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Emenda garante continuidade das
obras do Museu de Arte Manabu Mabe

ARQUIVO

BUNKYO RURAL –  Con-
siderada a “menina dos
olhos” da atual administração
do Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social), a

Coisão Bunkyo Rural definiu
nesta quarta-feira os temas
do 1º Encontro, que aconte-
ce nos dias 16 e 17 de outu-
bro, na cidade paulista de
Pompeia. No total, serão 11

temas de interesse para o
setor agrícola, entre eles se-
gurança na zona rural e su-
cesso das novas gestões das
cooperativas com foco no
empreendedorismo. Está

programada também uma
palestra com especialistas da
Jacto, que contarão a bem
sucedida experiência da em-
presa fundada por Shunji
Nishimura.
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Pianista
Kuni Mikami faz
shows gratuitos
no Brasil
O pianista japonês de jazz
Kuni Mikami realiza mini
turnê no país em outubro com
apresentações gratuitas nas
cidades de São Paulo, Reci-
fe, Brasília, Belém e Manaus.
Todos os shows tem co-pro-
moção da Fundação Japão
e do Ministério das Relações
Exteriores do Japão. Nas
apresentações na capital pau-
lista, Kuni Mikami se apre-
sentará no Espaço
Cachuera! (Zona Oeste), no
dia 9, no Centro Cultural São
Paulo, no dia 11. Segue de-
pois para Recife (dia 14/10),
Brasília (16), Belém (20) e
Manaus (23).

Um grande espetáculo musi-
cal, em uma única apresenta-
ção, pretende unir Astor
Piazzolla (1921-1992), o
maior compositor de tango da
segunda metade do século
20, ao taikô, à dança
—–––––––––——–––––––––––——––––––—–| pág 12

DIVULGAÇÃO

Bunkyo recebe espetáculo
inédito com tango, taikô e balé

flamenca, ao balé clássico e à
mímica. “Piazzolla: Las
Cuatro Estaciones Porteñas”
está marcado para o dia 3 de
outubro, sábado, às 21h, no
Grande Auditório do Bunkyo,
em São Paulo.

O Metrô e a Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos
- CPTM, em parceria com a
Associação de Ikebana do
Brasil, realizaram no último dia
23 duas ações comemorati-
vas ao Dia do Ikebana, a arte
do arranjo floral japonês: uma
na estação Liberdade e outra
na estação Brás. As ações ti-
veram início na estação Liber-
dade do Metrô, com a troca
do ikebana da vitrine ao lado
das bilheterias. Na ocasião, as
professoras  da Associação
fizeram, pela primeira vez,
uma demonstração de mon-
tagem no mezanino da esta-
ção.

Dia do Ikebana é
comemorado em
estações do Metrô
e da CPTM

—––––––––––—–| pág 08
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Festival Nikkey Matsuri deve
integrar calendário de SP

O Nikkey Matsuri, um dos
eventos mais tradicionais da
comunidade nikkei de São
Paulo, pode, em breve, fa-
zer parte do calendário ofi-
cial do município. A Comis-
são de Constituição e Justi-
ça, da Câmara Municipal de
São Paulo, aprovou, no últi-
mo dia 23, 38 projetos, en-
tre eles cinco de autoria do
vereador Ushitaro Kamia

(DEM). O parecer favorável
representa a constitucionali-
dade dos projetos apresen-
tados o que significa, na prá-
tica, que os mesmos estão
autorizados a seguir para ces-
são das próximas instâncias
necessárias até vigorá-las.
Destaque para o PL 289/09
que institui, no âmbito do
município, o Festival Nik-
key.

As obras para a implantação
do Museu de Arte Moderna
Nipo-Brasileira Manabu
Mabe estão a todo vapor nas
dependências do que era an-
tes o antigo Colégio Campos
Salles. Um ato solene que
garantirá a continuidade do
projeto será realizado domin-
go (dia 4 de outubro) no bair-
ro da Liberdade, centro de
São Paulo, com a participa-
ção de representantes do Ins-
tituto Manabu Mabe e da Pre-
feitura de São Paulo. O ceri-

monial da Prefeitura informou
ao Jornal NIppak que a pre-
sença do prefeito Gilberto
Kassab no evento seria con-
firmada hoje (2). Segundo
Yugo Mabe a viabilização do
projeto em parceria com a
Secretaria Municipal de São
Paulo, através de emenda
parlamentar do então verea-
dor Aurélio Nomura para este
ano, e aprovada este mês, no
valor de R$ 2 mi, vai possibi-
litar a realização da metade do
projeto como um todo.

––––––––––——–––––––––——–––––––––—–| pág 04
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DIA DO TREINADOR ESPORTIVO –
Numa iniciativa dos vereadores Ushitaro Ka-
mia e Marco Aurélio Cunha, a Câmara Muni-
cipal de São Paulo realizou o último dia 25 ses-
são solene em homenagem ao “Dia do treina-
dor Esportivo”, comemorado  no dia 20 de se-
tembro, de acordo com a Lei 11.254 de 1992,
de autoria do vereador Walter Abrahão. O in-
tuito é reconhecer alguns destes profissionais
que se desdobram, não apenas como orienta-

dores esportivos, mas também como profes-
sores, psicólogos, amigos, “vilões”, pais, mães
e irmãos dos atletas sob seu comando. Entre
os homenageados, o presidente do “Peque-
ninos do Jockey”, José Guimarães Júnior;
Élson Miranda (técnico da atleta Fabiana
Murer, do salto com vara); Gilberto Muraka-
mi (tênis de mesa); Massah Fujimoto (beise-
bol) e Nelson Fukai (softbol).
Leia mais na página 11

LUCI JUDICE YIZIMA

HARMONIA ENTRE OS POVOS – O
Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura Ja-
ponesa e de Assistência Social) realizou nos
dias 26 e 27, no Grande Auditório, a 38ª edição
do Festival Internacional de Danças Folclóri-
cas. Com o lema “Um sonho de harmonia en-
tre os povos”, o festival celebrou a coexistên-
cia pacífica entre as culturas de diferentes pa-
íses, tendo como valores a tolerância, o respei-
to mútuo e a compreensão. Representando 22
países, 31 grupos de dança adultos e 14 grupos
infantis desfilaram pelo palco do Bunkyo levan-
do sua mensagem de paz através dos mais va-
riados costumes, que se refletiram nos estandes
de comida típica e produtos dos respectivos pa-
íses no hall de entrada do Edifício Bunkyo.

SUSHI KAZU – Os mora-
dores da Zona Norte – e
também de outras regiões –
acabam de ganhar  uma
nova opção com a inaugu-
ração do Sushi Kazu (Rua

Diogo de Brito, 159 - altura
do nº 4.800 da Av. Engº Cae-
tano Álvares), realizada no
último dia 28. A casa é co-
mandada por  Kazufumi
Miyagui (1º à esquerda, com

os amigos, e com a esposa,
Mieko, e filhas), que na dé-
cada de 80 se apresentou na
NHK, interpretando “Mis-
soshiru no Utá”, sucesso de
Sen Massao.

FESTA DO VERDE – A
Sociedade Benef icente
Casa da Esperança (Kibô-
no-Iê) realizou sua Festa do
Verde, que este ano chegou

O presidente Jairo e o diretor Nivaldo OdoSergio Antonio Tozeti Júnior e a pequena Ana Cristina

a sua 31ª edição, nos dias
26 e 27 de setembro, em
seu local de origem, isto é,
no Lar e Oficina Abrigada,
em I taquaquecetuba.  O

mega evento celebrou a in-
tegração das culturas orien-
tal e brasileira e contou com
várias atrações para os vi-
sitantes.

YAKISOBA DA ACENBI
– A Associação Cultural e
Esportiva Nipo-Brasileira do

Presidente Eurípedes Prataviera recebeu ami-
gos  como Tatsuo Kamiya,  da Associação Cul-
tural e Esportiva Campo Limpo , que estava
acompanhado da família.

Sócio Yudi Suguimoto comandou a elaboração
de mais de 200  porções de yakissoba.

O almoço serviu de reencontro de muitas amigas.Associados se distraem após o almoço.

Imirim realizou no dia 20 se-
tembro, em sua sede, a tradi-
cional Fsta do Yakisoba. Du-

rante o evento, foram pre-
parados mais de 200 por-
ções.

DOAÇÃO – A Fundação Japão doou 326
livros para a Biblioteca Teiiti Suzuki, do Cen-
tro de Estudos Japoneses da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Uni-
versidade de São Paulo (USP). A cerimônia
de doação foi realizada nesta terça-feira (22),
Naoaki Uchiyama e Goki Yamashita, respec-
tivamente, diretor geral e diretor cultural da
Fundação Japão; da professora Junko Ota
(representando o Centro de Estudos Japo-
neses); e do vice-diretor da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, pro-
fessor Modesto Florenzano.

GOLFE – Realizada
em agosto, no PL Golf
Club, em São Paulo, a
2ª Toyota’s Cup con-
tou com a participa-
ção de 64 atletas. Na
foto, o presidente da
Toyota para o Brasil
e Mercosul, Shozo
Hasebe, entrega o
troféu ao campeão O
campeão foi Yoshiki
Enami. A segunda co-
locação ficou com
Yutaka Washizu.
(Foto de Jiro
Mochizuki)

MOTIVAÇÃO E EMPREENDEDO-
RISMO – A convite da Faccat (Faculdade
de Ciências Contábeis e Administração de
Tupã), o presidente do Grupo King e ex-de-
putado estadual, Hatiro Shimomoto, minis-
trou uma palestra no dia 11 de setembro so-
bre o tema: “Motivação e Empreendedoris-
mo” para 300 pessoas entre dirigentes, pro-
fessores, alunos e empresários da região. No
dia 12, Shimomoto, participou da abertura do
Curso de Pós Graduação MBA – Gestão
Empresarial, fazendo uma breve palestra aos
alunos, bem como, posteriormente aos pro-
fessores da Faculdade. Na foto, Dr. Celso
Kawano faz a entrega da lembrança ao Dr.
Hatiro Shimomoto ao final da palestra.O pro-
fessor Nilo Sasaki, é o primeiro da esquerda.

Apresentação do coral Evento é realizado graças aos voluntários
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COMUNIDADE 1

Comissão do Bunkyo Rural
define temas do 1º Encontro

A Festa do Verde, realiza-
da pela Sociedade Beneficen-
te Casa da Esperança (Kibô-
No-Iê) nos dias 26 e 27 de se-
tembro, está contando com
uma ajuda extra pelo segundo
ano consecutivo. O Ministério
do Turismo aprovou, no último
dia 25, a emenda parlamentar
que o deputado federal Walter
Ihoshi (DEM/SP) indicou à
entidade. No ano passado,
Ihoshi também destinou recur-
so para a festa.

A notícia foi comemorada
por todos os presentes na
abertura oficial do evento,
onde o presidente da Kibô-No-
Iê, Jairo Uemura, assinou o
convênio com o Ministério, jun-
tamente com o coordenador-
geral da festa, Nivaldo Odo, e
o deputado Ihoshi.

“Eu me sinto honrado e
muito feliz por poder contribuir
um pouquinho mais com o tra-
balho de tanta gente que está

aqui, pessoas que doam seu
tempo para ajudar esta entida-
de a continuar cuidando des-
ses internos com tanto carinho
e dedicação. A Kibô-No-Iê é
uma referência, e graças a ela,
91 internos possuem conforto
e qualidade de vida. A Kibô
está de parabéns”, disse
Ihoshi, emocionado.

COMUNIDADE 2

Kibô-No-Iê recebe nova emenda parlamentar de Walter Ihoshi

Segundo Nivaldo Odo, a
emenda do deputado foi fun-
damental para a melhoria da
infra-estrutura da festa. “Mas
o que me deixou mais emocio-
nado foi o empenho e a dedi-
cação do deputado Ihoshi e de
toda a sua equipe para conse-
guir este recurso. Esse gesto
sincero, sem interesses, de so-

lidariedade e amor ao próximo,
somada à confiança em nosso
trabalho é o que nos encoraja
para continuarmos cumprindo
a missão de amparar com res-
peito e dignidade os nossos in-
ternos”, ressaltou.

Voluntários –A Festa do Ver-
de está em sua 31ª edição e este
ano atraiu cerca de 20 mil pes-
soas nos dois dias de evento.
Mais de 1.500 voluntários tra-
balharam na festa, fazendo apre-
sentações artísticas, ajudando
nas barracas gastronômicas ou
no mega bazar. A Kibô-No-Iê é
uma entidade sem fins lucrati-
vos de assistência e amparo à
pessoa com deficiência intelec-
tual. São 91 internos administra-
dos por 40 diretores voluntários,
mais de 70 funcionários e uma
legião de voluntários que, em
eventos como a Festa do Ver-
de, chega a 2 mil. (Veja fotos
na página 2)

O deputado Walter Ihoshi, Jairo Uemura e Nivaldo Odo

DIVULGAÇÃO

Considerada a “menina
dos olhos” da atual ad-
ministração do Bunkyo

(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistência
Social), a Comissão Bunkyo
Rural definiu nesta quarta-fei-
ra os temas do 1º Encontro, que
acontece nos dias 16 e 17 de
outubro, na cidade paulista de
Pompeia. No total, serão 11 te-
mas de interesse para o setor
agrícola, entre eles “Seguran-
ça na Zona Rural”, “A Nova
Gestão das Cooperativas” e
“Modelos para Amparo de Ido-
sos”. Está programada também
uma palestra com especialistas
da Jacto, que contarão a bem
sucedida experiência da empre-
sa fundada por Shunji Nishimu-
ra e uma visita ao Museu da
Fundação Shunji Nishimura.

Por sinal, explica o presiden-
te da Comissão do Bunkyo Ru-
ral, Kiyoji Nakayama, o objeti-
vo deste primeiro encontro é
reunir agricultores, avicultores,
pecuaristas, empresários, forne-
cedores, técnicos/pesquisadores,
enfim, todos os profissionais que
atuam no setor rural para um
intercâmbio e, ao mesmo tem-
po, homenagear o fundador de
uma das maiores empresas de
máquinas agrícolas do Brasil.

“Gostaríamos que os parti-
cipantes conhecessem o
exemplo de sucesso da Jacto”,
disse Nakayama em entrevis-
ta ao Jornal Nippak, acres-
centando que a ideia é propor-
cionar uma oportunidade para
troca de informações a fim de
“fortalecer a agricultura”.
“Deste intercâmbio pode sur-
gir resultados práticos, como

algumas iniciativas deram cer-
to em determinados lugares e
outras não”, comenta Nakaya-
ma, que preside também o
Bunkyo de Mogi das Cruzes.

“Consideramos esse even-
to como o pontapé para nossas
atividades, quando, a partir da
troca de ideias, pretendemos
identificar as necessidades e
estabelecer, em conjunto, o
foco de atuação nos próximos
anos”, explicou Nakayama,
acrescentando que a expecta-
tiva é reunir entre 150 e 200
participantes de todo o País.

Nakayama antecipou que
entre as atividades consta em
organizar os participantes em
grupos em grupos de trabalhos
liderados por mediadores (es-
pecialistas em diversos ramos

de atividades, tais como expor-
tação, logística, tecnologia, en-
tre outras), que devem ser de-
finidos nesta semana.

Inscrições – Os interessados
em participar deste 1º. Encon-
tro Bunkyo Rural devem pa-
gar R$ 50,00 como taxa de ins-
crição (que inclui as refeições)
e, caso necessitem, estará sen-
do disponibilizado transporte
em ônibus especiais até
Pompéia. A hospedagem de-
verá ser providenciada pelo
próprio participante.

