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Governo japonês oferece dinheiro
para os dekasseguis deixarem o país

 De 7 a 19 de abril acontece
no Centro Cultural São Pau-
lo a mostra “Um perfil do ci-
nema japonês contemporâ-
neo”. O evento, correalizado
pelo Consulado Geral do Ja-
pão em São Paulo, conta com
o apoio da Fundação Japão
e é resultado de uma bem su-
cedida parceria entre as três
instituições. O evento traz lon-
gas como “Um perfil do cine-
ma japonês contemporâneo”,
sem dúvida, um evento que
deve agradar os cinéfilos.

Cinema japonês é
destaque no
Centro Cultural SP
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O governo do Japão come-
çou no dia 1º de abril a ofe-
recer cerca de US$ 3 mil para
cada imigrante nipo-brasilei-
ro e peruano desempregado
deixar o arquipélago. Seus
dependentes receberão US$
2 mil cada. Porém, um dos
requisitos é que o imigrante
não volte mais para o país por
um período ainda não deter-
minado. “Essa é uma respos-

ta do governo ao grave pro-
blema social gerado pela cri-
se”, disse uma fonte do go-
verno à mídia japonesa. A
medida chega junto com a
notícia de que o índice de de-
semprego atingiu 4,4%. Para
receber o dinheiro, o candi-
dato não pode ter patrimônio
no Japão e precisa ter entra-
do no arquipélago antes do
dia 31 de março deste ano.
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Para comemorar dez anos de
existência o grupo Ryukyu
Koku Matsuri Daiko Brasil ou
“Tambores Festivos do Rei-
no de Ryukyu” da Vila Car-
rão (zona Leste de São Pau-
lo), realiza no dia 5 de abril o
show Shima ni Muduti - de
volta às origens que promete
se transformar no maior es-
petáculo de taiko de todos os
tempos na capital paulista. O
evento acontecerá no Palácio
das Convenções Anhembi.

Ryukyu Koku Matsuri Daiko
Brasil realiza megaevento
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Da população de 320 mil
dekassaguis no Japão me-
tade pode voltar para o
Brasil. Previsões não ofici-
ais dão conta que de 30 a
40 mil nipo-brasileiros te-
nham retornado para o país
entre outubro de 2008 e o
fim de março, quantidade
essa que pode chegar a 60
ou 70 mil nos próximos
meses. As estimativas nada
otimistas foram apontadas
por Hidekichi Hashimoto,
presidente da NPO Houjin
ABC Japan, sediada em
Kanagawa. De acordo
com o dirigente em um le-
vantamento realizado pelas
agências de viagens no Ae-
roporto de Nagoya (Aichi-
ken), constatou-se que a
média mensal de embarque
tem sido em torno de seis
a sete mil passagens emiti-
das. Ao lado do professor
Carlos Shinoda, diretor do
Colégio Brasil / Japão,
Hidekichi Hashimoto este-
ve no Brasil entre os dias
24 e 31 de março. No dia
26 os dois viajaram para
Brasília onde se encontra-
ram com um assessor es-
pecial do presidente Luis
Inácio Lula da Silva (PT-
SP) com quem conversa-
ram por quase duas horas.
Para Hidekichi Hashimoto,
“foi bom que a crise eco-
nômica aconteceu para que
as pessoas se tocarem que
a ficha caiu”.

Dekasseguis
tentam superar
crise para
permanecer no
Japão
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Kibô-no-Iê amplia qualidade
de vida dos internos
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A Sociedade Beneficente
Casa da Esperança - Kibô-
no-Iê inaugurou no dia 26 de
março em cerimônia realiza-
da em sua sede em Itaqua-
quecetuba, um novo prédio
que abrigará a nova lavande-
ria e futuramente um museu
para contar a história da enti-
dade, distante 34 quilômetros
da capital. A construção do
edifício ACE Vila Esperança

foi possível graças à venda de
um terreno doado pela Asso-
ciação Cultural e Esportiva da
Vila Esperança. “Estamos
sempre ampliando, mas fal-
tam muitas coisas ainda que
devem ser feitas”, explica
Kihatiro Kita, diretor-presi-
dente da entidade ao anunci-
ar que foram investidos R$
150 mil para a construção da
nova edificação.

JIRO MOCHIZUKI

Prêmio Paulista de Esportes
– O Sesc Vila Mariana (Zona
Sul de São Paulo) foi palco,
no último dia 31, de um dos
eventos mais aguardados da
comunidade nipo-brasileira. A

cerimônia de entrega do Prê-
mio Paulista de Esportes, que
este ano chegou a sua 53ª edi-
ção, foi um dos mais concor-
ridos dos últimos anos. A noi-
te de gala foi coroada com a

presença do jogador de vôlei
Marcelo Negrão, que “roubou
a cena” ao levar seu abraço ao
amigo Nobuhiro Imai, um dos
homenageados e responsável
por sua brilhante trajetória.

Além dos tradicionais prêmi-
os, foram concedidos também
prêmios especiais. O Prêmio
Paulista de Esportes é uma re-
alização do Jornal Nippak/
Nikkey Shimbun.

––—–——–––—–––––—––––––—––––——–––—–––––—–––––—–——–––—––––––——––—–| págs 2, 11 e 12

O prefeito de São Bernardo
do Campo recebeu nesta se-
gunda-feira (30/3), no Paço
Municipal, a diretoria da
Confederação Brasileira de
Kendô  e anunciou a realiza-
ção do 14º Campeonato
Mundial da modalidade na
cidade. Durante a reunião, o
chefe do Executivo analisou a
proposta e expressou total
apoio ao torneio. O evento
ocorrerá nos dias 28, 29 e 30
de agosto, no Ginásio Polies-
portivo, com 43 países.

São Bernardo vai
sediar o 14º
Mundial de Kendô

–––—–––––––––––| pág 10

––—–——–––—–––––—––––––––——––—–| págs 08

DIVULGAÇÃO

Pressionada, situação recua. Para Akio
Ogawa, eleição será “Tancredo x Maluf”

–––––––—––—–––––––—–––––––––—–––––––––—–––––––––—–––––––| págs 04

A situação espera definir até
a próxima semana o seu re-
presentante na disputa pela
presidência do Bunkyo. Se-
gundo o presidente do Con-
selho Deliberativo da entida-
de, Kazuo Watanabe, não há
pressa. “A eleição para a di-
retoria do Bunkyo não é di-
reta, portanto, não há neces-
sidade de se fazer propagan-
da”, disse Watanabe, expli-
cando que busca entendimen-
to com “um dos grupos” da
oposição. Segundo apurou o
Jornal Nippak, “pacote” de
negociação incluiria também a
presidência do Conselho De-
liberativo.
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CRISE – O ex-presidente da República,
Fernando Henrique Cardoso, ministrou pa-
lestra no último dia 19, na Associação Co-
mercial de São Paulo, sobre o tema “A cri-
se e os rumos no Brasil”. O presidente da
ACSP, Alencar Burti, presidiu a instalação
do Conselho Político e Social (COPS), que
por sua vez foi coordenado pelo ex-sena-
dor Jorge Konder Borhausen. O evento
reuniu diversos líderes políticos, entre eles
o deputado federal Walter Ihoshi (DEM-
SP). Na ocasião, foi realizada a cerimônia
de entrega dos prêmios do Natal Ilumina-
do 2008, entre os quais Tunibra Travel e
Banri – Café, Restaurante e Mercearia.

HOMENAGEM – Embala-
dos pelas comemorações do
Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil, represen-
tantes da comunidade nipo-
brasileira, por iniciativa da
Associação Nikkey do Brasil,
estiveram no dia 25 de março
no Quarto Comando Aéreo
Regional – IV Comar –, no
bairro do Cambuci, em São
Paulo. Na ocasião, foram
plantadas duas mudas de ce-
rejeiras. Entre os presentes,
destaques para tenente briga-
deiro do ar, Walter Werner
Brauer (ex-ministro da Aero-

náutica e 1º Comandante da
Aeronáutica); tenente briga-
deiro do ar,  João Alberto Cor-
reia Neves (ex-comandante
do IV Comar); major briga-
deiro do ar, Pedro Frazão de
Medeiros Lima; major briga-
deiro do ar, José Roberto
Scheer (comandante do IV
Comar); brigadeiro do ar,
Edgard de Oliveira Júnior; co-
ronel aviador Antonio Takuo
Tani (Chefe do Estado Maior
do IV Comar); tenente coro-
nel aviador, Celso de Araújo
(comandante da Basp) e re-
presentes da ANB.

PRÊMIO PAULISTA – A
cerimônia de entrega do 53º
Prêmio Paulista de Esportes,
realizada no último dia 31,  reu-
niu atletas, dirigentes, persona-
lidades e autoridades no audi-
tório do Sesc Vila Mariana
(Zona Sul de São Paulo). Além
dos tradicionais prêmios, foram
entregues homenagens espe-
ciais. No auditório, a presença
ilustre do ex-jogador de vôlei,
Marcelo Negrão (leia mais nas
paginas 11 e 12).

Os vereadores de Ibiúna Ismael Pereira, José
Brasilino, Paulinho Sassaki, o ex-presidente da
Câmara Municipal de Ibiúna, Valdecir Froli e o
secretário da Câmara Municipal de Ibiúna, Marcos
Camargo

O cônsul Satoshi Morita
durante seu discurso

O secretário de Esporte, Lazer e Turismo do
Estado de São Paulo, Claury Santos Alves da Silva

O ex-jogador de vôlei Marcelo Negrão foi levar
um abraço ao amigo Nobuhiro Imai

O secretário Municipal de Esportes, Lazer e
Recreação da Cidade de São Paulo, Walter
Feldman e o diretor regional do Sesc São Paulo,
Danilo Santos de Miranda

KIBÔ-NO-IÊ – A Sociedade Beneficente Casa da Esperan-
ça - Kibô-no-Iê inaugurou no dia 26 de março em cerimônia
realizada em sua sede em Itaquaquecetuba, um novo prédio
que abrigará a nova lavanderia e futuramente um museu para
contar a história da entidade, distante 34 quilômetros da capital.
Leia mais na página 6

FORÇAS ARMADAS – O Grande Oriente do Distrito Fede-
ral promoveu, na noite do dia 30 de março, cerimônia de home-
nagem da Maçonaria às Forças Armadas, em Brasília. O depu-
tado federal William Woo (PSDB-SP) esteve presente ao evento.
Compareceram à homenagem mais de mil pessoas, incluindo
os Grão-Mestres do Distrito Federal e do Grande Oriente do
Brasil. Durante a cerimônia, foram entregues condecorações
maçônicas a militares maçons e não maçons das três Forças.

SEGURANÇA PÚBLICA – Na última segunda-feira, 30 de
março, o deputado federal William Woo (PSDB-SP), fez uma
audiência com o novo secretário de Segurança Pública,  Anto-
nio Ferreira Pinto.William Woo, na posição de vice- presidente
da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Orga-
nizado apresentou ao recém-empossado secretário as questões
relativas à Segurança Pública da cidade de São Paulo e dos
municípios.
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DEKASSEGUIS 1

Dekasseguis tentam superar
crise para permanecer no Japão Ampliação do atendimento

aos dekasseguis com a implan-
tação do centro digital e a do-
ação de computadores e im-
pressoras, foram as principais
conquistas anunciadas pelo
Grupo Nikkei no dia 26 de
março durante a sua 141ª reu-
nião de apoio aos desempre-
gados e ex-dekasseguis. A reu-
nião ganhou importância em
razão da participação do de-
putado federal Walter Ihoshi
(DEM/SP), que posicionou aos
participantes a situação dos
dekasseguis no Japão, onde se
reportou ao premiê Taro Aso
e lideranças político-comunitá-
rias, juntamente com o depu-
tado federal William Woo
(PSDB/SP).

O democrata também
anunciou o tratamento dispen-
sado pela Secretaria do Tra-
balho do Estado de São Paulo,
que se dispôs a efetivar par-
ceria para minimizar os proble-
mas dos 320 mil nipo-brasilei-
ros e respectivas famílias,
anunciando a acessibilidade ao
cadastro de vagas (disponibili-
zadas por 26 mil empregado-
res) e aos cursos de qualifica-
ção gratuitos. Na ocasião
Walter Ihoshi entregou a doa-
ção de 15 computadores e três
impressoras.

Os equipamentos ganha-
ram atenção especial do pre-
sidente do Instituto Paulo Ko-
bayashi, Victor Kobayashi, que
se propôs a revisá-los e a for-
necer metodologia apostilada
para que aulas de informática
sejam ministradas gratuita-
mente. Paralelamente Victor
Kobayashi aproveitou para for-
malizar a doação de R$
8.100,00, para a Kodomo-No-
Sono procedentes do espetá-

culo “The Roppongi Men’s
Chorus Club”, realizado no iní-
cio de 2008.

A proposta solidária sensi-
bilizou a diretoria da Associa-
ção Cultural e Assistencial da
Liberdade (ACAL), que abri-
ga a sede do Grupo Nikkei gra-
tuitamente, desde agosto de
2000 – representada por Nilton
Fukui, Tetuya Fujimoto, Fran-
cisco Sato, Mário Endo, Yoshio
Kiyono e Luis Asao – que as-
sumiu a segurança dos equi-
pamentos e anunciou amplia-
ção do espaço dedicado ao
atendimento dos dekasseguis,
tendo em vista a implantação
do centro digital.

Por outro lado, uma equipe
de apoio jovem ao Grupo Nikkei
– integrada por Rene e Erick
Nakabayashi, Cláudio Kurita,
Douglas Matsunaga, Ricardo
Amano entre outros – confir-
mou a disposição de formar
monitores de informática, além
de encaminhar soluções para-
lelas na web, projetos para cap-
tação de recursos e outros.
Recentemente o Grupo Nikkei
recebeu a visita do educador
Carlos Shinoda e do presidente
da NPO Houjin ABC Japan,
Hidekichi Hashimoto.

