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Kobe promove campanha para restaurar
a Hospedaria dos Emigrantes

Escrituras lança ‘O
Clã Matsumoto’ e
‘Noturno’
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A Editora Escrituras, que vem
conquistando espaço no mer-
cado editorial por abrir espaço
para a poesia e por acreditar
em novos autores, apresenta
dois lançamentos: Noturno –
Tankas da Madrugada, de
Cloves Marques, e O Clã Ma-
tsumoto, de Mauro Panella e
Leonardo Lellis. O primeiro traz
144 poemas, no estilo dos
tankas japoneses (poemas bre-
ves, com 31 sílabas poéticas,
em cinco linhas). Noturno é
uma homenagem à saga do
poeta Ryu Mizuno, que condu-
ziu mais de 780 emigrantes ja-
poneses pela travessia Japão-
Brasil, em junho de 1908.

Cientista classifica
Mogi como cidade
modelo
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Uma prestação de contas de-
talhada da Administração Mu-
nicipal nos últimos oito anos.
Foi o que assistiram os cerca
de 800 espectadores que
compareceram ao Centro
Municipal de Formação Peda-
gógica “Prof. Boris Grinberg”,
no último dia 19, durante a
apresentação do evento
“Mogi – Cidade Modelo”.
Com base em números, levan-
tamentos e conceitos técnicos
de gestão pública, o cientista
político Rubens Figueiredo fez
um raio-x completo da gestão
Junji Abe, detalhando os mo-
tivos que a levam a ser consi-
derada exemplar.
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CAMINHO DO IMPE-
RADOR – O Instituto Paulo
Kobayashi (IPK), o Banco
Bradesco e a Prefeitura Mu-
nicipal de São Paulo, entre-
garam no dia 19 de dezem-
bro, na Praça da Liberdade,

na capital paulista, a primeira
etapa do projeto “Liberdade
– O Caminho do Imperador”.
O projeto visa implantar a re-
vitalização arquitetônica e ur-
banística da Liberdade e de-
volver as características ori-
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entais do bairro com uma pa-
dronização uniforme. O ob-
jetivo do projeto que faz par-
te das comemorações do
Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil, é fazer com
que os lojistas, moradores e

visitantes vejam a Liberdade
como uma reconstrução ins-
pirada e estruturada na me-
mória da arquitetura estilo ori-
ental que beneficiará cultural
e economicamente o bairro e
a cidade.

Kobe, cidade portuária japo-
nesa, tem sua imagem profun-
damente associada à memó-
ria da maioria dos pioneiros
que emigraram ao Brasil. Porta
de saída (ou de esperança?)
para quem deixava o país em
busca de melhores condições,
o porto de Kobe passou por
intensas mudanças. Nas últi-
mas décadas, apesar do ritmo
intenso de crescimento e mo-
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dernização do Japão, um mar-
co permaneceu intocado: a
Hospedaria dos Emigrantes
construída no alto de uma co-
lina, de frente para o porto. Em
2008, as comemorações do
centenário da imigração japo-
nesa ao Brasil e do ano de in-
tercâmbio Japão-Brasil, pro-
porcionaram grande impulso
ao projeto de restauração des-
sa antiga Hospedaria.

A Assistência Social Dom
José Gaspar “Ikoi-No-
Sono” encerrou as suas vá-
rias atividades sociais de
2008 com a realização de
vários eventos. Como par-
te da Campanha de Difusão
da Soja na Alimentação
Humana, a entidade promo-
veu no dia 10 de dezembro,
no Jardim de Repouso São
Francisco “Ikoi-No-Sono”,
o curso de Panificação no
Pavilhão Comunitário Chi-
bata Miyakoshi, ministrado
pela nutricionista Edna
Kazue Nisizima e pela co-
laboradora Vanusa Alves de
Melo.

Ikoi-No-Sono
anuncia
novidades
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Liberdade oferece
lazer para a
melhor idade
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Quando você pensa em idosos,
logo vem à cabeça cadeira de
balanço, pijama, cobertor e re-
médios? Ledo engano. Os tem-
pos mudaram e os conceitos
também. O fato é que de uns
anos para cá os padrões são
outros. Os passeios na praci-
nha para jogar milho aos pom-
bos e só se divertir em uma
partida de dominó ficaram no
passado. As pessoas têm che-
gado à terceira idade, ou me-
lhor, a “maior idade” cada vez
mais fortes e saudáveis. Quem
passou dos sessenta anos nos
dias de hoje, se acostumou a
uma vida agitada, repleta de
atividades físicas e sociais.
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FELIZ
ANO DO
BOI

No horós- copo japonês, 2009 é o
ano do Boi. Os nascidos no ano do
boi são lu- tadores e bravos para conseguir
superar os desafios de cada dia. Enfrentam
os pro- blemas sem medo das conseqüênci-
as, muitas vezes aca- bam errando, mas não
desistem de lutar nova- mente. E perseverança
deve ser mesmo a tônica em 2009. Perseverança
para superar a crise, perseverança para vencer desafios,
perseverança para... Haja perseverança! Mas hoje, primeiro
dia do ano, vamos (tentar) esquecer (mesmo que tempora-
riamente) os problemas e aproveitar para caprichar no es-
toque de promessas – incluindo aquelas que não consegui-
mos concretizar em 2008. E o Jornal Nippak, que esteve
com você no Centenário – e, tomara, nos próximos cem
anos – preparou uma edição especial com as tradições ja-
ponesas (afinal não devemos esquecer nossos antepassa-
dos!!!) e artigos exclusivos dos deputados federais Walter
Ihoshi e William Woo, além do presidente do Bunkyo, Kokei
Uehara.
Boa Leitura e Feliz 2009!
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MOGI –  O prefeito de Mogi das Cruzes (SP), Junji Abe
(PSDB) recebeu, em seu gabinete, a visita do cônsul geral de
Taiwan em São Paulo, Ramon Tzung Hsien Chen, que veio
acompanhado de sua esposa, Roxana Chen, de seu filho, Elton
Wu, além do conselheiro de Desenvolvimento de Imigrantes
Taiwaneses, Hugo Wu. O encontro serviu para estreitar os la-
ços entre a Prefeitura e a Associação Taiwanesa do Brasil –
entidade que doou, também um lote de 400 camisetas para o
Projeto Esporte Mogi.

LINS – Durante o bonenkai da Abcel (Associação Beneficen-
te, Cultural e Esportiva de Lins), o orifessor Akio Matsuura,
secretário de Esportes, Lazer e Turismo de Lins, recebe das
mãos do presidente da entidade, Kazunori Yasunaga, o diploma
de Personalidade do Ano, pelos relevantes serviços prestados à
entidade, principalmente durante os festejos do centenário da
imigração japonesa.

CRÉDITO: S. YOSHIKUNI

VIVAMUNDO – O lançamento do programa associativo não
governamental VivaMundo do Instituto Triângulo, que ocorreu
no último dia 16, no buffet Parmênion,  movimentou Santo André
(SP).O objetivo do Vivamundo é o desenvolvimento sustentá-
vel através da mobilização no ambiente urbano com campa-
nhas de mobilização incorporando atitudes sustentáveis em casa,
na escola e no trabalho (www.triangulo.org.br). O Instituto Tri-
ângulo é coordenado a liderança de Eduardo Shiguemi Maki
que é filho de Hanji Maki e sobrinho dos irmãos Hiroyuki e
Issaom Minami.

PENSAMENTO JAPONÊS – A Fundação Japão e o Grupos de Estudos sobre o Pensamento Japonês realizou o 3º Colóquio
Internacional sobre o Pensamento Japonês, nos últimos dias 28 e 29 de novembro, no Espaço Cultural da FJSP. Tendo como tema
“O perigo da técnica – perspectivas ocidentais e orientais”, o evento reuniu renomados filósofos brasileiros e estrangeiros, vindos
do Japão e Alemanha.

Os filósofos José Carlos Michelazzo (Sociedade Brasileira de
Fenomenologia) e Zeljko Loparic (Unicamp e USP) e a assessora
cultural senior da FJSP Michiko Okano

Os professores doutores Takao Todoroki e Katsuhito Inoue

Os palestrantes Oswaldo Giacoia Junior e Marcos Lutz Müller (am-
bos da Unicamp)

Rolf Elberfeld, da Universidade
de Hildesheim (Alemanha)

O filósofo Antonio Florentino
Neto, da Universidade Federal
de Uberlandia

BONENKAI – O vereador paulistano Ushitaro Kamia (DEM)  recebeu amigos no último dia 19 na Associação Okinawa Kenjin do Brasil, no bairro da Liberdade, para a tradicional festa de
confraternização de fim de ano e agradecer também a sua reeleição.
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COMUNIDADE

Instituto Paulo Kobayashi entrega primeira etapa
do projeto “O Caminho do Imperador”

OInstituto Paulo Koba-
yashi (IPK), o Banco
Bradesco e a Prefei-

tura Municipal de São Paulo,
entregaram no dia 19 de de-
zembro, na Praça da Liberda-
de, na capital paulista, a primei-
ra etapa do projeto “Liberda-
de – O Caminho do Impera-
dor”. O projeto visa implantar
a revitalização arquitetônica e
urbanística da Liberdade e de-
volver as características orien-
tais do bairro com uma padro-
nização uniforme.

O objetivo do projeto que
faz parte das comemorações
do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil, é fazer
com que os lojistas, morado-
res e visitantes vejam a Liber-
dade como uma reconstrução
inspirada e estruturada na me-
mória da arquitetura estilo ori-
ental que beneficiará cultural
e economicamente o bairro e
a cidade.

O IPK é o responsável pela
captação de recursos junto às
empresas interessadas em pa-
trocinar a idéia, que dará em
troca o direito de explorar a
publicidade local. “O Caminho
do Imperador” é realizado
através da parceria com a
Kallipolis Arquitetura, e é o 1º
termo de cooperação entre a
prefeitura e uma Organização
da Sociedade Civil de Interes-
se Público (OSCIP).

Para o fundador do Institu-
to Paulo Kobayashi (idealiza-
dor do projeto), Victor Koba-
yashi, o “O Caminho do Impe-
rador” é importante para todo
o comércio local e para a po-
pulação que participa dos
eventos na Liberdade, e da-
queles que compram, fazem
turismo e freqüenta o bairro.
“É um projeto para todo pau-
listano e de fora que padroni-
za a arquitetura e volta a res-
gatar a identidade oriental da
Liberdade, um dos mais impor-
tantes bairros turísticos de São
Paulo. Ele estimula também os
comerciantes a fazerem a sua
parte para a revitalização”,
ressalta.

De acordo com Victor Ko-
bayashi, o instituto conseguiu
as devidas autorizações para
as reformas junto a prefeitura,
ao Conselho Municipal de Pre-
servação do Patrimônio Histó-
rico de São Paulo (Compresp),
e Subprefeitura da Sé, para
promover mudanças nas vias
públicas. “Acabamos conse-
guindo trazer a iniciativa pri-
vada através do Banco
Bradesco para patrocinar as
ações. É uma parceria público
privada encabeçada pelo IPK
que beneficia todos os comer-
ciantes e cidadãos que fre-
qüentam o bairro da Liberda-
de”, explica.

Segundo ele, caso seu pai,
Paulo Kobayashi, que freqüen-
tava muito a Liberdade esti-
vesse vivo, ficaria muito con-
tente de participar do projeto
e da reforma junto a comuni-
dade, através do instituto.

Para o deputado federal
William Woo (PSDB), o proje-
to de revitalização da Liberda-
de é uma continuidade que tem
o orgulho de ter dado o ponta-
pé inicial, que foi o da derruba-
da de duas torres do Metrô que
ocupavam a Praça da Liberda-
de, espaço esse transformado

Comerciantes nikkeis aprovam o
projeto de revitalização do bairro

Com o objetivo de ouvir a
opinião dos lojistas sobre o
projeto de revitalização da Li-
berdade, a reportagem do
Jornal Nippak entrevistou
alguns comerciantes das pro-
ximidades da Praça da Liber-
dade. A maioria deles está
acreditando e apostando no
sucesso das mudanças. Pau-
lo Mizumoto, da galeria
Mizumoto, na Rua da Glória,
acha que o projeto é muito
bom já que a característica do
bairro é oriental, uma preo-
cupação que será mantida
pelo arquiteto Marcio Lupion,
responsável pela assinatura
do projeto.

Até o momento Paulo
Mizumoto ainda não alterou
e nem reformou a fachada do
seu comércio em função de
que está aguardando o desen-
volvimento do projeto. “Pare-
ce que estão buscando fazer
a segunda e terceira etapa.
Eu não sei como está a bus-
ca de investimentos para o
projeto”, garante ele que ape-
sar de não ter acompanhado
de perto o desenrolar do pro-
jeto, sugeriu que ele deve ter
uma melhor comunicação

para com os lojistas da região.
Francisco Hamazaki ge-

rente da loja Minikimono, é
outro que é favorável e acha
o projeto excelente, mas apon-
tou a necessidade de fazer
uma manutenção após a im-
plantação. Para ele a manu-
tenção começa desde a lim-
peza até a criação de uma al-
ternativa para atender os me-
nores de rua da região. “O
projeto é o primeiro passo, um
exemplo para outros bairros.
O que puder adequar eu vou
colaborar com o Projeto Ci-
dade Limpa. Quanto aos me-
nores de rua os turistas em si
não vão entender o porquê
estão dormindo na rua, em um
local turístico e bonito. Têm os
dois lados para pensar em
uma parceria para ver o que
é melhor fazer”, defende.

Com relação a fachada da
sua loja ele disse que fez uma
alteração pequena colocando
o nome em um quadro peque-
no provisoriamente já que
pretende investir para melho-
rar a frente de seu comércio.
“Em cima do que for feito eu
vou fazer algo que traga equi-
líbrio”, avaliou.

Paulo Mizumoto: melhor comunicação com os lojistas da região

DIVULGAÇÃO

Victor Kobayashi (4º, a partir da esq), fundador do IPK, com autoridades e personalidades
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vam impregnadas de muita
sujeira de difícil remoção.

As lâmpadas são de vapor
metálico (brancas) que real-
çam as cores dos postes e
cangas, pintados em vermelho,
e das luminárias brancas. O
investimento é de aproximada-
mente R$ 1,1 milhão.

Estão previstas ainda a
plantação de cerca de quatro
mil árvores tradicionais do ori-
ente no trajeto utilizado pelo
Imperador do Japão Akihito e
sua esposa Michiko durante
sua visita na Liberdade há dez
anos (1997). Enfim a iniciati-
va beneficiará várias ruas
como Galvão Bueno, dos Es-
tudantes, da Glória, Barão de
Iguape, São Joaquim,

Fagundes, Thomaz Gonzaga e
Américo de Campos.

O projeto iniciado no fim de
maio tem como intuito deixar
um legado da revitalização ar-
quitetônica e urbanística da
Liberdade para os próximos
100 anos da história da cultura
japonesa no Brasil.

O bairro hoje é um dos pon-
tos turísticos mais estimulantes
da capital, onde a cultura ori-
ental se encontra presente nas
esquinas, seja na hospitalidade
da comunidade, nas lojas de
presentes ou nos restaurantes.
Hoje se transformou em um
centro de referência cultural,
com a presença de japoneses,
chineses e coreanos.