Para efetuar a inscrição, o
interessado deverá depositar o
valor da taxa de inscrição (se
desejar, a taxa de transporte
também) no Banco Real S/A -
Agência 1551 – Conta Cor-

rente nº 9002220-0. Depois, é
necessário encaminhar o com-
provante de depósito juntamen-
te com o nome completo e te-
lefone de contato para o e-mail
evento@bunkyo.org.br (A/C
de Everton) ou pelo fax (11)
3208-5519.

(Aldo Shiguti)

1º ENCONTRO BUNKYO RURAL

QUANDO: 16 E 17 DE OUTUBRO (SEXTA

E SÁBADO), A PARTIR DAS 9H

ONDE: FUNDAÇÃO SHUNJI NISHIMURA

(AV. FUNDAÇÃO SHUNJI NISHIMURA,
605 – POMPÉIA-SP)
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00
TAXA DE TRANSPORTE: SÃO PAULO/
POMPÉIA/SÃO PAULO: R$ 100,00
(OPCIONAL)
MAIS INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755
OU WWW.BUNKYO.ORG.BR

ARQUIVO

Manutenção dos solos e agregação de valores nos produtos agrícolas também estarão em pauta

*MAYUMI KAWAMURA

Nosso primeiro contato com
as crianças que retornaram do
Japão acompanhando seus pais,
foi ainda no ano de 1998. Des-
de então, se passaram 11 anos,
anos estes de muitos desafios,
alguns tropeços e muitas con-
quistas. Durante este período,
por mais que sentíamos que
estávamos preparados para re-
ceber estas crianças em nosso
estabelecimento de ensino, cada
uma delas nos fazia lembrar que
a tarefa não era tão fácil as-
sim, pois, cada uma trazia con-
sigo uma experiência própria de
vida e comportamentos desafi-
adores.

A nossa prioridade em re-
lação à readaptação destas
crianças foi trabalhar a parte
emocional, pois qualquer aqui-
sição de conhecimento só se

DEBATES 2

Buscando o equilíbrio entre a mente e a alma (Parte 1)
torna possível se podemos con-
tar com o equilíbrio entre a
mente e a alma. E, estas cri-
anças, por conseqüência da
mudança brusca de país, que
resultava em uma mudança
nos hábitos e costumes que a
cercavam, desconfiavam de
tudo e de todos desequilibran-
do totalmente o seu estado
emocional.

Bastava notar um grupinho
rindo perto delas para conclu-
írem que estavam falando mal
e rindo delas; em aula se sen-
tiam aquém das outras por não
compreenderem a língua, es-
tas situações contribuíam para
que se fechassem para as pes-
soas que as cercavam.

A comunicação aluno-edu-
cador não fluía de forma natu-
ral, era sempre rodeada por um
ar de desconfiança. Assim, o
projeto “readaptação” teve

como seu ponto forte um tra-
balho voltado à aquisição da
confiança entre o aluno e os
educadores. Era um trabalho
contínuo que começava no iní-
cio do dia, sempre lhes dirigin-
do um cumprimento chaman-
do-as pelo nome com um leve
toque em seus ombros, este
mesmo gesto era repetido por
várias vezes ao longo do dia,
para que sentissem que elas
nos eram muito importantes.

A maioria das crianças que
tivemos o prazer de receber em
nossa instituição estava num
nível de escolaridade adianta-
do, equivalente ao nosso ensi-
no fundamental 2, mas não pos-
suíam conhecimento da escrita
e da linguagem falada. A for-
ma mais fácil para se trabalhar
com elas seria separando-as de
sua classe para que tivessem
aulas somente de língua portu-

guesa até que houvesse uma
aquisição de vocabulário razo-
ável ou então inseri-las em clas-
ses de anos básicos. Porém,
isso faria com que elas levas-
sem mais tempo para se
entrosarem, além de atrapalhar
a construção da auto-estima.

Assim, optamos por inseri-
las de imediato em suas respec-
tivas salas de aula e os profes-
sores ficaram incumbidos de
elaborar um plano de curso es-
pecífico para que estas crian-
ças atingissem um conhecimen-
to razoável do conteúdo desen-
volvido, em um curto espaço de
tempo. Cabe ressaltar que esta
tarefa exigia uma dedicação e
um grande comprometimento
por parte dos educadores, sem
os quais o projeto “readapta-
ção” não teria o sucesso que
foi alcançado.

A angústia e a vergonha que

sentiam por causa da defasa-
gem nos conhecimentos das
matérias do currículo brasilei-
ro, como história, geografia,
português e outras eram ame-
nizada pelos elogios recebidos
nas aulas de língua japonesa,
música e educação física, ma-
térias que no Japão, como em
todos os países do primeiro
mundo, são desenvolvidas com
muita seriedade. Sempre que
podíamos, incentivávamos os
alunos a falarem sobre suas vi-
das no Japão. Cabia aos cole-
gas de classe ajudar estes alu-
nos a se adaptarem, o mais rá-
pido possível, com a rotina es-
colar brasileira.

Esta troca trazia benefícios
na aquisição do vocabulário.

Entre estas crianças pode-
mos citar o caso de um aluno,
filho de um casal nissei que
nasceu no Japão e frequenta-

va a escola daquele país.
Quando estava na sétima sé-
rie, por decisão de seus pais,
teve que retornar pela primei-
ra vez ao Brasil. Infelizmente,
não entendia nada de nossa lín-
gua, nem mesmo o bom dia,
mas por ser um menino de tem-
peramento muito bom e extre-
mamente extrovertido, a sua
adaptação ao ambiente esco-
lar e a aquisição do vocabulá-
rio da língua portuguesa foram
muito rápidas.

Mayumi Kawamura Madueño
Silva – Formada em Educação Fí-
sica pela USP / Curso de Exten-
são em Administração Escolar /
Atuou como professora de língua
Japonesa de 1984 a 2004 / Assu-
miu a direção do Colégio Oshiman
e Curso Shohaku a partir de 1996
/ Atualmente te o seu trabalho vol-
tado para a formação integral do
ser humano.

(PARTE 2)

*KEIKO SHIMADA ANRAKU

O que facilita a integração
do aluno na escola é exata-
mente esse equilíbrio: “sou
aprendiz” no período matuti-
no, onde os colegas me aju-
dam, mas à tarde acontece o
contrário, isto é, “sou o me-
lhor da turma”. A questão da
auto-estima está resolvido.

Os demais alunos apren-
deram, ao longo dos anos, a
ter consciência de que aque-
le aluno novo que acabou de
retornar do Japão, tem difi-
culdades hoje, temporaria-
mente, que será sanada den-
tro de um prazo. Não se tem
notícias de “ijime”/ bullying
entre eles, aliás isto não
acontece no Cenibras, pela
natureza de sua composi-
ção: 44% de não Nikkeis e
56% de nikkeis, já convivem
com as diferenças no seu
cotidiano.

Em relação ao possível
prazo de adaptação e para
evitar a ansiedade e estresse
da família, na conversa peri-
ódica com os pais, traçamos
metas para cada criança, ob-
servada a condição de cada
uma, para que ela esteja
acompanhando, de fato,
aquela série/ano/ dentro de 1,
2 ou 3 anos, conforme o caso.

Há famílias que deixam
os filhos no Cenibras, pelo
tempo pré-determinado – 1
ou 2 anos – é quanto elas po-
dem investir, em tempo e di-
nheiro, intensivamente, para
tentar adaptar o filho na es-
cola pública brasileira, pos-
teriormente.

Cenibras  recebeu uma
professora via Jica, que se
afastou de sua sala de aula,
em Nagoya, por 2 anos, para
assimilar a língua/cultura bra-
sileira em convivência com
os alunos, com o objetivo de
usar o conhecimento/now
how adquiridos aqui, no Ja-
pão, para melhor entender os
nossos brasileirinhos que lá se
encontram.

Além do idioma que é mui-
to diferente, muito mais com-
plicado é a diferença de cul-
tura entre os 2 países, o que
é de costume aqui  lá pode
ser um escândalo, como por
exemplo o simples cumpri-
mento diário, desde aperto de
mão, um abraço e também
um beijinho no rosto. As cri-
anças podem levar bronca
sobre alguma coisa que na
cabeça delas não tem nada
de mais, afinal, foram  edu-
cadas num país multicultural.

O que nós pensamos aqui
é que devido a diferenças cul-
turais marcantes, se é possí-
vel, a escola receptora do Ja-
pão, se preparar em conver-
sas sobre crianças estrangei-
ras que estão chegando e
abrir mais o leque de conhe-
cimentos sobre usos e costu-
mes de outro país, contribu-
indo para compreender me-
lhor e respeitar os diferentes.

Acreditamos que as As-

sociações Japonesas estejam
arregaçando as mangas para
oferecer, de alguma forma a
atenção necessária aos
nikkeis carentes de informa-
ções e assessoria, que retor-
naram ao Brasil, sem ter con-
quistado a melhoria de vida
almejada.

O que se ouve na cidade
de Suzano, através de pesso-
as abnegadas ligadas aos
bunkyos é sobre montar um
projeto abrangente tipo
Kaeru, envolvendo professo-
res que cuidariam, voluntari-
amente de alfabetização, re-
forço e recuperação em por-
tuguês e também para dar
continuidade ao ensino de ja-
ponês – a língua poderia cair
em desuso, o que seria uma
perda lamentável – para os
filhos de dekasseguis matri-
culados em escolas públicas.

Parece que é uma solu-
ção viável, com a necessida-
de de início urgente por tem-
po necessário para cada caso.

Um ótimo exemplo de par-
ticipação do segmento da so-
ciedade é a IBM Internacio-
nal que desenvolve o projeto
Mentorplace, no qual 10 fun-
cionários voluntários da IBM-
Japan, trocam e-mails por 3
meses, para se comunicarem
em nihongo, com 10 alunos do
Cenibras. É um projeto pio-
neiro entre 2 países. Dentre
o grupo de alunos seleciona-
dos há 3 filhos de dekasse-
guis que se destacaram na
aula; valorizou-se o estudo de
japonês para uma utilização
prática, como é o caso da
IBM, que merece toda con-
sideração pela sua iniciativa.

Com toda essa situação,
quem precisa neste momen-
to de uma ajuda, a qual não
podemos negar, são as famí-
lias que retornaram e ainda
retornarão sem condições fi-
nanceiras para colocar o fi-
lho em escolas que tenham
condições de recebê-los e
encaminhá-los satisfatoria-
mente. A palavra exclusão
não poderá ser sua compa-
nheira até aqui na sua pátria.

Não consideremos as cri-
anças como vítimas, pois sa-
bemos que todo o conheci-
mento adquirido até então,
aqui e/ou no Japão terá uma
valia ao longo de sua vida,
portanto, nem os pais devem
ter consciência pesada, por
ter levado as crianças para lá,
o que importa é poder dar
melhores condições possíveis
para adaptação nas escolas
brasileiras, para o prossegui-
mento de estudos.

Fica o questionamento:
Conseguimos dar atenção à
uma minoria, e os demais que
não conseguem ter acesso à
essa modalidade de escola?

*Keiko Shimada Anraku
Diretora de Escola estadual apo-
sentada.
Nasceu em 1948 em Hokkaido e
chegou ao Brasil em 1957.
Atualmente dirige o Centro Edu-
cacional Nipo brasileiro de Su-
zano-Cenibras

DEBATES 1

Crianças que retornam do
Japão: Um olhar pedagógico
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Verba de emenda parlamentar
garante continuidade das obras

MUSEU MANABU MABE

O presidente do Instituto
Paulo Kobayashi (IPK),
Victor Kobayashi que apóia
o projeto de implantação do
Museu de Arte Moderna
Nipo-Brasileira, vê com bons
olhos. Para ele o museu che-
gará para apoiar a cultura
brasileira, até porque os ar-
tistas nikkeis têm muito a aju-
dar. “Temos museu afro-bra-
sileiro, museus segmentados,
e o Museu Manabu Mabe
será de suma importância
para os artistas terem um es-
paço para divulgar os seus
trabalhos. A própria comuni-
dade sentia a necessidade de
um espaço para os artistas

conhecidos e desconhecidos,
no universo cultural, não ne-
cessariamente do público co-
mum”, assegura o professor de
administração da Universida-
de Paulista (UNIP).

Para Victor Kobayashi vári-
as grandes obras foram realiza-
das no contexto das comemo-
rações do Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil, e da
comunidade nikkei, como par-
ques construídos, escolas refor-
madas, estádio de beisebol, e um
museu diferenciado era o que
faltava. “Apoiamos o projeto
como um todo na divulgação,
contamos com a ajuda do então
assessor especial de comunica-

ção do governo José Serra, Sér-
gio Kobayashi”, lembra.

Na visão do hoje advogado
e consultor jurídico Aurélio
Nomura, autor da emenda par-
lamentar municipal aprovada
em 2008 e liberada recente-
mente, o museu vai atender um
sonho do artista Manabu
Mabe. O ex-vereador garante
que o local reunirá um grande
acervo, construído com o pas-
sar do tempo, que abrigará tra-
balhos de vários artistas
nikkeis. “Era um sonho de o
autodidata Manabu Mabe ter
um espaço para fazer traba-
lho social. Eu acredito que te-
remos novo museu, um espa-

ço de divulgação e formação
de novos talentos”, atesta.

Para Aurélio Nomura no
museu vai estar os maiores
artistas consagrados, terá uma
coleção da história da comuni-
dade com quadros de todos os
pintores nipo-brasileiros. “O
museu reunirá os artistas que
deram uma grande participa-
ção no Centenário. Dei uma
mão, vai ser um grande marco
e referência internacional para
São Paulo e para o Brasil”, fi-
naliza ele que em 2009 vai tra-
balhar na coordenação da cam-
panha da senadora Marina Sil-
va (PV-AC) à presidência da
república.                  (AJS)

Novo museu deve servir de palco para formação de novos talentos

O secretário municipal de
Educação de Ubatuba, Arnal-
do da Silva Alves, recebeu, no
último dia 28, em seu gabinete
o professor assistente da Fa-
culdade de Ciências Humanas
da Universidade de Osaka, no
Japão, e seus alunos de douto-
rado em Educação, Yamamo-
to Kousuke e a brasileira Ja-
queline Kimura Nakaya.

Os três representantes da
Universidade de Osaka estão
visitando o Brasil para uma
pesquisa de campo sobre as
políticas educacionais adota-
das no país, já tendo passado
pelas cidades de Brasília, Lon-

drina e São Paulo, sendo
Ubatuba a última cidade visi-
tada no Brasil.

Essa pesquisa faz parte de
um projeto que está sendo de-
senvolvido pela Universidade de
Osaka. Os alunos de Doutora-
do em Educação foram dividi-
dos em grupos e cada um des-
ses grupos ficou responsável
por visitar e coletar as informa-
ções dos oito países escolhidos
para essa pesquisa, sendo eles:
França, Inglaterra, Estados
Unidos, Alemanha, Finlândia,
Austrália, Escócia e Brasil.

Na conversa com o secre-
tário de Educação de Ubatuba,

INTERCÂMBIO

Pesquisadores da Universidade de Osaka visitam Ubatuba
os pesquisadores mostraram-
se muito interessados em sa-
ber mais sobre a estrutura edu-
cacional da rede municipal de
ensino, citando os resultados
positivos que o município apre-
sentou na última avaliação di-
vulgada do Ideb – Índice de
Desenvolvimento da Educação
Básica, realizado pelo Minis-
tério da Educação.

O grupo de pesquisadores
mostrou-se bastante interessa-
do nas políticas públicas ado-
tadas pelo município de
Ubatuba como o investimento
na primeira formação acadê-
mica do professor e na forma-

ção continuada deste, uma vez
que Ubatuba possui há vários
anos uma parceria com univer-
sidades na qual são ofertadas
bolsas de 50% aos professo-
res da rede para realização do
curso de Pedagogia.

