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DIVULGAÇÃO

Na próxima eleição, se de-
pender da vontade do depu-
tado federal William Woo
(PPS-SP), sua marca regis-
trada, o sinal de positivo,
deve conquistar o Estado de
São Paulo. Pelo menos é o
que ele espera. Pré-candida-
to ao Senado, desta vez sob
a égide do partido de Rober-
to Freire, William Woo afir-
ma que já tem tudo planeja-
do. A primeira meta é se for-
talecer dentro do próprio par-
tido. A segunda é incutir no

eleitorado a imagem que o
torna “diferente” dos demais.
Ou seja, um paulistano típico,
que traz no sangue a miscige-
nação de um país multirraci-
al. William Woo é filho de imi-
grantes naturalizados brasilei-
ros, sendo o pai de origem
chinesa e a mãe japonesa,
Woo é casado com Cristina
Park, coreana naturalizada
brasileira. “Esta mistura pode
ser um diferencial que me le-
vará à vitória”, afirma o par-
lamentar.
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Pré-candidato ao Senado pelo PPS,
William Woo aposta em “efeito Centenário”
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ABT forma novos
líderes de olho nas
futuras gerações

Preocupada com a preserva-
ção da cultura milenar japo-
nesa e a formação integral de
seus praticantes, a ABT (As-
sociação Brasileira de Taikô)
promoveu, entre janeiro e fe-
vereiro, e cursos de exames
de capacitação técnica dire-
cionados a crianças, jovens
e adultos com professores ja-
poneses Yoichi Watanabe,
Isaku Kageyama e Minowa
Toshiyasu. Durante a estada
no Brasil, os senseis – todos
com passagens anteriores no
País – aplicaram seus conhe-
cimentos nas cidades de Pa-
ranavaí (PR), São José do
Rio Preto (SP) e em Ibiúna
(SP), onde ministraram cur-
sos, exames de 5º, 4º e 3º
graus e seminários para for-
mação de líderes para cerca
de 140 interessados, entre
crianças, jovens e adultos, de
cidades como Suzano, Rio
de Janeiro e Londrina.

ARQUIVO

O secretário de Políticas de
Previdência Social, Helmut
Schwarzer, e o diretor para a
América do Sul do Ministé-
rio das Relações Exteriores
do Japão, Masahiro Takasugi,
assinaram no último dia 29 o
texto com as regras técnicas
do acordo previdenciário que
irá garantir proteção social a
cerca de 500 mil trabalhado-
res do Brasil e do Japão. A

Brasil e Japão definem regras
de acordo previdenciário
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aproximação entre os siste-
mas previdenciários dos dois
países começou em 2004,
com o início da troca de in-
formações sobre o funciona-
mento dos sistemas. A assi-
natura do documento ocorreu
durante a segunda rodada
formal de negociação do
acordo previdenciário entre
Brasil e Japão. O grupo este-
ve reunido em Brasília.

Kaneko assume
presidência do
Bunkyo de
Registro
O atual diretor dos Departa-
mento de Rádio Taissô, De-
partamento de Taikô e De-
partamento de Divulgação (os
dois primeiros em conjunto
com sua esposa, Keico) da
Asociação Cultural Nipo-
Brasileira de Registro, Kuniei
Kaneko, toma posse nesta
segunda-feira (8), como novo
presidente da entidade. A As-
sembleia Geral que definiu a
nova diretoria do Bunkyo de
Registro foi realizada no dia
31 de janeiro.
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DIVULGAÇÃO

O presidente do Kenren,
Akeo Uehara Yogui, lamen-
tou profundamente a carta
que recebeu no dia 28 de ja-
neiro do ex-presidente do 12º
Festival de 2009, Keiji Kato,
cobrando comissões de pa-
trocínios conquistados por
meio do seu esforço. Ele adi-
antou que baseado no esta-
tuto do Kenren não vai pagar
os valores cobrados por que
Kato foi o presidente do fes-
tival, e como dirigente não

Cobrança de comissões
causa divergências no Kenren
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pode ser remunerado ou re-
ceber benefícios de qualquer
espécie, partindo daqui que o
valor não deve ser pago. Na
carta Kato alega que em uma
reunião da diretoria executi-
va foi estabelecido que fosse
pago 6% de comissão para
quem apresentasse novos pa-
trocinadores, porém Akeo
Yogui afirmou que o que foi
estabelecido é que apenas ter-
ceiros teriam direito a rece-
ber.

Orçado em R$ 200 mil,  turnê Misora Hibari gera polêmica
Com o objetivo de comemo-
rar os 40 anos da apresenta-
ção da cantora japonesa
Misora Hibari no Ibirapuera,
o empresário e filho da intér-
prete Kazuya Kato, em par-
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ceria com a Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e
Assistência Social (Bunkyo),
estão organizando a Turnê
Misora Hibari Film Concert
2010, em agosto em nas

regiões Norte, Centro-Oeste
e Sul do Brasil. A excursão
prevista para começar no dia
5 de agosto deve durar 20
dias. O evento também vai fes-
tejar os 55 anos do Bunkyo.
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NAGUISA NA ESTRADA
DE SANTOS – Para come-
morar o 4o aniversário do Pro-
grama Arukokai Naguisa, foi
realizada, no dia 25 de janeiro
(data da primeira caminhada)
uma caminhada na Estrada
Velha de Santos, (local da pri-
meira caminhada). Na cami-
nhada deste ano participaram
25 pessoas que tomaram o

O grupo em frente ao Rancho da Maioridade,
situado na metade do trajeto.

Chegada no Cubatão e uma sessão de
alongamento antes do regresso.

Caminhada em meio à uma vegetação exuberante.

café da manhã na sede da
Naguisa, antes de sair e depois
da caminhada, almoçaram tam-
bém na sede daquela associa-
ção. “Apesar de estarmos no
meio de uma estação de chu-

vas e enchentes, tivemos uma
manhã ensolarada e bonita e
só choveu depois que regres-
samos. Foi muita sorte.” ale-
grou-se o coordenador da ca-
minhada Jorge T. Mori.

Um almoço para encerrar o
programa: Lúcia Ikawa.

IKESAKI – O
empresário Hirofumi

Ikesaki realizou no
dia 25 de janeiro, em

Atibaia (SP), a
Convenção Anual e

confraternização
entre amigos.

Fotos: Jiro
Mochizuki

Empresário reuniu amigos em Atibaia

KYOFUJIMA – A Escola Kyofujima do Brasil
realizou no dia 24 de janeiro, na sede da Asso-
ciação Okinawa do Brasil (Rua Tomaz de Lima,
72), no Bairro da Liberdade, em São Paulo, seu
tradicional Festival de Dança. Destaques es-
peciais para as participações das professoras
Kyofujima Kanteru, Kyofujima Kan-etsushi e
Kyofujima Kanyasushi.

Fotos: Jiro Mochizuki

SAGASP – A nova diretoria do Sindicato do
Comércio Atacadista de Gêneros Alimentíci-
os no Estado de São Paulo (Sagasp) eleita
para a gestão 2010/2014 tomou posse, no dia
26 de janeiro. A cerimônia reuniu a nova dire-
toria e também contou com a presença do
deputado federal Walter Ihoshi (DEM-SP) e
do jornalista e radialista Figueiredo Junior. O

presidente da entidade, Algirdas Antonio Bal-
sevicius (Dadá) e o corpo diretivo iniciam as
atividades que priorizam o desenvolvimento do
setor atacadista de alimentos. O Sagasp re-
presenta 8 mil empresas e é um dos sindica-
tos mais representativos do País. O setor ali-
mentos movimenta a economia e traz divisas
para o País.
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De olho no Senado, William Woo
confia na força da comunidade

COMUNIDADE/POLÍTICA

Na próxima eleição, se
depender da vontade
do deputado federal

William Woo (PPS-SP), sua
marca registrada, o sinal de
positivo, deve conquistar o Es-
tado de São Paulo. Pelo me-
nos é o que ele espera. Pré-
candidato ao Senado, desta
vez sob a égide do partido de
Roberto Freire, William Woo
afirma que já tem tudo plane-
jado. A primeira meta é se for-
talecer dentro do próprio par-
tido. A segunda é incutir no
eleitorado a imagem que o tor-
na “diferente” dos demais.

Paulistano típico, William
Woo traz no sangue a miscige-
nação de um país multirracial.
Filho de imigrantes naturalizados
brasileiros, sendo o pai de ori-
gem chinesa e a mãe japonesa,
Woo é casado com Cristina
Park, coreana naturalizada bra-
sileira. “Esta mistura pode ser
um diferencial que me levará à
vitória”, afirma o deputado, que
cita como exemplo as comemo-
rações do Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil.

“Ninguém acreditava nos
projetos relacionados ao Cen-
tenário, mas no final os resul-
tados comprovaram que o
evento virou uma febre e aca-
bou contagiando a todos”, ex-
plica Woo, lembrando que na
próxima eleição o eleitorado
paulista terá que escolher dois
representantes para o Senado.

“Entre os diversos motivos
que me levaram a ser pré-can-
didato ao Senado, um deles é
o desejo de renovação. Nun-
ca se viu tantas denúncias e
desmoralização no Senado
como agora. O cenário leva o
eleitor a acreditar que o Esta-
do de São Paulo não tem um
representante à altura. Na ver-
dade, o que se vê hoje é um
senador com uma atuação
mais próxima a de um deputa-
do federal quando ele deveria
defender os interesses do Es-
tado. Não se vê atuação dos
senadores em questões como
a compra de caças, cuja trans-
ferência de tecnologia deveria
ficar com São Paulo; o
Rodoanel; o transporte públi-
co e até mesmo no problema
das enchentes, onde inexiste in-
vestimento do governo fede-
ral”, enumera Woo.

No entanto, para atingir seu
objetivo, William Woo reco-
nhece que terá uma difícil mis-
são pela frente. Primeiro, terá
que convencer o próprio parti-
do. “Preciso me fortalecer den-
tro do partido e mostrar que sou
um candidato capaz de con-
quistar uma das vagas”, conta
Woo, acrescentando que, para
isso, o primeiro passo é oficiali-
zar sua candidatura na Conven-
ção do PPS, que deve aconte-
cer no final de junho.

Dois obstáculos podem
atrapalhar sua trajetória. Um
delas é a formação de um even-
tual “chapão” reunindo o PPS,
o PSDB e o DEM ainda no pri-
meiro turno, o que inviabilizaria
sua candidatura ao Senado.
“Caso isso aconteça, o partido
perderá muito”, avalia, afirman-
do que ele próprio teve que ab-
dicar de várias conquistas ao se
transferir para o PPS.

“Não foi fácil deixar o
PSDB, meu único partido des-
de que iniciei minha carreira na
política, há 12 anos e onde con-
segui importantes conquistas,
como a vice-liderança do par-
tido. Embora sejam dois parti-
dos ligados historicamente,
acabei perdendo muito dessas
conquistas ao optar por um
partido menor. Mas pelo PSDB

não teria espaço para concor-
rer a uma vaga ao Senado”,
comenta o parlamentar, lem-
brando que uma das duas va-
gas ao Senado da coligação
eleitoral encabeçada pelo
PSDB foi garantida ao PMDB,
do ex-governador paulista
Orestes Quércia.

Rivais à altura – “Consultei
e fui procurado por outros três
partidos, mas o PPS foi o úni-
co que me assegurou condi-
ções para que eu saia candi-
dato ao Senado”, disse Woo,
revelando que entre as condi-
ções estão o apoio à candida-
tura de José Serra (PSDB-SP)
à sucessão presidencial e a
candidatura de Soninha Fran-
cine ao governo paulista.

“Além disso, me sinto bem
no PPS por ter uma identifica-
ção e amigos de longa data”,
destaca, afirmando que assim
mesmo sua vaga não está as-
segurada. “A política é muito
dinâmica e a garantia vai de-
pender da questão nacional que
entre outras coisas envolve a
disputa presidencial”, explica

Woo, que garante não temer
perder o mandato justamente
por ter trocado o partido.

