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Movimento lança manifesto para apresentar
candidatos à comunidade nipo-brasileira
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FESTIVAL DA LIBER-
DADE – Com o objetivo
de comemorar o Convê-
nio Cidades-Irmãs São
Paulo Osaka e a reurba-
nização que transformou o
bairro em um dos princi-
pais pontos turísticos de
São Paulo, a Associação

Paulista de Relações Inter-
nacionais (APRI), em par-
ceria com a Subprefeitura
da Sé, SPTuris, Prefeitura
de São Paulo e o Grupo
Nippak, realiza nos dias 11
e 12 de setembro, na Li-
berdade, o 2º Festival da
Liberdade. O evento tam-

bém conta com o apoio de
diversas empresas e entida-
des, entre elas o Serviço
Social do Comércio (SESC-
SP) através da unidade da
Rua do Carmo, que vai co-
laborar trazendo uma apre-
sentação especial. Durante
os dois dias do evento es-

tão programadas a apre-
sentação de diversos artis-
tas das comunidades japo-
nesa, chinesa e coreana em
um palco instalado na Pra-
ça da Liberdade, propor-
cionando ao festival uma
integração entre as culturas
de grande repercussão.

DIVULGAÇÃO

Pode-se criticar a forma e a
demora. Certas iniciativas, no
entanto, merecem elogios. É o
caso do “manifesto” lançado
pelo Movimento para a Re-
presentação da Comunidade
Nipo-Brasileira na Política,
grupo criado em março deste
ano por representantes das
principais entidades nikkeis -
embora prefiram adotar o dis-
curso de “cidadãos comuns”.
Abrir as portas do Bunkyo
para a realização de uma “tri-
buna” é, em tese, um exercí-

cio de democracia. Afinal,
qualquer etnia e todos os sin-
dicatos assim o fazem. Por que
não a comunidade nikkei? Al-
guns poderão questionar se a
medida é restritiva, mas
quantos bons profissionais não
estão desempregados justa-
mente pela concorrência? A
proposta não é fechar com de-
terminado candidato e sim
mostrar ao eleitor quem, de
fato, pode não só levantar
como também carregar a ban-
deira da comunidade nikkei.
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Festa das Flores e Morangos
de Atibaia começa sexta-feira

Realizado anualmente em se-
tembro pela Associação Hor-
tolândia de Atibaia, em parce-
ria com o Sindicato Rural de
Atibaia, Associação Cultural e
Esportiva Nipo-Brasileira de
Atibaia (Acenbra), Pró-Flor,
Saneamento Ambiental e Pre-
feitura Municipal de Atibaia, a
Festa das Flores e Morangos
de Atibaia chega este ano a
–––——––––––––——–––––—–––——–––—–| pág 07

sua 30 ª edição no Parque
Municipal Edmundo Zanoni. A
expectativa dos organizadores,
“chova ou faça sol”, é pelo
menos repetir a presença de
público de 2009, quando cer-
ca de 120 mil visitantes pas-
saram pelo local. A festa terá
início nesta sexta-feira (3) e
prossegue nos dias 4, 5 6, 7,
10, 11, 12, 17, 18 e 19.

DIVULGAÇÃO

8º Londrina Matsuri deve
atrair cerca de 40 mil pessoas

Considerada uma das festas
mais tradicionais e aguardadas
de Londrina, o 8º Londrina
Matsuri começa neste fim de
semana (4 e 5) e prossegue no
feriado de 7 de Setembro, no
Parque Ney Braga. A cerimô-
nia de abertura acontece no
–––——––––––––——–––––—–––——–––—–| pág 05

sábado. Segundo o coordena-
dor geral do evento, Luiz
Shiroma, a expectativa é re-
ceber cerca de 40 mil visitan-
tes nos quatro dias de festa.
Ele explica que a proposta é
trabalhar essencialmente com
a cultura japonesa.

DIVULGAÇÃO

Os bons tempos voltaram...
Com o Baile dos Anos 70

Um repertório com seleções
de sucessos dos músicos in-
ternacionais mais consagra-
dos de todos os tempos
como Beatles, Bee Gees,
Carpenters, Rolling Stones,
Creedence, Deep Purple, en-
tre outros, promete agradar
os jovens de todas as idades
no 15º Baile dos Anos 70
Kuba Libre (com animação
–––——––––––––——–––––—–––——–––—–| pág 12

do show da Banda Appa
Tota), que acontecerá no dia
4 de setembro no Espaço de
Eventos Hakka, na Liberda-
de, centro de São Paulo. Re-
comendada para pessoas aci-
ma dos 30 anos (faixa etária
de 35 a 45 anos), a super fes-
ta organizada há 14 anos pelo
Grupo Kuba Libre, promove
uma volta ao passado.

DIVULGAÇÃO

Leitores do Jornal Nippak
ganham o Nippak Pesca

A partir desta semana, os leito-
res do Jornal Nippak terão à
disposição o Nippak Pesca,
uma página inteira dedicada à
pesca com muita informação,
prestação de serviços e, é cla-
ro, muitas histórias. E. na
estreia, uma matéria assinada
por Leandro Vitorino, da Go
Fly, e dicas sobre a pesca da
tilápia, que se adaptou muito
–––——––––––––——–––––—–––——–––—–| pág 10

bem às nossas represas. Você
vai ficar sabendo que, na cida-
de de São Paulo, pode-se di-
zer – com algumas exceções –
que hoje, a iniciação acontece
nos pesquepagues, sendo a
tilápia, o peixe mais apropria-
do para isso.Confira também a
aventura de Edson Kazuo Ka-
wamoto. Boa leitura e boa pes-
caria!

ARQUIVO PESSOAL

A Fundação Japão traz ao
Brasil, a convite da Universi-
dade de São Paulo, o profes-
sor Akihiko Niimi. Doutor em
Literatura pela Universidade
de Waseda, ele ministrará
uma palestra gratuita na pró-

Akihiko Niimi discute a obra Genji
Monogatari na Fundação Japão

–––——––––––––——–––––—–––——–––—–| pág 06

xima quarta-feira (8), com iní-
cio às 19h30, quando anali-
sará a obra “Genji Monoga-
tari” (Contos de Genji) atra-
vés das pinturas. A palestra é
destinada ao público em ge-
ral.

De 10 a 19 de setembro, o
bailarino japonês Tadashi
Endo, de 63 anos, um dos
mais importantes mestres de
butô, apresenta o espetáculo
Ma be Ma no Teatro Cacilda
Becker, em São Paulo. No dia

Tadashi Endo apresenta espetáculo
inspirado em Manabu Mabe

–––——––––––––——–––––—–––——–––—–| pág 09

1º de setembro, houve uma
apresentação no Teatro de
Dança (instituição vinculada à
Secretaria Estadual de Cultu-
ra de São Paulo, gerenciada
pela Associação Paulista de
Amigos da Arte – APAA).
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HOMENAGEM – A Associação Minami de
Karaokê e a Cidade Ademar Nikkei Clube
(Canc) realizaram, dia 21 de agosto, um jantar
em homenagem a vários representantes da
comunidade nipo-brasileira. Subiram ao palco
e receberem seus diplomas Olga Ito, presiden-
te do departamento de Karaokê da Canc,
Yassuro Hara, presidente da Canc, Elzo Sigueta,
presidente da Acep e candidato a deputado
estadual e Walter Ihoshi, deputado federal e
candidato à reeleição.

Paulo Kubo, Walter Ihoshi, Olga Ito, Maruo Ito,
Yassuro Hara e Elzo Sigueta.

Mario Jun Okuhara entrevista os candidatos Elzo
Sigueta e Walter Ihoshi

Grande número de amigos e simpatizantes com-
pareceram ao evento

KIBÔ-NO-IÊ – Uma sessão solene organi-
zada pela Câmara Municipal de São Paulo e
uma solenidade comemorativa na sede da en-
tidade em Itaquaquecetuba, zona Leste da ca-
pital, comemoraram nos dias 20 e 21 de agosto
respectivamente, os 40 anos de fundação da
Sociedade Beneficente Casa da Esperança –
Kibô-no-Iê. Na sede, o evento contou com a
presença de várias autoridades, como a parti-
cipação ilustre do superintendente da organi-
zação Seirei Gakuen do Japão, Ruka Horiguchi,
do cônsul-geral do Japão em São Paulo, Kazu-
aki Obe e a consulesa Eiko Obe; o Diretor-
Presidente da Kibô-no-Iê, Jairo Megumi
Uemura; o presidente da Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de Assistência Social

(Bunkyo), Kihatiro Kita; o candidato a deputa-
do estadual Victor Kobayashi (PSDB/DEM);
e outros. Fotos: Afonso José de Sousa

4X40 ANOS DE CASADOS
– Violeta e Koji Fukasawa,
Meiry e Akio Miyamoto, Ka-
zuko e Motokazu Okura, e
Neusa e Mario Tokoro festeja-
ram conjuntamente seus 40
Anos de Casados no dia 13 de
agosto de 2010, sexta-feira, no

Entre os numerosos convidados esteve o simpáti-
co cônsul geral Yoshihiko Arakawa e a consulesa
Emiko Arakawa.

Nobuhiro Hirata canta junto com os casais Okura-
Fukasawa e Tokoro-Miyamoto.

Clube Naval Piraquê, Lagoa,
Rio de Janeiro. Com intenso
amor à Associação Nikkei do
Rio de Janeiro, onde são Dire-
tores atuais e ou de outras ges-
tões, os 4 casais desejaram –
no lugar de receberem presen-
tes – que seus amigos doassem

valores para recuperação dos
imensos estragos sofridos pela
instituição por causa dos desli-
zamentos e das águas do rio
subterrâneo na sede do Cosme
Velho. Nobuhiro Hirata, com
seu entusiasmo e talento, ani-
mou a festa dos 4 X 40.

DESPEDIDA – Realizada
pela Renmei-Associação
Cultural e Esportiva Nipo-
Brasileira do Estado do Rio
de Janeiro, a Despedida ao
Embaixador do Japão Ken
Shimanouchi reuniu represen-
tantes de várias instituições

Fora do Kaikan da Rio Nikkei - sem o muro de
divisa destruído - obras de recuperação no ter-
reno da Organização Marinho - TV Globo.

Embaixador Ken Shimanouchi (3º da esquerda
para direita), ladeado pelos alunos da Escola Ja-
ponesa/RJ e Corpo Docente.

na sede da Associação Nikkei
do Rio de Janeiro. O embai-
xador Shimanouchi concedeu
sessão de fotos com os parti-
cipantes e foi apresentado aos
alunos e professores da Esco-
la Japonesa/RJ, cujas aulas es-
tão funcionando no local. Após

o almoço, o homenageado vi-
sitou as dependências da Rio
Nikkei, ainda em recupera-
ção devido ao grande desli-
zamento de terra e inundação
pelas águas subterrâneas do
Rio Xororó em abril deste
ano.

HARMONIA – O Consula-
do Geral do Japão inaugurou,
no dia 24 de agosto, a mostra
“Harmonia – Exposição de
arte Japão-Brasil” no Auditó-
rio do seu Centro Cultural e
Informativo (região central do
Rio de Janeiro). Participaram
18 membros do Bikoo-kai
(Grupo Bela Baía, em home-
nagem à Baia de Guanabara,
www.bikookai.com.br): Alice
Akamatsu, Arturo Kubotta,
Bruno Ferraz, Chung, Egla
Rocha, Hiroyuki Makita,
Ivone Kanto, Kayoko Suga-
hara, K. Blayde Bianco,
Kousen, Masako Tsukada,
Mitie Ywamoto, Mitsuru Arai,
Sergio Alberto, Takayuki
Fukumura, Teruko Monteiro,
Yama-san e Yasuko. A expo-
sição ficou em cartaz até ter-
ça-feira passada (31). Na platéia, em destaque cônsul geral adjunto Hajime Kimura, tam-

bém diretor Cultural do Centro Cultural e Informativo do Consulado.

A partir da esq.: Assessora de eventos Vanessa Ros Brasil, vice-
cônsul Ayumi Yamashita, cônsul geral Yoshihiko Arakawa, consule-
sa Emiko Arakawa e Yama-san.
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ELEIÇÕES 2010

Eleitores nikkeis apostam na reeleição de
políticos veteranos, mas defendem renovação

Aexemplo das eleições
municipais realizadas
em 2008 os eleitores

nikkeis da capital paulista pros-
seguem descrentes com os
rumos da política brasileira,
com uma imagem sem crédito
para com os políticos, mas ao
mesmo tempo conscientes do
seu papel e valores morais nas
urnas das próximas eleições,
que vão escolher os represen-
tantes do povo para o Palácio
do Planalto, Senado Federal,
Câmara dos Deputados e As-
sembléia Legislativa de São
Paulo (Estado que reúne a
maior quantidade de nikkeis no
Brasil). Essa constatação foi
verificada pela reportagem do
Jornal Nippak durante entre-
vistas realizadas com alguns
cidadãos nikkeis na cidade,
com o objetivo de obter uma
visão sobre o quê os eleitores
pensam sobre o assunto.

A administradora de em-
presas Cristina Yano, 43 anos
da Vila Leopoldina, normal-
mente vota em candidatos da
colônia que tem mais represen-
tatividade, ao lembrar que em
eleições anteriores já votou em
ex-candidatos como Jorge e
Paulo Taba, e Jooji Hato. “É
fato que fora do Japão o Bra-
sil tem o maior número de des-
cendentes japoneses, predomi-
nantemente em São Paulo. Se
somos a maior colônia japone-
sa fora do arquipélago, temos
que ter quatro vezes mais re-
presentantes nikkeis na Câma-
ra dos Deputados, na Assem-
bléia Legislativa e no Senado
onde os nikkeis estão muito
pouco representados”, analisa.