DEKASSEGUIS 2

Grupo Nikkei amplia
atendimento aos dekasseguis

Da população de 320 mil
dekassaguis no Japão
metade pode voltar

para o Brasil. Previsões não
oficiais dão conta que de 30 a
40 mil nipo-brasileiros tenham
retornado para o país entre
outubro de 2008 e o fim de
março, quantidade essa que
pode chegar a 60 ou 70 mil nos
próximos meses. As estimati-
vas nada otimistas foram apon-
tadas por Hidekichi Hashimo-
to, presidente da NPO Houjin
ABC Japan, sediada em Ka-
nagawa. De acordo com o di-
rigente em um levantamento
realizado pelas agências de vi-
agens no Aeroporto de Nagoya
(Aichi-ken), constatou-se que
a média mensal de embarque
tem sido em torno de seis a
sete mil passagens emitidas.
“Só em Narita um dos aero-
portos de grande movimento
de embarque registrou nos úl-
timos quatro meses cerca de
20 a 24 mil embarques para o
Brasil”, afirma ele ao adiantar
que ninguém sabe ao certo a
quantidade de dekasseguis es-
tão no Japão ou que voltaram.

Para Hidekichi Hashimoto
foi bom que a crise econômi-
ca aconteceu para que as pes-
soas se tocarem que a ficha
caiu. Para evitar que isso
acontecesse os dekasseguis
deveriam ter tido planejamen-
to. Com a situação dos nipo-
brasileiros mais clara, aqueles
que desejarem viver no Japão
terão que começar do zero,
aprender a língua, se adaptar
a cultura e ter um projeto de
vida. “Anteriormente eles vi-
viam numa bolha, necessitava-
se de mão-de-obra, trabalha-
va-se e produzia-se, agora não
vai funcionar mais assim devi-
do o custo 1/3 menor da mão-
de-obra na Ásia. O Japão terá
que aceitar o nipo-brasileiro
como uma cultura diferente e
como ser humano, teremos que
provar que podemos acrescen-
tar alguma coisa pra eles”, res-
salta ao anunciar que o Brasil
tem um pouco de culpa por
utilizar o termo dekassegui por
que após dez anos, uma pes-
soa passa a ser tratada como
imigrante.

Na visão do dirigente da
NPO o governo japonês ainda
não está dando a devida aten-
ção para os dekasseguis, por
que se tivessem direito a voto,
por exemplo, a atenção seria
diferente. Segundo ele os
patrícios têm que ensinar que
os japoneses foram acolhidos
no Brasil, e que a troca, a re-
ciprocidade e a simultaneida-
de tem que existir, mas não

está sendo enxergada. Exis-
tem medidas velozes que po-
dem minimizar a situação como
a disposição dos japoneses em
receber os nipo-brasileiros
como pessoa e ser humano.

Brasília – Ao lado do profes-
sor Carlos Shinoda, diretor do
Colégio Brasil / Japão,
Hidekichi Hashimoto esteve no
Brasil entre os dias 24 e 31 de
março. No dia 26 os dois via-
jaram para Brasília onde se
encontraram com um assessor
especial do presidente Luis
Inácio Lula da Silva (PT-SP)
com quem conversaram por
quase duas horas.

Carlos Shinoda observou
que o governo brasileiro está
sensível para com os proble-
mas dos dekasseguis, tanto
que está fazendo um levanta-
mento da visita dos deputados
federais Walter Ihoshi e
William Woo ao Japão recen-
temente. “De concreto que
terá que acontecer é que a co-
munidade nikkei se mobilize no
Brasil precionando o governo
local, e no Japão os dekasse-
guis se conscientizando de que
as ações acontecem a partir
de um trabalho feito, que já
está acontecendo. A criação
de uma Rede é um exemplo
disso e pouco a pouco está
amenizando a situação, resol-
ver não é tão simples assim”,
destaca. Hidekichi Hashimo-
to criticou o Palácio do Itama-
raty que nos últimos 20 anos
nunca fez nada no sentido de
ajudar a comunidade nikkei,
mas por outro lado defende
que os nipo-brasileiros mere-
cem um pouco mais de aten-
ção no Japão.

Carlos Shinoda atesta que
95% daqueles que retornam
para casa, fazem uma viagem
só de volta e não ida-e-volta,

porque vêem que em um ano
a situação não vai melhorar.
“As pessoas pagam um pouco
mais pela passagem porque
não tem mais esperanças, es-
tão voltando sem expectativa
e com uma imagem não muito
positiva do Japão o que é pior.
Estão largando carro, aparta-
mento de qualquer jeito, dívi-
das, lixo. Para quem fica é
constrangedor ”, garante. Da-
dos oficiais serão divulgados
em 2010.

Problema social – A crise
que tem provocado o retorno
dos dekasseguis do arquipéla-
go, ao mesmo tempo pode pro-
vocar um problema social sé-
rio em São Paulo e Paraná, já
que a maioria é desses dois
estados que deverão providen-
ciar medidas para dar assistên-
cia aos nipo-brasileiros. “Tem
ainda aqueles que estão com
o contrato sendo encerrado, ou
aqueles terminando de receber
o seguro desemprego, que pen-
sam em retornar para o Bra-
sil. Eles precisarão de passa-
gens, de moradia, de educar as
crianças que não estão estu-
dando. São nipo-brasileiros
que já decidiram retornar, essa
é uma questão complicada
para ser resolvida pelo gover-
no japonês. É complicado para
aqueles que querer permane-
cer no Japão”, salienta.

Para Carlos Shinoda daqui
pra frente o dekassegui que tra-
balhava na indústria automobi-
lística terá que buscar outras
opções de trabalho como a in-
dústria de bentoya onde o salá-
rio é mais baixo. “Em termos
de ganho afetará o consumo e
o padrão de vida das pessoas,
por isso terão que se enquadrar
nessa nova situação”, calcula.

Segundo o professor duran-
te 20 anos do movimento de-

kassegui no Japão, várias en-
tidades foram criadas, mas ne-
nhuma preocupada com os in-
teresse da comunidade nipo-
brasileira. Neste período sur-
giram várias ações isoladas de
grupos brasileiros e japoneses
no sentido de ajudar os nipo-
brasileiros instalados em cida-
des de maior concentração de
dekasseguis como Aichi, Shi-
zuoka, Hammatsu, Gunma,
Gifu.

Recentemente uma reu-
nião na Embaixada do Brasil
em Tóquio contou com a par-
ticipação de representantes
que estão à frente de vários
grupos, surgindo então a pro-
posta de como reunir e cen-
tralizar as informações para
que o governo e a sociedade
japonesa tome conhecimento
do que está acontecendo com
nipo-brasileiros.

(Afonso Jose de Sousa)

O deputado Walter Ihoshi recebeu Carlos Shinoda e Hidekichi Hashimoto; na pauta, os dekasseguis

DIVULGAÇÃO

O governo do Japão co-
meçou no dia 1º de abril a ofe-
recer cerca de US$ 3 mil para
cada imigrante nipo-brasilei-
ro e peruano desempregado
deixar o arquipélago. Seus
dependentes receberão US$
2 mil cada. Porém, um dos re-
quisitos é que o imigrante não
volte mais para o país por um
período ainda não determina-
do. “Essa é uma resposta do
governo ao grave problema
social gerado pela crise”, dis-
se uma fonte do governo à
mídia japonesa. A medida
chega junto com a notícia de
que o índice de desemprego
atingiu 4,4%. Para receber o
dinheiro, o candidato não
pode ter patrimônio no Japão
e precisa ter entrado no ar-
quipélago antes do dia 31 de
março deste ano.

Com o agravamento da
crise econômica, muitos de-
kasseguis que tinham contra-
tos temporários, perderam o
emprego e começaram a pas-
sar necessidade no país. A
maioria destes trabalhadores
estava empregada nos seto-

res automotivo e de eletrôni-
cos, os mais afetados pela
recessão. Nos últimos meses,
segundo divulgou o governo, o
número de estrangeiros em
busca de vagas nas agências
públicas de emprego cresceu
11 vezes em comparação com
um ano atrás.

O novo programa só con-
templará brasileiros e perua-
nos, as duas maiores colônias
de dekasseguis no Japão, des-
cendentes de japoneses, que
possuem o visto de trabalho.
Outros estrangeiros ficaram
de fora da medida.

Discriminação – A medida foi
duramente criticada por repre-
sentantes das associações de
brasileiros no país, que a con-
sideram discriminatória. “Por
deixar outras nacionalidades de
fora, considero essa medida
discriminatória e ela fere os
direitos humanos dos dekasse-
guis de ir e vir”, defende o sin-
dicalista e ativista social Fran-
cisco Freitas. “A ajuda seria
bem-vinda se não houvesse
essa maldade por trás da ati-

tude do governo, que quer eli-
minar um problema social
causado por ele mesmo”, cri-
tica Freitas. “Essa medida é
xenófoba”, resume.

Para o sociólogo e pro-
fessor da Universidade
Musashi de Tóquio, Angelo
Ishi, se o governo estivesse
realmente sensibilizado com
os problemas dos nikkeis,
deveria sinalizar com a pos-
sibilidade de retorno em bre-
ve ao Japão. “Se o governo
japonês não quis deixar cla-
ro qual será esse prazo de
proibição de retorno ao Ja-
pão, é porque ele está, sim,
contando com a possibilida-
de de fechar definitivamen-
te as portas para esses imi-
grantes, conforme a recupe-
ração ou não da economia
local”, analisa. Angelo Ishi é
mais radical ainda no conse-
lho. “Meu alerta para os bra-
sileiros é simples e claro:
pensem 300 mil vezes antes
de aceitar esses 300 mil ie-
nes, para evitar arrependi-
mentos futuros”, avisa.

Fonte: BBC Brasil

Representantes de associações de brasileiros
consideram medida discriminatória
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BUNKYO/ELEIÇÕES

Situação inclui presidência do
CD no “item de negociação”
Definidos os 50 novos

membros do Conselho
Deliberativo do Bun-

kyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social), as atenções ago-
ra se voltam para a eleição da
Diretoria, marcada para o pró-
ximo dia 25. Por enquanto, a
única certeza é que haverá
uma chapa de oposição,
encabeçada pelo conselheiro e
presidente do Instituto Ícaro,
Akio Ogawa, que assiste “de
camarote” a definição do
eventual adversário.

E a situação espera definir
seu representante na próxima
semana – o prazo para a ins-
crição das chapas expira no dia
15 de abril. Não faltam espe-
culações. Segundo o presiden-
te do Conselho Deliberativo da
entidade, Kazuo Watanabe, fo-
ram “ventilados” alguns nomes.
Constam desta lista os atuais
vice-presidentes Jorge Yama-
shita, Sadao Kayano e Kihatiro
Kita, além do presidente do
Ikoi-No-Sono, Reimei Yoshio-
ka, a última opção.

“Estamos em entendimento
com um dos grupos da oposi-
ção. Acho que há espaço para
negociação. Não é porque es-
tamos com a maioria no Con-
selho Deliberativo que vamos
impor uma Diretoria. Foi assim
na eleição passada, quando a
situação venceu e sentamos
para compor com a oposição.
Uma Diretoria que represente
os vários segmentos da
comunidadeé a melhor solu-
ção”, explicou Watanabe, afir-
mando que a eleição para a
Diretoria do Bunkyo não é
presidencialista e por isso não
requer propaganda. “A propa-
ganda foi feita para a eleição
do Conselho Deliberativo e
quanto a isso nossa avaliação é
positiva. Já num sistema parla-
mentarista é preciso que haja
negociação”, disse Watanabe,
lembrando que cautela e caldo
de galinha nunca fizeram mal a
ninguém.

“Numa eleição a gente nun-
ca sabe o voto de todo mundo.
É possível saber de alguns,
mas o resultado é sempre uma
caixa de surpresas”, conta,
acrescentando que “não é in-
teressante para a situação par-
tir para o corpo-a-corpo”. “Se
a oposição não aceita determi-
nado nome, vamos saber o
motivo. Se for o caso, pode-
mos encontrar um substituto”,
ressalta Watanabe, que colo-
ca também a presidência do
Conselho Deliberativo como
“item de negociação”.

À espera de Harada – “Quan-
do decidi participar do Conse-
lho Deliberativo, estabeleci
metas. Uma delas era definir o
papel do Bunkyo. A outra era ir
até o Centenário e ajudar a pla-
nejar uma comemoração à al-
tura de sua importância porque
o presidente do Bunkyo era o
mesmo [da Associação para a
Comemoração do Centenário
da Imigração Japonesa no Bra-
sil] e afetava diretamente a ima-
gem de toda a comunidade.
Apesar das críticas, acho que
as comemorações foram à al-
tura e ajudei em certos pontos.
Então, minha missão acaba
aqui”, justifica, garantindo que
pretende se dedicar a outros

projetos pessoais. “Fui nomea-
do para compor o Conselho
Consultivo do Conselho Naci-
onal de Justiça e presido um
centro de pesquisas. Para a
presidência do Conselho Deli-
berativo tem excelentes no-
mes”, disse, admitindo que um
deles seria o do atual secretá-
rio, Kiyoshi Harada.

Procurado pela reportagem
do Jornal Nippak, Harada
disse foi “sondado”. “Fiquei de
responder depois do dia 2
[quinta-feira, dia do lançamen-
to da segunda edição do livro
“O Nikkei no Brasil”, coorde-
nado por Harada]. O meu
nome seria a última opção”,
desconversou Harada, que
apontou o 1º vice-presidente

do Conselho Deliberativo,
Tuyoci Ohara, como um nome
ideal.

