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LanÃ§amento da 2Âª ediÃ§Ã£o do O Nikkei no Brasil, durante jantar beneficente
ContribuiÃ§Ã£o de Administrator
06 de fevereiro de 2009

A Associação para Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil e o Instituto Brasil-Japão de Integração
Cultural e Social convidam V.Sª para o jantar de lançamento da 2ªedição do livro "O Nikkei no Brasil", revista e ampliada
com a incorporação dos principais eventos do centenário a realizar-se durante o Jantar Beneficente em prol de quatro
entidades assistenciais (Ikoi-no-Sono, Kibo-no-Ie, Kodomo-no-Sono e Yassuragui Home), sob coordenação do dr. Kiyoshi
Harada.

O Nikkei no Brasil, uma obra coletiva sob coordenação de Kiyoshi Harada, escrita juntamente com outros 11 outros
autores (André Hayashi, Décio Nakagawa, Kyoko Nakagawa, Isidoro Yamanaka, Kazuo Watanabe, Massami Uyeda,
Masato Ninomiya, Reimei Yoshioka, Renato Yamada, Roque Nishida e Tuyoci Ohara) em homenagem ao centenário
da imigração japonesa e que retrata o fenômeno da imigração japonesa no Brasil em todos os seus aspectos, ganha a
segunda edição contendo 756 páginas. Será lançada em abril próximo sendo que o saldo líquido da arrecadação será
rateado entre as 4 entidades assistenciais: Ikoi-No-Sono, Kibo-No-Iê, Kodomo-No-Sono e Yassuragui Home.

A nova edição foi enriquecida com depoimentos de 9 ilustres personalidades do mundo científico e social sobre o futuro
das entidades nikkeis e sobre a avaliação crítica dos festejos comemorativos do centenário; foram acrescidos, também,
os quadros de integrantes da Marinha do Brasil e dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, completando-se 19
quadros anexos referentes aos mais diversos setores onde há grande presença de nikkeis. Finalmente, foi incorporado o
capítulo 16, em papel especial, ilustrando os festejos comemorativos do centenário, contendo 171 fotos coloridas,
dando destaque para a visita do príncipe herdeiro Naruhito.

Dia e hora: 2-4-2009, às 19,00 horas
Local: Salão principal do Círculo Militar &ndash; Rua Abílio Soares, nº 1.589 &ndash; Ibirapuera.
Manobrista no local.

Atrações: Apresentação de shows artísticos: Conjunto de Câmara da Aliança Cultural Brasil-Japão e Shakuhachi

Valor do convite individual: R$200,00 incluindo coquetel, jantar, um exemplar do livro, shows e participação no sorteio de
vários brindes de valor.

http://www.centenario2008.org.br
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