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AGENDA MÚSICA

Com dois nikkeis na sua forma-
ção, a banda de rock Tribunall
lança seu primeiro CD, “Conta-
tos Imediatos de Grau Elevado”,
com um sonho: alçar vôos mais
altos dentro do cenário musical
brasileiro. Originária do ABC
paulista, região que abriga muitos
grupos alternativos, suas letras
trazem mensagens de cunho so-
cial num ritmo que mescla várias
influências musicais.  | pág 6

REPRODUÇÃO

Após uma longa e cansativa
turnê pelo Brasil, a cantora ja-
ponesa Mariko Nakahira prepa-
ra-se para voltar ao Japão. Com
apresentações por todo o País,
incluindo grandes festivais da
comunidade, e em programas
televisivos, a cantora revela que
tem planos para os fãs daqui:
pretende gravar um CD com
músicas em japonês e portugu-
ês no ano que vem  | pág 6

DESPEDIDA
DIVULGAÇÃO

MARINGÁ

A partir deste final de semana (5 e 6) será realiza-
da uma das festas mais tradicionais da cultura ja-
ponesa no Paraná, que promete reunir cerca de
100 mil pessoas de vários estados. O Festival
Nipo- Brasileiro, que chega a sua 17ª edição, será
realizado na Associação Cultural e Esportiva de
Maringá e terá 8 dias de festa com atrações cul-
turais típicas.  | pág 4

YOSAKOI SORAN

Repetindo o feito do ano passado, o Grupo Sansey sagrou-se novamente campeão do “4º Festival de
Yosakoi Soran”, que aconteceu no último domingo (30). No total, o evento reuniu 13 grupos nas categorias
juvenil e adulto e mais de quatro mil pessoas, interessadas em assistir aos espetáculos. Segundo o coorde-
nador geral do evento, Marcelino Hamasaki, o evento “superou as expectativas”.  | pág 3

MARCUS HIDE

DIVULGAÇÃO

EVENTO

São Bernardo do Campo
realiza 6ª Festa Japonesa

Para dar início às comemorações que antecedem o aniversário de São Bernardo do Campo, a
prefeitura da cidade do ABC realiza em quatro fins de semana a Festa das Colônias. Neste sábado
(5) e domingo (6), a homenagem será à comunidade nikkei, com a 6ª Festa Japonesa. Entre as
atrações, taikô, danças típicas, música, ilusionismo e muita comida.  | pág 4

 O 2º Fórum do Plano Diretor Participativo (PDP)
teve sua abertura nesta segunda-feira (31), na Uni-
versidade de Mogi das Cruzes, com a participação
do prefeito Junji Abe, do presidente da Câmara
Municipal, Rubens Benedito Fernandes, o Bibo,
vereadores, secretários municipais, representantes
de entidades de classes e de bairros e população
em geral.  | pág 4

CIDADES
DIVULGAÇÃO

TANABATA
JORNAL NIKKEI

Segundo os organizadores, 130 mil pessoas com-
pareceram ao 28º Tanabata Matsuri, na Praça da
Liberdade. Neste ano, barracas em verde e ama-
relo foram armadas no Viaduto Cidade de Osaka.
Milhares de pessoas escreveram seus pedidos nos
tanzakus.   | pág 3

DIVULGAÇÃO

O evento anual que garante a sustentabilidade do
Yassuragui Home, entidade sem fins lucrativos,
acontece no próximo domingo (6) e garante muita
diversão para os visitantes. A Festa da Azaléia,
como é conhecida, traz inúmeras atrações que re-
presentam a cultura japonesa, como o taikô e bon
odori, além da área gastronômica com comidas
típicas.  | pág 5

BENEFICENTE

A MISSA PELA PAZ
MUNDIAL será celebrada
no dia 6 de agosto, (domingo),
às 18 horas, na Catedral da Sé,
pelo cardeal Arcebispo de São
Paulo, Dom Cláudio Hummes.
A data da missa coincidirá com
o aniversário de lançamento da
bomba atômica sobre
Hiroshima.

A ASSOCIAÇÃO DE IKE-
BANA DO BRASIL inaugu-
ra na próxima na sexta-feira
(4), a partir das 19h30, no
Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa), em São
Paulo, a Exposição Conjunta
Anual de Ikebana. A mostra,
que reúne cerca de 100 traba-
lhos de 12 estilos, ficará aber-
ta ao público no sábado (5), das
10 às 18 horas, e domingo (6),
das 10 às 16 horas. O Bunkyo
fica na Rua São Joaquim, 381.
Informações pelo tel.: 11/3208-
1755.

O 10º BAILE ANOS 70 –
KUBA LIBRE acontece nes-
te sábado (5) no Buffet Colo-
nial, em Moema. A festa deve
reunir mais de mil pessoas na
faixa dos 35 a 40 anos, ao som
de sucessos dos anos doura-
dos, como Beatles, Rolling
Stones, Bee Gees e
Carpenters. Ao vivo, estará a
banda Appa Tota. Os ingres-
sos custam R$ 25,00 (anteci-
pados) e na entrada será ven-
dida a R$ 30,00. O endereço é
Av. Indianápolis, 300. Leia
mais na página 5.

A PALESTRA “CASAIS
INTELIGENTES ENRI-
QUECEM JUNTOS”, com
o consultor financeiro Gustavo
Cerbasi acontece na próxima
segunda-feira (7), a partir das
20h, no Teatro Gazeta. No
conteúdo, “Vida a dois: até que
ponto juntar tudo”, “Como li-
dar com a mesada”, “Planos
de previdência e seguros” e
“Como lidar com a herança”,
entre outros assuntos. O even-
to é promovido pela JCI Bra-
sil-Japão e o ingresso custa R$
40,00 (individual) e R$ 60,00
(casal). O endereço é Av. Pau-
lista, 900. Informações: 11/
3253-4102 (call center) ou no
site www.teatrogazeta.com.br.

A 28ª FESTA DAS CERE-
JEIRAS será no domingo (6),
no Parque do Carmo. Tradici-
onal evento promovido pela
Federação de Sakurá e Ipê do
Brasil, deve atrair muitos apre-
ciadores da florada em cerimô-
nia que começa às 10 horas.
Apresentações de wadaikô,
Taishi tai Lim e danças folcló-
ricas, entre outras, integram a
programação, que se encerra
às 16h. O endereço é Av.
Afonso de Sampaio e Souza,
951. Mais informações pelo
telefone 11/6584-4676.

A GINCANA DE ARTES da
Associação Nikkei do Rio de
Janeiro acontece no dia 20 de
agosto nas dependências da
entidade carioca (Rua Cosme
Velho, 1166). O objetivo do
evento, que este ano chega a
sua 13ª edição, é incentivar
novos talentos, difundir a arte
e promover uma confraterni-
zação entre artistas e simpati-
zantes de artes. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo
tel.: 21/2556-9010.
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A Associação Cultural Esportiva Nikkei da 2ª Aliança (Acensa) realizou no dia 22 de julho um
evento em homenagem ao aniversário do Bairro da 2ª Aliança, que este ano comemora seu 80º
aniversário de fundação.

1: Jiro Igarashi, Hiroshi Nishitani, Shigeo Honma, Jose Antonio, Rodríguez, Mikihisa Motohashi
2:Yoshikazu Fujinawa, Hiromichi Uchida, Yusuke Ishimura, Tadafumi Uemura, Yutaka Ishiguro, Akio
Hayashi, Kishin Fujii

O Tanabata Matsuri, festa anual que acontece no bairro da Liberdade, aconteceu nos dias 29 e
30. O Festival das Estrelas traz todos os anos milhares de pessoas, que preenchem seus pedidos
e os penduram nas árvores que são espalhadas
pelo bairro.

 1: Hirofumi Ikesaki, Romeu Tuma, Ataro Amino,
Koichi Nakazawa, Kokei Uehara, Romeu Tuma Fi-
lho e William Woo  2: Beatriz Mie Ushimura, Eduar-
do Kashimata e Kenji Kato  3: Jane Hatanaka, Kokei
Uehara e Nilton Fukui  4: As misses: Natalia
Nagayoshi, Viviane Kiyohara e Sayuri Ohashi  5:
Kiyoshi Nakayama e Marcio Masukawa  6: Hélcio
Inoue, Eduardo Narimatsu e Miyuki Kawamata  7:
Alice Yamaguchi e Paulo Teixeira

A ceramista Shoko Suzuki está com nova
exposição. ‘Caminho’ pode ser vista no Es-
paço Cultural Citigroup.
Na foto, Shoko com seu neto Yuji Strongoli, no
coquetel da mostra, dia 18 de julho

O 2º Arraial D’Ajuda realizado pelo Arita
Leader Training, aconteceu no dia 22 (sá-
bado), na APCD. Milhares de pessoas apro-
veitaram as diversas atrações da festa, que
este ano colaborou com 5 entidades.
Na Foto: Harue Arita, Walter Ihoshi e Yasushi
Arita.

As JCI’s Brasil-China, Brasil-
Japão e São Paulo inaugura-
ram no dia 22 (sábado), o Clu-
be de Investimento Pé-de-
Meia. Com o intuito de apre-
sentar o mercado de ações, os
membros poderão fazer suas
aplicações e acompanhar men-
salmente através de
workshops, o andamento de
seus investimentos.

Na foto: Arquelau So , Matias
Barth Schneider, Fabio Yuki, Emi
Imai, Ernesto Maruyama, Lucilia
Satomi e Regina Umetsu

O presidente da JCI Mundi-
al Lars Hajslund esteve em
São Paulo de 17 a 20 de ju-
lho. O dinamarquês foi elei-
to presidente da JCI no 60º
Congresso Mundial da JCI
em Viena, Áustria em Ou-
tubro 2005. Foi recebido pelo
prefeito de São Paulo, Gil-
berto Kassab.

Na foto: Leandro Hattori,
Cristiane Sampei, Matias
Barth Schneider, William Woo,
Lars Hajslund e Gilberto
Kassab.

O 4º Yosakoi Soran aconteceu no dia 30 (do-
mingo), na casa de espetáculos Via Funchal, e
teve 13 grupos participantes. A entrada foi dois
quilos de alimentos não perecíveis.

1: Nobu Sakiguchi, Masato Hiramatsu e Hideaki

Iijima  2: Daí Iijima e Sanae Shibata  3: Marcelino

Hamasaki, Celso Likio e Hideaki Iijima

A cantora Mariko Nakahira esteve no Brasil desde meados do mês de junho fazendo diversos
shows por todo Brasil. Porém agora, já está arrumando suas malas, pois parte no dia 03 de
agosto. Muitas entidades estão fazendo jantares de despedida.

1: Chieko Aoki, Mariko Nakahira e Elisabeth Yoshida  2: A cantora ladeada por Emiko e Mario Hiroshi
3: Mariko Nakahira com Wagner Suzuki  4: A cantora com Ichiu Shinohara  5: O casal  Kiyoshi e Felicia
Harada, a cantora, e o casal Emiko e Massami Uyeda  6: O casal Chico e Lucia Takano, Mariko
Nakahira e o casal Elisa e Tokio Isobata

Promovido pelo Seinenkai da Associação dos Jovens da Seicho-No-Ie do Brasil, o Seminário
para Jovens aconteceu nos dias 22 e 23 de julho na academia de Treinamento Espiritual de
Ibiúna. Os conferencistas: Osvaldo Murahara, Carlos Koji Takahashi, Toshiaki Yokoyama,
Mário Shinzaki e Carlos Alberto da Silva abordaram os temas: Gratidão aos Pais, Relaciona-
mento a dois, Importância da Oração, Sentimento de Criança, Paz Mundial dentre outros. O
seminário contou com a participação de mais de 800 jovens.
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OGrupo Sansey, de Lon-
drina, no Paraná, ven-
ceu pelo segundo ano

consecutivo o Festival de
Yosakoi Soran, realizado no
último domingo (30) e que nes-
te ano completou sua quarta
edição no Via Funchal, casa de
espetáculos localizada em São
Paulo. Com o feito, os para-
naenses levam para casa além
do troféu assinado pelo artista
plástico Yutaka Toyota, um
cheque no valor de R$ 8 mil e
a certeza de que, atualmente,
são os melhores da modalida-
de no Brasil.