Entre os candidatos com
chances de vencer as eleições
ela vê os casos dos deputados
federais William Woo (PPS/SP)
que tem mantido uma presen-
ça constante e contribuído bas-
tante, Walter Ihoshi (DEM/SP)
que tem feito um bom trabalho,
e o candidato a deputado esta-
dual Jooji Hato (PMDB), que
tem realizado projetos im-
pactantes para a população em
geral, “além dos novos que es-
tão chegando com bons proje-
tos de trabalho”, revela.

A administradora de empre-
sas está achando as eleições
interessantes, do pouco da pro-
paganda política que assistiu
percebeu uma leva de novos
candidatos que não são da polí-
tica, e como cidadã que vota
está cansada dos antigos políti-
cos que são figuras experien-
tes, e que não fazem nada. “Es-
tou achando que esses novos

que estão surgindo, nomes de
pessoas conhecidas, até do fu-
tebol, humoristas, de repente
estes têm uma grande chance
de se eleger por estarem mais
próximos do povo”, supõe.

Igualdade – Cristina Yano
acha que deveria haver mais
igualdade no tempo da apre-
sentação dos candidatos na

TV, para que os telespectado-
res conheçam o projeto que ele
pretende colocar em prática,
caso seja eleito. “Independen-
te do partido que pertence, tem
cinco minutos para 50 candi-
datos, e só sabe o nome, não
se sabe o eles vão fazer para
depois cobrar”, completa ao
informar que, esperançosa
sempre vai estar, mas está na

expectativa de que cada um,
não só os políticos, mas as pes-
soas como cidadãs façam um
pouco a mais para não espe-
rar que o político faça milagres
que não vai fazer.

O engenheiro Civil Celso
Matsuoka, 51 anos do Paraíso
que já votou em candidatos
nikkeis como o atual vereador
Jooji Hato, Mário Hato e o de-

O Tribunal Regional Elei-
toral (TRE) de São Paulo ter-
minou esta semana de julgar
os pedidos de registro de can-
didaturas das eleições 2010.
Foram cerca de 3350 pedi-
dos, dos quais 913 (25,7%)
foram indeferidos, a grande
maioria por falta de algum
documento exigido por lei. O
número de indeferimentos é
superior ao verificado em
2006, quando foram indefe-
ridas 425 candidaturas
(14,31% do total de 2.970
pedidos).

A sessão plenária mais
longa ocorreu na última se-
gunda-feira, 23, e durou até
mais de meia-noite. Nessa
sessão, em que foram julga-
dos cerca de 600 pedidos de
registros, concentrou-se um
grande número de casos
complexos, com várias cau-
sas de inelegibilidade ocasio-
nadas em virtude da Lei da
Ficha Limpa.

O Tribunal ainda apreciará
recursos contra as decisões de
deferimento/indeferimento ou
pedidos de substituição de can-
didatos.

Ficha Limpa – A Lei Com-
plementar (LC) 135/10, conhe-
cida como Lei da Ficha Lim-
pa, é um projeto de iniciativa
popular, aprovado no Congres-
so e sancionado em 4 de junho
de 2010. Essa lei trouxe impor-
tantes modificações para a
moralidade do processo eleito-
ral, impedindo que candidatos
com condenações por órgãos
colegiados concorram ao plei-
to.

Ao julgar o primeiro caso,
o TRE superou os dois princi-
pais argumentos contrários à
aplicação da nova lei: a apli-
cabilidade nesta eleição e a
retroatividade.

A Constituição Federal pre-
vê que as leis que alteram o
processo eleitoral devem estar

em vigor um ano antes da
eleição (art. 16). Para os
juízes do TRE-SP, no entan-
to, a nova lei não atinge essa
norma da CF porque não al-
tera o processo eleitoral, sen-
do aplicável já em 2010.

O outro argumento, de
que a Lei ofende a coisa
julgada e o direito adquirido,
também foi vencido. A corte
entendeu que causas de
inelegibilidade, previstas pela
Ficha Limpa, não são pena,
mas restrições de caráter
político e podem retroagir.

Para o presidente do TRE,
desembargador Walter de Al-
meida Guilherme, seria prefe-
rível “que o eleitor julgasse,
que os partidos barrassem os
candidatos, mas como não o
fizeram, veio a lei.”

O TRE-SP indeferiu 39
registros de candidatura com
base na nova lei. Para con-
ferir a lista complete acesse
o site do TRE-SP.

TRE-SP termina julgamento de registros de candidatura

Helder Ikegami - Belém PA (91) 8128-9652

O acupunturista Júlio Ganiko I O engenheiro civil Celso Matsuoka com os filhos

A administradora de empresas Cristina Yano
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putado Walter Ihoshi, está acos-
tumado a votar no partido. Para
ele é uma representatividade
para a comunidade ter um re-
presentante nikkei nas câmaras
parlamentares para levar a voz
da colônia aos níveis municipal,
estadual e federal. “Alguns can-
didatos atuais terão chances no
pleito como o próprio Walter
Ihoshi, William Woo, o Victor
Kobayashi, as chances são
boas”, admite.

Segundo ele a campanha
começou recentemente, mas
na esfera federal o PT está
muito forte devendo ter uma
continuidade no poder, já em
São Paulo o PSDB e os De-
mocratas estão bem devendo
fazer os seus representantes.
“Estou descrente na política, os
rumos tomados na política é um
assunto muito delicado, mas o
povo vai decidir. A renovação
é sempre importante para ter
parâmetros de comparação e a
própria evolução”, presume.

A dona de casa Silvia
Nakamite, 40 anos da Vila
Mariana, citou que às vezes
vota em candidato nikkei, tan-
to que já votou em Paulo Ko-
bayashi, e que vota tanto no
candidato como no partido.
“No caso de deputado estadu-
al ou federal voto no partido,
mas quando tenho o número,
quando eu sei o que quero, eu
coloco a numeração. Sou des-
cendente de japoneses, mas
para mim vale mais a pena a
pessoa ter um pensamento
pertinente do que ser nikkei,
independente da nacionalidade
a gente vota pelo que a gente
acha correto. Não tem essa de
que só porque eu sou descen-
dente de japoneses eu vou vo-
tar neles”, explica.

Nas eleições Silvia Naka-
mite revela que ainda está es-
tudando se votará em algum
dos candidatos nikkeis, mas
frisou que a política está
decepcionante no Brasil. “A
gente fica desanimada, tudo o
que fazem na política, chega
às eleições o povo parece que
esquece tudo e continua votan-
do nas mesmas pessoas, estou
sem ânimo com a política. Com
certeza deveria haver renova-
ção, mesmo se os parlamen-
tares forem antigos ou se tiver
um pensamento bom (sic). A
população insiste na mesma
tecla e os parlamentares con-
tinuam fazendo coisas erra-
das”, lamenta.

O acupunturista Julio
Ganiko, 34 anos de Guarulhos
que não está acostumado a

votar em candidato nikkei, dis-
se que infelizmente na comu-
nidade japonesa houve uma
miscigenação grande que aca-
bou com união dos kaikans e
clubes, há cerca de 15 anos
ainda existia o Intercolonial
onde vários clubes se reuniam,
realizavam festas e consegui-
am eleger. “Hoje não, misci-
genou demais, conheço alguns
políticos antigos que estão ten-
tando a reeleição, já votei no
Ushitaro Kamia, no vereador
Eduardo Kamei Yukisaki
(PSDB), de Guarulhos, e atual-
mente nestas eleições não te-
nho candidato”, destaca.

Para ele é de fundamental
importância ter um represen-
tante nikkei na Câmara dos
Deputados ou na Assembléia
Legislativa de São Paulo, até
porque na área cultural como
o Centenário da Imigração Ja-
ponesa, se não fossem alguns
políticos nikkeis o evento não
tomaria a proporção e a gran-
deza da comunidade japonesa
em São Paulo, a maior do mun-
do fora do Japão. Entre os
candidatos que podem se ree-
leger representando a comu-
nidade nikkei, Julio Ganiko
aponta o deputado federal
William Woo.

“As eleições deste ano es-
tão esquisitas, sempre tiveram
a participação dos bons políti-
cos que sabem fazer política,
parece que desta vez escan-
carou, têm muitos cantores,
artistas, jogadores de futebol,
estão fazendo uma palhaçada.
Tem um pessoal sério, mas têm
outros que transformaram a
política em festa, qualquer pes-
soa que não entende de políti-
ca acaba querendo fazer polí-
tica”, esclarece ele ao infor-
mar que não está muito espe-
rançoso e que as eleições não
vão mudar muita coisa. “Eu
acho que a oposição deveria
entrar no poder para mudar um
pouco, até porque ficou o mes-
mo partido muito tempo no
poder, acredito que está meio
difícil renovar”, avalia.

A engenheira civil Cíntia
Ferreira Okuyama, 45 anos do
centro falou que a esperança
é um fator que as pessoas
sempre têm que ter com a po-
lítica que está difícil, para ela
seria bom e oportuno que hou-
vesse renovação nas câmaras
parlamentares. “O povo bra-
sileiro deveria aprender a es-
colher melhor e bem o seu can-
didato para ter uma vida me-
lhor”, defende.

(Afonso José de Sousa)

ELEIÇÕES 2010

Cerca de 30 milhões de eleitores vão votar em 3 de outubro só no Estado de São Paulo
De acordo com o Tribunal

Superior Eleitoral (TSE), mais
de 135 milhões de brasileiros
vão votar nas eleições gerais
de 2010 no dia 3 de outubro.
No Estado de São Paulo se-
rão 30.301.398 eleitores que
vão votar no pleito, 8.483.115
na capital e 21.818.283 no in-
terior. A capital conta hoje com
58 zonas divididas em 22.814
seções e 1.915 locais de vota-
ção; enquanto o interior tem
365 zonas espalhadas por
58.707 seções e 7.862 locais
de votação; totalizando respec-
tivamente, 423 zonas, 81.521
seções e 9.777 locais de vota-
ção no Estado.

Para aperfeiçoar o sistema
de voto, a Justiça Eleitoral mo-
dernizou o regulamento, tanto
que as eleições brasileiras, que
eram marcadas pela manipula-
ção e pelas fraudes, hoje são
consideradas as mais modernas
do mundo. Além disso, ainda
este ano a justiça brasileira
avança ainda mais, com a ado-
ção, em 60 municípios, de ur-
nas eletrônicas com leitores

biométricos. O eleitor que esti-
ver fora de seu domicílio elei-
toral no dia da eleição terá de
justificar sua ausência. A justi-
ficativa eleitoral pode ser apre-
sentada no dia da eleição ou nos
60 dias posteriores ao pleito.

Para aprimorar os serviços
oferecidos aos eleitores brasi-
leiros a Justiça Eleitoral lançou
mais uma iniciativa. Desde o dia
6 de julho de 2009, o projeto
Título Net permite aos cidadãos
iniciarem, pela Internet, reque-
rimentos de alistamento eleito-
ral, transferência de domicílio e

De acordo com o TSE, mais de 135 milhões irão às urnas

DIVULGAÇÃO

revisão de dados cadastrais. O
sistema também permite a atu-
alização on-line das obrigações
eleitorais. O objetivo é moder-
nizar e facilitar o acesso a es-
ses serviços, tornando mais ágil
o atendimento nos cartórios
eleitorais, onde o processo é
concluído. Espera-se, ainda, re-
duzir os erros de transcrição dos
dados, uma vez que as mudan-
ças serão feitas pelo próprio
eleitor e conferidas por um
atendente.

Depois de fazer a solicita-
ção pela Internet, os eleitores

devem comparecer às unidades
de atendimento da Justiça Elei-
toral, munidos da documenta-
ção exigida, para concluir os
serviços pedidos e receber o tí-
tulo. Em caso de não compa-
recimento do cidadão, o reque-
rimento será invalidado. O TSE
informa que o protocolo emiti-
do não comprova a regularida-
de da inscrição ou a quitação
eleitoral. O documento informa
somente o número e a data da
solicitação e é emitido apenas
para agilizar o atendimento na
unidade da Justiça Eleitoral.

E-mails falsos – A assesso-
ria de imprensa e comunica-
ção social do TSE alerta que
estão circulando e-mails falsos
em nome do tribunal comuni-
cando o cancelamento de títu-
los eleitorais e solicitando a
atualização de dados cadas-
trais para a Justiça Eleitoral,
bem como mensagens falsas
informando aos internautas
que uma suposta ausência dele
como mesário teria gerado o
cancelamento de seu título de

eleitor. Por conta disso a Jus-
tiça Eleitoral esclarece que não
envia e-mails a eleitores, nem
para comunicar cancelamen-
to de títulos eleitorais, muito
menos para convocar cidadãos
para atuarem como mesários.
O TSE não autoriza nenhuma
outra instituição a enviar e-
mails em seu nome. Mensa-
gens desta natureza devem ser
apagadas, uma vez que podem
conter vírus de computador.

Para esclarecer as dúvidas
mais freqüentes dos eleitores
brasileiros sobre o sistema ele-

trônico de votação adotado no
País, o TSE criou o site “Urna
Eletrônica”. O portal aproxima
ainda mais a justiça dos cida-
dãos, oferecendo aos eleitores
todas as informações e novi-
dades a respeito do voto na
urna eletrônica, que garante ao
pleito mais agilidade e confia-
bilidade. A página generaliza o
sistema eletrônico de votação,
verdadeiro mecanismo seguro
para o eleitor exercer o direito
de eleger seus representantes
nas esferas dos poderes Exe-
cutivo e Legislativo.
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ELEIÇÕES 2010

Movimento lança manifesto para aproximar eleitores
nikkeis de seus “legítimos representantes”

OMovimento para a Re-
presentação da Comu-
nidade Nipo-Brasileira

na Política, grupo criado em
março deste ano por um gru-
po de “cidadãos comuns” ou
“pessoas físicas” – como pre-
ferem ser chamados –, que
presidem as quatro mais impor-
tantes entidades da comunida-
de nikkei: Kihatiro Kita (Bun-
kyo), Ignácio Moriguchi
(Enkyo), Jo Tatsumi (Aliança
Cultural Brasil - Japão) e Akeo
Uehara Yogui (Kenren), lan-
çou esta semana um manifes-
to com o objetivo de aproximar
o eleitor nikkei de seus “legíti-
mos representantes”.