Surpresa – Outra boa surpre-
sa para os pesquisadores de
Osaka é a presença de profes-
sores coordenadores e de uma
equipe multidisciplinar com
psicólogas, fonoaudióloga e
psicopedagogas, já que no Ja-
pão, segundo o professor
Isamu Suzuki, essa estrutura
ainda não é utilizada.

VENDO EXCELENTE APTO.

Residência + Escritório
1 QUADRA DA PAULISTA

Mobília de primeira
2 aptos em 1 (personalizado). Ambiente de escritório (50m²)
totalmente independente. Residência c/150m². 3 dorms.
(1 suíte) + copa / cozinha amplas.  Sala de estar com 2 am-
bientes. Bairro Paraíso, próx. Av. Paulista. 1 vaga de garagem.
R$ 620.000. Aceitam-se propostas. Tr. Direto c/proprietário no
telefone 7133-0469.  E-mail: joaocarlos@tropicus.com.br

– PARTE II –
(FINAL)

Os pais adotantes deve-
rão passar por uma prepara-
ção psicossocial e jurídica. Se
não o fizer dentro de um ano,
sua inscrição será cancelada.

A nova lei fala em cadas-
tro nacional e estadual de pais
adotante, diferente para os
nacionais e para os estrangei-
ros. Cria, também, um cadas-
tro de crianças aptas a ado-
ção.

Traz a novel legislação a
figura da família externa. De-
pois, de frustrada a tentativa
de manutenção da criança
em seu seio familiar, busca-
se a família externa, consti-
tuída por parentes com os
quais a criança tenha afinida-
de. Os adotantes nacionais
tem preferência sobre os es-
trangeiros.

Os estrangeiros, após, se-
rem considerados aptos pela
justiça de seu país e pela jus-
tiça do Brasil, terão o prazo
de um ano como tempo de
habilitação para efetivar a
adoção.

Todos deverão passar pelo
cadastro nacional de
adotantes, com exceção para
os pedidos feitos por parente
com o qual a criança tenha
afinidade ou por família que
já detém a tutela.

Os tutores e curadores
não poderão adotar o seu tu-
telado ou curatelado enquan-
to permanecerem como tal.

A lei em comento, a de nº
12.010/09, revogou expressa-
mente os §§ 1º ao 3º do art.
392-A da Consolidação das
Leis do Trabalho. A empre-
gada que adotar criança go-
zará de licença maternidade
de 120 dias, atendidos os re-
quisitos legais.

Com razão, insurge-se
contra essa novel legislação,
a eminente Desembargadora
Maria Berenice Dias, espe-
cialista em direito de família,

dizendo que a lei tem muito
propósito e pouca praticida-
de. Entre outros itens, arrola,
a dificuldade de se efetivar a
preparação psicossocial e ju-
rídica dos adotante no prazo
de um ano sob pena de ter a
sua inscrição cancelada. A
implementação de tal progra-
ma depende do governo que
terá dificuldades para
efetivá-lo.

Quanto a proibição da per-
manência da criança em abri-
gos por mais de dois anos é
irreal. Onde elas devem ser
colocadas após esse prazo?

Contrariando tudo que
hoje se aceita em relação aos
homossexuais, a lei não fala
em adoção por casais de ho-
mossexuais. È uma realida-
de que não pode ser ignora-
da.

O processo de adoção é
um procedimento especial
por parte do Poder Público e
requer uma apreciação para
ser formalizada. A competên-
cia para processar e julgar é
do Juiz da Infância e da Ju-
ventude ou o Juiz que exerça
essa função. A competência
será determinada pelo domi-
cílio dos pais ou responsável
ou pelo lugar onde se encon-
tre a criança ou adolescente,
à falta dos pais ou responsá-
vel.

Com a adoção desapare-
cem todos os laços com a fa-
mília natural. O parentesco
agora é com a família
adotante. Daí decorrem direi-
tos e obrigações entre o ado-
tado e a nova família, princi-
palmente, em relação à su-
cessão e prestação de alimen-
tos.

Diante de tantos proble-
mas sociais que perturbam a
sociedade, o empenho para
solucionar o problema do
menor é o mais acertado,
considerando que a criança
bem educada, com direitos e
limites será menos vulnerável
à prática de atos antissociais.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

A NOVA LEI DE ADOÇÃOAsobras para a implan-
tação do Museu de
Arte Moderna Nipo-

Brasileira Manabu Mabe es-
tão a todo vapor nas dependên-
cias do que era antes o antigo
Colégio Campos Salles. Um
ato solene que garantirá a con-
tinuidade do projeto será reali-
zado domingo (dia 4 de outu-
bro) na Liberdade, centro de
São Paulo, com a participação
de representantes do Instituto
Manabu Mabe e da Prefeitu-
ra de São Paulo.

Segundo Yugo Mabe a via-
bilização do projeto em parce-
ria com a Secretaria Munici-
pal de São Paulo, através de
emenda parlamentar do então
vereador Aurélio Nomura para
este ano, e aprovada este mês,
vai possibilitar a realização da
metade do projeto como um
todo. “Com a verba no valor
de R$ 2 milhões vamos somar
e conseguir realizar quase
metade do projeto total. Esse
novo recurso será destinado
para as fachadas internas, la-
jes, térreo e mezanino, hidráu-
lica, elétrica e outros”, afirma.
Até o momento três fachadas
externas foram concluídas e os
trabalhos estão voltados para
a remoção de terra para as
obras do sub-solo.

Yugo Mabe informa que o
projeto que está em sua segun-
da etapa das três programadas,
também conta com o apoio de
verbas de emendas parlamen-
tares dos deputados federais
Walter Ihoshi (DEM/SP) e
William Woo (PSDB/SP). As
duas estão em fase de análise
e sem previsão de liberação. “O
projeto conta ainda com apoio
da Lei Federal de Incentivo à
Cultura, conhecida por Lei Rou-
anet, da lei Proac de Difusão
da Literatura no Estado de São
Paulo, e da lei municipal Mar-
cos Mendonça de incentivo à
cultura”, destaca ele ao confir-
mar que o projeto tem um cus-
to de R$ 10 milhões.

O artista plástico anuncia
que está procurando empresas
que invistam através das leis
de incentivo a cultura para
apoiar o projeto. “Caso surjam
patrocinadores de outras fon-
tes não haverá a necessidade
da terceira etapa da Lei Rou-

ta ele ao antecipar que o mu-
seu não será apenas nipo-bra-
sileiro, mas também que aten-
da todas as etnias.

“Temos que levar e mos-
trar a arte de grandes autores
que trazem e levam cultura. O
museu terá oficinas de arte,
exposições temporárias, audi-
tório multimídia, e outros. A
idéia é fazer com que ele te-
nha facilidades como acesso,
se torne um local multifuncio-
nal”, adianta.

Para Yugo Mabe todo apoio
é bom para qualquer projeto.
Ele não cansa de dizer que o
instituto é grato à Prefeitura de
São Paulo que investe para o
futuro da cidade, e possibilita
avançar para a criação de
mais um espaço cultural, pre-
senteando a população com
um museu dinâmico e
participativo.

Yugo Mabe aproveitou para
agradecer a todos que de al-
guma forma ajudaram no pro-
jeto, seja divulgando ou patro-
cinando. “Todos que viram o
estado da antiga Escola Cam-
pos Salles em 2006 já tem uma
outra visão quando transita
pela Rua São Joaquim no bair-
ro da Liberdade. Depois de
concluído será arte do roteiro
turístico cultural”, admite.

(Afonso José de Sousa)

Para Yugo Mabe, o projeto do museu vai durar muitos anos e criar novos talentos profissionais

REPRODUÇÃO

anet”, revela. Para ele dos mui-
tos eventos culturais o projeto
do museu vai durar muitos
anos e criar novos talentos, no-
vos profissionais. “Será um
museu que ficará marcado
para a história”, completa.

Com base nas dificuldades
naturais Yugo Mabe disse que
é difícil trabalhar com datas ao
ser questionado se falta muito
para a conclusão do restauro
do colégio e da conclusão das
obras do museu. De acordo
com ele tudo depende de ver-
bas e quanto mais investimen-
to e patrocínio de empresas
houver mais rápido será con-
cluído. “Por se tratar de res-
tauração que leva tempo, é di-
fícil informar uma data para a

Yugo: “Será um museu que ficará marcado para a história”

conclusão das obras, só me-
xendo na obra é que vamos
saber o procedimento e o tem-
po necessário para a restau-
ração”, ressalta.

Yugo Mabe lembra que o
instituto iniciou o projeto em
2006, apresentado para o Con-
selho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artís-
tico e Turístico (Condephaat),
e recebeu a permissão de uso
do Colégio Campos Salles du-
rante a gestão do então gover-
nador Geraldo Alckmin. “É um
projeto que vem caminhando
com muito carinho, estamos tra-
balhando para que o museu seja
referência para pesquisas e
seja palco para intercâmbios
com outros países”, argumen-
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CIDADES/EMBU DAS ARTES

7º Festival de Flores e Plantas
prossegue neste fim de semana

Alcachofras e vinhos, atra-
ções de palco e itinerante, par-
que de diversão, minifazenda,
trilha ecológica, museu, Espa-
ço Gourmet, Mercado da Al-
cachofra, essas e outras ativi-
dades serão encontradas na
17ª edição da Expo São Ro-
que, que ocorre de 9 a 31 de
outubro e 1 e 2 de novembro,
das 10h às 22h, sempre as sex-
tas, sábados, domingos e feri-
ados, no Recanto da Cascata,
na Estância Turística de São
Roque (distante cerca de 60
km da Capital). Promovida
pelo Sindusvinho – Sindicato da
Indústria do Vinho de São Ro-
que, o evento deve reunir mais
de 70 mil pessoas que buscam
lazer, diversão e ainda degus-
tação dos vinhos e apreciação
dos mais variados pratos pre-
parados com alcachofra. O
recinto possui 50 mil m² cer-
cado pela Mata Atlântica, que
além da beleza, promove um
clima de montanha.

A novidade deste ano é um
espaço representando uma
vila, antiga moradia dos habi-
tantes da cidade que sedia a
festa. Para contextualizar ain-
da mais à informação, os
vinhateiros marcam presença
no evento com estandes de
suas vinícolas, a fim de ofere-
cer aos visitantes a oportuni-
dade de conhecer esta bebida,
que tornou o local sinônimo da
terra do vinho. As degustações
ocorrem durante todo o horá-
rio da feira.

O lançamento da 17ª Expo
São Roque é o Licor de Alca-
chofra. Considerada uma igua-
ria exótica, com propriedades
nutritivas, rica em vitaminas e
minerais, a alcachofra auxilia
no funcionamento do fígado e
facilita a produção de substân-
cias responsáveis pela diges-
tão das gorduras. Conciliando
todas essas características
com as propriedades do licor,
a bebida além de um sabor ini-
gualável se torna um grande
auxiliador digestivo.

Em Embi, é possível adquirir alcachofra das mais variadas formas

DIVULGAÇÃO

cada edição da festa. As pes-
soas com deficiência têm toda
a acessibilidade necessária,
com rampas de acesso e be-
bedouros de água na altura
certa para cadeirantes.

O local conta ainda com
posto de enfermagem, segu-
ranças, lanchonete e estacio-
namento com seguro.

17ª EXPO SÃO ROQUE
ONDE: RECANTO DA CASCATA – SÃO

ROQUE (RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM

60, COM ACESSO TAMBÉM PELA CASTELLO

BRANCO, SAÍDA 54 B)
QUANDO: DE 9 A 31 DE OUTUBRO E 1 E
2 DE NOVEMBRO, SEMPRE DE SEXTA A

DOMINGO E FERIADOS

HORÁRIO: DAS 10H ÀS 22H

PREÇOS: R$ 3,00 (SEXTA-FEIRA E APÓS

ÀS 18H); R$ 10,00 (SÁBADOS E

DOMINGOS). ESTUDANTES E PESSOAS ACIMA

DE 60 ANOS PAGAM MEIA-ENTRADA.
CRIANÇAS ATÉ 8 ANOS ACOMPANHADAS

NÃO PAGAM

ESTACIONAMENTO: R$ 10,00
INFORMAÇÕES: (11) 4712.3231
WWW.EXPOSAOROQUE.COM.

Outro ambiente que prome-
te chamar a atenção é o Mer-
cado de Alcachofra, onde é
possível adquirir a alcachofra
das mais variadas formas: in
natura, em conserva, patê ou
pratos congelados. Em plena
safra, esta delícia gastronômi-
ca, também aparece nos res-
taurantes da festa como risoto,
pastel, salpicão, vinagrete,
strogonoff, massas, entre ou-
tros. Além disso, os visitantes
podem aprender a preparar os
pratos no Espaço Gourmet.

Atrações – Com mais de 90
estandes onde são expostos
variados produtos, que vão
desde doces caseiros, licores,
artesanato, roupas, plantas e
até artigos para casa, a festa
atrai cada vez mais visitantes
interessados em entretenimen-
to. Além disso, diversas atra-
ções, como apresentação de
grupos musicais, danças típicas
e banda itinerante completam
o espetáculo. Para surpreen-
der ainda mais os turistas, os
promotores do evento realizam,
todos os dias da festa, às 17h00,
a tradicional Pisa da Uva que
anima e coloca o público para
dançar e pisar a fruta ao som
da Tarantella.

A cada ano o Recanto da
Cascata, local do evento, re-

cebe investimentos para me-
lhorar sua infraestrutura. As
áreas de alimentação foram
expandidas e o público terá
mais uma opção de restauran-
te, sendo este especializado em
massa. Além disso, os pontos
de descanso, paisagismo e
ambientação são renovados a

CIDADES/SÃO ROQUE

17ª Expo São Roque apresenta uma Vila em Festa

O7º Festival de Flores e
Plantas de Embu das
Artes, evento que ce-

lebra os 40 anos da tradicional
feira, prossegue neste fim de
semana (3 e 4 de outubro), no
Parque Lago Francisco Rizzo,
com muitas atrações para os
visitantes. Entre elas uma ré-
plica da Maria Fumaça, que
transporta gratuitamente o pú-
blico do Centro Histórico de
Embu ao Parque. Entre as ati-
vidades comemorativas estão
o estande “Arte ao vivo”, onde
artistas e artesãos trabalham
em um ateliê ao ar livre, e uma
réplica do Coreto do Largo 21
de Abril.

Outras referências ao con-
texto artístico da cidade estão
representados no estande de
paisagismo, já na recepção do
espaço de exposições. Painéis
pintados à mão remetem ao
tempo em que o movimento
artístico começou a se formar
no entorno do Museu Jesuíta
de Arte Sacra. Peças de diver-
sos estilos completam o cená-
rio.

Organizado pelo Governo da
Cidade de Embu das Artes, em
parceria com os produtores de
plantas da região e a Associa-
ção Industrial e de Serviços, o
7º festival de Plantas e Flores é
uma iniciativa das Secretarias
de Turismo, de Meio-Ambien-
te e de Cultura, juntamente
com a Associação dos Produ-
tores Rurais de Embu, repre-
sentada por Guaci Toshiaki
Kagawa, e da Associação Co-
mercial, Industrial e de Servi-
ços, tendo Paulo Ayres como

representante. A realização do
Festival teve, pela primeira vez,
o patrocínio do Ministério do
Turismo, o que permitiu ofere-
cer melhores condições estru-
turais aos expositores e de ser-
viços aos visitantes.

Além das flores, plantas,
artesanatos e quadros típicos
da cidade, os visitantes tem
ainda a sua disposição 17 bar-
racas dos mais variados ali-
mentos, entre opções da gas-
tronomia japonesa e brasileira,
num espaço coberto de apro-
ximadamente 200m².

 Shows musicais, aulas de
cultivo de orquídeas, oficinas
diversas, atividades para as
crianças, um espetáculo cir-
cense por dia e uma grande

programação, completam o úl-
timo fim de semana do festi-
val com muita cultura e diver-
são.