Diferentemente do ano
passado, quando subiram ao
palco com uma coreografia
mais na base do feeling e
com um intérprete da canção,
neste ano o Grupo Sansey deu
mais ênfase à técnica, mas
sem deixar de lado o carisma
típico da apresentação, mes-
mo tendo ensaiado somente
por três meses a apresenta-
ção. “Realmente não esperá-
vamos ganhar novamente o
título. Sempre nos preocupa-
mos em fazer uma apresen-
tação que agradasse ao públi-

COMUNIDADE 1

Grupo Sansey, de Londrina, vence Festival
Yosakoi Soran pelo segundo ano consecutivo

co, sem pensar em ganhar o
concurso. Gostaria muito de
agradecer ao grupo pela de-
dicação e esforço de todos.
Sabíamos que as dificuldades
seriam muitas, mas consegui-
mos nos superar”, afirmou
uma das coordenadoras e co-
reógrafas, Mirian Tsuchiya

em meio a lágrimas e abra-
ços dos companheiros. Além
do Sansey, os grupos Nipo-
Campinas, Biritiba Mirim e
Wakaba (3º, 2º e 1º lugar res-
pectivamente da categoria Ju-
venil) e Shekina, Heisei
Naruko e Ishin Group (3º, 2º
e 1º lugar da categoria Adul-

to) também foram premiados.
No prêmio especial de incen-
tivo, Bastos foi o homenage-
ado pelos organizadores.

Com apenas 22 anos e a
principal responsável pela or-
ganização e criação das co-
reografias, a Mirian destacou
a importância de levantar no-

Mirian Tsuchiya exibe o troféu assinado pelo artista plástico Yutaka Toyota (a esq): “superação”

DIVULGAÇÃO

O Instituto Paulo Kobaya-
shi (IPK), juntamente com a
Câmara Júnior Brasil-Japão e
Associação Cultural e Espor-
tiva Saúde,  promoverá no
próximo domingo (6) a festa
de formatura das duas primei-
ras turmas do Projeto Integra-
ção - Inserindo a Terceira Ida-
de na Era Digital. O evento
será realizado na Associação
Cultural e Esportiva Saúde
(Rua Diogo Freire, 307 - Jar-
dim da Saúde), em São Pau-
lo, a partir das 9 horas.

Executada em parceria
com o Centro de Estudo, Pes-
quisa e Atendimento do Idoso
(CEPAI), a iniciativa prevê a
realização de cursos gratuitos
de computação básica e
Internet para homens e mu-
lheres com 50 anos ou mais.

O programa tem duração
de seis meses e é dividido em
dois módulos: “Conhecimento
Básico de Computação” e
“Internet e E-mail”. No primei-
ro, os estudantes aprendem a
trabalhar com editor de texto,
programas de desenho e de
áudio. O módulo dois ensina a
lidar com navegador de
Internet e software para troca
de e-mails. “O curso foi aci-
ma das minhas expectativas”,
admite a dona-de-casa e alu-
na Maria Sumiko Miyabara,
66, que nunca havia tido con-
tato com computadores. “Ele
é totalmente diferenciado dos
cursos que existem por aí. De
fato, é voltado para a terceira
idade. Os voluntários têm pa-
ciência, amor e boa vontade
com os alunos. Valeu a pena”,
concluiu.

Como parte das atividades
finais do curso, os estudantes
do Projeto Integração elabo-
raram redações e fizeram de-
senhos utilizando-se das fer-
ramentas aprendidas durante
o semestre. Os organizadores
pretendem reunir todas as
obras em um livreto comemo-
rativo.

Trinta e dois alunos forma-
ram-se nos dois módulos de
ensino. Todos eles receberão
certificados de conclusão de
curso. “Estamos muito satis-
feitos e orgulhosos”, comen-
ta Victor Kobayashi, presiden-
te do Instituto Paulo Kobaya-
shi. “A parceria com a Câma-
ra Júnior e o CEPAI está indo
de vento em popa”, conta.

Novas turmas – As aulas da
terceira e quarta turmas do Pro-
jeto Integração Digital terão iní-
cio em agosto. Victor Kobaya-
shi afirma que a procura pelo
curso tem superado as expec-
tativas. Por isso, uma terceira
classe poderá ser criada até o
final deste ano. “Estamos ava-
liando a possibilidade de expan-
são do projeto”, diz.

Lucilia Cristina Satomi, pre-
sidente da Câmara Júnior Bra-
sil-Japão, confirma a intenção
de ampliar o programa. “O
Projeto Integração tem um fu-
turo muito promissor”, comen-
ta. “Em parceria com outras
entidades, planejamos, em bre-
ve, expandir os beneficiados
com o projeto. Crescendo sem-
pre, sem perder a qualidade de
nosso trabalho.”

Atualmente, as aulas são
ministradas na Associação Cul-
tural e Esportiva Saúde e na
sede social da Casa de Espe-
rança (Kibô-no-Iê), ambas na
zona sul de São Paulo. “Tam-
bém estamos pensando em ca-
pacitar monitores para minis-
trar os módulos em outras ci-
dades”, prossegue Kobayashi.

O Projeto – O Projeto Inte-
gração - Inserindo a Terceira
Idade na Era Digital, no atual
formato, foi lançado em novem-
bro de 2005. O IPK é o res-
ponsável pela formatação das
salas de inclusão digital, além
da escolha e manutenção dos
equipamentos. À Câmara
Júnior Brasil-Japão, por sua vez,
cabe a confecção do material
didático, a metodologia educa-
cional e a seleção dos profes-
sores voluntários. As entidades
cedem o espaço e fazem a cen-
tralização e coordenação dos
alunos. Os terapeutas do
CEPAI acompanham os estu-
dantes permanentemente.

Para mais informações, o
Instituto Paulo Kobayashi fica
na Av. Paulista, 688 - 11º andar
- conj. 117/119. Tel.: 11/3288-
8989. Site: www.ipk.org.br

INTEGRAÇÃO DIGITAL

Instituto Paulo Kobayashi
forma primeiras turmas

vamente o prêmio máximo do
Grand Prix, pois esta é a se-
gunda vez que o grupo parti-
cipa do festival. “Com certe-
za mostramos muita alegria na
apresentação. Acho que isso
foi o principal”, disse a core-
ógrafa, acrescentando ainda
que a dedicação foi fator pri-
mordial para levantar nova-
mente o título. “Dedicação re-
almente foi o nosso ponto for-
te. Treinamos por pouco tem-
po, mas foi muito intenso.”

Com menos participação do
que no ano passado – no total
foram 13 grupos ante os 18 em
2005 – o 4º Festival de Yosakoi
Soran reuniu um público esti-
mado em cerca de duas mil
pessoas nos dois horários da
apresentação (12 e 17 horas),
marca considerada abaixo do
esperado pelos organizadores.
Em compensação, o número
de alimentos arrecadados para
seis entidades beneficentes
(Ikoi No Sono, Igreja Batista
da Liberdade, Lares, Casa
José Coutro, Kodomo-No-
Sono e Casa da Esperança
Kibô-no-Iê) superou as expec-
tativas. “Acho que definitiva-

mente conseguimos consolidar
o festival como um grande
marco da cultura japonesa no
Brasil, mesmo não tendo o pú-
blico desejado. O que atrapa-
lhou um pouco foi o tempo frio
e chuvoso que desencorajou
algumas pessoas. Contudo, no
geral podemos afirmar com
certeza que a expectativa foi
superada”, afirma o empresá-
rio Hideaki Iijima, idealizado do
Yosakoi Soran no Brasil.

Já o coordenador geral do
evento, Marcelino Hamasaki
também concorda com as pa-
lavras de Iijima. Segundo ele,
se no ano passado foram ar-
recadados quase quatro tone-
ladas de alimentos, neste ano
o número praticamente foi o
mesmo, o que mostra o inte-
resse e engajamento do públi-
co para causas sociais. “Real-
mente nós provamos que cada
vez mais o Yosakoi Soran une
arte e filantropia, além de des-
tacar o aumento da qualidade
técnica dos grupos. Para os
próximos anos, tenho certeza
que o festival ganhará contor-
nos ainda maiores”, disse ele.

(Rodrigo Meikaru)

Milhares de papéis verdes,
vermelhos, amarelos, rosas,
azuis e brancos amarrados em
ramos de bambus. O que não
faltou no 28º Tanabata Matsuri,
que aconteceu no último final
de semana (29 e 30), foram
pedidos. Devidamente registra-
dos em tanzakus, os papéis co-
loridos, os pedidos do público
que compareceu ao festival
ajudaram a enfeitar ainda mais
o bairro da Liberdade.

Tendo como temas princi-
pais o “Japão no Brasil” e o
“Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil”, o Festival
das Estrelas trouxe uma deco-
ração em que coexistiam as
cores dos dois países, tanto nas
fitas e flores de papel que ba-
lançavam sobre as ruas, quanto
nas barracas de comidas e de
objetos da cultura japonesa,
armadas, pela primeira vez, no
viaduto Cidade de Osaka.

Sob um céu nublado, mas
sem chuva, o primeiro dia de
festa estava movimentado. Às
14h30, os organizadores e al-
gumas autoridades, entre elas
o senador Romeu Tuma e o
subprefeito da Penha José Ara-
újo Costa, já estavam reunidas
em frente ao Jardim Japonês
para dar início à comemoração.
“Eu sempre venho às cerimô-
nias japonesas porque trazem
uma paz de espírito sem igual,
e me deixam mais próximo de
Deus”, disse o senador, quan-
do se preparava para a cerimô-
nia xintoísta, que antecedeu a
abertura do Festival.

Vestidos com hapis (quimo-
nos de verão) os organizado-
res e políticos por pouco não
tiveram de trocar seus trajes
por capas de chuva. Depois de
um longo tempo seco, a ma-
drugada do dia 29 trouxe, en-
fim, um pouco de umidade a
São Paulo. “Graças a Deus
parou de chover”, declarou
Koichi Nakazawa, presidente
do Miyagui Kenjin-Kai do Bra-
sil, que, com o apoio da Acal
(Associação Cultural e
Assistencial da Liberdade),
organizou o evento.

A chuva da madrugada
também assustou os comerci-
antes, mas o céu apenas nu-
blado de sábado agradou tan-
to o público quanto os vende-
dores de comidas, roupas e

COMUNIDADE 2

Mesmo com chuva, Tanabata Matsuri
reúne 130 mil no Bairro Oriental

Maria Tereza Castro trouxe 150 luminárias para vender nos dois dias do Festival

JORNAL NIKKEI

artesanatos da Liberdade.
Maria Tereza Castro, por
exemplo, levou 150 luminárias
japonesas para vender nos dois
dias de festival. “Este ano está
mais movimentado que no ano
passado, porque em 2005 es-
tava muito calor. Espero ven-
der mais à noite, porque a lu-
minária fica mais bonita”, afir-
mou a chilena. Para ela, o que
faltou para a 28ª edição do
Tanabata foi mais divulgação:
“Três domingos atrás, muita
gente veio perguntar quando ia
ser o festival, e eu avisava a
data”.

Já na opinião do casal
Kioshi e Ângela Shimizu, fal-
taram atrações na avenida Li-
berdade. “Eu imaginava que
teriam danças na avenida, e
não só em frente ao palco”,

reclamou ele, que aproveitou
o dia para fazer compras nas
lojas do bairro.

“Eu acho que não vai cho-
ver”-  Se no sábado muitas
pessoas compareceram no
Festival das Estrelas por cau-
sa do tempo nublado e sem
chuva, no domingo a expecta-
tiva de Maria Tereza Castro e
de todos os organizadores do
evento não se realizou. A tar-
de foi fria e, a partir das 16
horas, aproximadamente, tam-
bém molhada.  Mesmo assim,
segundo os organizadores, o
público atingiu 130 mil pesso-
as.

