A N O 9 – N º 2 1 74 / 2 0 8 9 – S Ã O P A U L O , 02 A 08 DE DEZEMBRO D E 2 0 0 6 – R $ 2 , 0 0

AGENDA
O CIATE (Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador no Exterior) realiza nos
dias 5 e 8 de dezembro cursos
preparatórios para quem pretende trabalhar no Japão. Na
terça (5), o tema será “Conhecendo o seu melhor amigo:
você” e na sexta (8), “Seguro
contra acidente de trabalho no
Japão”. Os cursos são gratuitos e acontecem sempre das
14 às 16h30. O Ciate fica na
Rua São Joaquim, 1º andar, sala
11 (prédio do Bunkyo). Informações pelo tel.: 11/3207-9014.

Seis meses após deixar o cargo,
Nagashi Furukawa ‘desabafa’
MARCUS IIZUKA

Seis meses depois de ter entregado sua carta de
demissão ao governador Cláudio Lembo, em 27
de maio, o ex-secretário da Administração Penitenciária de São Paulo Nagashi Furukawa conta
ao Jornal Nikkei sua experiência no cargo. Hoje
juiz aposentado na cidade de Bragança Paulista,
ele destacou algumas conquistas da sua gestão,
como a diminuição de fugas e aumento de presídios no Estado.
Certo de que sua “contribuição já havia sido
dada”, lamenta a falta de apoio do novo governador e afirma que não pensa em voltar ao trabalho
com os presos. Muitas das histórias que vivenciou
nesse período estão sendo escritas pelo próprio e
em breve pode virar um livro de memórias.

O BAILE ÉRIKA KAWAHASHI acontece hoje (2), a
partir das 19h, no Restaurante
Nandemoyá (Rua Américo de
Campos, 9, Liberdade), com
participação especial dos cantores Sadao Okawara, Nelson
Harada, Laura Okumura,
Shizuko Nakayama e Carlos
Miyamoto. Destaque para a
presença de personal dancers
(professores da Academia
Dançando na Lua). Outra atração é o sorteio de um colar de
pedras preciosas. Ingresso: R$
17,00. Informações pelo tel.:
11/9827-9925.
O 3º BAZAR DA SEGREGS (www.segregs.com.
br) acontece amanhã, das 10
às 19h, no Buffet Colonial (Al.
Maracatins, 62, Moema). No
local, exposição e venda de
bolsas, carteiras, necessaires,
jóias e bijuterias que têm como
características principais cores
vibrantes e um look clean.
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Vagas temporárias: ainda dá tempo para
descolar uma oportunidade no fim de ano

Orquídeas embelezam o
Bunkyo neste fim de semana

MARCUS IIZUKA

DIVULGAÇÃO

Com a proximidade das fes- Aos que se encontram na se- porárias, além de ouvir alguns
tas de fim de ano, o corre-corre gunda situação, o Jornal nikkeis sobre as experiências
é geral, seja para as compras Nikkei traz uma matéria so- vividas. Aos atrasados, vale
ou mesmo para aqueles que bre a expectativa do mercado lembrar que ainda é tempo de
buscam faturar um “extra”. para as chamadas vagas tem- procurar uma oportunidade.
—————–—————–—————–—————–—————–———— | pág 6

Local quase sempre tranqüilo e sem nenhum tipo de atrativo,
o estacionamento do Bunkyo transforma-se em um verdadeiro campo florido, com a realização da 7ª Expoverão da Aosp
(Associação Orquidófila de São Paulo). Na ocasião,
cultivadores e produtores estarão presentes para a venda das
plantas, além de dar dicas e aulas gratuitas de cultivo. Assim
como acontece em todas as edições, uma espécie será atração: a laelia purpurata.
—————–————–———–———–—— | pág 8

O CENTRO PASTORAL
DOS IMIGRANTES E A
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ARBITRAGENS já
estão aceitando inscrições
para a “Copa de Futebol
2007”, com início em janeiro.
Voltada a equipes de diferentes etnias, a competição foi criada para integrar diferentes
regiões e comunidades. Aos
interessados, o valor da inscrição é de R$ 1 mil e mais
informações podem ser obtidas pelo tel 11/3392-1197.
“TOMIE GRÁFICA”, a primeira de uma série de quatro
mostras que comemora também o aniversário de cinco
anos de seu instituto homônimo, localizado em São Paulo,
prossegue até 21 de fevereiro. No total, a mostra reúne 75
trabalhos da artista, das 400
que ela criou até hoje, realizados entre 1968 e 2005 Considerada uma das principais pesquisadoras do formato, Tomie
utiliza-se da serigrafia e da
litografia desde 1968 e, a partir de 1987, passa a trabalhar
com chapas de metal. O Instituto Tomie Ohtake fica na Av.
Faria Lima, 201. De terça a
domingo, das 11 às 20h. Informações pelo tel.: 11/ 22451900. Entrada gratuita
A BALADA MORTOS VIVOS – FESTA DO LUAU,
acontece hoje (2), das 21h58 às
5h30, na Mansão Calipso (Rua
Custodio de Aguiar, 300,
Interlagos). Na pista principal
presenças do Dj.Japa, com o
melhor da dance music e black,
e do Vj Adri. Na pista alternativa, Dj.Gutinho (Flash House)
+Dj Pezao+Dj Modi E Dj. Leandro Iha (Psy Trance + Electro
House). Informações pelos telefones: 9913-9083 (Tavinho) ou
9975-6150 (Tomas).

Natsu Matsuri é
atração em
Guarulhos

Tradicional Colégio
São José deve
fechar as portas

10º Dan, mestre do
karatê fala sobre
carreira e futuro

Cidade com uma grande porcentagem de nikkeis, Guarulhos promove amanhã um
evento mais que especial: a
segunda edição do Natsu
Matsuri. Neste ano, a expectativa dos organizadores é
atrair cerca de 2 mil pessoas.
Entre as atrações, destaque
para as danças típicas, cerimônia do chá, exposição de
mangás e os pratos típicos.

Uma das referências históricas
do bairro da Liberdade está
prestes a desaparecer. Com
grande número de alunos
nikkeis, o Colégio São José
deve encerrar as atividades
por conta do prejuízo que vem
acumulando. O Jornal
Nikkei entrevistou o diretor
do hospital, pais e responsáveis de alunos, que divergem
sobre a repentina decisão.

Ele foi um dos primeiros do
mundo a conseguir a graduação máxima no karatê. Responsável pela primeira apresentação do esporte no País
durante as comemorações
dos 400 anos de aniversário
de São Paulo, Yoshihide
Shinzato, 10º dan, é uma das
referências do karatê. O mestre fala sobre a carreira e o
mundialito 2007.
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A partir desta edição, os
assinates do Jornal Nikkei
ganham um novo canal de
comunicação, com o
Nikkei Cidades. Com circulação quinzenal, o novo
suplemente trará as informações e curiosidades da comunidade nikkei, além de
resgatar histórias antigas e
desvendar os principais pontos de interesse comum tanto para os campineiros
quanto para os leitores fora
da região.
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MARCUS IIZUKA
No último dia 24, aconteceu a cerimônia do 36º Prêmio Kiyoshi Yamamoto, nas dependências Dia 28, aconteceu o laçamento do livro “O Súdito (Banzai, Massateru!)”. O lançamento,
da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa.
realizado no restaurante Shintori, contou com o apoio da Fundação Kunito Miyasaka.
DIVULGAÇÃO

Cônsul Nishibayashi entrega o diploma para o
dr. Hideto Arizono

A comissão organizadora do
“Japão à Brasileira”, coordenado por Cláudio Kurita, visitaram o Mercado Municipal da Cantareira para estudarem o formato do evento,
a ser realizado no mês de abril
de 2007. O intuito é mostrar
ao público a culinária japonesa e outras atividades culturais, bem como a importância e o desenvolvimento da
agricultura pelos japoneses.

Fabiola Ota, Sachiko Takeda, Aya Ohara

Os homenageados e o corte do bolo.

Nancy Saeki, Antônio da Silva Rosa Neto, Léo
Sussumu Ota

Jorge Okubaro

Keizo Uehara, Kokei Uehara,Jorge Nagato

Fre Zaragoza

Comissão conhece a nova cozinha da GE

Nos dias 26 e 27, a Empresa Jornalística União Nikkei organizou um passeio a Poços de
Caldas que reuniu diretores e funcionários da empresa

Registrando detalhes do mercado para o evento.

O último domingo (26) foi movimentado na cidade de Ribeirão Pires, com o término do Haru
Matsuri. A festa contou com apresentações musicais e artísticas, além da culinária.
REDAÇÃO JN

Dia 25, no APCD, aconteceu o Bingo das quatro entidades (Ikoi-no-Sono, Kibo-no-iê,
Kodomo-no-sono e Yassuragui Home). Apesar da forte chuva e inundação na cidade, o
público compareceu para participar dos sorteios de prêmios como automóvel e Tvs.

Voluntários de várias entidades trabalham no
evento

Fujinkai da região participou da festa produzindo yakissobas, vendidos rapidamente durante o dia

Ooops!

Membros do Grupo Minbu de Dança.

• O 36º Campeonato Brasileiro Inter-Seleções
de Beisebol Super Veteranos, marcado para os
dias 25 e 26, no campo da Acel em Londrina e
organizado pela Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol e Federação Paranaense.
No domingo semi-final e final foram cancelados devido as forte chuva.
• Dia 15 acontecerá o lançamento do site Imagens do Japão (www.imagensdojapao.com.br)
• Dia 5, a empresa Brastech Inc., sediada em
Tóquio, abre uma filial e comemora com um
coquetel no Maksoud Plaza Hotel.

Joana Osawa, Angélica Biazoto, Luiz Walcir,
Aurora Kakisaka e Antonio Muraki
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Uma parte da comissão organizadora também
volntários

• A Associação Shimane Kenjin do Brasil realizou no último dia 30 cerimônia de entrega
de doação para o Lar de Idosos Vivência Feliz (na Zona Sul de São Paulo). A iniciativa foi
fruto do Bazar Beneficente 2006 realizado pela
associação no último dia 12, quando participaram 25 bazaristas que disponibilizaram produtos como artesanatos, bijuterias e cerâmica, além de pratos típicos da culinária japonesa. 15% da arrecadação foi revertido em medicamentos e doados ao Lar de Idosos
Vivência Feliz.
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ENTREVISTA

Meio ano após saída, Nagashi Furukawa conta como
foi administrar 144 penitenciárias e prepara livro
FOTOS: MARCUS IIZUKA

M

eio ano se passou de
sua saída do comando da Secretaria de
Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo. Foram seis anos e meio de mandato. Com o intuito de ficar três
anos, acabou estendendo por
duas vezes seu mandato, na
mudança do governo de Mario Covas para de Geraldo
Alckmin, e na saída deste último para a campanha à presidência da República. Mesmo
manifestando desejo próprio
de sair, Nagashi Furukawa
acabou correspondendo à insistência dos governadores nos
dois momentos e continuou no
trabalho que teve início em 17
de dezembro de 1999.
Nascido em Presidente
Bernardes, o nissei de 57 anos,
cujo pai veio de Iwate em 1929
e a mãe, de Aichi em 1937, foi
delegado e juiz por 20 anos na
cidade de Bragança Paulista,
onde mora até hoje. Aposentando-se na carreira que exercia, foi chamado pelo falecido
ex-governador Covas a integrar a Secretaria de Segurança Pública. Após três meses,
foi para o Ministério da Justiça. Foi mais um passo para
assumir outra secretaria, que
teria seu terceiro diretor.
Em 27 de maio de 2006, no
entanto, pediria demissão a
Cláudio Lembo, com as constantes pressões que agüentava com o estopim dos ataques
da facção criminosa PCC. “É
uma função muito desgastante. Com mais de seis anos
achava que minha contribuição
já havia sido dada. O motivo
principal de eu ter pedido demissão foi que não senti do

Bem mais tranqüilo e com visão “de fora”, o ex-secretário afirma que situação dos presos é grave

governador Cláudio Lembo o
apoio que achei que deveria
ter, numa crise tão grave como
aquela que aconteceu”, responde Nagashi Furukawa à
reportagem do Jornal Nikkei,
sobre o motivo que o levou a
tomar tal decisão.
Nesta semana, o JN o visitou em sua casa na cidade de
Bragança Paulista, onde mora
há mais de 20 anos. Exatamente seis meses depois do ocorrido, ele falou sobre o tempo
em que esteve como secretário da pasta que cuida dos assuntos referentes às penitenciárias e seus presos em São
Paulo, a crise durante as re-

Longe do estresse da Secretaria, Furukawa dedica-se agora a livro

beliões e ataques no mês de
maio, além de um livro que está
escrevendo e que pode ser
publicado no próximo ano.
Sobre uma solução para os
problemas das penitenciárias e
o seu quadro atual, ele opina:
“É uma situação grave. Aquilo que aconteceu nessa crise
de maio, as rebeliões, os ataques do crime organizado contra policiais e agentes penitenciários, foi das coisas mais graves no Estado de São Paulo.
E a situação de outros Estados não é tão diferente, exceto
pelo tamanho.” Com a experiência de ter enfrentado várias
situações de impasse entre
presos e governantes o ex-secretário sugere que “deveria se
ter uma ação em conjunto de
governo federal com estadual,
mudança de várias leis, para
tornar isso tudo um pouco mais
eficiente.” E compara o desafio mencionando sobre os presídios do Reino Unido, que possuem no total 70 mil presos
(cerca da metade do que São
Paulo acolhe) e que nos últimos dez anos tem se aumentado 150 presos a cada mês
(enquanto no Estado são 800);
ou o Japão, que possui no total
60 mil detentos (menos da
metade da população carcerária paulista) num país geograficamente reduzido em que o

número de habitantes chega
próximo ao do Brasil. “Com
muito menos dificuldades que
as nossas e mais dinheiro, aqui
tínhamos algumas idéias, que
poderiam resolver o problema,
mas definitivamente seria um
processo a longo prazo.”
No Brasil, explica, o objetivo dos presídios é reeducar os
internos e reintegrá-los à sociedade, e de acordo com dados
de 2005, 47% dos presos julgados (40 mil deles) trabalham
e 18% (16 mil) estudam.
“Manter essa estrutura não é
fácil, mas sei que tem de melhorar.” Após um intenso trabalho feito, Nagashi Furukawa
pretende acompanhar o desempenho de novos governantes apenas à distância.
De férias - Aposentado, realiza atividades rotineiras no
escritório de sua casa, dá palestras – esta semana esteve
na Escola Paulista de Direito,
na Liberdade – e gosta de caminhar nas áreas verdes de sua
cidade, uma estância turística,
além de viajar e pescar, um
dos passatempos que curte e
que pode praticar agora que
conseguiu entrar em “férias”.
“Não penso em voltar. Até o
final do ano, decidi que não vou
assumir nenhum compromisso. Mas se alguém quiser me

Relembrando os ataques, ex-secretário afirma que motivação foi política
VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

Entre alguns dos principais
problemas nas unidades
prisionais por quais o Estado
passou com a entrada de um
novo século, estavam o “aumento fantástico” no número
de presidiários (até 800 por
mês), com a necessidade de se
construir “mais de uma
penitenciaria por mês para
acomodar essas pessoas todas,
e ainda um desafio enorme de
desativar distritos policiais da
capital que funcionavam muito mal, com muita gente amontoada, e a Casa de Detenção
de SP, no Carandiru”.
Mas os acontecimentos do
mês de maio deste ano detonaram uma crise dentro de alguns centros de detenção e
trouxe pânico à população,
agravado com os constantes
noticiários da televisão.
“O que aconteceu em maio
de 2006 veio de problemas que
cresceram desde o final 2005.
E isso ocorreu porque os presos começaram um movimento claro de objetivos políticos.
Eles não queriam que o Geraldo Alckmim fosse presidente.
Eu não tenho dúvidas quanto
a isso e digo com base, porque
eu era secretário há seis anos,
os diretores e funcionários das
penitenciárias eram os mes-

Durante depoimento na CPI das Armas: tensão e norvismo diários

mos, já havia o problema da
superlotação, e não houve
mudança nenhum de tratamento. Por que, então, num
ano eleitoral aconteceram tantas coisas?”, ressalta ele, afirmando que membros do PCC
escreveram seu desejo em
muitos documentos. Descontentamento, na verdade, em têlo no governo federal. “Achavam que com o Alckmin o combate seria mais forte, já que ele
foi muito duro com as organizações criminosas. Mas não

era um movimento pró-PT e
sim anti-Alckmin.”
Furukawa descarta ser a
transferência de presos, que já
estava prevista, um dos motivos que originaram os ataques.
E da relação com o secretário
de Segurança Pública Saulo de
Casto Abreu Filho, que preferiu não comentar, apenas disse:
“Houve diferença na forma de
ver o que tinha de ser feito para
combater essa facção criminosa e esse foi um dos motivos
também [da minha saída].”

