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www.festivaldosimigrantes.com.br

O BUNKYO
JACAREÍ
Os imigrantes japoneses que
chegaram à Jacareí, constituíram
sua primeira associação em 1934,
chamada de Nihonjinkai.
O objetivo foi de integrar a
comunidade através de
atividades e confraternizações.
Em 1951, a sede foi inaugurada na
estrada do bairro Parque Meia
Lua, cujo terreno foi doado pela
família Nomoto.
Anos mais tarde, em 1968, a razão
social foi alterada para Associação
Cultural e Desportiva
Nipo-Brasileira de Jacareí,
conhecida também, como
Bunkyo Jacareí.
Com a ajuda de voluntários e
associados, ações como undoukai,
escola japonesa, cinema
ambulante, sumo, beisebol,
teatro, música popular, yakibingo
e outras comemorações são
realizadas regularmente.

GASTRONOMIA,
MÚSICA, ARTE
E CULTURA
O Festival dos Imigrantes de Jacareí
nasceu do desejo de homenagear o
Centenário da Imigração Japonesa no
Brasil. Desde seu início e ao longo de
todas as edições, também se destacou
a importância de agregar outros
imigrantes que são importantes para a
cultura da nossa região.
Atualmente mais de 150 voluntários
são envolvidos diretamente e
indiretamente desde a produção,
execução e planejamento do evento
que conta com a participação de outras
nove entidades sociais, educacionais ou
culturais da cidade.

Com uma extensa programação
de música, dança e arte, o palco
ganha forma pelo som e visual de
artistas locais.
As salas de exposição também
ficam recheadas de artigos
representativos especialmente
para a cultura oriental.

Além disso, 60 bazaristas
mostram seus produtos ou
serviços variados logo na entrada
principal, passagem obrigatória
para o público.
Mais de 30 mil pessoas são
esperadas para a décima terceira
edição a ser realizada em dois
finais de semana de 2022, em
julho e agosto.

www.festivaldosimigrantes.com.br

PLURALIDADE
E DIVERSIDADE
O Brasil é uma nação marcada pela
presença de imigrantes que trazem
características multiculturais
retratadas diretamente no prato que
colocamos na nossa mesa.
Fazendo uma viagem de volta ao
passado, começando pela presença
dos indígenas, a colonização dos
portugueses, os negros escravizados
que vieram da África, os europeus e
asiáticos que buscaram em solo verde
e amarelo um motivo para recomeçar.
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Carregamos um pouco de cada
história ao degustar iguarias deliciosas
como sushi ou nhoque e mesmo que
décadas tenham se passado,
continuamos recebendo imigrantes
que se destacam em especial pela sua
história e culinária.
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Ao comprar uma bacalhoada, o público
está contribuindo para manter os
trabalhos de um asilo.
Os tacos garantem um dinheiro extra
para as atividades desenvolvidas em
prol das crianças em situação de
vulnerabilidade.
Cada associação tem a sua missão e o
seu compromisso com a sociedade.
Toda renda arrecadada com a venda
dos pratos é destinada integralmente
às suas respectivas entidades,
responsáveis pela produção
e venda das iguarias de
diversos países.

POR QUE ASSOCIAR
A MARCA DA
SUA EMPRESA
COM O FESTIVAL
DOS IMIGRANTES?

O Festival dos Imigrantes tem 15
anos de tradição e foi instituído
no calendário oficial da cidade
através de um projeto de lei
aprovado por unanimidade pela
Câmara Municipal de Jacareí.

AUMENTO DA EXPOSIÇÃO

Ao patrocinar o evento, a
presença da marca vai reforçar os
seus valores e fortalecer o seu
posicionamento ao apoiar
diretamente o trabalho de dez
entidades beneficentes.

NOVAS EXPERIÊNCIAS

Mais de 50 mil pessoas são
esperadas nos seis dias de
festival, além de centenas de
milhares que serão impactadas
pela sua divulgação.

MÍDIA ESPONTÂNEA

Com a visibilidade orgânica que
o festival oferece, é possível
traçar estratégias para aproveitar
a presença da imprensa e os
canais de comunicação do
evento.

DIVERSAS POSSIBILIDADES

Além de garantir a marca nos
materiais publicitários e espaço
para exposição, outros
ambientes também podem ser
negociados, como o palco, praça
de alimentação, salas de cultura,
sinalização no estacionamento e
pórtico de entrada.
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Realização:

SEDE DO BUNKYO JACAREÍ
Av. Lucas Nogueira Garcês, 1940 | Jardin Esperança • Jacareí • SP
Telefone: (12) 3956-1488
E-mail: contato@festivaldosimigrantes.com.br

Visite o site oficial do festival:
www.festivaldosimigrantes.com.br
Estamos nas mídias sociais:
Festivaldosimigrantes