“Tenho testemunhas da
minha fidelidade partidária
dentro do próprio PSDB. To-
dos sabem da minha admira-
ção e de como fui fiel às deci-
sões do partido. Perder o man-
dato nesse momento não me
preocupa porque cumpri minha
missão como parlamentar”, diz
Woo, que destaca, entre suas
conquistas, a aprovação da lei
que anistia os estrangeiros e a
que possibilita a unificação dos
bancos de dados.

“Quero mostrar quem é o
William Woo. Outros candida-
tos podem ter o mesmo perfil
que o meu, mas só eu posso
ter o apoio da comunidade
nikkei. Estou confiante que
minha candidatura se tornará
uma onda, como foi o Cente-
nário”, afirma Woo que acre-
dita se eleger com cerca de 4
milhões de votos.

“A eleição deste ano para o
Senado será uma votação bai-
xa, ao contrário das eleições
anteriores. Antes, havia uma

polarização, desta vez há vári-
os candidatos com chances re-
ais”, diz Woo, que aponta como
fortes rivais Romeu Tuma, Alo-
ísio Mercadante, Netinho, Ga-
briel Chalita, Paulo Skaff, Gui-
lherme Afif Domingos e o pró-
prio Orestes Quércia.

Plano B – “Nesta eleição, te-
remos pelo menos 6 milhões de
eleitores que estarão votando
pela primeira vez para presiden-
te e acredito que, por votar em
dois senadores, pelo menos um
voto será pela renovação. E
meu perfil se encaixa neste
anseio”, destaca Woo, acres-
centando que a vaga ao Sena-
do também é uma busca pela
realização pessoal. “O senador
que foi eleito, estará presente
em dois momentos históricos
para o país: a Copa do Mundo
de 2014 e os Jogos Olímpicos
de 2016”, lembra o parlamen-
tar, afirmando que, caso não
consiga sucesso em sua em-
preitada, colocará o “plano B”
em prática, ou seja, a reeleição
para deputado federal.

(Aldo Shiguti)
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“Nunca se viu tantas denúncias e tantas desmoralizações do Senado como agora”, diz William Woo

*HITOSHI KISHIWADA

(Parte 1)

“— O meu nome é
Severino, como não tenho ou-
tro de pia.” Assim começa o
poema dramático de João
Cabral de Melo Neto, “Morte
e Vida Severina”. Este épico
de 1955 é protagonizado por
um retirante nordestino, cuja
história foi adaptada para o ci-
nema, a tevê e impressionou o
povo brasileiro com o retrato
trágico da seca.

Como todos sabem, o Ser-
tão, a parte mais remota do
nordeste, é uma região de cli-
ma semi-árido tropical cober-
ta com cactos e arbustos espi-
nhosos, o índice de precipita-
ção anual varia apenas de 400
a 700 mm e vem sendo casti-
gada pela seca repetidas ve-
zes.

Dizem que a pior seca foi
a de 1877-1879 e que levou
cerca de 500 mil pessoas à
morte por fome e doença. Isso
obrigou muitos de seus habi-
tantes a tentarem a sorte no
interior da Amazônia como
seringueiros. Mesmo depois,
secas recorrentes continuam a
criar novas vítimas. Por exem-
plo, na década de 1950, o pro-
fessor Josué de Castro anali-
sou de forma perspicaz a ques-
tão da fome no Brasil e no
mundo em seus livros: “Geo-
grafia da Fome” e “Geopolítica
da Fome”. Ele também era fi-
lho de retirantes.

O governo imperial da dé-
cada de 1880 reconheceu que
as medidas contra a seca do
Nordeste eram um assunto de
importância nacional, mas ain-
da houve muitas tentativas e
erros por parte dos governos
que o sucederam, como a de-
marcação do “Polígono das
Secas”, em 1936, e a criação
da SUDENE (Superintendên-
cia do Desenvolvimento do
Nordeste), em 1959. Finalmen-
te, em 1967, foi instituído o
“Plano piloto de irrigação do
Vale do rio São Francisco”. O
plano de aproveitamento das
abençoadas águas do “rio da
integração nacional” (e da dis-
ponibilidade anual de mais de
3.500 horas de energia solar)
finalmente se concretizou e, a
começar pelo Projeto Bebe-
douro de 1968, mais e mais
projetos de agricultura irrigada
foram planejadas e executa-
das. O lago de Sobradinho, re-
presa construída em 1978, pos-

sui números gigantescos como
a capacidade de armazena-
mento de 34 bilhões de metros
cúbicos e uma área total qua-
se equivalente ao Mar Interior
do Japão. Da década de 1980
em diante, a represa começou
a apresentar efeitos econômi-
cos e sociais visíveis na região.

De um lado do rio, no esta-
do de Pernambuco, está
Petrolina, e do outro, no esta-
do da Bahia, Juazeiro. Estas
duas cidades vizinhas e gême-
as (que, juntas, dão uma popu-
lação total de 400 mil habitan-
tes) são o pólo de uma zona
econômica integrada que sur-
giu numa região que, outrora,
era uma das mais pobres do
Brasil, graças ao efeito
multiplicador da agricultura
irrigada, das agroindústrias e do
comércio afim.

Se for apresentar alguns
números, a área de plantio de
manga que, em 1991 era de
3.220 hectares, em 2005, ha-
via aumentado para 18 mil hec-
tares, aumentando a produtivi-
dade do fruto de 8 mil para 270
mil toneladas. A uva, que em
1991 ocupava 2.620 ha e pro-
duzia 32 mil toneladas, em
2005, ocupava 10 mil ha e pro-
duzia 240 mil toneladas.

DEBATES 1

Reflexões sobre a agricultura
irrigada do Nordeste

(PARTE 2 - FINAL)

*OSWALDO KAWAKAMI

Os dekasseguis – Na co-
memoração do centenário da
assinatura do Tratado, a Co-
munidade Brasileira no Japão
vivia seu auge, chegando a
ser formada por mais de 300
mil “dekasseguis” e mais de
1.000 pequenos e médios ne-
gócios. A contratação dos
brasileiros nas fábricas japo-
nesas contribuiu para o enri-
quecimento cultural dos dois
países. Abriu uma nova pers-
pectiva de desenvolvimento
econômico para ambos os
lados, pelo Japão, contribuin-
do para a produção industrial
no Japão e, para o Brasil, com
a entrada de divisas proveni-
entes dos salários desses tra-
balhadores, criando empresas
no país, frutos do fenômeno
dekassegui.

Este fenômeno criou uma
indústria e uma rede de dis-
tribuição própria para atender
a sua necessidade. Com a cri-
se e a perda do mercado, es-
sas empresas precisaram bus-
car outros mercados para so-
breviver, principalmente o ja-
ponês, quem não soube a hora
de mudar acabou amargando

enormes prejuízos e até fe-
chando as portas.

O CAMINHO
INVERSO

Algumas das empresas
brasileiras também passaram
a investir no Japão. A Vale, que
se destacou exportando miné-
rio aos japoneses, com a aqui-
sição da Inco, passou a admi-
nistrar uma planta industrial em
Matsuzaka, na província de
Mie, sendo uma indústria
processadora de níquel. Já a
Petrobras, com a aquisição da
Refinaria Nansei Sekiyu, em
Okinawa, refina petróleo leve
e derivados de alta qualidade.

A Petrobrás – As relações
entre o Japão e a Petrobras ti-
veram início nos anos 60, com
a construção do navio de per-
furação “Petrobras II”. Nos
anos 70, auge das relações
comerciais nipo-brasileiras,
vários grupos japoneses pas-
saram a investir na construção
dos complexos petroquímicos
e no contratos de risco de ex-
ploração. Além disso, a JGC -
Japan Gasoline Corporation -,
passa a investir na construção
de refinarias brasileiras.

No anos 80, quatro Plata-

DEBATES 2

Brasil e Japão, uma parceria secular
formas de perfuração submer-
gíveis são construídas em es-
taleiros japoneses a pedido da
Petrobras.

Nos anos 90, algumas pla-
taformas da Petrobras rece-
bem financiamento japonês. A
construção do gasoduto Bra-
sil-Bolívia, a reforma da refi-
naria RELAM e o projeto
Urucu, recebem também fi-
nanciamento japonês.

Em dezembro de 2000, é
aberto o escritório da Petro-
bras no Japão e a Companhia
assina um Acordo de longo
tempo com o JBIC (Japan
Bank for International Coope-
ration). Desde a criação do
escritório da Petrobras em To-
kyo, inúmeros projetos são fi-
nanciados por bancos japone-
ses.

Em 2006, a Petrobras e a
Japan Alcohol Trading criam a
BJE- Brazil-Japan Ethanol, vi-
sando o mercado de etanol
combustível para o japoneses.

Em 2008, a Companhia
conclui a compra da Refinaria
Nansei Sekiyu, localizada em
Okinawa e com capacidade de
refino de 100 mil barris/dia.

Durante anos, a empresa
estudou a possibilidade de en-
trar no mercado japonês e a
oportunidade surgiu com a re-

finaria de Okinawa. Com a en-
trada no downstreem na Ásia,
abre-se um leque de possibili-
dade de negócios para a em-
presa, oportunidade esta que
vai desde a exportação de de-
rivados para toda a Ásia e
Oceania, passando pela ven-
da da Gasolina E3 em todo o
Japão, a começar por Okina-
wa. Também de levar a expe-
riência e modelo de postos de
gasolina com a marca BR,
agregando aos produtos da
Nansei a marca PETRO-
BRAS. Outra possibilidade é
a venda de petróleo brasileiro
na Ásia, principalmente com o
aumento da capacidade de
produção brasileira.

As relações da Petrobras
com as empresas japonesas
devem ter um gradativo au-
mento nos próximos anos, prin-
cipalmente com a descoberta
do pré-sal. No entanto, outros
projetos, desta vez em territó-
rio japonês, devem também ser
concretizados em um futuro
breve.

Esperamos que para os pró-
ximos anos, novas oportunida-
des de negócios devam se abrir
e se concretizar entre ambos
os países em diversos seg-
mentos, a exemplo  do aumen-
to de escolas e universidades

que ensinam na língua portu-
guesa. A CCBJ - Câmara de
Comércio Brasileira no Japão
-, espera poder contribuir para
o aprimoramento das atuais
relações e de auxiliar, para os
próximos 100 anos, o trabalho
para o engrandecimento des-
sas relações.

* Osvaldo Kawakami, formado em
Engenharia pela Universidade de
São Carlos, preside a CCBJ desde
2003. Possui 30 anos de experiên-
cia na Petrobras e desde o ano
2000, quando a companhia abriu
seu escritório no Japão, é gerente
geral e também acumula o cargo
de presidente da Refinaria Nansei
Sekiyu K.K., adquirida pela Petro-
bras em 2008.

ARQUIVO PESSOAL

*Hitoshi Kishiwada, ex-presiden-
te da Nichirei Corporation de São
Paulo, nasceu em Tóquio e atual-
mente é membro do conselho da
Associação Central Nipo-brasilei-
ra. Residiu por 19 anos no Brasil
(de 79 a 95 e de 2006 a 2009) em
localidades diversas como Reci-
fe, Petrolina e São Paulo. Assina
a coluna semanal “Burajiru-ban
Hyakunin Ichigo (Uma Frase de
Cem Pessoas, Versão Brasileira)”
na revista Pindorama. É autor do
livro “Nettai no Tajijnshu Shugi
Shakai (Sociedade de Princípios
Multirraciais do Trópico)” - 2005,
Editora Tsuge Shobô Shinsha. 57
anos.

