigos e parentes a participarem com suas famílias e se divertir nesse grande evento recreativo. (No caso de chuva
estaremos adiando a data).
Os preparativos da UNDOKAI será no dia 26 de abril (quinta-feira) 08h00 horas da manhã,
pedimos o comparecimento e o apoio dos senhores para a organização do evento. Favor trazer os materiais necessário
de casa para realização do trabalho. 1 HAN e 4 HAN responsável pelo local dos espectadores – 2 HAN E 5 HAN
responsável pelas premiações – 3 HAN responsável pela pista de corrida – 6 HAN responsável pela faixa de Undokai.
A bebida a Associação será responsável, o churrasco será providenciado pela 4S e pedimos a todos os
associados para trazerem produtos para vender no BAITEN.
V- CASA OCOTOGONAL
No dia 21 de abril será realizado o primeiro encontro com o grupo da casa octogonal comandados pelos
líderes Izumi Honda, Hirotaka Onaka e Toshio Ichikawa. Após a organização interna do grupo, em breve o restaurante
estará reativando e oferecendo a gastronomia japonesa e produtos da colônia para venda. Pedimos para que as pessoas
interessadas em fazer parte do grupo comparecer à reunião.
VI.- DIVERSOS

➢O exame médico com a equipe médica do Doutor Moriguchi Emílio será em meados de julho. Porém
o doutor está disposto a atender grande número de pacientes Nikkeis, mesmo não sendo associado. É
importante pensar e dar uma atenção especial no nosso bem estar e da nossa família. Portanto pedimos a
todos que tem interesse em ter a consulta com o Doutor Moroguchi, que confirme até meados de maio
para o responsável do seu HAN.
➢EVENTO DO SEINENKAI⇒No dia 7 de abril o grupo seineikai realizou o seu terceiro evento cultural na
Associação com a presença de 200 convidados na noite cultural, com comida típica e apresentações culturais.

➢No dia 01 de abril a Associação secou o açude próximo ao cemitério, e foi vendido 1,2 toneladas de
peixe, totalizando um lucro de R$4.200,00 reais. Para o ano que vem estaremos nos organizando para esvaziar o
outro açude, perto do asfalto.

➢Novo associado: No dia 12 de abril o casal Paulo Roberto Shinoda e Lidiane Shinoda foram aprovados como novos
membros da ACBJ, após

➢Presente da Pêra: Nesse ano também foi realizada a entrega de presente (Pêra) para autoridades no total de 30 caixas.
Autoridades como Cônsul Geral do Japão, Ex-consul, Governador, Embaixador, Espiridião Amim, Empresa Mili e
outros. Todos ficaram muito felizes com o presente.