“E não houve acordo nenhum”, afirma, desmentindo
boatos. “As rebeliões começaram no final da tarde de sexta
[12 de maio], tiveram auge no
sábado e prosseguiram até segunda-feira, quando os problemas estavam se resolvendo,
mas a população estava assustada. O pessoal da Policia Civil
entrou em contato dizendo que
uma advogada poderia ajudar
a resolver a crise, pois se espalhava que o Marcola estava
‘arrebentado’; se ela visse que
ele não estava machucado, isso
serviria como motivo para parar com os ataques. O Lembo
e o secretário Saulo estavam de
acordo e fizemos isso abertamente.. E ela foi com o avião
da PM. Então o governo não
atendeu a nenhuma exigência
do Marcola, apesar de a imprensa ter noticiado algumas
histórias. Em nenhuma penitenciária, quando eu saí, tinha televisão de plasma.”
Num clima mais tenso na
época, Nagashi resolveu desta vez pedir sua saída. Com o
conhecimento das unidades
prisionárias, foi procurado pela
equipe do governador paulista
eleito José Serra sobre o que
tinha de ser feito. Em voltar a
esse cargo, não pensa mais.

ouvir, estou disposto a dizer o
que penso.”
Também lê muito e, como
bom redator, está escrevendo
um livro de memórias. “Nas
horas livres, uso para escrever.
Não é um livro jurídico, técnico. Tento escrever de um jeito
que fique agradável de ler.”
Em primeira pessoa, deve relatar a experiência pela qual
passou prioritariamente entre
1999 e 2006. Está no 14º capítulo, cerca de 150 páginas no
computador, e “penso em mais
três ou quatro”. “Resolvi fazer assim, dividindo por assunto
e sem ordem cronológica, porque se o leitor quiser pular, não
se perde. Fiz um capítulo inteiro sobre as ameaças, registrei as principais, falo sobre o
depoimento na CPI do Tráfico
de Armas, as circunstâncias
da saída, o convite de Covas,
as mudanças...”, detalha.
Até janeiro próximo deve
estar pronto, “mas ainda não
sei se vou guardar na gaveta

para meus filhos lerem ou se
vou publicar”, despista.
Um dos alvos possíveis de
alguns criminosos – já que tem
o respeito de parte dos condenados, pois sua tarefa consistia em zelar por sua segurança dentro dos corredores –,
não tem receio em dizer que
sofria e até hoje sofre ameaças. Tem medo? “Medo não,
talvez um pouco de preocupação. Numa escuta da PM, me
comunicaram que eu estava
como primeiro duma lista, e
sugeriram que eu tomasse cuidado.” Homem da lei, aprendeu a lidar com coisas do tipo.
Eventualmente, como consultor, ainda recebe telefonemas de coordenadores de prisões e colegas, além de jornalistas e pesquisadores até do
exterior que querem saber
mais sobre o sistema prisional
paulista. “É, parece que é um
assunto que desperta a curiosidade das pessoas”, comenta.
(Cíntia Yamashiro)

Números de Nagashi
Com uma pasta a seu lado,
o ex-secretário da Administração Penitenciária de São
Paulo acrescenta dados à entrevista que demonstram resultados de seus seis anos e
meio de mandato. Gráficos e
mais gráficos que lhe dão orgulho do resultado obtido com
o acompanhamento da gestão do PSDB no governo de
São Paulo, mesmo tendo ciência de que ainda há muito
que fazer. E apresenta:
Em 144 presídios, São
Paulo tem 43% dos presos do
Brasil, de acordo com dados
do governo. Destes, 82 foram
construídos em seis anos e
meio, na gestão de Nagashi
Furukawa. “São mais de 140
mil presos [eram 83 mil], mas
ainda, com todas essas construções, há uma deficiência
de 30 mil vagas. Por isso tem
a superlotação, rebeliões,
uma dificuldade de controle...
É como esperar que numa escola com 40 carteiras numa
classe se coloque 60 alunos,
20 sentados no chão; ou então um hospital, que tem dez
leitos e, com 15 doentes, cinco estão dormindo no chão.
Como é que isso pode funcionar bem?”, lamenta, dizendo que a dificuldade se deve
à baixa capacidade de investimento, com orçamento pequeno. “Não adianta apenas
o governador querer investir,
ter vontade, porque está
amarrado”, justifica.

Nestas condições, uma
das regras da política adotada no comando do nissei durante sua permanência na
Secretaria de Administração
Penitenciária era a de conter
gastos. “Quando assumi, em
1999, um preso custava R$
1.222 por mês. Em 2005, o
valor caiu para R$ 686, uma
economia de R$ 536. Fazendo as contas no ano, dá menos R$ 6.400 por pessoa”,
conta.
Todo esse custo, faz questão de esclarecer, se refere a
alimentação, segurança
(agentes de muralha), viaturas para transporte, atendimento médico, jurídico, as
despesas com água e luz...
“Mas o grosso é o salário dos
funcionários. São 29 mil do
Estado. Antes tínhamos um
funcionário para 2,8 presos.
Reduzimos a um para cada
4,5 presos. E o tratamento não
é pior. É preciso que tenha
menor número de pessoas e
que sejam mais eficientes.”
A redução nas fugas também é outro fator preponderante, disse. “O único jeito de
medir a [in]eficiência do sistema penitenciário é o número de fugas, porque a pior
coisa que tem é o administrador deixar o preso fugir, porque ele está lá para cumprir
a pena.”
“Então estou autorizado a
dizer que a administração foi
excelente.”
(CY)
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50 ANOS

Cerimônia na Câmara Municipal
comemora cinqüentenário da ACBJ
DIVULGAÇÃO

P

ara comemorar seu 50º
aniversário de fundação,
a Aliança Cultural Brasil-Japão realizou, no último dia
17, cerimônia na Câmara Municipal de São Paulo, que contou com a participação do governador Cláudio Lembo. Em
seu discurso, Lembo ressaltou
a importância das relações
entre os dois países e lembrou
que acompanhou a chegada da
comunidade japonesa em São
Paulo. “A preservação das
culturas é extremamente importante e apesar de todos os
problemas do passado, conseguimos superar tudo isso”, disse o governador, referindo-se
aos discursos anteriores ao
seu, de representantes japoneses que mencionaram todas as
dificuldades que passaram durante a Segunda Guerra Mundial.
Estiveram presentes na cerimônia, Akira Kusunoki, representando o cônsul geral do
Japão em São Paulo, o presidente do Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa), Kokei Uehara; e o presidente do Enkyo (Beneficência
Nipo-Brasileira de São Paulo),
Seiti Sacai, entre outras autoridades.
Cursos – Criada em 1956, a
fundação tornou-se um cen-

Governador Cláudio Lembo, ao lado do presidente da ACBJ, Teruo Makio e do vereador Aurélio Nomura

tro de excelência da cultura
japonesa no Brasil e teve
como o primeiro presidente, o
poeta Guilherme de Almeida.
Em 1993, a entidade organizou as comemorações dos 450
anos da chegada dos portugueses ao Japão e em 1995
as comemorações dos 100
anos do Tratado de Amizade
Brasil-Japão.

A Aliança oferece cursos
de língua japonesa e de português para estrangeiros, realiza exame de avaliação do
conhecimento da língua japonesa (proficiência), como
emissão de certificado pelo
governo japonês. Lembo destacou o trabalho dos professores japoneses e fez um desabafo. “Eu gostaria muito

que os professores brasileiros
fosse tratados como os do
Japão”.
São realizados também
eventos culturais, de origami,
ikebana, kirigami, pintura e
cerâmica. E oferecidas bolsas
de estudo e acesso às informações do Japão com uma biblioteca de 18 mil livros e 6 mil
periódicos e uma videoteca.

CENTENÁRIO

Associação recebe doação no valor de R$ 1 milhão
JORNAL NIKKEI

A Associação para Comemoração do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil recebeu seu presente de
Natal antecipado. No último
dia 28, o Grupo IPC (International Press Co) oficializou a
entrega de R$ 1 mi para a entidade.
A cerimônia de doação foi
realizada no escritório da associação, no segundo andar
do prédio do Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa) e contou com as presenças do cônsul geral do Japão no Brasil, Masuo Nishibayashi e de diretores do IPC,
entre eles o presidente do grupo, Leonard Muranaga.
Emocionado, o presidente
da Associação para Comemoração do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil, Kokei Uehara, disse que
“hoje é o dia mais importante
para nós”. “Trata-se de um
passo importante porque o
apoio vem de uma empresa
que tem brilhado no Japão. É
um exemplo de cidadania e
humanidade que certamente
contribuirá para realizarmos
nosso grande sonho, que é a
comemoração do Centenário

Kokei Uehara recebeu a doação das mãos dos diretores do IPC

com dignidade”, destacou
Uehara, lembrando que ficou
surpreso com a iniciativa.
Gastar bem – “Quando estivemos no Japão, entre o final de setembro e o início de
outubro, fomos muito bem recebidos pelo empresário
Leonard Muranaga, que manifestou total apoio ao Centenário”, lembrou Uehara,
referindo-se à visita que ele
e o presidente do Comitê
Executivo, Osamu Matsuo,
fizeram ao Japão na tentati-

va de buscar apoio dos japoneses, em especial do governo japonês, para os festejos.
“Mas a surpresa maior foi
quando retornamos ao Brasil
e recebemos uma carta na qual
o Grupo IPC falava sobre a
doação”, destacou Uehara,
acrescentando que “a única
promessa que fazemos é a de
gastar bem cada centavo”.
Já Osamu Matsuo espera
que a doação represente uma
grande partida para as comemorações. “Ao mesmo tempo, aumenta nossa responsa-

CURSO

Asebex abre inscrições para Koshukai 2007
Jovens interessados em
estagiar ou estudar no Japão
no ano que vem através de
bolsas de estudos cedidas pelo
governo de lá, podem ir se preparando. Já estão abertas as
inscrições para o Koshukai
2007 (seminário preparatório
para futuros bolsistas brasileiros no Japão), que acontecerá
entre os dias 8 de janeiro e 2
de fevereiro de 2007, organizado anualmente pela Associação Brasileira de Ex-Bolsistas no Japão (Asebex).
O objetivo do Koshukai é
oferecer informação e orientação aos candidatos às bolsas
de estudo ou estágio no Japão
e demais interessados, além de
promover a integração dos
seus participantes. Através de
palestras, apresentações, dinâmicas e mesas-redondas, o
curso abordará temas como

etiqueta japonesa, costumes,
cultura, dicas do cotidiano, dados históricos e geopolíticos do
Brasil e do Japão, entre outros.
“Quando participei do
Koshukai, aprendi muita coisa
que não sabia sobre o Japão, o
que meu ajudou muito quando
fui estagiar naquele país. Foi
uma experiência inesquecível,
mas o melhor de tudo é que
pude conhecer outras pessoas
que também estavam indo ao
Japão para estudar ou estagiar.
É uma grande oportunidade de
conhecer gente nova e de
aprender um pouco mais sobre
o Japão e sua cultura tão rica”,
diz o atual presidente da
Asebex, Eduardo Katsuhiko
Kashimata, bolsista no ano de
2004 pela província de Saitama.
O Koshukai constitui o
mais importante meio de preparo dos representantes de

nosso país no Japão. Apesar
de ser voltado a futuros bolsistas, o curso é aberto a todos os interessados em aprofundar seus conhecimentos
sobre o Japão.
As inscrições podem ser feitas pelo site www.asebex.org.br.
KOSHUKAI - SEMINÁRIO PREPARATÓRIO PARA FUTUROS
BOLSISTAS NO JAPÃO
DATA: 08 DE JANEIRO A 02 DE
FEVEREIRO DE 2007
HORÁRIO: 19H30 ÀS 22H (RECEPÇÃO E
INSCRIÇÃO A PARTIR DAS 19H)
LOCAL: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ASSISTENCIAL IWATE KENJINKAI DO BRASIL RUA TOMAZ GONZAGA, 95, LIBERDADE,
SÃO PAULO-SP
VALOR: 80 REAIS ATÉ O DIA 28/12;
100 REAIS APÓS O DIA 28/12
INSCRIÇÕES: WWW.ASEBEX.ORG.BR
ORGANIZAÇÃO: ASEBEX - ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE EX-BOLSISTAS NO JAPÃO

bilidade no sentido de organizarmos uma comemoração
condigna”, afirmou Matsuo.
Para o presidente da Comissão de Finanças, Renato
Nakaya, “a doação não representa apenas um pontapé
inicial, mas a formatação do
grande evento que queremos
realizar”.
Discursando em nome do
Grupo IPC e da família
Muranaga, Leonard disse que
“apesar de estarmos no Japão,
somos todos nipo-brasileiros e
temos a obrigação de contribuir para a realização deste
grande evento”.
“Fiquei surpreso ao ser informado pelos membros da
associação que somos a primeira empresa a contribuir.
Ficamos honrados, mas não
queremos ser a última empresa [a contribuir]. Esperamos que não só as empresas,
mas também todos os nipobrasileiros contribuam com a
associação”, discursou
Leonard, acrescentando que
a doação “é um primeiro passo, pois vamos continuar contribuindo sempre para o engrandecimento da comunidade”.
(Aldo Shiguti)