De acordo com o documen-
to, assinado por Anacleto Ha-
nashiro, Akeo Uehara Yogui,
Gerson S. Kunii, Ignácio Tada-
yoshi Moriguchi, Jorge Yama-
shita, Kihatiro Kita, Kiyoji Na-
kayama, Nagato Hara, Reimei
Yoshioka, Roberto Y. Kawasa-
ki, Sussumu Niyama e Tuyoci
Ohara, “nossa preocupação
está fundamentada em dados
do TSE referentes à eleição de
2006. Dos 30 candidatos à As-
sembleia Legislativa de São
Paulo, identificados com nome
de nikkei, nenhum deles foi elei-
to, embora, no total, tenham
conquistado o voto de mais de
330.000 eleitores. Uma rápida
análise desses números indica
que 28 candidatos, ou seja, 93%,
não conseguiram sequer 30.000
votos e, dentre eles, nove (30%)
não tiveram mais que 1.000
votos. “Sendo que um deles
obteve 97 votos. Isto nos levou
a fazer algo”, disse Yogui.

Na verdade, a proposta ini-
cial do grupo era confusa. Jô

to pois, dessa forma, as lide-
ranças das associações onde
o referido candidato afirma ter
atuado, também poderão se
manifestar sobre sua avalia-
ção”, assinalam.

Tribuna livre – Segundo o
manifesto, “qualquer candida-
to que se adequar a esse perfil
acima proposto, independente
de sua origem étnica, poderá se
beneficiar dessa iniciativa”. “O
nosso intuito é o de evitar, nos
próximos anos, nova falta de
representação na Assembleia
Legislativa do Estado e na Câ-
mara Federal”, assinalam.

Aos candidatos que dese-
jarem participar deste movi-
mento, é solicitado apresentar
seu currículo (incluindo os da-
dos pessoais), as informações
sobre suas atividades comuni-
tárias e políticas exercidas.
“Além disso, é de suma impor-
tância que descrevam a plata-
forma dos partidos aos quais
estão filiados e de que manei-

ra pretendem atuar na defesa
do interesse público em geral,
bem como da comunidade
nikkei, em particular”.

O fechamento da inscrição
ocorrerá no dia 9 de setembro
de 2010, com previsão de even-
tual participação do candidato
em uma tribuna de exposição
oral no dia 11 de setembro de
2010, com normas e regulamen-
tos a serem publicados.

Santão – Segundo Ignácio Mo-
riguchi, Nagato Hara foi o en-
carregado de enviar os e-mail
para todos os candidatos nikkeis.
“Nosso problema é a falta de
tempo. Estamos esperando um
público reduzido para a tribuna
livre e, com isso, não vamos atin-
gir nosso principal objetivo, que
é o de esclarecer os eleitores”,
conta Moriguchi, acrescentan-
do que uma das propostas que
está sendo estudada pelos mem-
bros do Movimento é o de ela-
borar uma espécie de “santão”
– em referência aos “santinhos”
– comparando as ações de cada
candidato e distribui-las ás as-
sociações e entidades da capi-
tal e do interior, que se encarre-
gariam de divulgá-las aos asso-
ciados.

Para Moriguchi, “é impor-
tante frisar que não estamos
fechando com ninguém”.
“Nosso alvo final é o eleitor.
Um detalhe que está claro
para nós é que nem todos
nikkeis votam em candidatos
nikkeis. Nossa intenção ao lan-
çarmos o manifesto é mostrar,
de fato, quem representa a
comunidade nikkei”, afirma
Moriguchi.

(Aldo Shiguti)

Tatsumi, da Aliança, que aca-
bou saindo do chamado “G4”,
pregava a ética na política en-
quanto Akeo Yogui, do Kenren,
e Kita, do Bunkyo mostravam-
se preocupados com a falta de
representantes nikkeis na As-
sembleia Legislativa do Estado
de São Paulo. No fundo, a in-
tenção primeira do grupo era
criar um debate em torno da
própria necessidade de se for-
mar tal grupo. “Acabamos re-
cebendo alguns apoios, o que
acabou nos encorajando a le-
var o projeto adiante”, argumen-
ta Ignácio Moriguchi, do Enkyo,
que acredita ter encontrado a
“solução para o drama” da fal-
ta de representantes nikkeis na
Assembleia paulista.

Segundo ele, o “eleitor
nikkei vota sem direcionamen-
to nenhum”. Então, a solução
é apresentar uma lista com os
candidatos que preencham os
anseios dos eleitores, com cur-
rículo e as atividades por eles
desenvolvidas em prol de al-

guma associação.
“Ao presenciar a intensa

atividade dos candidatos que se
preparam para a eleição de
2010, ocorre-nos que os eleito-
res, detentores do poder único
e intransferível do voto, devem
se preocupar em conhecê-los,
bem como as suas proposi-
ções”, diz o manifesto. E conti-
nua: “Por conta disso, estamos
propondo um movimento em
que os candidatos possam se
apresentar para que a comuni-
dade nikkei tenha condições de
eleger seus legítimos represen-
tantes políticos”.

Para o grupo, “com a proxi-
midade da eleição de 2010, e
observando-se um cenário onde
o número de concorrentes de
ascendência japonesa aproxi-
ma-se da quantidade de 2006
e, com o intuito de evitar outra
falta de representação política,
torna-se imperativa a criação de
um movimento que objetive a
real aglutinação dos votos”.

“A nossa proposta é a de

promover a divulgação do cur-
rículo e da plataforma de ação
de cada candidato e assim,
permitir a avaliação de suas
atividades na política ou fora
dela. Ao mesmo tempo, possi-
bilitando avaliar, de forma efe-
tiva, suas ações em prol da
comunidade nikkei. Considera-
mos fundamental este aspec-

Ignácio Moriguchi (centro), com Kihatiro Kita e Jo Tatsumi, que deixou o G4: “Nosso alvo é o eleitor”

JORNAL NIPPAK / ARQUIVO

Palácio 9 de Julho, sede da Assembleia Legislativa paulista
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CIDADES/LONDRINA

Nagashi Sômen e Matsuri Dance
são destaques no Londrina Matsuri

Os produtores da região do
Itapeti, em Mogi das Cruzes,
promovem neste fim de sema-
na (4 e 5) – e nos dias 6, 7, 11,
12, 18 e 19 de setembro –, no
Parque Hana No Mori, em
Mogi das Cruzes, o Fetival de
Orquídeas – Primavera 2010.
A entrada é franca..

O evento conta com uma
série de atrações e permite
que os visitantes desfrutem de
um dia inteiro de lazer tendo à
sua disposição uma completa
Praça de Alimentação e uma
feira de artesanato.

Uma das grandes atrações
do Festival de Orquídeas é o
turismo rural, que conta com
passeios de trator pelas áreas
de cultivo da região do Itapeti
e que oferece muita diversão
para as crianças.

As grandes estrelas atra-
ções desta temporada são as
orquídeas das espécies Den-
drobium (conhecida popular-
mente como ‘olho de boneca’),
Cattleya Intermédia e
hibridos de Laelia, que podem

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Festival de Orquídeas de
Itapeti oferece turismo rural

ser conferidas nas mais dife-
rentes cores. Outras espécies
que florescem na Primavera
também poderão ser vistas e
adquiridas durante o Festival
de Orquídeas, que oferece ain-
da uma programação de cur-
sos sobre a arte de cultivo.

O Festival de Orquídeas
será realizado sempre das 8 às
17 horas. O endereço é Estra-
da São Bento Lambari, quilô-
metro 27, na divisa das cida-
des de Mogi das Cruzes e San-
ta Isabel.

Mais informações sobre o
evento, assim como o mapa de
acesso ao local, podem ser ob-
tidas no endereço eletrônico
www.festivaldeorquideas.com.br.

FESTIVAL DE ORQUÍDEAS/
PRIMAVERA 2010
DIAS 4,5,6,7,11,12,18 E 19 DE SETEMBRO

ABERTO DAS 8 ÀS 17 HORAS

ENTRADA E ESTACIONAMENTO GRATUITOS

EXPOSIÇÃO NO PARQUE HANA NO MORI,
NA ESTRADA SÃO BENTO LAMBARI,
QUILÔMETRO 27, COM ACESSO PELA SAÍDA

186 DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA

DIVULGAÇÃO

Turismo rural conta com passeios de trator pelas áreas de cultivo

A propositura foi apresen-
tada pelo vereador Aparecido
Correia da Silva e aprovada
pela Câmara de Lins. Ele é o
9º nikkei a receber o título, que
deverá ser entregue em sessão
solene no dia 12 de novembro.

Kazunori Yasunaga é atual-
mente presidente do Conselho
Deliberativo da Associação
Beneficente, Cultural e Espor-
tiva de Lins, entidade da qual
foi também presidente execu-
tivo por três mandados conse-
cutivos; é diretor do Templo
Honpa Hongwanji e presiden-
te da Associação Sul-Ameri-
cana dos Budistas Seniores.
Pertence ao tradicional clã

CIDADES/LINS

Kazunori Yasunaga receberá
o título de “Cidadão Linense”

ARQUIVO PESSOAL

O promissense Yasunaga

Yasunaga, que tem ramifica-
ção por todo o país.

(Shigueyuki Yoshikuni)

Considerada uma das
festas mais tradicio-
nais e aguardadas de

Londrina, o 8º Londrina Ma-
tsuri começa neste fim de se-
mana (4 e 5) e prossegue no
feriado de 7 de Setembro, no
Parque Ney Braga. A cerimô-
nia de abertura acontece no
sábado. Segundo o coordena-
dor geral do evento, Luiz
Shiroma, a expectativa é rece-
ber cerca de 40 mil visitantes
nos quatro dias de festa.

Shiroma explica que a pro-
posta do Londrina Matsuri é
trabalhar essencialmente com
a cultura japonesa. “Mas to-
dos os anos procuramos fazer
algo diferente”, conta. Este
ano, por exemplo, uma das
novidades é a presença do ar-
tista Arlindo Monteiro, que fará
a exposição e montagem de
suas esculturas em palitos de
fósforo. O escultor vem de
Maceió especialmente para
participar do festival. O “en-
genheiro de pipas” Ken Yama-
zato também vem a Londrina
para ministrar oficinas no Lon-
drina Matsuri. Em todos os
dias, os visitantes poderão ad-
mirar as obras em miniatura e
conferir a revoada das pipas.

Durante todos os dias, os
visitantes poderão degustar
gratuitamente o Nagashi
Sômen (macarrão na corren-
teza), além de apresentação de
Matsuri Dance - com banda ao
vivo e Bon Odori.

Também estão programa-
das apresentações musicais e
danças típicas, como Yosakoi
Soran, Eisá, Aikido, Taiko e
atividades em que o público
poderá interagir e participar,
como na ginástica Tai Chi
Chuan. Para complementar a
lista de atrações haverá ofici-
nas de compostagem, pintura,
origami, pipa, robótica, e mui-
tas outras. Além de workshops
nas áreas de Engenharia de
Alimentos, Gastronomia e
Gestão Ambiental.

Meio ambiente – Pelo segun-
do ano consecutivo, será reali-
zado o Concurso Meio Ambi-

“Dede 2003 o Grupo Sansey
apresenta uma nova coreogra-
fia no Lonrina Matsuri. Este
ano, serão lançadas duas no-
vas coreografias”, revela
Shiroma, lembrando que o Lon-
drina Matsuri conta com a
maior pista de Matsuri Dance
do país, com cerca de mil me-
tros quadrados em extensão.

“O Matsuri dance pode ser
considerado a genuína dança
da integração, sem restrição de
idade, sexo e nacionalidade”,
destaca Luiz Shiroma.

(Aldo Shiguti)

EVENTO: 8° LONDRINA MATSURI
– FESTIVAL DA PRIMAVERA

LOCAL: PARQUE DE EXPOSIÇÕES NEY

BRAGA – LONDRINA/PR
DATA: 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2010
HORÁRIO: DAS 10H ÀS 23H (DIAS 04, 05
E 07) E DAS 16H ÀS 23H (DIA 06)
INGRESSOS: R$2,00 (INTEIRA)
VENDA ANTECIPADA NA REDE DE FARMÁ-
CIAS DROGRAMAIS: R$1,00 (MEIA)
ESTUDANTES, APOSENTADOS E IDOSOS EN-
TRE 60 E 64 ANOS: R$1,00 (MEIA)
ESTACIONAMENTO OFICIAL: R$5,00

DIVULGAÇÃO

Matsuri Dance contagia desde crianças até obaatyans e odiityans: uma nova coreografia a cada ano

ente – Melhores Práticas, com
premiação para os vencedores.
Já para a criançada estão pro-
gramadas diversas atividades
no Espaço Criança, como ofi-
cinas e brincadeiras na cama
elástica e tobogã inflável.

Os apreciadores da culiná-
ria japonesa poderão se deliciar
na área gastronômica, degus-
tando porções de sushi, yaki-
meshi, sashimi, sukiyaki, yakis-
soba, tempurá e outros pratos
típicos. Objetos e peculiarida-
des orientais terão espaço nos
estandes da área comercial.

Segundo Luiz Shiroma, o
Londrina Matsuri é hoje um dos

eventos mais tradicionais e
aguardados de Londrina por
preservar certas tradições,
como o Matsuri Dance – esti-
lo musical desenvolvido pelo
Grupo Sansey durante a reali-
zação do primeiro Londrina
Matsuri, em 2003.