Autoridades – Diversas au-
toridades participaram do
evento de entrega da primeira
fase de revitalização da Liber-
dade. Além do deputado fede-
ral William Woo, estiveram pre-
sentes o presidente do Conse-
lho Comunitário de Segurança
(Conseg) da Liberdade, Nilton
Fukui; o presidente da Acal
(Associação Cultural e Assis-
tencial da Liberdade), Hirofu-
mi Ikesaki, e o presidente do
Enkyo (Beneficência Nipo-
Brasileira de São Paulo), Seiti
Sakai; entre outros.

Bairro da Liberdade é hoje um dos pontos turísticos mais estimulantes da capital paulista

que junto com a mudança das
lâmpadas contribuirá para um
visual melhor e uma ilumina-
ção mais oriental ao tradicio-
nal bairro japonês.

Na primeira etapa do proje-
to a Praça da Liberdade foi a
primeira a ganhar “cara” nova.
O piso, o posto policial e a feira
dos fins de semana ganharam
novos traços, inclusive a facha-
da do Banco Bradesco (patro-
cinadora da reforma).

A primeira fase consistiu
também no restauro e
redesenho das fachadas de
quatro viadutos; praças, jar-
dins, ruas e calçadas localiza-
das na área de intervenção. A
nova iluminação com as tradi-
cionais luminárias da Liberda-
de, foi instalada pelo Departa-
mento de Iluminação Pública
(Ilume). Estão sendo substitu-
ídos 432 postes por outros mais
resistentes, as cangas foram
reformadas e 1.300 luminári-
as substituídas, pois as que es-
tavam instaladas se encontra-

em palco. “Essa praça não se
via de um lado para outro por
que as torres de 16 metros atra-
palhavam a visão e a circula-
ção, e a partir daí começamos
com o projeto de reforma com
a troca do piso e a construção
da nova base da Polícia Mili-
tar”, destaca.

William Woo revela espera
fazer um grande investimento
nas proximidades da Liberda-
de com a construção de uma
Chinatown no bairro do Glicé-
rio. “Também tenho um plano
para revitalizar toda a Rua
Conselheiro Furtado e melho-
rar principalmente a seguran-
ça lá que o índice de violência
lá é muito alto”, antecipou.

Patrocínio – Continuar apoi-
ando o projeto “Liberdade – O
Caminho do Imperador” é o
objetivo do Banco Bradesco,
segundo o diretor de marketing
da instituição, Luca Cavalcan-
ti. O banco adquiriu a primeira
cota de patrocínio do projeto,
no valor de R$ 5,5 milhões. “A
participação do banco foi mui-
to importante”, garantiu ele. O
dinheiro foi utilizado na execu-
ção da primeira fase que
abrangeu a reforma da praça
da Liberdade e a fachada do
próprio banco que recebeu
uma arquitetura inspirada no
Castelo Imperial de Osaka.

Assinado pelo arquiteto
Marcio Lupion, o projeto en-
globa a reforma de outras 14
fachadas vizinhas ao
Bradesco, na praça da Liber-
dade. Cada uma delas recebe-

rá elementos da arquitetura
oriental do século 17, seja um
telhadinho na entrada, uma
porta em madeira, ou uma lan-
terna com ideograma; depen-
dendo do proprietário da loja e
do tipo de comércio, haverá
um elemento personalizado. O
piso da praça da Liberdade
recebeu faixas circulares na
cor vermelha, que remetem à
bandeira nipônica.

De acordo com o prefeito
Gilberto Kassab, a previsão é
que a conclusão das próximas
fases do projeto seja entregue
nos próximos dois anos. “É
uma meta que depende muito
dos termos de cooperação, ti-
vemos a felicidade de ter a
participação do Bradesco nes-
sa primeira etapa. Uma cida-
de como São Paulo está sem-
pre se renovando, a meta é
sempre aperfeiçoar e moder-
nizar a cidade”, assegurou.

Questionado sobre se os
comerciantes que investirem
em seus estabelecimentos na
Liberdade terão abatimento no
Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), Gilberto
Kassab confirmou que sim em
relação a fachada de acordo
com uma lei aprovada e enca-
minhada à Câmara Municipal.

O projeto – As mudanças no
bairro foram divididas por fa-
ses. Fazem parte do projeto a
substituição revitalização de
ruas, prédios, dos antigos pos-
tes por outros mais resistentes,
a troca de globos e a reforma
dos suportes das luminárias, Victor: “Se meu pai estivesse vivo, ficaria contente com o projeto”
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CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Cientista político classifica Mogi das Cruzes
como cidade modelo

O TERCEIRO SETOR (II)

O trabalho voluntário é
de suma importância para o
terceiro setor.  São pessoas
imbuidas de ideais. Todos os
segmentos do terceiro setor
não sobrevivem sem este ma-
terial humano, principalmen-
te, as entidades filantrópicas,
que mais do que as outras,
precisam sempre atentar para
este trabalho e toda a
mobilização para trazer
mais pessoas para abraçar a
sua causa é válida. Sem este
trabalho voluntário, o tercei-
ro setor está fadado a pade-
cer. Mostrar que por menor
que seja a sua participação
vai fazer uma diferença, pois,
a tônica do terceiro setor é
somar, é mobilizar é engajar
elementos para ajudá-lo.

A instituição deverá pas-
sar credibilidade. E, para
tanto, o hábito criativo, hones-
to, crítico e regular do que seja
efetivamente uma entidade
do terceiro setor deve ser
uma constante. A divulgação
de suas atividades, de suas
de contas, a constante avali-
ação dos programas vão con-
vencer a sociedade que a
instituição está cumprindo
plenamente o seu papel.

Enfim, essa credibilidade
se configurará no resultado
efetivo da prestação de ser-
viço pela entidade, quer seja
assistencial, cultural, recrea-
tiva, científica . E, é claro, que
as pessoas que dirigem tais
entidades, em um primeiro
momento, devem passar cre-
dibilidade. São o cartão-de-
visitas da entidade.
4 - Captação de recursos

As entidades de terceiro
setor sobrevivem de doa-
ções, patrocínios e venda
de seus produtos. Tais  re-
cursos devem ser captados
das mais diversas formas.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

Integrante do Harada Advogados Associados
felicia@haradaadvogados.com.br

Uma vez reconhecida a sua
credibilidade, a instituição po-
derá vender o seu produto, se
for o caso.  Vender no sentido
comercial. Por exemplo, um
instituto de pesquisas pode pro-
mover cursos e cobrar por es-
tes cursos, uma entidade de ter-
ceiro setor pode ser contratada
para prestar serviços junto o
governo (existem entidades do
terceiro setor que prestam ser-
viços para a Fundação Casa –
ex-Febem) ou para outras enti-
dades privadas. Nada as impe-
dem, desde que, sejam seus lu-
cros aplicados integralmente em
seus objetivos sociais. Vender
o seu produto é uma forma de
captação de recursos.

Por outro lado, não é mais
viável somente o trabalho, cor-
po a corpo, para buscar doa-
ções e patrocínios de pessoas
envolvidas com a própria enti-
dade. Temos, que pensar em
algo mais certo e objetivo. As
entidades culturais e assisten-
ciais estão perecendo porque
seus sócios contribuintes estão
falecendo e não há continuida-
de de doações.

Temos que envolver a so-
ciedade como um todo, os
empresários, mais, propria-
mente, as empresas, prometen-
do-lhes, entretanto, uma con-
trapartida. Essa contrapartida
pode revestir-se em propagan-
da da empresa nos eventos,
nos panfletos etc.

Ainda, as empresas e pes-
soas físicas podem usufruir do
mecanismo dos chamados in-
centivos fiscais existentes nas
esferas federal, estadual e
municipal.

No âmbito federal, as pes-
soas jurídicas, desde que seu
regime de tributação seja o do
lucro real, podem abater o va-
lor doado do IR e da Contri-
buição Social Sobre o Lucro,
até o limite de 2% do lucro

operacional da mesma, quan-
do as beneficiárias forem qua-
lificadas como OCIP (Organi-
zação da Sociedade Civil de
Interesse Público), como enti-
dade de Utilidade Pública Fe-
deral, atendendo, ainda,  o dis-
posto na Instrução Normativa
87/96 da Secretaria da Recei-
ta Federal.

Exclusivamente para os
projetos culturais, temos a Lei
Rouanet, Lei 8.313/91, tão co-
nhecida por todos. O projeto
que se pretende patrocinado
precisa ser aprovado pelo
Pronac (Programa Nacional
de Apoio a Cultura) e regula-
rizada pelo CNIC (Comissão
Nacional de Incentivos Cultu-
rais). Tratando-se de doação
tanto de pessoa jurídica como
pessoa física, poderá o doador
havê-la do IR, desde que não
ultrapasse os 4% do valor de-
vido. (A percentagem de de-
dução depende do tipo de pro-
jeto escolhido).

A Lei do Audiovisual, Lei
8.685/93, visa fomentar a ati-
vidade audiovisual, por meio de
investimentos para obras
audiovisuais cinematográficas
brasileiras de produção inde-
pendente.

A Bolsa de Valores de São
Paulo, Bovespa, criou meca-
nismo que permite à pessoa
jurídica investir em determina-
dos projetos sociais pré-sele-
cionados por especialistas.

Resta, esclarecer que as
pessoas físicas só podem fazer
dedução do IR quando doarem
a instituições registradas no
Estatuto da Criança e Adoles-
cente. Tais doações integrarão
os fundos controlados pelos
Conselhos Municipais, Estadu-
ais e Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente.

No âmbito estadual, tam-
bém, existem, incentivos fis-
cais. A legislação é própria de
cada estado.

No Estado de São Paulo,
vai cuidar dos incentivos fis-
cais nessa esfera de governo
a Lei 12.268/2006, que instituiu
o Programa de Ação Cultural,
conhecido como PAC, através
do aproveitamento do ICMS.

Igualmente muitos municí-
pios têm sua lei de incentivos
fiscais.

No Município de São Pau-
lo, é possível, dedução dos va-

lores investidos do Imposto
Predial Territorial Urbano -
IPTU e Imposto Sobre Servi-
ços - ISS. O contribuinte (tan-
to pessoa jurídica como pes-
soa física) pode destinar 20%
do valor devido, através de
doação, patrocínio ou investi-
mento, ou de certificados de
investimento emitidos pelo
executivo, para projetos cultu-
rais devidamente aprovados
pela Municipalidade. (Lei
10.928/90 regulamentada
pelo Decreto 46.595/2005).
Está em andamento o PL 342/
2008.

Ainda, para a captação de
recursos não podemos deixar
de citar as campanhas tradici-
onais, como chás beneficentes,
jantares, os chamados kifu
etc. Muito comuns, embora
difíceis de sustentá-las, elas
devem ser mantidas. São ex-
pedientes que podem ajudar,
mas, não podem ser conside-
rados suportes únicos para a
suas entidades.

Não se pode olvidar que as
doações não precisam, neces-
sariamente, ser em dinheiro.
Ultimamente, as doações em
espécimes, com contrapartida
para a empresa doadora, tem
sido uma constante. As gran-
des empresas possuem depar-
tamentos próprios para aten-
der tais demandas.

5 - Imunidade de impostos
e contribuições sociais e
isenções

A Constituição Federal em
seu Art. 150, VI, “c” proíbe a
União, Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios a instituição de
impostos sobre o patrimônio,
renda ou serviços das institui-
ções de educação e de assis-
tência social, sem fins lucrati-
vos, dos partidos políticos, in-
clusive suas fundações, das
entidades sindicais, atendido
requisitos da lei, que são os pre-
vistos no Art. 14 do Código Tri-
butário Nacional. (não distribu-
írem qualquer parcela de seu
patrimônio e de suas rendas, a
qualquer título, aplicarem inte-
gralmente no país, os seus re-
cursos na manutenção dos seus
objetivos sociais, manterem es-
crituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos
de formalidades capazes de
assegurar a sua exatidão)

A Constituição Federal con-
fere imunidade às entidades
beneficentes de assistência
social referente às Contribui-
ções Sociais em seu Art. 195,
(embora se refira a isenção,
trata-se de imunidade). Ela só
é reconhecida àquelas entida-
des que possuam título de Uti-
lidade Pública Federal ou Cer-
tificado de Entidade de Fins Fi-
lantrópicos (emitido pelo Con-
selho Nacional de Assistência
Social – CNAS) não se apli-
cando a todas as entidades be-
neficentes.  Muitas entidades
com fulcro neste dispositivo,
não recolheram devidamente
as contribuições sociais e so-
freram autuações e execuções
por tal omissão. A MP 446/08
veio anistiar tais entidades em
situação de debito provocan-
do uma grita geral que levou o
Senado a devolver tal expedi-
ente ao Executivo.

Não há imunidade em rela-
ção às taxas, contribuição de
melhoria, empréstimos com-
pulsórios em geral, contribui-
ção de intervenção no domí-
nio econômico, contribuição
para categoria profissional e
econômica.

Mas, pode haver isenção.
A isenção dependerá de cada
Poder Tributante. É um favor
legal do Estado, que abre mão
de receber determinado tribu-
to em relação a algum fato ou
ato específico.

É de suma importância es-
tes aspectos pois, todos sabem
que os impostos e tributos são
um encargo muito grande para
qualquer empreendimento.

As entidades devem cons-
cientizar-se e organizar-se para
receber tais benefícios. É de
sua obrigação manter-se den-
tro dos requisitos legais para ter
reconhecida sua imunidade em
relação aos impostos e contri-
buições e para obter isenção de
outros tributos. A sua escritu-
ração contábil deve obedecer
aos ditames legais.

6 - Comunicação

Resumindo, temos, entida-
des formalmente constituídas
dentro dos requisitos legais

aplicáveis à espécie, algumas
imunes a impostos e contri-
buições sociais, outras com
benefícios de isenção de con-
tribuições e taxas. Falamos
do potencial humano que pre-
cisa ser mobilizado, da neces-
sidade de captação de recur-
sos. Porém, tudo isso precisa
ser veiculado através dos
meios de comunicação.

A comunicação deve ser
clara, precisa, verdadeira e ter
como objetivos: buscar novos
parceiros e doadores, recru-
tar voluntários, informar os
conselheiros, prestar contas à
sociedade, e, principalmente,
colocar à disposição da  po-
pulação os serviços da entida-
de. Enfim, deve utilizar-se de
todos os meios lícitos e possí-
veis para divulgar o trabalho
da entidade: telefone, face a
face, e-mail, TV, rádio, revis-
tas, panfletos e outros.

7 - Considerações finais

 Por derradeiro, a falta de
conhecimentos técnicos e
conceituais levam as organi-
zações do terceiro setor a en-
frentar sérias dificuldades fi-
nanceiras e administrativas, a
errôneo planejamento, a ava-
liação distorsiva, pois, os seus
gestores não são preparados
para tal, são voluntários que
abraçam uma causa. Para
atingir todas as metas propos-
tas, manter sua documenta-
ção em ordem, principalmen-
te, a contábil, eleger os mé-
todos adequados para sua or-
ganização, para captação de
recursos, eleger os meios e
formas de divulgação dos tra-
balhos, objetivar o máximo de
recursos e o mínimo de des-
pesas, a entidade beneficen-
te deverá contratar um pro-
fissional, a par da sua direto-
ria eleita, pois, para tais res-
ponsabilidades o trabalho vo-
luntário deixa a desejar.