Aspecto da Coabitação na
União Estável – Parte I
Antigamente, quando se
falava em união estável todos
se sobressaltavam, os comentários a respeito eram à
boca pequena, não havia qualquer legislação pertinente, e,
pasmem, os tribunais chegavam a decidir até que as companheiras (geralmente, as
mulheres eram as grandes
prejudicadas) deveriam receber algo no final do tal relacionamento por serviços prestados.
Entretanto, é de se ver que
era uma realidade. Havia tantas uniões estáveis, verdadeiras famílias e sem qualquer
proteção. Cedo ou tarde alguma providência iria surgir.
Assim, certa está a Constituição Federal de 1988, quando reconhece a união estável
como entidade familiar, trazendo-a ao abrigo da lei.
Porém, somente em 1994
e posteriormente em 1996 leis
específicas trataram da matéria.
Com a edição da Lei 8971,
de 29/12/1994, regulou-se o
direito dos companheiros a
alimentos, nos mesmos direitos e deveres existentes entre os cônjuges, e à sucessão.
A Lei 9278, de 10 de maio
de 1996, que regulamentou o
§ 3º do artigo 226 da Constituição Federal, reconheceu
como entidade familiar, como
união estável ou concubinária
propriamente, a convivência
duradoura, pública e contínua,
de um homem e uma mulher,
estabelecida com objetivo de
constituição de família. Como
se vê, não reconhece a lei a
relação homossexual e nem
estipula prazo certo para a
existência de união estável.
O Novo Código Civil, em
seus artigos 1723 a 1726,
conceitua a união estável nos
moldes da Lei 9.278/96.
Vejamos:
“Art. 1723. É reconhecida como entidade familiar a
união estável entre o homem
e a mulher, configurada na
convivência pública, contínua
e duradoura e estabelecida
com o objetivo de constituição de família.”
§ 1º. A união estável não
se constituirá se ocorrerem

os impedimentos do art. 1521;
não se aplicando a incidência
do inciso VI no caso de a
pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.
§ 2º. As causas suspensivas do art. 1523 não impedirão a caracterização da
união estável.”
Da leitura desses dispositivos conclui-se que a união
estável é a convivência pública entre o homem e a mulher livres, de maneira contínua, isto é, sem qualquer interrupção, duradoura e constituindo família. Como se verifica, os mesmos impedimentos para o casamento são
aplicados à união estável, é
claro, excluindo-se o impedimento VI, que se refere às
pessoas casadas.
São elementos essenciais
para a configuração da união
estável: a) diversidade de
sexo; b) ausência de matrimônio válido e de impedimento matrimonial entre os companheiros (não se aplica o art.
1521, V, do Código Civil, no
caso de a pessoa se achar separada judicialmente ou de
fato); c) convivência marital
pública, contínua e duradoura; d) intenção de constituir
família.
Há muito a jurisprudência
tem se manifestado no sentido de que não é necessária a
convivência contínua de determinado prazo para a existência de união estável. Porém, algumas legislações específicas, mormente as entidades responsáveis pelo pagamento de pensão, não se
adaptaram a nova realidade.
A exigência de prazo para a
constituição de união estável
não existe na lei específica e
nem na Constituição Federal.
Não podem essas entidades
fazerem tal exigência por ilegal.
Mais recentemente, cuidamos de um caso em que
havia sentença de reconhecimento de união estável e a
autarquia previdenciária negou a pensão porque não estavam morando sob o mesmo teto quando do falecimento do segurado.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo
Integrante do Harada Advogados Associados
felicia@haradaadvogados.com.br

São Paulo, 02 de dezembro de 2006
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CIDADES/GUARULHOS

CIDADES/CURITIBA

2ª edição do Natsu Matsuri traz
diversidade de cultura japonesa
DIVULGAÇÃO

E

mpenhada em mostrar
todo o potencial da comunidade nikkei local, a
cidade de Guarulhos prepara
para amanhã (3) um festival
que engloba praticamente todos os aspectos da cultura japonesa. Trata-se do “Natsu
Matsuri” (Festival de Verão),
evento que neste ano chega
em sua segunda edição com
novidades tanto em termos de
atrações quanto de infra-estrutura.
Organizado e promovido
pela Uceg (União Cultural e
Esportiva Guarulhense), a festividade ganha um formato diferenciado em relação ao ano
passado. Em vez de ser realizado em dois dias, o Natsu
Matsuri acontecerá somente
em um, devido à maior
praticidade e ao dinamismo do
festival.
Entre as atrações, diversidade é a palavra da vez. Se
em 2005 as atividades incluíram diversos aspectos da cultura oriental, desta vez não será
diferente, pois estarão lá a tradicional cerimônia do chá, com
direito a demonstração e uma
pequena apresentação sobre o
ritual; além dos conceitos e

Tradicional cerimônia do chá é uma das atrações do evento

fundamentos de ikebana, através da exposição montada pela
Fundação Mokiti Okada. Ainda na seção “natureza”, os visitantes terão a oportunidade
de ver (e comprar) flores das
mais variadas espécies, além
de orquídeas diretas de um
produtor. Ao público, vale a
pena conferir o que alguns
cultivadores estão preparando
para o próximo ano.
Tradição em quase todos
os eventos de grande porte da
comunidade, o comércio de
artesanatos e produtos orientais também marca presença,
através de um bazar que fun-

cionará durante todo o dia
Para matar a fome, a comissão organizadora montou uma
praça de alimentação com
vendas de pratos da culinária
japonesa como temaki, oniguiri
e dorayaki. Denominado “festival”, a área destinada à gastronomia promete ser uma das
mais movimentadas, assim
como acontece em 100 dos
100 eventos relacionados à
cultura japonesa e que trazem
como destaque os pratos típicos.
Nos cálculos dos organizadores, a expectativa é de que
o número de visitantes ultra-

passe as 3,5 mil pessoas, média considerada alta se levar
em consideração que neste
ano a festa só acontecerá em
um dia. Em 2005, passaram
pela sede da Uceg nada menos do que 7 mil pessoas.
Segundo o presidente da
Uceg, Fernando Mukuno,
com a realização do segundo
festival, a idealização do Centenário da Imigração fica mais
próxima, pois a idéia do Natsu
Matsuri é justamente criar um
vínculo entre comunidade local, lideranças e preparativos
para os festejos. Na visão do
dirigente, “todos estão se mobilizando para a realização da
festa em 2008. Com certeza
teremos uma representação
muito boa por parte dos moradores de Guarulhos”.
2º NATSU MATSURI
QUANDO: 3 DE DEZEMBRO (DOMINGO)
ONDE: UCEG (UNIÃO CULTURAL E
ESPORTIVA GUARULHENSE)
LOCAL: RUA MARIA ZINTL, 232,
COCAIA, GUARULHOS. COM

DIVULGAÇÃO

O deputado
estadual Luiz Nishimori (PSDB)
entregou ao diretor do Museu
Arte Fuji de Tóquio, Mitsunari
Noguchi, representante do presidente da SGI –
Soka Gakkai Internacional, Daisaku Ikeda, men- Luiz Nishimori entrega menção honrosa a
ção honrosa, em Mitsunari Noguchi
reconhecimento
a realização de uma das maio- exposto. E ainda, incluiu obras
res exposições realizadas no do período Heian (século XIII),
Muromachi,
Estado do Paraná: Os Eternos Kamakura,
Tesouros do Japão A solenida- Momoyama, Edo, Meiji, Taisho
de aconteceu no último dia 21, a Showa (século XIX), onde
constituiu em um verdadeiro
na capital paranaense.
Segundo Nishimori, Dai- tesouro da arte japonesa.
“Quero parabenizar o presaku Ikeda, vem colaborando
com o seu ensinamento atra- sidente da SGI, Daisaku Ikeda,
vés da Soka Gakkai, trabalhan- por esse trabalho e parabenido para o bem estar e paz zar também o governo do Esmundial, cujo ensinamento ini- tado, através da presidente do
ciou-se no Japão, atravessou Museu Oscar Niemeyer, Mao oceano e erradicou no mun- ristela Requião, pela sua sensido inteiro, buscando sempre a bilidade e determinação em trazer a exposição de tamanha
paz entre as pessoas.
Luiz Nishimori disse ainda, grandeza, contribuindo assim,
que esse evento teve uma re- cada vez mais para o estreitapercussão histórica, recebendo mento dos laços de amizade
mais de 60 mil visitantes, du- entre os dois povos irmãos”,
rante curto período que esteve ressaltou Luiz Nishimori.

BRAGANÇA PAULISTA

Livro de 50 anos traz história
da formação de associação
MARCUS IIZUKA

Agricultores do Cocuera fazem doação ao Fundo Social
de Solidariedade para manutenção de ações e campanhas
DIVULGAÇÃO

Prefeito Junji Abe e a presidente do Fundo Social de Solidariedade,
Marlene Alabarce, receberam o cheque entregue pelo presidente
da Associação dos Agricultores do Cocuera, Massashi Shibuya

rios e nunca esquecem da gente”, explicou a presidente do
Fundo Social de Solidariedade,
Marlene Alabarce. O dinheiro
será utilizado nas muitas campanhas que são promovidas
pelo órgão durante o ano.

Soka Gakkai Internacional
recebe menção honrosa

ESTACIONAMENTO

HORÁRIO: A PARTIR DAS 9 HORAS
MAIS INFORMAÇÕES PELO TEL 11/
6405-8072
ENTRADA GRATUITA

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Uma comissão de representantes da Associação dos
Agricultores do Cocuera entregou, no último dia 27, um
cheque no valor de R$ 1.500
ao Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Mogi
das Cruzes.
O dinheiro, entregue pelo
presidente da associação,
Massashi Shibuya, e pelos diretores da entidade Litsuchi
Nishie, Tadao Tukahara,
Issamu Fukunaga e Terutika
Kimoto, é uma porcentagem
da arrecadação da 16ª edição
do Festival Agrícola de Mogi
das Cruzes “Furusato Matsuri”, realizado nos dias 11 e 12
de novembro.
“Eles sempre nos ajudam
muito. Promovem diversas festas e eventos durante o ano e
sempre fazem doações de alimentos e dinheiro. São solidá-
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Além da doação, a Associação dos Agricultores do
Cocuera entregou ao prefeito
Junji Abe uma carta em que
comunicam o sucesso do festival e agradecem pelo apoio
da Prefeitura e suas Secreta-

rias na realização do “Furusato
Matsuri” de 2006.
A festa – O Festival Agrícola
“Furusato Matsuri” é uma das
festas mais tradicionais e populares de Mogi das Cruzes.
Todos os anos, milhares de
mogianos vão até o bairro do
Cocuera, onde o evento acontece, para conferir uma série
de atrações, como exposição
e venda de flores, frutas e legumes, danças folclóricas, artesanato, shows, karaokê e
uma praça de alimentação,
montada com barracas de diversos tipos de comidas típicas.
A última edição da festa
teve como atração uma grande queima de fogos e o lançamento do projeto Sebrae no
Campo, que oferece capacitação e orientação aos produtores.

PARANÁ

Foi lançado no último dia 25
o livro comemorativo dos “50
Anos da Nipo em Bragança
Paulista”. Com um ano e meio
de atraso, devido aos preparativos, a publicação conta a história da Associação Central
Nipo-Brasileira da Região
Bragantina.
A entidade, fundada em
1955, tem hoje na sua presidência Ernesto Massami Tsuji,
sansei que tomou posse com
apenas 29 anos, em 2003. Seu
pai, Masao Tsuji, diretor de
Patrimônio da entidade, conta
que hoje cerca de 300 famílias
estão associadas à entidade.
Idealizador do projeto do livro, com outros associados, ele
destaca o trabalho em se ter a
história contada em língua japonesa e portuguesa. “Primeiro foi feito na língua japonesa,
porque a iniciativa foi de um
japonês, e depois traduzido ao
português. Esperamos que nos
próximos 30 anos a nova geração também tome essa iniciativa, fazendo o processo
contrário”, disse.
Uma região que acolhe ainda as cidades vizinhas de
Atibaia, Itatiba, Extrema,

Masao Tsuji, diretor da Nipo,
com o livro lançado no dia 25

Nazaré Paulista e Vargem, se
destacou na produção de batatas, hoje não tão ativa. O primeiro imigrante, vindo de
Aichi, provavelmente em 1937,
a segunda geração, as várias
colônias vizinhas, o sumô que
conquistou vários praticantes,
a formação dos departamentos e as várias empresas e serviços que lá se instalaram.
Tudo isso está relatado no livro. “a festa de lançamento foi
ótima. Convidados todos os
associados e aqueles que contribuíram com arquivos e documentos. Tivemos cerca de
200 amigos e representantes
das regiões vizinhas”, conta
Masao Tsuji.
SÔNIA YOSHIKUNI

Informe da Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná e Liga Desportiva Cultural Paranaense
CIDADÃO HONORÁRIO
O cônsul geral do Japão no
Paraná, Hirotsugu Hagiuda
recebeu no dia 29 de novembro último, o título de Cidadão
Honorário de Curitiba. O projeto foi proposto pelo vereador
Rui Hara e aprovado com unanimidade pelos vereadores da
capital.
SUMÔ
Tem início hoje (2) e encerramento amanhã (3), o Torneio
da Amizade de Sumô, Segunda Edição, na Rua Natal nº 53,
em Londrina. Neste sábado
teremos apresentação de
ninjutsu, kuidô, kendô, maithai,
taichi chung, karatê e judô com
abertura oficial no dia 03 às
9h00m. com homenagens e
entrega de certificados seguido de competições com lutas
mirim, mini-mirm, infantil masculino e feminino. Após o almoço teremos reinício das
competições com lutas masculinas e femininas por equipes
e individuais adultos. A promoção e realização é do Centro de Cultura e Estudos de
Artes Marciais Associação
Kaiko, sede da União Londrinense de Sumo, com apoio da
Aliança Cultural Brasil-Japão

do Paraná, Liga Desportiva e
Cultural Paranaense, Banco
Sudameris, Prefeitura de Londrina e Sercomtel.
CAMBÉ MATSURI
Durante os dias 02 e 03 de
dezembro, a cidade de Cambé
será o centro de atrações de
várias atividades culturais
nipo-brasileiras com a realização do Cambé Matsuri. Além
das apresentações de taikô,
matsuri-dance, yosakoi-soran,
bom odori, karaokê e artes
marciais, oficinas de origami,
mangá e ikebana e também
uma praça de alimentação com
comidas típicas japonesas. O
Cambé Matsur-Festival Popular da Cultura Japonesa será
no Centro de Eventos de
Cambé, numa promoção e realização da Associação Cultural e Esportiva de Cambé.
DOMINGO DIA 03
Neste dia serão realizados os
seguintes eventos: Exame de
Proficiência em Língua Japonesa (Noriokushiken), no Colégio Universitário. O 21º
Campeonato Paranaense de
Gate-Ball, na Acema, em Maringá. O 3º Kohaku Utagassen
Central do Paraná na sede da

Associação Cultural e Esportiva de Arapongas.
CURSO DO SEBRAE DEKASSEGUI
O primeiro bloco de cursos
Sebrae/Aliança se encerrou e
estão programados para dezembro, novos cursos de interesses para dekasseguis e empreendedores de um modo geral. Com o título Treinamento:
Saber Empreender, o curso vai
proporcionar aos participantes
o entendimento da visão empreendedora e suas implicações no
cotidiano da empresa e terá início no dia 1º de dezembro das
14h às 23h e nos dias 02 e 03
das 8h às 18h, com carga horária total de 27 horas. No dia 7,
Palestra: Dekassegui Empreendedor. As dicas de negócios
para quem vai ou está voltando
do Japão. Dias 11 e 12 Seminários: Despertando Empresário e Coletando Informações.
Trata-se de reflexões sobre características comportamentais e
o potencial do empreendedor e
um roteiro de coletas de informações para dar subsídio consistente para a elaboração do
plano de negócios. No dia 19,
Seminário: Conhecendo o Seu
Negócio. Em que se aprende a

organizar as informações
coletadas tendo em vista o cenário do futuro negócio. Devido a grande procura aos cursos Sebrae/Aliança as vagas
são limitadas. As inscrições podem ser feitas na sede da Aliança, na Rua Paranaguá, 1782.
Outras informações com Márian
pelo telefone (43) 3324-6418.
BEISEBOL PRÉ-INFANTIL
O Campeonato Brasileiro Taça
Brasil – Categoria Pré-Infantil (9 a 10 anos) que deverá
contar com 28 a 30 equipes de
vários estados brasileiros será
realizado nos dias 8, 9 e 10 de
dezembro no campo da Acel,
em Londrina.
HOMENAGENS
A festa pela passagem do aniversário do Imperador Akihito,
o Festival do Templo Kaitakujinja, a homenagem aos políticos nikkeis eleitos em outubro
último no Paraná, e bonennkai
da Aliança/Liga será no dia 16
de dezembro a partir das 14h.
no Imin-Center de Rolândia. A
Aliança/Liga conta com a participação dos associados das
entidades filiadas bem como
de todos os membros dos Departamentos.