Integração – Trata-se de um
“bon odori moderno”, que mes-
cla ritmos ocidentais como o
pop, rock, funk entre outros,
com o ritmo “ondo” ao som de
“taiko”. Segundo Shiroma, no
“Matsuri Dance” participam
desde crianças, jovens e adul-
tos até odiityans e obaatyans.

Nagashi Sômen no eventoPrefeito Barbosa Neto participou ca cerimônia de lançamento

A 9ª Festa do Japão do Es-
tado do Rio de Janeiro acon-
teceu nos dias 21 e 22 de agos-
to, no Aterro do Flamengo, com
entrada franca, para alegria de
milhares de amantes da cultu-
ra e da culinária japonesas. No
palanque ornamentado pelos
koinobori (carpas de pano ao
vento), e iluminado por chio-
chin (lanternas japonesas) foi
realizado o kagamiwari (que-
bra do barril de saque) pelo
cônsul geral do Japão Yoshihi-
ko Arakawa junto aos presi-
dente da Associação Cultural
e Esportiva Nipo-Brasileira do
Estado do RJ, Akiyoshi Shika-
da; presidente
da Câmara de
Comércio e In-
dústria Japone-
sa do Rio de
Janeiro, Sotaro
Inoue; vice-pre-
sidente do Ins-
tituto Cultural
Brasil-Japão,
Yssamu Takao;
presidente da
A s s o c i a ç ã o
Nikkei do Rio

de Janeiro, Minoru Matsuura.
O evento contou ainda com a
participação da Assessora da

Administração do Parque, Ana
Maria Leite Arruda de Olivei-
ra. O Bon Odori do Seinenkai
Rio Nikkei ganhou adeptos.

Houve venda de takoyaki,
udon, temaki, yakisoba, ten-
pura, churrasquinhos, caipi-
saque e doces japoneses, além
de livros, objetos, origami e
camisetas. Atividades como
shiatsu, go, origami, gatebol e
ikebana despertaram a aten-
ção do público. No Pavilhão
Japonês foram apresentados
taiko, yosakoi soran, cosplay,
dança do leão, kendô, jodo e
iaidô.

DIVULGAÇÃO

Autoridades japonesas e brasileiras prestigiaram o evento

CIDADES/RIO DE JANEIRO

9ª Festa do Japão reúne amantes da cultura
japonesa no Aterro do Flamengo, no Rio

Taiko Rio Nikkei foi uma das atrações da Festa
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COMUNIDADES

2º Festival da Liberdade reunirá
comunidades orientais em SP

A Fundação Japão traz ao
Brasil, a convite da Universi-
dade de São Paulo, o profes-
sor Akihiko Niimi. Doutor em
Literatura pela Universidade
de Waseda, ele ministrará uma
palestra gratuita na próxima
quarta-feira (8), com início às
19h30, quando analisará a obra
“Genji Monogatari” (Contos de
Genji) através das pinturas.

“Genji Monogatari” é um
dos representantes clássico da
literatura japonesa, que foi
concretizada em meados do
período Heian (794-1184) e é
considerado como uma das
obras primas da literatura ja-
ponesa. Na época em que a
escrita ainda não tinha sido
consolidada as obras de Genji

e atualmente é professor da
Notre Dame Seishin Univer-
sity na Província de Okayama,
Japão. Sua especialidade é Li-
teratura Clássica com ênfase
na obra “Genji Monogatari” e
“Makura no Soushi” (Livro de
Cabeceira). Em maio de 2009
recebeu o “Prêmio de Litera-
tura Murasaki Shikibu”.

Segundo a assessoria da
Fundação Japão, a palestra
será ministrada de forma sim-
ples e clara não somente para
as pessoas da área mas tam-
bém para o público em geral

GENJI MONOGATARI TRANSMITIDA

ATRAVÉS DA ARTE – PALESTRA COM O

PROFESSOR AKIHIKO NIIMI

QUANDO: DIA 8 DE SETEMBRO, (QUARTA),
DAS 19H30 ÀS 21H

ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO (AV. PAULISTA, 37 - 1º ANDAR –
PARAÍSO)
ENTRADA GRATUITA

A PALESTRA SERÁ MINISTRADA EM JAPONÊS

COM TRADUÇÃO CONSECUTIVA EM

PORTUGUÊS.
É NECESSÁRIO EFETUAR INSCRIÇÃO PRÉVIA,
ENVIANDO NOME COMPLETO E TELEFONE

PARA: INFO@FJSP.ORG.BR

VAGAS: 100 LUGARES

ACESSO PARA PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS

INFORMAÇÕES:
(11) 3141-0110 / 3141-0843

já eram lidas através da pin-
tura, e com o passar da épo-
ca foram criadas inúmeras
pinturas de Genji.

Atualmente, “Genji Mono-
gatari” encontra-se disponível
na forma de mangá ou em li-
vros didáticos. Nesta palestra,
Niimi fará uma breve introdu-

ção sobre “Genji Monogatari”
e abordará as principais carac-
terísticas das pinturas atuais,
incluindo os mangás.

Perfil – O professor Dr.
Akihiko Niimi obteve seu títu-
lo de Doutor em Literatura
pela Universidade de Waseda

DIVULGAÇÃO

Obra é um dos representantes clássicos da literatura japonesa

O professor Akihiko Niimi

CULTURA

Akihiko Niimi palestra sobre a obra Genji Monogatari na
próxima quarta-feira no Espaço Cultural Fundação Japão

DIVULGAÇÃO

COLUNA DO JORGE NAGAO

Corin, te amo!

JORGE NAGAO

A revista da Hora, do jor-
nal Agora SP, revelou alguns
loucos, loucos por ti, Corin-
thians, que nunca vão te
abandonar, Coringão. Como
pouca gente leu, eis um re-
sumo da matéria.

Leif dos Santos, 22 anos,
tem esse estranho nome por-
que Leif é Fiel, às avessas.
Mudou-se da Paraíba para
Guarulhos(SP), para ver o
time de sua família, no Paca-
embu. Pensando bem, até
que não é tão fiel assim pois
tem Santos no nome...

Maria Madalena, 61 anos,
foi ao Maracanã, junto com
70 mil corinthianos, em 1976,
no jogo contra o Flu. Foi a
maior demonstração de amor
de uma torcida por um time
de futebol. Coisa de louco.

Bara, 33, mesmo deficien-
te visual, tem tudo a ver com
o SCCP. Vai ao Pacaembu
com seu fiel companheiro, o
radinho de pilha. Mesmo que
tudo dê “errádio”, ele não se
abara e sempre volta.

Danilo, 27, jogou as cin-
zas do pai, atrás do banco de
reservas, do Pacaembu, para
iluminar as idéias dos técni-
cos do Timão, seja domingo
ou quarta-feira de cinzas.

Jorge, Danilo, Igor, Mar-
cos e Jerry, saíram de
Corumbá-MS para prestigiar
o Timão, nas Libertadores
deste ano. Foram 23 dias de
viagem.  Para chegar a As-
sunção, vindo de Bogotá,
embarcaram em 9 ônibus.
Parece a torcida de outro
hino, “estaremos com o Ti-
mão, onde o Timão estiver”.

Emerson, 33, perdeu o
olho direito, quando foi atin-
gido por uma bomba de efei-
to moral, quando o poderoso
timão foi eliminado pelo River
Plate, em maio de 2006, e a
torcida tentou invadir o gra-
mado. Está processando o
clube, mas ainda vai ao está-
dio porque o amor pelo time
é o mesmo. Belo exemplo de
autoestimão.

Andrés Sanchez, o presi-
dente do Corinthians, com 13
anos, fugia de casa para ir ao
estádio ver o Coringão. Al-
moço de domingo com a fa-
mília, sem Sanchez, o clube
está em primeiro lugar, não
no campeonato, mas no seu

coração.
Tiago, 25, foi a todos os

jogos do Timão, na
Segundona. Lembra que vi-
ajou mais de 3500 km para
chegar a Natal(RN) e mais
de 3000 km, na volta, de van.
Não foi em vã, todavia, toda
essa dedicação porque o
Corinthimão voltou para ficar.

Daga, 54, sócio número 3
da Gaviões da Fiel, lembra
que a torcida aderiu à cam-
panha pela Anistia, no fim dos
anos 70, que desembocou na
Democracia Corinthiana,
tempos de liberdade e títulos
82/83,  e hoje a luta continua
contra o continuísmo dos pre-
sidentes do Corinthians.

Parabéns às jornalistas
Débora Miranda e Vivian
Masutti por essa matéria da
hora, meu.

Para terminar, ouviremos
três corinthianos ilustres. Ser-
ginho Groissman conta que
estava cursando Direito, na
PUC, e na hora do exame fi-
nal, abandonou a sala de aula
e foi ao Pacaembu onde o
Corinthians jogava uma im-
portante partida. Chegou no
fim do jogo, a tempo de ver o
gol da vitória de seu glorioso
alvinegro. Não virei advoga-
do, mas ajudei o Corinthians
a vencer!!!, diz  orgulhoso.
Lula, que andava triste por-
que deixará de ser Presiden-
te da República, conseguiu
um novo mandato, é presi-
dente da República Popular
do Corinthians.

- Nunca, na história deste
país, o presidente da Repú-
blica foi também presidente
de um time de futebol.

O outro é Juca Kfouri que
era um católico fervoroso
mas que virou ateu porque
pediu a Deus um título para
o Timão e não foi atendido.
Mas continua corinthiano,
sofredor, graças a Deus.

Parabéns Corinthians,
pelo centenário!

No país dos 100 teto, 100
terra, 100 vergonha, dos 100
truta e 100 treta, parabéns à
Fiel, especialmente vocês,
100 mil, que foram ao Anhan-
gabaú na Noite da Virada,
100 medo de ser feliz.

Salve o Corinthians!

*Jorge Nagao é colunista do
site Primeiro Programa
(www.primeiroprograma.com.br)

DIVULGAÇÃO

Com o objetivo de come-
morar o Convênio Ci-
dades-Irmãs São Pau-

lo Osaka e a reurbanização
que transformou o bairro em
um dos principais pontos turís-
ticos de São Paulo, a Associa-
ção Paulista de Relações In-
ternacionais (APRI), em par-
ceria com a Subprefeitura da
Sé, SPTuris, Prefeitura de São
Paulo e o Grupo Nippak, reali-
za nos dias 11 e 12 de setem-
bro, na Liberdade, o 2º Festi-
val da Liberdade. O evento
também conta com o apoio de
diversas empresas e entidades,
entre elas o Serviço Social do
Comércio (SESC-SP) através
da unidade da Rua do Carmo,
que vai colaborar trazendo
uma apresentação especial.

“Graças à parceria que es-
tamos firmando com a Associ-
ação Brasileira dos Coreanos,
conseguimos trazer diversas
atrações para o Festival. A inte-
gração das três principais comu-
nidades é inédita para um even-
to deste porte”, destaca o presi-
dente da APRI, Luis Hanada.
“A dança Hangul e Rain e o
coral são expressões da cultura
coreana que valem a pena as-
sistir”, ressalta. “A participação
dos órgãos oficiais ligados à ci-
dade de São Paulo, é um sinal
positivo da interação entre o
poder público e a iniciativa pri-
vada. Graças ao apoio de órgãos
da Prefeitura temos tudo o que
é necessário para fazer uma
grande festividade”, prevê.

Atrações – Durante os dois
dias do evento estão programa-
das a apresentação de diversos
artistas das comunidades japo-
nesa, chinesa e coreana em um
palco instalado na Praça da Li-
berdade, proporcionando ao fes-
tival uma integração entre as
culturas de grande repercussão.
O grupo Ryusei Taiko abrirá as
festividades no dia 11, seguido
pela dança Hangul e a cantora
coreana Jing Young Park. Di-
versos grupos culturais vão se
intercalar entre outras atrações,
um dos destaques é a apresen-
tação do Leão Chinês que tra-
rá um pouco da magia e beleza
do kung fu chinês.

Já no domingo a festividade
será aberta pela banda “Los
Negros Brujos se Divierten”
trazendo clássicos do pop rock
internacional, logo após será a

vez do Coral Folclórico Coreano
e do teatro Kurô do Grupo
Hokkage. Além do Grupo
Shinkyo Taiko, das apresenta-
ções de dança Rain e Hangul e
dos cantores coreanos Jing
Young Park, Jung Hun e Sung
Choi, que prometem encantar
o público. As expressões cultu-
rais serão finalizadas pela Ban-
da Gaijin Sentai e o divertido
Matsuri Dance do Grupo Smile,
que vão animar os participan-
tes e visitantes.

Gastronomia - Os dois dias do
festival terão o reforço da tradi-
cional Feira da Liberdade com
cerca de 22 estandes de comi-

da, onde serão preparados pra-
tos típicos e algumas novidades
que prometem aguçar a curiosi-
dade e o apetite dos visitantes.
A tradicional Guioza da Liber-
dade da família Nakamura que
já foi símbolo da feira, a “batata
furacão” da Coréia, sensação
gastronômica deste país, prome-
tem trazer um sabor novo à tra-
dicional “batata frita”, com seu
formato e apresentação inusita-
dos. Bem como sabores e novi-
dades da China e Japão, como
o yakissoba do Cheng, e de al-
gumas novidades e surpresas
para o público. As barracas da
Feira da Liberdade e as convi-
dadas pela APRI, devem ofe-

recer ao público uma pequena
viagem pela gastronomia e culi-
nária do Oriente, mostrando um
pouco mais da cultura gastronô-
mica do leste asiático.

