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Akimatsuri destaca aniversário de Mogi
das Cruzes e espera 80 mil visitantes

JIRO MOCHIZUKI

Bunkyo de
Registro quer
firmar parceria
com empresários

—––––––––––—–| pág 05

Festa do Sushi, Bon Odori,
Undokai, Keirokai e Tooro
Nagashi são alguns eventos que
já estão incorporados pela co-
munidade nikkei de Registro,
mas, embora bastante tradici-
onais, ainda não fazem parte do
calendário de atividades de
muitos empresários locais. Para
tornar estas festividades mais
“familiares” aos empresários, o
Bunkyo de Registro lançou o
projeto “Registro Marco da
Colonização Japonesa 2010”.

Nitpress lança
obra poética de
Luis Antonio
Pimentel
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Como parte das comemora-
ções dos 98 anos de vida do
poeta Luis Antônio Pimentel,
a Editora Nitpress lançou,
no último dia 29, o livro
Fenomenologia do Haicai,
segundo ensaio de filosofia
de R. S. Kahlmeyer-
Mertens sobre a obra poé-
tica do escritor fluminense.
O lançamento aconteceu na
Associação Fluminense de
Jornalistas, no centro de
Niterói (RJ), e incluiu ainda
uma exposição de fotos de
autoria do próprio Pimentel,
único fundador vivo da So-
ciedade Fluminense de Fo-
tografia; e um recital de al-
gumas de suas melhores po-
esias, organizado por Nei-
de Barros Rego.

Governador de SC
assina no Japão
financiamento de
R$ 300 milhões

—––––––––––—–| pág 04

O governador de Santa Ca-
tarina (SC), Leonel Pavan,
assinou ontem (31), financia-
mento de R$ 281.451.000,00
com a Japan International
Cooperation Agency (Jica),
para área de Saneamento. Os
recursos, que vem sendo ne-
gociados há mais de dois anos
pelo governo catarinense, se-
rão investidos para universa-
lizar o atendimento dos servi-
ços públicos de abastecimen-
to de água.

Uma homenagem a cidade de
Mogi das Cruzes (SP) pela
comemoração dos 450 anos
de fundação é o tema da 25ª
Festa de Outono Akimatsuri
“Omedetô Mogi”, que será
realizada entre os dias 9 e 11
de abril, no Centro Esportivo
do Bunkyo de Mogi. Neste
evento considerado um dos
mais tradicionais da comuni-
dade japonesa de São Paulo,
estão programadas várias

atrações e shows, além de
exposições agrícola e cultural,
entre outras. Promovido pelo
Bunkyo o evento deste ano
deve reunir um público apro-
ximado de 80 mil visitantes.
A dimensão e importância da
festa pode ser comprovada
com a criação de um decreto
lei de maio de 2008, que a
incluiu oficialmente no Calen-
dário Turístico do Estado de
São Paulo.
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Sumô e Prefeitura de São
Paulo selam acordo

TAKIO OTAKI

O sumô brasileiro, em espe-
cial o paulista, ganha, enfim,
um templo à altura de suas
conquistas. Quem compare-
ceu ao 32º Campeonato Pau-
lista Infanto-Juvenil Masculi-
no e Feminino, realizado no
último dia 28, no Ginásio de
Sumô do Estádio Municipal
de Beisebol Mie Nishi, teve

—–––––——–––––––––––––––––—–| págs 02, 11 e 12

uma prévia de como ficará o
novíssimo espaço dedicado
ao esporte dos deuses. A
competição foi prestigiada
pelo secretário municipal de
Esportes, Lazer e Recreação
da Cidade de São Paulo,
Walter Feldman, que comen-
tou sobre as obras no ginásio
de sumô.

—–––––——––––––—–––––——–––––––––––––—–––––——––––––––––––––––——––––––—–| págs 08 e 09

54º PRÊMIO PAULISTA
DE ESPORTES – Atletas e
dirigentes da comunidade
nikkei tiveram uma noite de
gala nesta terça-feira (30), no
teatro do Sesc Vila Mariana,
com a cerimônia de entrega

do 54º Prêmio Paulista de
Esportes. Nem mesmo a au-
sência do prefeito Gilberto
Kassab (DEM), um dos gran-
des homenageados – o outro
foi o secretário municipal de
Esportes, Lazer e Recreação

da Cidade de São Paulo,
Walter Feldman – tirou o bri-
lho da festa. Kassab, aliás, foi
representado à altura pelo
deputado federal Walter
Ihoshi (DEM-SP). Estiveram
presentes ainda o cônsul Ta-

keshi Goto; os vereadores
Jooji Hato (PMDB) e Ushi-
taro Kamia (DEM); o presi-
dente do Bunkyo, Kihatiro
Kita; o presidente do Kenren,
Akeo Yogui; e o presidente do
Enkyo, Ignácio Moriguchi.

Reeleito para seu segundo mandato no
Kenren, Akeo Yogui sonha com sede própria

DIVULGAÇÃO

Reeleito para seu segundo
mandato frente à presidência
do Kenren, Akeo Yogui, da
Associação Okinawa do Bra-
sil, disse que o grande desa-
fio a ser vencido é a constru-
ção de uma sede própria para
a entidade. “O Kenren foi fun-
dado em 1966, ou seja, esta-
mos completando 44 anos em
2010 e, por diversos motivos,
até hoje não foi possível ter-
mos uma sede própria para
recebermos nossas visitas”,
explicou Yogui.
—–––––——–––––––––––––—–––––——–––––––––––––––——––––––—–| pág 10

Festival de Flores de Santo André chega a sua 37ª edição

O tradicional Festival de Flo-
res de Santo André, que neste
ano chega a sua 37ª edição,
acontece nos dias 9, 10 e 1
1de abril, no Sesi. Realizado
pelo Departamento de Lazer
da Secretaria de Cultura, Es-
portes e Lazer da Prefeitura de

Santo André – em parceria
com a Sociedade Orquidófila
de Santo André e com a So-
ciedade Cultural ABC –  o
evento contará com exposito-
res de cerca de 30 cidades
brasileiras, que apresentarão
cerca de 400 tipos de espéci-

es, entre orquídeas e
bromélias. A visitação pública,
com entrada franca, acontece
das 9 às 21 horas, na sexta e
no sábado, e das 9 às 17 ho-
ras, no domingo. Os exposi-
tores estarão concorrendo a
diversos prêmios.

—–––––——–––––––––––––—–––––——–––––––––––––––——––––––—–| pág 10
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HOMENAGEM – No último dia 23, o depu-
tado estadual Luiz Nishimori (PSDB) entregou
o Título de Cidadão Honorário do Paraná ao
médico Saburo Sugisawa. Durante a cerimô-
nia, realizada na Assembleia Legislativa do
Paraná, Sugisawa agradeceu a iniciativa. “Há
muito me considero de fato o que hoje recebo
de forma oficial”, disse, referindo-se ao título.
Já o deputado Luiz Nishimori enfatizou as 35
mil operações e mais de 210 mil consultas, be-
neficiando milhares de famílias na recupera-
ção de seus integrantes. “Desde muito tempo,
em todo canto deste grande Brasil, o nome ‘Dr.
Saburo Sugisawa’ sempre foi e é até hoje sinô-
nimo de competência, segurança, e profissio-
nalismo”, destacou Nishimori.

25º CENTRAL KAYO SAI – “Entendo que
a tradição dos festivais de karaokê nutre e re-
força os laços culturais na comunidade nipo-bra-
sileira, além de revelar talentos e contribuir para
o fortalecimento da cultura de modo geral”. A

afirmação é do ex-prefeito de Mogi das Cruzes
(SP), Junji Abe, que prestigiou o 25º Central Kayo
Taikai promovido no dia 21 de março pela UCK
(União Central de Karaokê), na Sociedade dos
Agricultores do Cocuera, em Mogi das Cruzes.

KENKO TAISSÔ – O De-
partamento de Kenko Taissô
(Ginástica Musical) do Bunkyo
de Registro participou do 2°
Festival e Seminário Brasilei-
ro de Kenko Taisso realizado
no dia 7 de março no auditório
do Bunkyo de São Paulo. As
580 pessoas vindas dos Esta-
dos do Rio Grande do Sul, Mi-
nas Gerais e São Paulo – en-
tre elas 22 de Registro (SP) –
, apresentaram danças diante
de um público de cerca de
1200 pessoas que lotaram o
auditório. O evento contou
com a presença da presidente
da Associação Kenkô Taissô,
Tiyoko Saito; Eiji Toyoda, di-
retor da mesma entidade, e
Yoko Matumoto, instrutora
chefe do Japão. SUMÔ – A Federação Paulista de Sumô rea-

lizou no dia 28, no Ginásio de Sumô do Estádio
de Beisebol Mie Nishi, no Bom Retiro, o 32º
Campeonato Paulista Infanto-Juvenil – Mas-
culino e Feminino de Sumô. Além das diretori-
as da Federação Paulista de Sumô e da Confe-
deração Brasileira de Sumô, estiveram presen-
tes políticos e representantes da comunidade,
além do secretário municipal de Esportes, Wal-
ter Feldman. Entre uma luta e outra, o público
aproveitou para conferir as notícias da comu-
nidade no Jornal Nippak. (Leia mais nas pá-
ginas 11 e 12)

ALDO SHIGUTI/JORNAL NIPPAK

BOM RETIRO – O secretário municipal de
Esportes, Walter Feldman, realizou uma visita
de inspeção às obras do Estádio Municipal de
Beisebol Mie Nishi, no Bom Retiro. O secretá-
rio informou que a Prefeitura investiu cerca de
R$ 9 milhões no projeto do Centro Esportivo e
Cultural Brasil-Japão. “É o presente de São
Paulo para a comunidade nikkei”, disse
Feldman. (Leia mais nas páginas 11 e 12)

FÓRUM DO IDOSO – A 70ª edição do
Fórum do Idoso, realizado pelo vereador
Hiroyuki Minami (PSDB) na sexta-feira (26/
3) levou cerca de 400 pessoas ao plenário da
Câmara Municipal de São Bernardo do Cam-
po. O evento tem como objetivo oferecer um
espaço para que os idosos possam esclarecer
dúvidas, trocar informações e se confraterni-
zar. O Fórum do Idoso é realizado todos os
meses, desde 2002, na Câmara de São Ber-
nardo.