Na abertura, no último dia
26, o prefeito prefeito Chico
Brito deu as boas-vindas aos
visitantes e ressaltou a impor-
tância do potencial produtor e
da contribuição da comunida-
de japonesa para o desenvol-
vimento da cidade.

Sumô – A programação cul-
tural também traz atrações fol-
clóricas que lembram a origem
de Embu das Artes e outras
mostram a influência japone-
sa na localidade. No sábado
aconteceram apresentações
do Teatro de Sombras japonês

e a Dança do Jongo. Entre os
destaques do domingo estive-
ram a Dança do Café e o gru-
po Himawari. A programação
deste sábado e domingo inclui
ainda oficinas de origami, flo-
res de papel, ikebana e cultivo
de orquídeas. Além de danças
folclóricas e uma demonstra-
ção de sumô.

7º FESTIVAL DE PLANTAS E
FLORES EM EMBU DAS ARTES
QUANDO: DIAS 3 E 4 DE OUTUBRO, DAS

9 ÀS 18H

ONDE: PARQUE LAGO FRANCISCO RIZZO

(RUA ALBERTO GIOSA, 300 - KM 282
DA RODOVIA REGIS BITENCOURT -
BR 116)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/4704-6565

Na cerimônia de abertura, prefeito destacou a contribuição da comundade nikkei para o município
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CIDADES/LONDRINA

Prefeito de Londrina e comitiva
encerram visita ao Japão

A comitiva londrinense in-
tegrante da a 37ª Missão Eco-
nômica da Câmara do Comér-
cio e Indústria Brasil-Japão do
Paraná foi recebida nesta sex-
ta-feira (dia 30), pela direção
da Universidade Soka Gakkai,
em Tóquio. Na ocasião, o pre-
feito de Londrina, Barbosa
Neto convidou oficialmente o
presidente mundial da institui-
ção, Daisaku Ikeda, a visitar
Londrina para os festejos dos
75 anos da cidade.

Na oportunidade, em dezem-
bro, também será comemorado
os 10 anos da criação do Par-
que Ecológico Daisaku Ikeda,
que fica no Patrimônio Três
Bocas (região sul) a 12 km do
centro de Londrina, no caminho
para o distrito de Maravilha.

No dia 28, os paranaenses
foram recepcionados, em au-
diência, pelo diretor geral da
Japan Football Association
(JFA), entidade máxima do
futebol japonês, Hiromi Hara,
e pelo gerente-geral da entida-
de, Masato Watanabe.

Futebol – Os londrinenses, que
integram a 37ª Missão Econô-
mica da Câmara de Comércio
e Indústria Brasil Japão do Pa-
raná ao Japão, liderada pelo pre-

sidente de honta da entidade,
Antonio Ueno, formalizaram o
convite para a participação da
seleção japonesa na Copa Bra-
sil Sub-15, cuja nona edição da
competição será disputa em ju-
nho do próximo ano, em Lon-
drina. A comitiva entregou tam-
bém um relatório deste ano do
torneio vencido pela equipe do
Internacional/RS para os diri-
gentes.  Barbosa Neto ainda
falou das intenções da prefei-
tura em garantir que a cidade
seja uma subsede da Copa do
Mundo que será disputada no
Brasil em 2014 e disse que gos-
taria de ver a cidade abrigando
a seleção japonesa principal.

“O senhor Hiromi Hara, di-
retor geral da JFA, nos deu es-
peranças de que eles poderão
disputar a competição, Copa
Brasil Sub-15, que se fortale-
ce a cada ano”, declarou o pre-
feito. Para Jairo Tamura, “esta
pode ser a porta de entrada
para recebermos a seleção
principal do Japão, em 2014.”
O secretário municipal de Ges-
tão Publica, que fala o japonês
de forma fluente, apresentou
dados sobre a infra-estrutura
da cidade “para que os japo-
neses se sintam em casa em
Londrina”, disse  Takahara.

DIVULGAÇÃO

dokai de Registro, promovido
pelo Bunkyo e Registro Base
Ball Club foi adiando para o
feriado de 12 de outubro. O
evento terá início às 9h30 ho-
ras no campo de beisebol do
RBBC.

A Fenivar (Federação das
Entidades Nikkeis do Vale do
Ribeira) realizou no dia 12 de
setembro, na sede da Acenibra
(Associação Cultural, Benefi-
cente e Esportiva de Jacupi-
ranga), sua sétima reunião.
Estiveram presentes o presi-
dente da entidade, Toshiaki
Yamamura, representantes dos
Bunkyos do Vale do Ribeira e
uma comitiva da Associação
Cultural e Assistencial Kana-
gawa de São Paulo chefiada
pelo presidente Hiroshi
Murata.  Após a reunião, fo-
ram apresentados um breve
histórico sobre quem foi Nino-
miya Kinjiroe sua filosofia de
vida, e uma palestra abordan-
do os ensinamentos que foram
aplicados no passado com su-
cesso e que hoje estão relega-
dos, principal objetivo do Pro-
jeto Ninomiya Kinjiro.

Undokai – A tradicional Un-

VALE DO RIBEIRA

Reunião da Fenivar discute
projeto Ninomiya Kinjiro

A comitiva de “Associação Kana-
gawa” de São Paulo em frente à
estátua de Ninomiya Kinjiro

DIVULGAÇÃO

CIDADES/JABOTICABAL

Política de corte de gastos rende cerca de R$ 1,7 milhão aos
cofres da Prefeitura de Jaboticabal

A crise econômica que pe-
gou o mundo de surpresa em
setembro do ano passado, aca-
bou influenciando diretamen-
te o orçamento das Prefeitu-
ras. Em Jaboticabal (SP) não
foi diferente. Com a queda na
arrecadação, a atual adminis-
tração adotou uma série de ati-
tudes, tanto para a contenção
de gastos como também para
o aumento da entrada de di-
nheiro.

Em parceria com o Senac,
representantes dos departa-
mentos da Prefeitura Munici-
pal reúnem-se uma vez por
semana para discutir ações
que possam ser implantadas
para a diminuição de gastos

com materiais. E os primeiros
frutos já estão sendo colhidos.
Em balanço divulgado pela
Secretaria da Fazenda, entre
janeiro e agosto desse ano, fo-
ram economizados R$
1.762.000,00 apenas com des-
pesas de materiais de consu-
mo, em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado.

O Secretário da Fazenda,
Júlio César de Jorge, é categó-
rico ao afirmar que o corte de
despesas é de extrema impor-
tância para o fechamento do
ano de 2009, principalmente
devido à queda de arrecadação
registrada nos últimos meses.

Além da redução com ma-
teriais, a Prefeitura Municipal,

no mês de agosto, reduziu em
R$ 232.000,00 os gastos com
Pessoal e Encargos Sociais,
em relação ao mês anterior.

Segundo o Secretário de
Administração e Recursos
Humanos, Ademilson Apareci-
do Servidone, os funcionários
e assessores públicos munici-
pais estão dando um importan-
te exemplo de comprometi-
mento com o dinheiro público.
“Desde o início do ano, esta-
mos atendendo um pedido do
prefeito Hori e conseguindo
uma significante economia
para os cofres do município.
Em tempos de crise, esse tipo
de atitude pode fazer a dife-
rença”, afirmou o secretário.

Renegociação de contratos
– Desde o início do mês de
setembro, a Prefeitura Muni-
cipal, por meio das Secretari-
as da Fazenda e de Adminis-
tração e Recursos Humanos
vem renegociando junto aos
prestadores de serviços e for-
necedores os valores dos con-
tratos. Em alguns casos a re-
dução chegou a 60%.

Apenas nesse período, fo-
ram reduzidos os gastos com
prestação de serviços e forne-
cedores num total de R$
72.337,00. Diante do bom re-
sultado alcançado, a Prefeitu-
ra Municipal continuará
renegociando os seus contra-
tos.

Paranaenses homenagearam a Universidade Soka Gakai
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Furoshiki: tradição milenar chega a Campinas

Depois de conquistar São
Paulo – recentemente
a Fundação Japão pro-

moveu, com sucesso, duas pa-
lestras-demonstrações sobre
o assunto – uma moda chega
de forma prática e charmosa
em Campinas, numa tentati-
va de substituir as poluidoras
sacolas plásticas, tão utiliza-
das em supermercados. Tra-
ta-se do “furoshiki”, feitas de
pano, através de dobraduras
e amarris diferenciados.
“Com apenas um pedaço de
pano quadrado é possível a
transformação e quanto mais
colorido, melhor é o efeito”,
ensina a dona de casa Letícia
Yabiku.

Ela resolveu passar os co-
nhecimentos adquiridos para
outras pessoas e fazer de-
monstrações públicas, divul-
gando esta arte milenar, tão
conhecida e vivida pelos ditians
e batians. Recentemente, ela
esteve presente na Feira Ori-
ental do Instituto Cultural Nipo-
Brasileiro de Campinas, que

acontece todo segundo domin-
go de cada mês, à rua Camar-
go Paes, 118.

Letícia e sua equipe fize-
ram uma demonstração. E logo
foram para a oficina já que os

freqüentadores queriam pôr “a
mão na massa”. Os monitores
ensinavam individualmente e

Com apenas um pedaço de pano quadrado é possível a transformação, diz Letícia Yabiku

REPRODUÇÃO

todos levavam um folheto ex-
plicativo com figuras demons-
trando passo a passo.

Durante toda a Feira, os
curiosos iam chegando e de
repente transformou-se na
atração principal do local. “O
povo brasileiro precisa achar
meios de não poluir mais, pois
se continuarmos assim o mun-
do será destruído pelas nossas
próprias ações”, disse Danie-
la Gonçalves, professora que
estava na oficina.

Com o apoio do marido, o
vereador Luis Yabiku (PDT),
defensor do meio ambiente,
Letícia leva a idéia para todos
os possíveis espaços, até mes-
mo nos caixas de supermerca-
dos. Ela abre uma toalha de
1mx1m, que carrega na bolsa,
dobre em triângulo, dá nós nas
pontas, vira do avesso e pron-
to, está feita a sacola.

 Tradicionalmente, usava-
se lenços de seda ou de algo-
dão para fazer as sacolas, que
eram levadas nos banhos de
ofurô, em forma de trouxa,

carregando a roupa dobrada e
embrulhada. E até hoje, o
furoshiki é utilizado para car-
regar bentô nas escolas ou até
mesmo no trabalho.

Com a chegada da moder-
nidade,  esta forma milenar foi
se perdendo, mas no Japão,
ainda se vê a resistência,com
lojas especializadas nos teci-
dos, num verdadeiro show de
cores e texturas. O prejuízo é
grande para o meio ambiente,
as sacolas plásticas demoram
muito tempo para se decom-
por na natureza. Além de di-
minuir a vida útil dos aterros
sanitários, o lixo é responsável
pelas inundações criadas pe-
los entupimentos de bueiros.

“Não se imagina mais uma
perspectiva de crescimento
econômico ou de avanços tec-
nológicos, que não levem em
conta os impactos da ação hu-
mana sobre a natureza”, diz
Yabiku, preocupado com o fu-
turo do Planeta.
(Célia Kataoka, especial
para o Jornal Nippak)

ÁSIA

Um Breve Olhar sobre a República da China (Taiwan)
– PARTE IV –

Sistema Político
Níveis de governo – O Go-

verno Nacional compreende a
presidência e cinco principais
poderes, conhecidos como
Yuan. Atualmente, os gover-
nos locais incluem aqueles dos
18 condados, 5 municipalida-
des autônomas com o mesmo
status hierárquico dos conda-
dos e dois municípios especi-
ais. As revisões de abril de
2009 na Lei de Governo Local
permitem que condados admi-
nistrativos se mesclem ou ele-
vem o status com a permissão
do governo central. A aprova-
ção foi concedida para esta-
belecer 4 novas municipalida-
des especiais (incluindo uma a
ser formada através da inte-
gração do Distrito de
Kaohsiung com a municipali-
dade especial de Kaohsiung)
até dezembro de 2010 e, de-
pois disso, Taiwan terá 5 mu-
nicipalidades especiais, 14 con-
dados e 3 municipalidades com
nível de condado.

A presidência – O presiden-
te é o Chefe de Estado e o
Comandante Supremo das For-
ças Armadas; representa a
nação nas relações externas;
e tem poderes para nomear os
chefes de quatro dos cinco
Yuans, ou poderes do Gover-
no, incluindo o Primeiro-Minis-
tro, que preside o Yuan Exe-
cutivo. O mandato do Presi-
dente e do Vice-Presidente é
de quatro anos com direito a
reeleição para um segundo
mandato.

Os Cinco Poderes do Go-
verno – O Yuan Executivo é
composto por 8 ministérios e
cerca de 30 agências e comis-
sões adicionais, cujos chefes
são nomeados pelo Primeiro-
Ministro e formam o Conse-
lho do Yuan Executivo, comu-
mente conhecido como Gabi-
nete. O Primeiro-Ministro as-
sume toda a responsabilidade
de formular e executar os pro-
gramas e deve reportar-se re-
gularmente ao Yuan Legislati-
vo (Legislatura).

Para aumentar a eficiência

O atual presidente Ma Ying-jeou (centro, dir.) e seu vice, Vincent
Siew, durante campanha eleitoral do KMT

governamental, o Yuan Execu-
tivo está propondo uma refor-
ma organizacional para vigorar
a partir de 2011, o que reduzirá
o número de agências em nível
de Gabinete em cerca de um
quarto, através da criação de
novas agências que se mesclam
ou eliminam as antigas.

Além de revisar e promul-
gar legislações, a Legislatura
realiza audiências sobre ques-
tões de políticas, examina pro-
jetos de leis orçamentárias e
monitora as operações das
agências governamentais. O
Yuan de Exames é responsá-
vel por administrar o sistema
do serviço civil; o Yuan Judici-
al opera o sistema de tribunais
da nação e o Yuan de Contro-
le tem poderes de impedir e
censurar os funcionários, as-
sim como auditar as agências
governamentais.

Nem a nomeação do Pri-
meiro-Ministro pelo Presiden-
te da República, nem as nome-
ações dos ministros pelo Pri-
meiro-Ministro estão sujeitas à
confirmação pela Legislatura.
Entretanto as nomeações pre-
sidenciais dos membros do
Yuan de Controle e do Yuan de
Exames, assim como dos Ma-
gistrados do Yuan Judicial, de-
vem ser confirmadas pelo Yuan
Legislativo. O presidente da
Legislatura é eleito pelos legis-
ladores entre eles mesmos.

Partidos Políticos – Dado o
papel-chave da presidência no
funcionamento geral do gover-
no da República da China, o
termo “partido da situação”

frequentemente denota qual
partido político ocupa o Escri-
tório do Presidente em Taiwan.
O Kuomintang (KMT) mante-
ve a presidência por mais de
cinco décadas antes de o Par-
tido Progressista Democrático
(DPP), de oposição, ganhar as
eleições presidenciais de mar-
ço de 2000 e 2004. O KMT
ganhou novamente a presidên-
cia ao vencer a eleição de
março de 2008. O DPP conti-
nua sendo o principal partido
político a se opor ao KMT nas
eleições presidenciais.

O KMT sempre teve a
maioria dos assentos na Legis-
latura e, após as eleições
legislativas em janeiro de 2008,
agora comanda 71% dos as-
sentos na legislatura contra
24% do DPP. Outros partidos
que tem tido presença signifi-
cativa na legislatura nos últi-
mos anos incluem a União da
Solidariedade Não-Partidária,
o Partido Povo Primeiro e a
União de Solidariedade de Tai-
wan.