Talvez, abraçar uma cau-
sa e fazê-la acontecer seja
um sonho, mas, não nos es-
queçamos; “Somos do tama-
nho dos nossos sonhos”. (Fer-
nando Pessoa)

(final)

Uma prestação de con-
tas detalhada da Admi-
nistração Municipal

nos últimos oito anos. Foi o que
assistiram os cerca de 800 es-
pectadores que comparece-
ram ao Centro Municipal de
Formação Pedagógica “Prof.
Boris Grinberg”, no último dia
19, durante a apresentação do
evento “Mogi – Cidade Mode-
lo”. Com base em números,
levantamentos e conceitos téc-
nicos de gestão pública, o ci-
entista político Rubens Figuei-
redo fez um raio-x completo da
gestão Junji Abe, detalhando
os motivos que a levam a ser
considerada exemplar.

“Muito se discute sobre o
que é uma administração com-
petente. Há, porém, critérios
técnicos que ajudam a
mensurar resultados e a mos-
trar por quais motivos esta ou
aquela gestão é considerada
melhor ou pior. No caso de
Mogi das Cruzes, é possível
analisar claramente que os
dois mandatos do prefeito
Junji Abe cumpriram todos
estes preceitos, que incluem
desde a realização de obras
inovadoras até a melhoria da
qualidade de vida das pesso-
as, passando pelo desenvolvi-
mento econômico e a geração
de emprego”, argumentou Fi-
gueiredo.

O cientista político listou

sete premissas que permitem
analisar, de forma criteriosa,
o desempenho de uma gestão
pública. São elas: “Um bom
governo é aquele que melho-
ra a vida das pessoas”, “que
faz muitas obras”, “que faz a
cidade crescer e gera empre-
gos”, “aquele que inova”, “que
cuida bem da cidade, deixan-
do-a mais bonita e agradável
para se viver”, “sobre o qual
a mídia fala bem” e “que a

população acha que é um bom
governo”.

Broken windows – Para
embasar cada um dos tópicos,
Figueiredo listou realizações
do governo municipal, como
por exemplo a revolução na
saúde, ocorrida por meio de
um sistema novo e especializa-
do de atendimento (Pró-Par-
to, Pró-Mulher 1 e 2, Pró-Cri-
ança, Pró-Hiper, Promeg e Li-

gue-Médico). Outros pontos
que mereceram destaque na
apresentação foram o avanço
na estrutura urbana (347 ruas
asfaltadas, o que equivale a 89
km, além dos Parques Cente-
nário e Leon Feffer) e o notá-
vel desenvolvimento econômi-
co da cidade, com a geração
de 114 mil empregos diretos e
a instalação de 141 novas in-
dústrias, 2.033 estabelecimen-
tos comerciais e 6.033 presta-

Avanço na estrutura urbana, como a construção do Parque Centenário, também mereceu elogios

DIVULGAÇÃO

dores de serviços ao longo dos
últimos oito anos.

Paralelamente aos núme-
ros, Figueiredo utilizou concei-
tos técnicos para comentar os
bons resultados da gestão. Ele
recorreu a uma teoria norte-
americana chamada “broken
windows” (janelas quebradas)
para ilustrar a necessidade
dos cuidados constantes com
a cidade. Segundo ele, nos
Estados Unidos constatou-se
que, quando determinado imó-
vel fica desocupado e sofre
uma pequena ação de deteri-
oração, como por exemplo
uma janela quebrada, tem iní-
cio uma onda de vandalismo.

“A população sente o que
chamamos tecnicamente de
desordem urbana, ou seja, pi-
chações, comércio de rua ir-
regular, veículos estacionados

em locais proibidos e ilumina-
ção pública insuficiente.
Quando isso ocorre, é o pri-
meiro passo para a degrada-
ção de uma cidade. Por isso,
um administrador tem a fun-
ção de ‘consertar janelas’ co-
tidianamente. E, neste ponto,
o prefeito Junji Abe demons-
tra uma eficiência fora do co-
mum”, observou.

Este trabalho resulta, ain-
da conforme a explanação de
Figueiredo, em altos índices de
aprovação popular. O cientis-
ta político mostrou resultados
de pesquisas de opinião que
dão à administração munici-
pal uma aprovação de 89%:
“Trata-se de um índice supe-
rior ao do próprio presidente
Lula, considerado um fenô-
meno mundial em aceitação
popular”, frisou.

Especialista destaca “notável desenvolvmento econômico” de Mogi
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2º Fórum de Integração Bunkyo:
Construindo os próximos 100 anos

Mais de 100 pessoas
estiveram reunidas,
em São Paulo, nos

dias 6 e 7 de dezembro, sába-
do e domingo, para o 2º FIB –
Fórum de Integração Bunkyo.

Considerado um dos impor-
tantes pilares para a estraté-
gia de renovação da entidade,
o FIB tem como finalidade pro-
mover e aprofundar o relacio-
namento com as entidades re-
gionais. Coordenado pela Co-
missão de Relacionamento
com as Associações, o evento
convida as representações re-
gionais para participar de uma
série de atividades voltadas
para discussão e reflexão so-
bre a atuação e o futuro das
entidades nipo-brasileiras.

Estiveram presentes os re-
presentantes das regionais de
Suzano, Mogi das Cruzes, Vale
do Paraíba, Campinas, Alta
Sorocabana, Norte do Paraná,
Vale do Ribeira, Rio de Janei-
ro, Minas Gerais, Dourados,
Campo Grande, Amazonas,
Pará e Centro-Oeste (Brasí-
lia).

A segunda edição do Fórum
estabeleceu como tema prin-
cipal: “Construindo os próxi-
mos 100 anos” e, em torno dis-
so, foram programadas várias
atividades que finalizaram com
a exposição dos “compromis-
sos” que os representantes se
propõem realizar em suas re-
gionais.

No sábado, dia 6 de dezem-
bro, no Salão Nobre, os traba-
lhos tiveram início com a con-
ferência do embaixador do Ja-
pão Ken Shimanouchi sobre
“Perspectivas do Relaciona-
mento Brasil-Japão”. Seguiu

nesa na Amazônia” com Yuji
Ikuta (representante da Regi-
onal Pará) e “Cinqüentenário
da presença nikkei no Distri-
to Federal e a futura integra-
ção Regional Centro-Oeste”
com Mitsutoshi Akimoto (re-
presentante da Regional Cen-
tro-Oeste).

Terminada essa série, foi a
vez da apresentação dos pa-
trocinadores do evento, Ban-
co Real e Grupo Campo –
Companhia de Promoção
Agrícola. Em seguida, os Gru-
pos de Trabalhos expuseram as
conclusões das discussões re-
alizadas no dia anterior.

Na seqüência, os participan-
tes das regionais estiveram reu-
nidos para “Consolidação dos
Compromissos”, ou seja, para
tratar sobre as conclusões
apresentadas em cada catego-
ria e, em grupo, decidir as ativi-
dades que a entidade pretende
e/ou terá condições de execu-
tar nos próximos meses.

Finalizada essa reunião, os
representantes foram convida-
dos a fazer a apresentação
pública dos compromissos de
suas respectivas regionais.

Ao final, Dr. Kiyoshi Ha-
rada e Dr. Kazuo Watanabe
(respectivamente, secretário e
presidente do Conselho Deli-
berativo do Bunkyo) ficaram
encarregados dos comentári-
os gerais sobre o 2º Fórum.

Interessados em maiores
informações sobre os resulta-
dos do 2º Fórum de Integração
Bunkyo poderão acessar o site
da Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistência
Social – www.bunkyo.org.br

Evento reuniu mais de 100 pessoas em São Paulo: evento é considerado um dos importantes pilares para a renovação da entidade

BUNKYO/DIVULGAÇÃO

depois um painel reunindo três
palestrantes: o jornalista Jorge
Okubaro, o Prof. Dr. Paulo
César Garcez Marins (especi-
alista em museologia) e a
advogada Dra. Felícia Ayako
Harada.

Depois, no Pequeno Audi-
tório, aconteceram apresenta-
ções de diversos aspectos re-
lacionados ao evento e ao Bra-
sil: relato sobre as comemora-
ções do Centenário da Imigra-
ção Japonesa (Kokei Uehara,
presidente do Bunkyo); con-
clusões do Fórum Regional do
Alto Tietê realizado em Suza-
no (Kazuhiro Mori, represen-
tante regional de Suzano); con-
clusões do 1º FIB e o Comitê
de Relacionamento com as
Associações (Jorge Yamashi-
ta, vice-presidente do Bunkyo);
as propostas de funcionamen-
to do Bunkyonet (Victor Ko-
bayashi, presidente da Comis-
são de Comunicação) e a atu-
ação da Comissão dos Jovens
(Cláudio Kurita, presidente da
Comissão de Jovens).

Depois dessa seqüência, os
organizadores apresentaram o
filme “Visão do Futuro” que
tratou sobre a importância es-
tratégica de cultivar sonhos ao
traçar nossas ações.

A segunda parte do dia foi
ocupada por duas importantes
atividades. A primeira foi o
workshop coordenado por
Cláudio Sampei e Márcio
Okabe sobre a ferramenta uti-
lizada pelo Bunkyonet.

A segunda provocou a di-
visão dos participantes em sete
categorias: os jovens, as mu-
lheres (2 grupos), os represen-
tantes regionais (em português
e japonês) e os secretários das
entidades (em português e ja-
ponês). O tema proposto para
a discussão foi: “Legados Cul-
turais, Parcerias e Relaciona-
mento”.

O domingo, segundo dia do
Fórum, começou com uma sé-
rie de apresentações: “100
anos da Imigração Japonesa
no Brasil”, com Koichi Mori;
“80 anos da imigração japo-

Representantes participaram de uma série de atividades no Bunkyo

Declarações dos participantes
“O trem-bala japonês se

orgulha de muitas vantagens
como máxima segurança,
maior capacidade de trans-
porte, além de ser gentil ao
meio-ambiente correspon-
dendo à demanda do Sécu-
lo XXI, e tantos outros pon-
tos a favor. Não haverá ale-
gria maior, como Embaixa-
dor do Japão no Brasil, se o
shinkansen, percorrer o Bra-
sil, tornando-se o símbolo da
cooperação científico-tec-
nológica entre Japão e Bra-
sil deste século”.

Embaixador do Japão Ken Shimanouchi, durante conferência sobre
“Perspectivas do Relacionamento Brasil-Japão”.

“(...) eu estive no Japão
recentemente, e fui a Hama-
matsu para um mutirão jurí-
dico. Ali, a gente percebe o
seguinte: a comunidade
nipo-brasileira, que hoje
congrega, como disse o em-
baixador brasileiro, 330 mil
pessoas, é um segmento im-
portante na sociedade japo-
nesa. (....) Principalmente
pela condição de trabalho e
talvez pela peculiaridade da
sociedade japonesa, não
estão tendo a atenção devi-
da e, por isso, em menos de
20 anos, a imagem que os
nossos pais construíram não
está sendo repetida no Ja-
pão. Espero que, com o tem-
po, as condições melhorem,
mas com a crise que estamos
vivendo atualmente, não sa-
bemos como a coisa se en-
caminhará.

O que quero dizer como

isso? Esses valores que te-
mos hoje, e com tanto orgu-
lho ostentamos, como hones-
tidade, trabalho, integrida-
de, retidão, dependem de sua
continuidade a nossa persis-
tência para sua preserva-
ção. Não se trata de uma
coisa que os nossos pais
construíram, nós preserva-
mos e isso irá existir perma-
nentemente”.

Comentários do Dr. Kazuo Watanabe, presidente do Conselho Deli-
berativo do Bunkyo, no encerramento do 2º Fórum

“Esse tipo de Fórum ser-
ve para forjar lideranças
novas, capazes de captar e
absorver as rápidas trans-
formações sócio-políticas
que vêm ocorrendo em uma
velocidade espantosa, e que
nem todos conseguem acom-
panhar e se adaptar. Não vai
nisso nenhuma crítica às li-
deranças atuais, responsá-
veis pela construção do fu-
turo. Por lei da natureza, os
velhos morrem para dar es-
paço aos novos. (...)

Em síntese, um líder comu-
nitário que estiver pensando
na preservação de uma as-
sociação nipo-brasileira, nos
moldes daquelas existentes
na saudosa década de 50, as
famosas “jyoshi-seinenkai”,

onde as moças cozinhavam
para os rapazes, depois la-
vavam os pratos e faziam a
faxina, certamente, estará
remando contra as ondas,
conduzindo a entidade ao
naufrágio inevitável”.

Comentários do Dr. Kiyoshi Harada, 1º Secretário do Conselho Deli-
berativo do Bunkyo, no encerramento do 2º Fórum

CIDADES/IGUAPE

Berço da Colonização, Iguape
comemora 470 anos

A cidade de Iguape (SP),
que ostenta o título de “Berço
da Colonização Japonesa no
Brasil”, comemorou os 470
anos de fundação da cidade no

dia 3 de dezembro na Praça
da Basílica de Bom Jesus de
Iguape. Iguape é uma das ci-
dades mais antigas do Brasil,
como São Vicente e Cananéia
que formaram o povoado ape-
nas 20 a 30 anos após o des-
cobrimento do Brasil.

A cerimônia reuniu mais de
duas mil pessoas, além de au-
toridades locais, como a
prefeita Elizabeth Negrão da
Silva. Os 900 alunos de todas
as escolas de Iguape desfila-
ram em volta da Basílica. O
Grupo de Ribeira Ryofu Daiko
de Registro também desfilou e
depois apresentou sua arte
abrilhantando a festa.

Cidade é o “Berço da Colonização Japonesa no Brasil”
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PARANÁ

Luiz Nishimori recebe o título
de “Melhor Deputado Estadual”

O deputado estadual Luiz
Nishimori (PSDB) recebeu o
título de “Melhor Deputado
Estadual” em votação realiza-
da pelo Jornal Diário Popular
do Paraná.  Como parlamen-
tar, Nishimori se destaca em
assuntos relacionados a agri-
cultura e ao meio ambiente,
como o projeto de lei aprova-
do pelo governador do Para-
ná, Roberto Requião, Projeto
Rio Limpo.

Neste ano, Luiz Nishimori

também se destacou como pre-
sidente da Comissão Executi-
va do Centenário da Imigração
Japonesa no PR - Imin 100.

A solenidade oficial, em
Rolândia, contou com a parti-
cipação de 75 mil pessoas e a
presença do príncipe herdeiro
do Japão, Naruhito, além do
vice-presidente da República,
José Alencar e o governador
do Estado do Paraná, Roberto
Requião, entre outras autorida-
des.