Este artigo foi possível graças à
colaboração da Associação
Central Nipo-brasileira.
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Novo presidente do Bunkyo,
Kuniei Kaneko elege prioridades

COMUNIDADE/REGISTRO

– Parte II –

“Art. 62. Nas ações de
despejo fundadas na falta de
pagamento de aluguel e aces-
sórios da locação, de aluguel
provisório, de diferenças de
aluguéis, ou somente de
quaisquer dos acessórios da
locação, observar-se-á o se-
guinte:

I – o pedido de rescisão
da locação poderá ser cumu-
lado com o pedido de cobran-
ça dos aluguéis e acessórios
da locação; nesta hipótese,
citar-se-á o locatário para
responder ao pedido de res-
cisão e o locatário e os fiado-
res para responderem ao pe-
dido de cobrança, devendo
ser apresentado, com a inici-
al, cálculo discriminado do
valor do débito;

II – o locatário e o fiador
poderão evitar a rescisão da
locação efetuando, no prazo
de 15 (quinze) dias, contado
da citação, o pagamento do
débito atualizado, independen-
temente de cálculo e median-
te depósito judicial, incluídos:

....................................
III – efetuada a purga da

mora, se o locador alegar que
a oferta não é integral, justi-
ficando a diferença, o loca-
tário poderá complementar o
depósito no prazo de 10 (dez)
dias, contado da intimação,
que poderá ser dirigida ao lo-
catário ou diretamente ao
patrono deste, por carta ou
publicação no órgão oficial, a
requerimento do locador;

IV – não sendo integral-
mente complementado o de-
pósito, o pedido de rescisão
prosseguirá pela diferença,
podendo o locador levantar a
quantia depositada;

....................................
Parágrafo único. Não se

admitirá a emenda da mora
se o locatário já houver utili-
zado essa faculdade nos 24
(vinte e quatro) meses ime-
diatamente anteriores à pro-
positura da ação.” (NR)

A nova lei alargou as hi-
póteses de ações de despejo
por falta de pagamento de
aluguel e acessórios da loca-
ção, prevista na anterior re-
dação do “caput” do art. 62,
permitindo, agora, o ingresso
de ações por falta de paga-
mento  de aluguel provisório,
de diferenças de aluguéis, ou
somente de acessórios da lo-
cação, conforme acima noti-
ciado na nova redação. Hou-
ve alteração dos incisos aci-
ma descritos, mas, mantidas
as letras previstas no inciso
II, na antiga redação (inclu-
são de juros, multas e penali-
dades, honorários advocatíci-
os etc).  Continuam mantidos
os incisos V, que cuida do
depósito dos aluguéis que
vencerem até a sentença e o
inciso VI que trata da cumu-
lação de pedidos de rescisão
da locação e cobrança de alu-
guéis. A alteração do parágra-
fo único, acima transcrito, é
de real importância, vez que

pela anterior sistemática o
locatário não poderia purgar
a mora, se já tivesse utilizado
dessa faculdade duas vezes
nos 12 (doze) meses imedia-
tamente anteriores à propo-
situra da ação. Agora, não
poderá purgar a mora se dela
houver se utilizado nos 24
(vinte e quatro) meses ante-
riores da propositura da ação.
A purgação da mora evita o
despejo por falta de paga-
mento.

 “Art. 63. Julgada proce-
dente a ação de despejo, o
juiz determinará a expedição
de mandado de despejo, que
conterá o prazo de 30 (trinta)
dias para a desocupação vo-
luntária, ressalvado o dispos-
to nos parágrafos seguintes.

§ 1º ..............................
b) o despejo houver sido

decretado com fundamento
no art. 9º ou no § 2º do art.
46.

..................................”
Pela anterior redação do

art. 63, julgada procedente a
ação de despejo o juiz fixava
o prazo de 30 (trinta dias)
para desocupação voluntária.
Agora o juiz expedirá man-
dado de despejo com o prazo
de 30 (trinta)  dias  para a
desocupação voluntária. Al-
tera a redação da letra “b”
do § 1º, que previa anterior-
mente a desocupação dentro
de 15 dias nos despejos fun-
damentados nos incisos II e
III do art. 9º ou no §2º do art.
46 e pela nova lei estendeu  a
medida, também, para os des-
pejos baseados em todas as
hipóteses previstas no art. 9º.
(a locação pode ser desfeita
por mútuo acordo, em decor-
rência de prática de infração
legal ou contratual, em decor-
rência de falta de pagamento
de aluguel e demais encargos
e para a realização de repa-
rações determinadas pelo
poder público)  O §2º do art.
46 se manteve. (na prorroga-
ção de locação o locador de-
nuncia o contrato para deso-
cupação em trinta dias.

“Art. 64.  Salvo nas hipó-
teses das ações fundadas no
art. 9º, a execução provisória
do despejo dependerá de cau-
ção não inferior a 6 (seis)
meses nem superior a 12
(doze) meses do aluguel, atu-
alizado até a data da presta-
ção da caução.

...................................”
A nova redação dispõe

que a execução provisória do
despejo dependerá de cau-
ção não inferior  a 6 (seis)
meses e não superior a 12
(doze) meses do aluguel, atu-
alizado até a data da presta-
ção da caução, ressalvando
todas as hipótese previstas no
art. 9º, enquanto a antiga re-
dação ressalvava apenas os
incisos I, II e IV do citado art.
9º e fixava a caução não in-
ferior a 12 (doze) meses e
nem superior a 18 (dezoito)
meses do aluguel, atualizado
até a data do depósito.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

A Nova Lei do Inquilinato
(Lei nº 12.112/09)

COMUNIDADE/NOROESTE

Colônia Hirano lembra os 91
da morte de Umpei Hirano

Estátua de Hirano, em Kakezawa, Shizuoka-ken, na Praça Tokuiku
Gakushu Center, inaugurada no ano passado

KAZUE YASUNAGA

COMUNIDADE/SÃO PAULO

Aeco-Ipiranga consegue o
alvará de funcionamento

Uma luta antiga da Asso-
ciação Esportiva Cultural Oki-
nawa Ipiranga (Aeco-Ipiran-
ga), teve um final feliz. Com o
apoio do vereador Ushitaro
Kamia (DEM), a entidade fi-
nalmente conseguiu o alvará de
funcionamento, que legaliza as
atividades diante da Prefeitu-
ra de São Paulo. O comunica-
do oficial foi realizado no do-
mingo (17/janeiro).

Há anos a Aeco-Ipiranga
tenta regularizar a sua situa-
ção. Assunto que estava sem-
pre em pauta nas reuniões e
preocupava a diretoria. Com a
documentação em mãos, a lei
permite uma série de benefí-
cios, enquanto instituição que
visa promover a cultura, como
a isenção de IPTU (Imposto
sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana). Já sem ela,
existe o risco de ser fechada
pela fiscalização.

“Começamos o ano com o

pé direito com este ‘presente’.
Batalhamos muito para que
pudéssemos colocar a docu-
mentação em dia. E graças à
colaboração do vereador Ka-
mia, que sempre nos ajudou,
conseguimos transformar em
realidade”, afirma o presiden-
te da entidade, Tomotatsu
Kiyozato. “Nós, diretoria e as-
sociados, só temos a agradecê-
lo”, completou.

“Com esta vitória, agora,
temos que nos empenhar ain-
da mais para que a Associa-
ção continue forte nas próxi-
mas gerações”, diz o vereador
Kamia. Esta licença é neces-
sária a todos, como autoriza-
ção para a prática das ativida-
des, seja cultural, filantrópica
ou comercial. O prefeito Gil-
berto Kassab, inclusive, criou
a Secretaria de Desburocrati-
zação, a fim de facilitar os trâ-
mites e regularizar toda a ci-
dade.

DIVULGAÇÃO

Conquista foi bastante comemorada: situação regularizada

Oatual diretor dos De-
partamento de Rádio
Taissô, Departamento

de Taikô e Departamento de
Divulgação (os dois primeiros
em conjunto com sua esposa,
Keico) da Asociação Cultural
Nipo-Brasileira de Registro,
Kuniei Kaneko, toma posse
nesta segunda-feira (8), como
novo presidente da entidade. A
Assembleia Geral que definiu
a nova diretoria do Bunkyo de
Registro foi realizada no dia 31
de janeiro.

Além de Kuniei Kaneko,
que sucederá o atual presiden-
te, Issao Takiute, foram elei-
tos: Kazuki Muramatsu (1º
Vice-Presidente), Irineu Ma-
koto Kawajiri (2º Vice-Presi-
dente); Conselho Fiscal (titu-
lares): Morio Kurosawa, Elisa
Akiko Untem, Ricardo
Sugano; suplentes: Milton
Amaya, Helio Takehiko Chi-
kaoka e Waldir Ferreira
Moraes.

Natural da província de
Niigata – desembarcou no
Brasil em 1959, então com 18
anos – Kaneko atua no Bun-
kyo de Registro desde 1995.
Isso, depois de trabalhar por 42
anos numa fábrica de chá de
Registro. Conforme havia an-
tecipado o Jornal Nippak,
como primeiro gesto, Kaneko
pretende criar o Departamen-
to de Projetos, que será res-
ponsável pelo desenvolvimen-
to de pesquisas. “A ideia é con-
tinuarmos o trabalho iniciado
com o ‘projeto Taiko’, um dos

aprovados pelo programa Pon-
tos de Cultura do Ministério da
Cultura”, explicou Kaneko.

100 Anos – Também a partir
desta segunda-feira, o novo
presidente – que esteve em vi-
sita a esta redação em com-
panhia de Issao Takiute e do
presidente da Uces (União Cul-
tural e Esportiva Sudoeste) e
Fenivar (Federação das Enti-
dades Nikkeis do Vale do Ri-
beira), Toshiaki Yamamura –
deve sugerir a criação de um

Departamento de Arquivo para
coletar e armazenar recortes
de jorrais, revistas, fotos anti-
gas e diários que servirão de
subsídios para a confecção de
um livro contando a história
dos 100 anos de imigração em
Registro, a ser comemorado
em 2013. Também farão par-
te da Comissão representan-
tes de Sete Barras e Iguape.

Kaneko também elegeu
como meta aumentar o núme-
ro de associados. “O Bunkyo
de Registro conta atualmente

com cerca de 300 famílias as-
sociadas. Desse total, quase 80
pessoas têm mais de 80 anos e
são isentos da anuidade. Vamos
tentar atrair novos associados
na faixa dos 40 e 50 anos”, con-
ta Kaneko, afirmando que uma
das qualidades de Registro é
reunir pessoas talentosas e dis-
postas a contribuir. “Vamos ten-
tar trabalhar com o que cada
um pode ajudar para manter-
mos a tradição japonesa em Re-
gistro”, destacou.

(Aldo Shiguti)

Toshiaki Yamamura, Issao Takiute e Kuniei Kaneko (da esquerda para a direita)

JORNAL NIPPAK

A Colônia Hirano, uma das
primeiras da Noroeste e única
ainda em atividade, como faz
todos os anos, celebra 91 anos
do falecimento do seu funda-
dor no dia 7. Essa solenidade
nunca foi interrompida, mesmo
no período da guerra. A progra-
mação consta em visita ao

túmulo do Hirano, no cemitério
do bairro, ora desativado. Ali é
feito oração e derrame de ca-
chaça, bebida que ele tanto gos-
tava, em seu mausoléu, sendo
servido também a todos os pre-
sentes. Em seguida, no Templo
local, missa em ritual Budista e
almoço festivo.
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Hori discute obras do Sesi em
visita a Paulo Skaf na Fiesp

CIDADES/JABOTICABAL

A nova escola do Sesi que
será construída em Andradina
(SP), além de atender alunos do
ensino fundamental vai ter ca-
pacidade também para salas do
ensino médio. Dos cerca de 200
alunos que vinha atendendo
anualmente o Sesi passará a ter
capacidade para 800 estudan-
tes. A informação foi passada
pela diretora regional do Sesi,
Salete Surani Fracalossi
Botichio, que esteve no último
dia 27, no gabinete junto com o
prefeito Jamil Ono e vice-pre-
feito Pedro Ayres.

Salete disse que a agilida-
de do Governo de Andradina
em regularizar a escritura do
terreno onde a nova escola
será construída, na avenida
Barão do Rio Branco, ao lado
do Batalhão da Polícia Militar,
vai fazer com que a cidade seja
uma das primeiras da região a
começar as obras e conse-
quentemente a inaugurar a
nova escola.

Ela, que estava acompanha-
da do supervisor de manuten-
ção do Sesi/Araçatuba, Delmir
Calderaro, e da administradora
escolar do Sesi/Andradina,
Claudia Cristina da Silva
Gonsales, anunciou que o pro-
jeto da unidade que será cons-
truída em Andradina está em
fase final e que a licitação para

CIDADES/ANDRADINA

Nova escola do Sesi terá capacidade para 800 alunos
Segundo a administradora

escolar do Sesi/Andradina,
Claudia, apenas com o anún-
cio da construção da nova es-
cola, a unidade que fechou
2009 com 216 alunos vai inici-
ar as aulas na próxima segun-
da-feira (1 de fevereiro), com
280 estudantes.