HAIR BRASIL – Pela terceira vez consecutiva, o deputado federal Walter Ihoshi (DEM) é
convidado de honra da Hair Brasil 2010, um dos maiores e mais importantes eventos do setor de
beleza do País. Ihoshi, que é considerado o “deputado da beleza” por atuar em prol das empresas
e dos profissionais do segmento, tanto em Brasília quanto em São Paulo, ocupou lugar de desta-
que na cerimônia de abertura. Estavam ao lado de Ihoshi nomes como Jacques e Janine, Fran-
cisco Santos, João Carlos Basílio, Ivan Stringhi, Roberto Ikesaki e a vice-prefeita da capital
paulista, Alda Marco Antonio.

CONGRESSO ESTADUAL
DE MUNICÍPIOS – O depu-
tado federal Walter Ihoshi
(DEM) esteve em Serra Negra,
no dia 26 de março, para presti-
giar o 54º Congresso Estadual
de Municípios. O evento, reali-
zado todos os anos pela Associ-
ação Paulista de Municípios
(APM), tem como intuito discu-
tir os principais temas que afe-
tam diretamente os municípios,
e apresentar produtos e servi-
ços que ajudem as prefeituras a
executarem uma gestão eficien-
te. Participaram prefeitos e ve-
readores de mais de 630 cida-
des paulistas, além de deputa-
dos, ministros e secretários.

ALDO SHIGUTI/JORNAL NIPPAK
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Akimatsuri homenageia o 450º
aniversário de Mogi das Cruzes

COMUNIDADE

Uma homenagem a ci-
dade de Mogi das
Cruzes (SP) pela co-

memoração dos 450 anos de
fundação é o tema da 25ª Fes-
ta de Outono Akimatsuri
“Omedetô Mogi”, que será
realizada entre os dias 9 e 11
de abril, no Centro Esportivo
do Bunkyo de Mogi. Neste
evento considerado um dos
mais tradicionais da comunida-
de japonesa de São Paulo, es-
tão programadas várias atra-
ções e shows, como apresen-
tações de músicas com shami-
sen (instrumento de três cor-
das), danças típicas, grupos de
taikô, exposições agrícola e
cultural, entre outras.

Promovido pelo Bunkyo o
evento deste ano deve reunir
um público aproximado de 80
mil visitantes de Mogi, Grande
São Paulo, interior, e Rio de
Janeiro. A dimensão e impor-
tância da festa pode ser com-
provada com a criação de um
decreto lei de maio de 2008,
que a incluiu oficialmente no
Calendário Turístico do Esta-
do de São Paulo, e de um de-
creto municipal, inserindo a
festa no calendário municipal.

De acordo com o vereador
Pedro Komura (PSDB), o 25º
Akimatsuri também dará ên-
fase a contribuição da comu-
nidade para a cidade, rememo-
rando grandes feitos como os
cinemas Avenida e Urupema,
que apresentavam filmes japo-
neses para cerca de 2000 pes-
soas nos anos 60 e 70. “Con-
vidamos o público em geral
para passar um dia agradável,
serão 25 boxes que vão servir
pratos da culinária japonesa”,
destaca.

O vice-presidente do Bun-
kyo, Yusi Edagi, adianta que
uma exposição agrícola vai
reunir quase 800 expositores
de flores, ovos, verduras e pro-
dutos hortifrutigranjeiros. “Ha-
verá uma decoração diferen-
te, homenageando a cidade
através de baneres em prédi-
os históricos utilizados pela
comunidade. Vinte e seis mar-
cas de carros e motos vão es-
tar presentes nos estandes
montados no local”, antecipa
ele ao assegurar que depois do
Festival do Japão na capital, o
Akimatsuri é o segundo maior
evento da comunidade.

Atrações – A programação
deste ano será iniciada com a
cerimônia do kagami wari, re-
presentado simbolicamente
pela quebra da tampa do barril
de madeira denominado
“Taru” e a abertura do pavi-
lhão de exposições agrícolas e
culturais, com a decoração
sendo revelada ao público so-
mente durante a festa.

A grande atração de aber-
tura no dia 9 será o 2º concur-
so Miss Akimatsuri que vai
eleger a representante do Alto
Tietê para o Miss Nikkey Bra-
sil. Este evento contará com a
participação da miss centená-
rio Brasil-Japão, Karina Naka-
hara, e do ator Kendi Yamai.
“A Miss 2010 será escolhida
entre 20 candidatas da região
de Mogi das Cruzes”, revela o
conselheiro do Bunkyo, Haru-
hiro Yamamoto. Os intervalos
do concurso serão animados
com a apresentação de taiko
do Ryuko Taiko - Grupo de
Fukushim e do show das can-
toras Florinda e Licca Nagai.

Para quem gosta de mági-
ca não pode perder o show do
ilusionista Mario Kamia que
participa pela primeira vez do
Akimatsuri. Na sua apresen-
tação no dia 10 ele promete
mostrar truques surpreenden-
tes, que segundo ele “impossí-
veis de serem desvendados”.
O cantor e apresentador infantil
Yudi Tamashiro é outra atra-
ção para o público, sucesso

A primeira festa Akima-
tsuri em Mogi das Cruzes foi
realizada pelo Bunkyo em
1986, no bairro de Cocuera.
A partir do ano seguinte, o
evento foi transferido para o
Centro Esportivo de Porteira
Preta, Avenida Japão, 5919.
Com o passar dos anos, a fes-
ta tornou-se referência da
colônia japonesa em Mogi
das Cruzes e Alto Tietê, fi-
cando mais conhecida a cada
edição.

Por esta razão, em 2003,
o Bunkyo de Mogi das Cru-
zes decidiu realizar a ativida-
de no Centro Municipal Inte-
grado “Deputado Maurício
Nagib Najar” (CIP), instala-
do na avenida Prefeito Carlos
Ferreira Lopes, nº 540, Mo-
gilar. Na época, a mudança

Akimatsuri se consagrou como referência
da comunidade nikkei em Mogi das Cruzes

de local havia sido estratégica
porque oferecia condições
mais adequadas ao público vi-
sitante, que ultrapassou 35 mil.

No entanto para comemo-
rar os 100 anos de imigração
japonesa no Brasil, a comissão
organizadora do Akimatsuri
2006 promoveu o evento no-
vamente no Centro Esportivo
Porteira Preta. Isso porque
além do espaço para a promo-
ção da festa ser relativamente
maior, é também um local es-
pecial para a comunidade ja-
ponesa.

Um dos símbolos da histó-
ria dos descendentes no muni-
cípio é o Mausoléu, fundado
em 1985, construído atrás do
ginásio esportivo. A edificação
possui um monumento com 25
pedras no alto, que representa

o número de associações de
bairro que existiam na época
da sua fundação. Na parte de
baixo, há 1.500 pedras que
significam a quantidade de
sócios do Bunkyo do ano cor-
respondente. O atual respon-
sável pelo Mausoléu, Hirofu-
mi Tsuruga, esclarece que a
construção possui a denomi-
nação de yassuraguenoto, em
português: “que os antepas-
sados descansem em paz e
olhem pela colônia japonesa”.

O retorno do Akimatsuri
para o Centro Esportivo tam-
bém foi apoiado pelas asso-
ciações de bairros, que en-
tendem que como a festa
tem o objetivo de agradecer
as boas colheitas, o melhor
local para comemorá-la é na
zona rural.

DIA 9 DE ABRIL
17h - Abertura oficial - Ryuko
Taiko – Grupo de Fukushima
17h30 - Abertura oficial
18h - Passagem para o pavilhão
agrícola
18h30 - Quebra do Taru / corte
da fita da exposição
19h - Início da exposição do pa-
vilhão
19h30 - 1ª apresentação Miss
Akimatsuri 2010
20h - Ryuko Taiko – Grupo Fuku-
shima
20h30 - 2ª apresentação Miss
Akimatsuri 2010
21h - Florinda e Licca Nagai –
Music Station

21h30 - 3ª apresentação Miss
Akimatsuri 2010 e resultado do
concurso

DIA 10 DE ABRIL
11h - Radio Taisso / Kenko Taisso
11h30 - Liang Gong
12h - Yosakoi Soran Mogi
12h30 - Kendô Bunkyo
13h - Colégio Brasilis
13h30 - Judô Bunkyo
14h - Banda Tenrikyo
14h30 - Dyusho no Kai
15h - Ryukyo Koku Matsuri
Daiko Brasil - Okinawa Taiko
15h30 - Yosakoi Soran Mogi –
Seinen-bu
16h - Byakko Taiko
16h30 - 1ª apresentação Miss

Akimatsuri Jr. com Yudi Tamashiro
17h - Show banda Yudi Tamashiro
17h45 - Tooru Nagashi
18h - 2ª apresentação e resultado
do concurso Miss Akimatsuri Jr.
com Yudi Tamashiro
18h30 - Bruno Moretti e Marcelo
Horikawa
19h - Banda Owari
19h30 - Ryukyo Koku Matsuri
Daiko Brasil - Okinawa Taiko
20h - Show com o ilusionista
Mario Kamia
20h30 - Tontonmi

DIA 11 DE ABRIL
11h - Colégio Gutemberg
11h30 - Colégio Alfabeto
12h - Colégio Joana D’arc
12h30 - Studio de Ballet
13h - J-Friends (Aceas Nikkey)
13h30 - Shamisen Arujá
14h - Ishin Yosakoi Soran Group
14h30 - Banda DEAI
15h30 - Taiko Himawari
16h00 - Yumi Shiomi
16h30 - Karen Ito
17h30 - Yamabuki Japanese Drum
18h - Bom Odori – Mogi e Biritiba
Mirim
18h30 - Centro e arte Lilian
Gumieiro
19h - Taiko Himawari
19h30 - Joe Hirata
21h30 - Fogos de artifício

PROGRAMAÇÃO

entre as crianças, ele apresen-
tará o concurso Miss e Mister
Akimatsuri Júnior, além de re-
alizar um show com sua ban-
da.