LINS – Na inauguração da Exposição de Pintores Nikkeis de Lins,
promovida pela Prefeitura Municipal, ocorrida no dia 26, no Teatro
Paulo Magalhães, em comemoração aos 90 Anos da Imigração Japonesa em Lins, o prefeito Waldemar Sândoli Casadei, a vice Keiko
Obara Kurimori e o jornalista Shigueyuki Yoshikuni (foto) desatam
a fita inaugural. Em continuação as comemorações dos 90 Anos, a
Câmara Municipal também realizará uma sessão especial onde será
homenageado o nikkey mais idoso do município,Toozaemon Matsuda, com 97 anos.
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PRECISA-SE

ESCOLA

Nikkeis contam experiências e dão
dicas sobre empregos temporários

Mika Youtien realiza festa de
natal para pais e alunos
REPRODUÇÃO

MARCUS IIZUKA

E

nquanto uns vão trabalhar em fábricas ou estações de esqui do outro lado do mundo, durante o
período de férias, outros juntam uma “graninha” com os
“arubaitos” por aqui mesmo.
Nesta época, o mercado é
aquecido pelas festas de fim
de ano e os presentes de Natal. Por conseqüência, surgem
também os serviços temporários em vários setores.
Nas vitrines, o espaço cedido às placas de “Precisa-se”
confirmam a grande procura
de funcionários para a ocasião.
É o momento de ganhar uma
renda extra e ainda ter chances
de começar o ano com um
novo emprego em uma das
mais distintas áreas oferecidas,
desde atendimento ao público
e vendas, passando pelas fábricas e montadoras, telemarketing até gerentes e promotores de eventos.
Em busca de uma ocupação, a estudante Karen Takagaki, 20, começou a entregar
seu currículo no começo de
novembro pelas lojas no centro de Mogi das Cruzes, interior paulista. Ela afirma estar
preparada para a correria nos
próximos dias e topa qualquer
campo de trabalho. “Não é
necessidade, mas um ‘dinheirinho’ a mais é sempre bom”
explica.
Um dos pontos de procura
mais tradicionais são os
shoppings centers. Neste ano,
o número de contratações teve
um aumento de 6%. Cerca de
85 mil postos deverão ser preenchidos de acordo com a
Alshop (Associação Brasileira
de Lojistas de Shopping). Segundo o presidente da entidade
Nabil Sahyoun, dependendo do
segmento, e certamente de sua
capacidade e talento, um trabalhador temporário poderá ter
ganhos entre R$ 500 e R$ 2,5
mil. Para muitos, esta pode ser
a salvação para as dívidas ou o
complemento nas compras de
Natal.
Na loja de presentes
Mayfield’s, do Shopping Central Plaza, o número de vendedores dobra por ser a me-

Grupo de taikô dos alunos é uma das atrações mais esperadas

Oportunidades estão concentradas no comércio. Vagas oferecem ganhos de R$ 500,00 a R$ 2,5 mil

lhor temporada. E, em vista
que o quadro de funcionários
irá aumentar. “Nós abrimos
uma vaga a mais que o de costume. Quem se destacar será
efetivada”, afirma o gerente
Hélio Kubota.
A seleção das meninas começou em setembro. Os currículos são analisados e em
seguida são feitas as entrevistas. A outra etapa são os testes para avaliar se a candidata
corresponde ao perfil da loja e
também para que elas conheçam o serviço e tenham certeza daquilo que querem.
O mais difícil é encarar as
longas horas de trabalho em pé
e atender a todos os clientes.
E, conforme o Natal se aproxima, mais aumentam os compradores. Por conta disso, os
funcionários são previamente
avisados que durante as duas
semanas que precedem a data,
irão trabalhar sem folga, pois,
como norma do próprio
shopping, as lojas passam a
fechar uma hora mais tarde.
São dias cansativos, mas
todo o esforço é compensado
ao receber as horas extras e
as premiações de acordo com
as vendas, sejam individuais ou
em grupo. Além disso, a expectativa é que o movimento

aumente cerca de 20%. “É a
hora de tirar a barriga da miséria”, brinca o gerente.
Mas após o período das
“vacas gordas”, logo em janeiro há uma queda brusca na
economia. Poucas pessoas são
contratadas e a taxa de desemprego volta a aumentar. “Temos um padrão de produtos,
por isso raramente há trocas.
Então as temporárias infelizmente são dispensadas” explica Kubota.
As vantagens – A estudante
e ex-vendedora temporária da
loja, Naomi Tagawa, 23, conta
que foi cansativo, mas o tempo passava bem rápido. “No
ano em que trabalhei, o Hélio
[gerente] era temporário e passava por um período de experiência antes de ser efetivado”,
lembra. Tagawa também recebeu o convite de permanecer na loja, porém não aceitou
por causa da faculdade. E hoje,
ao invés do atendimento ao
público, a nikkei prefere tomar
o rumo de muitos jovens, o
arubaito no Japão.
Se para o comércio em geral as vendas intensificam, para
outros setores acontece praticamente o inverso. Como o
restaurante japonês Sorá, loca-

lizado dentro de um hotel em
São Paulo, onde o sushiman
Mamoru Ogawa trabalha. Experiente, o nikkei conta que os
executivos começam a retornar para as suas casas, enfraquecendo a quantidade de pratos e o ritmo de trabalho.
A saída – no seu caso – é
procurar alternativas, como os
eventos, para incrementar a
renda no fim de ano. “O que
aumenta agora, são as festas
de fechamento de ano das empresas. Financeiramente é melhor” afirma ele, com a agenda
cheia até a véspera do Natal.
Os eventos em que Ogawa
costuma a trabalhar ficam parados e somente no Carnaval é
que surgem novamente.
Em contrapartida, o momento de instabilidade no começo do ano é visto favoravelmente para Takigawa, pois
o seu objetivo é um “bico” apenas em dezembro, sem pretensão de ser efetivada. Nesse
meio tempo, ela espera por
uma ambição ainda maior: passar na Fuvest, a qual está esperançosa. “Quando eu entrar
na faculdade, eu procuro algo
mais a sério, dentro da minha
área. Por enquanto, é só pra
ganhar um ‘dinheirinho’”.
(Cibele Hasegawa)

Para fechar com chave de
ouro o ano letivo, o Mika
Youtien prepara para amanhã
(3) uma grande festa de confraternização entre alunos, pais
e amigos. No total, a organização espera reunir cerca de
200 pessoas para a festa, que
contará com apresentações
artísticas das crianças, todas
entre 2 e 6 anos.
Segundo a diretoria da escola, com a chegada do fim de
ano e das férias, a grande maioria começa a ficar “impaciente” para a realização da festa, afina, todos querem mostrar os trabalhos e atividades
desenvolvidas durante todo o
ano.
Assim como nas edições
anteriores, as apresentações
mais esperadas pelo público
são as peças infantis, promovido pelos próprios alunos e
encenadas apenas em idioma
japonês. Em seguida, entram
em cena mais dois grupos de
crianças, que terão a “árdua”
missão de entreter os pais através da música, com uma banda e um coral. Some-se a isso
mais algumas demonstrações
de balé, nas quais as meninas
interpretam peças que são en-

saiadas pelas alunas ao longo
do ano letivo.
Apesar da diversidade e
atrações, o final é o que promete mais emoção. Trata-se da
apresentação de taikô, arte
implementada há pouco tempo
na grade curricular. Com os
tambores, um grupo escolhido
pela diretoria tocará algumas
composições conhecidas, além
de improvisarem durante o
show. Para a garotada, tudo
parece uma brincadeira. Já para
o quadro de professores, a inclusão de técnicas artísticas ajuda no desenvolvimento pessoal
e acadêmico das crianças.
“Implementamos as aulas de
taikô há alguns meses e o resultado tem sido mais que positivo. Alguns alunos que tinham
dificuldades de se comunicar ou
mesmo eram tímidos, estão se
soltando. Fica aí uma dica para
as demais escolas”, explica a
diretora do Mika Youtien, Cazue
Tsujisawa.
Aberto a todos os interessados, a confraternização começa às 14h30 no Aichi Kenjinkai, na rua Santa Luzia,
174, Liberdade, São Paulo.
Mais informações pelo tel 11/
5585-9258.

FIM DE ANO

Colégio Shohaku-Oshiman
realiza festa de confraternização
JORNAL NIKKEI

TRABALHO SOCIAL

Projeto de pianista nikkei reúne crianças carentes na área musical
DIVULGAÇÃO

Com 12 anos de trabalho
social na ONG A.F. Criança
Feliz, a pianista nikkei Isa
Uehara desenvolve um projeto musical com crianças carentes da comunidade de Caiucaia
do Alto, localizada em Cotia,
no interior de São Paulo.
O projeto deu vida ao grupo musical, hoje conhecido internacionalmente como Guaçatom. “Este nome veio de
uma planta da Mata Atlântica
que foi estudada pelo presidente da nossa ONG. E em homenagem a ele e porque eu
também gostei do nome, batizei o grupo de Guaçatom”,
conta Isa Uehara.
O grupo integra crianças a
partir de oito anos que já aprender a cantar e utilizar instrumentos. Mas se engana aqueles que pensam que eles aprendem apenas usar um pandeiro
ou bater com cocos. Muitos
tocam violino, flauta, violão e
outros instrumentos que requerem muito estudo. Além disto,
Isa Uehara propõe uma mistura da música infantil com a
melodia de grandes compositores, como Villa Lobos.
O principal objetivo do
Guaçatom é mesclar a questão vocal e instrumental com
movimentos e brincadeiras.
“Através desse jogo de brincar, colocamos compositores
famosos e instrumentos para
o aprendizado ser melhor”,
explica a nikkei. “Hoje em dia

Grupo já se apresentou em países da Ásia e da Europa

as crianças só se interessam
por computadores e vídeogames. Por isso tentamos resgatar essa idéia da brincadeira de rua, uma brincadeira
mais orgânica”, acrescenta,
complemen-tando que também possui um forte interesse pelas artes da interpretação e por isso se utiliza dessa
mistura voz e corpo nas apresentações do grupo.
Desde a sua primeira formação o Guaçatom vem realizando apresentações em diversas regiões brasileiras e também no exterior - França/Itália
(2002) e República da China Taiwan (2003). Além disso, o
grupo teve participações importantes em concursos, editais e
eventos, como Prêmio Itaú/
Unicef (semi-finalista nacional

/2005), Caixa Cultural (Música/
2006), Prêmio Grupo Solidário
São Domingos (2003), IPA/
UNICEF (2002).
Em 1999 as crianças ao
comando de Isa, gravaram seu
primeiro CD contendo uma

mistura de músicas de diversos povos, inclusive o japonês,
mais especificamente, as músicas de Okinawa. “Meus avós
são de lá e vieram para o Brasil na primeira navegação, por
isso quis homenageá-los”, conta a pianista.
Para a comemoração do
Centenário da Imigração Japonesa, o grupo prepara surpresas. “Ainda não temos nada
definido, mas vamos nos utilizar da mistura de músicas brasileiras com japonesas, incluindo as brincadeiras de sempre”, explica Isa.
O grupo se apresenta no
próximo sábado no SESC, às
14 horas e às 16, na Rua Central do SESC. “Será uma intervenção, onde realizaremos
as brincadeiras e interagiremos com o público”, explica a
nikkei.
(Aline Inokuchi)

Alunos da escola estão empolgados com festa de encerramento

Alunos, pais e professores
do Colégio Shohaku-Oshiman
prometem desvendar mistérios
acerca de “um mundo chamado Brasil”. Ou como diz um trecho do texto “Baú Verde e
Amarelo”, escrito pela aluna da
8ª série, Sarah Shimizu: “É esse
o Brasil, um mundo em que o
ingresso é a alegria; a entrada
o respeito e o prato principal é
a boa educação”. E convida
para “descobrir mais sobre esse
país, prestigiando nossa festa de
encerramento”, que acontece
hoje (2), a partir das 9h.
Organizado pelos alunos da
oitava série do Oshiman e do
curso de japonês (Shohaku)
com supervisão dos professores, o evento chega a sua 52ª
edição (sendo o 15º pelo

Oshiman). A programação inclui exposições e apresentação
das atividades de 1ª a 8ª série,
apresentações de grupos de
dança, de números musicais,
das vencedoras das oratórias
de português (Vanessa Mieko
Tagami), de japonês (Luri
Mizoguchi), de inglês (Rui
Minoru Katakura) e de espanhol (Carolina Naomi Matsumoto). A festa será encerrada
com a formatura dos alunos do
Shohaku e da 8ª série.
Apesar de as atividades
serem fechadas aos alunos e
seus familiares, a exposição
dos trabalhos é aberta ao público em geral. O Shohaku
Oshiman fica na Rua Ferdinando Galiani, 1, Vila Mariana
(zona sul de São Paulo).