Luiz Nishimori (esquerda), com o deputado federal William Woo

ARQUIVO

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Prefeito recebe homenagem
do Bunkyo de Mogi

Representantes do Bunkyo
de Mogi das Cruzes homena-
gearam o prefeito Junji Abe no
último dia 22 pelo desempenho
durante seus oito anos de man-
dato. “Eu conheço o Junji des-
de jovem e desde aquela época
ele já mostrava seu enorme
potencial. Essa placa é um
agradecimento à sua contribui-
ção nas comemorações do Cen-
tenário da Imigração Japonesa
e pela sua administração, que
foi acima de qualquer dúvida”,
afirmou o presidente do Bun-
kyo, Kiyoji Nakayama.

Junji fez questão de repar-
tir o mérito com os funcionári-
os da Prefeitura. “Cada home-

nagem que recebo tem o dedo
de todos os servidores do mu-
nicípio. Se hoje nós temos a
incrível marca de 84% de
aprovação entre a população
mogiana, é graças ao desem-
penho e ao esforço de cada
trabalhador de nossa adminis-
tração”, afirmou.

Maria Lúcia de Freitas, Che-
fe da Divisão de Conhecimen-
to e Patrimônio Histórico da
Coordenadoria de Cultura, tam-
bém foi homenageada, rece-
bendo uma placa pelo seu tra-
balho na composição do acer-
vo presente no museu dentro
da réplica do Kasato Maru exis-
tente no Parque Centenário.

Junji Abe com representantes do Bunkyo de Mogi das Cruzes

DIVULGAÇÃO
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Assistência Social Dom José
Gaspar anuncia novidades

AAssistência Social
Dom José Gaspar
“Ikoi-No-Sono” en-

cerrou as suas várias ativida-
des sociais de 2008 com a re-
alização de vários eventos.
Como parte da Campanha de
Difusão da Soja na Alimenta-
ção Humana, a entidade pro-
moveu no dia 10 de dezembro,
no Jardim de Repouso São
Francisco “Ikoi-No-Sono”, o
curso de Panificação no Pavi-
lhão Comunitário Chibata Mi-
yakoshi, ministrado pela nutri-
cionista Edna Kazue Nisizima
e pela colaboradora Vanusa
Alves de Melo.

O objetivo foi proporcio-
nar à comunidade local, cur-
sos de geração de renda e
introduzir no dia-a-dia a utili-
zação da soja, como ingredi-
ente na elaboração de dife-
rentes pratos da culinária bra-
sileira, permitindo a produção
doméstica de alimentos fun-
cionais, que proporcionam
melhor qualidade de vida
através da manutenção da
saúde. Na ocasião foram en-
sinadas receitas práticas,
econômicas, de alto valor nu-
tricional, que trazem benefí-
cios para a saúde.

No dia 8 de dezembro,
aconteceu a formatura de 32
alunos da Primeira Turma do
Programa Básico de Orienta-
ção a Cuidadores de Idosos,
em parceria com a Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e Assistência Social (Bun-
kyo) e a Sociedade Brasileira
e Japonesa de Beneficência
Santa Cruz (Hospital Santa
Cruz).

No curso foi utilizada a
metodologia da problematiza-
ção, que propiciou a participa-
ção ativa do educando no
aprendizado, a partir das suas
vivências e sua compreensão
da realidade. Para teorização
das aulas, contou com a pre-

sença de profissionais de Ge-
riatria e Gerontologia, tendo
como base uma visão do en-
velhecimento ativo, como uma
realidade complexa e multidi-
mensional. A Dança Sênior
marcou presença em todas as
atividades.

Esse evento foi prestigiado
pelos presidentes das entida-
des, Reimei Yoshioka; Kokei
Uehara; Milton Osaki, supe-
rintendente geral do Hospital
Santa Cruz; Satuco Yamamo-
to, coordenadora da sede; en-
fermeira Marli Hifume e Psi-
cóloga Clara Nakagawa. A
partir de 2009 o curso será
semestral, com duração de 42
horas, distribuídas em 14 au-
las, as quartas-feiras.

Formatura – No dia 26 de
novembro a instituição realizou
a formatura de 44 alunos da
17ª turma do curso para fami-
liares e voluntários que cuidam

de idosos em Guarulhos. O
evento contou com a partici-
pação de autoridades como
Reimei Yoshioka e da nutrici-
onista da Secretaria Municipal
de Saúde de Guarulhos (Pro-
grama de saúde do idoso),
Ariani Corrales e docente no
curso. Com início em outubro
de 2000, o curso já formou 533
alunos.

O curso que faz parte do
cuidado comunitário tem como
objetivo oferecer aos membros
da comunidade, uma compre-
ensão do envelhecimento como
uma realidade biopsicossocial,
para que eles possam apren-
der a praticar o autocuidado, o
cuidado mútuo e também, es-
tejam preparados para serem
cuidadores, tanto nas famílias
como na sociedade. O curso é
semestral com a duração de
três meses.

O curso da 17ª turma foi
patrocinado pela Fundação

Kunito Miyasaka e contou
com a parceria da Secretaria
Municipal de Saúde e do Es-
porte de Guarulhos. O próxi-
mo curso começará no dia 4
de março de 2009. Também
em 2009, só que a partir de
fevereiro, a entidade pretende
realizar o Grupo de Dança
Sênior “Ikoi-No-Sono”, nas
segundas semanas, as terças-
feiras, no Edifício Bunkyo, rua
São Joaquim, 381, sala de ex-
posição, atividade prática de
Dança Sênior.

O Grupo de Apoio aos Cui-
dadores de Idosos Familiares
e Voluntários “Ikoi-No-Sono”
se reúne às terças-feiras, das
14H às 15H30, no Bunkyo, sala
de exposição, rua São Joa-
quim, 381 – Liberdade, São
Paulo. É um espaço de infor-
mações, apoio psicológico, so-
cialização, troca de experiên-
cias, convívio social e lazer
através da atividade grupal.

Ikoi-No-Sono realizou diversas atividades ao longo de 2008 e promete novidades em 2009

REPRODUÇÃO

A Editora Escrituras, que
vem conquistando espaço no
mercado editorial por abrir es-
paço para a poesia e por acre-
ditar em novos autores, apre-
senta dois lançamentos: Notur-
no – Tankas da Madrugada, de
Cloves Marques, e O Clã Ma-
tsumoto, de Mauro Panella e
Leonardo Lellis.

O primeiro traz 144 poe-
mas, no estilo dos tankas japo-
neses (poemas breves, com 31
sílabas poéticas, em cinco li-
nhas). Noturno é uma home-
nagem à saga do poeta Ryu
Mizuno, que conduziu mais de
780 emigrantes japoneses pela
travessia Japão-Brasil, em ju-
nho de 1908.

O tanka é a matriz do ver-
so japonês, a forma mais culti-
vada de poesia japonesa e a
mais antiga em prática. Esse
estilo é o antepassado do po-
pular haicai, formado de ver-
sos que tratam geralmente da
natureza. Os temas mais co-
muns dos tankas são os senti-
mentos expressados pelos
emigrantes, como a saudade da
terra natal, solidão e o medo.

Cultivador de haicais e de

LITERATURA

Editora Escrituras lança ‘O Clã Matsumoto’ e ‘Noturno’

Cloves Marques, autor do livro de tankas “Noturno” e a capa de “O Clã Matsumoto”

tankas, Cloves Marques se
afeiçoou aos padrões da poe-
sia oriental: não só aos seus
modelos formais, nos quais
ocorre uma fórmula permanen-
te (e também um permanente
desafio à criatividade), mas o
seu sentido de insistência. Dis-
creta insistência do fraseado
curto e do dizer cheio de ima-
gens.

Nessas estranhas estrofes,
o poeta atravessa problemas
formais de várias espécies, in-
cluindo o coloquial e o misteri-
oso. Nas estrofes, que pare-
cem mudar de aspecto, apa-
recem as mais diversas faces
da vida, e aparecem as estra-
tégias verbais do poeta. Há um
aparente recuo do sentimento,
que passa a ser espectador de
si mesmo: o poeta constrói te-
mas e fixa momentos, que vão
do trivial ao filosófico.

O livro Noturno apresenta
prefácio de Vital Corrêa de
Araújo, texto da orelha escrito
por Nelson Saldanha, membro
da Academia Pernambucana
de Letras, e ilustrações de
Álcio Lins.

O Clã – Já O Clã Matsumo-
to é uma obra de suspense.
Uma guerra por poder, entre
dois lados de uma mesma fa-
mília. Uma misteriosa suces-
são de atentados contra as
bailarinas do famoso grupo de
dança do ventre Ali Dahkaia
Dance coloca à prova a com-
petência da polícia de São
Paulo. Hideki Yamamoto, o
detetive mais qualificado da
Divisão de Homicídios, e seu
parceiro, Ralph Hart, são for-
çados a entrar no jogo criado
por um assassino manipulador
para entender os motivos que
o levam a aterrorizar o alvo
principal: Fernanda Matsumo-
to, a dançarina mais
carismática do conjunto.

Ao mesmo tempo, o
renomado escritor Charles
Wolff de Barros, pressionado
por sua editora para produzir
o best-seller do ano, acaba se
envolvendo com o caso ao
buscar um roteiro original.
Cartões com poemas enigmá-
ticos deixados nas cenas dos
crimes, um obscuro guardião
que vigia os passos de Fer-

nanda, uma sociedade secre-
ta e até mesmo um laborató-
rio farmacêutico multinacional
levantam suspeitas e criam
uma enorme incógnita em tor-
no da investigação.

Com a ajuda imprevista de
Wolff, Hideki descobre que a
ligação entre assassinatos e a
origem das charadas do psi-
copata podem estar relaciona-
das a uma guerra por poder,
entre dois lados de uma mes-
ma família, registrada em li-
vros confidenciais da história
japonesa. A guerra do Clã
Matsumoto.

NOTURNO - TANKAS DA

MADRUGADA, DE CLOVES MARQUES

GÊNERO: POESIA/LITERATURA BRASILEIRA

1ª EDIÇÃO, 196 PÁGINAS, 19X20
PREÇO: R$ 30,00
(WWW.ESCRITURAS.COM.BR)

O CLÃ MATSUMOTO, DE

MAURO PANELLA E LEONARDO LELIS

GÊNERO: FICÇÃO/ROMANCE/
LITERATURA BRASILEIRA

1ª EDIÇÃO, 512 PÁGINAS,14X21
PREÇO: R$ 39,90
(WWW.ESCRITURAS.COM.BR)

DIVULGAÇÃO

Depois do treino de bei-
sebol, os jogadores veteranos
sentam ao redor da mesa do
bar do RBBC, tomam cerve-
ja e conversam. Este é um
momento de felicidade dos
veteranos, uma vez por sema-
na. Como a idade da maioria
dos jogadores passa dos 65
anos, o assunto da conversa
é sobre os netos ou netas.
Falam que os netos são boni-
tinhos, que começaram a an-
dar... e como é gostoso ser
chamado de “dityan”
(vovozinho em japonês), etc.
Todos contam entusiasma-
dos. E eu que não tinha neto,
só ouvia a conversa deles.

Um dia, um dos meus
amigos falou para mim:
“Você parece que planeja
tudo na sua vida, seus 3 fi-
lhos têm diferença de idade
de 4 a 5 anos, para que quan-
do um terminasse a faculda-
de, o outro pudesse começar
a cursar outra...e deu
certo....mas você esqueceu
de ensinar seus filhos a fazer
os filhos”. Foi num tom de
brincadeira, mas eu não po-
dia retrucar nada, pois não ti-
nha neto mesmo. Alguns ami-
gos de beisebol cantavam a
música “Mago” (neto ou
neta) que fez muito sucesso
no Japão todo há alguns anos
atrás.

Apesar de ter a diferença
de 4 anos, meus filhos casa-
ram no mesmo ano (2001) e
não tinham filhos. A primeira
neta tão esperada, Julia, nas-
ceu no dia 17 de junho deste
ano, que é a filha do meu fi-
lho mais velho. A minha nora
disse: “Puxa se Julinha nas-
cesse amanhã seria no dia da
imigração japonesa”. E no dia
seguinte recebi um telefone-
ma de Campinas do meu se-
gundo filho, dizendo que sua
filha, Naomi, havia nascido.

Em questão de 2 dias eu
fiquei avô de duas netas. Na
verdade a data prevista do
nascimento de Naomi era
para ser no início de Setem-
bro. Ela nasceu 2 meses e
meio antes da data prevista.
Será que a Naomi sentiu o
nascimento da prima Julinha,

e resolveu nascer para não
ficar para trás? Para mim
acredito que Deus quis as-
sim.

Naomi nasceu prematura,
mas graças a competente
equipe médica do Centro
Médico de Campinas ela saiu
do hospital após 53 dias de
internação.  Foi sorte porque
a casa do meu filho ficava a
apenas 10 minutos de carro
até o hospital. Eu acredito que
meu filho e a minha nora se
preocupavam e sofriam mui-
to com a situação de Naomi,
embora não a demonstras-
sem.

Eu aprendi com o casal
(filho e nora) a ter paciência,
manter a calma, ter pensa-
mento positivo, com fé em
Deus para suportar esses 53
dias.

Já se passaram 6 meses
depois do nascimento de mi-
nhas duas netas. Graças a
Deus elas estão crescendo
bem. Eu desejo a neta Naomi,
que nasceu no mesmo dia em
que o navio Kasato-Maru
aportou no porto de Santos há
100 anos atrás e a outra neta,
Julia que nasceu um dia an-
tes cresçam bem fortes. Pen-
sando bem, se posso viver
mais 15 a 16 anos é muito.
Nesse tempo que me resta
para eu viver, tenho vários
objetivos e tentarei realizá-
los. Agora, aumentou mais
um objetivo: “Gostaria de vi-
ver até que as minhas duas
netas cresçam como belas
moças”. Existe o provérbio
japonês que diz “Neta é tão
bonititinha que mesmo colo-
cando nos olhos não sentimos
a dor” (este provérbio diz que
mesmo que uma neta seja
colocada em contato com os
olhos, como no caso de um
cisco, não seria capaz de cau-
sar dor por causa de sua be-
leza). Vendo os olhos puros e
profundos das minhas netas
e se pudesse, gostaria de
colocá-las nos meus olhos.
Agora, até que enfim, eu tam-
bém posso cantar a música
“Mago”.

Kuniei Kaneko, de Registro

ARTIGO

Enfim, também posso cantar
“mago” (neta)

Naomi e seus pais Ricardo e Manuela

Julia e seus pais Reinaldo e Janete

ARQUIVO PESSOAL
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Campanha pretende mostrar à comunidade
importância da Hospedaria dos Emigrantes

w w w. p r o d u t o s o r i e n ta i s . c o m . b r

Kobe, cidade portuária,
tem sua imagem pro-
fundamente associada

à memória da maioria dos ja-
poneses que emigraram ao
Brasil. Porta de saída (ou de
esperança?) para quem deixa-
va o país em busca de melho-
res condições, o porto de Kobe
passou por intensas mudanças.

 Nas últimas décadas, ape-
sar do ritmo intenso de cresci-
mento e modernização do Ja-
pão, um marco permaneceu
intocado: a Hospedaria dos
Emigrantes construída no alto
de uma colina, de frente para
o porto.