Kazuo nega candidatura – A
estratégia da situação tem ex-
plicação. O Jornal Nippak
apurou que, uma das alternati-
vas da situação, talvez a últi-
ma, seria lançar o próprio Ka-
zuo Watanabe candidato à pre-
sidência da Diretoria. Ele
nega. “Isso está fora de cogi-
tação. Já tenho uma avaliação
pessoal. Para ser presidente do
Bunkyo, tem que ter aptidão e
gostar do cargo. Tem que ser
diplomático e gostar de parti-
cipar de solenidades. Minha
natureza não serve para isso,
até porque muitas pessoas

acham que sou radical de-
mais”, disse Watanabe, expli-
cando que “qualquer radicalis-
mo nesse momento prejudica-
ria uma negociação”.

De qualquer forma, Reimei
Yoshioka aguarda uma defini-
ção. “Não sou eu que estou plei-
teando o cargo [de presidente
do Bunkyo]. Fiz o máximo para
que ssio não acontecesse por-
que estou ocupadíssimo com a
presidência do Ikoi-no-Sono e
com o Centenário. Mas diante
da insistência da situação, me
prontifiquei a aceitar a ajudar.
Aliás, uma das condições foi a
de que só aceitaria se tivesse o
aval do Ikoi-no-Sono. Isso não
quer dizer que a situação não
procure outros nomes”, ponde-
ra Yoshioka, garantindo que “fi-
caria aliviado” se encontrassem
outro candidato.

“Deixei a situação bastante
à vontade. Aceitei fazer parte
da equipe desde 2003 no senti-
do de dar continuidade ao tra-
balho que está sendo desenvol-
vido. Trabalho com essa pers-
pectiva. Sei que tem resistên-
cias ao meu nome e acho isso
natural. Se meu nome for acei-
to e eventualmente for eleito,
vou me desdobrar entre o Ikoi-
no-Sono e o Bunkyo”, garantiu.

(Aldo Shiguti)

O presidente do Conselho Deliberativo do Bunkyo, Kazuo Watanabe (de terno): negociação

JORNAL NIPPAK

Enquanto a situação ten-
ta encontrar um candidato
para concorrer à presidência
do Bunkyo, Akio Ogawa já
está em plena “campanha”.
Neste domingo, o candidato
da oposição participa de uma
reunião da Uces (União Cul-
tural e Esportiva Sudoeste).
Nesta semana, pretende con-
versar pessoalmente com
Hiromi Tani, que também faz
oposição ao Bunkyo.

Em sua terceira disputa,
Akio Ogawa disse que o re-
sultado da eleição para os 50
novos membros do Conselho
Deliberativo o deixaram “oti-
mista” e “animado”.

 “O resultado foi bom, se
levarmos em conta que, das 39
pessoas jurídicas inscritas 24
foram eleitas, o mesmo núme-
ro do quadro anterior, excluin-
do os seis vitalícios. Conside-
rando que sou o que mais tra-
balhou para que isso ocorres-
se, de certa forma o resultado

é bom. Mas isso não quer dizer
que já ganhei. Será uma eleição
difícil, em que terei que traba-
lhar voto por voto e também
contra o Estatuto, preparado para
que a situação vença”, comen-
tou Ogawa.

Ogawa sente que a
“coonquista está mais próxima”.
“As pessoas estão entendendo
que esta é a única forma de se
conseguir as mudanças no Bun-
kyo, já que a entidade não está
cumprindo o seu papel de re-
presentar a comunidade. Cons-
tato isso nas minhas andanças.
O associado não está se senti-
do representado”, explica
Ogawa, que adotou como lema
“Change Bunkyo”, embalado
na campanha de Barack
Obama.

Para ele, agora é o momen-
to de trabalhar os votos dos
“indecisos”. Pelos seus cálcu-
los, dos 50 novos conselheiros
28 seriam favoráveis a ele.
Dos 50 anterior, teria outros 22

Akio Ogawa prevê eleição “Tancredo contra Maluf”
votos certos e entre os seis
vitalícios [ex-presidentes do
Conselho Deliberativo e da
Diretoria], dois poderiam aju-
dar sua eleição.

Adversário experimenta-
do – “Qualquer que seja o
candidato, será uma eleição
difícil, disputada voto a voto.
Será uma eleição mais ou me-
nos como a do Tancredo con-
tra o Maluf, em que a situa-
ção tem a máquina na mão”,
compara Ogawa, que “apro-
va” uma eventual disputa
contra Reimei Yoshioka, caso
o presidente do Ikoi-no-Sono
seja mesmo o escolhido.

“O Reimei é experimen-
tado e um grande nome. É
verdade que encontra rejei-
ção por boa parte dos asso-
ciados por sua visibilidade e
em função do Centenário,
mas tem valor e é confiável”,
elogia Ogawa.

(Aldo Shiguti)

Class. NOME Votos

1 Associação Okinawa Kenjin do Brasil - Akeo Uehara Yogui 402
2 Orídio Kiyoshi Shimizu 353
3 Associação Cultural Kagoshima do Brasil 323
4 Yutaka Toyota 322
5 Associação Cultural e Esportiva de Vargem Grande Paulista 312
6 Centro Metropolitano de Cosméticos Ltda - Hirofumi Ikesaki 306
7 Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Atibaia 303
8 Associação Nagasaki Kenjin do Brasil 302
9 Jorge Yamashita 301

10 Ass. Cultural e Esportiva Piratininga - Elzo Sigueta 291
11 Associação Cultural Esportiva e Agrícola de Suzano 290
12 Ass. Cultural e Esp.-Bras. de Osasco - Sussumu Araki 288
13 Sadao Kayano 287
14 Ass. de Beneficência e Cultura Miyazaki - Kei Kurogi 280
15 Instituto Cultural Nipo-Brasileiro de Campinas - Tadayoshi Hanada 274
16 Associação Cultural Oita Kenjin do Brasil 264
17 Elzo Sigueta 263
18 André Tatsuhiko Korosue 262
19 Federação das Associações Culturais Nipo-Brasileiras

da Noroeste - Kazoshi Shiraishi 260
20 Akio Ogawa 260
21 Ass. de Mallet Golf Kokushikan - Nobuvo Furukawa 254
22 Emilia Tanaka 251
23 Tadayosi Wada 248
24 Ass. Cultural N.-Brasileira de Registro - Issao Takiute 248
25 Lídia Reiko Yamashita 245
26 Associação Miyagui Kenjinkai do Brasil - Koichi Nakazawa 241
27 Associação Aichi do Brasil 238
28 Centro Cultural de Ibiúna - Nobuki Takano 238
29 Editora Grafica Topan Press Ltda - Keiji Okuyama 234
30 Associação Cultural Tottori Kenjin do Brasil 231
31 Yoshiharu Kikuchi 231
32 Associação Nipo-Brasileira da Amazonia Ocidental - Ken Nishikido 231
33 Harumi Arashiro Goya 231
34 Federação das Associações Nipo-Brasileiras

do Centro-Oeste - Mitsutoshi Akimoto 229
35 Noritaka Yano 229
36 Tomio Katsuragawa 228
37 Lidia Keiko Ogassavara Shimizu 228
38 Marcelo Shiraishi 224
39 Koitiro Hama 222
40 Takashi Wakamatsu 221
41 Hiroshi Komori 217
42 Reizo Nishi 217
43 Maçahico Tisaka 216
44 União Cultural e Esportiva Sudoeste - Toshiaki Yamamura 216
45 Sussumu Niyama 215
46 Iossuke Tanaka 213
47 Associação Centro Social Tochigi do Brasil 213
48 Léo Sussumu Ota 210
49 Toyohiro Shimura 209
50 Sadao Onishi 208

ELEIÇÃO PARA CONSELHO DELIBERATIVO
RESULTADO FINAL

A eleição dos novos mem-
bros do Conselho Deliberativo
recebeu votos de 715 associa-
dos. Foram enviadas, via correio,
692 cartas-resposta, sendo que
645 delas foram enviadas por
associados aptos para votar. Do
restante, isto é, das 47 cartas,
43 foram consideradas inválidas
(associados inadimplentes) e 4
foram anuladas.

Os números da eleição
Além disso, no mesmo dia

28, das 9h às 11h, foram rece-
bidas 23 cédulas por meio da
votação presencial.

No cômputo final, abertas
as 668 cartas-resposta aptas,
649 cédulas foram considera-
das válidas, 14 foram anuladas
(votos em mais de 50 candi-
datos e rasuras) e 5 estavam
em branco.

Membros atuais do Conselho Deliberativo

Membros efetivos com mandatos de 4 anos
Akihisa Kitagawa
Andre Ryo Hayashi
Assistencia Social Dom Jose Gaspar
Assoc. Benef. Feminina Esperanca
Assoc. Cult. E Esportiva Da Saude - Aces
Assoc. Cult. E Recr. Akita Kenjin Do Brasil
Assoc. Cult. Esp. De Vargem Grande Paulista
Assoc. Cult. Nipo-Bras. De Aracatuba
Assoc. Cultural Esportiva Tucuruvi
Assoc. De Ikebana Do Brasil - A.I.B.
Assoc. Hokkaido De Cult. E Assistencia
Assoc. Kyodo Minyo Do Brasil
Associacao Fukuoka Do Brasil
Associacao Kumamoto Kenjin Do Brasil
Atushi Yamauchi
Banco Real S/A.
Bunkyo-Assoc. Cult. De Mogi Das Cruzes
Camara Junior Brasil-Japao
Centro Brasileiro De Lingua Japonesa
Coop. Central Agricola E De Colonizacao Do Brasil
Cotia Seinen Renraku Kyoguikai
Decio Issamu Nakagawa
Empresa Jornalistica Sao Paulo Shimbun S/A.
Fed. Das Assoc. De Provincias Do Japao No Br.
Fed. Dos Clubes Nipo-Bras. De Ancioes
Hatiro Shimomoto
Hideo Iwasaki
Hiromi Tani
Isidoro Yamanaka
Kazuo Harazawa
Kazuo Watanabe
Kenitiro Suguio
Kenji Iryo
Kenji Ishii
Kiyoshi Harada
Koitiro Hama
Kokei Uehara
Masato Ninomiya
Mitsuo Nishime
Muneyoshi Hada
Osamu Matsuo
Raul Massayoshi Takaki
Reimei Yoshioka
Renato Kenji Nakaya
Rumi Kusumoto
Sakura Nakaya Alimentos Ltda.
Sansuy S/A. Industria De Plasticos
Seiti Sacay
Takanori Sekine
Toyotaro Tanabe
Tuyoci Ohara
Uniao Cult. Esportiva Sao Paulo Norte
Wilma Kiyoko Vieira Da Motta
Yakult S/A. Industria E Comercio
Yataro Amino
Yutaka Sanematsu

Assembleia Geral Ordinaria contou com pouca adesão

DIVULGAÇÃO/BUNKYO
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CIDADES/PIEDADE

Colha e Pague do caqui fuyu
espera 3 mil visitantes Fundada em 25 de janeiro,

a Associação Cultural Nipo-
Brasileira de Pariquera-Açu
pretende aproximar pessoas e
famílias nikkeis e seus descen-
dentes, criando um ambiente
favorável para a integração ple-
na com toda a comunidade de
Pariquera-Açu e também do
Vale do Ribeira. A ideia é trans-
formar a associação em um
Centro de Difusão da Cultura
Japonesa através de ensina-
mento de língua, usos e costu-
mes como a arte da dança,
música, culinária, ikebana, tra-
balhos artesanais orientais e
promover ações sociais para
ajudar as entidades carentes.
Promover a aproximação de
pessoas idosas num ambiente
propício, bem como abrir espa-
ços para jovens através da prá-
tica de esportes, músicas, etc,
também está entre as priorida-
des do presidente Sadawo Oba.

Conforme revelou o Jornal
Nippak, a Associação Cultu-
ral Nipo-Brasileira de
Pariquera-Açu foi a primeira
entidade nikkei fundada no
Estado de São Paulo pós-Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil.

A entidade ocupa provisori-
amente o Centro de Eventos
Pavilhão da Polônia, edifício
concedido pela Prefeitura Mu-
nicipal de  Pariquera-Açu. Há
3 anos, por ocasião da Fenivar
(Federação das Entidades
Nikkeis do Vale do Ribeira),
Pariquera-Açu e Jacupiranga
ingressaram e participaram ati-
vamente em conjunto como
uma associação dessa entida-
de, principalmente no ano 2008,
quando se comemorou o Cen-
tenário da Imigração Japonesa
no Brasil. A construção de duas
estátuas de Ninomiya Kinjiro
em ambas as cidades é um
exemplo desta participação.

CIDADES/PARIQUERA-AÇU

Associação Cultural Nipo-Brasileira quer
aproximar famílias nikkeis em Pariquera-Açu

Diretoria da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Pariquera-Açú
(com o presidente Sadawo Oba ao centro)

KUNIEI KANEKO

Aterceira edição do Co0
lha e Pague do Caqui
Fuyu permanecerá

aberta ao público até o dia 26
de abril, e terá pratos à base
de caqui, artesanatos e expo-
sições. Também haverá apre-
sentações culturais e venda de
diferentes espécies de mudas
de árvores nativas.

Neste tipo de evento, que
objetiva estimular a prática do
agroturismo no município, as
pessoas têm a oportunidade de
colher caqui na plantação da
família Sakaguti. São 1.000
pés cultivados numa área de 4
alqueires.