Organizado pela primeira
vez em 2009 o Festival da Li-
berdade contou com a presen-
ça de diversas autoridades do
Brasil e do Japão e de um pú-
blico estimado em 50 mil pes-
soas, na ocasião o bairro foi
presenteado pela Prefeitura de
Osaka com o “Sino do Amor”,
réplica do sino Mio Tsukushino
Kane, que deve ser instalado
ainda este ano na Praça da Li-
berdade. “A participação dos
jovens e a união com as co-
munidades chinesa e coreana
tem tudo para abrilhantar o
festival e incrementar ainda
mais os eventos na Liberda-
de”, afirma Luis Hanada. “A
expectativa é atrair até 60 mil
pessoas no evento e, para isso,
estamos nos esforçando para
garantir conforto e segurança
para o público que vem nos
prestigiar”, completa.

(Afonso José de Sousa)

2º FESTIVAL DA LIBERDADE
QUANDO: DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO

HORÁRIO: A PARTIR DAS 13H20 NO DIA

11 (SÁBADO) E 14 HORAS NO DIA 12
(DOMINGO)
ONDE: PRAÇA DA LIBERDADE – CENTRO

DE SÃO PAULO.
GRÁTIS

Taikô é sempre promessa de grande espetáculo: festival terá atrações das três comunidades

Dança típica japonesa deve encantar o público na Liberdade
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COMUNIDADE

Festa das Flores e Morangos de
Atibaia espera 120 mil visitantes

Canto do

MARI SATAKE

A mãe dizia: “cada ma-
caco no seu galho”. Ela
ouvia aquilo e não gostava.
A irmã não podia ser maca-
co, ela não entendia porque
a mãe dizia aquelas palavras
justamente para a irmã mais
velha que nem subir em ár-
vore sabia ou tinha coragem.
Numa outra situação, ouviu
a mãe dizendo a mesma coi-
sa. A mãe estava bem humo-
rada então, ousou perguntar.
A mãe explicou porque dizia
aquilo naquele momento. Ela
retrucou e quis saber por que
a mãe chamou a irmã de
macaco? Na sua inocência,
ficava repetindo e pedindo a
confirmação da mãe. A sua
irmã mais velha não era ma-
caco, era? De início, a mãe
não entendeu de onde a me-
nina havia tirado aquilo.
Quando entendeu a preocu-
pação da menina, a mãe tra-
tou de se explicar. É claro que
sua filha mais velha não era
macaco. Ninguém ali era
macaco. Era só uma forma de
dizer, ela podia ficar sossega-
da. A sua querida irmã mais
velha não iria aparecer de
rabo, pulando pelas árvores do
quintal. A mãe até tentou se
explicar porque utilizava aque-
la expressão, mas ela era ain-
da muito novinha para enten-
der o sentido daquilo. Naque-
le momento, bastava entender
que sua irmã não se transfor-
maria em macaco.

Com o tempo ela foi se
acostumando com as expres-
sões da mãe. E entendendo
também. Aquela e tantas ou-
tras que ouvia.

A irmã tinha seus sonhos
de infância. Ora queria
aprender canto. Ora queria
freqüentar as aulas de balé
que algumas amiguinhas fre-
qüentavam. Não fez nem
uma coisa nem outra. Fre-
qüentou apenas a escola pú-
blica e a escolinha de língua
japonesa. Já era muito, perto
dos parcos recursos da famí-
lia. Além dela, havia na casa
os outros irmãos e ainda a
avó para cuidar. A mãe jamais
permitiria propiciar luxos di-
ferenciados entre os irmãos.
Assim, naquilo que estivesse
ao alcance de seu controle, a
mãe sempre agia de forma a
não permitir situações em
que um se visse mais privile-
giado que os outros. Sorte
que naquela época, a escola
pública era muito boa. Apren-
dia-se inglês, francês e até la-
tim a irmã mais velha apren-
deu na escola pública. Tinha
aula de música também e as
crianças interessadas podiam
participar do coral da escola.
Coral que a professora tanto
se esforçava para que fosse
reconhecido como o melhor
grupo de canto orfeônico do
interior. Aula particular de
canto a irmã não teve, mas
tinha a professora da escola
que não media esforços para
ensinar aos interessados,
como era o caso da irmã e
alguns outros da escola.

Odori da irmã
Antigamente, as crianças

freqüentavam o primário, gi-
nasial e secundário. No se-
cundário, as crianças se divi-
diam de acordo com suas
aptidões. Normal para quem
pretendesse o magistério.
Clássico para quem quisesse
estudar línguas ou as ciênci-
as humanas e o Científico
para os que pretendessem
seguir carreiras de ciências
exatas ou biológicas. A irmã
queria cantar, então escolheu
o Normal. No Normal fazia
parte da grade curricular o
ensino de canto orfeônico. Ali
a irmã se realizou com suas
cantorias. Após o Normal, a
irmã se deu conta que ensi-
nar crianças pequenas não
era seu forte. Foi então fa-
zer faculdade de letras. O
orgulho da mãe era dizer que
suas filhas estudavam na
Usp. A filha mais velha e a
outra, logo abaixo. Terminou
a faculdade, arrumou empre-
go. Casou, teve filhos. Apo-
sentou-se do banco. Com
muito tempo livre e sem mui-
to para fazer, foi atrás dos
sonhos de infância. Balé é
que não daria certo a aquela
altura da vida. Na academia
onde fazia ioga, tinha a pro-
fessora de dança do ventre,
resolveu se matricular e gos-
tou. Ficou ali se exercitando
por alguns anos. Até se apre-
sentou em público em algum
teatro de bairro.

Mais tarde, foi aprender
Odori (odori é dança em ja-
ponês). No Odori, parece
ter se encontrado. Interes-
sante é que no Odori, não se
treina apenas por treinar. Os
treinos são sempre dirigidos
para esta ou aquela apresen-
tação, não importa que o pra-
ticante seja um novato de
alguns poucos meses. Assim,
de tanto a irmã se apresen-
tar, ela também passou a fre-
qüentar eventualmente de-
terminados meios da colônia
nikkey de São Paulo. No
início, se assustava um pou-
co. Achava estranho o com-
portamento do público du-
rante as apresentações no
palco. Enquanto alguém no
palco se esforça em mostrar
seu número, na platéia gru-
pos diversos conversam, co-
mem, riem como se estives-
sem em algum pic-nic em
recinto fechado. Agora, ela
já não estranha. Sabe que o
público, em sua maior parte,
é de pessoas que também
costumam se apresentar na-
queles palcos seja cantando
as tradicionais músicas japo-
nesas ou mesmo dançando.
Passado o stress da apre-
sentação, só lhes resta
descontrair na platéia. Afi-
nal de contas, cantam e dan-
çam para eles mesmos, in-
diferentes ao fato de terem
ou não uma platéia.

De minha parte, não acre-
dito muito nesta indiferença.
Eu simplesmente acho muito
maluco e irracional este com-
portamento.

marisatake@yahoo.com.br

Realizado anualmente
em setembro pela As-
sociação Hortolândia

de Atibaia, em parceria com o
Sindicato Rural de Atibaia, As-
sociação Cultural e Esportiva
Nipo-Brasileira de Atibaia
(Acenbra), Pró-Flor, Sanea-
mento Ambiental e Prefeitura
Municipal de Atibaia, a Festa
das Flores e Morangos de Ati-
baia chega este ano a sua 30 ª
edição no Parque Municipal
Edmundo Zanoni.

A expectativa dos organi-
zadores, “chova ou faça sol”,
é atrair cerca de 120 mil visi-
tantes nos 11 de evento, que
terá início nesta sexta-feira (3)
e prossegue nos dias 4, 5 6, 7,
10, 11, 12, 17, 18 e 19.

Segundo o vice-presidente
da Associação Hortolândia,
Nelson Yoshida, “tudo foi pla-
nejado com o objetivo de ofe-
recer mais conforto aos visi-
tantes”. “Otimizamos os espa-
ços e caprichamos na decora-
ção do Pavilhão de Exposição”,
antecipa Yoshida, lembrando
que este ano o tema da festa
remete justamente à importân-
cia da data, ou seja, os “30
Anos de Festa”.

“Para nós, é uma data mui-
to significativa, por isso inves-
timos cerca de 30% a mais em
relação ao ano passado”, con-
ta ele, acrescentando que a
proposta da Festa das Flores
e Morangos de Atibaia é mos-
trar o potencial agrícola de
Atibaia e, de quebra, homena-
gear as diversas nacionalida-
des presentes na região, em
especial a japonesa.

Atrações – Não à toa, diferen-
temente de outras festas do gê-
nero que apostam em shows
com artistas consagrados, a
Festa das Flores e Morangos
de Atibaia tem uma programa-
ção variada focada em apre-
sentações internacionais de
dança e música com grupos fol-
clóricos regionais, brincadeiras
educacionais, exposição e ven-
da de flores e morangos pro-
duzidos na região, demonstran-
do a união entre as riquezas na-
turais e a criatividade humana.

A dança típica japonesa Bon
Odori, que é um agradecimen-

to pela boa colheita, inicia o cir-
cuito cultural que traz grupos
interativos da Croácia, Bolívia,
Estados Unidos, Espanha, Chi-
le, Alemanha, Rússia, Itália,
Portugal, Lituânia e Japão. “São
20 anos trabalhando nesse sen-
tido”, explica Yoshida.

Alguns shows regionais
também fazem parte do rol de
apresentações, dentre as quais
a Fama (Fanfarra Municipal de
Atibaia), que tem diversos tí-
tulos entre eles 3º colocação e
medalha de outro na pontua-
ção no Mundial da Alemanha
em agosto de 2010.

Segundo Nelson Yoshida, a

praça de alimentação é outro
atrativo da festa. A comida tí-
pica e as frutas da região são
oferecidas para todos os pala-
dares e críticos de gastrono-
mia em restaurantes japoneses
e lanchonetes. Além dos pra-
tos tradicionais, os visitantes
podem saborear delícias à base
da fruta, como o morango com
chocolate.

Centenário – Para Yoshida,
além do colaboradores habi-
tuais, parte do sucesso da Fes-
ta das Flores e Morangos de
Atibaia deve-se ao trabalho
harmônico de duas gerações.

“É gratificante ver a partici-
pação das novas gerações e
constatar como os mais ve-
lhos estão passando sua ex-
periência. Acredito que esse
interesse dos jovens em res-
gatar suas raízes é reflexo da
mobilização em torno das co-
memorações do Centenário da
Imigração Japonesa no Bra-
sil, que deixou os jovens
nikkeis bem mais soltos”, des-
taca Nelson Yoshida.

(Aldo Shiguti)

30º FESTA DAS FLORES E
MORANGOS DE ATIBAIA
ONDE: PARQUE EDMUNDO ZANONI (AV.
HORÁCIO NETO, 1030 - ATIBAIA – SP)
QUANDO: DIAS 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12,
17, 18 E 19 DE SETEMBRO

HORÁRIO: 9 AS 18 HORAS

INGRESSOS:
ANTECIPADOS R$ 12,00
BILHETERIA R$ 18,00
ESTUDANTES E IDOSOS (ACIMA DE 60
ANOS) R$ 9,00
SEXTA-FEIRA (PROMOCIONAL) R$ 8,00
CRIANÇAS ATÉ 10 ANOS NÃO PAGAM

INGRESSOS VIA INTERNET NÃO DEVEM SER

COMPRADOS PARA O MESMO DIA.
ACESSO: RODOVIA FERNÃO DIAS E DOM

PEDRO I.
INFORMAÇÕES:
0800 555 979 / 11 4412 9581
WWW.FESTADASFLORESDEATIBAIA.COM.BR

ARQUIVO / JORNAL NIPPAK

Objetivo da 30ª Festa das Flores e Morangos de Atibaia é mostrar a vocação agrícola da região...

... e valorizar os grupos de danças da região

DIA 4 - SÁBADO
11:00 – Bon Odori Atibaia –
Japão
11:30 – Grupo Puro Country
Tuiuti - Usa
12:00 – Kawasuji Seiryu
Taiko Atibaia - Japão
12:30 – Grupo Folc.Jadran -
Croácia
13:00 – Socied. Folck. Bo-
liviana – Bolívia
13:30 – Grupo Puro
Country Tuiuti - Usa
14:00 – Bon Odori Atibaia –
Japão
14:30 – Grupo Folc.Jadran -
Croácia
15:00 – Socied. Folck. Bo-
liviana – Bolívia
15:30 – Grupo Souham Dan-
ça Ventre E Árabe
16:00 – Rancho Folc.Vilas
De Portugal - Portugal
16:30 – Kawasuji Seiryu
Taiko Atibaia - Japão
17:00 – Bon Odori Atibaia –
Japão

DIA 5 - DOMINGO
11:00 – Bon Odori Atibaia –
Japão
11:30 – Grupo Puro Country
Tuiuti - Usa
12:00 – Kawasuji Seiryu
Taiko Atibaia - Japão
12:30 – Cia. Balalayka De
Dança Folc.Da Russia
13:00 – Mimbo Sara Odori
– Japão
13:30 – Grupo Puro Country
Tuiuti - Usa
14:00 – Bon Odori Atibaia –
Japão
14:30 – Rcongada De Ati-
baia – Brasil - Regional
15:00 – Mimbo Sara Odori
- Japão
15:30 – Fujinkai Nazaré/
Anbin - Japão
16:00 – Cia. Balalayka De
Dança Folc.Da Russia
16:30 – Kawasuji Seiryu
Taiko Atibaia - Japão
17:00 – Bon Odori Atibaia –
Japão

DIA 6 - SEGUNDA
Bon Odori Atibaia – Japão
Kawasuji Seiryu Taiko Atibaia
Banda Efeito Colateral
Guilherme E Fernando
Grupo de Dança do Ventre
“Filhas de Isis”

DIA 7 - TERÇA
11:00 – Bon Odori Atibaia –
Japão
11:30 – Grupo Puro Country
Tuiuti - Usa
12:00 – Ranc. Folc. Sta.
Marta Nagegantes - Portugal
12:30 – Calima Arte
Flamenca - Espanhol
13:00 – Conjunto Folklórico
Raices De Chile
13:30 – Kawasuji Seiryu
Taiko Atibaia - Japão
14:00 – Bon Odori Atibaia –
Japão
14:30 – Ranc. Folc. Sta.
Marta Nagegantes - Portugal
15:00 – Grupo Puro Country
Tuiuti - Usa

15:30 – Conjunto Folklórico
Raices De Chile
16:00 – Fanfarra Municipal
De Atibaia
16:30 – Kawasuji Seiryu
Taiko Atibaia - Japão
17:00 – Bon Odori Atibaia –
Japão

INGRESSOS

Antecipado R$ 12,00 (doze
reais)
Compras via site da festa ou
postos de venda.