Em 2008, as comemora-
ções do centenário da imigra-
ção japonesa ao Brasil e do
ano de intercâmbio Japão-Bra-
sil, proporcionaram grande im-
pulso ao projeto de restaura-
ção dessa antiga Hospedaria
e sua destinação para ativida-
des culturais e assistenciais aos
estrangeiros, incluindo os bra-
sileiros residentes no Japão.

A coordenação das ativida-
des da reforma está a cargo
da Comissão de Colaboração
para a Construção do Kaigai
Nikkeijin Kaikan (Centro dos
Nikkeis do Exterior – título pro-
visório), e se estenderá até à
constituição efetiva desse
novo centro.

As obras de reforma, orça-
das em cerca de 600 milhões
de ienes (cerca de R$ 15 mi-
lhões de reais), já estão em ple-
no andamento graças às ver-
bas destinadas pelo governo
federal, pela província de Hyo-
go e pela prefeitura de Kobe.

Junto com isso, os coordena-
dores têm como meta arreca-
dar 20 milhões de ienes (cer-
ca de R$ 500 mil reais) junto
ao setor privado com a finali-
dade de estimular o envolvi-
mento da comunidade nesse
marco comemorativo do Cen-
tenário e propiciar a instalação
de locais destinados às ativi-
dades culturais e assistenciais.

Por conta disso foi organi-
zada a Campanha para Arre-
cadação de Fundos para a
Reforma do Ex-Kobe Ijyu
Center e, um dos objetivos é
sensibilizar os nipo-brasileiros
para o significado histórico
dessa iniciativa e contar com

o apoio e colaboração finan-
ceira.

A Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social (Bunkyo) já ini-
ciou a Campanha entre seus
diretores e associados, a exem-
plo de outras entidades nipo-
brasileiras.

A Campanha de Arrecada-
ção do Bunkyo, liderada pelo
presidente Kokei Uehara (que
visitou as obras no início de
outubro), prosseguirá até o fi-
nal do mês de fevereiro de
2009. Estão sendo solicitadas
doações mínimas de R$ 100,00
(cem reais).

Os interessados em fazer

a doação podem se dirigir à
secretaria do Bunkyo, na Rua
São Joaquim 381 – térreo –
Liberdade, de segunda a sex-
ta-feira, das 8h30 às 17h30.
Falar com Nakamura, Hase ou
Missako.

Ou então fazer depósito na
conta especial em nome da
Sociedade Brasileira de Cultu-
ra Japonesa – Banco do Bra-
sil – agência 1196-7 – conta
corrente 15.248-x. Feito o de-
pósito, solicitamos que a cópia
do respectivo comprovante
seja enviado via fax (11) 3208-
5519 ou então, comunicado via
e-mail para Nakamura
(mnakamura@bunkyo.org.br)

Obras de reforma, orçadas em R$ 15 mi, já estão em pleno andamento graças às verbas federais

DIVULGAÇÃO

História da Hospedaria dos
Emigrantes em Kobe

A Hospedaria dos Emi-
grantes, construída na cida-
de portuária de Kobe (pro-
víncia de Hyogo), em 1928,
por força do Decreto Impe-
rial no. 229, é uma das refe-
rências mais expressivas de
um momento histórico de pro-
funda crise do Japão.

Em 1925, o governo japo-
nês decidiu adotar a emigra-
ção como política de estado
e assumir os custos com as
despesas de viagem dos in-
teressados, depois de enfren-
tar uma interminável série de
acontecimentos trágicos.

Só para citar alguns des-
ses fatos, temos em 1918 os
tumultos do arroz resultante
da falta de comida; em 1923
o grande terremoto de Kanto
que destruiu principalmente
as cidades de Tóquio e Yoko-
hama, somando mais de 140
mil mortos e desaparecidos.

Em 1927, devido à desor-
ganização econômica, três
milhões de japoneses esta-
vam sem-trabalho. E, as difi-
culdades pareciam não ter
fim – em 1931, a região nor-
deste (considerada uma das
mais pobres juntamente com
Okinawa) sofreu graves pre-
juízos provocados pela onda
de frio intenso.

Considerada uma das vál-
vulas de escape, a saída ao
exterior – com o devido estí-
mulo dos órgãos governa-
mentais – crescia continua-
mente, principalmente ao
Brasil que era um dos pou-
cos países abertos à entrada
de japoneses.

Nesse contexto de crise,
a construção de uma hospe-
daria aos emigrantes, na ci-

dade de Kobe, foi uma for-
ma de propiciar melhores
condições aos interessados
em tentar a sorte no exterior.
Eles vinham de todas as pro-
víncias do Japão, e eram obri-
gados a se submeter aos pre-
parativos para viagem, envol-
vendo documentação e exa-
mes médicos.

Com o crescente número
de emigrantes, as pensões e
hotéis da cidade eram insufi-
cientes, além de toda preca-
riedade de acomodações.
Nesse contexto, em 1926 foi
criada a Associação Nipo-
Brasileira (Nippaku Kyokai)
com a finalidade de coorde-
nar a construção do edifício.
Em 1928, foram inauguradas
as instalações da Hospedaria
dos Emigrantes em Kobe -
um prédio de concreto de cin-
co andares, com 600 leitos.
Dois anos depois, foi refor-
mado e a capacidade ampli-
ada para 1.300 pessoas.

Em 1945, com a derrota
na Segunda Guerra, nova-
mente o país se viu atolado
em intermináveis problemas.
Entre eles, a crise alimentar
e habitacional agravada pelo
retorno de cerca de 6,3 mi-
lhões de japoneses que mo-
ravam em países como
Coréia, Taiwan, Manchúria,
Sacalina do Sul e outros ter-
ritórios ocupados antes do iní-
cio do conflito.

Mais uma vez, a Hospe-
daria transformou-se em mo-
radia temporária aos interes-
sados em mudar-se ao Bra-
sil. Essa função deixou de
existir somente em 1971
quando as viagens passaram
a ser feita via aérea.

DIVULGAÇÃO

Hospedaria é uma das referências de um momento histórico

Preservar na terra natal
um monumento que represen-
ta a referência histórica ma-
terial de um tempo em que sair
ao exterior era uma das úni-
cas opções de sobrevivência.

Ou ainda, de um povo que
nunca sucumbiu, apesar de
enfrentar as mais diferentes
dificuldades. Por incrível que
pareça, a Hospedaria em Kobe
parece ter a mesma fibra: pas-
sou incólume dos bombardei-
os aéreos impostos pelos Alia-
dos na Segunda Guerra; e, re-
centemente, permaneceu
intacta da destruição provoca-
da pelo terremoto em 1995.

“Parece possuir a mesma
fibra e espírito de persistên-
cia daqueles que partiram
desta cidade rumo ao exteri-
or, cuja Hospedaria permane-
ce como se ali estivesse nos-
sa segunda casa”.

Essa é parte do trecho de
uma carta enviada por presi-

dificuldades financeiras para
essas obras, outra carta foi
enviada para o Ministério.

Na carta, os autores fazem
referências às comemorações
que se aproximavam e ressal-
tam que essa obra poderia
brindar “as memoráveis come-
morações do Centenário”.

De fato, essas obras de
reforma tiveram início de
2008, cuja conclusão está pro-
gramada para o mês de maio
de 2009, como se fosse o “fe-
chamento” simbólico desse
primeiro século da partida da
leva pioneira ao Brasil.

Com certeza, muito mais
do que o tamanho da ajuda
financeira que os imigrantes
e seus descendentes serão
capazes de oferecer, uma das
prioridades é a união e valo-
rização em torno daquilo que
pode ser considerado como
“Kokoro-no-Furusato” (o co-
ração da terra natal)

Referência histórica e emocional na terra natal

dentes de três entidades nipo-
brasileiras ao ministro dos Ne-
gócios de Exterior Yohei Kono,
em 2000. Nela, eles solicitam a
preservação e reforma da Hos-
pedaria para ser transformada
em Memorial da Emigração.
Hideo Iwasaki, presidente do
Bunkyo; Takeichi Wai, presi-
dente do Enkyo (Beneficência
Nipo-Brasileira) e Hiroshi

Nishitani, presidente do Kenren
(Federação das Associações de
Província do Japão no Brasil),
que assinam o documento, ex-
plicam que antes, em 1999, pe-
dido semelhante tinha sido en-
viado à Prefeitura de Kobe, atu-
al responsável pela administra-
ção desse edifício.

No entanto, devido à res-
posta da prefeitura alegando

Hospedaria passou incólumes pelos bombardeios aéreos

DIVULGAÇÃO

EXPOSIÇÃO

Brasília recebe última mostra do Centenário
A Embaixada do Japão, a

Agência de Cooperação Inter-
nacional do Japão (Jica) e o
shopping Conjunto Nacional
promovem uma exposição de
painéis com imagens do Japão
e da imigração japonesa no
Brasil. A mostra acontece na
Praça das Flores, na ala norte
do segundo piso do Conjunto
Nacional – em frente à esca-
da rolante, e na Praça das Ar-
tes, também no segundo piso,
até o dia 9 de janeiro de 2009.

A cerimônia de abertura,
realizada no dia 8, contou com
a presença da Miss Centená-
rio DF, Camila Kubota, e com
uma demonstração do grupo de
taikô Miyako Daiko.

As imagens que compõem
a mostra abrangem a nature-

Exposição ficará aberta ao público até o dia 9 de janeiro

DIVULGAÇÃO

za e a geografia bem como a
vida no Japão, a sociedade ja-
ponesa, sua cultura, cotidiano,
tradições e tecnologia de pon-
ta. Esta será a última exposi-
ção em Brasília integrada às

comemorações do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil e do ano do Intercâm-
bio Japão-Brasil, sendo um dos
eventos que marcam o seu
encerramento.
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TERCEIRA IDADE

Bairro da Liberdade oferece opções
de lazer para a melhor idade

Quando você pensa em
idosos, logo vem à ca-
beça cadeira de balan-

ço, pijama, cobertor e remédi-
os? Ledo engano. Os tempos
mudaram e os conceitos tam-
bém. O fato é que de uns anos
para cá os padrões são outros.
Os passeios na pracinha para
jogar milho aos pombos e só
se divertir em uma partida de
dominó ficaram no passado.

As pessoas têm chegado à
terceira idade, ou melhor, a
“maior idade” cada vez mais
fortes e saudáveis. Quem pas-
sou dos sessenta anos nos dias
de hoje, se acostumou a uma
vida agitada, repleta de ativi-
dades físicas e sociais. Não à
toa, cresce cada vez mais a
procura por lazer e diversão.
Sem dúvida, a “melhor idade”
tem optado por programas eco-
nomicamente bom para o bol-
so e para a sua saúde, como:
ginástica em parques e clubes,
dança de salão, karaokê, e vi-
agens.

Para José Iritsu, coordena-
dor do Grupo Nikkey Cultural
que utiliza as dependências do
antigo salão da Lega Itálica,
bem no coração do bairro da
Liberdade, “aqui fazemos vá-
rias atividades, desde aulas de
dança de salão, língua japone-
sa, inglês até aulas de informá-
tica entre outros durante a se-
mana e aos sábados”. E acres-
centa: “Já aos domingos as
pessoas de todas as idades
vêm se divertir, dançar, cantar
começa às 8 horas da manhã,
servimos almoço com comida
caseira cardápio variado, e vai
até 18 horas. Com exceção, no
último domingo de cada mês,

Lin Ang, de 54 anos de idade,
“a população da Lega Itálica
é composta por pessoas cuja
faixa etária varia entre 50 e 90
anos”. Estas pessoas procu-
ram diversão a um baixo cus-
to e que ocupem seu tempo li-
vre. Para tanto, elas procuram
externar as suas habilidades
através da dança e da música.
Vejo que as pessoas na Liga
são muito solidárias entre si,
todos se conhecem, são ami-
gos, tem muito respeito entre
eles e cultivam esse relaciona-
mento fora da Liga. Em sínte-
se, creio que eles são como
uma grande família e é um pra-
zer participar dela”, diz a con-
sultora de imóveis, assídua
freqüentadora do baile.

Outra que “bate ponto” no
Nikkey Cultural é Lúcia Na-
kano, que se diz realizada
quando vai ao Nikkey Cultu-
ral. “Aqui o ambiente é muito
bom, as pessoas são maravi-
lhosas, eu danço, canto é tudo
maravilhoso”, conta, empolga-
da com o local.

Também tem gente que
vem de longe para dançar. É o
caso do Chuzo Matsuno, que
mora em Mogi das Cruzes e
não perde um domingo na Lega
Itálica. “Enquanto temos saú-
de, já trabalhamos o bastante,
ainda trabalho, sou agricultor
em Mogi. E para manter a
mente mais saudável venho
dançar”.

O Nikkey Cultural fica na
Praça Almeida Jr., 70, no bair-
ro da Liberdade, em São Pau-
lo.

www.nikkeycultural.com.br

(Luci Júdice Yizima)

comemoramos os aniversari-
antes do mês que se estende
até as 22hs com a Banda do
Issamu Okuda. O baile é fre-
qüentado por todas as idades,
as pessoas se encontram, e se
divertem. Todas dançam sem
distinção de idade, a música é
variada e de todos os ritmos,
eles dançam sem parar.  Uns
com ritmo, outros nem tanto,
porém ninguém fica sem dan-

çar. Num ritmo quase frenéti-
co parecem nem se importa-
rem com os erros e acertos dos
passos. Diferentemente como
quando jovens, a turma da ter-
ceira idade não se preocupa
com o horário, com a idade, e
tudo é realmente uma diver-
são”.

Terapia – Para a taiwanesa
naturalizada brasileira, Bihju

Bailes do Nikkey Cultural costuma atrair centenas de pessoas

José Iritsu (esquerda), presidente do Grupo Nikkey Cultural

LUCI JÚDICE YIZIMA

A Comissão de Incremen-
to Social e o Grupo de Dança
do Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social) promovem
o segundo ano do Curso de
Dança, ministrado pelos pro-
fessores Paulo e Helena
Yoriyasu, a partir do dia 15 de
janeiro, às quintas-feiras, das
17h às 19h30.

O curso é voltado ao públi-
co de 40 a 85 anos. Nele, os
alunos têm a oportunidade de
aprender diversos estilos de
dança, como valsa, bolero,
forró, blues, mumba, entre ou-
tros. A taxa de R$ 10,00 é co-
brada por aula.

O professor Paulo Yoriyasu
deixa o convite para quem qui-
ser entrar no curso e fala do
sucesso do Jantar Dançante,
organizado sempre na última

BUNKYO

Curso de dança do Bunkyo
terá início em janeiro

quinta-feira do mês. “Está ten-
do bastante aceitação. Em tor-
no de 100 pessoas estão com-
parecendo na quinta à noite”,
diz.

Jantar – Criado em março, o
grupo conta com cerca de 30
alunos e tem participado ativa-
mente das atividades organiza-
das pela Comissão. O princi-
pal evento promovido em 2008
foi o Jantar Dançante, na últi-
ma quinta-feira de cada mês,
das 19 às 22 horas.