Também no sábado, com o
objetivo de pedir paz aos ante-
passados, haverá o tradicional
ritual do tooro nagashi na la-
goa do centro esportivo do
Bunkyo. Cerca de 800 barqui-
nhos de isopor com uma vela
serão soltos na lagoa por estu-
dantes de escolas japonesas
de Mogi das Cruzes. O domin-
go será marcado por apresen-
tações de grupos de taiko, dan-
ças típicas e o show com o
cantor Joe Hirata, que vai in-
terpretar músicas do CD
Womans Songs - edição espe-
cial de músicas japonesas para
mulheres, volume dois. Neste

dia o Akimatsuri terminará com
um grande show pirotécnico.

Situada na região Leste da
Grande São Paulo, Mogi das
Cruzes é um importante pólo
industrial, agrícola e de servi-
ços. O município possui 721
quilômetros quadrados (km²)
de extensão territorial, sua po-
pulação em 2009 era de
375.268 habitantes, segundo
estimativas do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), de 14 de agosto de
2009. Cerca de 8% da popu-
lação ou entre 30 e 35 mil mo-
radores, é formada por descen-
dentes de japoneses.

Dekasseguis – Yusi Edagi
aproveitou para falar sobre os
dekasseguis da cidade que vão
e voltam do Japão e se diz pre-

ocupado com a situação dos
retornados. “A preocupação
do Bunkyo é com os retorna-
dos para que eles tenham su-
cesso na volta para o Brasil.
O Bunkyo não tem condições
financeiras para ajudá-los, mas
já pensou em dar apoio”, afir-
ma.

(Afonso José de Sousa)

25ª EDIÇÃO DO AKIMATSURI
QUANDO: DIAS 9, 10 E 11 DE ABRIL

HORÁRIO: DIA 9 DAS 17H ÀS 22H E DIAS

10 E 11 DAS 10H ÀS 22H

ONDE: CENTRO ESPORTIVO DO BUNKYO

- AVENIDA JAPÃO, 5919 - PORTEIRA

PRETA - MOGI DAS CRUZES - SÃO

PAULO.
INFORMAÇÕES: 4791-2022.
INGRESSOS: GRATUITO PARA CRIANÇAS ATÉ

SETE ANOS / R$ 5,00 PARA ESTUDANTES,
PROFESSORES E PESSOAS ACIMA DE 60 ANOS

R$ 10,00 PARA O PÚBLICO EM GERAL.
ESTACIONAMENTO R$ 12,00.

Festa foi incluída no Calendário Turístico do Estado de São Paulo e também na agenda municipal

DIVULGAÇÃO

Estão programadas várias atrações como shows e exposições

*MARCOS MORITA

Estamos a menos de uma
semana da páscoa. Época de
comer bacalhau, almoçar em
família e esconder ovos das
crianças. Porém, diferente do
passado, quando se lambuza-
vam de chocolate, as crianças
de hoje se divertem brincando
com pequenas quinquilharias
made in china encontradas em
ovos temáticos. Hello Kitty,
Ben 10, Barbie, Moranguinho
e High School estão entre os
mais desejados.

Ovos são abertos em dis-
parada pelo público mirim no
afã de encontrar seus objetos
de desejo. Sorte dos crescidi-
nhos, os quais podem se
deliciar saboreando o que res-
tou: o chocolate. Apesar da
demanda por peixes e princi-
palmente bacalhau, a grande
sensação foi e continua a ser
o lépido coelho da páscoa. Nas
versões lisas, brancas, reche-
adas, crocantes, ao leite, diet
e até light.

Os tetos forrados dos su-
permercados servirão de cam-
po de batalha, à medida que o
domingo se aproxima. Segun-
da-feira pela manhã é dia de
desmontar as estruturas de
madeira e recolher os ovos
quebrados. Enquanto o varejo
e a indústria comemoram os
resultados, mulheres arrepen-
didas queimam as calorias
malhando na academia.

Apesar das críticas, as da-
tas comemorativas ajudam o
comércio e a indústria a cum-
prirem suas metas de vendas,
gerando contratações e em-
pregos temporários. No mun-
do dos negócios há diversos
segmentos em que grande par-
te do faturamento se concen-
tra em determinadas estações
do ano ou em dias específicos.
Além do chocolate, panetone
no natal e sorvetes nas férias
de verão.

Para enfrentar a sazonali-
dade diversificam com produ-
tos e marcas relacionadas.
Panetones viram Colomba
Pascal e mini bolos. Chocola-
tes dão lugar a biscoitos reche-
ados e confeitos. Marcas co-
nhecidas de chocolate viram
sorvetes e vice-versa.

Produtos sazonais reque-
rem uma dose extra de plane-
jamento às empresas. Chegar
com antecedência às gôndolas
é apenas parte do processo.
Perecíveis, perdem rapidamen-
te seu valor logo após a pas-
sagem da data, apesar de pró-
prios ao consumo. Sua falta
levará à compra do produto

concorrente.
Manter um caixa equilibra-

do é também função desafia-
dora a este tipo de negócio.
Imagine a pousada na praia
que durante mais da metade do
ano luta para cobrir seus cus-
tos fixos. A receita extra, ga-
nha na temporada, deverá ser
utilizada para pagar salários e
investimentos para o próximo
ano. Eventos corporativos, es-
portes radicais e grupos é uma
boa saída.

Aos empreendedores de
plantão, verifiquem não apenas
o valor investido e o período
de retorno. Investimentos e
índices a princípio interessan-
tes podem ser aniquilados pelo
efeito da sazonalidade. Veja-
mos algumas dicas:

- Faça um fluxo de caixa
mensal com entradas e saídas.
Números consolidados podem
esconder necessidades de ca-
pital inesperadas.

- Analise a possibilidade de
expandir seu negócio para ati-
vidades correlatas, seja ele um

produto ou serviço. Ser re-
fém de datas ou estações es-
pecíficas não é uma boa es-
tratégia.

- Avalie seu perfil empre-
endedor. Trabalhar dia e noite
enquanto todos descansam, e

descansar por longos perí-
odos enquanto todos traba-
lham, exige preparação e

compreensão por parte da
família e amigos.

Um alento aos empreende-
dores que mesmo assim insis-
tirem em algo sazonal.  Ape-
sar do avanço das tecnologi-
as, o imaginário das crianças
é ainda habitado por persona-
gens da época em que a graça
do ovo estava no chocolate.

*Marcos Morita é mestre em Ad-
ministração de Empresas e profes-
sor da Universidade Mackenzie.
Especialista em estratégias empre-
sariais, é colunista, palestrante e
consultor de negócios. Há mais
de quinze anos atua como execu-
tivo em empresas multinacionais.

professor@marcosmorita.com.br
www.marcosmorita.com.br

ARTIGO

Páscoa: A sazonalidade
dos negócios
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Governador assina no Japão
financiamento de R$ 300 milhões

SANTA CATARINA

Semana passada meu filho
mais velho formou-se no sex-
to ano do shogakko da escola
japonesa.

E a cerimônia da formatu-
ra é cheia de rituais com vári-
os significados onde tudo, exa-
tamente tudo, é seguido à ris-
ca por todos.

A começar pelas roupas, os
pais vestem roupas escuras, as
mães praticamente estavam
todas uniformizadas de terni-
nho preto, e os pais de terno e
gravata escuros. Mas eu fiz
questão de vestir o quimono
japonês, e meia dúzia de mães,
mais ou menos, também esta-
vam trajando o vestuário típi-
co japonês.

A professora do meu filho
também estava de quimono,
mas com certeza o meu
quimono parecia ter desperta-
do interesse em várias pesso-
as, e depois entendi o porquê.
A professora do meu filho me
falou que estava muito orgu-
lhosa de mim, pois eu mesmo
sendo uma estrangeira, com-
pareci a cerimônia como uma
japonesa típica, de quimono,
cabelos presos, e o japonês na
ponta da língua.

E confesso que emocionei-
me em vários momentos da
cerimônia, uma delas foi quan-
do meu filho recebeu o diplo-
ma. Chamam o nome dele, ele
levanta-se e faz toda a reve-
rência típica japonesa, baixan-
do a cabeça em sinal de agra-
decimento, primeiro agradece
aos professores,em seguida
aos diretores, depois aos ou-
tros alunos e colegas de clas-
se, abaixam a cabeça várias
vezes, até virem caminhando
até a frente do palco, onde
entregam o diploma aos pais.
E enquanto eu estava ali de pé
esperando o meu filho, passou
um filme pela minha cabeça,
desde quando ele começou na
escola japonesa, onde não sa-
bia uma palavra sequer, não
tina amigos, não entendia nada
da cultura japonesa, e ele veio
em minha direção e entregou-
me o diploma e disse, baixan-
do a cabeça: “Itsumo domo
arigato gozaimashita!”, tradu-
zindo: Muito obrigado, sempre!