Quem se adiantou e visitou
a Liberdade já no sábado, po-
rém, pôde desfrutar bem das
comidas e das apresentações

de taikô, street dance, bon
odori e outras. “O ano passa-
do estava muito quente, hoje
está gostoso, o ventinho até
destaca as cores das fitas”,
afirmou Thiago Cheregati, que
pela segunda vez participou do
festival. “Aqui tem um clima
gostoso, de respeito mútuo”,
completou, acompanhado da
namorada, Nanci Roberta da
Silva.

Além de passear, muitos
foram à festa para fazerem
pedidos. A cor do tanzaku es-
colhida por Neiva Otero, por
exemplo, foi a branca, que re-
presenta paz. “Pendurei um
branco para ver se os israe-
lenses param de brigar com o
Líbano”, explicou a mãe de
Luca Fuser, que saboreava um
doce vendido nas barracas.

No fim da tarde de sábado,
os ramos de bambus prepara-
dos para receberem os
tanzakus estavam repletos de
cores. Segundo a crença, os
pedidos feitos sinceramente
aos deuses serão atendidos.
Em meio a pessoas distraídas,
Koichi Nakazawa, ao avistar
um tanzaku caído no chão,
amassado e molhado, não he-
sitou em recolhê-lo e colocá-
lo de volta ao lugar que deve-
ria estar. Se depender do pre-
sidente do Miyagui Kenjin-Kai,
os pedidos serão, ao menos,
ouvidos.

(Juliana Kirihata)
Neiva Otero (na foto, à direita) aproveitou a festa no sábado para
pedir paz ao Líbano: chega de guerra
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Lendo o artigo “Eleição
nos Bunkyos” (edição de 26
a 28 de julho) não posso dei-
xar de concordar com alguns
aspectos e congratular-me
com o jornal, já que é hábito
dos nikkeis empurrarem as
coisas feias para debaixo do
tapete. E depois, trazer à tona
e para debate quaisquer as-
suntos sobre a comunidade é
salutar.

Não conheço o autor pes-
soalmente; só o conheço de
nome pelos artigos que ele
tem publicado. Mas permita-
me discordar dele sobre a au-
sência de candidatos a presi-
dente dos Bunkyos, como ele
afirma haver. A verdade é que
há candidatos, mas a paneli-
nha que detém o poder faz
tudo para afastá-los e ser
perpetuar no comando das
associações.

O sr. Yoshikuni mesmo
sabe o que ocorreu em Lins
e ele devia ter relatado para
não faltar com a verdade. O
antecessor do atual presiden-
te fez tudo para levá-lo ao
cargo, mesmo ele morando
fora, inclusive desencorajan-
do outros eventuais interes-
sados, pensando que o eleito
se contentaria em ficar como
testa-de-ferro dele.

Como é público o ex-pre-
sidente ocupou por vários
meses a sala e a mesa do pre-

sidente como se dele fosse,
usando até o telefone e os
serviços do funcionário do
clube. Mas a criatura livrou-
se do seu criador, e o ex-pre-
sidente está hoje no ostracis-
mo, não conseguindo se ele-
ger para nenhum dos cargos
no Bunkyo na última eleição.

Por isso candidatos há.
Mente quem afirmar o con-
trário. Depende dos dirigentes
derem oportunidades, cum-
prindo o estatuto da entidade.
Melhor do que, o sr. Yoshikuni
sabe disso. Ele também fazer
parte da diretoria ou da pane-
linha, como se diz.

Saudações
Jorge Enomoto

Lins

Agradecemos à presença
da reportagem do Jornal
Nikkei no Campeonato Bra-
sileiro de Sumô, o qual foi re-
alizado neste final de sema-
na (dias 22 e 23) em Araça-
tuba, e que muito nos honrou
com a sua presença.

Grato pelo seu  profissio-
nalismo e apoio ao sumô bra-
sileiro, por parte deste jornal,
e que graças a pessoas como
V.Sas., é que continua a exis-
tir.

  Cordiais Saudações
Masatoshi Akagi

(presidente da Confederação
Brasileira de Sumô)

CARTAS

Informamos que a partir do dia 01/08/2006,
o representante Sr. Hélio Takio Otaki não faz
mais parte do quadro de colaboradores do
Jornal Nikkei / Nikkey Shimbun.

AVISO DE DESCREDENCIAMENTO
DE REPRESENTANTE COMERCIAL

Acidade de São Bernardo
do Campo, no ABC
paulista, aguarda um

público de cerca de 30 mil pes-
soas para a 6º Festa Japonesa,
que acontece neste sábado (5)
e domingo (6) no Espaço de
Eventos. Como parte das co-
memorações dos 453 anos da
cidade – o aniversário é dia 20
de agosto –, a cada final de se-
mana uma comunidade das que
integram sua população será
homenageada.

Denominada Festa das Co-
lônias, o primeiro fim de sema-
na do evento terá como tema
a comunidade nikkei. “Este
ano a prefeitura achou por bem
que a primeira festa fosse jus-
tamente a japonesa, já que to-
dos os anos ela vinha sendo a
última”, conta Celso Iwai, res-
ponsável pela festa do fim de
semana.

Numa área de 15 mil metros
quadrados, o público poderá
conferir as diversas manifesta-
ções da cultura nipônica. “Os
artistas são os mesmos que se
apresentam nos festivais em
São Paulo”, como os grupos
Kyorakuza Harmonia Taiko,
Okinawa Taiko e Tangue Se-
tsuko Dojoo, e de música, Gol-
denfly Band, no sábado; e no
domingo, a dança folclórica
Kagura, do Hiroshima Kenjin-
kai, o ilusionismo do The Ori-
ental Magic Show e os canto-
res Joe Hirata e Karen Ito, en-
tre outros.

No ano passado, segundo
cálculo da Polícia Militar, a
Festa Japonesa reuniu aproxi-
madamente 30 mil pessoas.
“Não só daqui, pois vem bas-
tante gente das cidades vizi-
nhas também”, conta Celso

Iwai, lembrando que o núme-
ro poderia ser maior, se fosse
mais divulgada. “Os eventos
são gratuitos e o ambiente é
bem familiar. São sete entida-
des nipo-brasileiras que nos
apóiam, já que da população
da cidade, de 800 mil habitan-
tes, entre 2 e 3% são nikkeis.”

Este ano, a segurança, lim-
peza e atendimento ao público
foram reforçados e, além do
efetivo da Polícia Militar, da
Guarda Civil Municipal e do
Corpo de Bombeiros, serão
contratados seguranças parti-
culares durante todo o evento,
segundo a prefeitura munici-
pal. O espaço Fraldário, para
as mães e seus bebês, e um
parque de diversão completam

6º Festa Japonesa deve atrair 30
mil pessoas no fim de semana

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Prefeitura inicia 2º Fórum do
Plano Diretor Participativo

Secretário municipal de Mogi  explica etapas do Plano Diretor

DIVULGAÇÃO

O 2º Fórum do Plano Dire-
tor Participativo (PDP) teve
sua abertura nesta segunda-
feira (31), na Universidade de
Mogi das Cruzes, com a parti-
cipação do prefeito Junji Abe,
do presidente da Câmara Mu-
nicipal, Rubens Benedito
Fernandes, o Bibo, vereadores,
secretários municipais, repre-
sentantes de entidades de
classes e de bairros e popula-
ção em geral.

Ontem (01/08), começa-
ram os debates na Biblioteca
Municipal. As discussões, pro-
movidas pela Prefeitura de
Mogi das Cruzes, através da
Secretaria de Planejamento e
Urbanismo prosseguem até
amanhã (3).

Todas as 9.157 sugestões
recebidas nas três primeiras
etapas da revisão do docu-
mento serão analisadas e vo-
tadas para definição do ante-
projeto de lei, que deverá ser
encaminhado à Câmara Mu-
nicipal até outubro. Na sexta-
feira, acontece a grande ple-
nária em que todas as propos-
tas definidas deverão ser vali-
dadas pela sociedade.

“Em Mogi das Cruzes, nós
temos tido uma interação fun-
damental com a comunidade
nessa revisão. É a oportunida-
de de discutir vários assuntos

e ampliar o horizonte, de for-
ma ordenada. É muito impor-
tante saber das aspirações da
população. Agora, cabe ao
poder público direcionar as pri-
oridades, conforme o orça-
mento do município”, disse o
prefeito Junji Abe.

Fórum – O 2º Fórum encer-
ra a terceira etapa, em que fo-
ram realizadas as reuniões te-
máticas com especialistas.
Também foram sistematiza-
das, por bairro e assunto, as
informações colhidas. Nas
duas fases restantes, serão
realizados um ciclo de apre-
sentações do anteprojeto de
lei e o 1º Congresso de En-
cerramento do Plano Diretor,
que lançará os resultados das
discussões.

CIDADES/SÃO BERNARDO

a infra-estrutura da festa.

Festas intercontinentais -
Além dos números culturais,
outro atrativo da festa são as
comidas típicas. Sushi, sashimi,
tempurá, yakisoba, udon, guiozá,
harumaki, oshiruko, imagawa-
yaki, kare raissu e doces de fei-
jão estão entre os produtos que
serão vendidos nas mais de 20
barracas. Ao total, serão 37
barracas com roupas, artigos
diversos e artesanatos.

Nos outros fins de semana a
programação traz a Festa Itali-
ana, dias 12 e 13, com muitas
massas e shows de grupos fol-
clóricos, além da dança
tarantela; Festa Intercontinental,
dias 19 e 20, com danças típi-

cas, comidas árabe, alemã, es-
panhola, italiana, portuguesa, ja-
ponesa e brasileira, e o show da
dupla sertaneja Bruno e
Marrone no domingo – quando
se espera 80 mil visitantes; e
para terminar, a Festa Portugue-
sa nos dias 26 e 27 deste mês –
no último dia, o cantor Mauricio
Manieri se apresenta no palco.

6ª FESTA JAPONESA
QUANDO: SÁBADO (5), A PARTIR DAS

17H30; E DOMINGO (6), A PARTIR DAS

12H

ONDE: ESPAÇO DE EVENTOS - RUA DO

TÚNEL, S/Nº (ATRÁS DO GINÁSIO

POLIESPORTIVO), JARDIM DO MAR, SÃO

BERNARDO DO CAMPO

ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES: 11/4123-2011

Dança típica japonesa é uma das atrações mais esperadas pelo público durante o evento

Uma das festas mais tra-
dicionais da cultura japonesa
no Paraná poderá reunir cer-
ca de 100 mil pessoas de vári-
os estados brasileiros. O Fes-
tival Nipo-Brasileiro que acon-
tece na cidade de Maringá che-
ga a sua 17ª edição e trará
apresentações de danças, can-
tos e shows artísticos durante
os oito dias de festa, começan-
do a partir do próximo sábado
(5).

Organizado pela Acema
(Associação Cultural e Espor-
tiva de Maringá), o evento con-
tará com a presença do cantor
Joe Hirata, dos cantores da
Associação e de vários grupos
de danças. Além das danças
típicas japonesas, os organiza-
dores decidiram enfatizar as
danças de outras etnias, como
a dança portuguesa (Os
Lusíadas), a alemã (Grune
Stadt) e a espanhola (Regina
Mundi). “O nosso objetivo é a
integração”, explica Kioshi
Yano, presidente da Acema.

O Matsuri Dance é uma
outra atividade envolvida no
evento, mas é voltada mais

para os jovens. “Os jovens vão
dançar também, além das se-
nhoras que apresentarão o bon
odori”, conta Kioshi.

No Pavilhão Cultural os vi-
sitantes poderão conferir as
exposições de cerâmicas, de
bonsais e dos objetos (ferra-
mentas e objetos domésticos)
dos primeiros imigrantes que
vieram para o Brasil. Além dis-
so, uma exposição que mostra
a história dos quimonos prome-
te entreter todos os participan-
tes da festa.