A proprietária do sítio, Fu-
miko Sakaguti, conta que a
ideia de realizar o evento sur-
giu após freqüentar um curso
sobre turismo. “Na época, meu

marido sofreu um acidente e
ficou impossibilitado de reali-
zar tarefas como colher as fru-
tas. Daí decidi colocar o pro-
jeto em prática”, lembra Fumi-
ko, acrescentando que, no pri-
meiro ano, mesmo sem divul-
gação, o Colha e Pague atraiu
cerca de 2 mil visitantes. “Já
no ano passado, vieram cerca
de 3 mil visitantes, incluindo
pessoas de outros Estados
como Rio de Janeiro, Distrito
Federal e Minas Gerais, além
da capital paulista. Para este
ano, a expectativa é superar-
mos esse número”, comemo-
ra Fumiko, explicando que é
cobrado somente o que o visi-
tante levar. Ou seja, os visitan-
tes não pagam nada se a fruta
for consumida no local.
Produção – A produção é de

50 mil quilos entre os meses de
março e abril, período em que
as portas do Sítio Sakaguti es-
tão abertas para visitas de um
dia, num passeio em meio à na-
tureza e também saboreando
produtos à base do caqui fuyu
como suco, torta, pastel, gela-
dinho e outras iguarias, além de
yakissoba e sushi (somente nos
fins de semanas e feriados).
Durante os dias do evento, os
visitantes têm também a opor-
tunidade assistir a apresenta-
ções culturais de grupos locais.

O quilo da fruta custa R$
3,00. O evento é realizado no
Sítio da Família Sakaguti, loca-
lizado na Estrada Vila Élvio, a
5 km do trevo da Vila Moraes.
Informações pelo telefone: 15/
3244 2973.

(Aldo Shiguti)

Visitante só paga o que levar; objetivo é estimular a prática do agroturismo no município

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE PIEDADE

A própria criação da asso-
ciação está ligada às comemo-
rações do Centenário. Um dos
projetos de Pariquera-AÇU
para os festejos do Centenário
era identificar a população ja-
ponesa e seus descendentes
que vivem nas regiões do Vale
do Ribeira e Sudoeste. Oba en-
carregou-se de fazer a pesqui-
sa em Pariquera-Açu com o
apoio de voluntários e levantou
81 famílias (254 pessoas)
nikkeis. Através desse trabalho,
Oba conheceu muita gente,
principalmente moradores da
zona rural. Nas conversas, sen-
tiu necessidade, especialmente
entre os idosos, de manter um
intercâmbio com o Japão, con-
versar na língua pátria e falar
sobre assuntos pertinentes à
cultura da terra natal. Os mais
jovens, ou seja, os nisseis e
sansseis, muitos já filhos de pais
casados com brasileiros, igual-
mente manifestaram desejo de
participar de uma entidade cul-
tural nikkei.

Além de Sadawo Oba como
presidnete, a diretoria é forma-
da por: Paulo Shigetto Tomita
(1º Vice-Presidente); Kosho
Tokuhara (2º VBice-Presiden-
te); Carlos Roberto Matayoshi

e Yoshita Mori (diretores finan-
ceiros); Milena Dias Tanaka
(secretária) e Tadahiro
Oguimoto (diretor de Relações
Internacionais com o Japão).

Perfil – Nissei, Sadawo Oba
nasceu em Bastos. Aos 12 anos
mudou-se para Capão Bonito.
Em 1954 partiu para São Paulo
com a finalidade de continuar
os estudos. É bacharel em Di-
reito com cursos de extensão
em Administração, Marketing,
Propaganda e Comunicação.
Trabalhou em empresas multi-
nacionais e atualmente é apo-
sentado. Oba ocupou cargos
em diversas organizações so-
ciais e foi membro do Conse-
lho Fiscal e do Conselho Deli-
berativo do Bunkyo de São
Paulo. Hoje, como hobby pra-
tica pesca amadora. É casado
e pai de três filhos e 8 netos.
(Kuniei Kaneko, especial
para o Jornal Nippak)
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KIBÔ-NO-IÊ

Entidade inaugura novo prédio
e amplia qualidade de vida

Aconteceu nesta quinta-fei-
ra (2/4), cerimônia de entrega
oficial de doação em favor da
Organização Cidades Sem
Fome através do Programa de
Assistência a Projetos Comu-
nitários e de Segurança Huma-
na (APC) do Governo Japo-
nês. Estiveram presentes o
cônsul geral do Japão em São
Paulo, Kazuaki Obe, e o pre-
sidente da entidade, Adilson
Alves dos Santos.

Com o doação, no valor de
aproximado de R$ 92 mil, a
entidade adquiriu um microtra-
tor, uma roçadeira costal e um
triturador de galhos que deve
diminuir o custo e o tempo de

preparo da terra, melhorando
e aumentando a produção e a
renda, além de aproximar a
entidade de sua meta, que é de
“administrar uma vida digna só
com a agricultura”.

A Organização Cidades
Sem Fome está localizada na
zona leste da cidade de São
Paulo e vem se empenhando
em capacitar profissionais em
agricultura, em especial ido-
sos e mulheres – que encon-
tram maior dificuldade em
conseguir um emprego –,
além de ministrar cursos para
melhoria e estabilidade de uma
dieta alimentar pobre em nu-
trientes.

PROJETOS COMUNITÁRIOS

Governo japonês participa de
cerimônia de entrega

ASociedade Beneficen-
te Casa da Esperança
- Kibô-no-Iê inaugu-

rou no dia 26 de março em
cerimônia realizada em sua
sede em Itaquaquecetuba, um
novo prédio que abrigará a
nova lavanderia e futuramen-
te um museu para contar a his-
tória da entidade, distante 34
quilômetros da capital. A cons-
trução do edifício ACE Vila
Esperança foi possível graças
à venda de um terreno doado
pela Associação Cultural e
Esportiva da Vila Esperança.
“A doação é de grande valia,
além da lavanderia no térreo,
queremos adequar o andar su-
perior para guardarmos e pre-
servarmos o acervo e a me-
mória da Kibô-no-Iê para o
futuro, deixado pela fundado-
ra Koko Ishikawa. Estamos
sempre ampliando, mas faltam
muitas coisas ainda que devem
ser feitas”, explica Kihatiro
Kita, diretor-presidente da en-
tidade ao anunciar que foram
investidos R$ 150 mil para a
construção da nova edificação.

Para o diretor-presidente a
entrega do prédio tem grande
importância porque é uma for-
ma de proporcionar uma qua-
lidade de vida melhor para os
internos da entidade que aten-
de hoje 91 pacientes e neces-
sitavam de novas instalações.
O objetivo da administração é
melhorar cada vez mais a
infra-estrutura, uma vez que a
sede possui área suficiente
para novas construções.

De acordo com Kihatiro
Kita o novo prédio trará bene-
fícios para a Kibô-no-Iê uma
vez que no prédio a lavanderia
conta com novos equipamen-
tos, nova rede elétrica e hidráu-
lica mais adequada, pois neces-
sitava de um espaço maior para
novas instalações. “Agora as
roupas serão bem mais lavadas
e passadas a partir de agora”,

fisionomia dos internos, para
verem que eles estão felizes e
alegres. Muitos querem con-
versar, tocar nas pessoas, e
abraçar muitas vezes. Essa é a
nossa alegria e compensação
do trabalho realizado, para nós
é um privilégio muito grande que
tem ajudado muito”, ressalta.

Proporcionalmente a Kibô-
no-Iê tem um gasto em torno de
R$ 1800,00 por interno. Um ter-
ço desse valor é procedente dos
familiares que contribuem, outro
1/3 é captado de doações e con-
tribuições de pessoas físicas e
jurídicas. E outro 1/3 é arrecada-
do através de eventos beneficen-
tes realizados pela entidade, como
a Festa do Verde, além de rifas,
chá beneficente, torneios de gol-
fe, e karaokê. “Fazemos investi-
mentos extras que são possíveis
graças às doações que recebe-
mos que tem um valor
significante”, esclarece.

(Afonso Jose de Sousa)

Novo prédio abrigará a lavanderia e futuramente um museu para contar a história da entidade
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destaca.
Tratamentos – Kita informa
que os internos são dependen-
tes e com graus diferenciados,
portanto a entidade tenta pro-
porcionar uma vida melhor para
eles e não atender para reabilitá-

los na sociedade. Na Kibô-no-
Iê os internos têm várias ativi-
dades recreativas que trazem
benefícios. “Eu sempre digo
para as pessoas que visitam a
entidade e saem daqui surpre-
sos, para repararem na

Na Kibô-no-Iê, internos tem várias atividades recreativas

A associação Cultural
Tottori-Kenjin do Brasil, reali-
za no próximo dia 5 de abril o
seu tradicional almoço de Ya-
kisoba. Na ocasião também
serão servidos guioza e doces
variados, além de atrações
como danças típicas japone-
sas. Durante o evento bolsis-

tas que estagiaram na provín-
cia de Tottori em 2008 vão
apresentar um relatório sobre
as atividades realizadas por
eles no ano passado. O presi-
dente da entidade Mikihisa
Motohashi, prevê que cerca de
300 pessoas devem participar
do almoço.

YAKISOBA DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL

TOTTORI-KENJIN DO BRASIL

QUANDO: DIA 5 DE ABRIL

HORÁRIO: DAS 12H ÀS 15H30
ONDE: RUA DONA CESÁRIA

FAGUNDES, 323 - SAÚDE – SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: (11) 2276-6032

ENTIDADES

Yakisoba agita Associação
Tottori neste domingo

Crenças Folclóricas

ÁSIA

DIVULGAÇÃO

(PARTE I)

As crenças
folclóricas em
Taiwan têm suas
raízes no polite-
ísmo e nos diver-
sos costumes e
festividades pró-
prias a cada es-
tação do ano.
Através destes
costumes e fes-
tividades, o povo
de Taiwan agre-
gava um pouco
de diversão a
sua vida diária,
mantinha a iden-
tidade cultural
com seus amigos
e familiares e eli-
minava as dúvi-
das ou aliviava as
d i f i c u l d a d e s
através dos rituais religiosos.

Muitos dos primeiros imi-
grantes han perderam suas
vidas na perigosa viagem
através do Estreito de Tai-
wan ou pelas difíceis condi-
ções que prevaleciam na ilha.
Por esta razão, Ma Zu, a
Deusa do Mar, e Wang Ye, o
Deus da Pestilência, se con-
verteram em duas das divin-
dades mais veneradas em
Taiwan. Como em outras
partes do mundo, divindades
tais como o Celestial Impe-
rador do Jade; Wang Mu
Niang Niang, a “Rainha Mãe
do Ocidente”; e deuses me-
nores que representam o tro-
vão, o relâmpago, o vento, a
chuva, as montanhas, os rios,
as terras de cultivo, os poços
e as pontes, também são ve-
nerados como resultado de
uma combinação de temor e
reverência com a natureza.
As crenças folclóricas em
Taiwan também incluem a
veneração aos antepassados
de uma pessoa, especialmen-
te durante o Ano Novo Lu-
nar e o Dia de Finados.

Algumas divindades em
Taiwan são veneradas para
obter bênçãos especiais ou
com finalidades culturais. Por
exemplo, o rito de passagem
à puberdade na sétima noite
do sétimo mês no Templo de
Ci Sing Niang Niang em
Tainan se realiza unicamente
para os adolescentes que
chegaram aos 16 anos de ida-

de. Outros deuses são vene-
rados pela lealdade e justiça.

Não obstante, com a ex-
ceção de vários dias especi-
ais que têm sido separados
para cerimônias e rituais es-
pecíficos, a veneração a di-
vindades está diretamente in-
tegrada aos costumes e fes-
tividades próprias de cada
estação do ano. Os deuses e
deusas associados à prima-
vera e ao outono são geral-
mente amáveis e benevolen-
tes, enquanto aqueles conec-
tados com o sufocante calor
do verão podem ter tempe-
ramentos violentos e, com fre-
qüência, são de aparência
horrível e aterradora.

Dentro da moderna Tai-
wan, ainda são aparentes vá-
rias atividades religiosas tra-
dicionais. Na realidade, algu-
mas destas atividades se con-
verteram em cerimônias cul-
turais anuais. A atividade mais
importante na sociedade
taiwanesa tradicional é a ce-
lebração do Ano Novo Lunar.
Durante esta festividade,
cada rito ou costume que se
usa para adorar as diversas di-
vindades tem um significado
especial. Tradicionalmente, as
festividades do Ano Novo Lu-
nar duram até o Festival das
Lanternas, no 15º dia do pri-
meiro mês do calendário lunar.

Fonte: Divisão de Informações
– Escritório Econômico e Cul-
tural de Taipei

Crenças tem raízes no politeísmo

Ainda são aparentes várias atividades religiosas tradicionais
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Mostra no CCSP apresenta longas
produzidos entre 1995 e 2006

Canto do
Bacuri

MARI SATAKE

Conta uma lenda que num
certo ano do remoto século
VI a.C, a rainha Mayadevi e
seu marido Suddhodana, che-
fe do clã dos Shakyas e rei
de Kapilavastu, um pequeno
reino situado nas proximida-
des do Himalaia, viajavam
para Devadaha, a cidade na-
tal da rainha Maya. O rei e a
rainha viajavam para que a
rainha pudesse dar a luz em
sua cidade natal, conforme
ditava a tradição indiana. En-
quanto viajavam, no oitavo dia
do quarto mês daquele ano,
ao chegarem a um lugar co-
nhecido como o Jardim de
Lumbini, a rainha Maya per-
cebeu os primeiros sinais de
que daria a luz, ali mesmo.

Sem mais tempo para
prosseguirem, a rainha procu-
rou abrigo sob uma árvore e
imediatamente um galho se
abaixou para lhe servir de
apoio. Acolhida pelo galho da
árvore, sem dor ou sofrimen-
to, deu à luz saudável bebê
que recebeu o nome Sidharta
Gautama. No instante de seu
nascimento músicas celestiais
se fizeram ouvir por todo o
universo cobrindo de bem
aventurança a todos os seres
que o habitavam. Ao mesmo
tempo, para banhar o bebê
recém-nascido, uma chuva de
pétalas e de suave néctar
começou a cair do céu.  Em
seguida, o pequeno que aca-
bara de nascer caminhou sete
passos em direção aos qua-
tro pontos cardeais e, com
uma mão apontando para o
céu e outra apontando para a
terra, declarou não haver sob
o céu ou sobre a terra, nin-
guém mais respeitável que
Ele. E, por onde ele pisou, flo-
res começaram a brotar do
chão.