São Paulo, 02 de dezembro de 2006
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BAIRRO ORIENTAL

ARTES

Instituto Tomie Ohtake
apresenta Siron Franco

Colégio São José prestes a
fechar as portas na Liberdade

DIVULGAÇÃO

MARCUS IIZUKA

U

Trabalhos trazem mensagens de apoio a diversas causas

Manifestação contra fechamento da escola contou com a participação maciça dos alunos

GILSON YOSHIOKA

ma história de 126 anos
pode estar perto do
fim. O colégio São
José, do bairro da Liberdade,
deve fechar as portas, apesar
da mobilização da Associação
dos Pais e Mestres para a revogação da decisão. A associação pretende estender por um
ano, a princípio, o funcionamento do colégio.
Já Kalil Rocha Abdalla, diretor e procurador jurídico da
Santa Casa de Misericórdia de
São Paulo (mantenedora do
colégio), afirma que a decisão
é irreversível, por conta de um
prejuízo mensal de R$ 50 mil,
além da perda de um grande
número de alunos ao longo dos
últimos 10 anos.
“A queda do número de alunos é sensível a cada ano que
passa. Há 10 anos, tínhamos
1.700 alunos e, agora, apenas
724. Precisamos injetar cerca
de 60 mil reais por mês para
cobrir as despesas. Além disso, deixamos de arrecadar dinheiro com o aluguel do prédio onde funciona o colégio. Já
recebemos propostas de escolas grandes interessadas”, afirma Abdalla.
A Comissão dos Pais estuda uma ação judicial para permitir a continuidade das atividades do Colégio São José, em
2007, além de tentar sensibilizar a sociedade, ex-alunos e
autoridades com manifestações e contatos. Para a eventual mudança dos alunos do
colégio, a comissão também
estuda as ações para obter as
melhores condições nas instituições.
Para Alice Koga, avó da
aluna Giovanna Koga Otoni,
os pais e responsáveis deveriam ser avisados antes sobre
o fechamento do colégio. “As
crianças foram as primeiras a
saberem da decisão. Num dia
de prova, elas saíram chorando depois da notícia”, afirma.
“O São José não é responsável só pela educação
formal, mas também pela forma que os alunos se comportam na sociedade”, coloca
Yuka Niwa, ex-aluna que integra um dos grupos para a
defesa da continuidade das
atividades do colégio.
Linha pedagógica distinta,
dificuldades de relação com os
novos alunos e funcionários,
gastos com livros e uniformes
são umas das dificuldades
apontadas pelos responsáveis
pelas crianças das escolas em
uma eventual mudança de escola. Além disso, a perda de
uma referência histórica do
bairro e a situação de desamparo dos atuais bolsistas do
colégio são citados como um
dos fatores contra o fechamento.
Do contato que a Santa
Casa de Misericórdia de São
Paulo realizou com direções de
outras escolas, seis colégios se
colocaram à disposição para
receber a transferência dos
alunos do São José, até o momento: Colégio Santana, a Associação Brasileira de Educação e Cultura, Colégio São
Mauro, Escola Santo Ignácio,
Colégio Assumpção e Colégio
Cor Jesu.
O colégio foi fundado em
1880 devido à necessidade de
educar meninas da região próxima ao hospital Santa Casa.
A partir de 1989, meninos também passaram a ser aceitos
(veja box). Entre os alunos
famosos destacam-se a atriz
Glória Menezes e a pintora
modernista Anita Malfatti.
Na semana passada, houve uma manifestação em frente ao colégio, com pessoas
vestidas de preto pedindo “misericórdia” em uma das faixas.
As estatísticas de 2005
mostram o quadro desfavorá-

Colégio alia exigências do currículo com princípios morais com o objetivo de uma formação cristã

A história do Colégio São José
O Colégio São José teve
sua origem no antigo prédio
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, no ano de
1880.
Com o nome de Externato São José, a escola surgiu
devido à necessidade de instruir e educar as meninas das
proximidades do hospital, que
contavam com o trabalho de
Irmãs.
A primeira mestra do ex-

ternato foi a Irmã Luisa Águeda,
vinda da França, a pedido da
Madre Maria Teodora Voiron.
Com o objetivo de uma formação humanística e cristã, o
colégio ganhou o status de escola feminina “modelo”, aliando as exigências do currículo
com princípios morais.
Em 1942, o externato passou a se chamar colégio São
José.
Em 1989, o colégio come-

çou a aceitar a matrícula de
crianças e adolescentes do
sexo masculino, formando as
primeiras turmas mistas desde a sua fundação.
A entidade mantenedora
do colégio é a Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia
de São Paulo, e as atividades
apostólicas e educativas são
desenvolvidas pela Congregação das Irmãs de São José
de Chambéry.
vel para o ensino particular:
enquanto duas escolas eram
abertas por dia, uma era fechada. Em relação a 2002, a
média de estudantes por escola
em atividade diminuiu em
10%.
(Gílson Yoshioka)

Alice Koga, com a neta e aluna do São José, Giovanna Koga

Siron Franco é a terceira,
da série de quatro exposições
que comemora os 5 anos do
Instituto Tomie Ohtake. Com
curadoria de Agnaldo Farias,
a mostra reúne 35 pinturas do
artista goiano, recentes e inéditas em São Paulo, em grandes dimensões, com alguns
dípticos alcançando de três a
quatro metros de largura. São
trabalhos de Siron que fogem
do chamado Realismo Mágico literário, associado à sua
produção dos anos 70, mas que
mantêm a complexidade inerente a sua obra.
“Siron Franco é conhecido como artista e, mais do que
isso, como um artista atento,
engajado, diria até que freneticamente engajado na defesa
de um sem número de causas,
e não há dúvida que mesmo em
Goiânia, cidade que se jacta de
constar entre as sete cidades
brasileiras com melhor qualidade de vida, existe um punhado delas, as nossas velhas conhecidas agressões, do meio
ambiente até a agressão contra mulheres e crianças e, em
se tratando das peculiaridades
da região centro-oeste, o desrespeito às nações indígenas e
seu extraordinário conhecimento da fauna e flora, e mesmo das inestimáveis lições de
civilidade que eles têm a dar”,
explica Farias.
Sobre a nova série de pinturas, Farias ressalta que Siron
prossegue na figuração, mas
muito distante da figuração de
outros tempos, onde as figuras,
ainda que monstruosas, eram
mais identificáveis, afeitas ao
que então se esperava de alguém entrincheirado no Realismo. “A novidade pode ser
resumida ao seu avizinhamento
da abstração o que, por outro
lado, é um modo de reduzir a
complexidade da operação pictórica, impossível de ser tratada a partir de categorias tão
simplistas”.
Siron Franco é a primeira
individual com obras recentes
que o artista realiza em mais
de 10 anos (sua exposição em
1999, no Museu de Arte do Rio
Grande do Sul, foi constituída
em sua maior parte de obras

produzidas dos anos 80 a meados dos 90). Entre as novas
telas estão diversos dípticos
como “Ciclo da vida” (200 x
260 cm), entre outras telas,
como “Pop star”, “Lembrança de Londres”, “Ano e homem”.
O curador enfatiza que,
com trabalhos como estes,
Siron Franco demonstra
exemplarmente o que é capaz
de extrair desse recurso.
“Gestos e mãos impressas, isolados, sobrepostos ou embaralhados num amálgama indifuso,
protagonizam essas pinturas,
são a carne das imagens e a
substância através da qual as
cores se manifestam”, realça
Farias sobre os novos elementos nas telas do artista. A presença do grafismo é um dos
aspectos fundamentais das pinturas de Siron Franco em todas as épocas, como também
o uso ousado e franco das cores, “seria, além do impulso
atávico de formalização, mais
uma herança de sua vida no
cerrado, do cultivo de sua sensibilidade num ambiente seco
e plano, onde a ausência de
umidade impede a formação
da névoa que na distância embaça os objetos encobrindo
seus detalhes, dissolvendo seus
limites, fazendo com que se
confundam uns nos outros”.
Com concepção da Tekne
Projetos Culturais, sob a coordenação de Fábio Coutinho, a
mostra itinerante começou no
Museu Oscar Niemeyer, em
Curitiba, de setembro a novembro, chega agora ao Instituto Tomie Ohtake e segue
para o CCBB - Rio de Janeiro. O projeto conta com Patrocínio da Petrobras, apoio da
Funarte e Lei de Incentivo
(via Lei Rouanet).
EXPOSIÇÃO: SIRON FRANCO
ABERTURA: DE 6 DE DEZEMBRO A 4 DE
FEVEREIRO. DE TERÇA A DOMINGO, DAS
11 ÀS 20H. ABERTURA: 05 DE DEZEMBRO,
ÀS 20H
ONDE: INSTITUTO TOMIE OHTAKE (AV.
FARIA LIMA, 201 – ENTRADA PELA RUA
COROPÉS, PINHEIROSS)
ENTRADA FRANCA
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/2245-1900
OU WWW.INSTITUTOTOMIEOHTAKE.ORG.BR
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ORQUÍDEAS

EXPOSIÇÃO

Mostra coletiva celebra 25
anos da Galeria Deco em SP

7ª Expoverão da Aosp retorna
ao estacionamento do Bunkyo

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

E

la é considerada a mais
nobre e perfumada das
orquídeas brasileiras.
Tão especial que a Aosp (Associação Orquidófila de São
Paulo), entidade que organiza duas grandes exposições
anualmente, decidiu homenageá-la com um evento exclusivo. Trata-se da 7ª Expoverão da Aosp, que prossegue
hoje (2) e amanhã (3) no estacionamento do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa), em São Paulo, cuja proposta é reverenciar a espécie laelia purpurata. Flor típica da Mata
Atlântica, a laelia purpurata
é encontrada nas regiões sudeste e sul – exceto o Estado do Paraná – e é a flor símbolo do município de Florianópolis.
“A laelia purpurata floresce apenas nessa época do
ano, entre meados de novembro e meados de janeiro e por
isso ganhou uma exposição
especial. Nossa intenção é realmente mostrar aos brasileiros que existe um flor como
essa, que ainda não sofreu
nenhum cruzamento”, diz a
presidente da Aosp, Lúcia
Midori Morimoto, acrescentando que os mais aficionados
chegam a criar uma linguagem
própria quando essa espécie
é o assunto da conversa.
“Existem umas 30 variações de cores. Infelizmente
não podemos reunir todas
numa única exposição porque
algumas florescem em janeiro. Mas quem for ao Bunkyo
poderá conferir mais de 20
variações”, explica Lúcia,
lembrando que, apesar de ser
a estrela principal da festa, a
laelia purpurata não é a única atração da Expoverão.
Como nas outras duas exposições realizadas pela Aosp
– em março e setembro – haverá venda de vasos de orquí-

Obras do artista plástico japonês Takafumi Kijima

Cores fortes e beleza exótica são alguns dos atrativos das orquídeas expostas no Bunkyo

de 500 fotos de espécies caracterizadas.

transferi-la para o estacionamento do Bunkyo, com um
número menor de vendedores.
“Nessa época, o público não é
o mesmo das outras duas exposições que realizamos durante o ano”, explica Lúcia. No
ano passado, a Aosp foi convidada pela direção do Bunkyo
a realizar o evento na parte
interna da entidade, mas na
segunda semana de dezembro.
“Utilizamos a mesma estrutura, com 28 vendedores, mas
não compensou porque o custo é alto e porque as pessoas
já estão com orçamento comprometido em função das festas”, observa Lúcia acrescentando que a expectativa é atrair
cerca de 10 mil visitantes.
(Aldo Shiguti)

Habitat – Este ano, lembra
Lúcia, a Expoverão volta ao
seu “habitat”. As primeiras
edições foram realizadas na
Associação Okinawa Kenjin
do Brasil, mas por questão de
segurança, a entidade decidiu

7ª EXPOVERÃO DA AOSP
QUANDO: HOJE (2) E AMANHÃ (3)
ONDE: ESTACIONAMENTO DO BUNKYO
(ENTRADA PELA RUA GALVÃO BUENO,
540)
ENTRADA FRANCA
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3208-1755

Variedades de plantas chamam a atenção de público no evento

deas – com ou sem flor – a
partir de R$ 8,00, distribuição
gratuita de folhetos explicativos, aulas gratuitas sobre cultivo de orquídeas (hoje e amanhã, às 10, 14 e 16h) com especialistas da Aosp, venda de
substratos, adubos, tesouras e
o livro Orquídeas – Manual e
Cultivo (a R$ 60,00), com mais

Para comemorar os 25
anos de funcionamento da
Galeria Deco, a galerista Hideko Suzuki Taguchi realiza
uma mostra coletiva com os
principias nomes do espaço no
primeiro piso e dois jovens artistas japoneses expoentes no
segundo piso. A abertura acontece no dia 05 de dezembro, a
partir das 19h, no bairro da Bela
Vista, em São Paulo.
Tomie Ohtake, Kimi Nii,
Yasushi Taniguchi, Ayao Okamoto, Yasuo Ogawa, Nobuo
Mitsunashi, Kasuo Wakabayashi, Futoshi Yoshizawa, Sachiko Koshikoku, Roberto Okinaka e Naoto Kondo são os
estetas que ocupam o primeiro piso com obras inéditas. Os
japoneses Hiro Ojima e Takafumi Kijima mostram desenhos
e pinturas pela primeira vez no
País. Eles fizeram residência
na Cité Internacional das Artes, em Paris, em 2005. A mostra segue até o dia 07 de janeiro de 2007.
O espaço começou como
um sonho de dois japoneses
que cultuavam o amor pela
arte e por objetos de antiguidades. Nascida na província

de Yamanashi, Hideko veio ao
Brasil em 1972 para visitar um
irmão e ficar apenas um ano.
Nunca mais voltou ao arquipélago, só para visitar seu pais
e amigos. Depois de conhecer o poeta René Sadayuki
Taguchi, que se tornaria seu
marido, resolveu abrir uma
galeria de arte em 17 de dezembro de 1981.
No início trabalhou com artista plásticos brasileiros, mas
percebendo o nicho de mercado que possuía, começou a representar somente artistas japoneses e nikeis. Desde 1991,
firmou uma parceria com as
universidades japonesas de
Massashiro e Tama para trazer jovens artistas. Nomes
como Yayoi Kusama, esteta
reconhecida no mercado internacional das artes, Takashi
Murakami e Yoshitomo Nara,
considerados como reis do
novo pop japonês, já tiveram
obras expostas no espaço.
A GALERIA DECO,

QUE FUNCIONA DE

SEGUNDA A DOMINGO, DAS
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ÀS

19H,

FICA À RUA DOS FRANCESES, 153, NA BELA

VISTA, EM SÃO PAULO. O TELEFONE É 11
/3289-7067.