Imaginem a minha emo-
ção!! Aquela hora eu falei pra
ele: Parabéns meu filho! Falei
em português mesmo, mas a
vontade que eu tinha era de
abraça-lo bem forte e dizer:
Meu filho, você é um cam-
peão!

Mas eu não podia abraçá-
lo, muito menos beijá-lo, pois
foge do ritual da formatura, a
demonstração de afeto ainda
não é uma característica típi-
ca nipônica. Apenas peguei o
diploma e abaixei a cabeça
para seguir a tradição.

Depois da entrega do diplo-
ma houve o discurso das auto-
ridades ali presentes, e assim
foi, logo depois a tradicional
pose para o album, isso não é
muito diferente do Brasil. A
cerimônia realizou-se na parte
da manhã no ginásio da escola,
para os japoneses é um ritual,
uma cerimônia apenas isso, uma
cerimônia de passagem de uma
escola para outra, ou seja, do
shoggakko para o chuogakko.
Diferentemente do Brasil, onde
formatura é sinônimo de festa
e muita comemoração.

Mas acho legal eu poder
conhecer esses dois lados cul-
turais e ambíguos quando com-
para-se Brasil e Japão. Mas
posso confessar com certeza
absoluta que a emoção é mui-

to maior aqui no Japão, por
vários motivos, pelo fato de eu
ser brasileira e meu filho tam-
bém, e estar recebendo um di-
ploma numa escola japonesa
não é mérito fácil de se obter
não. Esse diploma é valiosíssi-
mo para mim, para o meu filho
para todos nós, um diploma que
vem com uma carga emocio-
nal espetacular, quantas emo-
ções esse diploma não carre-
ga? Desde a insegurança ini-
cial, tanto dos pais quanto dos
filhos, o início de tudo não foi
fácil, meu filho foi alfabetiza-
do em português e de uma
hora para outra ele se viu obri-
gado a aprender aqueles ideo-
gramas difíceis e complicados,
e fora que culturalmente mui-
ta coisa é diferente, e além dele
ter que aprender ainda teve
que me ensinar, pois tinha coi-
sas que eu não sabia ou nunca
tinha mesmo ouvido falar. E
com o recebimento desse di-
ploma vi a consagração de um
aluno brasileiro em terras ni-
pônicas! Um brasileiro que não
deixou nenhuma barreira se
transpuser diante dele e da
adaptação na escola, os pro-
fessores mesmo me falaram
que meu filho de forma nenhu-
ma deixa transparecer que ele
tem qualquer tipo de dificulda-
de por conta do idioma, muito
pelo contrário, ele usa os dois
idiomas para poder ajudar na
adaptação de outros brasileiro
que iniciam na escola, que as-
sim como ele, não sabem falar
japonês.

E no final da cerimônia, con-
versei com a professora do meu
filho e disse: “muito obrigada
por tudo! eu sei que houve vá-
rias dificuldades, sei que não foi
fácil, sei que por conta do meu
trabalho, muitas vezes estive
ausente quando a minha pre-
sença era imprescindível, mas
aqui estamos nós! Todos somos
vitoriosos, o mérito de tudo isso
é do meu filho, mas não só dele,
pois os professores e a própria
escola fez de tudo para que ele
se sentisse bem ali, e a adapta-
ção seria automática! muito
obrigada mesmo!!”

E a professora, chorando
me respondeu, o seu filho vale
ouro!

Por fim recebi uma carta
que meu filho escreveu para
mim, onde dizia o seguinte:
“Mãe, obrigado por tudo, sei
que você é uma pessoa muito
ocupada, mas nos dias em que
tive febre e você não saiu do
meu lado nem para trabalhar,
me deixou muito seguro para
seguir o meu caminho e che-
gar até aqui!”

Realmente uma cerimônia
cheia de emoções, principal-
mente para mim!

Agora vou para a próxima
formatura, da minha filha que
este ano segue para o primei-
ro ano escolar, e novamente
nova choradeira vem por aí,
mas vida de mãe é assim mes-
mo.

*Erika Sumida nasceu em Ara-
çatuba (SP) e mora há 12 anos no
Japão, onde trabalha com desen-
volvimento de criação. E-mail:
erikasumida@hotmail.com

COLUNA DA ERIKA SUMIDA

Cerimônia de Formatura
ARQUIVO PESSOAL

Erika Sumida

Ogovernador de Santa
Catarina (SC), Leonel
Pavan, assinou ontem

(31), financiamento de R$
281.451.000,00 com a Japan
International Cooperation
Agency (Jica), para área de
Saneamento. Os recursos, que
vem sendo negociados há mais
de dois anos pelo governo ca-
tarinense, serão investidos
para universalizar o atendimen-
to dos serviços públicos de
abastecimento de água e am-
pliar a cobertura dos serviços
de coleta e tratamento de es-
gotos urbanos nos municípios
do Estado, especialmente na
região litorânea, onde o Turis-
mo e a Aqüicultura são desen-
volvidos. Pavan viajou ao Ja-
pão no último domingo (28)
acompanhado do presidente da
Companhia Catarinense de
Águas e Saneamento (Casan),
Walmor de Luca.

O projeto de saneamento
envolve investimentos em cin-
co municípios, selecionados por
critérios técnicos e geográficos
de acordo com a natureza do
financiamento: Balneário Bar-
ra do Sul, Piçarras, Penha,
Bombinhas e Florianópolis. Se-
rão instaladas e ampliadas oito
estações de tratamento de es-
gotos e 66 estações elevatórias,
juntamente com 529 quilôme-
tros de extensão de tubulações
de esgoto, beneficiando cerca
de 340 mil habitantes.

Leonel Pavan considera o
acordo financeiro com o go-
verno japonês importante e his-

Leonel Pavan assinou acordo de financiamento com a Jica nesta quarta-feira (31) no Japão

se prevê ainda uma audiência
no Ministério da Agricultura do
Japão para tratar da exporta-
ção de carne suína in natura
do Estado para aquele país, a
exemplo das negociações que
já estão em andamento com os
Estados Unidos, Europa e
Rússia.

A comitiva que integra a
missão oficial é composta ain-
da pelo secretário especial de
Articulação Internacional,
Vinícius Lummertz; deputado
estadual Kennedy Nunes e o
diretor financeiro da Casan,
Laudelino Bastos e Silva.
(Secretaria de Estado de
Comunicação)

tórico para Santa Catarina,
porque servirá para aumentar
a cobertura de saneamento,
“um setor que ainda deixa a
desejar no Estado, apesar do
crescimento econômico e da
qualidade de vida.”

O governador acrescenta
que o financiamento é atrati-
vo, considerado um bom negó-
cio por possuir os chamados
juros verdes - mais baixos que
as cartas de crédito comuns,
larga carência e condição pri-
oritária de investimentos em
municípios litorâneos.

O valor total do investimen-
to no projeto de saneamento
será de R$ 395.409.000,00. A

Casan entrará com uma con-
trapartida de mais R$
113.958.000,00. O prazo de
pagamento é de 25 anos, com
carência de sete anos. Pavan
também chama a atenção para
o fato de que há mais de seis
anos o Japan International Co-
operation Agency não aprova
projetos de financiamentos para
o Brasil. A Companhia Catari-
nense de Águas e Saneamento
foi privilegiada pelo órgão de-
vido a seu desempenho finan-
ceiro, comprovado pelo lucro
em seus últimos balanços.

Exportações de carne – A
agenda da comitiva catarinen-

DIVULGAÇÃO

DEBATES

A transição dos investimentos japoneses no Brasil para o
modelo asiático

Os investimentos
pontuais predominam

(PARTE 1)

*KO SASAKI

Não é preciso nem comen-
tar que o Japão está de olho
atento à economia brasileira.
Mesmo no ranking internacio-
nal de consultas de comércio
exterior e investimentos dire-
tos, o Brasil ficou em oitavo
colocado em 2008 e nono em
2009, ficando entre os dez mais
consultados por dois anos con-
secutivos. Foi a primeira vez
que um país de fora da Ásia, e
que não FOSSE os EUA, con-
seguiu se colocar entre os dez
primeiros. Dentro desta ten-
dência, o número de investi-
mentos estrangeiros japoneses
no Brasil também tem mostra-
do aumento.

Atualmente, existem 310
empresas de capital japonês no
Brasil e, entre empresas co-
merciais e fabricantes, mostrou
um acréscimo de 50 empresas
em comparação a cinco anos
atrás. Mas essa a velocidade
é lenta em relação aos países
RIC. Por exemplo, atualmente
existem 630 empresas japone-
sas atuantes na Índia e 200 na
Rússia. Em cinco anos o nú-
mero dobrou em ambos os pa-
íses. Na China já estão esta-
belecidas 25 mil empresas ja-
ponesas e o número continua
crescendo de forma estável
(estatística dos escritórios da
JETRO de cada país).

A desvantagem do Brasil
com relação aos outros emer-
gentes é a distância, mas tam-
bém existe uma falta de inici-
ativa por parte das empresas
japonesas em investir direta-
mente em um mercado regio-
nal único. Quando as empre-
sas japonesas estudam inves-
tir diretamente na Ásia, elas
geralmente pensam em mon-
tar pares (pacotes) de investi-
mentos, incluindo mais um

país, além do país-alvo, como
por exemplo, a China “plus one
(mais um)” ou a ASEAN (As-
sociação de Nações do Sudes-
te Asiático) “plus one”. O mo-
delo é dispersar os riscos fa-
zendo um abastecimento mú-
tuo de peças e produtos ma-
nufaturados, além de vender
para o mercado interno, tam-
bém procura exportar para um
terceiro país usando de base o
ponto mais fácil.