A Constituição – A Consti-
tuição da República da China,
promulgada na China continen-
tal em 1º de janeiro de 1947,
não começou a servir ao seu
declarado propósito antes de
1987 quando a lei marcial foi
levantada. Desde então ela

DIVULGAÇÃO

tem passado por sete rodadas
de revisão – em 1991, 1992,
1994, 1997, 1999, 2000 e 2005
– para conseguir se tornar
mais apropriada as condições
atuais da República da China.

Uma das conseqüências
mais importantes dessas emen-
das é que desde 1991 o Go-
verno da República da China
reconheceu que os seus pode-
res sob a Constituição e as leis
da República da China se apli-
cam apenas às áreas que ela
controla. Portanto, o Presiden-
te e os legisladores da Repú-

blica da China são eleitos pelo
povo e a eles prestam contas
apenas daquelas áreas.

De acordo com o último
pacote de emendas constituci-
onais, promulgado em junho de
2005, o número de assentos no
Yuan Legislativo foi cortado ao
meio, de 225 para 113; o man-
dato dos legisladores aumen-
tou de três para quatro anos;

foi implantado um novo siste-
ma eleitoral de “distrito eleito-
ral único, duas votações”; e o
poder para ratificar emendas
constitucionais é agora exer-
cido pelos cidadãos da Repú-
blica da China, através de
referendos.
(Fonte: Divisão de Informações –
Escritório Econômico e Cultural
de Taipei)

Av. Nações Unidas, 21.621
São Paulo - SP - Tel.: (11) 3585-9393
Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1919
São Paulo - SP - Tel.: (11) 2112-2555
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AUXILIAR DE ENTREGA
Rapazes entre 18 e 30 anos

Horário: 8h00 às 17h30, com
disponibilidade para eventuais
trabalhos no período noturno e
finais de semana. Os interessa-
dos devem enviar currículo para:

SILVIA@ZENDAI.COM.BR

DANÇA E MÚSICA

Espetáculo une Piazzolla ao
taikô, flamenco, balé e mímica

Um grande espetáculo
musical, em uma úni-
ca apresentação, vai

ligar no palco Astor Piazzolla
(1921-1992), o maior compo-
sitor de tango da segunda me-
tade do século 20, ao taikô, à
dança flamenca, ao balé clás-
sico e à mímica. Segundo o
diretor e criador Iván Serra, o
espetáculo tem uma integração
inédita, harmônica e até plás-
tica entre as diversas manifes-
tações artísticas.

“Piazzolla: Las Cuatro Es-
taciones Porteñas” está mar-
cado para o dia 3 de outubro,
sábado, às 21h, no Grande
Auditório do Bunkyo (Socieda-
de Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência Social),
em São Paulo, com 1h50 de
duração, sem intervalo. Os in-
gressos custam de R$ 40,00 a
R$ 120,00.

O espetáculo é apresen-
tado basicamente por três
grupos: o Trio Images, um
dos mais notáveis e premia-
dos ensembles musicais, re-
conhecido por seu
virtuosismo em todo o mun-
do; o Tangue Setsuko Taiko
Dojo (dirigido pela atriz dra-
mática Tangue Setsuko, des-
cendente de uma tradicional
família de atores no Japão,
dedicada a manter acesa a
milenar tradição do Taiko-
do), que exibe a sua sólida
musicalidade percussionista
coreografada; e o Grupo Rai-
es, dirigido pela bailarina e
coreógrafa Deborah Nefussi,
que mostra, com seus dança-
rinos, guitarristas, percussio-
nistas e cantor, a extravagân-
cia e o surrealismo da arte do
Flamenco, gênero que possui
presença marcante na músi-
ca do tango (além de
Deborah, integram o grupo os
dançarinos Carolina da Mata,
Ana Paula Campoy e Miguel
Alonso; Yury Cayter, na gui-
tarra; Marcio Boneson, na
guitarra e canto; Luciano
Khatilo, na percussão; e Elisa
Maia, no canto).

Todos trabalham com o
mesmo tema: as quatro esta-
ções. O Trio Images apresen-
ta “Las Cuatro Estaciones
Porteñas”, de Piazzolla, en-
quanto o Tangue Setsuko Taiko
Dojo (formado por Almir
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Kajihara, Ayumi Tanji, Sachi-
ko Watanabe e Shige Oya) e
o Grupo Raies mostram, res-
pectivamente, as “As Quatro
Estações em Tóquio” e “As
Quatro Estações em Madri”,
que compuseram para o espe-
táculo. Além deles, dançarinos
de tango e balé fazem apre-
sentações, belas e sensuais, no
palco.

Mímica – Na abertura do es-
petáculo, o Trio Images, for-
mado pelos maestros Cecília
Guida (violino), Henrique
Müller (viola) e Achille Picchi
(piano), apresenta “ La Muerte
del Angel”, de Piazzolla,
acompanhado pela dupla de
dançarinos de tango Luciana
Mayumi e Emílio Ohnuma.

Depois, os grupos se interca-
lam, apresentando suas inter-
pretações para as estações do
Verão, Outono, Inverno e Pri-
mavera.

No início de estação, há
performances do mímico
Jundi Sassaki e da bailarina
clássica Caroline Reys (que
também participam da aber-
tura do musical). Eles intro-
duzem com performances im-
pressionantes cada estação do
ano. Sassaki, jovem discípulo
do respeitado mímico Luis
Louis, representa ainda a tra-
gicomédia da profissão de
mímico, em um ensaio sobre
a incompreensão e a história
do amor não correspondido.

Mais ou menos na meta-
de do espetáculo será reci-

tado o poema “Ternura”, de
Vinícius de Morais, com o
acompanhamento do
bandoneón do maestro
Emiliano Negro. Ao final, o
Trio Images apresenta
“Adiós Nonino”, composição
de Astor Piazzolla.

Tangue Setsuko – Para o
percussionista do Tangue Se-
tsuko Taikô Dojo, Cláudio
Shigekazu, “o convite veio a
calhar”. “Apesar de o espa-
ço ser bastante familiar para
nós, trata-se de um espetácu-
lo, no mínimo, diferente até
porque o taikô não será a úni-
ca atração do evento. Acho
bem legal porque é uma for-
ma de apresentar o taikô tam-
bém para um público diferen-
te daquele que costumamos
nos apresentar”, diz
Shigekazu, lembrando que o
Tangue Setsuko Taikô Dojo já
se apresentou no Carnaval
paulistano e no tradicional
Bar Brahma, também em São
Paulo, além de eventos de
empresas.

“Mas desta vez será uma
experiência bem diferente”,
conta Shigekazu, que integra
o grupo há dez anos. Segun-
do ele, para o musical, um
dos desafios foi apresentar
músicas que se identificas-
sem com as estações do ano,
como sugere o espetáculo.
“Então, uma de nossas preo-
cupações foi a de falar a
mesma linguagem dos outros
grupos já que temos compo-
sições que falam sobre o
tema mas são específicas
para cada estação. Daí tive-
mos que montá-las”, explicou
Shigekazu, lembrando que
cada música terá cinco mi-
nutos de duração.

Indagado pela reportagem
do Jornal Nippak se o públi-
co pode esperar uma surpre-
sa, com um número reunindo
todos os músicos, Shigekazu
antecipou que não há nada pro-
gramado. “Vamos ver o que vai
acontecer no único ensaio ge-
ral, que acontece nesta sexta-
feira (2)”, disse.

(Aldo Shiguti)

PIAZZOLLA: LAS CUATRO
ESTACIONES PORTEÑAS
QUANDO: DIA 3 DE OUTUBRO (SÁBADO),
ÀS 21H

ONDE: BUNKYO (RUA SÃO JOAQUIM,
381, LIBERDADE. TEL.: 11/3208-1755.
SITE: WWW.BUNKYO.ORG.BR)
CAPACIDADE: 1100.
INGRESSOS: DE R$ 40,00 A R$ 120,00
ONDE COMPRAR: TANGHETTO (MOACIR

OU SILVIA NOS TELS.: 11/3289-8502 E

8772-6554) OU NA LOJA MINIKIMONO

(RUA GALVÃO BUENO, 22, LIBERDADE,
TEL.: 11/3208-0322)
NO DIAS 2 E 3 DE OUTUBRO, DAS 10H ÀS

18H NA SECRETARIADO BUNKYO

Grupo foi  fundado com o objetivo de divulgar a arte de tocar taiko, mantendo a cultura japonesa

De acordo com Serra, espetáculo evolui para o horizonte moderno

Abertura

“La muerte del Angel” – com-
posição: Astor Piazzolla, com
arranjo de Ricardo Guida. Inter-
pretação: Trio Images.  Dançam
os bailarinos de tango Luciana
Mayumi e Emílio Ohnuma.

2º Bloco

“Verano Porteño” – composi-
ção: Astor Piazzolla, com arran-
jo de Ricardo Guida.  Interpreta-
ção: Trio Images. Dançam os
bailarinos de tango, Marina
Isawa Marques (brasileira) e
Pablo Solari (argentino), ambos
residentes na Argentina;

“Verão em Tóquio” – Composi-
ção e interpretação: Tangue Se-
tsuko Taiko Dojo (formado por
Almir Kajihara, Ayumi Tanji, Sa-
chiko Watanabe e Shige Oya;

“Verão em Madri” – Composi-
ção e interpretação: Grupo Rai-
es, de música flamenca (forma-
do pelos bailarinos Deborah
Nefussi, Carolina da Mata, Ana
Paula Campoy e Miguel Alonso,
com Yury Cayres (guitarra),
Marcio Boneson (guitarra e can-
to), Luciano Khatilo (percussão)
e Elsa Maia (canto).

3º Bloco

“Otoño Porteño” – composição:
Astor Piazzolla, com arranjo de
Ricardo Guida. Interpretação: Trio
Images. Dançam os bailarinos de
tango Helen Garcia e Juarez
“Chino” Macedo;

“Outono em Tóquio” – Composi-
ção e interpretação: Tangue Se-
tsuko Taiko Dojo;

“Outono em Madri” – Composi-
ção e interpretação: Grupo Raies.

4º Bloco
“Ternura”, de Vinícius de
Moraes, recitado com acompa-
nhamento de bandoneón do ma-
estro Emiliano Negro.

5º Bloco
“Invierno Porteño” – Composi-
ção: Astor Piazzolla, com arranjo
de Ricardo Guida. Interpretação:
Trio Images. Dançam os dançari-
nos de balé contemporâneo
Alcione Barros e Alexandre Nas-
cimento;
“Inverno em Tóquio” – Compo-
sição e interpretação: Tangue Se-
tsuko Taiko Dojo;
“Inverno em Madri” – Composi-
ção e interpretação: Grupo Raies.

Conheça o programa do musical
6º Bloco

“Primavera em Tóquio” – Com-
posição e interpretação: Tangue
Setsuko Taiko Dojo;

“Primavera em Madri” – Com-
posição e Interpretação: Grupo
Raies;

“Primavera Porteña” – Compo-
sição: Astor Piazzolla, com arran-
jo de Ricardo Guida. Interpreta-
ção: Trio Images. Dançam os bai-
larinos de tango Mariana
Casagrande (brasileira) e Daniel
Oviedo (argentino), residentes em
Buenos Aires , vindos especial-
mente para o musical.

Final

Grupo Raies, Tangue Setsuko
Taiko Dojo e bailarinos de tango
entram juntos  no palco

“Adios Nonino” – Composição:
Astor Piazzolla, com arranjo de
Ricardo Guida. Interpretação: Trio
Images.

*O mímico Jundi Sassaki e a bai-
larina clássica Caroline Reys
fazem performances na abertura
do espetáculo e introduzem ar-
tisticamente cada estação.

Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

De todos os peixinhos
aquele que mais o agradava
que aos olhos saltava
burbulhante espuma
era um simples peixinho
dourado
era um simples Kinguio
dourado.

– Bom Dia Kinguio
dizia
dizia quando saia
dizia quando voltava.
E Kinguio respondia
com volteio a mais
circulando
dançando uma valsa
ao som imaginário
de uma sonata de Strauss.

Certo dia o Kinguio
esticou-se ao fundo
opaco daquele aquário.
Nunca mais dançou
para o menino que
teve no Kinguio
seu primeiro amigo.

Fantasmas da memória

Entre os fragmentos de uma
memória que tal qual poeira
em redemoinhos de vento
levanta a saia e baila.

Por um momento se espanta
diante dos escombros
de uma batalha perdida
espadas e lanças
e um lenço vermelho
ainda cheirando o perfume
do sabonete glicerina.

Se o passado se forma
de derrotas diante do imprevisto
pelo visto a alma engrandece
por renunciar à vida construída
na matéria plástica que fenece
na imatéria de minha ilusão
na gastrite que me corrói.

Não penso no passado
nem saudades sinto.
Se passado...
fragmentos de um sonho
partículas de cristais
coloridos totalmente irreais.
– Mas quanto ao presente
não mais do que contradição.

Estátua de Jizo

Em meio do caminho havia
uma estátua de Jizo
por lá houvera um dia
uma criança quem sabe
um viajante quem sabe
que acabara morrendo.
Em sua homenagem
colocaram no lugar
uma estátua de Jizo.

Jizo era de pedra
era de pedra o coração
dos homens e mulheres
que por lá passavam.

Meu primeiro amigo

chicohanda@yahoo.com.br

LEANDRO RAMOS/DIVULGAÇÃO
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Dia do Ikebana é comemorado em
estações do Metrô e da CPTM

A professora de ikebana Massayo Yamamoto e a responsável pela
área de Eventos da CPTM, Maria Salete Zandona, com alunas

OMetrô e a Companhia
Paulista de Trens Me-
tropolitanos - CPTM,

em parceria com a Associação
de Ikebana do Brasil, realiza-
ram no último dia 23 duas
ações comemorativas ao Dia
do Ikebana, a arte do arranjo
floral japonês: uma na estação
Liberdade e outra na estação
Brás.

As ações tiveram início às
8 horas, na estação Liberdade
do Metrô (praça da Liberda-
de, 133), com a troca do ike-
bana da vitrine ao lado das bi-
lheterias. Na ocasião, as pro-
fessoras  da Associação fize-
ram, pela primeira vez, uma
demonstração de montagem
no mezanino da estação, que
fica no centro do bairro orien-
tal da Liberdade.

Inaugurada em 1º de de-
zembro de 1993, a vitrine pas-
sou recentemente por reforma,
recebendo nova placa de iden-
tificação e revestimento em
aço inox,  de  acordo com as
normas de segurança do Me-
trô, ficando ainda mais bonita
e atual.

Os arranjos são trocados
semanalmente por professoras
e alunas da Associação, que
tem sede na rua São Joaquim,
381 – 3º andar – Liberdade (te-
lefone 3208-1755).

Na estação Brás da CPTM
(praça Agente Cícero, s/nº), as
comemorações tiveram início
às 11 horas, no Espaço Cultu-
ral, com uma oficina para 50
crianças, entre 9 e 10 anos, do
programa “Usuários do Ama-
nhã”. No local, professoras da
Associação fizeram uma  de-
monstração dos diferentes es-
tilos de arranjo floral.

“Essa oficina inédita no es-
paço da CPTM foi uma opor-
tunidade para que o público e
as professoras pudessem inte-
ragir na elaboração dos arran-
jos de ikebana e assim conhe-
cer um pouco dessa tradicio-
nal arte da cultura japonesa”,
afirmou Emília Tanaka, a pre-
sidente da Associação de Ike-
bana do Brasil.

Ikebana – Ikebana ou kadô,

que significa caminho das flo-
res (ka = flor e dô = caminho),
é a  arte milenar japonesa do
arranjo floral, cuja origem re-
monta da prática de oferenda
de flores nos altares budistas.