MÚSICA

Grupo americano busca
taikôs produzidos no Brasil
DIVULGAÇÃO

MOSTRA

Mostra de Artes Plásticas e Koguei para arrecadar fundos é
destaque até hoje no Bunkyo
DIVULGAÇÃO

As Comissões de Artes
Plásticas e de Arte Koguei da
Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa (Bunkyo) unemse, pela primeira vez, para promover hoje (2) a “Mostra PróBunkyo”. São 40 artistas apresentando, na própria sede da
entidade, as mais diversas
obras para venda e exposição.
Neste primeiro ano, com as
duas frentes artísticas juntas,
a expectativa é que atraia um
público em torno de 400 pessoas. Isso porque, nas edições
anteriores apenas as artes
plásticas participavam, e desta vez, envolve uma grande
variedade, desde cerâmicas,
pintura a óleo, bonecos a artesanato. Na exibição, estão reunidos cerca de três trabalhos
de nomes como Tomie Ohtake,
Kenichi Kaneko, Yugo Mabe,
Roberto Okinaka, entre outros.
O artista e também coordenador da Mostra, Yutaka
Toyota, exibe reproduções de
quadros utilizando a serigrafia,
técnica de estampagem através de uma chapa de metal.
Segundo ele, “as gravuras são

O coordenador da mostra, Yutaka Toyota, apresenta trabalhos inéditos

impressas para valorizar as
peças”, além de permitir que
mais pessoas possam ter obras
de artistas renomados.
Além disso, o fim do ano
está aí e esta pode ser uma ótima opção de presente de Natal. No local, o visitante poderá
encontrar produtos tanto para
decoração como para utilidade

e os preços tem variação entre
R$ 40,00 a R$ 5.000,00.
É com essa grande diversidade de artefatos que a instituição aposta na arrecadação
de fundos para suas atividades,
pois metade do valor recebido

será doado ao Bunkyo. E as
perspectivas são boas, em vista do sucesso do no ano passado, quando a exposição chegou a vender quase R$ 50 mil.
“Dessa vez, tem mais variedade de artes, por isso esperamos que as vendas aumentem
também” afirma Toyota.
Já que a ordem é levantar
recursos e reduzir gastos, a
idéia da união dessas duas vertentes foi a grande sacada.
Com isso, além de baratear
custos, desde a ocupação até
a impressão de convites, por
conseqüência, será realizado
um grande evento, de acordo
com Toyota. Antes mesmo da
abertura, a organização pensa
em aderir esta junção nas próximas ocasiões.
QUANDO: HOJE 02/12/2006
HORÁRIO: DAS 12H ÀS 17H30
ONDE: EDIFÍCIO BUNKYO
LOCAL: R: SÃO JOAQUIM, 381 – 1º
ANDAR – LIBERDADE
TEL: 3208-1755
E-MAIL: BUNKYOSP@BUNKYO.ORG.SP

Idéia é levar para o exterior tambores produzidos no Brasil

Na terra do samba, o percussionista brasileiro Fernando
Moraes veio às compras devido à qualidade e aos preços
acessíveis dos taikôs produzidos no País. Manager do grupo Fushu Daiko, dos Estados
Unidos, o músico afirma que “a
produção brasileira é uma das
referências no mercado mundial”. “Os tambores feitos em
Londrina são de alta qualidade,
e as peles [usadas no taikô] são
até mandadas para o Japão.
Nos Estados Unidos, muitos
taikôs têm preço igual ao de
uma bateria inteira de várias
peças”, afirma Moraes.
Durante a visita ao País, o
músico teve contato com grupos de taikô de várias cidades,
como Atibaia, Taubaté e São
Paulo. Em fevereiro de 2008,
Moraes planeja promover
workshops na Flórida. Para o
evento, Moraes deve ainda
conhecer novos grupos para
“escolher os melhores percussionistas para formarem um
grupo”. “Os músicos estão
acostumados a participar de
competições, mas minha idéia
é promover um intercâmbio,
conciliar os talentos”, afirma.
Estudioso de diversos rit-

mos de todo o mundo, Moraes
afirma que “as trocas são importantes para a formação de
qualquer músico”. Ele ressalta, porém, que “a força, a elegância e a graça do taikô precisam ser mantidas nas apresentações, deixando as experimentações para casos específicos. “Interagimos com outros artistas e ritmos, como o
drum’n’bass”, apenas em alguns festivais”, explica.
Nascido no Rio de Janeiro,
o músico mudou com a família
para São Paulo na infância,
quando teve o seu primeiro
contato com um instrumento
percussivo: o taikô. “Em vez
do samba, o primeiro ritmo que
ouvi de perto foi o taikô, e não
o samba. Minha ligação com
o instrumento parece uma coisa do destino”, complementa.
Com 23 anos de carreira, o
músico é formado pela Berklee
College of Music, e tem em
seu currículo trabalhos com
Marina Lima, Cazuza, Kiko
Zambianchi, Ritchie, entre outros. No ano que vem, o músico pretende gravar um videoclipe no estúdio “Imagens do
Japão”, na Liberdade, em março do ano que vem.
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SABERES DOS SABORES

Professora ensina sobre etiqueta
à mesa na Fundação Japão
DIVULGAÇÃO

R E S T A U R A N T E S

Kaburá é ‘izakaya’ com comida
tradicional e ambiente informal
MARCUS IIZUKA

Não é um restaurante comum. Como o proprietário define, é um izakaya. “É como
um bar, provém da adega.
Um lugar para beber, comer
e em que não há refeições
rápidas como teishoku. E o
ambiente é bem descontraído,
como no Japão, onde ainda
persiste este espírito, desde a
dinastia Tokugawa”, diz
Satoshi Tanji.
Foi por falta de um lugar em
São Paulo que preenchesse
todos esses requisitos, de ambiente informal, para se reunir
os amigos e ficar até o início
da madrugada que os isseis de
Fukushima decidiram inovar e
abrir o Kabura, em 1984, na
Liberdade. E trata-se de uma
casa erguida pelos próprios
donos. Incentivados pelo amigo artista plástico Takao Kusuno, os irmãos Satoshi e
Hitoshi fizeram um planejamento e se inspiraram na casa
de um avô para montar o
izakaya. Os dois, que abandonaram a engenharia civil, projetaram até mesmo as mesas
que ainda hoje recebem os clientes. “O estilo do ambiente é
tirado da casa do meu avô,
com muita madeira. Até colocamos ozashiki no piso superior. Começamos a bolar, sem
precisar de mão-de-obra especializada, então é algo bem
sentimental”, conta o irmão
mais velho, que sempre gostou de cozinhar.
“Eu freqüentava restaurantes com amigos, para tomar,
beliscar e bater papo. Mas ficávamos entrando em um e
saindo de outro, porque nos
olhavam com cara feia. Já que
queríamos montar um negócio,
que fosse nesse estilo.” Um
diferencial, que acabou atraindo amigos e curiosos à casa
de entrada quase despercebida num dos pontos da Rua
Galvão Bueno – preste atenção na placa acima do portão,
já que os números são
desordenados.
O público vai de jovens a
adultos, orientais ou artistas,
que procuram um local
descontraído na madrugada e
que serve variadas opções em
comida tradicional japonesa,
muitas das quais não são encontradas em outros restaurantes. Sem a imposição de um
atendimento discreto, não se
acanhe ao fazer o pedido. “No
começo o pessoal se assustava um pouco, porque a gente
grita. Hoje aqui é mais habitué,
um por cento corresponde
àquele cliente que está passando na frente, que vem pela primeira vez.”
Segundo conta Satoshi, as
escolhas no cardápio se diferem até mesmo entre os orientais e ocidentais. Aos japoneses, as preferências são:
arani (cozido de peixe ao
shoyu), aguedashi tofu (tofu
frito com caldo), motsu nikomi

Casa funciona desde 1984 aos cuidados dos irmãos Tanji, que sentiram falta de uma “taverna” em
São Paulo

(cozido de miúdos bovino e de
porco), kani com misso itami
(siri frito com missô) – nem
sempre disponível –, entre outros.
Aos ocidentais as escolhas
recaem mais sobre: os “triviais” sushi e sashimi – claro! –
, e os velhos freqüentadores já
provam o ague-dori no misso
(frango empanado ao molho de
missô e alho), além de outros
pratos. “Claro que como acompanhamentos às refeições servimos gohan, missoshiru, mas
não tenho teishoku, por exemplo. E os nabemonos também
saem muito no frio.”
Uma novidade que começa a chegar é o wagyu, a carne marmorizada típica em
Kobe. E outra é o Aigamo nu

Tanji: “ambiente descontraido”

Sakamushi (marreco no saquê
no vapor, veja receita). “Eu
sempre testava e oferecia para
quem conheço. As pessoas que
têm o paladar mais ousado têm
gostado. É leve, apesar de os
pratos franceses que utilizam
essa carne serem pesados,
com molhos. Mas aqui vai no
vapor, e no Japão é muito
caro”, explica o mestre
Satoshi, que aprendeu muito da
base da cozinha nipônica com
Morio Takahashi, um amigo e
ex-diretor da Associação de
Culinária Japonesa em Tóquio.
Já que izakaya é lugar
para beber, saquês e shochus
não irão faltar, além de whisky,
vodca e outras bebidas. “Hoje
sai muito o shochu, destilado.
De graduação maior que o
saquê, pode ser diluído em
água com gás ou tônica para
ficar mais leve.” Seja no
sushibar, nas mesas ou no
ozashiki (até 12 pessoas), a
capacidade chega a 96 lugares, num lugar aconchegante,
como se fosse mesmo uma
casa, com luminárias redondas e até um quintal aberto
nos fundos.
Na Era Meiji (1868-1912)
o significado de “kaburá” era
lenhador, e lá há muitas histórias para se contar. Já originou
casamentos, separações, muitas amizades e até cantoria
com músicos que tocam seus
instrumentos no local, agitan-

Aigamo nu Sakamushi
(Marreco no saquê no
vapor)
Ingredientes:
– marreco desossado
– sal, saquê, saquê-mirim
e shoyu incolor (usukuchi
shoyu)
Modo de preparo:
Deixe o marreco de molho
de um dia para outro. Coloque na grelha, em fogo alto,

para dourar um pouco – mas
sem cozinhar por dentro. Corte em fatias e coloque-as dispostas em um prato. Ao lado,
coloque cebolinha (cortada em
tirinhas de 3cm de comprimento), shimeji ou shiitake, e jogue
saquê por cima. Leve, então,
ao vapor de 5 a 6 minutos.
O prato pode ser apreciado
com yogarashi (mais picante)
e nabo ralado com pimenta
(dedo-de-moça, mais suave).

do a noite. De dia, não teria a
mesma graça.
(Cíntia Yamashiro)
KABURÁ
RUA GALVÃO BUENO, 346
TEL.: 11/3277-2918
DE SEGUNDA A SÁBADO, DAS 19H ÀS 2H
(APENAS JANTAR)
FECHADO AOS DOMINGOS
CONVÊNIO DE ESTACIONAMENTO: R$ 3,00

Após a inauguração da série Saberes dos
Sabores, com o
crítico Arnaldo
Lorençato (da
Veja São Paulo), que contou
sobre a experiência de sua viagem gastronômica ao Japão Lumi Toyoda abordará elegânci à mesa
no ano passado,
a Fundação Japão programou o histórico de temperos típicos
para a próxima sexta-feira (8) como o shoyu (molho de soja)
e de pratos típicos como saoutra palestra.
Elegância à mesa, nas ati- shimi, sushi e peixe assado,
tudes, na degustação serão os além de explicações sobre o
temas abordados em “Etique- respeito à natureza, cor e texta Japonesa – Comportamen- tura dos alimentos. A palestra
to à Mesa”, das 19h30 às ainda contará com dinâmicas,
21h30. A convidada é a pro- nas quais os participantes
fessora Lumi Toyoda, que aprenderão a manipulação cordá cursos sobre o assunto. reta do hashi e demais utensíA entrada é gratuita, mas as lios à mesa.
inscrições já estão esgotadas.
Em vista disso, uma nova data Aula prática - Os alunos prefoi agendada: dia 12 de dezem- sentes à palestra “Etiqueta Jabro (terça-feira), também às ponesa – Comportamento à
19h30. As inscrições devem Mesa” com a professora Lumi
ser feitas pelo e-mail Toyoda, poderão também parinfo@fjsp.org.br ou telefone ticipar de um jantar com aulaprática. Organizado pela pró(veja abaixo).
A palestrante Lumi Toyoda pria professora no dia 11 de
dedica-se à pesquisa de cultu- dezembro (segunda-feira), o
ra japonesa há mais de 40 anos jantar acontece das 19h30 às
e desde 1989 ministra cursos 21h30, no restaurante Shintori
de “Etiqueta Social e Empre- (Alameda Campinas, 600).
O valor de adesão para
sarial Japonesa”. Especialista
na área, é consultora empre- este evento é de R$ 65,00 por
sarial e treina executivos e pessoa, incluindo Shokadô
empresários para negócios Bento (refeição), sobremesa
mitsumame, chá, água, refrigecom japoneses.
Os temas abordados na rante, suco de laranja, serviço
palestra são: modos adequados e estacionamento. Não inclui
no comportamento à mesa, ati- outras bebidas.
Informações e inscrições
tudes elegantes e respeitosas
com os convidados, degusta- podem ser feitas diretamente
ção com consciência, manipu- com a professora Lumi pelos
lação correta de hashis e tige- telefones 11/3422-5122 ou pelo
e-mail etiquetajaponesa@
las, entre outros tópicos.
Também serão destacados hotmail.com.
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Sony lança Cyber-shot T10 para
conquistar consumidores brasileiros
DIVULGAÇÃO

N

o país considerado um
dos mais vorazes consumidores de novas
tecnologias, a Sony aproveita
a chegada do fim de ano para
trazer ao Brasil uma de suas
apostas lá fora: a câmera digital Cyber-shot DSC-T10. Seu
design chama a atenção pela
elegância e refinamento. Além
disso, o produto deve conquistar o consumidor pela possibilidade de escolher entre duas
charmosas cores: rosa e preto. Com espessura de apenas
2 centímetros, a máquina também apresenta sistema estabilizador de imagem e alta sensibilidade, uma dupla solução
que promete conquistar o consumidor.
Pensando também na questão estética do produto – e dessa vez para as mulheres também –, a edição limitada da T10
rosa visa atender à demanda
por produtos mais focados e
aumentar as vendas no período do Natal. De acordo com o
gerente da linha de câmeras digitais da Sony Brasil, Fernando
Salomão, hoje em média 45%
dos consumidores de câmeras

Nova câmera chega com funções ainda mais interessantes

digitais são mulheres. “Elas
apresentam um grande potencial de consumo, que detêm a
decisão de compra quando o
assunto é eletroeletrônico”,
complementa o executivo.
A nova Cyber-shot conta
com o recurso “Super Steady
Shot”, estabilizador de imagem
da Sony, que minimiza o efeito
tremido causado pelo movimento das mãos durante a fotografia. Por menor que seja
este tremor, ele pode resultar
em fotos tremidas estragando

os momentos inesquecíveis de
uma viagem ou passeio. Mesmo nas condições mais difíceis
(dentro do carro, em um barco ou mesmo em outros tipos
de movimento), o consumidor
poderá tirar fotos de ótima qualidade, pois a DSC-T10 – através de um jogo de lentes – calibra o foco evitando o efeito
tremido.
Já o recurso de Alta Sensibilidade permite a captura de
objetos em movimento rápido
com redução do efeito borra-

VEÍCULOS

New Civic é eleito o ‘Carro do Ano 2007’
DIVULGAÇÃO

O New Civic foi eleito o
“Carro do Ano 2007” pela revista Autoesporte, da editora
Globo. Em evento realizado no
dia 21 de novembro, em São
Paulo, um júri formado por 41
jornalistas elegeu o sedã da
Honda o melhor modelo fabricado no Brasil.
Na principal categoria do
prêmio, o New Civic obteve
84,33 pontos em cem possíveis
– o segundo colocado alcançou 80,35 pontos.
Aos jurados, não cabia escolher apenas entre um veículo e outro: a seleção questionava os eleitores acerca
dos itens motor e transmissão,
desempenho e consumo, inovação tecnológica, segurança,
estilo, acabamento, conforto e
conveniência, adequação ao
mercado e custo/benefício
para, ao final, somar os pontos e definir o vencedor. A

Modelo pode ser considerado o maior lançamento de 2006

eleição foi acompanhada pela
empresa de auditoria Ernst &
Young, que conferiu e homologou o resultado das cédulas
de votação.
Esta vitória do New Civic

soma-se à extensa lista de mais
de 20 prêmios internacionais já
conquistados pelo modelo, que
também foi eleito o carro do ano
em 2006 nos Estados Unidos,
Japão e Canadá.