CURSO DE DANÇA
QUANDO: A PARTIR DE 15 DE JANEIRO,
DAS 17H ÀS 19H30
ONDE: SALA DE EXPOSIÇÃO - 1º ANDAR

(PRÉDIO ANEXO) - RUA SÃO JOAQUIM,
381 - LIBERDADE - SP
INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755, COM

BETE OU EVENTO@BUNKYO.ORG.BR

Encerrando
mais um ciclo
de ações soci-
ais e trabalhos
voluntários, a
presidente do
Fundo Social de
Solidariedade
(FSS) de Ouri-
nhos, Yoko
Misato, rece-
beu no último
dia 15, na Sala
de Reuniões da
Prefeitura, um
repasse feito pela Aeco (As-
sociação Esportiva e Cultural
de Ourinhos) de R$ 2.000,00;
Seicho-No-Iê do Brasil - So-
rocabana 2, de R$ 1.880,00 e

SOLIDARIEDADE

FSS de Ourinhos recebe
repasse de entidades nikkeis

Fujin-Kai de R$ 700,00; quan-
do estiveram presentes repre-
sentantes das três entidades e
também voluntários do Fundo
Social.

Representantes de entidades nikkeis de Ourinhos

DIVULGAÇÃO
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Shogatsu: marco zero para o recomeço

Apassagem de ano é,
sem dúvida, a data
mais importante no

calendário japonês, festejada
com práticas tradicionais que
se prolongam por vários dias.
Interessante é o forte cunho
religioso incorporado, como
um momento sagrado na vida
de cada indivíduo e por tal ra-
zão desencadeando vários cos-
tumes rituais. A começar pelo
“osoji”, a faxina geral que deve
ser feita até o fim do ano, cujo
sentido não é só de limpeza do
espaço físico mas também es-
piritual. O shogatsu é o marco
zero para a renovação e reco-
meço. A preparação para esta
celebração começa no mês de
dezembro,que no calendário
lunar japonês, é chamado de
“shiwasu”, já o último dia do
mês é chamado de “misoka”
e o último dia do ano de
“ômisoka”.

A volta ao furosato, terra
natal, para passar o shogatsu
com os familiares, também dá
uma mostra do quão relevante
é a data. Os meios de trans-
portes entre as províncias al-
cançam o pico máximo de pas-
sageiros, sendo difícil conseguir
passagens para os dias do co-
meço e fim do fuyu-yasumi, o
feriado de inverno, a não ser
com boa antecedência, e as
estradas ficam completamen-
te congestionadas.

Para os budistas, à meia-noi-
te há a cerimônia religiosa Joya-
no-Kane, que consiste em 108
badaladas dos sinos dos templos
japoneses para comemorar a
passagem para o Ano Novo. Os
japoneses acreditam que estas
badaladas servem como uma
despedida das aflições que so-
freram no ano anterior.

manecer até o dia 11 de janei-
ro. Simboliza a expectativa de
felicidade e prosperidade.
Shimenawa: Talismã feito
com um pedaço de corda de
palha grossa entrelaçada com
tiras de papel branco. Depois
são amarrados um cacho de
laranja, um pedaço de alga
marinha ou lagosta e folhas de
samambaia.
Shogatsubana: Arranjos flo-
rais feitos com camélias, pi-
nheiros e tuias (símbolos de
longevidade); bambu (símbolo
de força, resistência e flexibi-
lidade) e crisântemos (símbo-
lo de paz).

Rituais

Kagami Biraki: No dia 11 de
janeiro, o kagami mochi é par-
tido em vários pedaços e ser-
vido numa sopa. A repartição
é feita com as mãos ou marte-
lo, pois, por ser um amuleto,
não deve ser cortado com ob-
jetos afiados.
Joya no Kane: Cerimônia em
que os templos tocam o sino
108 vezes (o último toque
acontece meia-noite em pon-
to). Acredita-se que cada ba-
dalada corresponde a um pe-
cado humano. É comum visi-
tar templos nos três dias de
comemoração.
Bonenkai e Shinenkai: Um
novo ano significa vida nova,
por isso é necessário resolver
os problemas e esquecer os
rancores do ano anterior. Para
isso são realizadas confrater-
nizações chamadas bonenkai
(em dezembro) e shinenkai
(após o shogatsu). O primeiro
purifica o espírito e o segundo
dá boas vindas ao novo ano.
Namahage: Realizado no dia
15 de janeiro. Rapazes vesti-
dos de diabos (Oni) bagunçam
casas e brincam de ameaçar
pessoas com tridentes. Apesar
de simbolizar a maldade, em
algumas ocasiões o demônio é
tratado no bom sentido. Neste

caso, receber a visita de um
oni é sinal de felicidade.

Primeiras Experiências
do Ano

Hatsumode (Primeira visita
religiosa do ano): Milhares de
fiéis lotam os principais santu-
ários do país para rezar por um
ano mais feliz e saudável. Nes-
ta época, os templos comerci-
alizam alguns artigos conside-
rados sagrados: o hamaya
(uma flecha que se acredita
espantar as doenças) e os
omikuji (profecia escrita numa
folha de papel) são os artigos
mais procurados.
Hatsuyume (Primeiro sonho
do ano): O primeiro sonho do
ano deve ser muito bom, pois
um pesadelo pode significar
mau presságio. Para garantir
um sonho agradável, coloca-se
a imagem de um Baku (animal
que come sonhos ruins) debai-
xo do travesseiro.
Kakizome (Primeira caligra-
fia do ano): No dia 2 de janei-
ro, os japoneses escrevem,
com o máximo de capricho, um
poema, pedido, lema, etc. que
diz respeito ao novo ano que
começa.

Pratos Típicos

Toshikoshi Soba: O soba é
um macarrão fino e comprido
que, por estas características,
simboliza a longevidade.
Ozoni: Sopa feita com bolinho
de arroz. Segundo supersti-
ções, é um prato que atrai sor-
te.
Otoso: Vinho adocicado de
arroz. Acredita-se que esta
bebida tem o poder de exorci-
zar os maus espíritos.
Osechi Ryori: Iguarias dis-
postas artisticamente dentro de
um conjunto de caixas. São
servidos durante os 3 primei-
ros dias do ano (sanganichi) e
cada prato está relacionado
com sorte e felicidade.

Brincadeiras

Fukuwarai: Uma pessoa ven-
dada deve terminar o desenho
de um rosto acrescentando
olhos, nariz e boca.
Hanetsuki: É um jogo em que
são utilizadas duas raquetes de
madeira (hagoita) e uma pete-
ca (hane). Quem deixar a pe-
teca cair no chão, recebe como
punição uma pincelada de
nanquim no rosto.
Hyakunin Isshu: É um jogo
sofisticado de cartas onde são
impressas, em dois montes, um
conjunto de poemas famosos
e as últimas 14 sílabas desses
poemas. Enquanto alguém re-
cita os poemas do conjunto 1,
os outros procuram terminar
os últimos versos com as car-
tas do conjunto 2. Vence quem
apanhar mais cartas.
Takoage: Consiste em empi-
nar pipas de diferentes forma-
tos, tamanhos e cores.

Curiosidades

Kohaku Utagasen: Progra-
ma de televisão transmitido
anualmente em comemoração
ao Oshogatsu. Os melhores
artistas do ano realizam per-
formances espetaculares, mo-
tivados por uma disputa musi-
cal entre o time branco
(shirogumi) representado pelos
homens e o time vermelho
(akagumi) representado pelas
mulheres.
Nengajo (cartão de Ano
Novo): Trocar cartões também
é comum no Japão. O correio
faz a entrega exatamente no
dia primeiro (nunca antes ou
depois). Jamais se deve envi-
ar cartões após o dia 2 ou se
houve caso de falecimento na
família, pois tais atos são con-
siderados falta de educação.
Os cartões geralmente são
estampados com o signo chi-
nês correspondente ao novo
ano ou símbolos que represen-
tem a prosperidade.
Otoshidama: É uma certa
quantia em dinheiro que se ofe-
rece às crianças. O presente
tem origem numa antiga tradi-
ção em que coisas de valor
eram oferecidas aos deuses
dos cereais.

Felicitações de ano novo:
Ii otoshi wo omukae
kudasai = Tenha uma boa
passagem de ano.
Akemashite omedetou
gozaimasu = Parabéns pela
passagem de ano novo.
Kinga shinnen = Desejo lhe
um próspero ano novo.
Tsutsushinde shinnen no
oyorokobi o moshiagemasu
= Estou transmitindo minha
alegria pela passagem do Ano
Novo.

(Fonte: Aliança Cultural
Brasil-Japão)

Muitas famílias passam o
Ano Novo assistindo o Kohaku
Utagassen, programa musical
com cantores famosos e que
já se tornou uma tradição no
Japão.

Há também os que vão ver
o primeiro nascer do sol do dia
01 de janeiro (Hi no dê).

Para purificar as energias,
as casas são limpas e devida-
mente decoradas: O kadoma-
tsu é colocado na entrada das
casas para trazer sorte aos
moradores; o shimenawa é
colocado no portão, na inten-
ção de afastar os maus espíri-

tos e receber as divindades; o
kagami mochi é colocado em
altares religiosos e oferecido
aos deuses. Kadomatsu: Orna-
mento feito com ramos de pi-
nheiro (símbolo de longevida-
de), haste de bambu (símbolo
de persistência) e galhos de
ameixeira (símbolo de prospe-
ridade).

Conheça um pouco mais so-
bre cada tradição japonesa:

Kagami Mochi: Bolinho de
arroz menor em cima de outro
maior. Oferenda que deve per-

Kadomatsu é colocado na entrada das casas para trazer sorte

DIVULGAÇÃOMO

Mochi tsuki é um dos rituais dos japoneses para celebrar o shogatsu
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O ano das correções

Para mim, o ano novo
sempre foi uma data
especial. Mais do que a

alegria e a festa comemorada
com familiares e amigos, o dia
1º de janeiro me inspira uma
sensação única e confortante:
a esperança de que o ano que
se inicia será melhor, apesar
de todos os desafios a serem
superados.

Em 2009, não poderia ser
diferente. Embora a previsão
seja de muita luta e obstáculos
para o País, acredito que os
próximos 12 meses serão re-
pletos de realizações. Não por-
que sou otimista demais. Mas
porque somos brasileiros, cida-
dãos dotados de muita garra,
força, coragem e, sobretudo,
sonhos, que nos impulsionam
a correr mesmo quando tudo
parece perdido.

O Brasil terá de trabalhar
muito neste ano: para minimi-
zar os efeitos a crise econô-
mica mundial, que já bateu a
porta do País e fez estragos em
diversos setores, incluindo a
indústria e a economia real. O
País terá que buscar medidas
para combater, de forma efe-
tiva, a degradação do meio
ambiente e a violência. Deve-
rá, ainda, buscar meios para
induzir o crescimento econô-
mico e conter do desemprego.

A Câmara dos Deputados
também tem sua missão: a de
aperfeiçoar e votar projetos de
extrema relevância, como as
reformas política e tributária. A
reforma política, já chamada de
“mãe de todas as reformas”
pelos presidentes Lula e Fernan-
do Henrique Cardoso, deverá
aprovar, em caráter prioritário,
a “janela da infidelidade”, na
qual eu e o meu partido, o De-
mocratas, somos contra.

IVA. Pelo contrário. Continu-
arão os mesmos e, no Con-
gresso, parlamentares já co-
mentam possíveis aumentos.
Caso o IVA seja aprovado,
caberá aos partidos de oposi-
ção lutar pela redução grada-
tiva de sua alíquota com o
apoio da sociedade, uma vez
que o projeto não propõe um
teto para a cobrança dos tri-
butos.

Os estados produtores,
como São Paulo, perderão bi-
lhões de reais em arrecadação,
caso o projeto de reforma tri-
butária passe como está. Os
impostos do IVA, que hoje são
retidos na origem, serão reti-
dos no destino, beneficiando os
estados menos favorecidos. O
governo prevê a criação de um
Fundo de Compensação para
cobrir o prejuízo dos estados
produtores. Entretanto, é um
recurso que sairá dos cofres
da União, que já têm déficit.
Com o Fundo, a situação do
País só tende a piorar, afinal,
ou a dívida pública aumenta, ou
mais impostos serão criados
aos brasileiros para que o cai-
xa seja abastecido. A aprova-
ção desse projeto, da forma
como está, poderá colocar o
Brasil em risco num momento
de crise global.

Espero que em 2009, o Con-
gresso Nacional tenha paciên-
cia para debater e sabedoria
para corrigir as falhas dos dois
projetos, que podem causar
danos irreparáveis ao País.
Tanto a reforma política quan-
to a tributária são fundamen-
tais para a nação, mas devem
ser feitas com cautela e preci-
são.

WALTER IHOSHI
Deputado Federal (DEM/SP)

Trata-se de um projeto que
permite ao parlamentar trocar
de legenda nos sete meses
anteriores à eleição, sem per-
der o mandato. Este projeto
enfraquece os partidos. Primei-
ro porque sete meses é muito
tempo para um parlamentar
trocar de legenda. Prova dis-
so é que, em 2008, alguns par-
lamentares trocaram de parti-
do duas ou três vezes em qua-
tro meses. Debandaram con-
forme convinham suas neces-
sidades – ou interesses.  Se-
gundo ponto: o mandato per-
tence ao partido no qual o po-
lítico foi eleito. Além disso, em
geral, o eleitor escolhe seu can-
didato considerando a sigla a
qual pertence. Ou seja, pular
de galho em galho também é
um ato de desrespeito para
com o eleitor.

Restringir a troca-troca de
legendas fará com que o can-
didato se filie à sigla que iden-
tificar com mais consciência e
convicção. Não defendo o
engessamento. Num país de-
mocrático como o Brasil, qual-
quer político deve ter a opção

de mudar, desde que os moti-
vos sejam claros e comprova-
dos, como o descumprimento
ou mudança do estatuto, por
exemplo. E num prazo menor
que de sete meses antes das
eleições. Os projetos existen-
tes visam o “oito ou o oiten-
ta”. Em 2009, precisamos en-
contrar um equilíbrio.

Quanto à reforma tributária,
que deveria ser, no mínimo, uma
solução para simplificar a bu-
rocracia, é um projeto tímido,
que necessita de ajustes. O
IVA-F – Imposto sobre Valor
Agregado Federal, que substi-
tuirá a Contribuição para o Fi-
nanciamento da Seguridade
Social (Cofins), a Contribuição
para o Programa de Integração
Social (PIS) e o Salário Educa-
ção em um imposto único, está
sendo criado pelo governo para
“facilitar a vida do contribuin-
te”. No entanto, ele dificilmen-
te aliviará o principal problema
dos brasileiros e, especialmen-
te, dos empresários: a alta car-
ga tributária.

Os valores dos impostos
não serão reduzidos com o

Walter Ihoshi: “Somos cidadãos dotados de muita garra”

DIVULGAÇÃO

Canto do
Bacuri

MARI SATAKE

Calma nas ruas da cida-
de. Muitos já se foram. Por
alguns dias a cidade estará
com as ruas vazias. Nos bair-
ros, dentro dos portões de
suas casas, as crianças se
aventuram com os novos
brinquedos. Vozes e risos se
fazem ouvir. Papai Noel as
escutou. Seus pedidos pude-
ram ser atendidos.