Um dia, o pequeno bebê
Sidharta recebeu a visita do
sábio eremita Asita. O sábio,
observando o corpo do bebê
imediatamente reconheceu as
marcas que somente um ser
abençoado poderia possuir,
conforme fora anunciado no
sonho que sua mãe havia tido
alguns meses antes. No so-
nho, de uma montanha dou-
rada descia um elefante bran-
co que com sua tromba co-
lhia uma flor de lótus e a le-
vava para sua casa. Intrigada,
a rainha procurou os sábios
locais que viram ali o anún-
cio da chegada de um ser
abençoado.

Esta é a lenda que cerca
o nascimento de Sidartha
Gautama, que mais tarde vi-
ria a ser conhecido como
Buda (o desperto) Shakya-
muni (o sábio do clã dos
Shakyas). Ainda hoje, mais de
2.500 anos depois de seu nas-
cimento, milhares de pesso-
as em todo o globo se reú-
nem para celebrar o nasci-
mento de Buda.

No Japão, país de longa
tradição budista, anualmente
se comemora o nascimento
de Buda Shakyamuni no dia
8 de abril, com uma bela fes-
tividade conhecida como
Hanna Matsuri ou Festa das
Flores. A festividade ganhou
a sua versão brasileira e aqui
na cidade de São Paulo há
mais de 40 anos, o nascimen-
to de Buda é comemorado no

Festa das Flores – Hanna Matsuri

Bairro da Liberdade em mol-
des similares.

Na Praça da Liberdade,
quase sempre, na primeira se-
mana do mês de abril, como
numa reprodução do Jardim de
Lumbini, sobre um palco é ar-
mado um altar repleto de flo-
res com a imagem de Buda
Menino apontando para o alto.
Para reproduzir a cena da
chuva de néctar que teria ca-
ído sobre o pequeno bebê no
instante de seu nascimento, a
imagem de Buda está apoia-
da sobre uma espécie de pia
batismal contendo um chá
adocicado. Para o banho no
pequeno Buda, utiliza-se uma
concha cheia de chá e o líqui-
do é derramado sobre a ca-
beça de Buda por três vezes.
O momento do banho em
Buda, mesmo para os popula-
res não praticantes do Budis-
mo, é um momento de muita
reverência e muitos deles
acreditam que alguma graça
poderá ser obtida ao partici-
parem do ritual. Para os prati-
cantes budistas, a participação
neste ato simbólico acaba ga-
nhando outros contornos. Ba-
nhar Buda pode ser interpre-
tado como banhar-se a si pró-
prio. Banhar-se a si próprio, é
limpar-se a mente dos maus
pensamentos, da cobiça, da
ganância, do egoísmo, do or-
gulho, da ignorância. Limpa-
mos a mente para criar con-
dições de despertarmos o co-
ração de Buda que há em cada
um de nós.

Neste ano de 2009 a Fes-
ta das Flores de São Paulo,
foi programada para aconte-
cer no período de 30 de mar-
ço a 04 de abril, das 10 Às 16
horas. No dia 04 de abril, sá-
bado e último dia do evento,
haverá uma cerimônia religi-
osa na praça com os repre-
sentantes de várias das esco-
las budistas existentes. Após
a cerimônia, um longo corte-
jo seguirá pelas ruas do bair-
ro, acompanhando o Elefan-
te Branco. Participam do cor-
tejo as crianças vestidas com
os trajes típicos das crianças
nepalesas; lateralmente às
crianças, como a protegê-las,
seguem os monges e as mon-
jas presentes à cerimônia. Na
frente de todos, desfilam os
escoteiros com seus instru-
mentos musicais, anunciado a
chegada do Buda Menino.
Populares encantados com a
beleza e colorido da festa
também costumam acompa-
nhar o cortejo por algumas
quadras.

Gashô!

REPRODUÇÃO

Maricantodobacurijn@yahoo.com.br

Evento na Liberdade

ANIME E MANGÁ

Mercado Mundo Mix define mais uma dupla para o WCS
Neste fim de semana (4 e

5 de abril), na Avenida Paulis-
ta em São Paulo, acontecerá
o Mercado Mundo Mix, o fa-
moso evento que consolidou-
se  por antecipar tendências,
trazer novas idéias, ter atitude
vanguardista e levar a moda
ao alcance de todos. Com mais
de 200 edições realizadas, pas-
sou por 14 cidades em 8 esta-
dos brasileiros, além de reali-
zar edições em Portugal, atin-
gindo uma audiência de apro-
ximadamente dois milhões de
consumidores.

Uma das atrações do even-
to será a seletiva WCS, um dos
mais disputados concursos de
cosplay. A dupla vencedora
representará o Mercado Mun-
do Mix na grande final do

Dupla vencedora representará o Mercado Mundo Mix na grande final

DIVULGAÇÃO

lo Made in Japan” e “O que
sobrou de Tokyo”  e o “Ponto
Zero” projeto de descoberta de
novos profissionais da moda na
categoria Estilista Empreende-
dor. Além da presença de lojas
especializadas em Cosplay, rou-
pas e acessórios em geral.

MERCADO MUNDO MIX
QUANDO: 4 E 5 DE ABRIL, DAS 12 ÀS 20H

ONDE: AV. PAULISTA, 1230, BELA VISTA

- SÃO PAULO/SP
INGRESSO: R$ 5,00
MAIS INFORMAÇÕES:
WWW.MERCADOMUNDOMIX.COM.BR

SELETIVA WCS
QUANDO: 5 DE ABRIL (DOMINGO), ÀS 16H

DUPLAS: 9 VAGAS

MAIS INFORMAÇÕES:
WWW.WCSBR.COM.BR

WCS 2009  – Etapa JBC Bra-
sil. Esse campeonato reúne as
quinze melhores duplas de
cosplayers de diversos estados
na disputa por uma vaga  para

o mundial no Japão.
A programação de ativida-

des conta com: workshops de
mangás, as exposições da fas-
cinante moda japonesa - “Esti-

Dia 7 (TERÇA)
16h – Água (Mizu no naka no
hachigatsu, Japão/1995/
117min/16mm)
Direção: Sogo Ishii. Elenco:
Shinsuke Aoki, Rena Komine,
Kou Machida, Reiko Matsuo
Sinopse: História de uma adoles-
cente que adquire superpoderes
após um acidente na piscina e que
passa a ser vista com desconfian-
ça pela população de sua cidade.
18h – Muita adrenalina
(Adorenarin doraibu/Adrenalin
Drive, Japão/1999/cor/112min/
16mm)
Direção: Shinobu Yaguchi. Elen-
co: Masanobu Ando, Hikari
Ishida, Kirina Mano, Yutaka
Matsushige
Sinopse: Satoru, funcionário de
uma locadora de vídeo, e Shizuko
envolvem-se involuntariamente
com a Yakuza (máfia japonesa) e
fogem. Na confusão eles roubam
dinheiro dos bandidos e são envol-
vidos numa tremenda confusão.
20h – Primeiro amor (Hatsukoi,
1999/115min/16mm)
Direção: Tetsuo Shinohara. Elen-

co: Rena Tanaka, Mieko Harada,
Mitsuru Hirata, Hiroyuki Sanada
Sinopse: A mãe da jovem Saduka
está hospitalizada com suspeita
de câncer. O choque da descober-
ta da doença faz Saduka se comu-
nicar com o pai distante. Ela en-
contra uma carta escrita pela mãe,
e imagina um plano.

DIA 8 (QUARTA)
16h – Verão Negro - Falsa Acu-
sação (Nihon no Kuroi Natsu-
Enzai, Japão/2000/119min/cor/
16mm)
Direção: Kei Kumai. Elenco: Na-
kai Kiichi, Terao Akira, Hosoka-
wa Naomi, Tono Nagiko
Sinopse: O filme relata os casos de
ataque com gás “sarin” ocorridos
em 1994, em Matsumoto. Alguns
meses depois, o fato se repetiu no
metrô de Tóquio deixando 12 mor-
tos e milhares de feridos.
18h  – Waterboys (Water Boys,
2001/91min/16mm)
Direção: Shinobu Yaguchi. Elen-
co: Satoshi Tsumabuki, Hiroshi
Tamaki, Aya Hirayama, Koen
Kondo

Sinopse: Cinco garotos, estimu-
lados pela nova e atraente pro-
fessora de natação de sua escola,
decidem montar uma equipe de
nado sincronizado.
20h – Um menino no verão de
1945 (Utsukushii Natsu
Kirishima, Japão/2002/118min/
16mm)
Direção: Kazuo Kuroki. Elenco:
Tasuko Emoto, Yoshio Harada,
Tokie Hidari, Riho Makise
Sinopse: A vida de um adolescen-
te e das pessoas ao seu redor, que
convivem com a guerra, numa
pequena vila na região de
Kirishima. Ele presencia a morte
de um amigo em um ataque aéreo
e se sente culpado. Baseado na
vida do diretor Kazuo Kuroki.

DIA 9 (QUINTA)
16h – A Floresta é minha escola
(Mori-no-gakkou, Japão/2002/
cor/108min/DVD)
Direção: Yoshiharu Nishigaki.
Elenco: Miura Haruma, Kanzaki
Ai, Shinoda Saburo
Sinopse: Aventuras e desventuras
de um grupo de meninos liderados

por Masao. Ele é agitado, ama ani-
mais e insetos, e só se acalma quan-
do está rodeado pela natureza.
18h –Robocon (Robokon, Japão/
2003/118min/16mm)
Direção: Tomoyuki Furumaya.
Elenco: Masami Nagasawa, Shun
Oguri, Atsushi Ito, Takashi Tsu-
kamoto
Sinopse: A estudante Satomi en-
tra para o grupo de robótica da
sua escola. Eles são chamado
para o Concurso Nacional de Ro-
bôs (Robocon) e se esforçam para
não serem humilhados em públi-
co.
20h – Asura, A Deusa  das Intri-
gas (Ashura no gotoku, 2003/
135min/cor/16mm)
Direção: Yoshimitsu Morita. Elen-
co: Shinobu Otake, Hitomi
Kuroki, Eri Kusatsu
Sinopse: Os problemas pessoais
das quatro irmãs vêm a tona quan-
do resolvem investigar o relacio-
namento extraconjugal de seu
pai.Depois da morte de sua mãe,
descobrem uma carta escrita por
ela, na qual, supostamente, o per-
doava.

PROGRAMAÇÃO (até 10/4)

De 7 a 19 de abril acon-
tece no Centro Cultu-
ral São Paulo a mos-

tra “Um perfil do cinema ja-
ponês contemporâneo”. O
evento, correalizado pelo Con-
sulado Geral do Japão em São
Paulo, conta com o apoio da
Fundação Japão e é resultado
de uma bem sucedida parce-
ria entre as três instituições.

No passado esta associa-
ção propiciou inúmeros outros
ciclos absolutamente relevan-
tes em difundir a cultura e a
produção cinematográfica do
País do Sol Nascente. Vários
diretores japoneses tiveram
suas obras evidenciadas no
Centro Cultural São Paulo,
entre eles, Kenji Mizoguchi e
Yasujiro Ozu, sempre com
grande respaldo do público.

Esta relação afetuosa traz
agora “Um perfil do cinema
japonês contemporâneo”, sem
dúvida, um evento que deve
agradar os cinéfilos. São de-
zoito longas, produzidos entre
1995 e 2006, de vários estilos
(animês, comédias, dramas) e
diretores diversos.

brinda os cinéfilos com “Verão
negro - Falsa acusação’’, que
desvela os ataques com gás
Sarin ocorridos em 1994, em
Matsumoto, como a antever o
desastre maior que viria depois
no metrô de Toquio. Porém a
mostra não se atem a direto-
res consagrados. Traz também
a nova e talentosa geração do
cinema japonês, com trabalhos
de Shinobu Yaguchi, “Muita
adrenalina”, “Waterboys” e
“Swing Girls”, Tomoyuki
Furumaya com “Robocon” e
Mitsuhiro Mihara que dirigiu
“O álbum da Vila’.

UM PERFIL DO CINEMA
JAPONÊS CONTEMPORÂNEO
QUANDO: DE 7 A 19 DE ABRIL

SALA LIMA BARRETO DO CENTRO

CULTURAL SÃO PAULO (RUA VERGUEIRO,
1000)
IDADE RECOMENDADA - 14 ANOS

GRÁTIS

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3397-4002
(TODOS OS FILMES SERÃO EXIBIDOS COM

LEGENDAS EM PORTUGUÊS E EM SUPORTE

16MM, EXCETO O FILME A FLORESTA É

MINHA ESCOLA, QUE SERÁ APRESENTADO

EM SUPORTE DVD.)

Há diretores consagrados
como Yoji Yamada, represen-
tado por dois filmes: “A espa-
da Oculta” e “Honra de Sa-
murai”, a tratar sobre a aura
mítica que envolve o universo
do guerreiro japonês. Teremos
também a valiosa exibição de
filmes dos já falecidos Kazuo
Kuroki e Ken Kumai. O pri-
meiro dirigiu “Um menino no

verão de 1945” e “A face de
Jizo”, que tratam de um tema
recorrente em sua cinemato-
grafia, que é a guerra, e espe-
cialmente as feridas que não
cicatrizaram com os efeitos
nefastos das bombas atômicas
lançadas sobre o território ja-
ponês na Segunda Guerra
Mundial.