Festival Nipo-Brasileiro movimenta comunidade

CIDADES/MARINGÁ

Uma feira comercial insta-
lada nas dependências da As-
sociação trará produtos de gran-
des marcas como Toyota,
Honda e Pegeout, onde serão
oferecidos vários brindes e po-
derão ser encontrados estandes
de vários segmentos da econo-
mia, como agências de viagens.

A abertura do evento acon-
tecerá às 20h do dia 5 de agos-
to, na qual autoridades e pa-
trocinadores farão seus discur-
sos, seguidos da grande festa
que começará com danças tí-

picas japonesas. Todas as noi-
tes haverá apresentações de
danças e dos cantores da
Acema.

Para os interessados, o con-
vite custa R$ 3,00, porém na
segunda e na terça-feira, dias
7 e 8 de agosto, não será co-
brada a entrada. “Não será
cobrado, pois queremos atrair
o público. Para que todos pos-
sam prestigiar nossa festa”,
revela Kioshi.

Quem optar por ir de car-
ro, haverá um estacionamento
na Associação e será cobrado
R$ 4,00 para o dia todo.

“Convido pessoas do mun-
do inteiro para Maringá. Ga-
ranto que encontrarão toda a
diversão misturada com conhe-
cimento, não só da cultura ja-
ponesa, mas principalmente
dela, aqui na nossa cidade”,
convida Kioshi Yano.

PROGRAMAÇÃO
DATA: 5 A 13 DE AGOSTO

HORÁRIO DE INÍCIO: A PARTIR DAS 20H

ATRAÇÕES: DANÇAS, SHOWS,
APRESENTAÇÕES DE CANTO, EXPOSIÇÕES

PREÇO: R$ 3,00

Organizadores esperam por 100 mil pessoas durante o festival

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A  Prefeitura Municipal de
Colombo, região metropolitana
de Curitiba (PR), recebeu do
governo do Japão equipamen-
tos médico-hospitalares para
serem utilizados nos pronto-
atendimentos Maracanã e
Osasco. A entrega oficial do
material ocorreu no dia 24 de
julho, em solenidade que con-
tou com a presença do cônsul
geral do Japão no Paraná,
Hirotsugu Hagiuda, e do pre-
feito de Colombo, José Antô-
nio Camargo. Logo após a en-
trega do material foi feita a
solenidade de inauguração do
Posto de Atendimento Osasco.

CIDADES/COLOMBO

Prefeitura recebe verba do governo do Japão
Para compra de equipa-

mentos como autoclave, apa-
relho de eletrocardiograma, e
animadores e laringoscópios, o
governo do Japão doou R$
54.500,00. Segundo o cônsul
Hagiuda, esta doação faz par-
te do Programa de Assistên-
cia Comunitário (PAC) que
existe desde 1999 e tem aju-
dado o bem-estar social dos
paranaenses nas áreas de edu-
cação básica e profissional,
saúde e meio-ambiente. “Es-
peramos  que estes equipa-
mentos sejam bem utilizados e
possam dar melhor atendimen-
to à população do município”.

O prefeito Camargo agra-
deceu ao governo do Japão e
a todas as pessoas que se em-
penharam na doação dos equi-
pamentos. “Com certeza esta
doação fará uma boa diferen-
ça no atendimento da nossa

população mais carente, que
tanto necessita de atenção na
área do serviço público da saú-
de”, disse Camargo que, em
agradecimento entregou um
diploma de honra ao mérito ao
cônsul do Japão.



São Paulo, 02 a 04 de agosto de 2006 JORNAL NIKKEI 5

“Nosso objetivo é reabili-
tar essas pessoas especiais e
recolocá-las na sociedade.
Para isso precisamos captar
recursos para garantir nossa
sustentabilidade”. É a partir
deste princípio que o
Yassuragui-Home, unidade
prestadora de serviços aos
portadores de transtornos
mentais, realiza a sua 28ª Fes-
ta da Azaléia, no próximo do-
mingo (6).

Com início às 9 horas, o
evento trará cantores renoma-
dos da comunidade nikkei (Joe
Hirata e Karen Ito), além de
apresentações da cultura japo-
nesa, como taikô e bon odori.
Haverá também um bingo e
barracas de comidas típicas
japonesas e brasileiras, onde os
visitantes poderão encontrar
obentô, guioza, temaki,
tempurá, churrasco e pastel.

A festa contará também
com a presença de bazaristas
de São Paulo, que estarão ven-
dendo roupas, brinquedos, ob-
jetos artesanais e comerci-
alizando flores, principalmen-
te azaléias, o que origina o
nome da festa. “Temos uma
plantação de azaléias na entra-
da”, afirma Katuto Ono, geren-
te geral da entidade.

Esta 28ª edição contará
com uma novidade na parte de
alimentação. Foram doadas
frutas para fazer maçãs do
amor, saladas e espetos de fru-
tas com chocolate, além de
uma máquina de sorvete que
serve sabores creme, choco-
late e misto, no copo ou na
casquinha. “A pessoa que doou
[o equipamento] prefere não
ser identificada, mas estamos
agradecidos por essa ação”,
revela Yooko Yamaguti, que
participa da comissão adminis-
trativa do Yassuragui-Home.

Serão 600 voluntários tra-
balhando no evento e os orga-
nizadores esperam cerca de 5
mil visitantes no domingo. A
entrada é franca e haverá um
ônibus especial que sairá da
Avenida Liberdade, 365 (em
frente à Acal – Associação
Cultural e Assistencial da Li-
berdade) e custará R$ 5,00.

A Festa será no Centro de
Reabilitação Social em Guaru-
lhos, Yassuragui-Home, situa-
do à Rua Anézio Ruivo, 600 no
sítio São Francisco, município

de Guarulhos. “Queríamos que
todos pudessem conhecer o
nosso trabalho vindo aqui
prestigiar nossa festa”, convi-
da Takashi Motomura, vice-
presidente da comissão admi-
nistrativa da entidade.

29 anos de história - O
Yassuragui Home é uma co-
munidade terapêutica que tem
como objetivo reabilitar pesso-
as portadoras de transtornos
mentais ou psico-sociais, vi-
sando resgatar a identidade do
indivíduo, motivando e valori-
zando seu potencial. Para isso
são desenvolvidas atividades
terapêuticas adaptadas de
acordo com as necessidades
individuais, associando à pro-
posta de reintegração familiar
e social.

Dentre as atividades, a que
mais chama atenção é a La-

borterapia. Dentro desse pro-
grama, o interno trabalha sem-
pre observado pelo médico res-
ponsável, cumprindo um horá-
rio rigoroso e dentro das metas
esperadas de cada indivíduo.

A finalidade da Labortera-
pia, coordenada pela terapeuta
ocupacional, Suzana Miyuki
Mizushima, é recuperar a
auto-estima do interno e dar-
lhe condições para voltar a ter
uma vida disciplinada para ser
aceito em qualquer emprego
fora da entidade.

Além disso, há atividades
de artesanato, jardinagem, cu-
linária, limpeza e cultivo de
cogumelo. O interno também
participa da organização de
eventos da entidade.

Na parte de artesanato, que
é composta por atividades
como ikebana, crochê, borda-
do, pintura e utensílios de pa-

DIA 6

Festa da Azaléia em Guarulhos
terá atrações culturais e novidades

pel, um dos voluntários mais
assíduos é o diretor Keniti
Kamei. Cabe a ele ensinar os
internos e fazer os arremates
finais do artesanato. Kamei diz
que os internos em geral são
dedicados e trabalham muito
bem em serviços manuais
repetitivos, só que quando
aprendem tudo e consegue pro-
duzir bem, é hora de receber
alta. E os mesmos ensinamen-
tos são passados para um novo
interno.

O tempo de internação va-
ria. Pode ser de apenas um
mês como pode levar anos, de-
pendendo do progresso. De-
pendendo da avaliação médi-
ca, o interno pode receber alta
nos finais de semana para vi-
sitar a família ou ir à igreja.

No início da entidade, em
1977, verificou-se que parte dos
internos estava lá por causa da
dificuldade de adaptação à vida
urbana e do desemprego, hoje
verifica-se a presença de ex-
dekasseguis que retornaram ao
Brasil e de seus familiares, os
quais tiveram problemas de de-
sagregação familiar.

(Aline Inokuchi)

DATA: 6 DE JULHO DE 2006
HORÁRIO: DAS 9H ÀS 17H

LOCAL: RUA ANÉSIO RUIVO, 600 –
SÍTIO SÃO FRANCISCO – GUARULHOS

ATRAÇÕES: DANÇAS TÍPICAS JAPONESAS,
SHOWS COM ARTISTAS VARIADOS, BAZAR,
COMIDAS TÍPICAS E TRADICIONAIS.

Como ajudar o Yassuragui Home
O Centro de Reabilitação Social Yassuragui Home, sendo

uma entidade beneficente, recebe auxílio financeiro da Be-
neficência Nipo-Brasileira, da qual faz parte. Mas para man-
ter seu padrão de atendimento e se equipar como o melhor
centro de reabilitação do mundo, necessita do auxílio da co-
munidade, que pode vir de contribuição financeira, doação
de mantimentos e participação como voluntários nas ativida-
des diárias e nas festas.

Para mais informações, entrar em contato com Katuto
Ono, no escritório do Yassuragui Home: tel.: 11/6480-4834 e
6480-1788. Endereço: Rua Anésio Ruivo, 600 – Sítio São
Francisco – Guarulhos – SP.

A artista plástica Sandra
Lapage inaugura amanhã (3),
no Cultural Blue Life, a mostra
“Paisagens Urbanas – Realida-
de X Imaginação”. O público
poderá conferir nas telas pinta-
das a óleo, a percepção da ar-
tista sobre a fugacidade, mag-
nitude e vivacidade presentes
nas diversas paisagens urbanas,
desenvolvida através de memó-
rias e recordações de Lapage.

A exposição, que ficará
aberta ao público de 4 a 26 de
agosto, reúne 20 telas de gran-
des dimensões, cujas cores
fortes e elementos subjetivos,
tradução de uma pintura do
sentimento e da percepção, se
harmonizam surpreendente-
mente através de uma unida-
de tonal. “O trabalho de arte
ocorre em relação àquilo que
sinto dever, querer, ansiar, por
fazer. A paisagem urbana é
pretexto para combinar ele-
mentos de gesto, cor e massa,
com mais ou menos agressivi-
dade, tristeza, alegria, contem-
plação, lembrando que tudo na
representação, para mim, se
refere ao ser humano – minha
principal preocupação – a vida
e suas angústias existencialis-
tas”, cita Lapage.

Para o professor doutor da

EXPOSIÇÃO

Vencedora do Prêmio Incentivo
expõe no Cultural Blue Life

ECA Evandro Carlos Jardim,
as obras de Lapage conduzem
o espectador a um estágio en-
tre sonho e realidade, “Nos
propõe e delineia este seu ter-
ritório situado provavelmente
entre as fronteiras do sonho e
de um mundo real, mas antes,
e essencialmente, da pintura”.

Salão Bunkyo – Sandra
Lapage expôs em mostras co-
letivas e individuais, e foi ga-
nhadora do Prêmio Incentivo
Acrilex, no Salão de Arte Con-
temporânea Bunkyo, em 2005.
Nasceu em São Paulo, mas seu
trabalho foi muito influenciado
pela origem alemã e belga de
seus pais. Certamente a recor-
dação desses lugares, cultura
e tempo aparece com notória
presença sobre suas obras, que
dão a impressão da lembran-
ça de momentos vividos.