Sexta-feira R$ 8,00 (Oito re-
ais)
Preço promocional.

Bilheteria R$ 18,00 (Dezoito
reais)
Idoso e Estudante R$ 9,00
(Nove reais)

dias 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11,
12, 17, 18 e 19 de setembro

PROGRAMAÇÃO DE 4 A 7 DE SETEMBRO
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DANÇA

Espetáculo celebra encontro de dois grandes artistas
O projeto de fazer um es-

petáculo de dança contempo-
rânea inspirado na obra de
Manabu Mabe é uma iniciati-
va de Denise Curtouké , dire-
tora e bailarina da Divina Com-
panhia que em sua trajetória
participou da companhia Mai
Juku, de Min Tanaka.

Denise já conhecia a obra
de Manabu Mabe, mas foi
quando conheceu Ely Mabe,
sobrinha do artista, que se apai-
xonou pelas obras e foi toma-
da pelo desejo de trazê-las aos
palcos sob a direção de Tada-
shi Endo.

Depois de alguns anos de
elaboração e tentativas de re-
alizar o projeto recebeu o fi-
nanciamento através dos
editais Prêmio Funarte de
Dança Klauss Viana 2009 da
Funarte e  do ProAc para mon-
tagem de espetáculos de dan-
ça da Secretaria de Cultura do
Estado de São Paulo.

Após aprovação do finan-
ciamento o processo de cria-
ção do espetáculo passou por
duas fases:

Na primeira fase Denise
convidou 6 artistas para fazer
estudos de aprofundamento
sobre a obra de Manabu
Mabe e um treinamento cor-
poral baseado no Seita-Ho e
em Danças Afrobrasileiras

A segunda fase do projeto
contou com presença de Ta-
dashi Endo e consisite na mon-
tagem própriamente dita do

espetáculo. Assim que Tada-
shi Endo chegou ao Brasil so-
licitou que fosse realizada uma
audição para que pudesse se-
lecionar os artistas que parti-
cipariam do espetáculo.

A audição foi realizada em
dois dias no início de junho e
teve mais de 240 inscrições.
Tadashi procurava por pesso-
as que estivessem dispostas a
abrir mão de clichês do butoh
e vivenciar “desnudas”um pro-
cesso de criação em dança.
Foram selecionados 11 jovens
artistas com as mais variadas
formações e vivências

Trajetórias – Os ensaios co-
meçaram em meados de junho
e durante muitos dias Tadashi
Endo se questionava sobre o
como criar um olhar da vida e
da obra de Mabe através da
dança. Sua proximidade com
o universo de Manabu Mabe
se deu através de estudos de

catálogos de exposições, do li-
vro “Chove no Cafezal”e de
encontros com Ely Mabe na
Joh Mabe Espaço Arte & Cul-
tura, onde pode também ver
obras originais do artista.

Através de fotos do acer-
vo familiar de Mabe e dos re-
latos de Ely, Tadashi Endo en-
controu muitos pontos de co-
nexão entre ele e o artista plás-
tico. Ambos viveram maior
parte de sua vida fora de sua
terra natal e fora do Japão
consquistaram seus sonhos.

Tadashi imagina que se Ma-
nabu Mabe estivesse vivo pode-
riam ser tornar grandes parcei-
ros, trabalhar e se divertir jun-
tos. Por isso MAbeMA não é
um espetáculo que homenageia
Manabu Mabe, mas sim, um
espetáculo que celebra o encon-
tro de dois artistas que poderi-
am ser tornar grandes amigos.

As equipes de criação (ilu-
minação, cenografia, figurinos

e música) e produção são com-
postas por profissionais  que
optaram por participar do pro-
jeto pela possibilidade de fazer
parte desse encontro entre
Manabu Mabe e Tadashi Endo.

O iluminador Fábio Retti e
o músico Daniel Maia assinam
pela trilha sonora e iluminação
respectivamente em parceria
com Tadashi Endo. A cenogra-
fia é assinada por Daniel Ri-
beiro e os figurinos de Sandra
Pestana.

A direção de produção é as-
sinada por Pedro de Freitas, da
Périplo Produções, que desde
2004 em parceria com o Lume
Teatro organiza e produz turnês
de Tadashi Endo pelo Brasil.

De 10 a 19 de setembro,
o bailarino japonês Ta-
dashi Endo, de 63

anos, um dos mais importan-
tes mestres de butô, apresen-
ta o espetáculo Ma be Ma no
Teatro Cacilda Becker, em
São Paulo. No dia 1º de setem-
bro (quarta-feira), houve uma
apresentação no Teatro de
Dança (instituição vinculada à
Secretaria Estadual de Cultu-
ra de São Paulo, gerenciada
pela Associação Paulista de
Amigos da Arte – APAA)

Idealizado por Denise
Curtouké, diretora e bailari-
na da Divina Companhia, Ma
be Ma é inspirado na obra do
artista plástico Manabu Mabe
(1924-1997). No palco, doze
dançarinos transmitem por
meio de seus passos a inten-

DIVULGAÇÃO

No palco, bailarinos transmitem, por meio de seus passos, a intensidade das cores de Manabu Mabe

Bailarinos “reproduzem” movimento característico das obras

sidade das cores e o movi-
mentos característico dos tra-
balhos abstracionistas de
Mabe, que possuem grande
influência da cultura afro-bra-
sileira.

Cores e movimentos  –
Através de cenas
coreografadas é traçado um
caminho que busca alcançar
através dos corpos dos bai-
larinos a intensidade das co-
res e dos movimentos das pin-
turas de Mabe O nome MA
be MA é um jogo com a pa-
lavra MA, que em japonês
significa o espaço entre as
coisas, o nome Mabe e o ver-
bo “to be”, em inglês “ser,
estar”.

A principal conexão entre
Tadashi Endo e Manabu Mabe
está no fato de ambos terem
deixado seu país natal, o Ja-
pão, e ter vivido maior parte
de sua vida e desenvolvido sua
arte em outro país.

Manabu Mabe chegou ao
Brasil em 1934 a bordo do
Navio La Plata Maru. A fa-
mília Mabe se estabeleceu em
Lins, no noroeste paulista
onde se dedicou ao trabalho
nas lavouras de café. Desde
a infância Manabu Mabe ali-
mentou o sonho de ser pintor.
Aprovitava os dias de chuva
para deixar a lavoura e pin-
tar.

Na década de 50 seu so-

nho de criança começou a se
concretizar, ganhou seus pri-
meiros prêmios, mudou-se
para São Paulo, passou a ser
considerado um dos maiores
representante das artes plás-
ticas brasileira (motivo pelo
qual se naturalizou brasileiro)
e suas obras começaram par-
ticipar dos principais salões
de arte do Brasil e do mun-
do.

Em 1979, após uma
exitosa exposição no Japão,
perdeu dezenas de suas te-
las por conta do desapareci-
mento do cargueiro da Varig
que as transportava para o
Brasil.

Tadashi Endo considera
que esse momento da vida de
Mabe tenha como um Black-
Out, um momento MA que fez
com que o artista ao invés de
desistir de seu sonho de crian-
ça o intensificasse tornando
suas criações cada vez mais
intensas.

TEMPORADA: DE 10 A 19 DE

SETEMBRO (SEXTA E SÁBADO, ÀS 21 E
DOMINGO, ÀS 19H)
ONDE: TEATRO CACILDA BECKER (RUA

TITO, 295, VILA ROMANA - SÃO PAULO)
INGRESSOS: R$ 10 E R$ 5 (ABERTURA DA

BILHETERIA UMA HORA ANTES DA SESSÃO)
VENDA ANTECIPADA:
WWW.INGRESSORAPIDO.COM.BR

MAIS INFORMAÇÕES:
WWW.PERIPLO.COM.BR

CLASSIFICAÇÃO: 12 ANOS

Tadashi Endo apresenta espetáculo
inspirado em Manabu Mabe
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Por uma pesca
sem preconceitos

Até poucos anos atrás a
pesca era encarada
como uma mera distra-

ção por parte dos amadores.
Seus vários conceitos técnicos
modernos se encontravam mo-
nopolizados por um grupo se-
leto de pescadores que inves-
tiam em cursos no exterior ou
que buscavam importar uma li-
teratura mais refinada para
aprimorar sua modalidade pre-
ferida. Esses pioneiros que
buscaram os primeiros conhe-
cimentos devem sempre ser
lembrados e colocados em lu-
gar de destaque. Porém, hoje,
com o avanço dos vários mei-
os de comunicação, tendo
como carro chefe a internet,
esse monopólio foi parcialmen-
te quebrado.

Vários pescadores que se
encontravam isolados geogra-
ficamente dos grandes centros
de informação ou que estavam
impossibilitados de investir tem-
po e ou dinheiro em viagens e
cursos, buscaram como princi-
pal fornecedor de informação
a internet. Ser um pescador
autodidata através desse veícu-
lo possui seus riscos e benefí-
cios, mas é possível. Entretan-
to, um bom curso interpessoal
encurta bastante nossa curva
de aprendizado e nos corrige
vícios errados que possam ser
adquirimos quando tentamos
aprender “sozinhos”.

Em apenas 24 horas é pos-
sível circular pelo mundo qual-
quer informação técnica de-
senvolvida por um pescador.
Isso sim que é globalização.
Dando um breve passeio por
sites, blogs e fóruns do meio
pesqueiro observaremos o
grande fluxo de informações
compartilhadas entre os seus
participantes. Cada um deles
possui uma peça do quebra
cabeça e através da união con-
seguem construir e compreen-
der o cenário do mundo da
pesca. Esse intercâmbio auxi-
lia muitos a se aperfeiçoarem
tecnicamente e os orientam
quando e onde devemos pes-
car, ajudando, também, na for-
mação de grupos, equipes, fe-
derações e muitas vezes boas
amizades, além de fortalecer
o esporte da pesca.

As inovações são quase
que diárias e são “devoradas”
pelos fanáticos pescadores que
estão em constante ligação
com essa rede mundial de co-
municação.

Relembrando o pensamen-
to do famoso mergulhador bra-

Um outro olhar

PESCARIAS

Recentemente, realiza-
mos uma pescaria com um
grupo de amigos no Rio Pa-
raná, divisa entre São Paulo
e Mato Grosso do Sul. Parti-
mos da Capital na Sexta-fei-
ra à noite, viajamos 750 Km
para pescarmos Sábado e
Domingo, e retornamos a
noite. Talvez muitos de vocês,
amigos leitores, já tenham
participado de viagem seme-
lhante por meio de alguma
excursão de pesca organiza-
da por alguma loja. Fizemos
um esquema diferente. Reu-
nimos cinco pescadores, alu-
gamos uma Van e partimos.
Apesar das dificuldades nor-
malmente encontradas para
conciliar agenda, reunir pou-
cas pessoas torna a tarefa
mais fácil.

Pode parecer maluquice
para muitos de vocês, percor-
rer esta distância e pescar por
apenas dois dias. Mas nor-
malmente é o que é possível.
E posso assegurar, vale a
pena!

Para quase todos a pes-
caria se inicia no momento em
que se escolhe a tralha. É
hora de escolher a carretilha
ou molinete juntamente com
a vara, separar as iscas “ma-
tadeiras”, verificar se não
está faltando nada e eventu-
almente visitar alguma loja
para repor o necessário. E
boa parte dos pescadores
considera estes momentos
especiais.

E então temos o início da
viagem. È hora de rever os
amigos, conhecer os novos
companheiros, enfim estabe-
lecer os primeiros contatos.
O alto astral e o bom humor
estão presentes desde este
primeiro momento e perma-
necerão até o final da pesca-
ria. Começamos a  desace-
lerar, a relaxar, a esquecer os
problemas do dia a dia, a de-
sestressar.

 Não raras vezes surgem
imprevistos a que toda via-
gem e principalmente uma
pescaria estão sujeitas. Em
certos momentos é necessá-

ria uma boa dose de compre-
ensão de todos para superá-
los. E nem sempre uma pes-
caria será produtiva em ter-
mos de resultado, pois exis-
tem fatores, principalmente
os climáticos, sob os quais
não temos nenhum controle.
Independentemente disso,
aproveite a viagem. Você
verá que apesar dos eventu-
ais problemas o saldo será
sempre positivo.

Passamos dois dias mara-
vilhosos. Vivenciamos mo-
mentos especiais com os ami-
gos, normalmente muito di-
vertidos onde a amizade, a so-
lidariedade e o companheiris-
mo estão sempre presentes.
Fizemos um belo churrasco
na hora do almoço e estive-
mos sempre reunidos duran-
te as refeições para aquele
bate-papo!

Após o retorno de uma vi-
agem cansativa, estamos de
volta a São Paulo. Fisicamen-
te estamos todos cansados,
mas nada que uma boa noite
de sono não recupere. O
mais importante é que esta-
mos mentalmente descansa-
dos e  revigorados, prontos
para enfrentarmos novamen-
te os desafios do dia a dia. E
já na expectativa para uma
próxima pescaria!