Os materiais que o constitu-
em podem incluir galhos no-
vos, parreiras, folhas, frutos,
grama, bagas, sementes e flo-
res. No ikebana contemporâ-
neo, vidro, metal e plástico

também são usados.
A relação entre os materi-

ais, o estilo do arranjo, o tama-
nho, a forma, volume, textura
e cor do recipiente, bem como
o lugar e a ocasião da exposi-
ção, são todos fatores vitais e
importantes.

A prática do ikebana tem
sido buscada como forma de
meditação na passagem das
estações do ano, do tempo e
da mudança. Sua origem reli-
giosa e a forte ligação com o
ciclo natural do nascimento,
crescimento, decadência e re-
nascimento conferem à arte
uma profunda reflexão espiri-
tual.

DIVULGAÇÃO

Espaço Cultural da CPTM, na estação Bras, recebeu uma oficina para cerca de 50 crianças

CORAL

43ª Festival da Aliança
Cultural será neste domingo

Aliança Cultural Brasil-Ja-
pão realiza neste domingo (4),
no Grande Auditório do Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social), o seu 43º Festi-
val de Canto Coral. O evento
tradicional da comunidade
nipo-brasileira reúne cerca de
mil vozes divididas em 23 co-
rais e recebe público de duas
mil pessoas.

O início será às 9 horas, com
a apresentação dos corais
infanto-juvenis: Mutsumi
Youtien (mirim); Coral
Shiinomi (mirim); Kongoji
Gakuen de Suzano (juvenil);
Coral Shiinomi (feminino); Es-
cola de Língua Japonesa Saú-
de (juvenil); Coral Shiinomi (ju-
venil); Coral da Federação dos
Clubes Nipo-Brasileiros de
Anciões ; Coral da Associação
Beneficente Feminina Espe-
rança.

Os corais adultos se apre-

sentam a partir das 12h30 na
seguinte ordem: Coral Aliança
Cultural Brasil-Japão; Coral
Cáritas; Coral da Associação
Tottori Kenjinkai; Coral Misto
Bunka Fujinkai de Araçatuba;
Coral Asebex; Coral do Hos-
pital Santa Cruz; Grupo
Shirahani; Coral Nippon
Country Club; Conservatório
Musical de Vila Mariana; Co-
ral Lins Em Canto; Coral
Shiinomi (Ex-alunos); Coral
Lavinha; Coral Sônia; Coral
Shirakaba; Coral Ashibue.

43º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE
CANTO CORAL - ALIANÇA
CULTURAL BRASIL-JAPÃO
QUANDO: DIA 4 DE OUTUBRO (DOMINGO)
HORÁRIO: DAS 9 ÀS 17 HORAS –
ENTRADA FRANCA

ONDE: GRANDE AUDITÓRIO DO BUNKYO

(R. SÃO JOAQUIM, 381, LIBERDADE,
PRÓXIMO AO METRÔ SÃO JOAQUIM)
INFORMAÇÕES: (11) 3209-6630 /
ALIANCA@ALIANCACULTURAL.ORG.BR

Evento deve reunir cerca de mil vozes de 23 corais no Bunkyo

DIVULGAÇÃO
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Pianista Kuni Mikami faz shows gratuitos no Brasil

Opianista japonês de jazz
Kuni Mikami realiza
mini turnê no país em

outubro com apresentações
gratuitas nas cidades de São
Paulo, Recife, Brasília, Belém
e Manaus. Todos os shows tem
co-promoção da Fundação Ja-
pão e do Ministério das Rela-
ções Exteriores do Japão. Na
capital paulista, Kuni Mikami
se apresentará no Espaço
Cachuera! (Zona Oeste), no
dia 9, no Centro Cultural São
Paulo, no dia 11. Segue depois
para Recife (dia 14/10), Bra-
sília (16), Belém (20) e
Manaus (23).

Nascido no Japão e natu-
ralizado norte-americano em
1993, Mikami começou a to-
car piano clássico aos seis
anos. Sempre com interesse
pela improvisação, de forma
que, quando escutou a compo-
sição “Take Five” de Dave
Brubeck, seguiu o caminho do
jazz norte-americano.

Quando se mudou para
Nova York, nos EUA, em
1975, Mikami começou a com-
por canções de jazz com seu
próprio estilo e se apresentar
com vários artistas renomados
como Illinois Jacquet, Elvin
Jones, Dakota Staton, Melba
Joyce e Queen Esther
Marrow.

Participou de turnês com
Duke Ellington Orchestra pela
Europa e Ásia, e tocou com a
orquestra em Birdland (NY),
por oito anos, além de shows
com a Cab Calloway Orches-
tra. Mikami já passou pelos
mais importantes palcos de
Nova York, entre eles
Carnegie Hall, Avery Fisher
Hall, Town Hall, The Village
Gate, Blue Note, Sweet Basil
e The Kitano.

Sua estréia no cenário do
jazz americano foi em 1991,
quando aceitou convite para
tocar com a lenda do jazz
Lionel Hampton, que descre-
veu Mikami como “um grande
músico e solista com muita
alma”. Eles se apresentaram
juntos por mais de dez anos até
Hampton falecer.

Com o apoio da Fundação
Japão, passou a fazer shows
como solista, além de espetá-
culos que mesclava jazz e mí-
mica pelos Estados Unidos,

Austrália, Japão, Brunei, Fili-
pinas, Porto Rico, República
Dominicana, Nicarágua e
Honduras.

Os brasileiros – Especial-
mente na capital paulista, onde
se apresentará no Espaço
Cachuera! (no dia 9), e no
Centro Cultural São Paulo (no
dia 11), seus shows contarão
com a participação dos músi-
cos Shen Ribeiro (flautista),
Sidiel Vieira (contrabaixista) e
Magno Bissoli (baterista), bus-

Naturalizado norte-americano, pianista tocou com Lionel Hampton
cando uma mescla de sonori-
dades.

Shen Ribeiro estudou na
Universidade de Belas Artes
de Tóquio, onde foi discípulo
direto do professor e mestre
Goro Yamaguchi (Tesouro
Nacional). Tocou shakuhachi
para o Imperador e a Impera-
triz do Japão, no Palácio Im-
perial de Tóquio. Em 2009, lan-
ça o documentário ”Bambu
Rei” no Espaço Cultural da
Fundação Japão SP.

Sidiel Vieira começou a es-
tudar contrabaixo elétrico aos
treze anos. Foi integrante da
Orquestra Jovem Tom Jobim

onde acompanhou ícones da
MPB como Elza Soares, Jane
Duboc, Johnny Alf, Jonas
Sant’Anna, Alaíde Costa, Mô-
nica Salmaso e Daniel
Taubckin. Hoje toca na Ban-
da Sinfônica de Diadema, no
Octeto do cubano Pepe
Cisneiros e na big band
Ensemble Bissamblazz.

Magno Bissoli iniciou seus
estudos de música aos 12 anos
tocando violão. Nos anos 70,
se interessa pela percussão.
Viveu na Dinamarca nos anos
80, onde participou de perfor-
mances de vanguarda, concer-
tos de jazz e world music. Tra-
balhou com Bibi Ferreira; Or-
questra Sinfônica da USP; so-
lista do Balé da Cidade de São
Paulo no 1º Festival Internaci-
onal de Música e Dança e li-
dera big band Bissamblazz.

O setlist da apresentação
será composto por canções de
George Gershwin (“Ain’t
Necessarily So”, “I Loves You
Poggy” e “Somebody Loves
Me”), clássicos do ragtimes
(“The Entertainer” e “St. Louis
Blues”), Duke Ellington
(“Caravan”, “Satin Doll”,

DIVULGAÇÃO

Magno Bissoli (baterista) acompanhará o pianista em São Paulo

O flautista Shen Ribeiro

“Take the A-Train”, “Mood
Indigo” e “A Single petal of the
rose”), folclore Japonês
(“Lullaby of Itsuki”, “Konpira
Fune Fune” e “Kagome
Kagome”), além de uma com-
posição própria, “Spring
Song”.

APRESENTAÇÃO PIANISTA
DE JAZZ KUNI MIKAMI

SÃO PAULO
DIA 9 DE OUTUBRO, ÀS 20H

ONDE: ESPAÇO CACHUERA! (RUA

MONTE ALEGRE, 1.094 - PERDIZES - SÃO

PAULO. TEL: (11) 3872-8113)
ENTRADA GRATUITA

WWW.CACHUERA.ORG.BR

DIA 11 DE OUTUBRO, ÀS 20H30
ONDE: CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

(CCSP) - SALA ADONIRAN BARBOSA

(RUA VERGUEIRO, 1.000 – PARAÍSO.
TEL: (11) 3397-4002)
ENTRADA GRATUITA

RETIRAR INGRESSOS NA BILHETERIA, QUE

ABRIRÁ 2H ANTES DO ESPETÁCULO

WWW.CENTROCULTURAL.SP.GOV.BR

RECIFE
DIA 14 DE OUTUBRO, ÀS 19H30
ONDE: CAPELA DO SEMINÁRIO BATISTA

(INFORMAÇÕES: TEL: (81) 3465-9115 –
CONSULADO GERAL DO JAPÃO EM

RECIFE)
ENTRADA GRATUITA

BRASÍLIA (DF)
DIA 16 DE OUTUBRO, ÀS 20H

ONDE: ESCOLA DE MÚSICA DE BRASÍLIA

(CEP – EMB): SGA/SUL QUADRA 602
- PROJEÇÃO D. TEL: (61) 3321-8300
ENTRADA GRATUITA

WWW.EMB.COM.BR

BELÉM
DIA 20 DE OUTUBRO, ÀS 19H

ONDE: IGREJA DE SANTO ALEXANDRE

(PRAÇA FREI CAETANO BRANDÃO, S/N. -
CIDADE VELHA. TEL: (91) 4009-8802
ENTRADA GRATUITA

MANAUS
DIA 23 DE OUTUBRO, ÀS 19H

ONDE: TEATRO AMAZONAS (RUA TAPA-
JÓS, 5 - CENTRO. TEL: (92) 3622-2420)
ENTRADA GRATUITA

WWW.CULTURAMAZONAS.AM.GOV.BR

1º dia – 14/FEV – São Paulo / Cidade do México
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Cidade
do México.

2º dia – 15/FEV – Cidade do México
Chegada e traslado ao hotel. Tarde livre.

3º dia – 16/FEV – Cidade do México
Café da manhã no hotel e passeio panorâmico pela Cidade do
México. Serão visitados o Zocalo, o Palácio Nacional. O grupo
verá as ruínas do que foi o Templo Maior dos Aztecas e a
Catedral Metropolitana. Depois, haverá visita a um centro de
artesanato e o histórico Bosque de Chapultepec, rodeado de
zonas residenciais como Las Lomas, onde o viajante conhecerá
as residências de artistas famosos. Pela tarde, visita à Praça das
Três Culturas. Continuação do passeio para a Basílica de
Guadalupe, onde o visitante verá a imagem original da Virgem
Maria que apareceu no pedaço do manto de um índio. O grupo
verá as duas basílicas, uma do século 18 e uma devotada à
Virgem construída quase 30 anos atrás. Chegada a Teotihuacan,
onde homens transformam-se em deuses. Durante o passeio,
haverá a oportunidade de escalar as Pirâmides do Sol e da Lua
e visitar o Palácio das Mariposas, o Templo da Serpente
Emplumada e a Avenida dos Mortos.

4º dia – 17/FEV – Cidade do México
Café da manhã no hotel e dia livre. Sugerimos visita ao Museu
Nacional de Antropologia.

5º dia – 18/FEV – Cidade do México / Taxco
Café da manhã e partida pela manhã para Cuernavaca, conheci-
da como lugar da eterna primavera. Visita à mais antiga catedral
do México. Continuação pelos sinuosos caminhos através da
Serra Madre, cortadapor vales e bosques. Entrada no estado de
Guerrero, onde o grupo alcançará a pitoresca cidade de Taxco, a
cidade da prata. Visita à igreja de Santa Prisca, construída com a
prata da cidade. Tempo livre para compras ou para uma cami-
nhada pelas ruas de pedra que têm servido de inspiração para
inúmeros artistas. Hospedagem em Taxco.

6º dia – 19/FEV – Taxco / Acapulco
Após o café da manhã, traslado a Acapulco. Chegada e hospeda-
gem. Tarde e noite livres.

7º dia – 20/FEV – Acapulco
Café da manhã e passeio pela cidade de Acapulco, onde haverá
visita as mais importantes atrações e um espetacular show dos
mergulhadores.

8º dia – 21/FEV – Acapulco / Cidade do México / Mérida
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto
para embarque com destino a Mérida (conexão na Cidade do
México). Chegada e traslado ao hotel.

9º dia – 22/FEV – Mérida
Café da manhã no hotel e manhã livre. Haverá visita à civiliza-
ção dos Maias, o Parque Arqueológico de Uxmal: Palácio do
Governo, Pirâmide Magnífica e o Templo das Tartarugas. Jantar

e espetáculo de “luz e som” em Uxmal.
10º dia – 23/FEV – Mérida / Chichen-Ítzá / Cancún

Café da manhã. Em horário apropriado, saída para visita a Zona
Arqueológica de Chichen-Itzá. Almoço incluído. Posteriormente,
o grupo segue para o hotel de Cancún. O representante em
Cancún fará contato com os senhores no dia seguinte.

11º dia – 24/FEV – Cancún
Café da manhã e dia livre. Sugere-se visita opcional ao Parque
Aquático de Xcaret, parque ecoarqueológico, onde poderá desfrutar
um maravilhoso rio subterrâneo de mais de 500 metros de exten-
são, mergulhar em suas lagoas e canais, visitar seu jardim botâni-
co, aquário e um viveiro de aves silvestres, além da oportunidade
(opcional) de andar a cavalo, nadar com golfinhos e mergulhar
com equipamento. O parque oferece infra-estrutura, com restauran-
tes e lanchonetes. Não percam o show que acontece à noite, uma
maravilhosa viagem pelas culturas maia e mexicana.

12º dia – 25/FEV – Cancún
Café da manhã e dia livre. Sugere-se passeio opcional a Cozumel
ou para fazer compras.

13º dia – 26/FEV – Cancún / México / Brasil
Café da manhã no hotel e manhã livre. A diária do hotel vence às
12h. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque
de retorno so Brasil (conexão na Cidade do México).

14º dia – 27/FEV – Brasil
Chegada ao Brasil e fim dos nossos serviços.

PREÇO POR PESSOA EM APTO. DUPLO
USD 2.378,00 + USD 268,00 (taxas de embarque)
Fomas de pagamento:
Sinal de USD 400,00, restante em 5x sem juros no cartão
de crédito ou cheque pré-datado ou boleto bancário.

Incluso:
Transporte aéreo: Brasil / México, Acapulco / México /
Mérida e Cancun / México / Brasil.
Hospedagem: 3 noites de hospedagem na Cidade do
México, 1 noite de hospedagem em Taxco, 2 noites de
hospedagem em Acapulco, 2 noites de hospedagem
em Mérida e 3 noites de hospedagem em Cancun. Café da
manhã diário (café não está incluso para crianças).
Traslado: chegada e saída. Transporte por todo circuito
em van, micro ônibus ou ônibus de acordo com o número
de passageiros. Acompanhamento de guia em espanhol
durante todo o percurso.
Atividades: passeio aos principais pontos turísticos da
Cidade do México e Teotihuacan com almoço, Cuernava-
ca, Taxco, Acapulco com show dos mergulhadores, Zona
Arqueológica de Uxmal com jantar e espetáculo de luz e
som e Zona Arqueológica de Chichen Itzá com almoço.