Em contrapartida, muitos
dos investimentos voltados ao
Brasil estão focados pontual-
mente, ou seja, apenas visan-
do o mercado brasileiro. A ex-
ceção são algumas fabrican-
tes de automóveis e de
autopeças que estão investin-
do levando em conta o Mer-
cosul e o mercado mexicano,
reproduzindo o modelo asiáti-
co. Mas é um exemplo isola-
do. A Argentina e a Venezuela
são nações que carecem de
estabilidade.

O Chile não possui indús-
trias periféricas além da ali-
mentícia. O Peru e a Colôm-
bia estão se destacando nos
últimos anos, mas parecem ser
imaturos demais para serem o
país “plus one” de investimen-
to direto. Nessas circunstân-
cias, o Brasil se torna o único
alvo de investimento, mas, daí
o gargalo é avaliar se realmen-
te vale a pena criar uma base
no país para vender produtos
no mesmo mercado, mas cujo

custo de produção não é nada
barato.

� BOP, macrorregião,
empresas de médio e
pequeno porte

Mas o padrão de investi-
mentos diretos japoneses está
em evidente mudança. A pri-
meira mudança é a adaptação
para os negócios BOP (Base
da Pirâmide Econômica). Di-
minuir ligeiramente a qualida-
de dos produtos para acompa-
nhar a zona de maior volume
de consumo. Uma estratégia
que é o forte das empresas
europeias e coreanas, mas que
o Japão, normalmente, se dá
menos bem. Diga-se de pas-
sagem, que a afirmação de
uma empresa coreana: “Não
existe mercado mais fácil que
o das Américas do Sul e Cen-
tral. É porque o Japão não está
lá.” se dá por causa desta si-
tuação. Mas, existem casos de
empresas japonesas que obti-
veram sucesso acomodando-
se à BOP em setores diversos
como o de motocicletas, de ali-
mentos industrializados e de
medicamentos para público
doméstico.

Há um aumento de investi-
dores “do banco de reserva”
que estão de olho nesses ca-
sos.

Essa tendência se mostra
mais forte nas consultas de in-
vestimento em setores como:

eletrodomésticos, doces, cos-
méticos, medicamentos, deter-
gentes, circulação, restauran-
tes, personagens e fast fashion.

O prisma é um pouco dife-
rente, mas a transformação do
padrão de avanço das empre-
sas japonesas, do pesado para
o leve, ou da produção para
serviço, foi um fenômeno tam-
bém visto na China e na Ásia.
Isto é uma mostra do amadu-
recimento brasileiro como alvo
de investimentos japoneses.

* Ko Sasaki é diiretor-presidente
da Organização de Comércio Exte-
rior do Japão (Jetro) de São Paulo.
Em 1997 entrou na antiga Associ-
ação Japonesa de Fomento ao Co-
mércio Exterior. Depois do estágio
na Espanha, trabalhou na central
de Tóquio, na central de Osaka,
no Departamento de Seguro do
Comércio Exterior do antigo Minis-
tério de Comércio e Indústria do
Japão, no escritório de Madri e,
depois, no escritório de San José
da Costa Rica. Está no atual cargo
desde fevereiro de 2008.
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Bunkyo divulga atividades e
busca novos patrocinadores

CIDADES/REGISTRO

LINS – Quatro nikkeis tomaram posse na Academia Linense
de Letras na solenidade realizada na Casa dos Médicos, no
dia 27, à noite. Na foto, da esquerda para a direita: Shigueyu-
ki Yoshikuni, Toshio Arimori, Maria K. Mori e Hiroko E.
Matsuda.

ARQUIVO PESSOAL

CIDADES/PROMISSÃO

Comunidade pede ao cônsul
que visite também a Cristo Rei

Aproveitando a visita que
o cônsul geral do Japão em São
Paulo, Kazuaki Obe, fará à
Praça Shuhei Uetsuka, Pai da
Imigração Japonesa, e ao seu
mausoléu, no cemitério local,
no dia 24 de abril, o presidente
da Associação Esportiva de
Promissão, Edson Yassunaga,
solicitou ao Consulado que a
Igreja Cristo Rei, próximo à

praça a ser visitada, seja tam-
bém incluída no roteiro. Ape-
sar de ser um patrimônio his-
tórico da comunidade japone-
sa, ela nunca foi visitada por
uma autoridade nipônica.

No roteiro do cônsul, cons-
ta visita à Abcel de Lins (As-
sociação Beneficente Cultural
e Esportiva de Lins)  e à Colô-
nia Hirano, em Cafelândia.

ARQUIVO PESSOAL

Igreja do Cristo Rei deve ser incluída no roteiro do cônsul

CIDADES/SANTO ANDRÉ

Festival de Flores de Santo
André chega a sua 37ª edição

O tradicional
Festival de Flores
de Santo André,
que neste ano che-
ga a sua 37ª edição,
acontece nos dias
9, 10 e 1 1de abril,
no Sesi. Realizado
pelo Departamento
de Lazer da Secre-
taria de Cultura,
Esportes e Lazer da
Prefeitura de Santo
André – em parce-
ria com a Sociedade Orquidó-
fila de Santo André e com a So-
ciedade Cultural ABC –  o
evento contará com exposito-
res de cerca de 30 cidades bra-
sileiras, que apresentarão cer-
ca de 400 tipos de espécies,
entre orquídeas e bromélias. A
visitação pública, com entrada
franca, acontece das 9 às 21
horas, na sexta e no sábado, e
das 9 às 17 horas, no domingo.

Os expositores estarão
concorrendo a diversos prêmi-
os em nove categorias: Melhor
Espécie Nacional, Melhor Bo-
tânica, Melhor Híbrido, Melhor
Arranjo de Ikebana, Melhor
Bromélia, Melhor Micro, Me-
lhor Espécie Estrangeira, Me-
lhor Arranjo Ikebana Especial
e Melhor Planta Exótica.

O julgamento será realiza-
do por uma comissão que obe-
dece a critérios internacionais.
Além dos prêmios por catego-
ria, haverá também um troféu
para a entidade que totalizar o
maior número de pontos na
exposição.

O público poderá adquirir
mudas variadas e materiais
para manutenção e conserva-
ção, além de participar de sor-
teios de orquídeas.

Nos três dias de Festival,
os visitantes terão à disposição
uma programação variada de
oficinas. Para participar, bas-
ta se inscrever no local.
Confira a programação:

DIA 9 (SEXTA-FEIRA)
10h – Oficina de Reciclagem
de papel
13h – Oficina de Terrário
16h – Oficina de Replante de
Orquídeas
16h30 – Origami
19h – Oficina de Cultivo de

Bromélias
DIA 10 (SÁBADO)

10h – Oficina de replante de
orquídeas
Oficina de Tinta Terra
13h – Oficina de cactáceas e
Suculentas
14h – Oficina de ikebana para
crianças
15h – Origami
16h – Oficina de replante de
orquídeas
16h30 – Oficina de construção
de brinquedos com sucatas
19h – Oficina de Terrário

DIA 11 (DOMINGO)
10h – Origami
Oficina de replante de orquí-
deas
13h – Oficina de reciclagem
de papel
14h – Oficina de construção
de brinquedos com sucata
Oficina de Tinta Terra
15h – Oficina de Bromélias

37º FESTIVAL DE FLORES
QUANDO: DIAS 9, 10 E 11 DE ABRIL.
SEXTA E SÁBADO, DAS 9 ÀS 21H.
DOMINGO, DAS 9 ÀS 17H

ONDE: SESI SANTO ANDRÉ (PRAÇA DR.
ARMANDO ARRUDA PEREIRA, 100)
ENTRADA FRANCA

MAIS INFORMAÇÕES PELO TEL.:
11/4433-0137

DIVULGAÇÃO

Evento acontece de 9 a 11 de abril

Festa do Sushi, Bon Odori,
Undokai, Keirokai e
Tooro Nagashi são al-

guns eventos que já estão mais
que incorporados pela comu-
nidade nikkei de Registro (SP).
No entanto, embora bastante
tradicionais, ainda não fazem
parte do vocabulário de mui-
tos empresários locais. Para
tornar estas festividades – em
especiais as realizadas em par-
ceria com a Prefeitura Muni-
cipal e o Registro Base Ball
Club (RBBC) – mais “famili-
ares” aos empresários, a As-
sociação Cultural Nipo-Brasi-
leira de Registro (Bunkyo) re-
alizou, no último dia 23, em sua
sede, o lançamento do projeto
“Registro Marco da Coloniza-
ção Japonesa 2010”.

Aberto pelo ex-vereador
Manoel Kenji Chikaoka, o
evento contou com a presen-
ça da prefeita de Registro,
Sandra Kennedy Viana; do
presidente do Bunkyo (Socie-
dade Brasileira de Cultura Ja-
ponesa e de Assistência Soci-
al), Kihatiro Kita; do presidente
da Câmara Municipal de Re-
gistro, Benedito Honório Ribei-
ro; e do presidente da Uces
(União Cultural e Esportiva
Sudoeste) e da Fenivar (Fede-
ração das Entidades Nikkeis
do Vale do Ribeira), Toshiaki
Yamamura; além de empresá-
rios e diretores do Bunkyo, to-
talizando cerca de 150 pesso-
as.