E como foi a pescaria,
você deve estar se pergun-
tando. Bem, ela foi horrível
em termos de peixe. Pega-
mos uma frente fria subindo,
vento, pressão atmosférica
variando, frio e um pouco de
chuva. O tempo não colabo-
rou em nada conosco. Mas o
que importa?

Portanto amigo leitor, se
você tiver a oportunidade, re-
úna seus amigos e mesmo que
você não seja um aficionado
pela pesca esportiva, partici-
pe de uma pescaria com eles.
Será uma oportunidade de
compartilhar ótimos momen-
tos! Tenha certeza!

E pratique o pesque e sol-
te!

Edson Kazuo Kawamoto

sileiro Paulo Pacheco: “Às
vezes me pergunto por que tan-
tas pessoas vivem da pesca,
numa total dependência? Tal-
vez seja porque esteja grava-
do em nosso material genético
o instinto da caça e pesca, her-
dado por nossos ancestrais,
que buscavam, através dela, o
seu próprio meio de sobrevi-
vência”. Essas são palavras
que talvez expliquem um pou-
co da nossa admiração inces-
sante pela pesca, só que ago-
ra ela adquiriu uma nova rou-
pagem: a consciência ambien-
tal. Através da fusão entre
essa memória genética e o
pensamento de conservação
nasceu a pesca esportiva.

Existem múltiplas formas
de se chegar até o peixe e de-
volvê-lo com vida ao ser habitat,
seja através de uma simples

linhada de mão com os pés no
chão ou através de equipamen-
tos ultramodernos de captura
em cima de uma embarcação
de última geração.

Baitcasting, pesca com
mosca, Tenkara, vara de mão,
iscas naturais ou artificiais
abrem caminhos na infinita
estrada de possibilidades que
interligam homens e peixes.
Todas as modalidades devem
ser respeitadas e possuem sua
devida importância.  Para um
pescador eclético que busca
aprender e preservar as vári-
as modalidades sem descrimi-
nações, conscientemente, ele
saberá que em cada situação
de pesca existe uma que se
sobrepõe as outras, seja em
grau de eficiência de captura
ou em grau de satisfação pes-
soal.

Podemos inclusive mesclar
modalidades sem ferir o princi-
pal lema da pesca esportiva: a
preservação da vida do peixe.
Quando se pesca para si pró-
prio e não para os outros, não
devemos ter preconceitos nem
vaidade. Quando observo al-
guém lutando com um peixe na
linha, meu primeiro olhar não é
para o equipamento do pesca-
dor ou para o tamanho do pei-
xe, mas sim para a expressão
facial da pessoa e o quanto
aquilo lhe proporcionou prazer.
O sentimento transmitido atra-
vés da leitura corporal do pes-
cador contagia e faz sentirmos,
conjuntamente, grande parte
daquela emoção.

Levando em consideração
do quanto nossa cultura é
miscigenada e rica, seria pos-
sível que as várias modalida-
des de pesca existentes no
mundo não sofressem nenhu-
ma modificação ou adaptação
quando aplicadas em um país
como o Brasil, que possui uma
diversidade de peixes, biomas,
clima e relevo infinitamente
distintos do seu país de ori-
gem? Acredito que não. Por-
tanto, aqui é o lugar para criar,
descobrir, mergulhar, desfrutar
dos nossos biomas, adaptar e
mesclar técnicas, agregando
novos valores e desenvolven-
do nossos próprios conceitos,
assumindo assim uma identida-
de própria.

 Divirtam-se!
Leandro Vitorino (GO FLY)

ARQUIVO PESSOAL

Aqui é o lugar para criar, mergulhar e desfrutar dos nossos biomas, adaptar e mesclar técnicas...

Expressão facial revela o quanto é prazeroso a pescaria

Tempos atrás a iniciação
da maioria dos pescadores se
dava na beira dos rios e la-
gos, com os lambaris. Estes
inevitavelmente eram os pri-
meiros peixes que os pesca-
dores mirins tinham contato e
a partir daí, se realmente gos-
tassem, partiriam atrás de pei-
xes maiores. Até das tilápias,
que se adaptaram muito bem
nas nossas represas.

Na cidade de São Paulo
pode-se dizer – com algumas
exceções – que hoje, esta ini-
ciação acontece nos pesque-
pagues, sendo a tilápia, o pei-
xe mais apropriado para isso.
Umas das razões, é por es-
tar presente em quase todos
os locais e, pelo fato que em
versões menores, sempre irá
atacar um anzol, esteja ele
com ração, minhoca ou até
queijo. O fato de não ter den-
tes também facilita sua ma-
nipulação pela gurizada, ape-
nas ressaltando a preocupa-
ção com as nadadeiras que
podem causar transtornos
doloridos.

Nos tamanhos maiores, a
situação modifica um pouco,

mentar a chance de captura
nas fisgadas.

• Chumbadinhas de amassar
(embora o peso da massa já
seja suficiente)

• Bóias: para melhorar ainda
mais a eficiência das fisga-
das, pode-se utilizar destes
artefatos, lembrando que as
com barbante, costumam
render melhores resultados
devido a sua maior sensibili-
dade

• Apoiador ou secretário (para
melhor visualizar o movi-
mento na linha, fundamen-
tal para uma fisgada certei-
ra)

• Cadeira (para maior confor-
to ao pescador)

• Isca: massa, minhoca, bichi-
nho da laranja ou de pão, pe-
dacinhos de queijo

Técnica
Pegar uma porção suficien-

te para fazer uma mini coxi-
nha e encobrir o anzol (com
mola) ou os dois montados de
costas um para outro. Moldar
a massa sem exercer muita
pressão.

Se estiver utilizando minho-

ca, deixar livre a ponta da mes-
ma para esta se movimentar.
Utilizando de bichinho da la-
ranja ou de pão, observar que
aquele líquido que vaza, ao se
espetar o anzol é extremamen-
te atrativo. Dependendo do ta-
manho do anzol, usar de 1 a 3
bichinhos. Queijo é só espetar.

Para lançar, dois jeitos:
1) colocar a vara no apoiador

e, segurando a linha próxi-
mo a isca, lançar sem mui-
to esforço para frente.

2) empunhar a vara numa mão
e na outra segurar a linha
próxima ao anzol, levantar
um pouco a ponta da vara
para o alto e, iniciar um
movimento como se fosse
pendulo. Soltar a linha e ao
mesmo  tempo, posicionar
a vara de forma que a isca
seja projetada para frente.

Fisgada
Prestar atenção em qual-

quer movimentação na linha ou
na ponta da vara, para isso uti-
lizar de uma cadeira e do
apoiador facilita muito esta vi-
sualização. Linha correndo

para um lado ou ponta de vara
abaixando, fisgar com deter-
minação!

A tilápia não tem dentição
então você pode perfeitamen-
te imobilizar a mesma seguran-
do firmemente o beiço inferior
com o polegar e o indicador.

Dicas
Sempre quando estiver pes-

cando de fundo, jogue ração de
coelho ou ceva de fundo para
juntar o cardume próximo da
sua linha.

Evitar caminhar muito nas
margens, pois o som de pas-
sos ecoa nágua. Correr em
volta do lago, nem pensar! Mas
conversar pode!!!!

Tilápias não param de se
alimentar mesmo no frio, em-
bora diminuam muito os ata-
ques em relação aos dias
quentes do verão, onde são fa-
cilmente localizados pelos inú-
meros rebojos nas superfícies
dos lagos. Assim é preciso pa-
ciência no inverno, para en-
contrar a camada dágua onde
se sintam mais confortáveis.
Texto e fotos:
Mauro Yoshiaki Novalo

Tilápias! Você até pode não gostar delas mas… chegaram para ficar!

As tilápias estão presentes em quase todos os locais

pois costumam ser mais
ariscos dificultando sua cap-
tura mas isso é motivo de ou-
tra matéria, onde falaremos
sobre os aficionados nesta
espécie – os tilapeiros.

Outra qualidade que pode-
mos adiantar é a versatilida-
de como  freqüenta a mesa,
servido de várias formas,
seja em forma de iscas; fi-
lés; assadas e até mesma
cruas, em saborosas porções
de sashimi.

Tralha recomendada
• Varas telescópicas de 2,0 a

2,80m
• Linha monofilamento de até

0,25mm é o suficiente, em-
bora a indicação recaia so-
bre mais finas (as grossas
espantam os exemplares
maiores)

• Anzol (com mola se o for
pescar com massa ou dois
anzóis montados de costas
um para o outro) para segu-
rar melhor a massa e au-

NIPPAK PESCA
Roberto Shirata
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Aldo Shiguti
Publicidade:

shirata@nippak.com.br
Tel. (11) 3208-3977
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KENDÔ

Família Kishikawa comemora
40 anos dedicados ao kendô

Para comemorar os 28
anos da Associação
Saga de Kendô (Haga-

kure-kan) e os 40 anos dedi-
cados a esta arte marcial, a
família Kishikawa realizou, no
último dia 21, evento na sede
da entidade, em São Paulo. A
programação incluiu a realiza-
ção de um campeonato inter-
no e demonstrações de kendô-
katá, iaidô e jodô. A comemo-
ração contou com a presença
do presidente da Federação
Paulista de Kendô, Constanti-
no Messinis.

Para o patriarca do clã,
Yoshiaki Kishikawa, de 74 anos
e 7º dan, o kendô hoje faz parte
de sua vida. “Devo muito à mi-
nha família, em especial à mi-
nha mulher”, conta Kishikawa,
referindo-se à dona Mitiko, de
71 anos e 6º dan. “Além de me
incentivar, ela teve que enfren-
tar muitos obstáculos para che-
gar onde chegou”, explica
Kishikawa, citando, entre ou-
tras dificuldades, os exames de
graduação. “Como mulher ca-
sada e mãe de dois filhos, ela
passou maus bocados e enfren-
tou muitos preconceitos, como
repetir o mesmo exame e con-
tra oponentes dez anos mais
jovens”, observa Kishikawa,
lembrando que tudo teve início
em 1970, dez anos depois que
pisou em território brasileiro,
então com 25 anos, já em com-
panhia da atual esposa.

Na ocasião, a família Kishi-
kawa havia se mudado de São
Paulo para Suzano. “Pratica-
va judô, mas queria fazer um
esporte que reunisse toda a
família, incluindo os filhos, Ro-
berto e Jorge”. Foi, então, que
descobriu o kendô. Em 1982,
ano em que o Brasil sediou o
5º Campeonato Mundial de
Kendô, acatando uma suges-
tão de um dos integrantes da
Seleção Japonesa, Sakuragui,
de Saga, fundou, juntamente
com a mulher e os filhos, o
Dojô Hagakurekan.

“No início, resisti à ideia,

maiores centros de ensino das
artes tradicionais dos Samurais
fora do Japão, com cerca de
40 dojos no Brasil, Argentina
e Chile.

Em 1996, Yoshiaki Kishika-
wa foi agraciado com o Prê-
mio Paulista de Esportes, con-
cedido pelo extinto Jornal Pau-
lista, que dois anos depois se
uniria ao Diário Nippak dando
origem à Editora Jornalística
União Nikkei, que edita o Nik-
key Shimbun (em japonês) e o
Jornal Nippak (em português).

Em 2000, Roberto, o filho
caçula, recebeu o 7º dan e o
título de Renshi de Kendô. E a
família Kishikawa espera que
as datas significativas não ter-
minem por aí porque em 2012
pretendem comemorar o 30º
aniversário da Associação
Saga.

(Aldo Shiguti)

ASSOCIAÇÃO SAGA DE KENDO
(HAGAKURE-KAN) - SAGA
RUA PANDIÁ CALOGERAS,108
LIBERDADE - SÃO PAULO - SP
CONTATO(S)
MITIKO KISHIKAWA

(SAGAKENDO_BR@HOTMAIL.COM)
YOSHIAKI KISHIKAWA

(YKISHIKAWA@TERRA.COM.BR)
TREINOS

QUINTA-FEIRA – DAS 19 ÀS 21H

SÁBADO – DAS 10 ÀS 12H

DIVULGAÇÃO

Professor Yoshiaki Kishikawa e Mitiko (no centro, sentados) com alunos da Associação Saga

mas de tanto meus filhos in-
sistirem acabei cedendo”,  con-
ta Kishikawa, lembrando que
havia feito uma espécie de pro-
messa. “Havíamos prometido
a nós mesmos que nunca mais
deixaríamos de praticar
kendô”, diz Yoshiaki, acrescen-
tando que, “antes, os treinos
eram mais rígidos”.

“Naquela época, como o
kendô era pouco conhecido no
Brasil, 70% dos alunos que
freqüentavam o Saga eram fi-
lhos de empresários japoneses
e outros 30% eram nikkeis.
Antes, também era difícil al-
guém faltar aos treinos. Hoje,
um praticante interrompe o
treinamento por muito pouco.
Eu mesmo aprendi a ser mais
tolerante”, afirma Yoshiaki, que

atualmente dá aulas para cer-
ca de 40 alunos na Associa-
ção Saga ao lado da mulher,
Mitiko.

2012 – De lá para cá, a famí-
lia Kishikawa passou a coleci-
onar algumas conquistas: o fi-
lho mais velho, Jorge, conquis-
tou o pentacampeonato brasi-
leiro de graduados (campeão
por cinco anos consecutivos)
– mesmo número de vice-
campeonatos conquistados
pelo irmão, Roberto.

Em 1993, Jorge fundou o
Instituto Cultural Niten com o
objetivo de difundir os ensina-
mentos das artes da espada
samurai, a filosofia do Bushi-
do e a cultura japonesa. Hoje,
o Niten é considerado um dos

A família Kishikawa na década de 70, quando tudo começou...