MÉXICO E CANCÚN

SEIKSEIKSEIKSEIKSEIKO O O O O TURISMOTURISMOTURISMOTURISMOTURISMO
 (11) 3341-2275

Rua da Glória, 326/332 – Liberdade – São Paulo

 (11) 3209-0909

14~27 fev/201014~27 fev/2010
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SP Boat Show antecipa linha
2010 e prevê crescimento de 5%

Com o objetivo de desen-
volver a conscientização de
todos quanto à preservação do
meio ambiente e à importân-
cia da redução da emissão de
CO2 (dióxido de carbono - um
dos seis gases causadores do
efeito estufa), a Honda Auto-
móveis do Brasil (HAB) pro-
moveu a 3ª Semana do Meio
Ambiente em sua fábrica, na
cidade de Sumaré (SP), entre
21 e 25 de setembro.

Durante esses dias, colabo-
radores, fornecedores e visitan-
tes participaram de várias ati-
vidades que tiveram como mote
“O amanhã depende de nossas
atitudes hoje”. A cada ativida-
de que participassem, eles re-
cebiam uma figurinha para co-
lar em um pôster. Ao comple-
tarem todos os espaços do
pôster, eles tinham direito a
brindes, como mochilas ecoló-
gicas, camisetas, chaveiros, etc.

Para a “Semana”, várias
peças informativas foram cri-
adas a fim de conscientizar e
orientar os colaboradores.
Uma em especial foi o Alma-
naque do Consumo Conscien-
te, desenvolvido em conjunto
com o Instituto Socioambien-
tal Chico Mendes.

MEIO AMBIENTE

Honda Automóveis promove
3ª Semana do Meio Ambiente

“Com o Almanaque, quere-
mos disseminar o conhecimen-
to a todos os colaboradores da
fábrica, e esperamos que eles
apliquem o ‘Consumo Consci-
ente’ na empresa e nos seus
lares e que ensinem aos seus
filhos que todos nós podemos
agir em favor de um mundo
melhor”, afirma Arthur
Signorini, gerente de Gestão
Ambiental da Honda Automó-
veis do Brasil.

Capa do Almanaque

DIVULGAÇÃO

DUAS RODAS

Honda é a marca mais
desejada pelo público

A Honda foi reconhecida
com duas premiações durante
o mês de setembro. Por suas
motocicletas, a empresa foi
destacada pela Fenabrave (Fe-
deração Nacional da Distribui-
ção de Veículos Automotores)
como a Marca mais Desejada
pelos proprietários de conces-
sionárias de motocicletas e foi
eleita pelo Programa Qualida-
de Amazonas como a melhor
montadora na modalidade Pro-
cesso, da categoria Grande
Indústria.

A pesquisa da Fenabrave
foi realizada com concessioná-
rios de veículos duas rodas de
todo País. Ao responderem o

questionário, de forma sigilo-
sa, os participantes informa-
vam qual era a sua marca mais
desejada de motocicleta, inde-
pendente da empresa que re-
presentam.

Já o prêmio do Programa
Qualidade Amazonas, que está
em sua 16ª edição, reconheceu
a Honda Componentes da
Amazônia (HCA) – empresa
do grupo responsável pela pro-
dução de escapamentos, rodas,
guidões, assentos, chassi e ro-
lamentos – por um projeto que
visava melhorar o desempenho
de uma máquina que represen-
tava um gargalo em um pro-
cesso da linha de prensas.

Honda foi reconhecida com duas premiações em setembro

DIVULGAÇÃO

OSão Paulo Boat Show
chega a 12ª edição re-
afirmando a tradição

de principal vitrine de lança-
mentos para os amantes do
mar. Com 150 expositores dis-
tribuídos por uma área de 30
mil metros – equivalente a três
gramados do Maracanã –, o
maior salão náutico indoor da
América Latina apresentará
dezenas de novidades de pro-
dutos náuticos, entre lanchas,
veleiros, jet skis e acessórios
para embarcações. A feira
prossegue até a proximaterça-
feira (6) no Transamérica
Expo Center, em São Paulo.

Entre as atrações deste ano
estão o Espaço dos Desejos,
ambiente sofisticado que reu-
nirá marcas e produtos luxuo-
sos, um ciclo de palestras com
profissionais renomados do
setor e cursos para tirar ou
renovar a habilitação de arrais
amador, para conduzir barcos.

Cerca de 50 mil visitantes
deverão passar pelo São Pau-
lo Boat Show, que prevê cres-
cimento de até 5% em negó-
cios, ultrapassando os R$ 165
milhões movimentados em
2008. “Ao contrário do que
acontecia nos outros anos,
quando o comprador espera-
va meses para receber a em-
barcação, hoje praticamente
não há fila de espera, porque
os estaleiros investiram mais
no serviço. Os fabricantes es-
tão preparados para entregar
prontamente os lançamentos
que levarão para o São Paulo
Boat Show”, afirma Ernani
Paciornik, idealizador e presi-
dente do evento. “Eu diria que
o salão de 2009 é o das opor-
tunidades de negócios para cli-
entes e empresas”, conclui
Paciornik.

Na ala nacional, os maio-

par de um ciclo de palestras
gratuito ministrado por profis-
sionais reconhecidos do setor.
No sábado, 3 de outubro, das
19h às 21h30,  acontece o se-
minário sobre barcos, com in-
tegrantes da equipe técnica da
Revista Náutica e projetistas,
que apresentarão de maneira
objetiva os segredos para es-
colher, manter e construir um
barco.

Já no domingo, 4 de outu-
bro, das 19h às 20h30, o Boat
Show apresenta uma ativida-
de inédita, direcionada ao pú-
blico infantil e adulto, que será
o diferencial do ciclo de pales-
tras de 2009. Após quatro via-
gens à Antártica na companhia
do pai Amyr Klink, as gêmeas
Tamara e Laura, de 12 anos, e
a caçula Marininha, de 9 anos
aprenderam muito sobre as-
suntos polares e relatam suas
descobertas sobre geologia,
glaciologia, geografia e biolo-
gia. A palestra realizada pelas
“Irmãs Klink” é direcionada ao
público infantil, mas também
atrai atenção de muitos adul-
tos. Essa palestra foi desenvol-
vida para mostrar a importân-
cia de realizar aventuras com
os filhos.

12ª EDIÇÃO DO SÃO PAULO
BOAT SHOW
QUANDO: ATÉ 6 DE OUTUBRO. HORÁRIO:
DIAS DA SEMANA, DAS 14 ÀS 22H; SÁBADO

E DOMINGO, DAS 12 ÀS 22H

ONDE: TRANSAMÉRICA EXPO CENTER

SÃO PAULO - AVENIDA DR. MÁRIO

VILLAS BOAS RODRIGUES, 387, SANTO

AMARO

INFORMAÇÕES: (11) 2186-1001,
INFO@BOATSHOW.COM.BR,
WWW.BOATSHOW.COM.BR

VALOR: R$ 35,00 / PESSOAS ACIMA DE

35 ANOS: R$ 17,50 / PESSOAS COM

NECESSIDADES ESPECIAIS: R$ 1,00 /
CRIANÇAS ATÉ 1M NÃO PAGAM ENTRADA

res destaques estarão nos
estandes dos estaleiros
Intermarine, Spirit Ferretti,
Schaefer Yachts, Real Power
Boats, Fibrafort e Delta, que
prometem apresentar a linha
2010 de suas lanchas e velei-
ros, de 16 a 70 pés. Outra no-
vidade serão as lanchas com
flybridge (comando superior)
da gaúcha Cimitarra.

O público poderá conferir

ainda seis modelos das marcas
americanas Bayliner e Searay,
que juntas formam um dos
maiores grupos náuticos do
mundo, e duas lanchas da tam-
bém norte-americana Mon-
terey, especializada em barcos
para passeios diurnos e peque-
nos cruzeiros.

Palestras – Os visitantes te-
rão a oportunidade de partici-

Ferreti 592, de 18 metros de comprimeiro, é o lançamento da Spirit

O interior, que já dá um banho em decoração, tem visão panorâmica

DIVULGAÇÃO

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Curso na FMO estimula
mudança no hábito alimentar

A fim de estimular e auxili-
ar as pessoas na mudança de
seus hábitos alimentares para
uma conduta mais sadia, ten-
do como base o consumo e os
benefícios dos alimentos orgâ-
nicos, o setor de Saúde/Ali-
mentação da Fundação Mokiti
Okada (FMO) promoverá a
partir do dia 5 de outubro o
curso “Alimentação Natural -
Um novo estilo de vida”.

Trabalhando conceitos de
alimentação, a iniciativa abor-
dará temas como o consumo
de “fast-food”, a importância
do consumo de produtos orgâ-
nicos, formas de evitar o des-
perdício dos alimentos e a uti-
lização total dos mesmos, en-

tre outros, são alguns dos as-
suntos abordados no curso que
é dividido em três módulos,
com aulas semanais de 2 ho-
ras, ministradas pelo coorde-
nador do setor de Saúde/Ali-
mentação Luis Fernando
Buck.

As inscrições para a próxi-
ma turma da atividade já es-
tão abertas e a inscrições po-
dem ser feitas no site da FMO
www.fmo.org.br .

As aulas serão realizada na
sede da Fundação na rua Mor-
gado de Mateus, 77 - Vila Ma-
riana - São Paulo. Mais infor-
mações no telefone (11) 5087-
5049/5048 com Thais ou Buck
pelo e-mail: buck@fmo.org.br

DIVULGAÇÃO

Aulas serão realizadas na sede da Fundação Mokiti Okada

A Sony Brasil marca sua
entrada no segmento de
netbooks no Brasil com a che-
gada do modelo VPC-
W150XB. Também conhecido
como Vaio Mini Notebook Sé-
rie W, ele tem tela de 10.1 po-
legadas e pesa apenas 1,19 kg.

Ideal para os consumidores
que precisam estar sempre
conectados à internet em lo-
cais como aeroportos, salas de
reunião ou simplesmente para
os jovens que não querem dei-
xar de manter contato com
seus amigos durante todo o
tempo. Além disso, é uma boa
opção para quem quer realizar
atividades rápidas, como pes-
quisas e envio de e-mails.

Um dos pontos de maior
sucesso do Vaio W, e que jus-

tamente o diferencia de seus
concorrentes, é a alta defini-
ção da tela. Isso porque sua
resolução de 1366 x 768 pro-
porciona uma maior área de
trabalho quando comparada
com a resolução de 1024 x 600
presente nos outros netbooks
do mercado.

NOVIDADES

Sony apresenta seu mini
notebook

DIVULGAÇÃO

O modelo VPC-W150XB
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DIA DO TREINADOR ESPORTIVO

Câmara Municipal homenageia
“abnegados do esporte”

Em comemoração ao Dia
do Treinador Esportivo
os vereadores Ushitaro

Kamia e Marco Aurélio Cu-
nha, ambos do Partido Demo-
crata, homenagearam vários
profissionais esportistas no dia
25 de setembro, no Salão No-
bre da Câmara Municipal de
São Paulo. A Lei 11.254 de
1992, de autoria do então ve-
reador Walter Abrahão, foi al-
terada pela Lei 14.485, de 19
de julho de 2007. O objetivo da
homenagem conjunta é reco-
nhecer o trabalho de profissi-
onais que se desdobram não
apenas como orientadores es-
portivos, mas também como
professores, psicólogos, ami-
gos, pais, mães e irmãos dos
atletas.

Na ocasião, vários técnicos
e esportistas foram homenage-
ados como o professor Elson
Miranda (atletismo) – técnico
de Fabiana Murer (salto com
vara), que também esteve pre-
sente –; José Guimarães Júnior
(do Clube Pequeninos do Jó-
quei); o professor Gilberto Eiiti
Murakami (da Liga Nipo-Bra-
sileira de Tênis de Mesa); Gui-
lherme Kumasaka (badmin-
ton); Massah Fujimoto (beise-
bol); Douglas Vieira (judô);
Flavio Vicente de Souza
(karatê); Nelson Fukai
(softbol); entre outros.

Com trilha sonora do
cinejornal produzido pelo docu-
mentarista Primo Carbonari,
que marcou época nos cine-
mas brasileiros, Kamia, Cunha
e Abrahão destacaram a im-
portância dos homenageados,
“verdadeiros abnegados” que
“ralam tanto ou mais que os
próprios atletas” e “não são
valorizados nem recém a de-
vida remuneração”.

Para Fabiana Murer seu
técnico Elson Miranda mos-
trou um caminho diferente no
esporte. Miranda foi o respon-
sável por uma “guinada” em
sua carreira. “Comecei na gi-

Marlene Miranda, para quem
a homenagem “exalta o traba-
lho dos técnicos”, o sucesso de
um treinador não depende so-
mente de sua capacidade, mas
também do sucesso de outras
pessoas”. “Quem faz o resul-
tado é o atleta e isso acaba
refletindo nos treinadores, que
são como pais, que dedicam
todo o seu tempo para eles”,
conta Miranda, que contabili-
za mais de 20 anos como trei-
nador.

Tênis de mesa – O profes-
sor Gilberto Murakami, diretor
técnico da Liga Nipo-Brasilei-
ra de Tênis de Mesa, também
dedica seu tempo na organiza-
ção de campeonatos da moda-
lidade. Ele aproveitou a home-
nagem ao Dia do Treinador
Esportivo, comemorado no dia
20 de setembro, para falar so-
bre a liga. A próxima competi-
ção será a 11ª etapa da Liga
Nipo-Brasileira de Tênis de
Mesa que acontece neste fim
de semana (dias 3 e 4 de outu-
bro) no Sesi da Cidade AE
Carvalho, Zona Leste de São
Paulo.

A expectativa segundo ele
é da participação de 600 atle-
tas. “Serão de 38 a 40 agremi-
ações do Estado de São Paulo
e os atletas serão divididos em
25 categorias e faixas etárias”,
ressalta ele. Participarão do
campeonato apenas atletas
não federados, não tendo as-
sim nenhum conhecido na mo-
dalidade. O torneio será váli-
do para o ranking da Liga
Nipo-Brasileira que no final do
ano vai premiar os melhores de
cada categoria. Atualmente
Gilberto Murakami é professor
de física da Escola de Enge-
nharia Mauá. Desta vez, Gil-
berto Murakami terá pelo me-
nos um incentivo “extra”. Ou
seja, a certeza de que não está
sozinho nesta caminhada.
(Aldo Shiguti e Afonso
José de Sousa)

Marco Aurélio Walter Abrahão, Gilberto Murakami e Ushitaro Kamia

JORNAL NIPPAK

nástica artística, mas a moda-
lidade não tinha um nível bom
para participar de competições
internacionais. O Élson Miran-
da me abriu as portas, me pos-
sibilitou conhecer o mundo,
novas culturas, ter uma vida
diferente. Sou formada no es-
porte, consegui fazer faculda-
de de fisioterapia, estou entre
as melhores do mundo e vivo
do esporte graças a ele”, res-
salta.

Pais – A atleta assegura que
o papel de técnico não se res-
tringe aos ensinamentos. Mui-
tas vezes, “não basta ser téc-
nico”, tem que correr também
atrás de materiais e reciclar
seus conhecimentos. “O Élson

foi para os Estados Unidos,
como não gostou do método de
lá,  foi para a Europa onde
manteve contato com o técni-
co Vitaly Petrov, do ucraniano
Seguei Bubka e com a russa
Yelena Isinbayeva. “Hoje eles
trabalham juntos porque o Élcio
foi atrás e os resultados atuais
que tenho foi graças ao inte-
resse dele de estar procuran-
do aprimorar. Ele tem uma his-
tória que quando atleta de sal-
to com vara não conseguiu
grandes resultados, por causa
disso fez todo o possível para
dar o que não conseguiu como
atleta para os seus atletas”,
explica.