PAISAGENS URBANAS –
REALIDADE X IMAGINAÇÃO
ABERTURA: 03 DE AGOSTO – PARA

CONVIDADOS

PERÍODO: DE 04 A 26 DE AGOSTO. DE

2ª A 6ª, DAS 10 ÀS 19H E AOS SÁBADOS,
DAS 9 ÀS 13H

CULTURAL BLUE LIFE (AV. BRASIL,
298 – 77ESQ. RUA VENEZA.
TEL.: 11/3884-9084

Obra de Sandra Lapage, que conquistou prêmio no Salão Bunkyo

DIVULGAÇÃO

Sucesso na
Espanha, o livro
“Aprenda Japonês
Lendo Mangá”
chega ao Brasil
pela Editora JBC e
ensina os leitores a
compreender a lín-
gua nipônica usan-
do como base seu
próprio hobby: lei-
tura de quadrinhos
japoneses.

Além de ser
um curso prático
de japonês, o livro
desenvolvido pela
dupla María Fer-
rer e David Ra-
mírez, fãs confes-
sos de mangás,
ensina a língua ja-
ponesa de uma
forma diferente e divertida
usando como base tirinhas em
forma de mangá desenvolvi-
das especialmente para a
obra. O objetivo do curso é
exatamente proporcionar aos
fãs das HQs produzidas no
arquipélago condições de le-
rem suas histórias favoritas em
sua língua de origem.

Ao todo a coleção Apren-
da Japonês Lendo Mangá

LANÇAMENTO 2

‘Aprenda japonês lendo
mangá’ é lançado no Brasil

terá quatro volumes, que
apresentarão o idioma japo-
nês de maneira prática e do
jeito como é usado nos
mangás.

AUTORES: MARÍA FERRER E DAVID

RAMIREZ

PREÇO: R$ 24,90
ISBN: 85-87679-38-4
FORMATO: 135X180MM

160 PÁGINAS

Capa do livro Aprenda japonês lendo mangá

DIVULGAÇÃO

Empenhada em
publicar obras essen-
ciais do escritor
Yasunari Kawabata
em tradução direta do
japonês, a editora Es-
tação Liberdade aca-
ba de lançar mais
duas obras fundamen-
tais do escritor. Kyoto
(256 págs, R$37,50) e
Mil Tsurus (176 págs,
R$29,80) são ambien-
tadas no período pós-
Guerra e as tramas
acontecem em cida-
des famosas do Japão.

A primeira obra,
que deu reconheci-
mento internacional ao
escritor japonês, pos-
sui uma riqueza de
descrições da cidade
que foi a capital do Ja-
pão por cerca de mil
anos (Kyoto) e narra a traje-
tória de Chieko, filha adotiva
de Takichiro, um comerciante
de quimonos e de sua esposa,
Shigue. A protagonista da his-
tória encontra sua irmã gêmea,
Naeko que foi separada de
Chieko ainda quando bebê.
Ambas se aproximam e a par-
tir daí é que se desenrola a his-
tória.

Já em Mil Tsurus, o prota-
gonista é Kikuji Mitani, um jo-
vem que durante uma cerimô-
nia de chá encontra duas anti-
gas amantes de seu falecido
pai, e de repente se vê profun-
damente envolvido com
ambas. Na história está pre-
sente também uma jovem de-
licada, Yukiko, que pretende se
casar com Kikuji. Ela repre-
senta a serenidade num ambi-
ente repleto de ressentimentos
e intrigas, por isso usa um len-
ço ilustrado com tsurus, que

simboliza nobreza e felicidade
na tradição japonesa. Nesta
obra, Kawabata procura expor
a complexidade das relações
humanas.

O autor que já ganhou o
Prêmio Nobel de 1968, é con-
siderado um dos representan-
tes máximos da literatura ja-
ponesa no século 20. Kawa-
bata procurou sempre retratar
o processo de fragilização do
ser humano diante do cotidia-
no. Tinha uma obsessão pelo
mundo feminino, pela sexuali-
dade humana e pela morte.

Nascido na cidade de
Osaka, Yasunari Kawabata
morreu aos 73 anos quando se
suicidou por conta de exces-
sos de compromissos, depres-
são e desgaste emocional.

Aos interessados, mais in-
formações sobre as obras po-
dem ser obtidas pelo tel 11/
3661-2881.

LANÇAMENTO 1

Estação Liberdade lança
obras de Yasunari Kawabata

Capa do livro Kyoto, de Yasunari Kawabata

DIVULGAÇÃO

Cerca de 600 voluntários trabalham no evento: festa deve atrair cerca de 5 mil visitantes no domingo

DIVULGAÇÃO

Acontece neste sábado
(5), das 21h às 3h, o 10º Bai-
le dos Anos 70 – Kuba Libre.
A festa, que tem o objetivo
de fazer um flashback da dé-
cada das discotecas, será no
Buffet Colonial, em Moema.

Com o tema do saudosis-
mo, a regra é curtir os suces-
sos da época, como Beatles,
Bee Gees, Carpenters,
Rolling Stones, Creedence,
Deep Purple, entre muitos
outros. Organizado por um
grupo de amigos nikkeis –
Takashi, Sergio Takahashi,
Paulinho Ogata, Gombo e
Tomas Yamamoto –, o baile
deve reunir entre mil e 1.200
pessoas no local.

“A faixa etária é dos aci-
ma de 35 anos, com média de
40 anos, que é o pessoal que
viveu mais os anos 70”, diz
Tomas Yamamoto. Mas isso
não significa que outros não
possam participar, já que as
bandas agradam também os
mais novos. Ao vivo, o públi-
co poderá conferir o show do
grupo Appa Tota, que esteve
presente também no ano pas-
sado. E como de costume, o

espaço deve acomodar me-
sas para sentar.

Os convites custam R$
25,00 (antecipados) e podem
ser adquiridos nos seguintes
locais: Haikai Disc Laser, na
Liberdade (11/3277-7267);
Comercial SKT Ltda, na Saú-
de (5587-4414), Nihon
Corretora de Seguros, no
Ipiranga (5061-7888),
Marioke, no Shopping Center
Norte (6222-2085) e Taiyo
Karaoke Restaurante, na
Saúde (578-2629). No dia,
será vendido somente no lo-
cal, ao preço de R$ 30,00.

10º BAILE DOS ANOS 70 –

KUBA LIBRE

QUANDO: SÁBADO, 5 DE AGOSTO, DAS

21H ÀS 3H

ONDE: BUFFET COLONIAL - AV.

INDIANÁPOLIS, 300 (ENTRADA PELA

RUA MARACATINS), MOEMA

ENTRADA: R$ 25,00 (ANTECIPADO) E

R$ 30,00 (NA PORTA). HAVERÁ

ESTACIONAMENTO COM MANOBRISTA

(PAGO À PARTE)

INFORMAÇÕES: 11/9975-6150

(TOMAS), 9265-2669 (PAULINHO) OU

PELO E-MAIL

KUBALIBRE@TOMAS.COM.BR

ANOS 70

10º Baile Kuba Libre deve
reunir cerca de mil pessoas
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Eles estão completando
dez anos desde que fi-
zeram o primeiro show

para o público da região do
ABC paulista. Na época, em
1996, no entanto, a formação
era outra. O Tribunall, banda
de rock nascida em São
Bernardo do Campo entre
amigos de colégio e liderada
pelo vocalista Kevin (Paulo
Hidaka), reafirma sua posição
no cenário regional e quer se
expandir para novos horizon-
tes através de seu primeiro e
tão esperado CD, “Contatos
Imediatos de Grau Elevado”.

Lançado no último mês, a
produção musical tem sete fai-
xas e uma bônus no final. O
grupo conta ainda na sua for-
mação atual com Cleiton Alves
(guitarra), Fred Morgan (gui-
tarra, teclado e percussão),
Leonardo Romero (baixo) e o
sansei Marcio Tsutsumi (bate-
ria).

Jovens, entre 22 e 27 anos,
eles acreditam que em conjun-
to encontraram a harmonia
para combinar sons e influên-
cias algumas vezes distintas,
mas com o mesmo propósito
de fazer música de qualidade.

No início tocavam covers
de bandas como Soundgarden,
Pearl Jam, Alice in Chains,
Metallica, Led Zeppelin, entre
outras. Mas queriam inovar e
em 1999 resolveram criar seu
próprio som. E já no primeiro
show, durante um festival num
colégio em Santo André, apre-
sentaram algumas músicas em
inglês – sim, no início as com-
posições eram em língua es-
trangeira. “As músicas faziam
sucesso, e a galera curtia.
Nesse lance de empolgação,
muitos amigos e irmãos acom-
panhavam a banda”, recorda-
se Kevin. “Começamos a nos
envolver com as músicas que
curtíamos, e cada vez mais
compúnhamos nossas letras”,
relata o guitarrista Cleiton.

Para o também guitarrista
e percussionista Fred, foi as-
sim que começaram a “ama-
durecer”. Ele via de fora as
participações do Projeto Re-
vólver – nome adotado na épo-
ca – e se juntou ao grupo em
2000. E ancorados na idéia de
entrar no mercado musical,
como é o sonho de muitos, um
acaso cruzou seu caminho.
“Íamos produzir nosso primei-
ro CD em 2001 e fomos víti-
ma de um golpe que corre pro-
cesso até hoje”, lembra o
vocalista. Contam que firma-
ram um contrato com a em-
presa de produção artística de

MÚSICA

Liderada por nikkei, banda do ABC
quer expandir público após CD

Reynaldo Rayol (irmão do can-
tor Agnaldo) e em fase de pré-
produção, o trabalho não teve
continuação e perderam R$ 50
mil. Foi então que surgiu o
nome Tribunall, aposentando
de vez o Projeto Revólver.
“Resolvemos mudar porque
era um jeito de continuar com
a banda e desviar do proces-
so. O nome tinha identificação
com a gente”, afirma Kevin.
E o nome do CD? Ele respon-
de também: “Tem tudo a ver,
em todo esse tempo de banda,
conhecemos amigos de grau
elevado. É uma homenagem a
quem nos ajudou a concluir
esse trabalho, e também para
fazermos mais contato.”

Se por um lado a banda
perdeu a esperança de ficar
famosa nas rádios, o fato ser-
viu para insistir no sonho, e “co-
meçamos a compor mais for-
te”, diz Cleiton. No ano pas-
sado trocaram de novo a for-
mação: saíram três integrantes
e entraram Márcio e Leo, que
já se entrosavam em outras
bandas covers. O sansei toca-
va guitarra, mas passou para
a bateria ensaiando músicas de
Silverchair e Red Hot Chili
Peppers, dos quais fazia cover.
Lá já se entrosava com o ami-
go baixista Leo, que lembra de
como se juntou ao Tribunall.
“Toquei num show acústico e
acabei entrando. Me ofereci
para substituir no baixo e ouvi
o CD dois dias antes”, relem-
bra o músico.

“Achamos uma galera que
dá alma, e não conseguimos
ficar uma semana sem tocar,

que daí já começam as brigas
por e-mail, cobrando”, brinca
ele, que é complementado por
Cleiton: “Damos continuidade
e queremos nos entrosar mais
e evoluir para fixar a forma-
ção. São cabeças novas com
influências diferentes.”

Contatos Imediatos - A pro-
dução do CD começou em
2003, mas foi concluída ape-
nas em junho último. Os músi-
cos justificam a demora como
um meio de não gastar muito
dinheiro, após o “baque” sen-
tido na primeira tentativa. Com
calma, foi possível terminar o
trabalho. “Gravamos tudo,
mixamos, ficamos mexendo
nas músicas e nos arranjos e
fomos completando até deixá-
lo no ponto.”

E sendo essencialmente
uma banda de rock, o vocalista
responde sobre o estilo que
representam: “não dá para de-
finir”. “Temos várias verten-
tes, para economizar, dizemos
que é rock, mas tem grunge
com pegadas de funk, samba,
batidas eletrônicas de
drum’n’bass...”, resume Leo.