Em entrevista ao Jornal

Da esquerda para a direita: Kuniei Kaneko, Godói (assessor da
deputada estadual Maria Lúcia Prandi), Sandra Kennedy Viana,
Ronaldo Ribeiro (presidente do Fundo Social de Solidariedade de
Registro), Kihatiro Kita, e Hideo Nasuno (do Conselho do Bunkyo)

FOTO CEDIDA POR WAGNER ASSANUMA

Nippak, o presidente do Bun-
kyo de Registro, Kuniei Kane-
ko, explicou que o objetivo é
buscar novos patrocinadores.
“Pode não parecer,mas muitos
empresários ainda não conhe-
cem muitas das atividades, daí
a necessidade de divulgá-las”,
esclareceu Kaneko, acrescen-
tando que não visa resultado
imediato. “Plantamos uma se-
mente para colhermos o fruto
lá na frente”, destacou, lem-
brando que o evento foi gra-
vado pela TV Tribuna e Rede
TV e as imagens transmitidas
no noticiário local do dia 24,
pela TV Tribuna.

(Aldo Shiguti)

Objetivo do projeto Registro Marco da Colonização Japonesa 2010 é divulgar atividades nikkeis

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Eleição das “Sete Maravilhas
de Mogi” acontece hoje (1)

A eleição das
“Sete Maravilhas
de Mogi” começa a
ser decidida em
uma cerimônia es-
pecial que será re-
alizada no dia 1º de
abril, na Praça
Oswaldo Cruz, cen-
tro de Mogi das
Cruzes (59 quilô-
metros da capital),
dando início a apu-
ração dos votos da
população. Concorrem as Sete
Maravilhas A Casa do Chá, a
festa Akimatsuri, o Parque
Centenário e o Monumento do
Imigrante, instalados na cida-
de. A contagem será feita por
uma comissão formada por re-
presentantes da Secretaria de
Cultura e de alguns conselhos
municipais ligados aos setores
cultural e turístico.

A divulgação final dos es-
colhidos acontecerá no próxi-
mo dia 9 de abril, durante sole-
nidade de lançamento de um
concurso de fotografias no Cen-
tro de Cidadania e Arte (Ciarte).
Cinqüenta fotos serão escolhi-
das para integrarem um livro em
comemoração aos 450 anos da
cidade – com lançamento pre-
visto para setembro.

A escolha dos elementos
culturais e paisagísticos que
melhor representem o municí-
pio foi encerrada ontem (dia 31
de março), e feita através de
votação voluntária. O objetivo
foi mobilizar a sociedade em
torno do plebiscito popular para
a definição dos marcos mais
importantes da cidade. A inici-
ativa é da Secretaria de Cul-
tura da Prefeitura de Mogi das
Cruzes.

A escolha das Sete Mara-
vilhas faz parte de um projeto
promovido pela Prefeitura e
divulgado no dia 24 de novem-
bro de 2009 na sede do exe-
cutivo mogiano. A votação
também pôde ser feita no site
da secretaria –
www.cultura.pmmc.com.br

Símbolos japoneses estão concorrendo

DIVULGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de
Jaboticabal (SP), por meio da
Secretaria de Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambi-
ente e do Centro de Educação
Ambiental, promove a partir
das 22h do dia 1º de abril, um
dos mais tradicionais eventos
de Jaboticabal: a “Pescaria no
Lago”.O evento é aberto a
toda população e prossegue
até o dia 04, com horário livre.

A premiação acontecerá
no dia 02, a partir das 11h. Na
ocasião, serão premiadas qua-
tro modalidades: o maior pei-
xe, a maior quantidade de pei-
xes em quilogramas, e o pes-
cador e pescadora mais ido-
sos. Para concorrer a estas
duas últimas modalidades será
necessário apresentar docu-
mento de identidade. Os ven-
cedores ganharão troféus e
aparelhos de DVD.

“O objetivo do evento é pro-
porcionar à população um mo-
mento de lazer e descontração.
A ‘Pescaria no Lago’ é uma

CIDADES/JABOTICABAL

“Pescaria no Lago” começa
nesta quinta-feira

boa opção para aqueles que
são amantes da pesca, mas que
não podem sair da cidade”,
declarou Marcelo Simieli, se-
cretário interino de Agricultu-
ra, Abastecimento e Meio
Ambiente.

Durante o evento, serão
distribuídas sacolas plásticas
para que os pescadores pos-
sam depositar o lixo e, ainda
vários latões de lixo serão co-
locados ao redor do lago.

“O evento é, além de uma
opção de lazer, uma excelente
oportunidade para refletir so-
bre as questões ambientais e
a importância da preservação.
Se cada um fizer a sua parte,
teremos uma cidade limpa e
preservada durante todo o
ano”, completa o prefeito José
Carlos Hori.

Na última semana, uma to-
nelada de peixes foi solta no
lago. “Após uma rigorosa ins-
peção atestou-se que os pei-
xes são de ótima qualidade”,
finaliza Marcelo.

Em homenagem das víti-
mas da tragédia de trânsito na
BR-116, que vitimou 15 atle-
tas de gatebol do RBBC (Re-
gistro Base Ball Club), a Pa-

róquia de Cristo-Rei, Igreja
Episcopal Anglicana realizará
um culto no dia 1º de abril, às
19h30 horas. Local: Rua Dr.
Kitajima, 77, Registro (SP).

CIDADES/REGISTRO 2

Culto lembra os 20 anos da
tragédia na BR116
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Vereador Kamia promove palestra
sobre doenças genéticas

SAÚDE

Av. Nações Unidas, 21.621
São Paulo - SP - Tel.: (11) 3585-9393
Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1919
São Paulo - SP - Tel.: (11) 2112-2555

JORGE NAGAO*

“Embora ninguém possa
voltar atrás e fazer um novo
começo, qualquer um pode
começar agora e fazer um
novo fim.” (Chico Xavier)

Marcel Souto Maior é jor-
nalista, do time dos ótimos.
Ele é o editor do programa
global “Profissão Repórter”
em que brilha Caco Barcellos
e sua talentosa equipe. The
turning point da vida de
Marcel se deu, em 1993,
quando decidiu e anunciou
aos seus amigos que escre-
veria a biografia de Chico.

- Chico Buarque? Mara-
vilha!- comemorou uma co-
lega.

- Chico Anísio? Mereci-
do!- festejou um outro.

- Chico Mendes?- Essen-
cial!- ponderou um terceiro.

- Nenhum deles- esclare-
ceu Marcel, esfriando os âni-
mos da moçada. É sobre o
Chico Xavier.

- Chico Xavier!!!- entre-
olharam-se os amigos.

- Exatamente. Ninguém
ainda escreveu um livro so-
bre o homem de 83 anos que
publicou mais de 400 livros e
vendeu mais de 20 milhões de
exemplares.- argumentou
marcelicamente.

Decidido, foi a Uberaba-
MG, onde morava e atuava o
famoso médium. Quando ba-
teu na porta da casa de Chico
pressentiu que a sua tarefa
não seria fácil. Chico, grave-
mente enfermo, estava blin-
dado, inacessível,  especial-
mente a jornalistas,  que, dé-
cadas atrás, acusaram-no de
charlatanismo y otras cositas
más. Ainda havia uma
chance de conhecer o mé-
dium no Grupo Espírita da
Prece, o centro onde Chico
Xavier recebia os visitantes.
Em vez de se deparar com
centenas de aflitos, como ima-
ginava, lá estavam apenas 8
pessoas.

- Há 9 meses que Chico
não aparece por aqui- foi a
desoladora explicação que
Marcel não gostou de ouvir.

Resignado, resolveu per-
manecer no recinto por algum
tempo. Já estava arrependi-
do por ter perdido a viagem,
quando, milagrosamente, sur-
ge o inconfundível e
carismático homem de boina
e óculos escuros. Surpreso, o
jornalista ficou frente a fren-
te a seu personagem. Minu-
tos depois, algo inacreditável
aconteceu. Assim narra
Marcel em “As lições de
Chico Xavier”, também edi-
tado pela Planeta: enquanto
Chico lia um livro de Kardec,
comecei a sentir gotas pesa-
das caindo sobre a minha ca-
misa. Olhei para o teto em
busca de uma goteira e nada.
Não chovia em Uberaba.
Custei a acreditar que aque-
las gotas saltavam de meus
olhos. Eram lágrimas
inexplicáveis pois não  tinha
consciência e nem emoção.
Foi o primeiro fenômeno de
uma série.”

Finda a sessão, Marcel di-
rigiu-se ao médium.

- Vim pedir a sua autori-
zação para escrever a sua bi-
ografia.

- Procure o meu filho.-
respondeu Chico.

Quinze minutos depois,

apareceu Euripedes, o filho
adotivo, que revelou:

- Papai me disse que o seu
livro será um sucesso.

Feliz, retornou ao Rio.
Como trabalhava de dia, es-
crevia, de madrugada, muitas
madrugadas, o livro “As vidas
de Chico Xavier”. Quando o
diretor Daniel Filho resolveu
filmar “Chico Xavier” baseou-
se em seu livro. Marcel acom-
panhou as filmagens em que
ocorreram diversos fatos ex-
traordinários. Marcel regis-
trou e nasceu o livro “Chico
Xavier, a história do filme de
Daniel Filho”, o novo best-
seller da Leya. Leia é quase
uma ordem.

Muitas coincidências se
verificam na vida do médium.
Para identificar a legitimida-
de de suas mensagens do
além, Chico teria deixado um
código secreto conhecido ape-
nas pelo filho Eurípedes e por
seu médico também Eurípe-
des (Tahan).  Outro Eurípe-
des, nome raro, morto aos 21
anos, enviou, via Chico, uma
mensagem consolando a fa-
mília Braga.