Parque industrial – A cons-
trução da nova escola é avali-
ada pela administração Jamil
Ono/Pedro Ayres como uma
das mais importantes para a
cidade.

Incentivado pela abrangên-
cia industrial e capacidade de
formação de alunos que a es-
cola tem, o prefeito Jamil Ono
já está trabalhando para insta-
lação de um novo parque in-
dustrial a margem da rodovia
Marechal Rondon.

“Durante nossa administra-
ção estamos valorizando a pro-
fissionalização dos jovens e para
absorver essa mão-de-obra pre-
cisamos trazer para a cidade
novas indústrias e empresas,
mas para isso temos que ofe-
recer pelo menos infraestrutu-
ra adequada, o que não temos
hoje, mas vamos ter em bre-
ve”, comentou o prefeito Jamil
Ono, ressaltando a importância
do projeto para o desenvolvi-
mento de Andradina.

a escolha da empresa que vai
ficar responsável pela constru-
ção deverá sair agora na pri-
meira quinzena de fevereiro.

Com todos os prazos cor-
rendo normalmente, a estima-
tiva é que as obras comecem
em abril e que Andradina vai
ter a escola pronta em janeiro,
para o início das aulas de 2011.

Serão cerca de R$ 18 mi-
lhões de investimento entre a
obra que inclui 16 salas de au-
las e ginásio poli esportivo co-
berto, e a compra de materiais
mobiliários como montagem
das salas com carteiras e lou-
sas, laboratórios, salas de in-

formática e até uma cozinha
semi-industrial vai funcionar na
unidade para a preparação da
alimentação já que as aulas
serão em tempo integral.

Segundo Salete, existe a
expectativa de haver uma ar-
ticulação com o Senai para que
os alunos do ensino médio,
além da formação escolar, sai-
am da unidade com curso téc-
nico-profissionalizante, prontos
para atuarem no mercado de
trabalho. O Sesi mantém ain-
da salas de aula de alfabetiza-
ção de adultos e de Tele Cur-
so para ensinos fundamental e
médio.

Diretora regional do Sesi, Salete, esteve junto com prefeito Jamil
Ono e vice-prefeito Pedro Ayres anunciando que escola fica pronta
para aulas de 2011

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA

Oprefeito de Jaboticabal
(SP), José Carlos Hori,
esteve em São Paulo

no último dia 27, em visita ofi-
cial ao presidente da Fiesp (Fe-
deração das Indústrias do Es-
tado de São Paulo), Paulo
Skaf. O objetivo foi discutir o
andamento das obras na nova
escola do Sesi e confirmar a
visita de Skaf para acompa-
nhar os trabalhos.

Na Fiesp, Hori e Paulo
Skaf discutiram o andamento
das obras da nova Escola Sesi
de Educação Básica, que será
construída em um terreno de
16,5 mil m² doado pela Prefei-
tura. “É uma conquista histó-
rica e importante para o de-
senvolvimento da nossa edu-
cação. A obra representa o
futuro da cidade de uma for-
ma muito especial. O Sesi é um
motivo de muito orgulho para
Jaboticabal e queremos conti-
nuar colhendo resultados po-
sitivos”, analisou o prefeito.

Na nova escola serão ofe-
recidos o Ensino Médio e o
Ensino Fundamental de nove
anos a 768 alunos. Para a obra,
o Sesi vai investir quase R$ 7,6
milhões e mais R$ 1,2 milhão
na compra de móveis e equi-
pamentos. “A nova escola ga-
nhou diferenciais. Com uma
nova proposta, nossos alunos
terão aulas em período integral
e será implantado o ensino
médio. É uma visão que vem
ao encontro da política adota-
da no nosso governo, que visa

qualificar a educação no mu-
nicípio”, afirma o prefeito.

A melhor – Atualmente, o
Sesi atende em todo o estado
de São Paulo cerca de 130 mil
crianças e adolescentes. Em
Jaboticabal são aproximada-
mente 600 alunos matriculados
no ensino fundamental, com
aulas cursadas em meio perí-
odo. Uma avaliação feita em
2008 pelo Sesi nacional, com
o apoio da Organização das
Nações Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura
(Unesco), apontou o Sesi de
Jaboticabal como a melhor es-
cola da Rede Sesi de Educa-
ção.

Prestígio - Na semana pas-
sada, a cidade também rece-
beu a visita do secretário es-
tadual de Educação, Paulo
Renato Souza, durante a en-
trega de mais de 50 ônibus às
cidades de toda a região. Para
o prefeito, Jaboticabal vive um
momento político importante.
“A presença do governador
José Serra já estava confirma-
da e só foi cancelada devido
aos estragos das fortes chuvas
na capital. Nos próximos dias,
vamos receber Paulo Skaf.
Acolher autoridades importan-
tes para o desenvolvimento do
nosso Estado mostra o prestí-
gio político e o comprometi-
mento de um trabalho sério que
o governo realiza em Jabotica-
bal”, afirma.Governo entreghou mais de 50 ônibus para Prefeituras da região

Paulo Skaf recebe Hori na Fiesp: unidade terá investimento de
mais de R$ 8,5 milhões

DIVULGAÇÃO
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Yutaka Toyota doa exemplares
de biografia para Registro

Yutaka Toyota  entrega exemplar do livro à prefeita Sandra Kennedy,
observado por Manoel Chikaoka e Kenichi Kaneko

No último dia 22, em visita
ao Vale do Ribeira, o artista
plástico Yutaka Toyota, acom-
panhado de sua esposa,
Kinuko, doou exemplares do
livro “Yutaka Toyota – 50 Anos
de Arte” e cópias do DVD “O
Espaço Invisível de Yutaka
Toyota”, para a prefeita de
Registro, Sandra Kennedy,
para a Associação Cultural

Nipo-Brasileira de Registro e
para o Memorial de Imigração
KKKK, além de amigos parti-
culares. “Yutaka Toyota – 50
Anos de Arte” foi lançado no
dia 14 de janeiro, na Cultura
Inglesa de São Paulo, por oca-
sião da exposição “Espaço In-
visível”, em comemoração aos
50 anos de carreira do artista
no Brasil.

DIVULGAÇÃO

José Honório de Castro to-
mou posse como presidente do
RBBC (Registro Base Ball
Club) junto com seus direto-
res no dia 26 de janeiro, em
cerimônia realizada na sede
social do clube. Em seu dis-
curso, o novo presidente do
RBBC saudou o público afir-
mando, categoricamente, que
“na minha gestão, pretendo
reformar o ginásio de Espor-
tes, aumentar o quadro social
e divulgar os esportes”. “Para
isso conto com a colaboração
de todos”, observou. Funcio-
nário público estadual, Castro
é casado com Kelly Sâmara
Aguiar Guimarães e tem 4 fi-
lhos. Será o terceiro presiden-
te não descendente de japo-
neses do RBBC desde sua
fundação, em 1947.

A nova diretoria do RBBC
ficou assim:

Presidente: José Honório
de Castro, 1º vice: Dr. Rogé-
rio Stephano Ramponi, 2º vice:
Sandro Sakae Yamada, 1º se-
cretário: Fabiano Tacashi
Tamada, 2º secretário: Milton
Naoji Tezuka Kino, 1º tesou-
reiro: Edgard Cesar Ronko, 2º
tesoureiro: Caio Utsunomiya,
Diretores: social: Mario
Soshin Sakugawa, Relações
Públicas: Dr Hélio Borges Ri-
beiro, Patrimônio: Dr. Rogé-
rio Stephano Ramponi, Geral

de Esportes: Masakazu Ma-
tsumura, Gate Ball: Masashi
Yoshida, Adjunto de Gate Ball:
Julio Fujii, Tênis de Campo:
Dayse Akiko Sakugawa Ya-
makawa, Adjunto de Tênis de
Campo: Dra Márcia Reiko
Oyadomari, Gilberto Yoshito
Miyahara, James Alves Mar-
tins, Musical: Shinichi Funaki,
Natação/ Academia: Marco
Antônio Câmara de Andrade,
Adjunto de Natação/Acade-
mia: Hamilton Taborda M. de
Faria, Jogos de Salão: Ailton
Pontes, Futebol: Eduardo
Mamoru Yoshimoto, Adjunto
de Futebol: André Luis Mar-
ques de Oliveira, Almir de Oli-
veira Cesar, Francisco Ribei-
ro da Silva Filho, Jurídico: Dra
Marielli Gurgel Costa, Tênis
de mesa: Fabio Shirai, Adjun-
to Tênis de Mesa: Cassio
Magário Kakihara, Médico:
Dr. Carlos Alberto Maeyama,
Base Ball: Dr Jean Carlos de
Oliveira, Sede Campestre:
Carlos Issao Tamada, Orna-
mentação: Marina Hatsuko
Sassaki, Extraordinária: Ma-
ria Lourenço Camilo, Maria
Silva Oiwa, Marcelo Aluísio
de Vasconcelos Machado,
Walter Katsumi Isoo, Leandro
Ogawa Martinatti, Ariovaldo
Gonçalves Tavares, Jose Au-
gusto Armani e Emerson
Dorneles de Azevedo.

CIDADES/REGISTRO 1

José Honório de Castro
assume a presidência do RBBC

DIVULGAÇÃO

Castro (centro) será o 3º presidente não descendente de japoneses
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CBLJ realiza seminário para
professores da língua japonesa

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

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

ÁSIA

Primeiro-ministro espera
revitalizar economia de Taiwan

O primeiro-ministro Wu
Den-yih tornou públicas as
suas resoluções de Ano Novo
durante uma coletiva realiza-
da em 8 de janeiro. À medida
que o inverno dá lugar à pri-
mavera, ele expressou espe-
ranças de uma economia revi-
talizada, de um desenvolvimen-
to pacífico das relações atra-
vés do Estreito, onde todos
ganhem e de coesão social, e
que Taiwan mostre o seu bri-
lho no palco mundial.

O primeiro-ministro disse
que, embora a economia de
Taiwan tenha sentido os efei-
tos da crise financeira global
em 2009, os números de im-
portação e exportação já mos-
tram crescimento positivo e a
economia está gradativamen-
te recuperando o vigor através
dos esforços conjuntos do go-
verno, bancos, empresas e do
povo. O governo anteriormen-
te ajudou os investimentos do
setor privado na quarta fase do
projeto de expansão do Parque
Industrial de Ciências na par-
te central de Taiwan; o proje-
to da Guoguang Petrochemical
Co., e a quinta fase do projeto
de construção da Sexta Uni-
dade de Processamento de
Nafta da Formosa Plastics. Em
2010, o governo também in-
vestirá NT$ 30 bilhões (US$
944,2 milhões) em seis setores
emergentes – biotecnologia,
energia verde, turismo, cuida-
dos médicos, agricultura de
ponta e criatividade cultural.
Além de também promover o
desenvolvimento de computa-
ção virtual, invenções em pa-
tentes, veículos elétricos inte-
ligentes e prédios verdes inte-
ligentes.

O governo espera que seja
possível para os dois lados do
Estreito de Taiwan assinar um
acordo-quadro de cooperação
econômica (ECFA) em maio
deste ano, disse o primeiro-
ministro. Entretanto, há três
grandes pré-condições: neces-

sidade nacional, apoio público
e supervisão legislativa; e este
somente será assinado com o
consentimento dos dois lados.

Nenhum ECFA será assi-
nado se o Yuan Legislativo não
concordar ou se o público não
der o seu apoio, e nem poderá
ser assinado se a China conti-
nental for inamistosa. O pri-
meiro-ministro Wu disse que o
governo tem tido considerável
apoio público, mas que há es-
paço para mais esforços utili-
zando métodos diversificados,
completos e eficazes para fa-
miliarizar o público com o
ECFA. Para garantir apoio e
compreensão do legislativo, a
partir de 20 de janeiro, após
contatos entre as autoridades
relevantes em ambos os lados
do Estreito de Taiwan, o go-
verno pretende reportar ao
Yuan Legislativo sobre o pro-
gresso e conteúdo das negoci-
ações, pelo menos uma vez por
mês ou sempre que houver
progresso.