TÊNIS DE MESA

8ª Etapa da Liga Nipo-Brasileira
reúne cerca de 500 atletas

Pré-Pré-Mirim Feminino: 1) Amy
Sekimoto (Itaquera), 2) Larissa
Mayumi Tanabe (Itaquera); Pré-
Pré-Mirim Masculino: 1) Caio
Ono (Itaquera), 2) Rodrigo Alves
Mattos (Acei-T3); Pré-Mirim Fe-
minino: 1) Bruna Takahashi
(Acrepa), 2) Jackeline Nakano (Ita-
quera); Pré-Mirim Masculino: 1)
Gustavo Silva (Bunka Santo
André), 2) Erick Massahiro Yama-
moto (Itaquera); Mirim Feminino:
1) Rafaella Hirayama (Itaquera), 2)
Ana Luiza Bollini (Bunka SBC/
Saúde); Mirim Masculino “A”: 1)
Rafael Simas (Piratininga), 2) Ma-
teus Minoru Molitor (Showa);
Mirim Masculino “B”: 1) Lucas
do Nascimento (Acenbo), 2) Lu-
cas Hissachi Vieira Suguihz (Liga
Vale do Ribeira); Infantil Femini-
no: 1) Stela Melo (Ken Zen/Car-
rão), 2) Mika Yokota (Parque Edu
Chaves); Infantil Masculino “A”:
1) Marco Aurelio Laurindo (Nip-
pon), 2) Rodrigo Ferreira (Bun-
kyo); Infantil Masculino “B”: 1)
Lucas Aruã Branco Pereira (Liga
Vale do Ribeira), 2) Henrique
Shigemoto (Represa); Geral Femi-
nino: 1) Beatriz Mayumi Toma (Casa
Verde), 2) Rafaela Ferreira Xavier
(Piratininga); Juvenil Masculino
“A”: 1) Nicolas Andrade Saraiva
(Palmeiras), 2) Fabio Toffoli (Acei-
T3); Juvenil Masculino “B”: 1)
Lucas Souza Lemgruber (Ipê), 2)

Felipe de Paula Patureau
(Acembo); Juventude Masculino:
1) Guilherme Araújo (Acrepa), 2)
Cassio Magario Kakihara (Liga
Vale do Ribeira); Adulto Masculi-
no “A”: 1) Marcelo Yuji Tasato
(Casa Verde), 2) Maycon Fernan-
do de Assis (Daruma Taubaté);
Adulto Masculino “B”: 1) Alexan-
dre Pinto Mesquita (Piracaia), 2)
Denis Miyashiro (Medicina USP);
Pré-Sênior “A”: 1) Flavio Mon-
teiro (Daruma Taubaté), 2) Landir
da Silva Dalzogo (Piracaia); Pré-
Senior “B”: 1) Cremildo Gonçal-
ves (Showa), 2) Jony Nagano (Re-
presa); Senhores “A”: 1) Joao Ro-
berto M. Ottoni (Piracaia), 2) Fla-
vio Santos (Bunkyo); Senhores
“B”: 1) Eduardo Kina (Daruma
Taubaté), 2) Oscar Yuji Ohta (Ri-
beirão Pires); Veteranos: 1) Julio
Shiguematsu (Piratininga), 2) Re-
nato Domenech (Acrepa); Ladies
“A”: 1) Eliane Krumenerl Avanso
(Ipê), 2) Marcia Takara (Cooper);
Ladies “B”: 1) Isabel Maeda (Re-
presa), 2) Alice Minami (Palmei-
ras); Super-Veteranos: 1) Mikio
Matsumoto (Itaim Keiko), 2)
Nozomu Kikuti (Piratininga); Eli-
te: 1) Carlos Makiuchi (Piratinin-
ga), 2) Nelson Toyotani (Ateme).
Troféu Eficiência: Campeão: Ita-
quera (2176,8), 2) Piratininga
(1708,8), 3) Casa Verde (1296,0), 4)
Acrepa (1248,0)

Resultado da 8ª Etapa – Palmeiras

A Liga Nipo Brasileira de
Tênis de Mesa realizou no úl-
timo dia 29, no Ginásio do Pal-
meiras, em São Paulo, a 8ª Eta-
pa da Liga com a participação
de 500 atletas de 40 clubes e
entidades de todo o estado de
São Paulo.

Segundo Fátima I. Sinopoli,
colaboradora do Palmeiras, foi
uma “experiência excepcio-
nal” organizar pela primeira
vez esta Etapa. “Se todos apoi-
assem e incentivassem esta
iniciativa, teríamos uma maior
integração entre as pessoas,
fazendo amigos, desde a
criancinha até a melhor idade”.
Sinopoli agradeceu o apoio da
diretoria do Palmeiras, que
cedeu as dependências do clu-
be para a realização desta Eta-
pa e da diretoria da Liga Nipo-
Brasileira que a orientou para
a organização da Etapa.

A diretoria do clube prepa-
rou diversas surpresas para to-
dos os participantes: ofereceu
um café da manhã a todos os
atletas e acompanhantes, sor-
teio de brindes, e a apresenta-

ção do coral durante a cerimô-
nia de abertura cantando o Hino
Nacional brasileiro, o que emo-
cionou a todos.

Estiveram presentes à ce-
rimônia de abertura o diretor
de Esportes do Bunkyo, Elzo
Sigueta, Massah Fugimoto (re-
presentando o deputado fede-
ral Walter Ihoshi), Yoshio Imai-
zumi (representando o deputa-
do estadual Helio Nishimoto)
e o assessor do vereador Ushi-
taro Kamia, Paulo Ogata.

O Itaquera Nikkey Clube
venceu novamente o troféu
eficiência da Etapa, com
2176,8 pontos; em segundo lu-
gar ficou o Piratininga (1708,8);
em terceiro lugar ficou a Casa
Verde (1296,0) e em quarto
lugar a Acrepa (1248,0). A
Casa Verde garantiu o tercei-
ro lugar, graças a vitória de
Beatriz Mayumi Toma, na fi-
nal da categoria Geral femini-
no contra a Rafaela Ferreira
Xavier do Pira.

A próxima Etapa será dis-
putada no dia 7 de setembro,
no Nippon Country Club.

DIVULGAÇÃO

8ª Etapa da Liga foi realizada no Ginásio do Palmeiras

A primavera começa aqui
é o tema da 38ª Exposição de
Orquídeas e Plantas Orna-
mentais de Poá (Expoá) 2010,
que será realizada no período
de 3 a 7 de setembro no Par-
que do Povo, na Estância
Hidromineral de Poá (39 qui-
lômetros de São Paulo). O ob-
jetivo de acordo com a Secre-
taria de Cultura é divulgar a
cidade, levar diversão e lazer
aos moradores e visitantes e,
ao mesmo tempo, ajudar as
famílias mais carentes do mu-
nicípio por meio da doação de
alimentos não perecíveis. Para
isso será instalado um posto de
arrecadação na entrada da
festa para os cidadãos que
desejarem participar da deno-
minada “corrente do bem”.

A expectativa da secreta-
ria é que cerca de 300 mil pes-
soas visitem o evento na Vila
Romana onde divertimento e
solidariedade vão caminhar

CIDADES/POÁ

Expoá 2010 deve receber cerca de 300 mil visitantes
mação com shows da dupla
César Menotti & Fabiano, Fiuk
e Banda Hori, Elba Ramalho,
Zeca Pagodinho e Roupa
Nova.

O público será recepciona-
do pela Rainha Expoá 2010, a
estudante Thais Moura, 17
anos, que terá ao seu lado a 1ª
Princesa, Letícia Garcia dos
Santos, 17 anos; a Miss Sim-
patia, Dayani dos Santos Mar-
tins, 20 anos; e a Miss Impren-
sa, Maysa Soares Silvestre dos
Santos, 17 anos. Elas vence-
ram o concurso no ano passa-
do.

38ª EXPOÁ 2010
QUANDO: DIAS 3 A 7 DE SETEMBRO

HORÁRIO: DAS 10 ÀS 22H

ONDE: PARQUE DO POVO - AVENIDA

VICENTE LEPORACCE, VILA ROMANA -
DIVISA DE POÁ COM FERRAZ DE

VASCONCELOS

INFORMAÇÕES: WWW.POA.SP.GOV.BR OU

TELEFONE 156 (LOCAL)

JORNAL NIPPAK

juntas nos cinco dias da festa,
segundo o Secretário de Cul-
tura, Douglas Aspasio. Para
entrar no local será necessá-
ria a aquisição de ingressos
antecipados que poderão ser
trocados por um quilo de ali-

mento a ser revertido para as
famílias de baixa renda.

Rainha – Em contagem re-
gressiva, a festa mais tradici-
onal do calendário cultural da
cidade conta com uma progra-

Público será recepcionado pela Rainha e Princesas da festa
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ANOS DOURADOS

Espaço de Eventos Hakka recebe o 15º Baile dos
anos 70 Kuba Libre e show com a Banda Appa Tota

Um repertório com se-
leções de sucessos dos
músicos internacionais

mais consagrados de todos os
tempos como Beatles, Bee
Gees, Carpenters, Rolling
Stones, Creedence, Deep Pur-
ple, entre outros, promete agra-
dar os jovens de todas as ida-
des no 15º Baile dos Anos 70
Kuba Libre (com animação do
show da Banda Appa Tota),
que acontecerá no dia 4 de se-
tembro no Espaço de Eventos
Hakka, na Liberdade, centro
de São Paulo.

De acordo com um dos or-
ganizadores, Tomas Yamamo-
to, a previsão é que cerca de
1200 pessoas compareçam na
festa, onde terá um ambiente
tranqüilo e agradável. Na edi-
ção de 2009 próximo de 1000
pessoas participaram do baile.
Segundo ele as pessoas pres-
tigiam o evento mais por con-
ta da Banda Appa Tota que
interage com o público. “A pro-
cura por convites está sendo
grande uma vez que o público
está se renovando com a pre-
sença de muitos jovens. O pú-
blico é em sua maioria de São
Paulo, de pessoas de escolas
de dança, etc”, avalia.

Recomendada para pesso-
as acima dos 30 anos (faixa
etária de 35 a 45 anos), a super
festa organizada há 14 anos
pelo Grupo Kuba Libre, promo-
ve uma volta aos bons e velhos
tempos, incentivando os parti-
cipantes a dançar, lembrar as
grandes músicas que fizeram
sucesso nos anos 70, 80, 90 e
atuais, e a curtir os amigos.

O baile conta com o apoio
dos jornais Nikkey, Nippak,

Nippo Brasil, Das Nações,
Utina Press, portais
www.radiobanzai.com.br;
www. rev i s t aok . com.b r ;
www.nippojovem.com.br;
w w w . h a i n e t . c o m . b r ;
www.nikkeyweb.com.br; Gru-
po Hai; Yes Group; Robataria;
Kamaleon Bar; e Mecânica
Mack. Grupo Kubra Libre
1996 - 2010 há 14 anos, a vol-
ta dos bons tempos.

15º BAILE DOS ANOS 70 KUBA
LIBRE – SHOW DA BANDA APPA
TOTA
QUANDO: DIA 4 DE SETEMBRO

HORÁRIO: DAS 21H ÀS 3H

ONDE: ESPAÇO DE EVENTOS HAKKA -
RUA SÃO JOAQUIM, 460 – LIBERDADE –

Baile é recomendado para pessoas com mais de 30 anos: os bons tempos estão de volta

DIVULGAÇÃO

SÃO PAULO

WWW.HAKKAEVENTOS.COM.BR

INFORMAÇÕES: TAKASHI 7873-7522 /
SERGIO 9703-0897 / PAULINHO 9265-
2669 / GOMBÔ 9124-8044 / TOMAS

9975-6150
E-MAIL: KUBALIBRE@TOMAS.ADM.BR

CONVITES: ANTECIPADO R$ 30,00 NO

DIA NA BILHETERIA R$ 35,00 RESERVA

DE MESAS COM TOMAS 2361-1051.
MESA 1ª FILA E PISTA R$ 50,00
2ª FILA PISTA R$ 30,00. VIP PARA

ANIVERSARIANTES MAIS UM ACOMPANHAN-
TE APENAS PARA QUEM COMEMORAR

NA SEMANA DA FESTA ATÉ O DIA 2 DE

SETEMBRO. INCLUSÃO DE NOME NA

LISTA VIP SERÁ FEITA SOMENTE APÓS

CONFIRMAÇÃO VIA E-MAIL. CONCORRA

AO SORTEIO DE 30 VIPS SE CADASTRANDO

NO SITE WWW.NIPPOJOVEM.COM.BR

Haikai - 3207-2701 (H/C) R. Gal-
vão Bueno, 17/19 LJ. 86/87
Shopping Trade Center - Liber-
dade

Restaurante Samurai - 3208-
6969 Rua da Gloria, 608 - Liber-
dade

P S Tur - 2361-1051 (H/C) Rua
Vergueiro, 727 CJ. 707 (ao lado
do Metrô Vergueiro)

Kawaii Hair Design - 5571-9910
(H/C) Rua Vergueiro, 1.870 - Pa-
raíso

Akita Clínica Estética - 5571-
8863 (H/C) Rua Rio Grande, 303
– Vila Mariana

LOCAIS DE VENDA DE CONVITES ANTECIPADOS

Nihhon Corretora de Seguros -
5061-7896 (H/C) Rua Marques
de Olinda, 311 - Ipiranga

Marioke – Center Norte - 2252-
2085 (prox. a Casas Bahia) Shop-
ping Center Norte

Auto Mecânica Mack - 5589-
1442 (H/C) Rua Carneiro da Cu-
nha, 913 - Saúde

Kane Auto Vidros - 5584-7589
(H/C) Avenida Engenheiro
George Corbisier, 1221 (próximo
Metrô Jabaquara)

Magazine Nikkey - 2703-6575
(H/C) Avenida Sapopemba, 7924
– Vila Ema.

ESTACIONAMENTO: COM MANOBRISTA -
PAGO A PARTE.