O filme de Daniel Filho
será lançado na próxima sex-
ta-feira, 2 de abril, data em
que Chico completaria 100
anos. Por coincidência, é o
mesmo dia em que ele,
Marcel Souto Maior, também
aniversaria.

No meio Espírita, muitos
acreditam, que Chico Xavier
foi Allan Kardec, o francês
que codificou a Doutrina Es-
pírita. Segundo o mentor es-
piritual Emmanuel, informa
Elias Barbosa no prefácio do
livro “Entrevistas de Francis-
co Xavier/ Emmanuel”, edita-
do pelo Instituto de Difusão
Espírita, de Araras-SP, ele foi
também o português Manoel
da Nóbrega, nada mais, nada
menos, que o padre Manoel
da Nóbrega, fundador da ci-
dade de São Paulo de Pirati-
ninga, em 1554, a nossa
Paulicéia cada vez mais Des-
vairada.

Chico dizia “só vou mor-
rer no dia em que o Brasil es-
tiver muito feliz”. De fato, ele
teve uma parada cardíaca em
30 de junho de 2002, dia em
que a seleção de Ronaldo &
Ronaldinho, seu Dunga,  con-
quistou o penta. Muita gente
ficou sabendo de sua partida,
alguns dias depois daquela
partida do Brasil.

Marcel, assim partiu Chico
em busca de outro Mar,
“Cel”, um mundo Maior,
“Souto” no infinito, invisível
para nós, humildes mortais.

*Jorge Nagao é colunista do
Primeiro Programa
(www.primeiroprograma.com.br).
E-mail: jlcnagao@uol.com.br

**JN não é espírita e nem
espírito de porco.

COLUNA DO JORGE NAGAO

Chico Xavier e Marcel
DIVULGAÇÃO

ERRATA

Diferentemente do que foi
publicado na edição anteri-
or, o próximo Baile da Érika
Kawahashi será realizado
no dia 17 de abril (e não do
dia 14), a partir das 18h30,
na Associação Aichi (Rua
Santa Luzia, 74). Informa-
ções e reservas pelos tele-
fones: 11/2578-3829 ou
5589-7789.

ÁSIA

Taiwaneses agraciados com honras em panificação e golfe

PISCICULTURA

Mercado de Peixes Ornamentais de Santo André já atraiu
cerca de 2, 2 mil visitantes desde dezembro de 2009

DIVULGAÇÃO

Animais aquáticos são comercializados por 26 piscicultores

Aproximadamente 2,2 mil
visitantes já passaram pelo
Mercado de Peixes Orna-
mentais, em Santo André, des-
de que entrou em funciona-
mento em dezembro de 2009.
Elaborada pela Companhia
Regional de Abastecimento
Integrado de Santo André
(CRAISA), a iniciativa é ex-
clusividade no ABC e é a ter-
ceira no Estado de São Pau-
lo, funcionando apenas em
Guarulhos e Mogi das Cruzes.
O mercado funciona no galpão
do Mercado de Flores (den-
tro da autarquia).

Interessados por peixes e
bichos diferenciados podem
visitar o local, que funciona
toda quarta-feira, das 16h às
20h. É importante ressaltar
que o foco da comercialização
também é o atacado.

Os animais aquáticos são
comercializados por 26 pisci-
cultores. Os bichos servem
para estimação, possuindo alta
diversidade de aparência e es-
trutura física.

No espaço de 900 m² são

Curiosidades – De acordo
com os piscicultores, os peixes
são conservados em saquinhos
plásticos, com água e oxigênio,
para facilitar a venda. Para
eles, o horário estabelecido
para o funcionamento do es-
paço é estratégico, já que
ocorre no final de expediente,
as pessoas podem visitar o es-
paço com mais tranqüilidade e
a temperatura é mais agradá-
vel para os bichos.

Os visitantes que passarem
pelo mercado encontrarão pei-
xes que variam de R$ 0,25 a
R$ 300. A novidade é, ao mes-
mo tempo, passeio e local de
compras.

MERCADO DE PEIXES
ORNAMENTAIS DE SANTO
ANDRÉ
ONDE: CRAISA (NO GALPÃO DO MERCADO

DE FLORES) - AVENIDA DOS ESTADOS,
2.195, BAIRRO SANTA TEREZINHA, EM

SANTO ANDRÉ

FUNCIONAMENTO: ÀS QUARTAS-FEIRAS,
DAS 16 ÀS 20H

INFORMAÇÕES: (11) 4996-9500,
RAMAL 2031

comercializadas inúmeras es-
pécies de peixes, de água doce
e salgada, além de acessórios,
roedores e pássaros. Olho de
fogo, engraçadinho, paulisti-
nha, japonês, cascudo, espada,
carazinho e peixe de briga são
algumas das espécies encon-
tradas na feira. Todos os pei-
xes são provenientes da Gran-
de São Paulo, interior paulista

e Minas Gerais.
O Mercado de Peixes Or-

namentais funcionará por um
período experimental de até 12
meses, que poderá ser prorro-
gado. Os piscicultores têm au-
tonomia de continuar ou não no
espaço durante este prazo.
Outras informações pelo tele-
fone (11) 4996-9500, ramal
2031.

Wu Pao-chun foi nomeado
mestre em Panificação, na
categoria pães, na Copa do
Mundo de Panificação em
Paris, na França, no dia 10 de
março. Nativo de Pintung, Tai-
wan, Wu Pão-chun demons-
trou a sua criatividade ao fa-
zer um pão de rosas e lichias.
Pelos seus esforços, ele foi
nomeado “Padeiro de Classe
Mundial.

Participar em uma compe-
tição internacional de panifica-
ção tem sido o seu sonho por
mais de uma década antes de
tornar realidade em 2008, dis-
se Wu. Este ano ele estava
competindo para ganhar. A vi-
tória trouxe atenção global
para Taiwan, algo que Wu nun-
ca pensou ser possível por um
simples padeiro como ele.
Olhando para o futuro, disse
Wu, ele dedicará os seus es-
forços para a promoção da

panificação em Taiwan.
No golfe, a jovem estrela

de Taiwan, Yani Tseng, fez
uma explosiva apresentação no
Aberto Feminino da Austrália
de 2010, em 14 de março.  Ela
sagrou-se vitoriosa após termi-
nar com um nove abaixo de
283 na competição de quatro
rodadas.

Após sua vitória, a anima-
da Tseng disse que estava con-
fiante consigo mesma durante
a disputa. Ela agora planeja
uma viagem para casa para
compartilhar com a família e
amigos a sua alegria pela vitó-
ria.

Este foi a quinta vitória de
Tseng em campeonatos, que
ficou em sexto lugar no mun-
do, e sua primeira vitória des-
de que participou no 2009
Ladies Professional Golf
Association Corning Classic
em abril último.

O povo de Taiwan notabili-
za-se no palco mundial em
muitas áreas. Após décadas de
democratização e construção
de sociedade multicultural, o
povo taiwanês começou a

mostrar internacionalmente a
sua singular criatividade.

(Divisão de Informações –
Escritório Econômico e
Cultural de Taipei)

Overeador Ushitaro Ka-
mia (DEM) promove
no próximo dia 10 de

abril um seminário a cerca das
doenças genéticas e um deba-
te sobre políticas públicas, pre-
venção e tratamento sobre o
assunto. Essa é mais uma edi-
ção da Ação Kamia Conheci-
mento que acontece na Câma-
ra Municipal de São Paulo
com entrada franca.

Em parceria com a Aliança
Brasileira de Genética, o even-
to pretende reunir entidades
relacionadas, estudantes das
mais diversas áreas, profissio-
nais, formadores de opinião e o
público em geral para apresen-
tar o tema e ainda, discutir a
respeito de melhorias nos tra-
tamentos de pessoas portado-
ras de enfermidades genéticas.

De acordo com o vereador
Kamia, promotor do evento, a
ideia é que o público venha não
só assistir as explanações, mas
que também, interaja com os
palestrantes, de modo a fazer
com que juntos, cada um pos-
sa fazer a sua parte. “A parti-
cipação das pessoas é impor-
tante durante as palestras e
muito mais, depois, com o co-
nhecimento em mãos, pronto
para ser lapidado dentro da
sociedade e no mercado de
trabalho”, comenta.

ças genéticas, Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, Ministério
Público, Academia

ONDE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO

PAULO: VIADUTO JACAREÍ, 100, 8º
ANDAR, SALÃO NOBRE (PRÓXIMO À

ESTAÇÃO DE METRÔ ANHANGABAÚ)
QUANDO: DIA 10 DE ABRIL (SÁBADO)
HORÁRIO: 9H

INFORMAÇÕES: 11/3396-5043
INSCRIÇÕES PELO SITE:
WWW.KAMIA.COM.BR NO LINK AÇÃO

KAMIA CONHECIMENTO

Ação Kamia Conhecimen-
to – São palestras e seminári-
os sobre os mais diversos te-
mas, realizadas pelo vereador
Ushitaro Kamia (DEM), gra-
tuitamente, na Câmara Muni-
cipal de São Paulo. O objetivo
é promover educação comple-
mentar, principalmente na área
de saúde, que é o setor, da qual
o vereador Kamia tem uma
dedicação no sentido de me-
lhor preparar os profissionais
para o mercado. Todas as pa-

lestras têm direito ao certifica-
do de participação.