Por sua vez, Ken Kumai

Cena de Água, dirigido por Sogo Ishii: filme é destaque da mostra

DIVULGAÇÃO

Rosana Akemi Hirai
Idade: 18 anos
Data de nascimento:
29/05/1990
Local de nascimento:
São Paulo (capital)
Signo: Gêmeos

Altura: 1,55 cm
Peso: 44 kg
Busto: 73 cm
Cintura: 63 cm
Quadril: 89 cm

O ensaio completo você
encontra no site http://
ensaios.nippak.com.br.

Créditos:
Fotos by TopLook -
www.toplook.com.br
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TAIKÔ

Grupo Ryukyu Koku comemora
dez anos com megaevento em SP

MATSURI DANCE

Grupo Sansey realizará 1º
Workshop e Concurso em maio

OGrupo Sansey Cultural e
Beneficente vai realizar, nos
dias 1º e 2 de maio próximos,
na Aliança Cultural Brasil-Ja-
pão do Paraná, em Londrina, o
I Workshop / Concurso de Ma-
tsuri Dance Grupo Sansey. Se-
rão 2 dias de muito matsuri dan-
ce, onde os participantes apren-
derão todas as danças tocadas
pelo grupo nos festivais, além
de algumas coreografias novas.

Durante o evento aconte-
ce também o I Concurso de
Matsuri Dance, onde a melhor
coreografia fará parte das dan-
ças “oficiais” do Grupo
Sansey. Os interessados em
participar, devem estar inscri-
tos no Workshop e podem bai-
xar a música, já previamente
escolhida, pela internet.

Para fechar com chave de
ouro o evento, o Grupo Sansey
promoverá um “Matsuri de
Outono”, aberto ao público, com
ingressos a 5 reais e venda de
lanches e bebidas no local.

O que é – O “Matsuri Dan-
ce” é um estilo musical desen-
volvido pelo Grupo Sansey,
durante a realização da primei-
ra edição do “Londrina Matsu-
ri” – Festival Japonês na Pra-

ça Nishinomiya, em 20 e 21 de
Setembro de 2003.

No “Matsuri Dance”, as
músicas misturam ritmo
ocidentalizado como o pop,
rock, funk entre outros, com
ritmo “ondo” ao som de
“taiko”, tambor milenar japo-
nês. O estilo tem contagiado
desde crianças, jovens e adul-
tos até odiityans e obaatyans.
O primeiro “Londrina Matsu-
ri” trouxe mais de 7 mil pesso-
as na pista de dança.

O Grupo Sansey apresenta
o “Matsuri Dance” com ban-
da ao vivo, composta por ins-
trumentistas e cantores, e tam-
bém conta com o acompanha-
mento de taikô. O “Matsuri
dance” pode ser considerado
a genuína “dança da integra-
ção”, sem restrição de idade,
sexo e nacionalidade.

Serviço – Mais informações
sobre o I Workshop / Concur-
so de Matsuri Dance Grupo
Sansey com Aline Kashinoki
(43) 9943-2238 ou no site http:/
/matsuridance.blogspot.com.
As inscrições poderão ser fei-
tas até o dia 19 de abril. E-mail
para contato: mdancesansey
@gmail.com

Participantes aprenderão todas as danças tocadas pelo grupo

DIVULGAÇÃO

Para comemorar dez anos
de existência o grupo
Ryukyu Koku Matsuri

Daiko Brasil ou “Tambores
Festivos do Reino de Ryukyu”
da Vila Carrão (zona Leste de
São Paulo), realiza no dia 5 de
abril o show Shima ni Muduti -
de volta às origens que prome-
te se transformar no maior es-
petáculo de taiko de todos os
tempos na capital paulista. O
evento que acontecerá no Pa-
lácio das Convenções Anhem-
bi também vai homenagear o
mestre Naohide Urasaki, fun-
dador do grupo e considerado
o maior do país com quase 600
praticantes de várias idades.

O show que busca preser-
var as tradições de Okinawa
tem duração prevista de 4 ho-
ras e é dividido em dois blo-
cos. O primeiro bloco, “clássi-
co”, contará com a participa-
ção especial dos pioneiros do
grupo Oroku Band, escola
Hananokai Ryukyu Buyo da
professora Yoriko Shimabuku-
ro, Mitsufumi Taikô, instrumen-
to de percussão introduzido no
país pelo professor Naohide
Urasaki, além das coreografi-
as já tocadas pelo grupo antes
mesmo da sua oficialização.

O segundo bloco, “contem-
porâneo”, inclui a nova gera-
ção do grupo (crianças de 7 a
13 anos), que demonstrará a
versatilidade do taikô com a
banda Tontonmi e Shishimai -
dança do leão. A divisão em
blocos evidenciará contrastes
do grupo, que tem a capacida-
de de mesclar o tradicional e o
moderno. O enredo segue uma
linha cronológica, dividida em
passado, associado ao traba-

lho do Urasaki sensei, presen-
te que é o trabalho atual do
grupo e futuro com músicas
que ainda não faziam parte do
repertório.

Apresentações de Odori,
Shishimai de Campinas, Ko-
gati Yuriko Ryubujodo e Shi-
roma Kazue Ryubujodo, além
de músicas tradicionais e co-
reografias exclusivas de gru-
pos do México, Peru, Bolívia
e Argentina, também prome-
tem abrilhantar ainda mais o
evento. De acordo com um
dos organizadores, Terio Ueha-
ra, a previsão é de um público
de 2500 espectadores. Na
ocasião do evento o grupo es-
tará arrecadando alimentos
não perecíveis para serem do-
ados para a Sociedade Bene-
ficente Casa da Esperança

Kibô-no-Iê.

Ryukyu Koku Matsuri
Daiko Brasil – A filial brasi-
leira, sob a regência do sensei
Naohide Urasaki desde 1998,
também exerce o papel da sua
matriz, levando aos membros
e àqueles que assistem às
apresentações, um pouco da-
quilo que todo uchinnchu tem,
ou seja, a alegria; o respeito
aos mais velhos; a consciên-
cia de que as conquistas são
originárias dos antecessores.
Além da beleza da cultura
representada não apenas pe-
las roupas coloridas, músicas
ou coreografias, mas pelo sen-
timento que tudo isso traz.

O Ryukyu Koku Matsuri
Daiko Brasil possui cerca de
500 membros espalhados nas

suas sub-filiais: quatro na ci-
dade de São Paulo (Vila Car-
rão, Liberdade, Casa Verde e
Ipiranga); um em Guarulhos/
SP; um em Campinas (SP); um
em Brasília (DF); um em Cam-
po Grande/MS e outro em
Curitiba/PR.

RYUKYU KOKU MATSURI
DAIKO BRASIL
QUANDO: 5 DE ABRIL

HORÁRIO: 13H
ONDE: AUDITÓRIO ECONOMISTA CELSO

FURTADO - PALÁCIO DAS CONVENÇÕES

ANHEMBI - AVENIDA OLAVO FONTOURA,
1209 - PARQUE ANHEMBI - SANTANA -
SÃO PAULO.
ENTRADA: FRANCA E UM QUILO DE

ALIMENTO NÃO PERECÍVEL

INFORMAÇÕES: (11) 8494-5350 COM

ROBERTO E 9104-7002 COM TATIANE

OU WWW.RKMD-BRAZIL.COM

Grupo promete realizar “o maior espetáculo de taikô de todos os tempos na capital paulista”

DIVULGAÇÃO
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Categorias pré-júnior e júnior
ganham competição ‘tapa-buraco’

A Liga Nipo-Brasileira de
Tênis de Mesa realizou nos
dias 28 e 29 de março, no gi-
násio do Sesi de Taubaté (SP),
a 2ª Etapa da Liga. De acordo
com os organizadores, o evento
foi um sucesso, pois contou
com a participação de 450 atle-
tas de 31 associações e clu-
bes de todo o Estado de São
Paulo.

Segundo Hideyoshi Tana-
ka, diretor do Daruma-Tauba-
té, o evento superou as expec-
tativas de atletas e clubes.

O sucesso deve-se a orga-
nização dos Clubes (Itaquera
Nikkey Clube, Represa, Ken
Zen-Carrão, Kosmos Clube,
Acrepa-São Bernardo, Casa
Verde Okinawa) que fretaram
ônibus para levar os atletas ao
evento.

Os atletas foram divididos
por faixas etárias, gerando 26
categorias masculinas e femi-
ninas. Destaque para a cate-
goria Elite, que conta com a
participação dos 12 melhores
atletas das categorias Pré-
Senior, Senhores, e Veteranos,
e teve como vencedor,  Rober-
to Yamamoto do Clube Pirati-
ninga, que levou uma premia-
ção diferenciada: uma borra-
cha Butterfly. Outro destaque
foi o atleta Yutaka Matsubara,
atleta chileno que está fazen-
do um estágio técnico no Itaim
Keiko e foi campeão na cate-
goria Pré-Mirim masculino.

A próxima Etapa será no
dia 19 de abril, domingo, no
Ginásio Poli Esportivo Guilher-
me Bernardes na Faculdade
Integradas do Vale do Ribeira
(SCELISUL) no Campus Uni-
versitário Massao Sugano sito
a Rua Oscar Yoshiaki Magário,
s/n -  Jd. das Palmeiras – Re-
gistro – SP.

Confira os campeões e
vices:

Pré-Pré-Mirim Femini-
no: 1) Luana Morita Saito (Ita-
quera), 2) Bruna Takahashi
(Acrepa); Pré-Pré-Mirim
Masculino: 1) Rafael Torino
(Itaquera), 2) Eike Onodera
(Acrepa); Pré-Mirim Femi-
nino: 1) Allana Lika Seino
(Itaim Keiko), 2) Leticia Na-
kada (Acrepa); Pré-Mirim
Masculino: 1) Yutaka Matsu-
bara (Itaim Keiko), 2) Gusta-
vo Silva (Bunka Sto André);
Mirim Feminino: 1) Sarah
Yamamoto (Itaquera), 2)
Jessica Iseri (Ken Zen/Car-
rão); Mirim Masculino “A”:
1) Pedro Luna (Bunka SBC/
Saúde), 2) Daniel Hoshi (Itaim
Keiko); Mirim Mascluno
“B”: 1) Gustavo Salviano Sil-

va (Kosmos), 2) Erik Takashi
Matsumura (Colônia); Infan-
til Feminino: 1) Anyele Bap-
tista (Kosmos), 2) Gabriele
Alves Araujo (Showa); Infan-
til Masculino “A”: 1) Lucas
Nascimento (Kosmos), 2) Ale-
xandre Matsuda (Acrepa);
Infantil Masculino “B”: 1)
Fabio Massayuki Miyatake
(Liga Vale do Ribeira), 2) Tiago
Suzuki (Itaquera); Geral Fe-
minino: 1) Larissa Kaori (Pin-
damonhangaba), 2) Thamyres
Mori (Represa); Juvenil
Masculino “A”: 1) Mauro
Massaharu Thaira (Casa Ver-
de), 2) Jonaz Diniz (Daruma-
Taubaté); Juvenil Masculino
“B”: 1) Lucas Dezen
(Acrepa), 2) Felipe Kanno
(Cooper); Juventude Mas-
culino: 1) Daniel Enrique Melo
Sazo (Casa Verde), 2) Felipe
Fiori Brunhara (Casa Verde);
Adulto Masculino “A”: 1)
Eronildes Matias (Casa Ver-
de), 2) Rafael Ogaki (Bun-
kyo); Adulto Masculino
“B”: 1) Carlos Eduardo Silva
(Bunka SBC/Saúde), 2)
Alfredo Marcelo (Pindamo-
nhangaba); Pré-Senior “A”:
1) Flavio Monteiro (Daruma
Taubaté), 2) Luciano Lucilio
(Daruma Taubaté); Pré-
Senior “B”: 1) Eduardo Saito
(Bunka Sto André), 2) Cre-
mildo Gonçalves (Showa);
Senhores “A”: 1) Marcio
Godoy (Daruma Taubaté), 2)
Flávio Santos  (Bunkyo);
Senhores “B”: 1) Paulo Ser-
gio Araújo (Showa), 2) Rober-
to Makigusa (Itaim Ilumina-
ção); Veteranos “A”: 1)
Elzeario Menezes (Acrepa), 2)
Julio Shiguematsu (Piratinin-
ga); Veteranos “B”: 1) Keniti
Hamada (Acebon), 2) Osval-
do Sakuma (Represa); Pré-
Ladies: 1) Marina Yoshie
Tasato Oyafuso (Casa Verde),
2) Eliane Avanço (Ipê);
Ladies: 1) Leiko Moribe
(Nippon), 2) Luiza Fussuma
(Acebon); Super Veteranos:
1) Oswaldo Negrini (Parque
Edu Chaves), 2) Décio
Shikasho (Itaim); Elite: 1)
Roberto Yamamoto (Piratinin-
ga), 2) Mario Higuchi (Repre-
sa)

Troféu Eficiência: 1) Casa
Verde (2219,6), 2) Acrepa
(1788,0), 3) Daruma Taubaté
(1648,8), 5) Itaquera (1392,0)

TÊNIS DE MESA

2ª Etapa da Liga reúne cerca
de 450 atletas em Taubaté

As categorias pré-júnior
(13 e 14 anos) e júnior
(15 e 16 anos) de 11

equipes de São Paulo e uma
do Paraná acabam de ganhar
uma nova competição “inspi-
rada” na Major League, com
direito a All Star Game, Home
Run Derby, premiação diferen-
ciada e site próprio. Trata-se
do Circuito Paulista de Beise-
bol, que tem início neste fim de
semana (4 e 5), em quatro se-
des distintas, com a categoria
pré-júnior (a júnior ainda seria
confirmada). O torneio foi ide-
alizado por Alex Endo, Renato
Tiba e Carlos Tatsumi – trei-
nadores das categorias de
base do Gigantes, tradicional
clube de São Paulo – com o
objetivo de “criar ferramentas
e caminhos para incentivar a
prática do beisebol, através de
competições com muitas ino-
vações e um excelente volu-
me de jogos, proporcionando
uma atividade contínua e sau-
dável ao longo do ano”.