Outro atrativo do Tribunall
é a preocupação com os pro-
blemas sociais, percebida nas
letras e nas atitudes da banda.
Da primeira vez que imprimi-
ram um flyer para divulgar um
dos shows, tiveram a idéia de
colocar fotos de pessoas desa-
parecidas da região e um tele-
fone para contato. Atuaram ain-
da no “Todos contra a fome”,
evento celebrado no Clube
Aramaçan, em Santo André,

que reuniu ainda O Rappa e
teve como objetivo arrecadar
alimentos. Dentre outras ativi-
dades já realizadas, o grupo do
ABC contribui com o Lar Es-
cola Pequeno Leão, que cuida
de crianças carentes, e também
se apresenta em festival pro-
movido pelo Movimento Esco-
teiro, em São Bernardo.

“Sempre nos envolvemos
de alguma forma, e consegui-
mos aos poucos mobilizar as
pessoas que estão com a gen-
te no ambiente escolar, famili-
ar, pela comunidade do orkut”,
explica o vocalista nikkei, des-
tacando, por exemplo, a ajuda
a uma das amigas da banda,
cuja filha necessitava de pelo
menos 20 doadores de sangue.
Por mensagens na Internet e
boca-a-boca, reuniram o triplo
de pessoas. E no show de lan-
çamento do CD, agradeceram
a todos que colaboraram. “Até
em termos de letra, é atitude.
Transmitimos para as pessoas
coisas que elas não vêem ou
não querem enxergar. Muitos
pensam em seu próprio umbi-
go e não têm atitude”, lamen-
ta o guitarrista.

“E depois de tudo isso ho-
mem branco. Homem de cor.
E depois de tudo isso todo ho-
mem tem a sua cor. E o seu
valor”, dia a letra “Cor do ho-
mem”, em que trata do racis-
mo. Outras falam de esperan-
ça, das viagens da banda.. “A
letra surge do momento, o es-
tado de espírito para a melo-
dia e a música”, diz Kevin. “E
pode ter mais de um significa-
do, pois é transformada em
poesia”, complementa Marcio.

No site da gravadora Tra-
ma (www.tramavirtual.com.
br/tribunall), em espaço usado
para divulgar novos trabalhos,
é possível encontrar mp3 do
grupo e conhecer as letras.
“Hoje a Internet  é rápida, e a
tendência é aumentar. Por ela
achamos contatos para abrir
mais espaço. É difícil conven-
cer uma rádio para ouvir seu
som e estamos procurando
meios compatíveis com a gen-
te”, afirma Kevin, acrescentan-
do que suas canções devem
chegar até a terra de seus avós.
“Temos amigos no Japão que
curtem nosso trabalho e estão
divulgando nosso som por ali.
E uma rádio de Gifu que tem
um programa para brasileiros se
interessou e deve executar nos-
sa música entre agosto e se-
tembro.”

Aos que querem assistir a
um show da banda, nesta sex-
ta-feira (4) haverá apresenta-
ção a partir das 20h, no bar
Catedral (Rua Padre Manoel de
Paiva, 56, em Santo André). E
no dia 18 tocam em São Cae-
tano, no Salvador Dali Bar, a
partir das 22h (Av. Goiás,
1.452). O e-mail da banda é
contato@tribunall. com.br, e o
tel. para contato 11/7648-4159.

Fred, Cleiton, Kevin, Marcio e Leo compõem o grupo Tribunall, que se apresenta sexta em Santo André
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DESPEDIDA

Cantora Mariko Nakahira fala
sobre a terceira visita ao Brasil

“Sinto o espírito nipônico
mais forte entre os brasileiros
a cada ano que passa”. É des-
sa forma que a cantora japo-
nesa Mariko Nakahira define
o contato com os nikkeis na
sua terceira visita ao Brasil,
que termina amanhã (3), após
88 dias. Com apresentações
por todo o país, incluindo o
“Festival do Japão” e o
“Gueinosai”, além de ter par-
ticipado de programas de tele-
visão de Gilberto Barros,
Goulart de Andrade e Otavio
Mesquita, a cantora revela que
tem planos para os fãs daqui:
pretende gravar um CD com
músicas em japonês e portu-
guês no ano que vem.

 “A língua não é o mais im-
portante, a mensagem é trans-
mitida de coração para cora-
ção. As melodias me emocio-
nam também porque têm mui-
ta poesia”, afirma Mariko, que
faz interpretações em seis idio-
mas, dentre eles, o português.
Além da paixão pela música, a
facilidade para lidar com os sons
e ritmos dos mais diversos per-
mitiu a inclusão de alguns clás-
sicos, como “Garota de
Ipanema” e “Mas que Nada”,
no repertório dos shows. Com
a mesma naturalidade com que
desvenda os segredos das can-
ções internacionais, ela revela
que a seleção das tais é feita
de forma intuitiva. “As pesso-
as trazem muitas sugestões; se
eu me identifico com a sonori-
dade, acabo incluindo no meu
repertório”. E admite que se
sente realizada quando é elogi-
ada por nikkeis de países por
onde passou. “No Paraguai,
‘Largo de Ypacaraí’ foi muito
aplaudida. Esse tipo de retorno
é muito importante para o ar-
tista.”

Revelada aos 16 anos,
quando se consagrou vencedo-
ra do Campeonato Nacional de
Música Popular Japonesa (que
já teve Itsuki Hiroshi como
vencedor de uma das edições),
Mariko confessa que, na épo-
ca, o caminho foi  duríssimo:
para se tornar profissional, o
cantor tinha que ganhar o con-
curso dez vezes consecutivas.
“Existem outras formas de
ganhar projeção no ramo mu-
sical, mas os taikais sempre

foram o caminho mais comum
para chamar a atenção de pro-
dutores e diretores das grava-
doras.”

Hoje, com 10 CDs grava-
dos, a cantora tem a carreira
consolidada no Japão, e tem o
seu talento reconhecido no
Paraguai e no Brasil, onde vi-
sitou várias entidades nikkeis
e participou de 59 apresenta-
ções em quase três meses de
estadia. Para o ano que vem,
além da gravação do CD, ela
pretende participar de eventos
de instituições assistenciais co-
irmãs do Japão no país. “Te-
nho muita identificação com os
brasileiros e pretendo voltar
para dar continuidade a minha
relação com o Brasil.”

Atividades paralelas e ins-
piração - A cantora se emoci-
ona ao mostrar a foto que car-
rega de Misora Hibari, uma de
suas principais influências. “Ela
é a deusa da música”, afirma
Mariko, que durante as apre-
sentações, costuma sempre
lembrar dela. Outra referência
que remete à ícone do Japão é
o arranjador e compositor Eiji
Sassa, responsável por algu-
mas de suas interpretações.
“Ele tinha uma relação muito
próxima com a Misora Hibari
e foi muito importante na mi-
nha vida.”

No Japão, ela costuma con-
ciliar a profissão com as car-
reiras de produtora musical e
professora de canto, as quais
desenvolveu durante o perío-
do em que ficou afastada dos
palcos por conta de um aciden-
te de carro. Apesar de ter in-
terrompido a sua trajetória
musical, ela afirma que a fase
trouxe benefícios até a sua
performance. “O carinho re-
cebido e meu esforço durante
a fase de recuperação fez mi-
nha voz soar mais suave”, afir-
ma. A cantora faz uma con-
clusão do assunto e da sua re-
lação com a música por meio
de uma analogia sobre o perí-
odo pelo qual passou. “Se você
gosta de uma pessoa, mas não
pode ficar com ela, faz de tudo
para esquecê-la. Mas isso só
faz perceber o quanto você a
ama.”

(Gílson Yoshioka)

Cantora empolgou o público durante as apresentações

DIVULGAÇÃO

É de Santo André a nova
Miss Ryuso. Alessandra Yuri
Oshiro foi eleita a nova repre-
sentante do título, durante o 19º
Concurso realizado no domin-
go (30) e que reuniu 18
candidatas nikkeis, descenden-
tes da ilha ao sul do Japão.

As candidatas demonstra-

19º MISS RYUSO

Alessandra Oshiro vence
concurso entre 18 candidatas

ram simpatia e elegância na
passarela do Centro de Cultu-
ra Okinawa do Brasil, em
Diadema. Em segundo lugar,
ficou Lilian Mika Gima (da As-
sociação do Patriarca), e a ter-
ceira colocada foi Cintia Thiemi
Higa (da associação de São
Matheus).

Nova miss (terceira, da esq; p/ dir.) com o quimono típico da ilha

DIVULGAÇÃO
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TÊNIS DE MESA

Seletiva define equipe brasileira
para os Jogos Sul-Americanos

Gustavo Tsuboi, Cazuo
Matsumoto, Carina Murashi-
gue e Lígia Silva serão os re-
presentantes brasileiros nos
Jogos Sul-Americanos. A
Super Seletiva que definiu a
equipe foi disputada no último
final de semana, em São
Bernardo do Campo.

O técnico da Seleção Bra-
sileira, Lincon Yasuda, disse que
ficou surpreso coma classifica-
ção da mesa-tenista Carina
Murashigue. “Ao mesmo tem-
po comprovou ter sido acerta-
da sua indicação para o grupo
das oito selecionáveis em
Macaé. Carina vem regular-
mente obtendo bons resultados
em torneios nacionais e inter-
nacionais. No último Aberto do
Brasil bateu a atleta Linda
Creemers, e teve méritos nas
vitórias sobre Lígia Silva e Karin
Sako. Foi uma boa resposta
àqueles que contestaram sua
indicação”, comentou Yasuda
para o site da Confederação

Brasileira de Tênis de Mesa.
Lígia Silva, que teve come-

ço irregular na disputa, acabou
vencendo a decisão da segun-
da vaga contra Karin Sako em
difíceis 4 sets a 3. Karin mos-
trou regularidade chegando a
quatro finais e venceu uma
derrotando Cláudia Ikeizumi
por difíceis 4 sets a 3.

Gustavo Tsuboi, que deve
jogar a próxima temporada
francesa na Pro B, passou um
susto em seu primeiro jogo
contra Ricardo Kojima, quan-
do esteve atrás no placar por
três sets a um. Depois desse
sufoco venceu todos os seus
jogos com superioridade e con-
quistou a primeira vaga.

Com a desistência de Bru-
no Anjos, a disputa da segun-
da vaga ficou entre Reinaldo
Yamamoto e Cazuo Matsumo-
to. Com um jogo mais consis-
tente, Cazuo acabou vencen-
do porr 4 sets a 1 garantindo a
segunda vaga.

Cazuo Matsumoto ficou com uma das vagas para o Sul-Americano

DIVULGAÇÃO

O Brasil venceu o Canadá
por cinco lutas a três no Giná-
sio Constâncio Vaz Guimarães
(Ibirapuera). Dirigido por Sér-
gio Pessoa, o Canadá perma-
neceu 16 dias em Belo Hori-
zonte e São Paulo para inter-
câmbio, e teve pela frente, no
Desafio disputado sábado
(29), atletas do Projeto Futuro
e alguns integrantes do Proje-
to Nossa Caixa.

Para o presidente da Fede-
ração Paulista, Francisco de
Carvalho Filho, o Chico do Judô,
esses desafios, como o com a
Seleção do Japão e agora com
o Canadá, são um incentivo à
prática da modalidade. “Esses
intercâmbios servem como in-
centivo para os atletas, e a FPJ
está conquistando cada vez
mais um espaço de referência,
já que a arena de judô é a mais
moderna da América Latina e
foi construída para este tipo de
evento. O nível técnico que nós
temos e o volume de judocas
atraem outros países para trei-
nar aqui. E nós temos um cari-
nho especial pela delegação do
Canadá, que é comandada por
Sérgio Pessoa, que foi um
judoca que representou São
Paulo durante muito tempo e
conquistou vários títulos. Isso é
muito gratificante.”

Sergio Pessoa, por sua vez,
aprovou este intercâmbio e es-

pera a delegação do Brasil, no
Canadá. “Os treinos aqui no
Brasil foram ótimos, os judocas
treinaram com muitos adversá-
rios. Acredito que os atletas
aprenderam muito, pois o Bra-
sil tem mais mobilidade nos gol-
pes do que os canadenses, que
foram muito exigidos nos trei-
nos. Agora espero que a dele-
gação brasileira vá para o Ca-
nadá para podermos dar conti-
nuidade a esse intercâmbio”.