Hoje é quinta-feira. A pri-
meira quinta-feira do ano.
Depois da euforia e prepara-
tivos das festas de fim de ano,
tudo parece fluir num ritmo
mais suave. O que era preci-
so fazer foi feito ou pelo me-
nos, encaminhado. Agora, é
só cuidar para que tudo acon-
teça dentro da maior harmo-
nia possível.

2008 já é uma página vi-
rada. Alegrias e tristezas. Su-
cessos e fracassos. Perdas e
ganhos. Contabilizados e
compensados, conosco fica-
rá o grande saldo das experi-
ências acumuladas. O gran-
de ganho será o aprendizado,
a certeza que amanhã novos
enfrentamentos virão e esta-
remos mais fortes que ontem
para enfrentá-los. Mas, por
ora, façamos uma pausa para
o nosso corpo, para a nossa
mente.

Nas últimas horas do dia
31 de dezembro é costume ir
aos templos presenciar a ce-
rimônia do sino da última noi-
te do ano, o Joya-no-kane.

O Joya-no-kane é um
antigo ritual seguido por qua-
se todos os templos budistas
japoneses. Pouco antes da
meia-noite, o enorme sino,
bonsho, começa a receber
as badaladas. Segundo os
ensinamentos budistas são
108 os sentimentos causado-
res da infelicidade humana.
Acredita-se que ao se fazer
soar as 108 badaladas, pos-
sibilita-se a reflexão de to-
dos os atos cometidos no ano
que está para findar. Com o
arrependimento pelos maus
atos e a gratidão pela vida é
possível espantar os maus
sentimentos e atrair a boa
sorte para os novos dias que
virão.

Mas por que 108? De
onde vem este número?

Ainda segundo os ensina-
mentos budistas, este núme-
ro se deriva de nossas per-
cepções com as quais
interagimos com o meio, a
mente, a audição, a visão, o
olfato, o tato e o paladar.
Nossas percepções, no en-
tanto, precisam recorrer à
qualificação: satisfaz, não sa-
tisfaz ou indiferente. Disso,
resultam 18 sentimentos. Não
paramos aí, temos ainda que
avaliar se puro ou impuro.
Resulta em 36. Acabou?

Sinos na cidade

Não. Nossa mente condicio-
nante vai além. Ela opera
com a temporalidade. Só sa-
bemos pensar em termos de
passado, presente e futuro.
Finalmente, temos a repre-
sentação simbólica dos 108
sentimentos causadores de
nossa infelicidade.

Agimos o tempo todo ne-
gociando as tais dimensões
mencionadas. Seres que so-
mos, destes tempos bicudos
de muito trabalho, pouca in-
teligência e muita incoerên-
cia, passamos os dias a nos
atropelar. No final do ano,
quando estamos a ponto de
estourar, forçosamente, dimi-
nuímos o ritmo. No último dia,
vamos ao templo, martelamos
as 108 pancadas no grande
sino. Felizes, entorpecidos
pelo som que rasga as ruas
da cidade na madrugada
amena, voltamos para casa
para saborearmos o mingua-
do e ralo caldo onde mergu-
lhamos o macarrão de trigo
sarraceno.

Ainda com o sino tilintan-
do nos ouvidos, vamos nos
deitar com a esperança de
uma noite de sonhos com
belos presságios para o ano
que acaba de chegar. Algu-
mas poucas horas depois, já
é hora de levantar. A famí-
lia deve se reunir para a pri-
meira refeição matinal do
ano. Outra vez, toma-se
caldo, o grosso caldo de al-
gas marinhas, frutos do mar
e os imprescindíveis boli-
nhos de arroz.

O delicioso “ozouni”
que é preciso saborear nes-
te primeiro dia de ano para
atrair a sorte e proteção dos
deuses no decorrer do ano.
Após a refeição matinal, é
comum as famílias visitarem
os templos, os amigos ou
parentes.

Neste primeiro dia do
ano, não se trabalha de for-
ma nenhuma. As refeições
foram preparadas com an-
tecedência e programadas
para três dias para a família
e também para as visitas que
sempre aparecem. Entre os
japoneses, os três primeiros
dias do ano são sagrados. É
a grande festa dos japone-
ses, o “Oshogatsu” que cos-
tuma durar no mínimo este
período de três dias. Nes-
tes dias, as pessoas ao se
encontrarem pela primeira
se cumprimentam com as
palavras “Akemashite
omedetou gozaimassu”,
expressando o agradeci-
mento pelas gentilezas e fa-
vores recebido.

Para encerrar o ano, cum-
primento-os à nossa moda
ocidental.

- Feliz Ano Novo!

REPRODUÇÃO

Maricantodobacurijn@yahoo.com.br

Joya-No-Kane é um ritual seguido por quase todos os templos

Estamos encerrando o
segundo ano deste meu
primeiro mandato parla-

mentar na Câmara dos Depu-
tados, oriundo que sou da pro-
blemática local, que vivenciei
nos dois mandatos no legislati-
vo municipal, como vereador
da cidade de São Paulo, hoje
como deputado federal vejo os
problemas que afligem a todos
os brasileiros não só do nosso
Estado, mas de todo os rincões
desse País continental.

Motivo pelo qual pautei o
meu trabalho para discussão
dos grandes temas nacionais
e principalmente com vista a
desburocratizar o serviço pú-
blico facilitando o trabalho das
empresas que queiram con-
quistar o mercado externo.

Desburocratizar para facilitar
Minha vocação pela vida

pública é uma opção que fiz
para contribuir por melhores
condições de segurança, cri-
ação de empregos, melhoria
na educação da nossa juven-
tude, saúde pública de alto ní-
vel, e para isso tenho traba-
lhado diuturnamente para
atingir os meus objetivos que
tracei como meta de minha
vida.

Para que isso fosse possí-
vel apresentei inúmeros pro-
jetos de lei, emendas aos pro-
jetos do executivo, participa-
ção ativa nas comissões per-
manentes e temporárias, reu-
niões ordinárias, audiências
públicas, além das Comissões
Parlamentares de Inquéritos
para o Sistema Carcerário e
de Escutas Telefônicas Clan-
destinas.

Participei de diversas Mis-
sões Oficiais integrando as
Comissões Parlamentares,
como a visita de inspeção à
região amazônica, projeto de
submarino nuclear brasileiro,
missão de inspeção de segu-
rança dos Jogos Pan-Ameri-
canos, visita de reconheci-
mento da Missão de Força de
Paz no Haiti, visita a base
Naval Brasileira na Antártida,
visita ao Japão pela comemo-
ração do inicio do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil, recepção ao Príncipe
Herdeiro Naruhito, por oca-
sião de sua visita oficial ao
Brasil e finalmente com a
inauguração do Painel Sonho
Brasileiro na Câmara Federal,
neste mês de Dezembro, en-
cerrando o segundo ano do
mandato legislativo.

William Woo é deputado
federal pelo PSDB-SP

O deputado federal William Woo: trabalho para atingir os objetivos

DIVULGAÇÃO
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Uma imagem do que será o futuro

Conforme a astrologia chi-
nesa, respeitada nos países
do oriente, 2009 refere-se ao
ano do boi. Este é o segundo
animal, num ciclo que soma
doze. Este ano que se encer-
ra foi o ano do rato. Confor-
me a lenda, quando Sidharta
Gautama, o Buda, tornou-se,
portanto no ser liberto, doze
animais foram ao seu encon-
tro. Diz-se que o boi foi o pri-
meiro a chegar, mas o rato,
que ficou em segundo, por es-
tar na cabeça daquele animal,
considerou-se que ele tenha
sido o primeiro deles. Neste
artigo, o meu propósito não é
fazer uma interpretação téc-
nica do horóscopo, que não
me considero um conhece-
dor, mas falar a respeito do
boi no imaginário oriental.
Através da desconstrução
deste imaginário, possamos
localizar o significado do boi
naquela cultura, então, por ini-
ciativa do próprio leitor, tirar
as suas conclusões a respei-
to de 2009.

Pela história inicial, possi-
velmente podemos por o boi
na lista dos animais tolos, pois
permitiu que o rato fosse o pri-
meiro dos animais. Assim, o
mais esperto, poderia ser con-
siderado o rato. O esperto rato,
que escala paredes, saltando
obstáculos, vencendo todos os
percalços, até almejar seu ob-
jetivo. É verdade. Mas tam-
bém é verdade que o boi foi
realmente o primeiro a che-

2009: Começa o ano do boi

gar, não se importando com a
opinião dos outros, cuja prefe-
rência recaiu no pequeno roe-
dor. O boi não tem que provar
a ninguém a respeito de suas
qualidades. E nem  ao menos
se importa se o rato pode levar
a láurea de animal que primei-
ro chegou para honrar o mes-
tre. Chegar em primeiro, ou em
segundo, para o boi tratava-se
apenas de um valor, de pouca
utilidade para ele.

Quando falamos do boi,
não se trata do nosso animal
ruminante, dos pastos, da cena
bucólica das pinturas antigas.
É o boi d’água. Mais próximo
do nosso búfalo, animal negro
e rústico que habita as regiões
alagadiças da Ilha do Marajó.
Animal dócil, acima de tudo.
O boi d’água era a força mo-
triz dos camponeses, donos de
arrozais, do Japão antes da
mecanização elétrica, do die-
sel, da carcaça de ferro. Aque-
le boi que enfiava as patas no
barro, servia para semear o
arroz. Não se tendo um boi
para este serviço, então a for-
ça humana se tornava impres-
cindível. Era o homem que ar-
rastava a ceifadeira e o arado
que marcava o campo da
rizicultura.

Sem um boi, o trabalho
triplicava. E o arroz era a sub-
sistência dos aldeões, a moe-
da corrente entre os guerrei-
ros, a fortuna ou miséria de um
feudo. O arrozal era espaço
sagrado, distante dos campos

Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

de batalha. O cavalo era ani-
mal das batalhas, nos quais a
cavalaria armada, dos generais
ostentando espadas longas,
pisoteava o solo a ser conquis-
tado. Não, o boi. Pacato,
meditabundo, ruminante, sem
reclamar ajudava o homem a
conquistar seu alimento. Tal-
vez por isso, talvez por outras
razões, o boi não servia de ali-
mento para o homem. Não
acontecia o mesmo com os
suínos. Este era um prato
apreciado. E também um pa-
rente próximo deles, o javali.
Os gauleses igualmente com-
partilhavam da mesma opinião,
quanto ao gosto alimentar, a
dos japoneses.

No entanto, nem sempre o
boi foi devidamente protegido,
pois em alguns casos, o homem
necessitava de sua carne, mais
do que isso, de sua pele. Exis-
tia uma classe social despre-
zada, a dos párias, a quem ou-
torgaram este trabalho impu-
ro: matar e beneficiar o boi.
Somente eles, neste ofício “in-
digno”, feriam o boi e tiravam-
lhe a vida. Terrível, tanto para
o boi, como para estes enjeita-
dos. Mas da vida do boi de-
pendia-se a confecção de ins-
trumentos musicais, o couro do
taiko (tambor) e de seus ossos
a embocadura do shakuhachi
(flauta).

Num outro momento, mais
particularmente na Índia, o boi
teria sido visto como uma os-
tentação, um adorno, inclusive
no tempo de Buda. Remete-
mo-nos a uma história, confor-
me me foi contada, um ho-
mem, cujas vacas que a ele

pertenciam, se foram, estava
sofrendo. Chorava muito e em
vão procurava por elas. Não
encontrando-as, encaminhou-
se até onde Buda se encontra-
va em sua ascese. Interrom-
peu a concentração daquele e
perguntou a respeito de seu
maior tesouro. “Diga-me ho-
norável, por aqui não passaram
alguns vacas desgarradas”. O
Buda não entendeu todo aque-
le lamento. Por isso, arriscou
uma pergunta: “Será este o
motivo do seu desespero?”
Afirmou, balançando o queixo.
Imediatamente, o Buda man-
dou que ele se retirasse dali.
Depois, juntando seus discípu-
los, aconselhou-os. “Não per-
cam tempo de suas vidas cri-
ando vacas, pois se assim fi-
zerem, não terão tempo para
o treino da Iluminação”.

Claro, as vacas significa-
vam algo que ia além de sua
referência concreta – a vaca
em si – mas o apego aos nos-
sos conceitos, idéias, precon-
ceitos e idealismo. Qualquer
forma de apego, mental ou
material, tanto faz, tornamo-
nos prisioneiro deles. A vaca
pode ser também uma ilusão,
cujo apego nos traz sofrimen-
to e dor.

Numa história chinesa, o boi
que foge, causando apreensão
em seu proprietário, é igual-
mente ilusório. Quando se de-
para com o desaparecimento do
boi, inicia-se o processo de sua
reconquista. Deve primeiro
procurar e localizar o animal.
Mais tarde, como trazer o boi
de volta. Várias etapas para
retomar o boi é realizado, cau-

sando apreensão, angustia, an-
siedade, até que o animal pos-
sa ser trazido de volta. Todo o
processo foi importante, como
experiência, mas posteriormen-
te depara-se que o boi não me-
recia a devida importância. O
boi era uma ilusão. O boi, na
verdade, nunca existiu. Mas
sempre agimos desta forma,
como estamos envoltos na nu-
vem do sonho, da
insubstancialidade de padrões
comportamentais existentes
devido apenas a repetição. Não
é uma verdade.

Por causa do calor, o boi en-
terra-se na lama, afunda-se nos
rios, pondo partes de seu corpo
de fora: os membros superio-
res. Vistos assim, o boi tem ape-
nas cabeça, olhos, chifres e fo-
cinho. Do resto, nada mais pode
ser enxergado. Para quem nun-
ca viu um boi, vai pensar que
ele é aquilo que apresenta ser.
Nesse caso, o boi visto na água,
jamais é o boi revelado como
ele realmente é.

Não precisamos fazer críti-
cas ao boi, positivas ou negati-
vas, discriminatórias ou avalia-
doras, pois assim seríamos tra-
ídos pela dualidade do pensa-
mento parcial. Se existe uma
verdade parcial, existe
também uma ver-
dade total,
sem

que a primeira contradiza a se-
gunda. O que parece ser par-
cial pode ser igualmente par-
te da total. A questão, na lição
do boi, é ver apenas a
transitoridade de todos os fe-
nômenos – que muda constan-
temente. No ano do boi, toda
a calma é necessária na ob-
servação correta do fluxo dos
pensamentos. Há um momen-
to para agir, outro para parar.
Agir sem sabedoria provoca-
rá desastres, pois uma ação
errada produz conseqüências
desagradáveis. Mas o boi sabe
esperar o momento certo para
revelar-se, até então mantém
o corpo dentro da água.

Uma dúvida, no entanto,
paira na atmosfera nebulosa:
bem, afinal, quem é o boi?
Será a nossa mente. Será os
nossos objetivos. Será a nos-
sa ilusão. Pode ser tudo isto,
ou nenhuma, ou ainda algo que
não descobrimos. Pode ser
que o boi seja alguma coisa
extremamente simples, que
passou despercebido. Esta tal-
vez seja a simplicidade que
devemos recuperar, adorme-
cida em nosso inconsciente,
que sempre fez parte de nós
próprios.

chicohanda@yahoo.com.br

*KOKEI UEHARA

Inicialmente, gostaria de
externar os agradecimen-
tos pela colaboração de

todos, sem a qual não teria
sido possível cumprir os com-
promissos relacionados ao
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil.