Na categoria pré-júnior, as
12 equipes foram divididas em
duas Conferências. A Leste
reúne Ibiúna, Atibaia, Giants,
Gecebs, Tozan e São José. A
Oeste é formada por Nippon
Blue Jays, Nikkei Curitiba, In-
daiatuba, Coopercotia, Mogi
da Cruzes e Guarulhos.

A primeira rodada tem iní-
cio neste fim de semana. Sá-
bado (4), pela Conferência
Leste,com sede em Ibiúna, jo-
gam: Ibiúna x Atibaia, Ibiúna x
Giants e Atibaia x Giants. Pela
Conferência Oeste, com sede
em Arujá, os confrontos são:
Blue Jays x Nikkei Curitiba,
Blue Jays x Indaiatuba e
Nikkei Curitiba x Indaiatuba.
Também no sábado, pela Con-
ferência Oeste, com sede no
Bunkyo de Mogi, jogam:
Cooper x Mogi, Cooper x Gua-
rulhos e Mogi x Guarulhos. No
domingo (5), pela Conferência
Leste, no campo do Gecebs:
Gecebs x Tozan, Gecebs x São
José e Tozan x São José.

A Conferência Oeste abre
a segunda rodada tambés neste

domingo (5), em Arujá. No
campo 1 jogam: Blue Jays x
Cooper, Blue Jays x Mogi e
Cooper x Nikkei Curitiba; cam-
po 2: Nikkei Curitiba x Guaru-
lhos, Guarulhos x Indaiatuba e
Indaiatuba x Mogi.

Os jogos começam sempre
as 8h30, em todas as sedes, com
as partidas sendo realizadas na
seqüência. Nesta primeira fase,
os 3 primeiros colocados de
cada Conferência e os três últi-
mos formarão as chaves Azul e
Verde. As finais das Cahves
Ouro, Prata e Bronze estão pro-
gramadas para o dia 9 de maio,
em sedes a serem definidas. No
dia seguinte, 10 de maio, está pro-
gramada uma grande festa de
confraternização no Giants, com
direito ao All Star Games e
Home Run Derby.

Segundo Renato Tiba, a

semente do Circuito Paulista
foi lançada há cerca de um
ano. “Há algum tempo já es-
távamos preocupados com a
baixa quantidade de jogos ofi-
ciais ao longo do ano, especi-
almente nestas duas categori-
as [pré-júnior e júnior]”, conta
Tiba, acrescentando que can-
saram de esperar por uma ini-
ciativa da Confederação
Brasileira de Beisebol e
Softbol (CBBS) e decidiram
arregaçar as mangas.

Major League – Uma primei-
ra experiência foi feita ainda no
ano passado, com a participa-
ção de oito equipes e em ape-
nas dois finais de semana. A
partir daí, a ideia amadureceu
e ganhou adeptos. “Decidimos
partir efetivamente para a prá-
tica no início deste ano. Tínha-
mos fechado com 9 equipes,
mas   ficou claro que todos sen-
tem a mesma necessidade por-
que a proposta correu boca-a-
boca e recebemos vários e-
mails de apoio, até fecharamos
em 12 equipes”, conta Tiba, que
lamenta apenas o fato de o Cir-
cuito não poder incluir as cate-
gorias de Pirituba em função
dos custos que cada equipe terá

ao longo da competição.
Apesar do descontentamen-

to com o calendário da CBBS,
os idealizadores do Circuito res-
saltam que a ideia não é romper
com os “órgãos competentes”.
“Continuaremos respeitando as
competições oficiais. A propos-
ta do Circuito é apenas preen-
cher os buracos do calendário.
Mas é claro que, caso o torneio
assuma proporções maiores –
hoje, com 12 times na categoria
pré-júnior o Circuito reúne 50%
das equipes – vamos brigar por
um calendário mais definido
para não prejudicar os clubes”,
antecipa Renato Tiba, explican-
do que é um “fã de carteirinha”
da Major League e com o aval
dos companheiros “importou”
algumas inovações como o All
Star Game, o Home Run Derby
e o sistema de premiação, que
valorizará também as equipes
com Melhor Aproveitamento de
Ataque e Melhor Corpo de Ar-
remessadores.

Mais informações sobre o
Circuito Paulista e a tabela
completa dos jogos podem ser
conferidas no site: http://
s i t e s . g o o g l e . c o m / s i t e /
circuitopaulistadebeisebol

(Aldo Shiguti)

Categoria pré-júnior conta com a participação de 12 equipes, inluicndo o Nikkei Curitiba: necessidade

KADU

A logomarca do Circuito Paulista

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

De acordo com os organizadores, evento foi um sucesso

DIVULGAÇÃO

BEISEBOL 2

Capital conquista título do Brasileiro Interseleções Júnior

Atletas e Comissão Técnica da Capital posam em frente ao placar

DIVULGAÇÃO / CBBS

Felipe Sato recebe o prêmio de Melhor Jogador

A seleção da Capital faturou
o título do 28º Campeonato Bra-
sileiro de Beisebol Interseleções
Júnior ao derrotar, no último dia
29, no Centro de Treinamento
da Yakult, em Ibiúna (SP), a se-
leção da Central por 11 a 0.

O interbases Felipe Sato
Fukuda foi premiado como o
Melhor Jogador do Campeo-
nato. Já o atleta Leopoldo
Egushi Sebastiany, da Central,
foi eleito o Jogador Mais Es-
forçado da competição.

RESULTADOS
Fase Final

Chave Ouro
Capital 4 x 1 Sorocabana

(Semifinal)
Central 11 x 7 Norte Paraná

(Semifinal)

Capital 11 x 0 Central
(Final)

Chave Prata
Paulista 8 x 2 Centro-oeste

Noroeste 1 x 8 Paulista
Chave Bronze

Sul Paraná 5 x 7 ABC (Final)
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KENDÔ

São Bernardo do Campo vai sediar
o 14º Campeonato Mundial

Oprefeito de São Ber-
nardo do Campo rece-
beu nesta segunda-fei-

ra (30/3), no Paço Municipal,
a diretoria da Confederação
Brasileira de Kendô e anunciou
a realização do 14º Campeo-
nato Mundial da modalidade na
cidade. Durante a reunião, o
chefe do Executivo analisou a
proposta e expressou total
apoio ao torneio.

O evento ocorrerá nos dias
28, 29 e 30 de agosto, no Gi-
násio Poliesportivo (Av.
Kennedy, 1155 – Bairro
Anchieta) e está prevista a
participação de 43 países, to-
talizando a marca de aproxi-
madamente 600 atletas.

O secretário de Esportes
enfatizou a importância do
evento e salientou que o muni-
cípio tem plenas condições de
realizar o torneio. “Este é um
campeonato de nível mundial
e muito importante para nós”,
disse. “Temos uma estrutura
de primeiro mundo para rece-
ber esta competição e grandes
espetáculos esportivos fazem
parte de nossos planos”, com-
pletou.

O presidente da Confede-
ração Brasileira de Kendô,
Ciutoco Kogima, parabenizou
a administração pela infraes-
trutura disponibilizada para o

14º Campeonato Mundial e elo-
giou as instalações do Ginásio
Poliesportivo. “Eu já estive por
lá e pude averiguar que a es-
trutura é de qualidade”.

Segundo Kogima, o Giná-
sio Poliesportivo de São Ber-
nardo do Campo – que em ja-
neiro deste ano recebeu outra
competição ligada à comunida-
de nikkei, a 59ª edição do Cam-
peonato Brasileiro Intercolonial
de Tênis de Mesa, realizada

em janeiro deste ano – não foi
o único local vistoriado.“O gi-
násio de São Bernardo foi o
único que se encaixou nos pa-
drões da Federação Internaci-
onal de Kendô”, conta. Uma
das exigências, explica, é a
montagem de quatro quadras
na arena.

Patrocínio – “O Ginásio do
Ibirapuera até daria, mas as
quadras ficariam fora de me-

dida”, justificou Kogima, lem-
brando que é a segunda vez
que o País sediará a competi-
ção mais importante do kendô
– a primeira foi em 1982. “O
problema agora será captar
recursos porque estamos en-
contrando dificuldades para
atrair patrocinadores”, admite
o dirigente, que calcula em R$
650 mil a verba necessária
para a realização do Mundial.

(Aldo Shiguti)

Competição deve reunir participantes de cerca de 43 países; CBK corre agora atrás de patrocínio

DIVULGAÇÃO

A seleção brasileira encer-
rou sua participação no Cam-
peonato Pan-Americano de
Judô, realizado de 25 a 28, em
Buenos Aires, na Argentina,
com a medalha de ouro no tor-
neio de equipes masculino e
feminino. Na decisão entre as
mulheres, as brasileiras bate-
ram a Colômbia por 4 a 1, en-
quanto no masculino a vitória
foi sobre a equipe da Argenti-
na por 3 a 1. Com o resulta-
do, o Brasil fecha o Pan com
16 medalhas, sendo 14 indivi-
duais (três de ouro, sete de
prata e quatro de bronze).
Representaram o Brasil no
Pan 2009 Felipe Kitadai
(-60kg), João Derly (-66kg),
Leandro Guilheiro (-73kg),
Flávio Canto (-81kg), Eduar-
do Santos (-90kg), Luciano
Correa (-100kg), João Gabri-
el Schlittler (+100kg), Sarah
Menezes (-48kg), Erika Mi-
randa (-52kg), Danielle Zan-
grando (-57kg), Danielli Yuri
(-63kg), Maria Portela
(-70kg), Deborah Souza
(-78kg) e Claudirene César
(+78kg).

Na decisão por equipes fe-
mininas, o Brasil superou a
Colômbia sem muitos proble-
mas. Na primeira luta da fi-
nal, Erika Miranda venceu
Yulieh Sanchez por ippon. Em
seguida, Maria Portela bateu
Diana Velasco, também por
ippon. No terceiro combate,
Deborah Souza desistiu da
competição ao sofrer um des-
locamento no ombro esquer-

JUDÔ 1

Brasil é campeão por equipes
no masculino e feminino no Pan

do no confronto com Anny
Cortez. Como as colombianas
não tinham atletas em duas
categorias, o Brasil consa-
grou-se campeão por 4 a 1.

Já no masculino, um duelo
entre Brasil e Argentina in-
cendiou o ginásio do Cenard,
local da competição. Com
muita pressão da torcida lo-
cal, os argentinos abriram 1 a
0 com um ippon de Miguel
Albarracin sobre João Derly.
Porém, a alegria dos por-
tenhos durou pouco, já que
Flávio Canto bateu Emmanu-
el Lucenti por ippon, empa-
tando a disputa. Eduardo San-
tos e Diego Rosati seguraram
a igualdade no placa até a
entrada de Luciano Correa,
que com um ippon em Cristian
Schimdt, desempatou a final.
A vitória veio com outro ippon,
desta vez de João Gabriel, que
forçou quatro punições do ar-
gentino Orlando Baccino.

Nikkeis – No individual, Da-
nielli Yuri foi prata na catego-
ria meio-médio. A judoca
nikkei perdeu o ouro ao sofrer
ippon de Daniela Krukower,
da Argentina. Krukower foi
campeã mundial em 2003. Já
Felipe Kitadai (-60kg) encer-
rou sua participação na quin-
ta colocação.

Danielli Yuri (esquerda) foi prata em Buenos Aires: “Dei bobeira”

DIVULGAÇÃO

JUDÔ 2

Camila Murakami garante
vaga para Sul Brasileiro

A judoca maringaense
Camila Murakami conquistou
uma vaga para representar o
Estado do Paraná na fase re-
gional do Brasileiro. A seletiva
paranaense foi realizada nos
dias 28 e 29, na cidade de São
José dos Pinhais (SP). Camila
foi campeã paranaense Senior,
garantindo assim  vaga para
participar do Campeonato Sul
Brasileiro, que acontece em
Florianópolis (SC), nos dias 17
e 18 de abril.

A judoca é pentacampeã
brasileira de judô, sendo que por
três vezes na categoria adulto
(sênior, peso leve), até 57 qui-
los. Também acumula o título

de campeã sul-americana em
2002 e defendeu a seleção bra-
sileira no Campeonato Mundi-
al Universitário, em 2006, na
Coréia do Sul. Em seu currícu-
lo ostenta participações em
eventos mundiais, como Grand
Prix e torneios europeus.

Para conseguir conquistar
tantos títulos assim e chegar
preparada nas lutas, a judoca
treina duas horas por dia, todos
os dias. “Além dos treinos, com-
plemento meus treinamentos
com musculação e corrida.
Agora estou focada no Cam-
peonato Sul Brasileiro no pró-
ximo mês, tentando conquistar
mais este título”, falou a atleta.

A judoca Camila Murakami está focada na competição

DIVULGAÇÃO

JUDÔ 3

Luis Alberto e Rioti Uchida, do
kata, são hexa em Buenos Aires

Luis Alberto
dos Santos e
Rioti Uchida
mantiveram a
hegemonia con-
tinental e con-
quistaram o he-
xacampeonato
do Pan-Ameri-
cano disputado
em Buenos
Aires. Os ouros
foram obtidos
no Ju No Kata,
Nague No Kata e Katame No
Kata. Com o resultado, os
brasileiros acumulam 18 me-
dalhas douradas nas seis par-
ticipações, além de um apro-
veitamento de 100% na mo-
dalidade. A disputa do kata

aconteceu no dia 28.
“Que este hexacampeona-

to seja uma porta de entrada
para outras possibilidades no
kata. Este ano haverá um
mundial e ficamos na expec-
tativa de representar o Brasil
no evento. Acredito que es-
tamos abrindo caminho para
gerações futuras no kata e
mostrando que o Brasil tem
uma grande capacidade téc-
nica para este tipo de dispu-
ta”, diz Luis Alberto.