Classificatório - Paralela-
mente a este evento foi reali-
zado o Campeonato Paulista-
no Juvenil Feminino e Mascu-
lino, torneio classificatório para
Campeonato Paulista, marca-
do para o dia 5 de agosto, no
Clube Concórdia, em Campi-
nas (SP). Foram classificados
52 judocas.

JUDÔ

Brasil vence o Canadá no
desafio internacional

Presidente da Federação paulista cumprimenta o técnico Sérgio
Pessoa

DIVULGAÇÃO

SUMÔ

Prefeito de Londrina recebe equipe que representou o Paraná
O prefeito Nedson Mi-

cheleti recebeu no último dia
28, em seu Gabinete, a visita
da equipe londrinense de sumô,
que disputou o 45º Campeonato
Brasileiro, realizado nos dias 22
e 23 de julho, na cidade de
Araçatuba (SP).

Em clima de descontração,
os cerca de 45 sumotoris e a
comissão técnica, mostraram
ao prefeito os 11 troféus e as
medalhas que foram conquis-
tadas no interior paulista. A
equipe conquistou o primeiro
lugar entre as mulheres, além
dos 2° e 3° lugares no indivi-
dual juvenil, e no absoluto indi-
vidual, acima de 120 kg, o 3º
lugar no peso médio e os três
primeiros lugares no peso pe-
sado.

Nedson também parabeni-
zou a equipe pelas boas colo-
cações no campeonato que,
segundo ele, coloca Londrina
em evidência no esporte.
“Vocês estão de parabéns mes-
mo. Além do trabalho que vocês
fazem e que é muito bonito,
vocês também estão levando o
nome de Londrina para outras
cidades”, ressaltou.

O presidente da União
Londrinense de Sumô (ULS),
Cassiano Joaquim Gomes, ou
Tigrão, como é mais conheci-

do, aproveitou a oportunidade
para agradecer o apoio dado
pela prefeitura. “Se não fosse
pela força dada pelo prefeito
Nedson, nós não teríamos con-
seguido tantos resultados bons.
Eu agradeço muito, também, à
Mazé, à Fundação de Espor-
tes, aos funcionários da prefei-
tura, que estiveram com a gen-
te e nos ajudaram muito”, afir-
mou.

Tigrão também revelou ao
prefeito a intenção de que Lon-
drina seja a próxima sede do
campeonato brasileiro, o que
aumenta a responsabilidade da
equipe da cidade. “Nós esta-
mos tentando trazer o campe-

onato para cá. Se isso aconte-
cer, vamos ver o que eles [atle-
tas] fazem competindo em
casa”, brincou.

A equipe de Sumô de Lon-
drina foi a maior do Brasil a
disputar no campeonato deste
ano, o que também foi conta-
do com entusiasmo ao prefei-
to. “É com muita satisfação
que eu falo que nós fomos a
maior delegação. Se juntásse-
mos os atletas do estado do
Pará inteiro ainda seria uma
equipe menor que a nossa de
Londrina”, comparou.

Além disso, Londrina foi
responsável por um momento
marcante na competição. A

equipe foi a primeira a inscre-
ver, para uma luta de sumô, um
atleta com deficiência visual,
o que, segundo Tigrão, rendeu
momentos emocionantes a to-
dos os participantes.

Para participar dos campe-
onatos de sumô, os atletas
londrinenses estão recebendo
incentivos da Sercomtel, Fun-
dação de Esportes, Academia
Ensaio, Prefeitura de Londrina
e Secretaria da Mulher. Segun-
do explicou o presidente da
ULS, em contrapartida a estes
incentivos, a União Londrinense
de Sumô, oferece a 40 crian-
ças carentes, de vários bairros
da cidade, aulas de sumô, gra-
tuitamente, na entidade.

Durante a visita, a equipe
presenteou o prefeito com uma
das medalhas conquistadas em
Araçatuba. Também foram
homenageados o vice-prefei-
to, Luis Fernando Pinto Dias,
e a secretária da Mulher, Ma-
ria José Barbosa, a Mazé, que
é madrinha da equipe.

“É bom lembrar que este
trabalho em equipe ajuda, além
de tudo, a formar caráter. Que
Deus continue abençoando
para que vocês continuem fir-
mes nessa batalha, levando
sempre o nome de Londrina”,
salientou Nedson.

Prefeito Nedson Micheleti recepcionou delegação londrinense

DIVULGAÇÃO

O fim de semana reuniu
centenas de pessoas em
Jabaquara para conferir o 14º
Campeonato Brasileiro de Se-
leção Regional de Gateball,
promovido pela União dos Clu-
bes de Gateball do Brasil. Par-
ticiparam no total 128 equipes,
divididas nas categorias
Kooreisha e Soonem.

Da primeira, com atletas

acima de 70 anos, os vence-
dores foram: Casa Verde-B
(campeão), Matilde-A (vice),
Saúde-A e Carrão Kyoyu-A
(terceiros lugares). A classifi-
cação da categoria Soonen, até
69 anos, ficou da seguinte for-
ma: São José dos Campos-A
(campeão), Kyuyu-B (vice),
Saga A e Araguari (terceiros
colocados). Pela classificação

GATEBOL

14º Campeonato Brasileiro consagra São José dos Campos-A
geral, a equipe São José dos
Campos-A foi o campeão ge-
ral.

Algumas das partidas fo-
ram memoráveis e de elevado
nível técnico, de acordo com
os organizadores, como
Goiânia-A x Prudente-A e
Kyuyu-A x Gloiânia-B, já na
fase de Tournament da cate-
goria Soonem. As finais, emo-

cionantes, foram entre Casa
Verde-B x Matilde-A, na ca-
tegoria Kooreisha, e São José
dos Campos-A x Kyuyu-B, na
Soonem.

O campeonato foi realiza-
do no Centro Esportivo Prof.
Riyuzo Ogawa, em São Pau-
lo, e reuniu mais de 750 prati-
cantes de diversas regiões do
País.

ERRATA
Diferentemente do que foi
publicado na edição passa-
da (29 de julho a 01 de agos-
to), o sumotori Ricardo
Aoyama tem um casal de
filhos e como o próprio in-
formou “80%” de sua par-
ticipação no 45º Campeona-
to Brasileiro, realizado nos
dias 22 e 23 de julho, em
Araçatuba, deve-se à comu-
nidade nikkei de Mogi.

Reunir e integrar as as-
sociações nipo-brasilei-
ras da zona sul de São

Paulo para propiciar a conti-
nuidade e a divulgação da cul-
tura japonesa. Esse é o objeti-
vo do 1º Festival de Integra-
ção Nipo-Brasileira, que acon-
tece no próximo domingo (6),
das 9 às 16 h, no Centro de
Esporte, Cultura e Lazer do
Parque Fontes do Ipiranga, em
São Paulo. Organizado pela
União das Associações Nipo-
Brasileiras da Região Sul
(Unibra), o evento contará com
várias atividades esportivas,
culturais e da área médica,
além de comidas típicas japo-
nesas e brasileiras. A festa
serve também como um refor-
ço às negociações com o go-
verno estadual para a constru-
ção do Centro Olímpico Nipo-
Brasileiro, complexo que ofe-
recerá instalações para ativi-
dades sócio-esportivas. 

 O vereador Aurélio Nomu-
ra destacou a importância da
Unibra para o projeto de cons-
trução do centro. “O projeto de
parceria com o ex-subprefeito
do Jabaquara, Walter Ihoshi e
inúmeras associações nikkeis
trouxe mais força junto ao go-
vernador Cláudio Lembo e à
secretaria estadual do Desen-

volvimento Social para a con-
cessão de uso da área”. Ele
afirmou também que, além da
confraternização, o evento de
domingo servirá para a que a
população tome conhecimen-
to do andamento das negocia-
ções. “Esperamos sensibilizar
as autoridades para agilizar o
processo de reivindicação des-
se espaço público, que não
está sendo aproveitado.”

Para o vereador, a aprova-
ção do projeto auxiliaria na for-
mação de cidadãos. “A escola
é ineficiente, precisamos tra-
balhar com a educação infor-
mal. O esporte serve para a
formação do caráter das cri-
anças e traz uma melhor pers-
pectiva de vida para elas”. Ele
destacou, ainda, a importância
da união das entidades nas
comemorações do centenário
e a integração à sociedade bra-
sileira. “Todos nós, nikkeis, te-
mos pelo menos um não-des-
cendente na família. Precisa-
mos unir esforços até o Cen-
tenário para que possamos
celebrar essa festa com a par-
ticipação de toda a sociedade
brasileira.”

Segundo o presidente da
Associação Cultural e Assis-

tencial Nipo-Brasileira do
Jabaquara, Oscar Takao Take-
hara, a construção do comple-
xo daria melhores condições
aos desportistas numa das áre-
as mais críticas de São Paulo.
“Existem cerca de quatro mil
atletas nikkeis praticando atle-
tismo. A cidade oferece ape-
nas dois locais, que nem sem-
pre estão à disposição. Com a
construção do nosso Centro
Olímpico, poderíamos auxiliar
também as pessoas carentes
da região, com o apoio de en-
tidades, universidades e da so-
ciedade civil”.

Takehara destacou que a
realização da festa e a própria
construção do centro são ape-
nas o começo de uma série de
iniciativas em prol da comuni-
dade nikkei e brasileira. “O atle-
tismo é apenas o primeiro be-
neficiado, pois vamos estender
nossos esforços para outras
modalidades também. Com o
resultado positivo de nossas pri-
meiras ações, teremos motiva-
ção para realizar propostas fu-
turas”, conclui.     A Unibra é
composta por seis associações
da zona sul da cidade: Associ-
ação Cultural e Esportiva
Jabaquara (Ajab), Associação

Cultural e Esportiva Saúde
(Ace Saúde), Associação Cul-
tural e Esportiva São Judas
(Aesj), Associação Cultural e
Esportiva Vila Moraes (Acvm),
Associação  Esportiva e Cultu-
ral Okinawa do Ipiranga (Aeco
Ipiranga) e Tenri Diadema.   

   
Mutirão da Saúde - A orga-
nização está preparada para
cerca de 2000 atendimentos no
evento, que contará com a par-
ticipação de aproximadamen-
te 70 voluntários, dentre mem-
bros dos Rotary Clubs de São
Paulo e profissionais da área
de saúde. A realização do
mutirão tem a finalidade de di-
vulgar os serviços que pode-
rão ser prestados à comunida-
de carente da região do par-
que, que está na divisa de São
Paulo e Diadema, tendo a seu
redor os distritos de Jabaquara,
Sacomã, Cursino e Jardim
Campanário (Diadema). Na
região existem aproximada-
mente 130.000 moradores em
situação de risco social e pri-
vação dos principais serviços
sociais.

Os atendimentos estarão a
cargo da Secretaria Estadual
de Assistência e Desenvolvi-
mento Social, dos Rotary Clubs
de São Paulo (Aeroporto, Imi-
grantes, Ipiranga, Jabaquara e
Saúde), Instituto Medial, ADJ,
Eoma e Academia Tiradentes
de Odontologia.

(Gílson Yoshioka)
 
FESTIVAL DE INTEGRAÇÃO
NIPO-BRASILEIRA
ONDE: PARQUE FONTES DO IPIRANGA

(AO LADO DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES

IMIGRANTES)
RODOVIA DOS IMIGRANTES KM 11,5 –
BAIRRO AMERICANÓPOLIS - SÃO PAULO

QUANDO: DOMINGO(6), DAS 9 ÀS 16H

ENTRADA : FRANCA

FESTIVAL DE INTEGRAÇÃO

Evento de confraternização nikkei
acontece no domingo em São Paulo

Representantes esperam unificar modalidades nikkeis
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Nem bem terminou a 21ª
edição do “Brasileirão
2006” e a Abrac (As-

sociação Brasileira de Canção
Japonesa) já tem um árduo
caminho pela frente: definir a
nova diretoria que assumirá a
entidade e também o local da
realização do concurso no ano
que vem. Ambos os assuntos
serão discutidos na assembléia
geral, marcada para outubro,
em Londrina, no Paraná.