Programação
9h - Abertura com Autorida-
des
9h30 - Programa Nacional de
Triagem Neonatal - PNTN
10h30 - Instituto da Criança
– ICr HCFMUSP
Intervalo
13h30 - Genética no SUS
14h30 - Debate: Associações
de apoio a pessoas com doen-

Ushitaro Kamia: “A participação das pessoas é importante durante e depois das palestras”

DIVULGAÇÃO
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Editora Nitpress lança obra
poética de Luis Antonio Pimentel

HAICAI

Canto do

Bacuri

FRANCISCO HANDA

Maria de todos os portos

Quando a loucura chegar
quero a Maria das Dores
para a minha dor aplacar.
Será esta a Maria a Louca
que na insanidade da razão
não tem razão para viver
uma história de amor
que não seja contravenção.

Que venha em seguida
Maria Aparecida
de todas as Marias
louvada seja entre as mulheres
protegei seus pés finos
da lama enegrecida
dos pântanos em que mergulha
em batismo capital os corrompidos.

De santa muito tem a dar
trata-se de Maria dos Prazeres
no calor dos encontros proibidos
pelos caminhos inventados
pelos caminhantes que nunca chegam
a lugar algum. Apenas o gosto de caminhar.
Caminhar é viver...

Encontrar-se de vez, uma vez que seja:
Maria dos Prazeres.
Maria Quitéria.
Maria Padilha.
Só não venha falar
da Maria que vai com as outras.
Desta quero ficar longe
quero em meus braços
apenas Maria de saia rendada
de sarda na cara
pernas grossas como nabo
brancas como nabo.

Tropa de choque

Lá vem o rapa!
Avisa a  moça da banca
de meias importadas.
Grita o homem da banca
de calças importadas.
Agita-se a velha da banca
de sapatos importados.
Num lance rápido
sai de um lado
sai do outro
do outro lado daquela rua.

Mais um dia lá se foi
tudo que tinha
foi o rapa que levou.
Levou minhas lembranças
questões mal resolvidas
de uma dor no fígado
de uma dor de dente
de uma dor sentida
sem causa aparente.

Só não levou esta estranha
sensação de que o brilho nos olhos
não é de mágoa
nem de tristeza
menos de esperança
menos de desesperança.

Lá vem o rapa
avisa a mulher sem lei...

Dias de chuva

Num repente
a mulher de vermelho
desfila pela rua.
Não se importa com
a chuva.
Não se importa com
os dias.
Com os dias de agosto
quando é preciso
andar de guarda-chuva.

Quando os dias
se alongam e encurtam-se
as noites.
Também os sonhos
tornam-se mais curtos.
Mais difícil se torna viver
nos dias de tempo bom.
Bom seria se todos
os dias fossem
dias de chuva...

Num repente
a mulher de vermelho
desfila pela rua...

chicohanda@yahoo.com.br

Como parte das come-
morações dos 98 anos
de vida do poeta Luis

Antônio Pimentel, a Editora
Nitpress lançou, no último dia
29, o livro Fenomenologia do
Haicai, segundo ensaio de fi-
losofia de R. S. Kahlmeyer-
Mertens sobre a obra poética
do escritor fluminense. O lan-
çamento aconteceu na Asso-
ciação Fluminense de Jornalis-
tas, no centro de Niterói (RJ),
e incluiu ainda uma exposição
de fotos de autoria do próprio
Pimentel, único fundador vivo
da Sociedade Fluminense de
Fotografia; e um recital de al-
gumas de suas melhores poe-
sias, organizado por Neide
Barros Rego.

Luís Antônio Pimentel
(Miracema, 29 de março de
1912) é um poeta, professor,
jornalista e memorialista bra-
sileiro. É membro da Acade-
mia Fluminense de Letras -
AFL; Academia Niteroiense
de Letras - ANL e presidente
de honra no Grupo Monaco de
Cultura.

Ex-bolsista em intercâmbio
no Japão, residiu lá entre os
anos de 1937-1942, familiari-
zando-se com o haicai ao ter
contato com autoridades como
Hagiwara Sakutarô e Takamu-
ra Kôtarô. Pimentel tem sua
poesia traduzida para o inglês,
o alemão, o francês, o espa-
nhol e o sueco.

Pimentel é um dos precur-
sores do haicai no Brasil, res-
ponsável pela divulgação des-
te estilo de poesia ao lado de
Olga Savary e Helena Kolody.
Tem parte na cunhagem defi-

a rigorosa métrica e a exigên-
cia da indicação da estação do
ano (Kigo) e dos fenômenos
da natureza.

Sua vasta obra literária,
conta com livros como: Con-
tos do velho Nipon (1940),
Tankas e haicais (1953), Cem
haicais eróticos e um soneto de
amor nipônico (2004). E se
encontra reunida em três vo-
lumes publicados pela editora
Niterói Livros, que contém o
texto integral de Tankas e
haicais, tal como coordenada
pelo professor Nelson
Eckhardt em 1953.

As Obras Reunidas, em
acurada edição crítica de três
volumes, organizada por Aníbal
Bragança, conta também com
poesias compiladas inéditas
até 2004, data desta edição, e
versões para diversas línguas,
entre elas o japonês, na tradu-
ção de Yonekura Teruo. Em
2007, Pimentel reuniu 172 po-
esias inéditas em um novo li-
vro, Haicais onomásticos, pu-
blicado pela Nitpress, editora
de Niterói que vem se dedican-
do nos últimos anos a divulgar
sua obra.

Centenário – Pimentel foi um
dos três brasileiros - sendo o
único não descendente japonês
- escolhido para receber do
governo do Japão a comenda
em comemoração ao centená-
rio da imigração japonesa para
o Brasil.

Fonte: http://youpode.com.br/
blog/todapalavra/2010/03/19/li-
vro-poesia-e-fotografia-nos-98-
anos-de-pimentel/

nitiva do termo “haicai” em lín-
gua portuguesa quando, estu-
dante da faculdade de filoso-
fia da Universidade do Brasil,
encaminhou a Aurélio Buarque
de Holanda, por intermédio do
gramático Celso Cunha, o pe-
dido de dicionarização, evitan-
do que o termo se dispersasse
em outras transliterações
como hai-cai, hai-kai, haikai,
haiku, hai-ku e hokku.

Com seu livro Namida no
Kito, obra escrita em português

no japão e traduzida para o ja-
ponês no ano de 1940,
Pimentel se tornou o primeiro
autor brasileiro traduzido para
o japonês que se tem notícia.

O autor reconhece ter se
permitido inovar o haicai ao
tratar de temas tropicais, cri-
ando também o haicai erótico,
o engajado politicamente e o
étnico. Contudo, estas peque-
nas transgressões não corrom-
pem o cânon estético inaugu-
rado por Matsuô Bashô como

O poeta, professor, jornalista e memorialista brasileiro Luis Pimentel

DIVULGAÇÃO

EXPOSIÇÃO

Joh Mabe apresenta Hidreams, mostra inédita de Hideaki Iijima

Joh Mabe Espaço Arte &
Cultura inaugura no próximo
dia 5 a exposição Hidreams,
primeira exposição do empre-
sário japonês e idealizador do
Movimento Zeladoria do Pla-
neta no Brasil (ZPB), Hideaki
Iijima. Na mostra, que ficará
aberta ao público de 6 a 17 de
abril, o fundador da rede de
salões de beleza Soho apre-
senta 35 obras que remetem à
reflexão da natureza.

A série de trabalhos, com

DIVULGAÇÃO

A série de trabalhos, com características estilizadas, gestuais e paisagísticas, tem como inspiração a caligrafia japonesa (shodô)

FAMÍLIA ORIENTAL
Procura senhora para traba-
lhar como acompanhante
de idoso e realizar serviços
domésticos. É necessário
algum conhecimento na cul-
tura oriental. Local de tra-
balho: Vila Mariana. Falar
com Renata ou Luzinete no
telefone: 2962 0033

características estilizadas,
gestuais e paisagísticas, tem
como inspiração o Shodo (arte
da escrita japonesa), mas a
técnica, em sua maioria, é mis-
ta. Suas obras refletem os so-
nhos, desconstruindo uma ima-
gem para criar uma abstração.
O arrojo, sempre evidente,
Iijima mais uma vez quebra os
paradigmas, lançando o desa-
fio à sociedade.

Com obras que remetem à
reflexão da natureza, a expo-

sição Hidreams possui caráter
assistencialista. Seu objetivo é
conscientizar, através da arte,
a mensagem do criador, preo-
cupado com o meio ambiente.
Suas obras foram doadas para
o Movimento Zeladoria do Pla-
neta no Brasil (ZPB) e a ren-
da obtida será revertida para
realização da varredura da
Avenida Paulista, um dos prin-
cipais cartões-postais da cida-
de de São Paulo.

Este movimento é baseado

em dois princípios: o respeito
pela natureza começa pela lim-
peza, pela educação ambien-
tal e essa conduta também aju-
da a limpar a alma, não só o
mundo. “Varrer ruas é um ges-
to de gratidão pela cidade que
nos acolhe. É também um gesto
de humildade e de consciên-
cia da nossa responsabilidade
com o planeta”, ensina Iijima.

A curadoria é de Joh Mabe.

EXPOSIÇÃO HIDREAMS, DE
HIDEAKI IIJIMA
ONDE: JOH MABE ESPAÇO ARTE &
CULTURA (AV. BRIGADEIRO LUIS

ANTÔNIO, 4225 – SÃO PAULO)
QUANDO: DE 6 A 17 DE ABRIL. DE 2ª A
6ª FEIRA, DAS 10 ÀS 18H; SÁBADO, DAS

10 ÀS 15H. ABERTURA: DIA 5 DE ABRIL

(SEGUNDA-FEIRA), ÀS 19H (SOMENTE PARA

CONVIDADOS)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3885-7140