Um dos momentos mais
emocionantes do Campeona-
to Pan-Americano ocorreu
exatamente na disputa do
kata. A dupla uruguaia forma-
da por pai e filho conquistou
a medalha de bronze no
Nague No Kata em sua se-
gunda participação no torneio.
O pai, De Leon, treinou o fi-
lho, Henry, deficiente visual,
para a apresentação.

“Os juízes perceberam que
existem momentos nos quais
a superação pessoal é mais
importante do que a técnica
em si. Para um deficiente vi-
sual, disputar o kata é com-
plicado, pois exige sincronis-
mo e equilíbrio. Eles estão de
parabéns”, dis Uchida.

A dupla Luis Alberto e Rioti Uchida

DIVULGAÇÃO

MOTOCROSS

Honda faz dobradinha em
todas as categorias

O Team Honda garantiu
dobradinha em todas as cate-
gorias que disputa na abertura
do Campeonato Brasileiro de
Motocross, realizada nos dias
28 e 29 de março. A equipe da
casa foi o destaque das pro-
vas realizadas no Centro Edu-
cacional de Trânsito Honda
(CETH), em Indaiatuba (SP).
O paranaense Leandro Silva
venceu a categoria MX1, se-
guido por Wellington Garcia.

O goiano teve fôlego duplo,
já que havia vencido a prova da
MX2, na frente de Swian Za-
noni. Na 85cc, Eduardo Rudnick
levou a bandeira quadriculada e
Thiago Formehl subiu no pódio
na segunda colocação. Já na
MXJr, domínio completo da
equipe vermelha: Rodrigo Rodri-
gues em primeiro, na frente de
Gustavo Takahashi, Rodrigo
“Lama” e Dudu Lima.

“Foi uma estreia extrema-
mente positiva”, avaliou Wilson
Yasuda, gerente de competi-
ções da Honda do Brasil. “Não
é fácil fazer dobradinha em
todas as categorias, algo assim
é muito importante para o iní-
cio do campeonato. Nosso time
fez uma pré-temporada muito
forte e estamos vendo o resul-
tado agora. O time está unido
em busca de um grande obje-

tivo, que é conquistar os títu-
los”, destacou.

MXJr - Com o novo formato
do Brasileiro, a corrida da ca-
tegoria MXJr foi realizada no
sábado (28). Os pilotos do
Team Honda ditaram o ritmo
da prova, sendo que no final o
paulista Rodrigo Rodrigues le-
vou a melhor. Gustavo Taka-
hashi confirmo u o segundo
lugar, seguido por Rodrigo
“Lama” e Dudu Lima. Gabri-
el Montenegro ficou com a
quinta colocação. “Estou mui-
to satisfeito por estar de volta
à equipe. Estrear com vitória
é muito importante. Fui caute-
loso durante a corrida. Prome-
to trabalhar muito para conti-
nuar correspondendo às ex-
pectativas do time”, concluiu
o paulista.

RESULTADOS
MX1: 1) Leandro Silva, 2)
Wellington Garcia, 3)
Roosevelt Assunção
MX2: 1) Wellington Garcia, 2)
Swian Zanoni, 3) Pipo Castro
85cc: 1) Eduardo Rudnick, 2)
Thiago Formehl, 3) Endrews
Armstrong
MXJr: 1) Rodrigo Rodrigues,
2) Gustavo Takahashi, 3) Ro-
drigo “Lama”

O Team Honda garantiu dobradinha em todas as categorias

DIVULGAÇÃO
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53º Prêmio Paulista de Esportes resgata glamour
dos grandes eventos da comunidade nikkei

Acena poderia passar
despercebida,  mas
traduz bem o espírito

do Prêmio Paulista de Espor-
tes, que este ano chegou a sua
53ª edição. Anônimo, o joga-
dor de vôlei Marcelo Negrão
era mais um na plateia que
lotou o auditório do Sesc Vila
Mariana (Zona Sul de São
Paulo) na noite da última ter-
ça-feira (31) para assistir a
cerimônia de entrega do Prê-
mio. Ou melhor, estava no
anonimato até seu nome ser
anunciado. Acostumado a ser
ovacionado pelos quatro can-
tos do mundo, Marcelo
Negrão não estava ali para
ser homenageado mas para
reverenciar o amigo Nobuhi-
ro Imai, um dos responsáveis
por sua brilhante trajetória no
esporte.
“Fiz questão de vir trazer
meu abraço ao Nobuhiro Imai
tão logo soube que ele seria
homenageado”, explicou
Negrão, referindo-se ao em-
presário que ajudou a lapidar
talentos como Giovani, Tande
e Paulão.

Foi um dos momentos mar-
cantes do evento organizado
pelo Jornal Nippak/Nikkey
Shimbun em uma autêntica
noite de gala para o esporte
da comunidade nipo-brasilei-
ra e como há muito tempo não

ton Tanigawa também fize-
ram uso da palavra. Todos
destacaram a importância do
Prêmio. Para Claury, o espor-
te exerceu um papel funda-
mental na integração entre o
Japão e o Brasil porque “aci-
ma das diferenças ideológicas
foram implantados importan-
tes valores culturais”.
Feldman pediu uma salva de
palma para os dekasseguis,
que atravessam uma fase di-
fícil no Japão, e ressaltou que
o Brasil, em especial o Esta-
do de São Paulo, não seriam
os mesmos sem a contribui-
ção, por enquanto, secular, dos
japoneses.

Já o diretor do Sesc São
Paulo exaltou o papel educa-
cional e cultural agregados
pelo esporte. “O Sesc já ser-
viu de palco para peças tea-
trais, shows musicais e semi-
nários. Para nós do Sesc é
uma honra participarmos des-
ta importante homenagem e
acrescentaremos mais essa
condição, de termos contribu-
ído para o Centenário da Imi-
gração Japonesa e desta ho-
menagem”, frisou.

(Aldo Shiguti )

(Mais do Prêmio Paulista de Es-
portes nas páginas 2 e 12 e na
próxima edição do Jornal
Nippak)

se via. Atletas, dirigentes, per-
sonalidades e autoridades
como o cônsul Satoshi Morita
e os vereadores Jooji Hato
(PMDB) e Ushitaro Kamia
(DEM) e o presidente do
Kenren (Federação das Asso-
ciações de Províncias do Ja-
pão no Brasil) Akeo Yogui
prestigiaram o desfile de ta-
lentos nikkeis como a judoca
Danielli Yuri – que na quinta-
feira (26/3) havia conquista-
do a medalha de prata no

Campeonato Pan-Americano
realizado em Buenos Aires –
a nadadora Tatiane Sakemi –
medalha de bronze nos Jogos
Pan-Americanos Rio-2007 no
revezamento 4x100 m medley
– e o treinador Celso Toshimi
Nakashima – medalha de pra-
ta nos Jogos Paraolímpicos de
Pequim (2008).

Além dos prêmios tradici-
onais, foram entregues Prê-
mios Especiais a José Anto-
nio Olivo Zaccarelli (gatebol),

Kiyotaka Iwasaki (natação)
e Nobuhiro Imai (vôlei). O
secretário de Esporte, Lazer
e Turismo do Estado de São
Paulo, Claury Santos Alves
da Silva, o secretário de Es-
portes, Lazer e Recreação da
Cidade de São Paulo, Walter
Feldman, o diretor regional do
Sesc São Paulo, Danilo San-
tos de Miranda, e o diretor do
Banco Real-Grupo Santan-
der, Ailton Tanikawa, foram
os Grandes Homenageados.

Importância – Em seu discur-
so, o presidente do Jornal
Nippak/Nikkey Shimbum, Raul
Takaki, lembrou os primórdios
do Prêmio – idealizado pelo
Jornal Paulista e encampado
posteriormente pelo Jornal
Nippak/Nikkey Shimbun após
a fusão do Paulista com o Di-
ário Nippak – e enalteceu o
trabalho dos homenageados.

Claury Alves, Walter
Feldman, Danilo Santos, Air-

JIRO MOCHIZUKI

Homenageados na cerimônia de entrega do 53º Prêmio Paulista de Esportes; que este ano foi realizada no Sesc Vila Mariana



12 JORNAL NIPPAK São Paulo, 03 de abril de 2009

PRÊMIO PAULISTA DE ESPORTES/ESPECIAL

Homenageados destacam importância do
53º Prêmio Paulista de Esportes

Organizado  pelo  Jornal Nippak /
Nikkey Shimbun, o objetivo do
Prêmio Paulista de Esportes é reve-

renciar o trabalho de dirigentes abnegados e
valorizar e estimular os novos talentos da co-
munidade nikkei.

Para os homenageados, um momento para
ficar na história. “Fico muito honrado e só te-
nho a agradecer porque atualmente moro em
Joinville, em Santa Catarina, que conta com
uma comunidade nikkei insignificante, e ser
lembrado é motivo de muito orgulho”, disse o
técnico de tênis de mesa Celso Toshimi Na-
kashima, que, como técnico, conquistou a
medalha de prata nos Jogos Paraolímpicos de
Pequim. Medalha de prata nos Jogos Pan-
Americanos Rio-2007, a judoca Danielli Yuri
disse que o Prêmio é um reconhecimento e
serve de estímulo para alcançar novas con-
quistas. O sumotori Willian Takahiro Higuchi
também destacou a importância do Prêmio.

Foram homenageados com a entrega do 53º
Prêmio Paulista de Esportes: Seiji  Nakayama
(Park Golfe), Teruo Hosokawa (Rádio Taissô),
Nicolau Hirata (Gatebol), Nobuo Furukawa
(Mallet Golf), Makoto Arai  (Aikidô), Mario
Endo (Tiro ao Alvo), Susumu Watanabe
(Kendô), Noboru Yagui (Golfe), Celso T. Na-
kashima (Tênis de Mesa), José Ricardo Lopes
(Kobudô), Willian T. Higuchi (Sumô), Danielli
Yuri (Judô), Eduardo T. Tanaka (Karatê), Tatiane
Mayumi Sakemi (Natação), Amanda Yukari
Fujikawa (Atletismo), Oscar M. Nakaoshi (Bei-
sebol), Jéssica S. Nabeyama (Softbol) e Nathaly
Junko Shimizu Kurata (Tênis de Campo).

Foram outorgados Prêmios Especiais para:
José Antonio Olivo Zaccarelli (Gatebol),
Kiyotaka Iwasaki (Natação) e Nobuhiro Imai
(Vôlei). Este ano também foi concedido o prê-
mio Grandes Homenageados para o secretá-
rio de Esportes, Lazer e Turismo do Estado de
São Paulo, Claury Santos Alves da Silva, para
o secretário de Esportes, Lazer e Recreação
da Cidade de São Paulo, Walter Feldman, para
o diretor regional do Sesc São Paulo, Danilo
Santos de Miranda, e para o Banco Real-Gru-
po Santander – prêmio entregue ao gerente Air-
ton Tanigawa, pelos relevantes serviços pres-
tados nas comemorações do Centenário da
Imigração Japonesa.

(Leia mais nas páginas 2 e 11 e na pró-
xima edição do Jornal Nippak)

(Aldo Shiguti)

O cônsul Satoshi Hirata entrega a homenagem
a Nicolau Hirata (Gatebol)

Feldman entrega a homenagem a Kyoko,
esposa de Teruo Hosokawa (Rádio Taissô)

O secretário estadual Claury e Seiji Nakayama
(Park Golfe)

Mario Endo (Tiro ao Alvo) com o vereador
Ushitaro Kamia

Makoto Arai (Aikidô) recebe a homenagem do
vereador Jooji Hato

Nobuo Furukawa (Mallet Golf) com o presidente
do Kenren, Akeo Yogui

Danielli Yuri (Judô) recebeu a placa do vereador
Jooji Hato

Willian Takahiro Higuchi (Sumô) e o secretário
estadual Claury

José Ricardo Lopes (Kobudô) se emocionou ao
receber o Prêmio entregue por Kamia

Celso Toshimi Nakashima (Tênis de Mesa) e o
vereador Jooji Hato

O secretário Walter Feldman e o amigo Noboru
Yagui (Golfe)

Sussumu Watanabe (Kendô), com o secretário
estadual Claury

A jovem Amanda Yukari Fujikawa (Atletismo) com
o vereador Jooji Hato

A bela Tatiane Sakemi Mayumi Sakemi (Natação)
e o secretário estadual Claury

Eduardo Tadashi Tanaka (Karatê) e o vereador
Ushitaro Kamia

Grandes Homenageados: Raul Takaki
homenageia o secretário Claury Santos Alves

Grandes Homenageados: Raul Takaki e o
secretário de Esportes, Walter Feldman

Grandes Homenageados: Menção para o diretor
Regional do Sesc São Pauilo, Danilo Santos

Grandes Homenageados: O gerente Airton
Tanigawa representa o Banco Real na cerimônia

Prêmio Especial: Kiyotaka Iwasaki (Natação) e o
secretário Claury

Prêmio Especial: Nobuhiro Imai (Vôlei) e o
vereador Jooji Hato

O pai Tsugumitsu Nakaoshi recebe o Prêmio no
lugar do filho, Oscar (Beisebol), que está no Japão

Prêmio Especial: José Antonio Olivo Zaccarelli
(Gatebol) e o vereador Kamia

Nathaly Junko Shimizu Kurata (Tênis de Campo)
e o vereador Jooji Hato

Jéssica Saito Nabeyama (Softbol) recebe o
Prêmio das mãos de Claury

JIRO MOCHIZUKI