Para Elson Miranda, que
esteve acompanhado da mãe,

Os vereadores Marco Aurélio e Ushitaro Kamia com Walter Abrahão

TÊNIS DE MESA/OPINIÃO

A decadência do tênis de
mesa universitário

Posso falar com proprieda-
de sobre este tema pois desde
1978, acompanhando o tênis de
mesa universitário, como joga-
dor (JUBs 1978 - Curitiba e
1979 -João Pessoa PB), téc-
nico e depois dirigente, acom-
panhei a evolução e decadên-
cia da Fupe (Federação Uni-
versitária Paulista de Espor-
tes), onde fiquei dez anos
como diretor de Tênis de
Mesa, quando realizávamos
religiosamente os Campeona-
tos Paulistas Universitários de
Equipe, Dupla e Individual,
mais o JUPS, na época Jogos
Universitários Paulistas, com
calendários elaborados no iní-
cio do ano, também coordenan-
do a convocação da seleção
paulista para os JUBs - Jogos
Universitários Brasileiros (hoje
Olimpíadas Universitárias).

No auge da Fupe, ela che-
gou a ter um campus ao lado
do Shopping Center Norte,
numa área enorme doada pela
Prefeitura, onde possuía dois
ginásios cobertos, alojamento,
escritório, quadra de tênis, cam-
po de futebol, etc.

Em 1994 eu tive que aban-
donar a Fupe pois fui convida-
do para ser o diretor da
CBDU, quando organizamos a
volta dos JUBs em Brasília. A
partir desta nova estrutura vol-
tamos para o cenário interna-
cional e fomos para o Mundial
Universitário na Bélgica.

Em 2004 com o falecimen-
to do presidente da CBDU,
César Souza, mudaram toda a
diretoria e não tive mais aces-
so ao Esporte Universitário.

Participações brasileira nos
dez anos que fiquei à frente do
tênis de mesa universitário:

1994 – Charleroi (Bélgica):
Equipe Brasileira  (masculina
-  6º lugar, feminina – 6º lugar)

Cesar Ferreira de Souza,
Marcos Yamada, Murilo Ca-
valcanti Cabral, Hugo Hoya-
ma, Carlos Kawai, Silnei Yuta,
Paulo Umezaki, Lyanne
Kosaka, Monica Dotti e
Martha Masuda.

1996 – Geelong (Austrália):
Equipe Brasileira (masculina –
10º lugar): Marcos Yamada,
Marcio Andrade, Bruno Pos-
sas e Fabio Ferraz.

1998 – Sofia (Bulgária):
Equipe Brasileira (masculina –
11º lugar, feminina – 6º lugar)

Marcos Yamada, Maria
José Ferreira Ferrer, Paulo Ca-
margo, Rogério Moreira, Erico

Duarte, Fernando Umeda, Livia
Kosaka, Eugenia Taira Ferrei-
ra, Eliana Caraviello, Kelly
Nagaoka e Eliana Kawaguchi.

2000 – Xangai (China):
Equipe Brasileira ( masculina
– 11º lugar, feminina – 6º lu-
gar): Antonio Quintanilha, Mar-
cos Yamada, Murilo Cavalcanti
Cabral, Hugo Hanashiro, Gus-
tavo Ogata, Marcio Andrade,
Hugo Suzuki, Cristina Iizuka e
Aily Murashigue.

2001 – Pequim (China):
Equipe Brasileira (masculina –
11º lugar, feminina – 17º lugar):
Marcos Yamada, Murilo Ca-
valcanti Cabral, Hugo Hana-
shiro, Gustavo Ogata, Erico
Duarte, Cristina Iizuka, Aily
Murashigue, Kelly Nagaoka e
Livia Bittencourt.

2002 – Wroclaw (Polônia):
Equipe Brasileira (masculina –
9º lugar, feminina – faltou uma
atleta), Marcos Yamada, Hugo
Hanashiro (50º IND), Rafael
Shimizu, Erico Duarte, Aily
Murashigue e Andréa Ikeizumi.

2004 – Gyor (Hungria):
Equipe Brasileira (masculina –
não jogou, feminina – não jo-
gou)

Daniel Ghizi e Lívia Bitten-
court (eu, Marcos Yamada, par-
ticipei como FISU/ITTF, mas
ajudei a equipe Brasileira)

É uma pena que desde 2004
não participamos mais do tê-
nis de mesa Universitário nem
internacionalmente, tampouco
nas Olimpíadas Universitárias,
pois não há alguém para bri-
gar pela modalidade no meio.
É preciso ter alguém para ir
atrás dos eventos, dirigentes e
ter vontade política e atitude
para organizar e estruturar o
calendário.

Estamos tentando resgatar
o esporte universitário via Pre-
feitura Municipal de São Pau-
lo e Secretaria de Esportes e
Lazer e Recreação e já esta-
mos no 2º ano dos JUP.

 Vejam os resultados do JUP
2009 que organizamos no ulti-
mo final de semana (JUP 2009:
http://www.jup2009.com.br/)

Um fato inédito este ano,
dois campeões gerais:

Aurora Albanese - Tecno-
logia Mackenzie e a Uni Sant
anna.

Em 3º lugar ficou a Horacio
lane - Eng Mackenzie.

Marcos Yamada, diretor
da competição

Com a Prefeitura, estamos tentando resgatar o esporte universitário

DIVULGAÇÃO

Com 155 tacadas (79/76),
o jovem Guilherme Oda, re-
presentante do Bauru Golf
Club, sagrou-se campeão
scratch do 33º Torneio Aberto
Masculino do Arujá, realizado
de 24 a 27 de setembro, em
Arujá (SP), O resultado deixou
o jogador com 41,63 pontos no
ranking da Federação Paulis-
ta de Golfe, em 3º lugar na
listagem já atualizada.

Alexandre Domingues, do
Guarapiranga, terminou em 2º
lugar no Arujá, com 156 gross
(80/76), e aparece na vice-li-
derança também no ranking
paulista, com 43,20 pontos.
Everton da Silva, o Lagarto,
outro jogador de Bauru, ficou
em 3º na competição deste fi-
nal de semana, com 158 (80/
78), mas sustenta a liderança
no ranqueamento estadual,
com 45,33 pontos.

Rogério Cardoso, de
Itapeva, venceu a categoria
handicap índex até 8,5, com
146 net, mesmo número de ta-
cadas de Jorge Luiz da Silva,
que ficou em 2º lugar no de-

GOLFE

Guilherme Oda e Fabiano Santos são destaques no Aberto do Arujá
mil da bolsa total de R$ 54 mil.
O jogador, que vinha atrás do
anfitrião Acácio Jorge Pedro
desde a primeira rodada, deu o
bote neste domingo e ficou com
a taça ao totalizar 285 tacadas
(74/71/71/69). Acácio, que já
sentia o gosto do título, não foi
bem na última rodada e termi-
nou com 287 tacadas no total
(70/72/70/75).

Carlos Eduardo Ferreira fi-
cou em 3º lugar, com 291 ta-
cadas (73/72/73/73), contra
294 de Alex Leite (71/75/74/
74). Antonio Pereira veio em
5º lugar, com 295 (74/72/75/
74), à frente de Caim Vanderlei
Torres, que terminou em 6º,
com 296 (74/72/76/74).

Categoria sênior – Cesar
Bessa somou 234 tacadas (75/
78/81) para sagrar-se cam-
peão entre os profissionais da
categoria sênior. Paulo Freitas
ficou em 2º lugar, com 235 (74/
76/85), seguido por Joel
Correa, com 239 (77/78/84).
(do site da Federação Pau-
lista de Golfe)

sempate. O anfitrião Adauto
Oliveira terminou em 3º, com
147.

Na handicap 8,6 a 14, ga-
nhou Carlos Cândido, filiado di-
retamente à FPG, com 137 net,
contra 140 de Eduardo Ueta,
do Santos São Vicente, e 141
de dois adversários: Kendall
Dunn, também do SSVGC, e
Yasumitsu Takada, 3º e 4º co-
locados, respectivamente. O

campeão Marcos Okumura,
do Santos São Vicente, fez
bonito na 14,1 a 19,1, com 137
net, seguido por Mario Hira-
no, do Arujá, e Seyzo Yano, do
Clube de Golfe de Campinas,
ambos com 141.

Profissionais – Fabiano dos
Santos (foto) venceu a catego-
ria profissional de virada e
embolsou um prêmio de R$ 10,5

Guilherme Oda já aparece na terceira colocação no ranking da FPG

DIVULGAÇÃO

TÊNIS DE MESA

Hugo Hoyama se prepara para
série de quatro campeonatos

Os próximos dois meses
serão intensos para Hugo Ho-
yama. Aos 40 anos, o mesa-
tenista terá uma sequência de
quatro competições entre o dia
11 de outubro e 21 de novem-
bro e, nesse período, passará
por São Paulo, Áustria, Para-
ná e Santa Catarina.

O primeiro compromisso
será nos Jogos Abertos do In-
terior de São Paulo, que serão
disputados na cidade de São
Caetano do Sul. A competição
no tênis de mesa será de 11 a
16 de outubro. Na sequência,
entre os dias 22 e 25, Hugo
Hoyama disputará a Copa do
Mundo de equipes, na Áustria.

E, pela primeira vez nos 33
anos de carreira, o mesa-tenis-
ta disputará os Jogos Abertos
de outros estados. De 28 de
outubro a 2 de novembro, de-
fenderá a cidade de Campo

Mourão na competição parana-
ense e, de 11 a 21 de novem-
bro, a cidade de Chapecó nos
Abertos de Santa Catarina.

“Fui convidado e aceitei
com muita alegria. Os adver-
sários de Santa Catarina, prin-
cipalmente, são muito fortes.
Devo enfrentar, por exemplo,
o Cazuo Matsumoto, que tam-
bém é da Seleção Brasileira, e
que estará no campeonato
catarinense”, comentou o
mesa-tenista.

DIVULGAÇÃO

O mesa-tenista Hugo HoyamaGATEBOL

25º Campeonato Brasileiro reúne 620 atletas em São Paulo
A União dos Clubes de

Gateball do Brasil realizou nos
dias 12 e 13 de setembro, em
São Paulo, o 25º Campeonato
Brasileiro de Gatebol. A com-
petição contou com a partici-
pação de cerca de 620 atle-
tas de 124 equipes represen-
tantes regionais de todo o Bra-
sil. Registro esteve represen-

tado por uma equipe feminina
da região sudoeste do Estado
de São Paulo, que não conse-
guiu se classificar para a se-
mifinal.

As atletas registrenses fo-
ram as seguintes: Hiromi
Kabu, Matilde Hamano, Hiro-
ko Fujitani, Mieko Nagano e
Tizuko Yoshida. Competição em São Paulo reuniu atletas de 124 equipes

DIVULGAÇÃO
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COMUNIDADE

Projeto que institui o Nikkey Matsuri
no município é aprovado pela CCJ

ONikkey Matsuri, um
dos eventos mais tra-
dicionais da comunida-

de nikkei de São Paulo, pode,
em breve, fazer parte do ca-
lendário oficial do município. A
Comissão de Constituição e
Justiça, da Câmara Municipal
de São Paulo, aprovou, no últi-
mo dia 23, 38 projetos, entre
eles cinco de autoria do vere-
ador Ushitaro Kamia (DEM).
O parecer favorável represen-
ta a constitucionalidade dos
projetos apresentados o que
significa, na prática, que os
mesmos estão autorizados a
seguir para cessão das próxi-
mas instâncias necessárias até
vigorá-las.

Destaque para o PL 289/
09 que institui, no âmbito do
município, o Nikkey Matsuri.
“Fiquei feliz com o resultado.
É a nossa primeira vitória”,
afirmou o vereador Kamia. “O
projeto acaba de ser aprovado
na primeira etapa, que analisa
a constitucionalidade para a lei
entrar em vigor. Agora, segui-
rá para as próximas instânci-
as, finalizando com a votação
em plenário”, explicou, lem-
brando que o projeto ainda terá
que passar por mais três Co-
missões, entre as quais o de
Educação e o de Finanças.

Segundo o vereador, que no
último dia 15 colocou um pon-
to final no caso da omissão de
bens ao ser absolvido pelo Tri-
bunal Regional Eleitoral de São
Paulo por unanimidade – con-
forme publicou o Jornal
Nippak com exclusividade,
houve concessão da ordem
para trancamento da ação pe-
nal, uma vez que os juízes en-

tenderam que a apresentação
de declaração incompleta de
bens não configura o delito de
falsidade ideológica – numa
avaliação “otimista”, o projeto
pode virar lei “em dois a três
meses”. “O projeto pode ser
sancionado pelo presidente da
Câmara Municipal sem a ne-
cessidade de passar pelo pre-
feito”, explicou.

Para o presidente do Nik-
key Matsuri, Toshiaki Tamae,
“caso seja aprovado, será uma
conquista não só para a comu-
nidade da Zona Norte de São
Paulo como também para a
toda a comunidade nikkei de
uma forma geral”. “Trata-se
de uma importante vitória para
a comunidade, que já não tem
tanta data para divulgar a sua
cultura e o Nikkey Matsuri é
um dos poucos eventos volta-

dos exclusivamente com este
objetivo. Era algo que pleiteá-
vamos desde o início e que
agora aguardamos a aprova-
ção com ansiedade”, destaca
Toshi, como é mais conhecido
o também diretor social da
Associação Okinawa de San-
ta Maria.

Segundo ele, o evento cres-
ceu mas permanece fiel as
suas raízes, isto é, “o Nikkey
Matsuri é um festival de cul-
tura japonesa que visa integrar
todas as culturas através de
apresentações de arte, dança,
música e teatro”, conta Toshi,
lembrando que “o evento ga-
nhou contornos e uma dimen-
são que a partir da segunda
edição deixou de ser uma fes-
ta da Zona Norte para ser co-
nhecida simplesmente como
Nikkey Matsuri”.

Repercussão –Realizado
desde 2006, o Nikkey Matsuri
é uma festa organizada pelas
associações: Nikkey Matsuri é
organizado pelas seguintes en-
tidades nikkeis: Associação
Cultural e Esportiva Tucuruvi
(Acet), Associação Cultural e
Esportiva Okinawa Santa Ma-
ria (ACEOSM), Associação
Cultural e Esportiva Nipo-Bra-
sileira Imirim (Acenbi), Asso-
ciação Cultural e Esportiva
Nipo-brasileira Vila Nova Ca-
choeirinha, Associação Cultu-
ral e Esportiva Campo Limpo,
União Cultural e Esportiva
Guarulhense (Uceg) e Anhan-
guera Nikkei Clube (ANC).

Este ano, o evento recebeu
cerca de 30 mil visitantes no
Clube Escola Jardim São Pau-
lo, rua Viri, 425, na Zona Norte
de São Paulo. Foi o maior pú-

FRAN ROJAS

Em 2009, quarta edição do Festival Nikkey Matsuri recebeu cerca de 30 mil visitantes

blico do festival desde a sua
criação. E para alegria dos or-
ganizadores, a tendência é que
continue conquistando cada vez
mais admiradores. “No ano que
vem ainda continuará no mes-
mo endereço, mas acho que a
partir de 2011 seremos obriga-

dos a pensar num novo espaço
para oferecer mais comodida-
de aos visitantes, que é uma de
nossas preocupações”, revela
Toshi, acrescentando que a 5ª
edição será realizada nos dias
24 e 25 de abril de 2010.

(Aldo Shiguti)

Evento é inteiramente dedicado à divulgação da cultura nipônica

JOE HIRATA – O cantor Joe Hirata (www.joehirata.com)
é a atração especial do 3º Festival do Japão da Associação
Cultural e Recreativa Sãomiguelense, que acontece neste sá-
bado (3), na sede da entidade (Estrada Velha São Miguel -
Pilar do Sul,  km 2), em São Miguel Arcanjo. O cantor, que
no próximo dia 11 estará participando do Haru Matsuri, em
Curitiba (PR), e no dia 25 no Fstival Nipo-Luso-Brasileiro,
em Joanópolis (www.hotelmontedasoliveiras.com.br), deve
subir ao palco por volta das 21h30.
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