EMPRESAS

Okuma participa de projeto pioneiro da Robert
Bosch
Uma área de 2.000 metros
quadrados com um layout especialmente elaborado para
possibilitar o melhor fluxo de
produção, de forma a reduzir
custos e evitar desperdícios, e
por isso mesmo batizado de
“layout lean”, é o espaço que a
Bosch reservou, em sua unidade fabril de Curitiba (PR), para
abrigar 70 novas máquinas.
Esses equipamentos, adquiridos
recentemente, serão utilizados
na usinagem de corpos para
injetores denominados CRI-N,
aplicados em veículos diesel
médios e pesados. A Okuma
está participando desse projeto
inovador através do fornecimento de mais de 20 tornos da
série LB 300 e LU 300.
“Estamos totalmente engajados nessa iniciativa pioneira
da Bosch, principalmente porque não se trata de uma mera
transferência de linha de produção para a unidade de Curitiba, mas sim de um projeto que
foi desenhado especificamente para a fabricação de um tipo
inédito de dispositivo. Nenhuma outra planta da Bosch, no
mundo, fabrica esses corpos
para injetores”, destaca Alcino

São Paulo, 02 de dezembro de 2006

Bastos, gerente geral da
Okuma. As máquinas fornecidas serão utilizadas para
usinagem das peças, trabalhando seis dias por semana,
em três turnos diários.
José Mauro Pelosi, vicepresidente da Unidade de Sistemas Diesel da Robert
Bosch, destaca que foi realizada uma concorrência técnico/comercial para a escolha
das máquinas e as da Okuma
acabaram vencendo devido ao
excelente desempenho e por
terem apresentado a melhor
relação custo/benefício. “Na
primeira etapa tratava-se apenas da compra de equipamentos, mas agora estamos negociando com a Okuma uma proposta para que a empresa também assuma a manutenção
preventiva e corretiva das
mesmas”, acrescenta Pelosi.
Os corpos para injetores
modelo CRI-N fabricados na
nova linha de produção serão
montados na planta de Curitiba, sendo que parte deles serão destinados à exportação e
montados nas unidades fabris
da Bosch nos Estados Unidos,
Alemanha e China.

Sobre a Okuma – A Okuma
Corporation foi fundada em
1898 por Eichi Okuma, em
Oguchi, cidade próxima a
Nagoya, no Japão. Originalmente produziu outros tipos de
equipamentos, iniciando a fabricação das primeiras máquinas operatrizes em 1904 e do
primeiro torno horizontal, em
1918. Atualmente sua linha de
produtos inclui centros de
usinagem horizontal, centros de
usinagem vertical, tornos e
retíficas (universais, angulares,
cilíndricas-planas em diversos
modelos e portes). Em termos
globais a empresa emprega
cerca de 2.200 funcionários e
está presente em todos os continentes, com faturamento anual da ordem de US$ 1.4 bilhão.
A subsidiária brasileira iniciou sua atuação no país em
1997, reportando-se à filial norte-americana, a qual responde
pelos negócios do grupo em
toda a América Latina. A base
instalada no continente sulamericano supera mil máquinas. O Brasil é o maior mercado da Okuma na América do
Sul, respondendo por 75% das
vendas.

do das imagens utilizando o
ajuste máximo de ISO 1000.
Também é possível fotografar
sem flash, em ambientes de
pouca luminosidade, como
museus, restaurantes e shows,
para obter imagens com aspecto mais natural.
Além das duas novas funções, a DSC-T10 traz o recurso Slideshow Musical. Através de quatro músicas pré-selecionáveis é feita a apresentação de slide com efeitos visuais alternados de acordo
com o ritmo da música. Podem
ser trocadas por até 4 músicas no formato MP3 através
do cabo USB já fornecido.
Esta é a forma ideal de dividir os melhores momentos
com parentes e amigos simplesmente conectando a
câmera à sua TV. O modelo
será comercializado com preço sugerido de R$ 1.999,00.
Mais informações pelo site:
www.sonystyle.com.br.

Clientes do Itaú Japão já
podem abrir conta no Brasil
Os brasileiros clientes do
Banco Itaú que moram e trabalham no Japão já podem abrir
uma conta corrente também no
Brasil, na agência Itaú localizada no bairro da Liberdade, em
São Paulo. Com a novidade, os
milhares de clientes do Banco
Itaú em Tóquio tem à disposição produtos e serviços oferecidos nas agências dos dois
países, permitindo aos clientes
mais flexibilidade na administração do seu dinheiro. Por meio
da conta corrente, é possível
efetuar pagamentos, transferências e investimentos, entre
outras operações.
Localizada no centro financeiro da capital japonesa, a
agência Tóquio é a intermediadora nesse processo de abertura de conta corrente no Brasil. Toda documentação é enviada para que a agência da
Liberdade providencie a abertura. A agência Japão, que
completou dois anos de atividade no início de outubro, funciona de segunda a sábado das 9h
às 15h e oferece uma série de
produtos aos clientes, como
Remessa Itaú, Conta Poupan-

ça Itaú e Depósito a Prazo Itaú.
Com o novo serviço os dekasseguis já podem enviar dinheiro direto para uma conta
em seu nome no Brasil, no valor de até R$ 10 mil por mês
(limite estabelecido pelo Banco Central). Além disso, podem optar por investir e planejar o futuro aplicando recursos em produtos oferecidos
aqui que contam com taxas
atrativas. O passo inicial para
o correntista da agência Tóquio
ter acesso a todos estes serviços é abrir uma conta na
agência brasileira.
Os interessados podem se
informar e solicitar o serviço na
própria agência, por meio do
Itaú Bankfone Japão (01204828-58) ou pelo Itaú Bankline
Internet Japão (www.itau.co.jp)
Também é possível se informar
sobre a abertura da conta nos
plantões de atendimento realizados por gerentes comerciais
que dão assistência em eventos e locais freqüentados por
brasileiros. Os próximos plantões estarão em Aichi, Fukuiken, Gifu, Gunma, Ibaraki, Mie
e Shizuoka.

NETWORK NIGHT

Primeiro Encontro de Negócios Rotaract
arrecada mais de R$ 40 mil
No último dia 14 de novembro, foi realizado em São Paulo o 1° Encontro de Negócios
Rotaract, também chamado de
Network Night. Após a rodada de negócios – considerada
muito produtiva pelos organizadores – houve um jantar beneficente, com a presença dos
principais empresários da comunidade japonesa. Foram ar-

recadados mais de R$ 40 mil
dos quais R$ 20.638,00 serão
doados para três entidades, de
acordo com o percentual de
venda de ingressos, ficando
54% para o Instituto de Promoção Humana Grupo Nikkei,
31% para a Sociedade Beneficente Casa da Esperança
Kibô-no-Iê e 15% para a Fundação Rotária.

A organização do evento
ficou por conta do Rotaract
Liberdade, clube de jovens
empreendedores de 18 a 30
anos que faz parte do Clube
Rotary Internacional. O Encontro de Negócios contou
com a presença de 49 executivos representantes de empresas. Mais informações pelo
telefone (11) 6693-3588.

São Paulo, 02 de dezembro de 2006
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KARATÊ

TIRO AO ALVO

10º dan, mestre Shinzato fala
sobre a carreira e mundialito 2007

Stênio Yamamoto fatura título
na Argentina
ARQUIVO PESSOAL

JORNAL NIKKEI

E

le é um dos poucos mestres com graduação
máxima (10º dan) ainda
na ativa, fora do Japão. Era
capaz de fazer o kata (luta imaginária) subindo as paredes, segundo praticantes e fãs das artes marciais. Além disso, formou mais de 5.000 faixas pretas espalhados por diversas
regiões do País e do exterior.
Esses são alguns dos destaques do currículo de Yoshihide
Shinzato, de 79 anos, presidente da Federação Internacional Shorin-Ryu Karate-Do
(IUSKF) e professor da Associação Okinawa Shorin-Ryu
Karate, de Santos.
O Jornal Nikkei realizou
entrevista com o mestre e seu
filho, Masahiro Shinzato, na
academia onde ambos ministram aulas. À medida que vão
chegando, os alunos demonstram profunda reverência ao
patriarca, que ordena em voz
alta e forte o início do treino,
mesmo ocupado respondendo
as perguntas iniciais para esta
reportagem. Durante o aquecimento dos alunos comandado por um faixa preta, os
Shinzatos falaram sobre a filosofia do karatê, o mundialito
do ano que vem, e a vida
dedicada ao esporte.
Shinzato começou a praticar a arte marcial durante o
ensino fundamental, em Okinawa. O esporte servia não
somente para a auto-defesa,
mas também para o desenvolvimento da disciplina e do caráter das crianças. O karatê
surgiu na ilha japonesa a partir
do aperfeiçoamento do “kenpo”, trazido da China graças
ao intercâmbio cultural e a intensificação do comércio entre os dois países. Ganhou importância devido a uma série de restrições ao uso de armas imposta pelo governo e
chegou a ser ensinado secretamente a alunos selecionados
após período de proibição.
Em 1954, Shinzato chega
ao Brasil e inicia a divulgação
do karatê. Dez dias após sua
chegada, durante a comemoração aos 400 anos de aniversário de São Paulo, no parque
do Ibirapuera, sua demonstra-

Nikkei (à dir.) mostrou boa técnica e faturou medalha título

Aos 79 anos, mestre Yoshihide Shinzato, ao lado de seu filho, já formou mais de cinco mil atletas

ção de karatê com o Grupo
Folclore de Okinawa é registrada como a primeira no País.
Em 1962, fundou a primeira
academia da arte marcial na
Baixada Santista, a Academia
Santista de Karatê.
Pouco a pouco, as artes
marciais foram invadindo o
Ocidente. Além de desenvolver o físico, o karatê era associado a uma cultura espiritual
voltada ao conhecimento interior. Um dos principais fatores
que contribuíram para a divulgação da cultura oriental e a
popularização das artes marciais foi Bruce Lee, que conquistou fãs de todo o mundo
com seus filmes.
Para Masahiro Shinzato,
porém, o “estopim” para a aceitação definitiva da cultura oriental foi o jogo de vôlei feminino entre Japão e União Soviética durante a Olimpíada de
Tóquio, em 64. Aos olhos de
todo o mundo, as japonesas
venceram as até então imbatíveis russas, com uma postura

em quadra distinta da maioria
das equipes. “Os gritos de ‘kiai’
da seleção traziam maior força às jogadas, além de intimidar as adversárias”, analisa
Masahiro.
Do alto de seus 79 anos,
Shinzato também impõe respeito com suas demonstrações
acompanhadas de “kiais”. Se
alguém acha que o retrato dos
mestres das artes marciais em
filmes de ficção é exagerado,
experimente uma visita à academia ou aos treinos especiais
a faixas pretas comandados
por Shinzato, em São Paulo. É
bem provável que você mude
de idéia.
Mundialito – No ano que vem,
além das festas em homenagem
aos 80 anos do mestre e aos 45
anos de atividades da associação, será realizado o 8º Mundialito de Karatê e Kobu-do em
Praia Grande, no mês de abril,
reunindo atletas de diversos
países filiados a International
Union Shorin-Ryu Karate-Do

Federation (IUSKF). Shinzato
fundou a IUSKF em 1992, com
o objetivo de unir os países por
meio do karatê. Atualmente, a
federação é composta por 15
países filiados: Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Uruguai, Venezuela, Estados Unidos, México, Espanha, Itália, Suíça, Japão, Israel, Portugal e Austrália.
Além do reconhecimento
pelos serviços prestados ao
karatê, Shinzato é considerado a maior autoridade de
Kobudô (arte marcial antiga,
na tradução literal) da América do Sul. Nesta luta, utensílios agrícolas são utilizados
como armas de combate.
Para a divulgação destes
eventos e da carreira de Shinzato, será editada uma revista
comemorativa a partir de janeiro de 2007, com tiragem inicial de 3.000 exemplares. Em
2004, Shinzato já havia lançado o livro Kihon, no qual aborda os fundamentos do karatê.
(Gílson Yoshioka)

Considerado um dos melhores atiradores esportivos do
Brasil, o nikkei Stênio Yamamoto mostrou mais uma vez
que brilho e técnica não faltam
mesmo em competições internacionais. Na oitava edição
dos Jogos Desportivos Sulamericanos, realizada entre os
dias 9 e 19 de novembro na
Argentina, o atirador faturou
duas medalhas, sendo uma de
prata na categoria individual, e
uma de ouro por equipes.
Além de conseguir trazer
um resultado expressivo para
o País, Yamamoto também
conseguiu um feito de destaque nacionalmente. Trata-se
da medalha de ouro em uma
das etapas do Campeonato
Brasileiro de Tiro Esportivo,
quando mostrou domínio e técnica apurada para faturar a
primeira colocação geral.
Segundo o atleta, ambos os
resultados podem ser considerados uma evolução natural dos
treinamentos realizados ao longo dos anos, além de ser uma
preparação para “vôos” mais
altos, como as Olimpíadas.
Assim como o filho, o pai
do atirador e presidente da
Anba (Associação Nova Bandeirante de Tiro ao Alvo),
Tsuneo Yamamoto, também se
prepara para viabilizar grandes
atrações para o ano de 2007
e, especialmente, para 2008,
quando se comemora o Centenário da Imigração Japonesa no Brasil. De acordo com o

dirigente, até mesmo contatos
com a Federação Japonesa de
Rifle fora fechados para a concretização de uma competição
especial para daqui a dois anos.
“Estamos com um projeto
muito bom para 2008, com um
campeonato a ser realizado
nas dependências do Bunkyo.
Para tanto, a idéia é realizar
uma seletiva em 2007 e escolher os 100 melhores. Além
desse campeonato de tiro virtual, a organização homenageará alguns imigrantes e
resgataár algumas fotos e matérias sobre a imigração”, afirma o presidente da entidade.
Para dar seguimento aos
planos, algumas ações – além
da seletiva para 2008 – também estão nos planos. Uma
delas é amarrar competições
em variadas cidades paulistas.
Tudo para promover ainda
mais a modalidade e agregar
atletas de variadas regiões e
idades. “Temos planos de promover competições em Bauru,
Atibaia, Bastos, Ribeirão Preto e outras cidades. É uma forma de poder desenvolver ainda mais o tiro virtual”, confirma Yamamoto, que terá ao seu
lado a companhia do coronel
do Exército Yoshio Kiyono
para tocar a idéia. “O ano que
vem vamos dedicar grande
parte do tempo para promover
a Anba. Em 2008, queremos
uma festividade muito bonita
em conjunto com as demais
entidades”, afirma o militar.