Para 2009, ano do Boi, de-
sejo que a imagem dele esteja
sempre presente em nosso
cotidiano e sirva de inspiração
às nossas ações. Ou seja, a
imagem da firmeza, do cons-
tante avanço apesar dos per-
calços e disposição de vencer
todas as dificuldades, custe o
que custar.

Em dezembro de 2008, foi
realizado o 2º. Fórum de Inter-
câmbio Bunkyo, considerado
um dos pilares do processo de
renovação do Bunkyo. Nesta
segunda edição, foi registrada
a participação significativa dos
jovens e das mulheres e, acre-
dito que está sendo desenha-
da a imagem do que será o
futuro do Bunkyo e o relacio-
namento inter-entidades
nikkeis do Brasil.

Acredito que conseguimos
obter o consenso, por meio das
manifestações das regionais
presentes ao evento, de que a
integração das entidades terá
os fóruns como caminho e o
Bunkyonet como ferramenta
de troca de informações
intergrupos. Certamente, a for-
ça do 3º. Fórum dependerá da
intensidade que esses dois
compromissos conseguirem
atingir.

Relembrando as comemo-
rações do ano passado, não
posso deixar de ressaltar o
quanto as comemorações do
Centenário ultrapassaram a
fronteira da comunidade nipo-
brasileira e se transformaram
em eventos oficiais do Brasil
e do Japão, ocupando desta-
que até na mídia de outros pa-

Agro Nippo Produtos Alimen-
tícios; Ajinomoto; Akashi Joa-
lheiros; Alfainter Turismo; As-
sociação Brasil SGI; Associa-
ção Cultural, Esportiva e Be-
neficente Sagaken Brasileira;
Associação Desportiva dos
Mesatenistas de Marília
(ADM); Associação Kuma-
moto Kenjin do Brasil; Asso-
ciação para Comemoração do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil; Aurélio Nomu-
ra; Atushi Yamauti Tradutores
Associados; Beneficência
Nipo-Brasileira da Amazônia;
Beneficência Nipo-Brasileira
de São Paulo; Câmara de Ve-
readores do Município de In-
daiatuba; Centro de Chado
Urasenke do Brasil; Chieko
Aoki do Blue Tree Hotels;
Congregação das Irmãs de
Caridade do Japão; Constru-
tora Hoss; Day Service
Shalom; Daykin Industries;
Deputado estadual Luiz Nishi-
mori; Deputado federal Walter
Ihoshi; Deputado federal
William Woo; Elzo Sigueta;
Escola Caritas; Fujitsu Gene-
ral do Brasil; Fundação Japão;
Grupo Libercon; Haytech
Holding Group; Harada Advo-
gados Associados; Hiroshi
Noguchi e Hiroko Maezono;
Hospital Santa Cruz; Igreja
Evangélica São Paulo; Igreja
Messiânica Mundial do Brasil;
Ikesaki; Instituto Brasil – Ja-
pão de Integração Cultural e
Social; Instituição Religiosa
“Perfect Liberty”; Instituto
Kenbridge; Isamu Abe, diretor
presidente da Construtora
Toda do Brasil; Issao Kagoha-
ra, presidente da Confedera-
ção Brasileira de Sumo; Iwao
Nakajima; Jetro São Paulo –
Japan External Trade Organi-
zation; Jorge Kishikawa; KDB
Fiação Ltda; Kami Arata; Ka-
tsumi Yamaguchi; Katsunori

aos imigrantes pioneiros que
traçaram os caminhos iniciais
e deitaram vigorosas semen-
tes.

Não poderia deixar de res-
saltar que, durante o percurso
deste Centenário, a Família
Imperial do Japão, em várias
ocasiões, expressou seu reco-
nhecimento e gratidão pelo
papel desempenhado por esses
imigrantes e seus descenden-
tes.

Sinto, diante desses dois
acontecimentos, o Centenário
e o Fórum de Integração Bun-
kyo, que está se processando
a transferência de comando de
uma geração para outra. Não
será exagero dizer que o futu-
ro da comunidade, e por ex-
tensão do nosso Bunkyo, será
tão promissor quanto for a ca-
pacidade das lideranças de
nossas organizações em
direcionar as idéias e iniciati-
vas das novas gerações.

A força dos jovens tem
crescido mas, como fazer essa
passagem do velho para o
novo sistema sem maiores
traumas? Dependendo de
como correr esse processo,
será possível ter esperanças no
futuro da comunidade nikkei.
Dizem que os mais velhos têm
receio do que os jovens pode-
rão fazer, uma preocupação
que, em parte, tem fundamen-
to. No entanto, nunca podemos
esquecer que é importante ter
coragem e correr o risco de
incentivar as ações e incum-
bências às novas gerações.
Enfim, baseado nesse pensa-
mento, temos tentado implan-
tar as mudanças e construir a
nova imagem do Bunkyo para
o futuro.

Paz, saúde e progresso a
todos.

*Kokei Uehara – Presidente da
Sociedade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência Social

O presidente do Bunkyo, Kokie Uehara (dir) com Masuo Nishibayashi

DIVULGAÇÃO

BOAS FESTAS

O Jornal Nippak agradece e
retribui os votos de Boas Festas:

Sambuichi, presidente diretor
presidente da Shimadzu;
Kazunori Komatsu, General de
divisão do Exército; Kihara e
família, do Graacc; Kodomo-
No-Sono; Kyodo News Inter-
national Inc.; Lar Santo Anto-
nio; Lauro Otsuka, médico;
Masahiko Sadaka, presidente
da Yakult; Massaki Kondo, di-
retor presidente da Mitsubishi
Corporation do Brasil; Massuo
Nishibayashi, Cônsul Geral do
Japão em São Paulo;
Michiharu Shintani, diretor pre-
sidente da Ajinomoto;
Naturally Anew Com.;
Oshiman; Outec Engenharia;
Paulo Soichi Nogami; Profes-
sor Paulo Nishihara e família;
Ryuji Sawa – cantor japonês;
Rosa Sakurada; Sachiko Take-
da do Consulado Geral do Ja-
pão em São Paulo; Sadao
Iizaki; Sho & Kazuhiko Shima-
da; Sho Minekawa, presiden-
te da Honda; Shopping D; So-
ciedade Brasileira de Cultura
Japonesa e Assistência Social
(Bunkyo); Sokada – Adviser;
Tadashi Nishimura, da Kawa-
saki Heavy Industries;
Tadayosi Wada, presidente da
Associação Harmonia de Edu-
cação e Cultura; Toru Hondo,
da União dos Clubes Gate-Ball
do Brasil; Tunibra Travel e
equipe; Vereador Luis Yabiku;
Vereador Hiroyuki Minami;
Vereador Olimpio Osamu To-
miyama; Vereador Paulo Oya;
Vereador Ushitaro Kamia;
Yamato Comercial; YKK do
Brasil; Y. Nakajima, presiden-
te da Kohken Perfumery Co;
Yukio Hashimoto; Antunes Fi-
lho e Grupo de Teatro Macu-
naíma; Banco Real; Cristovam
e Gladys Buarque; Cyrela
Brazil Realty; Diners Club In-
ternational; Restaurante Dom
Curro; Vereador Celso Jatene;
e Vereador Domingos Dissei.

COMUNICADO – O Jornal Nippak comunica que não ha-
verá expediente entre os dias 29 de dezembro e 5 de janeiro
e deseja a todos aos leitores e colaboradores um feliz 2009!!!

íses.
Isso é reflexo, com certe-

za, do reconhecimento de
quanto a nossa comunidade foi
capaz de contribuir para a

construção deste nosso Brasil,
a despeito de representar so-
mente 0,7% da população lo-
cal. E, nesse sentido, não pos-
so deixar de render gratidão

“Acredito que está sendo desenhada o futuro do Bunkyo” (Kokei)
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2009, Ano de superar desafios
Hoje é o primeiro dia do

ano. E para não fugir à re-
gra, após uma merecida e,
talvez, ainda em meio às con-
fraternizações, reservamos
um momento nessa festa
para refletirmos. Como foi
nosso ano? O que deixamos
de fazer? 2008 poderia ter
sido melhor? Que bom seria
se pudéssemos deixar os far-
dos para trás e começarmos
o ano zerados. Felizmente,
também tivemos motivos
para comemorar.

E, sem dúvida, foi um ano
especial. Afinal, não é todo ano
que se comemora um Cente-
nário. Já imaginaram quantas
alegrias e tristezas ao longo
desses anos? Quantos suces-
sos e quantos projetos
engavetados? Nada melhor do
que a visita de um príncipe para,
literalmente, coroar o Centená-
rio da Imigração Japonesa.

Agora, é preciso darmos
o primeiro passo rumo aos
próximos cem anos. Isso quer
dizer que teremos muito tra-
balho pela frente. Como nos-
sos antepassados, vamos dar
um passo de cada vez e sa-
ber que, para cada acerto,
também existem os erros.

No horóscopo japonês,
2009 é o ano do Boi. Os nasci-
dos no ano do boi são lutado-
res e bravos para conseguir
superar os desafios de cada
dia. Enfrentam os problemas
sem medo das conseqüências,
muitas vezes acabam errando,
mas não desistem de lutar no-
vamente. Tanto no campo pes-
soal como no profissional.

Ou como destaca o presi-
dente do Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social),
Kokei Uehara, em artigo pu-
blicado nesta edição: “Dizem
que os mais velhos têm receio
do que os jovens poderão fa-

EDITORIAL

O primeiro passo rumo aos
próximos cem anos

zer, uma preocupação que, em
parte, tem fundamento. No
entanto, nunca podemos es-
quecer que é importante ter
coragem e correr o risco de
incentivar as ações e incum-
bências às novas gerações”.

Até porque alguém teve
que passar o bastão para fren-
te. O momento, no entanto, é
de darmos as mãos por que
mais uma vez somos chama-
dos para uma nova “prova-
ção”. Sim, porque quando pa-
recia que caminharíamos para
um início de ano tranqüilo, eis
que uma [nova] crise chega
para tirar o sono. E aqueles
projetos que finalmente sairi-
am do papel precisam ser re-
vistos.

De uma hora para outra,
expressões como desaqueci-
mento global, desemprego,
recessão e tantas outras as-
sociadas à crise começaram
a fazer parte do vocabulário
dos brasileiros. Até quem não
queria virou economista.

Mas de tanto conviver com
crises, os brasileiros sabem
onde o calo dói. O momento é
grave, é claro, mas também
não é motivo de pânico nem
de desespero. Nessas horas,
como dizem, cautela e caldo
de galinha nunca fizeram mal
a ninguém. Em parte, a apre-
ensão é amenizada com o dis-
curso do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, que pede
para a população gastar de
forma comedida.

Se o comandante da nação
enxerga luz no fim do túnel, si-
gamos em frente. Obstáculos
existem para serem superados.
E assim como o Brasil, que se
prepara para assumir um pa-
pel de liderança no cenário
mundial, também a comunida-
de deve se preparar para as-
sumir novas responsabilidades
na sociedade brasileira.

Rato - 1912 - 1924 - 1936 -
1948 - 1960 - 1972 - 1984 -
1996 - 2008 - 2020
Boi - 1901 - 1913 - 1925 - 1937
- 1949 - 1961 - 1973 - 1985 -
1997 - 2009
Tigre - 1902 - 1914 - 1926 -
1938 - 1950 - 1962 - 1974 -
1986 - 1998 - 2010

Coelho - 1903 - 1915 - 1927 -
1939 - 1951 - 1963 - 1975 -
1987 - 1999 - 2011
Dragão - 1904 - 1916 - 1928 -
1940 - 1952 - 1964 - 1976 -
1988 - 2000 - 2012
Serpente - 1905 - 1917 - 1929
- 1941 - 1953 - 1965 - 1977 -
1989 - 2001 - 1013

Cavalo - 1906 - 1918 - 1930 -
1942 - 1954 - 1966 - 1978 -
1990 - 2002 - 2014
Carneiro - 1907 - 1919 - 1931
- 1943 - 1955 - 1967 - 1979 -
1991 - 2003 - 2015
Macaco - 1908 - 1920 - 1932
- 1944 - 1956 - 1968 - 1980 -
1992 - 2004 - 2016

Galo - 1909 - 1921 - 1933 -
1945 - 1957 - 1969 - 1981 -
1993 - 2005 - 2017
Cachorro - 1910 - 1922 - 1934
- 1946 - 1958 - 1970 - 1982 -
1994 - 2006 - 2018
Porco - 1911 - 1923 - 1935 -
1947 - 1959 - 1971 - 1983 -
1995 - 2007 - 2019

CONFIRA O SEU SIGNO NO HORÓSCOPO CHINÊS

No horóscopo chinês,
2009 promete ser de
muito trabalho e for-

talecimento das con-
quistas que foram
adquiridas no ano
do Rato, em
2008. Não
será um ano
fácil para obter
grandes lucros
ou van-
t a -
gens,
m a s
com esforço
e perseverança,
característicos do
signo do Boi, não
haverá perdas. As
pessoas regidas por
este signo são traba-
lhadoras, responsáveis
e calmas. Também são
extremamente ligadas à
família e as tradições.

O ano de 2009 será
um período bom para re-
flexões e cautela. Não ar-
risque em negócios antes de
pesquisar. Seja prudente.

De todos os doze signos, o
Galo é o que melhor se adapta
ao Boi. Ambos têm muito res-
peito pela autoridade, admiram
a eficiência e possuem forte
dedicação pelo dever. Estes
atributos comuns uni-los-ão.

O Rato e a Serpente tam-
bém se dão bem com o Boi. O
Dragão, o Coelho, o Cavalo, o
Porco e o Macaco
são compatíveis com
a personalidade do
Boi, embora num grau
inferior. O Cão pode
achar o Boi dema-

siado brando e criticar a sua
falta de humor enquanto a com-
panhia da Cabra ou do rebel-
de Tigre pouco importam para
o Boi.

A personalidade do
Nobre Boi – O No-
bre Boi é um animal

de ten-

dência Yin, vem do Nordeste
e pertence ao solstício de In-
verno. Paciente e silencioso.
Reticente e lento. Apagado e
equilibrado. Preciso e metódi-
co. O nativo do Ano do Boi es-
conde se espírito original e in-
teligente sob uma aparência
um pouco rude. Tem o dom de
atrair confidências, o que é um

dos principais pontos do
seu sucesso. É um

contemplativo,
amante da

solidão. O
N o b r e

B o i
pode s e r
radical a t é
o fanatis-
mo. Apesar de sua
aparência tranqüi-
la é um tanto ner-
voso e violento.
Por serem raros,
os seus momentos
de cólera se tor-
nam terríveis. É pre-
ferível nunca en-
frenta-lo, porque
pode ficar perigoso.
Apesar de seu ar plá-
cido, é teimoso e de-
testa fracassar nas

suas empreitadas. Re-
servado, acontece de se tor-
nar eloqüente em casos de
muita necessidade.