Com relação a permitir que
os fabricantes de chip de silí-
cio e telas LCD de Taiwan a
investirem no continente chi-
nês o primeiro-ministro Wu
afirmou que o Ministério de
Assuntos Econômicos está
preparando um relato dos fa-
tos e que mais detalhes e pa-
drões de verificação logo es-
tarão disponíveis.

O princípio será a retenção
de uma proporção fixa da tec-
nologia em Taiwan enquanto
se leva em consideração o po-
tencial de negócio perdido e a
redução da competitividade
das empresas de Taiwan por
não se expandir rumo ao oci-
dente através do Estreito de
Taiwan. O governo permitirá
que empresas que atendam
estes padrões invistam na Chi-
na continental.

Fonte: Divisão de Informa-
ções – Escritório Econômi-
co e Cultural de Taipei

O Parque da Juventude re-
cebeu a primeira etapa da
Campanha da Saúde Ocular,
no último sábado (30/janeiro)
com o objetivo de conscienti-
zar a população sobre a ne-
cessidade de prevenir essas
doenças e reduzir a incidên-
cia de deficiência visual. A
ação teve apoio do vereador
Ushitaro Kamia (DEM) e foi
organizado pelas Secretarias
Municipais da Saúde e da
Pessoa com Deficiência e
Mobilidade Reduzida, em par-
ceria com o Hospital dos
Olhos, Fundação Dorina
Nowill, Associação Laramara,
Sociedade Brasileira de
Glaucoma e Cadevi.

“Este evento é importantís-
simo para que as pessoas co-
nheçam as diversas doenças
que podem ocorrer com nos-
sos olhos, como tratar e, so-
bretudo, criar a cultura de pre-
venção. Mais que isso, é sa-
ber que muitos problemas sur-
gem a partir de outras enfer-
midades, como é a retinopatia
diabética, por exemplo, que
causa cegueira em pessoas
diabéticas”, avaliou o vereador

será possível diminuir o índi-
ce de deficiência visual, que
atinge cerca de 12 milhões de
pessoas em todo o Brasil, de
acordo com dados divulgados
pela Secretaria Municipal da
pessoa com Deficiência e
Mobilidade e Reduzida.

A ocasião contou ainda
com instituições de assistência
e órgãos públicos que apresen-
taram tecnologias e ações de
inclusão da pessoa com defi-
ciência visual, como o sistema
braile de escrita e leitura, o piso
tátil direcional, o trabalho dos
cães-guia, entre outros.

PREVENÇÃO

Campanha de Saúde Ocular acontece no Parque da Juventude

Ushitaro Kamia, que possui um
forte envolvimento com a área
de saúde.

Autor do Projeto de Lei 22/
07, que propõe o “Dia da Pre-
venção e Informação Sobre a
Síndrome do Olho Seco”, o
vereador Kamia fez questão
de participar da Campanha e
auxiliar na realização do mes-
mo. “Divulgar conhecimento
é o caminho para melhorar a
qualidade de vida das pesso-
as e derrubar o preconceito”,

afirmou o parlamentar.
Foram realizadas palestras

a respeito dos riscos de ce-
gueira causada por doenças
que podem ser evitadas e tra-
tadas com acompanhamento
médico adequado. Problemas
como catarata, glaucoma e re-
tinopatia diabética estão na
origem de milhares de casos
de cegueira e perda significa-
tiva de visão que anualmente
surgem no país.

Com os cuidados certos,

“Divulgar é o melhor caminho para melhorar a qualidade de vida”

DIVULGAÇÃO

OCentro Brasileiro de
Língua Japonesa rea
lizou nos dias 13, 14 e

15 de janeiro, em São Paulo, a
52ª edição do Seminário Na-
cional de Professores de Lín-
gua Japonesa. O evento con-
tou com a participação de 98
professores inscritos, entre ja-
poneses, descendentes e bra-
sileiros que se reuniram do
Brasil inteiro, sendo a maio-
ria do interior de São Paulo e
capital paulista. Na abertura
do seminário teve a participa-
ção especial do cônsul geral
do Japão em São Paulo,
Kazuaki Obe.

De acordo com o presiden-
te da instituição, Hiromi Tani,
“o objetivo do seminário de
professores foi promover e
avaliar novas formas de ensi-
no da língua japonesa, além
de analisar os métodos e as
dificuldades encontradas ao
longo dos anos”. “A procura
pelas aulas de japonês tem
crescido nos últimos anos. O
nível do estudante está mudan-
do devido às novas tecnologi-
as e precisamos nos aperfei-
çoar. Essa troca de conheci-
mento acrescenta, motiva e
muito ao professor a prática
de novas tendências”, desta-
cou Tani.

Para a professora Reiko
Yokono, 61 anos de idade, 18
anos de profissão, do Estado
do Amapá, “é interessante
esse encontro anual, pois es-
tamos em constantes mudan-
ças e há necessidade de se
fazer reciclagem e novos mé-
todos de ensino.” “Usamos
formas convencionais e na era
de alta tecnologia o dicionário
eletrônico, CD’s e DVD’s são

LUCI JUDICE YIZIMA

Realizado em São Paulo, evento contou com a participação de 98 professores de várias localidades

Professoras Akiko Kurihara, Reiko Yokono, Massae Yada discutem
novas tendencias de ensino

muito usados”, ressalta.
Para Akiko Kurihara, que

leciona língua japonesa há 30
anos e reside na capital pau-

lista, “o seminário é um desen-
volvimento pessoal, pois te-
mos várias formas e métodos
de aprendizado”. “Trocamos

informações a todo instante,
o que tem contribuído de ma-
neira significativa na qualifi-
cação e competência dos pro-
fissionais de língua japonesa”,
afirmou.

Workshop – Durante o se-
minário foi promovido
workshop, debates e apresen-
tações de vídeos mostrando a
postura e conteúdo do profes-
sor, e o comportamento e
aproveitamento dos alunos em
sala de aula. As discussões
foram desde a elaboração de
material didático para uso nas
escolas e a orientação de gru-
po de trabalho em rede, que
envolve o conjunto dos pro-
fessores de escolas da língua
japonesa em todo o país.

(Luci Júdice Yizima)
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Praças da Liberdade e Sé vão
sediar festas neste fim de semana

COMUNIDADE CHINESA

Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

Quando o ônibus parou no
Posto Vista Alegre estava a
meio caminho de casa, após
cinco horas de viagem contí-
nua. Mais algumas horas,
chegaria em casa. Não ligou
para a esposa. Desde que
deixou o país, já se passaram
quase cinco anos, no come-
ço ligava toda semana, de-
pois, uma ou duas vezes ao
mês. Depois, ligava pelo me-
nos uma vez ao ano, prova-
velmente no natal ou no ano
novo. Nos últimos três não
mais ligou. Bem, quando se
está longe de casa, dobrando
o serviço à noite para garan-
tir um extra, tentou justificar,
não deve-se esmorecer. Tal-
vez tivesse sido esta a ma-
neira de vencer as dores da
solidão, quando começou a
freqüentar as festas com os
amigos solteiros. Alguns
eram casados, mas no Japão,
consideravam-se livres para
as jornadas noite adentro.

Parou de mandar dinhei-
ro após ferir-se na prensa de
uma máquina para a confec-
ção de tubos de metal. O se-
guro pagou e pode ficar de
licença por três meses. Como
seqüela do sinistro foi-se uma
parte do dedo médio. Recor-
reu, e o seguro além de pa-
gar uma indenização razoá-
vel, o suficiente para se man-
ter sem trabalhar por mais
seis meses, deu mais três
meses de licença remunera-
da. Foi quando a vida de Gui-
lherme Haruo desandou. De-
sempregado, vivia de traba-
lhos temporários, ao fazer a
faxina nas hospedarias no
período das férias de inver-
no, nas estações de esqui.
Pelo que recebia, compensa-
va. Com mochila nas costas,
sem domicílio, sem trabalho
regular, Guilherme tornou-se
andarilho. Não era bem o que
ele queria, mas era livre.

Assim ele conheceu toda
espécie de gente. Outros
como ele, de cabelos tingidos
de cor avermelhada, de pele
escura, a calça tanto suja e
mochilas. Eram japoneses di-
ferentes daqueles. Havia
moças em igual situação.
Com uma delas, ele confabu-
lou sobre a vida que levava.
“Nunca consegui fixar-me
num emprego por mais de dois
anos”, disse ela ao exibir um
sorriso ao mesmo tempo me-
lancólico e sarcástico. Cha-
mava-se Momoko. Tinha se
formado pela Universidade
de Tóquio em Política. Não
foi bem com Momoko, mas
com uma amiga dela, Rika
que ele se apaixonou. Depois
de ficarem juntos por dois
meses, cada um foi por um
caminho. Rika dizia que gos-
taria de trabalhar no teatro
encenar Medéia, de Eurípe-
des. Para Guilherme, a esco-
lha da moça não tinha senti-
do.

Visita em dia especial
Ao passar pela costa do

Mar do Japão Guilherme de-
frontou-se com um pequeno
templo na cidade de Takaoka.
Tinha muitos naquela cidade,
outros bem mais atraentes, no
entanto ele foi bater na porta
de Miyozenji.  Queria pousa-
da por uma noite, pois a neve
caia com vagar no mês de
março, ao final do inverno.
Lembrava-se da expressão
do velho monge corpulento
que o atendeu. “Afinal que
deseja o jovem desconheci-
do?”, disse sem energia. Fi-
cou naquele templo mais do
que planejara. Limpava o
templo todas as manhãs, ti-
rava a neve da frente, aos
fundos o cemitério, que ele
aprendeu a cuidar.

Todas as manhãs, o mon-
ge acordava cedo, ainda es-
curo e dirigia-se à sala do
Kannon Bosatsu. Por uma
hora ele sentava-se numa al-
mofada, com as pernas cru-
zadas, tamanha a facilidade
apesar da idade avançada.
Disse ele que chamava-se
zazen. Não perdeu tempo,
imitou o velho da cabeça ras-
pada. O que é a vida, pergun-
tou, certa vez. “Um sonho
apenas”, disse resoluto. Foi
uma resposta perturbadora,
sem dúvida. Sempre fora o
sonho que o movera do Bra-
sil ao Japão a fim de poupar
dinheiro trabalhando horas a
fio.

Nunca perguntou se vale-
ra a pena. Agora retornara ao
Brasil, precisamente em pou-
cas horas chegaria em casa,
provavelmente na hora do jan-
tar. Escurecia no horizonte e
a poeira da terra vermelha
levantava-se em torvelinho.
Nada levava, além de um
saco com presentes. Os filhos
deveriam ter crescido, o su-
ficiente para não quererem
mais bonecas e carrinhos
motorizados. Com certeza,
entravam na adolescência.

Ao descer na rodoviária,
sentiu o pé se acomodar fir-
me no chão que reconheceu.
Ninguém o esperava. Só o
bêbado Isaías arregalou os
olhos, depois desabou no
sono. Caminhou solitário até
a casa, umas doze quadras
adiante. A luz da sala atraves-
sava através da janela, for-
mando um clarão apazigua-
do em direção à rua. A porta
estava destrancada. Empur-
rou e somente o cãozinho
Petit latiu e se escondeu.
Depois correu em direção ao
dono. Todos estavam em
casa e sorriram para o inusi-
tado visitante. A esposa o to-
mou pelos braços e conduziu-
o até a mesa. E jantaram to-
dos juntos.

Naquela casa sempre o
esperaram de porta aberta,
especialmente naquela data
de confraternização. O retor-
no sempre fora certeza.

chicohanda@yahoo.com.br

São Paulo é a única da
América Latina que in-
tegra a lista das dez ci-

dades do mundo que vai co-
memorar o ano novo chinês, os
festejos incluem a realização
de duas grandes festas que
vão movimentar a comunida-
de chinesa na capital paulista.
No próximo fim de semana,
dias 6 e 7 de fevereiro (sába-
do e domingo), o bairro Orien-
tal da Liberdade vai sediar o
5º Festival Comemorativo do
Ano Novo Chinês regido pelo
Tigre, data mais importante do
calendário do país asiático. E
no dia 6 a Praça da Sé recebe
a Festa Feliz Ano Novo Chi-
nês. Com isso os paulistanos
terão duas excelentes oportu-
nidades para conhecer um
pouco mais da milenar cultura
chinesa.