BEISEBOL

Atibaia lidera a 13ª Taça Brasil
JORNAL NIKKEI

INTERNACIONAL

Confraternização desportiva promovida no México
traz resultados positivos para nikkeis do Brasil
Quatro países competindo
entre si e um objetivo: a integração. Nesse clima amistoso
que a Confraternização Desportiva Internacional Nikkei foi
realizada do dia 19 a 21 de
outubro em Cancun, no México. O evento envolveu descendentes do Brasil, Argentina,
Peru e os donos da casa, reunindo cerca de 230 atletas, sendo 70 do Brasil, nas modalidades de atletismo, vôlei, tênis de
mesa e boliche.
Em sua 17ª edição, a competição ficou marcada com o brilho especial dos brasileiros que
conquistaram quatro recordes.
Nos individuais, foram os 100m
com barreira (14s 43) e salto triplo (11s 67) de Renata Miyamoto e nos 400m com barreira (1m
2s 34) de Adriana Fukumori.
Em equipe, as duas esportistas
junto de Cintia Kichise e Leila
Hashimoto superaram no 4 x
400. O masculino também recebe destaque com Daniel
Koga, considerado o melhor
atleta nos 100m rasos.
A grande atuação não ficou
apenas ao atletismo, os judocas
e os mesa-tenistas mostraram
presença trazendo para casa
suas vitórias nos torneios disputados. Com tantos motivos
de orgulho, quem subiu ao
mais alto do podium foi o Bra-

sil. Os peruanos, argentinos e
os mexicanos ficaram com os
prêmios de 2º, 3º e 4º lugar,
respectivamente.
Independente dos resultados, o presidente da delegação,
Elzo Sigueta afirma que a meta
não é só o esporte, mas
“intercambiar informações,
confraternizar e saber como
se vivem nos outros países”.
Em prol dessa confraternização, a organização abriu até
uma exceção para não-nikkeis
participarem, com restrição de
somente um por equipe.
“Acho que é tão bom, que até
os não-descendentes querem

participar.” afirma a recordista Renata Miyamoto.
Mesmo com essa grande
festa esportiva, muitos atletas
talentosos deixam de participar
pela falta de patrocínio. Segundo Sigueta, países latino-americanos como Uruguai, Paraguai e Bolívia não puderam
entrar por questões financeiras. Aqui no Brasil, algumas
entidades arrecadam verba
para ajudar seus competidores.
Ainda assim, o gosto pelo
esporte e pela união das pessoas prevalece. “Acho muito
importante essas ações dentro
da comunidade e procuro sem-

pre trazer outras pessoas para
prosseguir esse trabalho” admira o atleta e capitão de atletismo Bruno Issoda.
Com toda essa força de
vontade, os organizadores se
preparam para promover a próxima edição em São Paulo,
excepcionalmente em 2008
junto das comemorações do
Centenário da Imigração Japonesa no Brasil. Assim como
nos eventos passados, as horas vagas serão aproveitadas
com passeios, e para isso a
organização conta com o apoio
de voluntários para serem guias na terra da garoa.

NATAÇÃO

Lucas Akio conquista troféu de Taça TV TEM
DIVULGAÇÃO

O jovem Lucas Akio, 11
anos, filho de Cleonice e de
Shindi Saito, foi finalista do
Troféu Gustavo Borges de
Natação realizado no Ginásio
do Ibirapuera, em São Paulo.
Akio conquistou o troféu do 3º
lugar do nado livre da Taça TV
TEM de natação e no dia 17
de novembro sagrou-se campeão estadual , nado peito em
100 metros, em Itapira, durante a edição do Pró-Natação

2006, evento que é coordenado pela Secretaria da Juventude Esportes e Lazer.
Lucas treina e compete
pela Equipe de Natação do
IAL –Instituto Americano de
Lins e o técnico é o professor
Cassius Valério Grassiotin
Melio e está cursando a 5ª série do fundamental, além do
inglês e informática. Parabéns
ao Lucas.
Nikkei mostrou bom preparo

(Shigueyuki Yoshikuni, de Lins)

Jogos tiveram momentos tensos mas com bastante emoção

A 13ª edição da Taça Brasil de beisebol teve início nos
dias 24 e 25 com três jogos (o
segundo jogo do domingo foi
adiado devido a chuva) e a liderança está com a equipe de
Atibaia com duas vitórias
(11x1 contra Anhanguera,
reeditando a final do brasileiro
há duas semanas, e 6x0 contra Dragons) e a classificação
para a fase final praticamente
garantida. A equipe do São
Paulo folgou no domingo, mas
venceu o seu único compromisso neste final de semana
(8x3 contra Dragons). Guarulhos teve folga no sábado e
teve o jogo contra Anhanguera adiado no domingo. Dragons está em último lugar com
duas derrotas. Anhanguera
está com uma derrota.

Resultados da primeira rodada e a classificação após
o primeiro final de semana
25/11
Anhanguera 1 x 11 Atibaia
(called game na 8ª entrada)

Dragons 3 x 7 São Paulo
26/11
Atibaia 6x0 Dragons
Guarulhos x Anhanguera
(Adiado devido a chuva)
——–————–——–—
Equipes

Atibaia
São Paulo
Anhanguera
Dragons
Guarulhos

Vitórias Derrotas

2
1
0
0
0

0
0
1
2
0
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ANIME/MANGÁ

5ª Expo Anime traz Ayumi Miyazaki
DIVULGAÇÃO

O

5º Expo Anime 2006,
um dos principais
eventos de anime e
mangá da América Latina, deve
reunir cerca de quatro mil fãs
do gênero. O evento, uma iniciativa da Associação Cultural
Clube Clássicos Animes, acontece somente amanhã (3), das
9h às 21h, no Palácio dos Trabalhadores, em São Paulo. Os
organizadores aguardam caravanas de outros estados e até
do Paraguai e Uruguai.
Uma das atrações é a presença do cantor Ayumi Miyazaki, intérprete de músicas
como Brave Heart de Digimon Adventure 1, Break Up!
e Beat Hit! de Digimon
Adventure 2 e a The Last
Element segundo tema de Digimon Frontier. O cantor, que
atualmente trabalha como produtor musical no Japão, deve

son (responsável por Pokemon,
Shin-Chan, Shaman King, entre outros) e dos dubladores da
série Naruto. Outras atrações
são o desfile de cosplay, conversa com dubladores, apresentação de bandas de animes
e o animekê. No Espaço Nova
Geração, destaque para a exposição de ilustrações do grupo Japan Sunset.
Outra característica do evento são os estandes de editoras
que estarão exibindo e vendendo produtos com descontos
que variam entre 5 e 20%.

Personages do mangá e animê marcam presença no evento

incluir em seu repertório suas
músicas conhecidas e fará um
Talk and Live onde contará sua
trajetória para a escolha das
músicas de Digimon.

Além de Ayumi Miyazaki,
que estará se apresentando no
País pela primeira vez, estão
confirmadas também participações do cantor Fernando Jan-

DIA 13

MÚSICA

Bunkyo promove Jantar – Concerto Beneficente
O Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa)
realizará no próximo dia 13
(quarta-feira), das 19h às 23h,
um Jantar – Concerto Beneficente, no tradicional Espaço
Rosa Rosarum, em Pinheiros
(zona oeste de São Paulo).
Além de propiciar o maior
entrosamento entre os membros
das sociedades brasileira, japonesa e nipo-brasileira, tem como
objetivo colaborar com a manutenção do Bunkyo e de mais uma
entidade beneficente.
O concerto contará com as
participações do virtuosíssimo
cônsul-geral do Japão em São
Paulo, Masuo Nishibayashi, que
estará se apresentando em parceria com a consulesa Kikuko
Nishibayashi, ao piano. Em seguida, Júlia Honda sobe ao pal-

5ª EXPO ANIME
QUANDO: 03 DE DEZEMBRO, 9 ÀS 21H
ONDE: PALÁCIO DOS TRABALHADORES
(RUA GALVÃO BUENO, 780)
QUANTO: R$ 20,00
(ESTUDANTES PAGAM MEIA)
INFORMAÇÕES PELOS TELS.:
11/3271-4577 E 3275-4165 OU
WWW.EXPOANIMEBRASIL.COM.BR

DIVULGAÇÃO

Comissão organizadora querem mais entrosamento entre nikkeis

co para embalar as canções
natalinas ao piano. A parte final
será a demonstração da já consagrada pianista Ai Yazaki.
Após o jantar, todos os presentes receberão um mimo
ofertado por alguns dos cola-

boradores.
Os convites de adesão estão disponíveis na secretaria do
Bunkyo (Rua São Joaquim,
381, Liberdade). Informações
pelo telefone: 11/3208-1755
(com Bete ou Hase).

Canarinhos do
Itapety lançam CD
‘Mogi terra da
gente’
Os Canarinhos do Itapety,
projeto da Secretaria de Cidadania e Ação Social da Prefeitura de Mogi das Cruzes,
lançaram no último dia 26 seu
quarto CD, intitulado “Mogi
terra da gente”. São 16 faixas
cantadas em diversos ritmos e
idiomas, como italiano, francês,
alemão, inglês, latim e japonês,
além, é claro, do português.
“Apesar de ser um lindo
trabalho, o CD não é o mais
importante, e sim saber que
essas crianças e jovens têm,
através dos Canarinhos, possibilidade de sonhar com um
futuro melhor e de lutar por
ele”, afirmou o secretário de
Cidadania e Ação Social, José
Luiz Freire de Almeida.
O evento também serviu
para agradecer e homenagear as personalidades da imprensa, empresas patrocinadoras e outros colaboradores
da iniciativa, criada em 2002
pelo prefeito Junji Abe. A
apresentação integrou participantes dos três projetos coligados mantidos pela Prefeitura: a Orquestra Sinfônica Jovem Minha Terra Mogi, a Banda Boigy e o Coral Canarinhos
do Itapety.
Para o diretor musical, maestro Marcelo Jardim, os Canarinhos do Itapety é hoje
exemplo para todo o País.
“Conheço dezenas de projetos do gênero no País. E posso afirmar, com toda certeza,
que esse é um dos melhores
do Brasil. O prefeito Junji
Abe e a Prefeitura de Mogi
das Cruzes estão de parabéns”, assegura.
O projeto procura transmitir noções de cidadania através da educação musical, com
aulas de canto e iniciação musical em diversos instrumentos
de corda, sopro e percussão.
Iniciativa – A iniciativa favorece atualmente a 375 crianças e adolescentes de 7 a 14
anos de 15 bairros periféricos
da cidade e conta com a parceria com a Amoa – Associação Mogiana Oficina de
Aprendizes.
A orquestra se apresenta
regularmente em concertos no
Theatro Vasques, em Mogi das
Cruzes, além de já ter se apresentado diversas vezes em
São Paulo e participado de
shows com grandes nomes da
música brasileira, como Gal
Costa, Juca Chaves, Arthur
Moreira Lima e Guilherme
Arantes. Em 2004, o projeto
recebeu indicação ao Prêmio
LIF, da Casa França-Brasil,
ficando entre os três finalistas
na categoria apoio sócio-cultural.

São Paulo, 02 de dezembro de 2006

IX Karaoke Beneficente Profa. Seiko Takano KK
Assoc. Pro-Excepcionais Kodomo-No-Sekai
Data: 26/11/06
Local: AOKB - Ass. Okinawa Kenjinkai do Brasil
Jurados: Prof. Shoiti Shimada (Pres.), Prof. Nobuo Matsuoka,
Profa. Irene Sacayemura e Prof. Massakatsu Sato
Cat.

Participantes

B-5
B-4
A-7-6
A-5
A-4
Esp-7
Esp-6
Esp-5
Esp-4 G/1
Esp-4 G/2
Extra-7
Extra-6
Kodomo G/1
Kodomo G/2
KodomoShow
Extra-5
Extra-4
S.Extra-6-5
S.Extra-4
B-3-2
A-3-2
Esp-3
Esp-2
Extra-3
Extra-2
S.Extra-3
S.Extra-2-1
B-1
A-1
Esp-1
Extra-1
MPB
Pop

Musica

Noriko Tamazato
Uramati Sakaba
Maria Okamoto Taira Anata To Tomoni
Sadako Kikuchi
Shima No Blues
Haneda Hatsu Hitidi Nidipun
Issao Takigahira
Hiroko Ouchi
Inoti No Kaguiri
Fumiko Tokuyama
Uramati Sakaba
Yuriko Takeda
Osaka Shigure
Shigueo Kayo
Mujou No Yume
Waldimir Shimabukuro Soemontyo Blues
Nobuko Kiyohara
Kimi Kague So
Naokiti Yamate
Meiguetsu Akagui Yama
Masaki Morishin
Kyodai Bune
Airton Yoshida
Akogare No Yubin Basha
David Yoshida
Desculpe Mas Eu Vou Chorar
Akitoshi Tashima
Show - Gaita
Yutaka Issaka
Sendo Kawaiya
Mieko Yamaguchi
Modori Gawa
Milton Kaizuka
Otoko No Tamashi
Kazue Sakakibara
Soshu Yokyoku
Toyoko Moromizato Aishu Kaikyo
Chizuko Saito
Niizuma Ni Sasagueru Uta
Lin Hayashi
Soemontyo Blues
Marta Sayuri Ashitani Totori Sakiu
Sueli Hoshino
Botan Yuki
Sandra Pierre
Hyosetsu No Umi
Cecilia Miyazawa
Minami Jyujisei
Edson Michida
Tazunete Otaru
Jonny Nagayama
Kawa
Sakae Tanahara
Tiguiri
Lina Nagayama
Shiroi Yuki
Jorge Sasaki
Arigato Kanske
Masahiti Shimada
Pra Falar Verdade
Sayuri Bando
Bethe One

VIII Karaoke Taikai da Regional ABCD e Baixada Santista
Regional ABCD e Baixada Santista da UPK
Data: 26/11/06
Local: Bunka SBC
Jurados: Profa. Yasue Kitsuwa (Pres.), Prof. Kiyoshi Harada e
Profa. Takako Suguita
Cat.

Participantes

Musica

B-6-5
Shinjin-2
B-4
A-6
A-5
A-4 G/1
A-4 G/2
Esp-6
Esp-5
Infantil-B
Tibiko-B
Infantil-A
Tibiko-A
Esp-4 G/1
Esp-4 G/2
Extra-5
Extra-4
S.Extra-3
Shinjin-1
B-3
A-3-2
Esp-3 G/1
Esp-3 G/2
Esp-2
Internac
Extra-3 G/1
Extra-3 G/2
Extra-2-1
B-1
A-1
Esp-1
S.Extra-2
S.Extra-1

Tiyoko Ikeda
Azami No Uta
Norie Oka
Ruten
Toshio Minamigata
Oshoo
Fujika Wataya
Yushima No Shiraume
Yoshiko Otsubo
Kohan No Yado
Neusa Nakano
Asakusa Shigure
Tokiko Susa
São Paulo Blues
Massayoshi Eto
Meiguetsu Akagui Yama
Takanori Fukuhara
Hoshi Kuzu No Mati
Clarissa Mochikawa
Ureshii Hinamatsuri
Haruka Inazumi
Ano Oka O Koete
Sabrina Tomita
Haru No Koi
Patricia Ko
Otoko Bushi
Yukiko Hiraishi
Futari Zaka
Aparecida Shimabukuro Niizuma Ni Sasagueru Uta
Miyoshi Kinoshita
Meoto Zaka
Seizo Nishihara
Ameni Saku Hana
Kazuyoshi Koh
Nagasaki No Kane
Emilia Ishikawa
Namida No Renrakusen
Alfredo Kussaba
Idyanai
Massumi Sasaki
Hoshikuzu No Mati
Celso Kinoshita
Tokiwa Nagaretemo
Jorge Iwasaki
Aishuno Matini Kiriga Furu
Kazue Konishi
Setyuka
Meire Yamashiro
A Lua Que Te Dei
Tomoharu Kawano
Hayari Uta
Neli Kurokawa
Hitori Izakaya
Marcia Nishimura
Yuki Shigure
Mika Yamazaki
Aio Shinjitai
Sandra Kobe
Hime Orizuru
Mitsuo Akiyama
Enka Kaidoo
Julio Adachi
Naguisa No Onna
Misako Amano
Itsuka