De acordo com a atual pre-
sidente em exercício da Abrac,
Akemi Nishimori, ainda não há
nenhuma previsão quanto ao
novo nome que assumirá a
entidade, após o então presi-
dente Kencho Yamada ter de
se afastar por problemas de
saúde. “Ainda não temos pre-
visão sobre quem poderá as-
sumir a presidência. Vamos ter
de esperar até outubro para
definir essa situação”, explica
ela, adiantando que não há
pressa em se chegar a um con-
senso. “Não há problema em
se pensar tão rápido em um
nome. A Abrac é uma família
e se ninguém ainda se mostrou
interessado é por causa da mo-

tivação e esforço de se fazer
esse ‘Brasileirão 2006’.”

Apesar de ainda ninguém
ter sido oficialmente apresen-

tado como candidato ao posto
máximo da entidade, sabe-se
que um grupo está em forma-
ção para assumir o controle da
Abrac, mais especificamente
do Paraná. Ainda sem uma
definição geral sobre quem
será o escolhido, a expectati-
va é que o eleito seja um dos
que ajudaram a fundar e difun-
dir o concurso e a própria
Abrac. “Se realmente há esse
grupo, não estamos sabendo”,
adianta Nishimori. Nem mes-
mo ela, que atualmente res-
ponde pelas ações, cogita so-
bre a “reeleição”. “É um tra-
balho muito gratificante, mas
vamos depender do que acon-
tecer na assembléia.”

Além de se preocupar com
os caminhos políticos, os atu-
ais dirigentes também já se
preparam para começar os pla-
nejamentos pensando em
2007. O primeiro passo é acer-
tar qual a cidade que sediará o
concurso. Até o momento, os
rumores dão conta de que
Campo Grande (MS), Ribeirão
Preto (SP) e Maringá (PR) já
se manifestaram para sediar o
Brasileirão do ano que vem.
Dessas três cidades, somente
a do interior paulista ainda não
recebeu o concurso.

Para o vice-presidente da
Abrac e líder da UPK (União
Paulista de Karaokê) Luiz
Yuki, qualquer das três cida-

KARAOKÊ

Após sucesso em São Paulo, Abrac se prepara para
definir diretoria e local do Brasileirão 2007

des – ou mesmo a de outras
regionais que podem surgir
querendo sediar o concurso –,
será “muito bem-vinda”. “Re-
almente nós não temos a con-
firmação, mas se for qualquer
uma das três ou mesmo de
outra, temos a certeza que o
concurso estará em boas mãos.
Hoje o karaokê está muito di-
fundido por todo o Brasil e
cada vez mais percebemos que
a infra-estrutura tem melhora-
do”, diz.

UPK -  Se a Abrac se prepa-
ra para definir o futuro políti-
co, a UPK já tem praticamen-
te tudo certo em relação ao
“Paulistão 2007”, que aconte-
cerá em São Bernardo do
Campo, além de projetar as
ações em 2008, ano do Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil.

Segundo Yuki, que assumiu
novamente a presidência no
primeiro semestre, os prepara-
tivos já estão a todo o vapor,
incluindo algumas novidades
tanto para público quanto para
os cantores. “Não vou adian-
tar muitas coisas, pois ainda
estamos em fase de acerto da
diretoria. O que já podemos
falar é que realmente será um
evento especial, com mais can-
tores e um local muito bom.
De antemão já podemos ga-
rantir que será um dos
‘Paulistões’ para entrar na his-
tória”, comenta ele.

Para 2008, o concurso pau-
lista também já possui lugar e
dia marcados. Será no
Anhembi, nos dias 21 e 22 de
junho, data que coincidirá com
o Centenário. Entre as atra-
ções prometidas, estão a pre-
sença, claro, dos melhores can-
tores do estado e também de
artistas japoneses, que virão ao
Brasil para apresentações ao
público.

Akemi Nishimori espera por definição de nova diretoria da entidade, a ser discutida em outubro
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SUPERDÍNAMO (*)

Atrapalhado, preguiçoso,
mas bem-intencionado. As-
sim era o menino Mitsuo, uma
típica criança japonesa de
classe média, que por um des-
ses acasos da vida acabou se
tornando um dos super-heróis
infantis mais cultuados no
Japão e no Brasil: O Super-
dínamo.

Com o título em japonês
de “Paa Man” daí o símbolo
com a letra “P”, Superdína-
mo foi criado em mangá pela
dupla Fujiko Fujio, a mesma
que criou Doraemon e Obake
no Que Tarõ (não exibido no
Brasil). A popularidade nos
quadrinhos motivou a produ-
tora Tokyo Movie a fazer uma
série de desenho animado
preto e branco, que estreou
em 1967 na TV japonesa.

Mitsuo foi escolhido e
apelidado de Dínamo nº1 pelo
líder de todos os Dínamos, o
Super-Homem (que era uma
versão adulta dos Dínamos,
que aparecia de vez em quan-
do em alguns capítulos da sé-
rie). alguns outros Dínamos
eram o nº2, um macaquinho
muito inteligente que não fa-
lava - grunhia, e a nº3, uma
menina. Todos eles recebe-
ram um “kit” Superdínamo,
composto por um capacete-
máscara que dá superforça a
quem a veste, uma capa que
faz voar, um broche em for-

ma de “P” que serve de
comunicador e - o mais inte-
ressante de tudo - um robô
cópia, um boneco que pare-
cia uma mumiazinha que as-
sumia a forma da pessoa que
apertasse o seu nariz.

No caso dos Dínamos, o
robô-cópia servia para substi-
tuir a presença deles em casa
enquanto eles saíam para com-
bater o mal, sem que ninguém
percebesse a falta deles e que
também ajudava-os a mante-
rem suas identidades em se-
gredo. Mas Mitsuo usava seu
robô também para tarefas “de-
sagradáveis”, como fazer sua
lição de casa. Quem não que-
ria ter um desses, mesmo com
o incômodo de ter de escon-
der no armário?

As aventuras de Superdí-
namo eram ingênuas e chei-
as de bom humor, uma diver-
são despretensiosa para as
crianças que viam o desenho
na extinta TV Tupi, nos idos
anos 70. Além disso, Super-
dínamo nos fez conhecer há-
bitos de crianças do outro
lado do mundo, como sentar
em “tatami”, tirar os sapatos
antes de entrar em casa, dor-
mir em “futon” e comer boli-
nho de arroz. Curioso como
esse desenho tão peculiar fi-
cou na memória da gente...

Outras matérias sobre
mangá você encontra no
site: www.abrademi.com

MANGÁ/ANIME

Superdínamo: atrapalhado e preguiçoso, mas bem-intencionado

REPRODUÇÃO

XXII KARAOKÊ TAIKAI BROOKLIN
30/07/2006

Associação Provinciana Osaka Naniwa-Kai
Jurados: Cecília Ohira, Massakatsu Sato e Shiguenobu Yoshimura

Categoria Cantor(a) Música

B 6 e B 5 Massanobu Nakati Yumeo Mo Itido
A 6 Miyoko Yamamoto Taiki Bansei
A 5 Yukiyo Yoshida Ken Hitosuji
Esp 6 Haruko Oda Nagaragawa
Esp 5 Satiyo Shiguematsu Kague o Shitaite
Extra 6 Tiyoko Yoshimura Gueido Itidai
Extra 5 Tamiko Ozaki Nagaragawa
S Extra 4 Shozo Okamoto Sado No Koi Uta
B 4 Massako Kakuda Shinanoji
A 4 Lyra Aoki Shuse Kaido
Esp 4/GR 1 Ryoko Utida Abare Daiko
Esp 4/GR 2 Luiz Hara Sukini Narazuni Irarenai
Extra 4 Sadako Oga Koi Nagusa
Natsu B Marina Koketu Seto No Hana Yome
Natsu A Akemi Furusawa Niizuma Ni Sasagueru Uta
Natsu Esp Tizuyo Fugita Shamisen Madorosu
Natsu Extra Massahiti Shimada Tenro
B 3 e B 2 Nobuko Kajia Shinobi Goi
A 3 e A 2 Yoshiko Inamine Fujii Ai No Mero
Esp 3 e 2 Hiroshi Momose Showa Nagare Uta
Extra 3 e 2 Massahiti Shimada Jinsei
B 1 Kazuyoshi Matsumoto Hashi
A 1 Ricardo Jinbara Noren
Esp 1 Marcos Jinbara Itiguiri
Extra 1 Sandra Sasaki Sangue
S Extra 3 e 2 Eiko Hojo Kami

I KARAOKE TAIKAI GUNMA

30/07/2006
Shizuoka

Jurados: Massako Ishihara, Kimico Hirai E
Takako Suguita

Categoria Cantor(a)

Cat Cantores
B-6 Okura Carlos
B-5 Moriguchi Noriko
A-71 Nomura Ko
A-72 Tanaka Machiko
A-6 Iwasaki Kiyotaka
Esp71 Mory Shigueru
Esp72 Takeuchi Mariko
Esp-6 Nomura Tatsuro
Ext71 Hoshiura Yukio
Ext72 Aoyama Nobuko
Ext-6 Koya Shizuo
Tib Ko Patricia
Doyo Fujita Karen
Shj Hirai Kumataro
B-4 Taniguchi Miyoko
A-5 Nakayama Yoshiko
A-4 Sato Satie
Esp-5 Oki Fumio
Esp41 Hirakawa Yoshisaburo
Esp42 Ishikawa Issao
Ext-5 Miyamura Mitio
Ext41 Onoda Sumae
Ext42 Uehara Shin
Sex-5 Uemura Massashi
Sex-4 Suzuki Paulo
B-3 Shinzato Harue
B-1 Miwa Adriano Toshio
A-3 Oshiro Kazuko
A-2/1 Kobe Sandra
Esp-3 Tamura Keiko
Esp21 Obuchi Nozomi
Ext-3 Obuchi Tomi
Ext21 Shintome Eiko
Sex32 Takazono Yoshie

XXIV KARAOKE TAIKAI DO PIONEIRO
SAGA

30/07/2006
Saga Ken

Jurados: Walter Okazaki, Kazuo Shikay,
Youko Honda e Yukihiro Sakai

Categoria Cantor(a)

Shinjin Tamako Huama
B-7 E 6 Tieko Minami
A-7 Yoshiharu Yoshida
A-6 Yoshiko Sakuma
Esp-7 G 1 Ikezaki Kazuto
Esp-7 G 2 Masayoshi Tokiyama
Ext-7 G 1 Kiyoshi Endo
Ext-7 G 2 Takako Ogawa
Esp-6 G 1 Paulo Nakadate
Esp-6 G 2 Luiz Onuki
Doyo Miwa Teruya
Tibikko Toshi Teruya
B-5 Shotaro Hirata
Ext-6 Shizuo Koya
A-5 Mitsuo Makabe
Esp-5 Satiko Saji
Dif-A Ei Saito
Dif-Esp Aurea Shima
Ext-5 Tushizue
B-4 Tooru Hachiya
Dif Ext Mario Nakatani
A-4 Tieko Kaetsu
Esp43 Arnaldo Tachibana
Dif Supext Shiroko Watanabe
Sex-4 Shiroko Watanabe
Ext-4 Kimiyo Hasegawa
B-321 Mitsuru Teruya
A-3 Rosa Yoshida
A-1 Fabio Tsukahara
Ext321 Minoru Okamoto
Sex-3 Nanko Hino
Sex21 Akemi Okamoto

“Fomos convidados para
fazer parte dessa grande
festa e tenho certeza de que
será um evento especial.
Vamos reunir os melhores
no palco e intercalar com al-
guns shows especiais. Acho

que é uma grande forma de
homenagear quem gosta e
aprecia a música japonesa e
uma junção de forças com os
próprios dirigentes que cui-
dam do Centenário”, finali-
za Yuki.