O 5º Festival do Ano Novo
Chinês é organizado pela Or-
ganização Não Governamental
(Ong) JCI Brasil-China, entida-
de internacional que congrega
jovens com idade entre 18 e 40
anos, com a missão de difundir
e promover a integração cultu-
ral entre os dois países. No pal-
co a ser montado na Praça da
Liberdade, várias atrações es-
tão programadas como acade-
mias de artes marciais, grupos
de danças, músicas e organiza-
ções sociais apresentarão ritu-
ais e outras manifestações fol-
clóricas artístico-culturais típi-
cas da China que desponta
como grande potência econô-
mica mundial. Barraquinhas de
comidas e artesanato típicos
também oferecerão um pouco
da gastronomia chinesa para os
visitantes.

A comunidade chinesa no
Brasil que reúne cerca de 200
mil pessoas, 90% dessa popu-
lação vive em São Paulo e vai
comemorar o Ano Novo Chi-
nês este ano, considerado o ano
do Tigre e de muita abundân-
cia nas colheitas. Para a pre-
sidente da JCI Brasil-China
em 2009, Jacqueline Huang, o
objetivo da festa é incentivar
o intercâmbio cultural entre os
dois países. “Nossa missão é
apresentar esta cultura milenar
desconhecida por muitos e que
vai muito além do rolinho pri-
mavera e do tai-chi-chuan. E,
na nossa opinião, isso tem

DIVULGAÇÃO

dado certo. Na sua quinta edi-
ção, a festa já está consolida-
da como grande evento cultu-
ral na capital e reconhecido
internacionalmente como uma
das maiores comemorações do
Ano Novo Chinês fora da Chi-
na”, explica.

Além das atividades na Li-
berdade, a organização do
evento promoveu uma de-
monstração de leões no dia 3
de fevereiro no Museu de Ar-
tes de São Paulo (MASP).
Para 2011 estão previstas a
realização de uma Exposição
Temática sobre a Imigração
Chinesa, bem como do Cam-
peonato de Dragon Boat –

embarcação chinesa típica, que
acontecerá em Santos. Duran-
te a festa de lançamento do
Ano Novo Chinês em agosto
de 2009, o Conselheiro Cultu-
ral da Embaixada da China no
Brasil anunciou que a equipe
organizadora do evento passa-
ria a contar com o apoio da
Embaixada para trazer uma
atração internacional.

No País de Origem – O
Ano Novo Chinês é o feriado
mais importante do calendário
do país oriental. No período
dos festejos, o país pára por 15
dias para os preparativos, via-
gens e rituais que marcam a
passagem do ano. Geralmen-

te, são realizados grandes ban-
quetes em casa ou em restau-
rantes e, nestes jantares, é co-
mum uma grande variedade de
pratos, muitos a base de pei-
xe, símbolo da fartura. É uma
época também que muitos vol-
tam para suas cidades de ori-
gem para visitar parentes e
amigos, levando presentes e os
tradicionais envelopes verme-
lhos que contêm dinheiro. O
momento mais esperado da
comemoração é a queima de
fogos de artifício que, acredi-
tam, atrai sorte e espanta as
energias negativas.

5º FESTIVAL COMEMORATIVO
DO ANO NOVO CHINÊS
QUANDO: DIAS 6 E 7 DE FEVEREIRO

HORÁRIO: DAS 10H ÀS 20H
ONDE: PRAÇA DA LIBERDADE –
CENTRO DE SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: 7860-9502 E
8338-6389

FESTA FELIZ ANO NOVO
CHINÊS
QUANDO: DIA 6 DE FEVEREIRO

(SÁBADO)
HORÁRIO: DAS 10H ÀS 16H
ONDE: PRAÇA DA SÉ – CENTRO – SÃO

PAULO

INFORMAÇÕES: 9711-3300 / 3082-2636
CLEIDEGONCALVES@CGSCOMUNICACAO.
COM.BR

Na Praça da Liberdade, evento é organizado pela JCI Brasil-China e acontrece pelo 5º ano consecutivo

Objetivo da festa é incrementar o intercâmbio cultural

O Marco
Zero localizado
na Praça da Sé,
também será
palco no dia 6
de fevereiro, da
celebração da
entrada do Ano
Novo Chinês.
A festa é uma
o r g a n i z a ç ã o
conjunta da
Embaixada da
República Po-
pular da China
no Brasil, Con-
sulado Geral da
República Po-
pular da China
em São Paulo,
da Prefeitura de São Paulo,
da Associação Chinesa do
Brasil (ACB) e do Instituto
Confúcio. Estarão presentes
importantes autoridades e
personalidades da sociedade
brasileira. A previsão é que
o evento tenha a participa-
ção de dois mil chineses e
descendentes para contem-
plar as artes folclóricas chi-
nesas e a cobertura da mídia
chinesa no Brasil.

Várias atrações estão
programadas com apresen-
tações folclóricas, entre elas
da Ópera Wu, da província
de Zhejiang e da Escola de
Samba Mancha Verde. Bem

como de 70 integrantes da
Escola de Samba Mancha
Verde, cujo um dos carros ale-
góricos do carnaval deste ano
homenageará a China. Ao lon-
go da programação, haverá
sorteios de celulares, televiso-
res e demais prêmios para os
brasileiros e chineses partici-
pantes. A entrada é livre, mas
os organizadores pedem a do-
ação de um quilo de alimento
não perecível, que será doa-
do às vítimas do terremoto que
atingiu o Haiti. O evento terá
como anfitriões o Embaixador
Extraordinário e Plenipotenci-
ário da República Popular da
China, Qiu Xiaoqi, e o Cônsul

Chineses comemoram na Sé com ópera e muito samba

Geral da República Popular
da China em São Paulo, Sun
Rongmao.

Para o presidente da
ACB, Fernando Ou, a cele-
bração na Praça da Sé, é por
ser um lugar símbolo, tradici-
onal e de grande representa-
tiva para a cidade de São
Paulo. Segundo a tradição
chinesa, o tigre é um animal
rápido e eficiente, e o ano re-
gido pelo o animal significa um
ano de muita abundância e
boas colheitas. A ACB é a
maior associação da China na
América Latina, que reúne
todas as associações da co-
lônia chinesa da China Con-
tinental no Brasil.

Programação – Abertura
com autoridades chinesas,
saudações para as autorida-
des brasileiras, celebração da
entrada do ano novo chinês
– o ano do Tigre, apresenta-
ção de artes folclóricas chi-
nesas e brasileiras, técnicas
para fazer macarrão chinês
e guioza, caligrafia chinesa,
corte de papel, desfile de rou-
pa tradicional, Ópera Wu, pin-
tura chinesa, sessão gratuita
de acupuntura, dança do dra-
gão e do leão, Kung Fu, apre-
sentação musical instrumen-
tal, Escola de Samba Mancha
Verde e encerramento.

Várias atrações estão programadas na Sé

DIVULGAÇÃO

SOLIDARIEDADE

Jornal Nippak e Nikkey
Shimbun arrecadam

alimentos para vítimas
de São Luiz do

Paraitinga

A Editora Jornalística União
Nikkei – empresa que edita
os jornais Nippak (em por-
tuguês) e Nikkey Shimbun
(em japonês) – está arreca-
dando alimentos não pere-
cíveis durante os dois dias
da 5ª Festa do Ano Novo
Chinês. Quem comparecer
à festa e puder doar alimen-
tos não perecíveis para a
cidade de São Luiz do Pa-
raitinga estará ajudando as
pessoas que ficaram de-
samparadas. Serão disponi-
bilizadas caixas com identi-
ficações em alguns pontos
da festa com representan-
tes dos respectivos jornais.
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Orçado em R$ 200 mil, Turnê Misora Hibari Film
Concert 2010 no Brasil gera polêmicas

COMUNIDADE

Com o objetivo de come-
morar os 40 anos da
apresentação da can-

tora japonesa Misora Hibari
(1937 - 1989) no Ibirapuera, o
empresário e filho da intérpre-
te Kazuya Kato, em parceria
com a Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e Assistên-
cia Social (Bunkyo), estão or-
ganizando a Turnê Misora
Hibari Film Concert 2010, em
agosto em nas regiões Norte,
Centro-Oeste e Sul do Brasil.
A excursão prevista para co-
meçar no dia 5 de agosto deve
durar 20 dias.

O evento que visa reatar os
velhos laços e a importante
parceria de Misora Hibari com
a comunidade Nipo-brasileira,
será uma projeção em forma-
to digital que enfoca a trajetó-
ria da intérprete e reúne as
suas mais significativas inter-
pretações. Uma obra para re-
verenciar a rainha da música
japonesa. A exibição terá a
retaguarda da Panasonic en-
volvendo técnicos e equipa-
mentos digitais de alta defini-
ção.

O evento que também vai
festejar os 55º aniversário do
Bunkyo será beneficente com
a renda da “colaboração” sen-
do revertida em prol das qua-
tro principais entidades nikkeis
da comunidade como a Asso-
ciação Pró-Excepcionais Ko-
domo-no-Sono, a Assistência
Social Dom José Gaspar “Ikoi-
no-Sono”, da Sociedade Bene-
ficente Casa da Esperança
Kibô-no-Iê e do Centro de

de do Norte do Paraná; e ca-
pital paulista e em um municí-
pio do Interior de São Paulo.
“Estamos agendando para con-
versar com os presidentes das
entidades parceiras (Bunkyos)
nos Estados para definir os lo-
cais e datas. O nosso dead line
é o dia 10 de março”, destaca.

Polêmica – De acordo com
André Korosue o orçamento
para a turnê provocou polêmi-
ca por causa do custo inicial
de R$ 300 mil. “Oferecemos
o melhor para a equipe que virá
do Japão, como estadia, ali-
mentação e passagens execu-
tivas para seis pessoas. Hoje
o custo caiu para R$ 200 mil,
por que vamos oferecer duas
passagens executivas, e duas
classe econômica, duas pesso-
as virão por conta própria”,
explica ao completar que a
despesa poderá cair ainda
mais por conta da alimentação

que poderá ser fornecida pe-
las associações que vão recep-
cionar os japoneses.

André Korosue esclarece
que o dinheiro para custear a
equipe japonesa será levanta-
do através de patrocinadores e
das “colaborações” que ainda
não tem um valor definido. “Va-
mos fazer um presente para os
descendentes de japoneses e
nipo-brasileiros que imigraram
do Japão para o Brasil”, res-
salta Mariko Nakahira.

Dona de uma voz incom-
parável, Misora Hibari foi a
primeira cantora japonesa a
receber uma condecoração do
governo japonês. Foi uma ar-
tista de talento inesgotável:
atuou no cinema, teatro, tele-

Reabilitação Social Yassuragui
Home.

Foi de Kazuya Kato que
partiu a iniciativa da realização
da turnê no Brasil, para isso ele
procurou a cantora Mariko
Nakahira, que tem proximida-
de com o país, e apresentasse
a proposta do concerto para o
presidente do Bunkyo, Kihatiro
Kita, através de André Koro-
sue. Segundo ele a previsão é
que as apresentações aconte-
çam nas cidades Belém (Nor-
te); Brasília, Campo Grande ou
nas duas cidades (Centro-Oes-
te); Curitiba ou em uma cida-

visão, foi mestre de shamisen
e Hogaku. Na música, além do
enka interpretou músicas oci-
dentais de diferentes estilos, do
jazz à ária de ópera. A cantora
japonesa apresentou-se em
São Paulo, em agosto de 1970
no ginásio do Ibirapuera, com
estrondoso sucesso. Os três
dias de shows lotados foram
assistidos por fãs ansiosos em
conhecer a bela Hibari (então
com 33 anos de idade), e ouvir
suas interpretações.

Sua promessa de retornar
ao Brasil não foi cumprida, ela
faleceu em 1989, aos 52 anos,
sem satisfazer seu desejo de
retornar para mais shows no
Brasil.

(Afonso José de Sousa)

Misorra Hibari foi a primeira cantora condecorada pelo Japão

Andre Korosue e Mariko Nakahira durante coletiva no Bunkyo

REPRODUÇÃO
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TAIKÔ

ABT forma novos líderes de olho
nas futuras gerações

Preocupada com a preser-
vação da cultura milenar
japonesa e a formação

integral de seus praticantes, a
ABT (Associação Brasileira
de Taikô) promoveu, entre ja-
neiro e fevereiro, e cursos de
exames de capacitação técni-
ca direcionados a crianças, jo-
vens e adultos com professo-
res japoneses Yoichi Watana-
be, Isaku Kageyama e
Toshiyasu Minowa. Durante a
estada no Brasil, os senseis –
todos com passagens anterio-
res no País – aplicaram seus
conhecimentos nas cidades de
Paranavaí (PR), São José do
Rio Preto (SP) e em Ibiúna
(SP), onde ministraram cursos,
exames de 5º, 4º e 3º graus e
seminários para formação de
líderes.

No total, 125 inscritos pres-
taram exame de 5º grau, 52 de
4º grau e 44 de 3º grau. So-
mente em Ibiúna, houve a par-
ticipação de cerca de 140 in-
teressados nos 5 dias de pro-
gramação, entre crianças, jo-
vens e adultos das mais dife-
rentes localidades do País.

Mário Matsumoto, coorde-
nador do Departamento de
Taikô da Associação Nikkei do
Rio de Janeiro, destaca a im-
portância do curso “na medi-
da em que nos fornece subsí-
dios para o desenvolvimento
desta arte através do contato
direto com os mestres”.

Orlando Kenji Shimada,
vice-presidente da ABT, tam-
bém destaca a possibilidade de
contato direto com o “berço do
taikô”. “No Brasil, o taikô ain-
da é recente e por isso deve-
mos manter viva essa tradi-
ção”, conta Shimada.

Segundo o presidente da
ABT, Pedro Yano, a visita dos
professores japoneses faz par-
te de um intercâmbio firmado
entre a entidade e a Nippon
Taiko Foundation, com patro-
cínio da Nippon Zaidan. “O
principal objetivo da ABT é
manter a tradição japonesa
através do taikô e, para isso,

JORNAL NIPPAK

Os professores Toshiyasu Minowa, Yoichi Watanabe e Isaku Kageyama (da esquerda para a direita)

Orlando Shimada, Koh Kazuyoshi, Mario Matsumoto e Takanori Hino

O “boom” do taikô no
Brasil teve início em 1998,
com a Associação Fukuoka.
“Na ocasião, solicitamos à
província de Fukuoka que nos
enviassem instrutores porque
até então não sabíamos da
existência da Nippon Taiko
Foundation”, lembra o presi-
dente da Associação Brasi-
leira de Taikô, Pedro Yano

E atendendo a solicitação
da ABT, em 2001, a Jica
(Japan International Coope-
ration Agency) enviou o pro-
fessor Yukihisa Oda, que per-

ABT foi fundada em 2004

maneceu no Brasil por dois
anos. Em 2004, foi fundada
oficialmente a ABT e a par-
tir daí o intercâmbio com o
Japão prosperou, culminando
com as vindas dos professo-
res Satoshi Kokubo do
Nanryo Daiko, Yoichi Wata-
nabe do Grupo Amanojaku,
Kunio Furuya de Osuwa
Daiko, Toshiyasu Minowa de
Kushima-Kurumi Taiko. “Até
então, só conhecíamos o taikô
show, foi quando passamos a
priorizar a parte técnica”, diz
Yano. (AS)
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Watanabe, Pedro Yano, Marcelo Takano e Naoyuki Gyotoku

nada melhor que buscarmos
inspiração direta na fonte”,
afirma Yano, explicando que a
preocupação não refere-se
somente a parte técnica, mas
também “com a formação do
caráter dos tocadores”.

Yoichi Watanabe, que já
esteve no Brasil em seis oca-
siões, lembra que, quando vi-
sitou o País pela primeira vez,
seus alunos tinham, em média,
15 anos. “Hoje, muitos já es-
tão com 21 anos. Espero que
a ABT possa dar continuidade
ao nosso trabalho divulgando
o verdadeiro sentimento do
taikô”, explicou Watanabe, que
é considerado um dos poucos
tops até mesmo entre os japo-
neses.

Para seu auxiliar, Isaku
Kageyama, não existe frontei-
ras quando o sentimento é um
só. “Crianças são crianças em
qualquer parte do mundo. O
que as tornam diferentes uma
das outras são os diferentes
costumes”, ensina.

Para sensei Watanabe,
embora pertençam a mundos
diferentes, é como se fosse

uma “transfusão de sangue”.
“Quando transmitimos nossos
sentimentos é como se estivés-
semos doando parte da gente.
E também por isso, esperamos
que esses sentimentos sobre-
vivam nestas crianças até por-
que, mesmos cansados, nos
sentimos realizados e com os
ânimos revigorados ao ver que
nossos ensinamentos estão
sendo assimilados”, observa
Watanabe, acrescentando que
a disciplina e rigidez.

Para Toshiyasu Minowa,
um dos responsáveis pela apre-
sentação de mais de mil per-
cussionistas no Sambódromo
do Anhembi, a continuidade de-
penderá muito das pessoas en-
volvidas no projeto. “E para isso
é preciso formar bons líderes”,
conta Minowa, que calcula ter
percorrido mais de 80 mil km e
ensinado mais de 4500 pesso-
as somando as três vezes em
que esteve no Brasil.

“A passagem mais mar-
cante foi, sem dúvida, nas co-
memorações do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.
Estávamos apreensivos quan-

to à parte organizacional, mas
no final deu tudo certo porque
os brasileiros também são bas-
tante determinados”, assegu-
ra Minowa, afirmando que só
respirou aliviado ao término da
apresentação.

E o caminho até ser consi-
derado um top é árduo. Yoichi

Watanabe, por exemplo, tem
41 anos dedicados ao taikô.
Esse método, por sinal, foi uma
escolha da própria ABT para
priorizar a formação dos pra-
ticantes. Marcos Tanaka e
Victor Kouki Uemura são dois
dos 18 líderes que existem no
Brasil.

“No início, conhecia o taikô
apenas como instrumento que
acompanhava o bon odori. E
por não conhecer, achava que
o desgaste físico desnecessá-
rio. Mas depois que você pas-
sa a conhecer a doutrina e o
significado das músicas muda
de opinião”, destaca Marcos
Tanaka, afirmando que o Bra-
sil conta atualmente com cer-
ca de 80 grupos de taikô espa-
lhados por aproximadamente
60 cidades brasileiras.

Para o coordenador geral
da ABT, Naoyuki Gyotoku,
“taikô não é só tocar por to-
car”. “O aprimoramento téc-
nico depende muito do desen-
volvimento de alguns princípi-
os básicos. Daí a importância
de se incutir nas novas gera-
ções a educação que nossos
ancestrais nos transmitiram”,
diz Gyotoku.

(Aldo Shiguti)

Time júnior de Paranavaí participará
“oficialmente” de Concurso no Japão

O professor Toshiyasu Minowa durante curso no Centro Cultural Ibiúna

Como já acontece há seis
anos, o time júnior de Para-
navaí, atual Campeão Brasi-
leiro, representará o Brasil no
Concurso de Taiko do Japão
da categoria (até 18 anos in-
completos) que acontece no
dia 20 de março, na cidade
de Omiya, na província de
Saitama. O intercâmbio en-

tre os dois países é uma inicia-
tiva da Nippon Taiko Founda-
tion, patrocinada pela Nippon
Zaidan, por intermédio do pre-
sidente Hideaki Matsumoto e
da diretora executiva, Kazuko
Shiomi, que vem contribuindo
decisivamente para a evolução
do taikô brasileiro, além do di-
retor executivo Yoshiro

Nakanishi e diretor adminis-
trativo Kazuhiko Osawa.

E pela primeira vez desde
que surgiu o intercâmbio, um
time brasileiro participará não
como convidado especial,
como ocorria anteriormente,
mas disputando colocação
entre os 48 times do Concur-
so. (AS)
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FESTIVAL DO JAPÃO

Cobrança de comissões de patrocínios do 12º
Festival do Japão causa divergências no Kenren

Opresidente da Federa-
ção das Associações
de Províncias do Japão

no Brasil (Kenren), Akeo
Uehara Yogui, lamentou pro-
fundamente a carta que rece-
beu no dia 28 de janeiro do ex-
presidente do 12º Festival de
2009, Keiji Kato, cobrando
comissões de patrocínios con-
quistados por meio do seu es-
forço. Ele adiantou que base-
ado no estatuto do Kenren não
vai pagar os valores cobrados
por que Kato foi o presidente
do festival, e como dirigente
não pode ser remunerado ou
receber benefícios de qualquer
espécie, partindo daqui que o
valor não deve ser pago.

Na carta Kato alega que
em uma reunião da diretoria
executiva foi estabelecido que
fosse pago 6% de comissão
para quem apresentasse novos
patrocinadores, porém Akeo
Yogui afirmou que o que foi
estabelecido é que apenas ter-
ceiros teriam direito a receber.
Só que foi uma medida toma-
da pela diretoria anterior e não
pela diretoria atual. Sendo as-
sim o que não foi aprovado em
uma reunião geral, ele enten-
de que vale para àquela dire-
toria executiva e não para a
atual.

“As comissões são para
terceiros e não para dirigentes.
A alegação do Kato de que na
época do evento ele já não
pertencia mais ao quadro, é
verdade. Em julho ele não era,
ficou até o final de março. Se
não quisesse continuar, de

O presidente do Kenren Akeo Yogui e Keiji Kato, que reivindica o pagamento de comissões

DIVULGAÇÃO

APOSENTADORIA

Dekasseguis poderão usar o
tempo de contribuição no Japão
Osecretário de Políticas

de Previdência Social,
Helmut Schwarzer, e o

diretor para a América do Sul
do Ministério das Relações
Exteriores do Japão, Masahi-
ro Takasugi, assinaram no úl-
timo dia 29 o texto com as re-
gras técnicas do acordo previ-
denciário que irá garantir pro-
teção social a cerca de 500 mil
trabalhadores do Brasil e do Ja-
pão. A aproximação entre os
sistemas previdenciários dos
dois países começou em 2004,
com o início da troca de infor-
mações sobre o funcionamen-
to dos sistemas.

A assinatura do documen-
to ocorreu durante a segunda
rodada formal de negociação
do acordo previdenciário en-
tre Brasil e Japão. O grupo,
que esteve reunido em Brasí-
lia desde o dia 25, definiu as
cláusulas sobre a operaciona-
lização do acordo nesta se-
gunda-feira (1).

O secretário de Políticas
de Previdência Social ressal-
tou que a conclusão do texto,
com as regras técnicas, é um
passo importante em direção
ao acordo final. Ele explicou
que, tão logo sejam definidos
os ajustes administrativos, o
texto final será submetido aos
setores jurídicos dos dois paí-
ses. “Após a análise jurídica,
o texto poderá ser assinado
pelas autoridades brasileiras e
japonesas”, observou.

Depois dessa etapa, o
acordo será encaminhado à
ratificação dos Poderes
Legislativos dos dois países.
Segundo Helmut, a expectati-
va é de que a assinatura pelas
autoridades brasileiras e japo-

nesas ocorra ainda este ano e
que entre em vigor em 2011.

Benefícios – Com a vigên-
cia do acordo, os brasileiros
que vivem no Japão poderão
usar o tempo de contribuição
naquele país para requerer
benefícios de aposentadoria
por idade, por invalidez e pen-
são por morte aqui no Brasil.
O acordo também possibilita
que trabalhadores de empre-
sas transferidos para um des-
ses países poderão continuar
contribuindo no país de origem
durante o prazo de cinco anos,
com possibilidade de prorro-
gação por mais 3 anos. Hoje
existem cerca de 300 mil bra-
sileiros no Japão e 90 mil ja-
poneses no Brasil.

Para o secretário de Políti-
cas de Previdência Social, além

dos brasileiros que atualmente
vivem no Japão, também po-
derão ser beneficiados aque-
les que já residiram naquele
país. Ele, no entanto, ressaltou
que só poderá se beneficiar do
período trabalhado no Japão
quem não solicitou resgate cor-
respondente ao valor pago com
as contribuições à seguridade
social. “É que no Japão o tra-
balhador pode pedir reembol-
so do valor gasto com contri-
buição”, esclareceu Helmut.

O diretor para a América
do Sul do Ministério das Re-
lações Exteriores do Japão
disse que o acordo vai contri-
buir para melhorar as relações
entre os dois países, principal-
mente na área do comércio.
Segundo ele, as empresas ja-
ponesas instaladas no Brasil
ficarão mais incentivadas a

investir aqui. Ele disse ainda
que torce para que o acordo
seja ratificado o mais breve
possível.

A aproximação dos siste-
mas previdenciários começou
em 2004 e, em 2005, foi for-
mado no Brasil, um grupo de
trabalho para a troca de infor-
mações sobre os respectivos
sistemas previdenciários. No-
vos debates ocorreram em
2006, no Japão, e em 2008, em
Brasília.

Em junho de 2009, uma
missão interministerial brasi-
leira esteve no Japão para a
primeira rodada formal de ne-
gociação. No mesmo período,
ocorreram reuniões com au-
toridades do executivo e le-
gislativo japoneses.
(do site do Ministério da
Previdência Social)

Brasileiros que vivem no Japão poderão usar tempo de contribuição para requerer aposentadoria

ARQUIVO

Na correspondência com
data de 13 de janeiro Keiji
Kato argumenta que os 6% de
comissão seriam procedentes
do seu trabalho individual.
Kato alega que a comissão
havia sido estabelecida na reu-
nião da diretoria executiva do
Kenren realizada no dia 31 de
outubro de 2007, quando foi
definido que se apresentasse
novos patrocinadores para o

Festival do Japão receberia
uma quantia avaliada em R$ 19
mil.

Com relação a uma pen-
dência com a Schin em virtu-
de da não assinatura do con-
trato referente ao patrocínio do
11º Festival do Japão, no valor
de R$ 65 mil, como nenhum
documento foi assinado o di-
nheiro não chegou e provocou
uma despesa para o Kenren.

Na carta Keiji Kato relata
que prossegue procurando
uma resolução para o fato e
que caso receba o valor já
propôs o rateio do dinheiro do
patrocínio entre ele e a enti-
dade.

A reportagem do Jornal
do Jornal Nippak entrou em
contato com Keiji Kato, mas
não obteve sucesso em duas
tentativas.

Em carta, Keiji Kato alega que conquistou os
patrocínios dos parlamentares com seu esforço

acordo com o artigo 55 do es-
tatuto, ele tinha que entregar o
cargo dizendo que não era
mais dirigente, não trabalharia
mais voluntariamente, mas não
fez. Continuou como presiden-
te, praticou atos, saiu em fo-
tos, recebeu autoridades, dis-
cursou, deu entrevistas enalte-
cendo o trabalho voluntário de
todos”, destacou.

Dúvidas – Akeo Yogui conta
que têm dúvidas quanto a
emendas parlamentares de
Ministérios concedidas para
intermediário que para ele é
imoral. “Nós da comunidade
japonesa não podemos, en-
quanto eu for presidente, acei-
tar esse tipo de situação”, de-
fende. Questionado sobre se
concorda ou discorda de algum
item da correspondência de
Keiji Kato, Akeo Yogui con-
corda que Kato e toda equipe
trabalhou e desempenhou para
fazer um grande festival.

Para o presidente do
Kenren trabalhar e desempe-
nhar bem, quem assume um
cargo vê isso como obrigação,
quem trabalhou bastante como
ele e outras pessoas, fizeram
a obrigação, não tem mérito e
é o mínimo que puderam fa-
zer, se assumiram tem que fa-
zer as coisas bem feitas. “Não
questiono que ele se esforçou,
mas numa entidade como a
nossa onde trabalhamos volun-
tariamente, o Kato por um
motivo qualquer tentar tirar ou
reivindicar uma vantagem, em
sã consciência e ao receber a

carta, foi profundamente la-
mentável porque passa uma
imagem distorcida e ruim,
quando na verdade não é isso.
Tanto é verdade que a nossa
diretoria atual na reunião do dia
28 de janeiro, ninguém apoiou
uma reivindicação dele, foram
quase 100% de pessoas ainda
tem o espírito de trabalhar e
ajudar, aspecto esse que me
deixa bastante contente”, res-
salta.

Akeo Yogui lamenta a car-
ta recebida principalmente em
relação aos jovens que cola-
boram como coordenadores.
“O Festival do Japão é feito
pela juventude e todos eles
naquele pouco horário que tem
disponível tem ajudado volun-
tariamente, esse lado eu acho
o aspecto mais significativo e
bonito. Gostaria de tranqüilizar
a todos que nós somos os diri-
gentes e enquanto estivermos
aqui, as pessoas podem ficar
sossegadas que vamos traba-
lhar bastante e sem pensar em
vantagem nenhuma”, garantiu.

Akeo Yogui adiantou que a
situação não tem nenhuma ati-
tude a ser tomada, apenas co-
municar Keiji Kato que a carta
foi distribuída na reunião men-
sal da federação, levada para
conhecimento dos representan-
tes das províncias, abordada,
discutida e todos defenderam o
não pagamento. “Eu expliquei
que se fizesse o pagamento
estaria incorrendo, de acordo
com o estatuto. Não devo e não
vou pagar”, finaliza.

(Afonso José de Sousa)

A fábrica da Nissan em
Sunderland, na Inglaterra, é
destaque pela 12ª vez como a
maior produtora de automó-
veis, de acordo com a Associ-
ação dos Fabricantes e Produ-
tores de Automóveis daquele
país. Essa unidade produziu no
ano passado 338.150 veículos
de passeio, totalizando pouco
mais de um terço do total de
999.460 veículos produzidos
em toda a Inglaterra. Esse
dado a consolida como a maior
fábrica do país desde 1998.

Já o veículo de maior volu-
me produtivo foi o Qashqai,
com aproximadamente 200 mil
unidades. Mas a planta conta

ainda com outros dois mode-
los, Micra e Note. Estes dois
automóveis, que tiveram uma
produção em alta escala mes-
mo com a crise mundial, foram
impulsionados para suprir de-
mandas de mercado.

O Qashqai inclusive terá
uma nova versão e novo mo-
delo, com um design diferente
na frente, lanternas de LED,
novas cores e um novo motor
à Diesel. E Sunderland se pre-
para para iniciar a produção do
crossover Juke, que tem sido
desenvolvido e projetado para
fornecer aos consumidores al-
ternativas atraentes em veícu-
los compactos na Europa.

VEÍCULOS 2

Fábrica da Nissan na
Inglaterra é a maior do país

A Nissan está ampliando a
presença na Bahia com a aber-
tura das portas da concessio-
nária Sanvia na cidade de Fei-
ra de Santana (distante 100
quilômetros da capital Salva-
dor), segundo município mais
populoso do estado. Esta é a
segunda concessionária
Nissan do grupo Sanvia, que
também administra a Sanvel,
em Aracajú (SE). O vice-pre-
sidente comercial da Nissan
do Brasil, Tai Kawasaki, diz
que a mais nova concessioná-
ria é mais outro passo na ofer-
ta de uma ampla rede de aten-
dimento. “A expansão da nos-
sa rede é um dos nossos prin-
cipais objetivos, já que, além de
oferecer suporte ainda maior
aos nossos clientes, também é
um importante passo para a
consolidação da marca no
mercado brasileiro“, afirma.

VEÍCULOS 1

Nissan inaugura segunda
concessionária no Nordeste

Com 1,5 mil m2 de área
construída, a Sanvia vai ofe-
recer à população da região os
modernos modelos Livina,
Grand Livina, Livina X-Gear,
Pathfinder, X-TRAIL, Sentra
Flex, Tiida Flex, Murano,
picape Nova Frontier e o es-
portivo 350Z, uma linha de au-
tomóveis que reflete a melhor
fusão entre tecnologia, perfor-
mance e design e que atende
a diversos perfis de clientes.

Para o gerente geral, Sér-
gio Domingues a Sanvia irá aju-
dar a suprir especialmente a
forte demanda de picapes na
região, com a oferta, por
exemplo, da Nova Frontier.
“Com a Nissan temos a opor-
tunidade de oferecer veículos
diferenciados e de alta quali-
dade. Queremos também ga-
rantir a excelência na presta-
ção de serviços”, diz.
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Liga Nipo-Brasileira é um exemplo
para os praticantes da modalidade

TÊNIS DE MESA

O Instituto Cultural Niten
promoveu no dia 3 de feverei-
ro na Associação Hokkaido de
Cultura e Assistência, a pales-
tra com o tema “Dificuldades
no Caminho”, ministrada pela
presidente do Conselho da Co-
munidade Budista Soto Zenshu
da América do Sul, Monja Coen
Murayama. Paralelamente ao
evento o instituto divulgou a pro-
gramação dos próximos even-
tos de 2010, como o relança-
mento do livro Shinhagakure

ARTES MARCIAIS

Monja Coen Murayama
ministra palestra no Niten

por Sensei Jorge Kishikawa
(presidente do instituto), possi-
velmente no dia do Samurai –
dia 24 de abril. Além do Tor-
neio Brasileiro de Kobudô que
acontecerá em maio, em Ribei-
rão Preto, bem como o 4º En-
contro Sul-americano no Rio de
Janeiro, em comemoração aos
dez anos do Niten Rio. A As-
sociação Hokkaido fica na Rua
Joaquim Távora, 605 – Vila
Mariana – São Paulo. Telefo-
ne: 5084-6422.

DIVULGAÇÃO

Monja Coen falou sobre as “Dificuldades no Caminho”

Em apenas 5 anos de exis
tência, a Liga Nipo-Bra
sileira de Tênis de Mesa

já realizou 38 torneios, movi-
mentando mais de 80 clubes
com 13.300 inscrições de
mesa-tenistas nas diversas eta-
pas, criando o ranking de clu-
bes e de atletas, premiando os
melhores do ano, com troféus,
medalhas, certificados, mate-
riais de tênis de mesa e televi-
sores.

Mantém sua galeria de
campeões desde seu início, em
agosto de 2004, e no último dia
14 de janeiro, reuniu mais de
40 dirigentes na sede do Clu-
be Piratininga, para a sua 1ª
Assembleia Geral de 2010.

O segredo? Está na credi-
bilidade dos seus dirigentes:

Conselho Consultivo: Mas-
saru Morita (Itaquera), Celso
Edamatsu (Represa) e Sussu-
mu Oyafuso (Casa Verde)

Diretores: Mauro Ikeda,
Massaki Morita, Alfredo Sou-
za, Osmir Tamura, Marcos
Yamada e Gilberto Murakami.

O início foi fundamental,
com o apoio total do Bunkyo,
através de Elzo Sigueta, idea-
lizado pelo presidente da Liga
Nipo, Yoshio Imaizumi, com o
apoio dos colaboradores Wal-
ter Ihoshi, Ushitaro Kamia e a
Butterfly do Brasil, Jornal
Nippak e Soraya Troféus.

Estes acima citados acre-
ditaram no sucesso da Liga
desde sua criação e até hoje
apóiam esta iniciativa, que já
entrou para a história da mo-
dalidade.

Mais uma inovação tem
espaço na Liga a partir deste
ano, quando foi criado o Tor-
neio de Equipes, 1ª Divisão e
2ª Divisão, quando as equipes,
em turno e returno (uma vez
em casa e a outra na casa do
adversário), se encontram em
busca do título.

Os objetivos deste evento
são os seguintes:

a) Intercâmbio entre os clu-
bes, novas amizades, aprendi-
zado na administração de clu-
bes, infraestrutura, modelos e
treinamentos;

b) Desenvolver no clube o
espírito de equipe, time, cola-
boração, união, já que o gran-
de defeito do TM é de ser um
esporte muito individual;

c) Aprender a torcer pela
sua equipe, aceitar o banco de
reservas, brigar e merecer um
lugar de titular nela e superar
os obstáculos para integrar o
time principal;

d) Valorizar seu clube, es-
paço, torcida uniformizada,
gostar e vestir a camisa dele;

e) Jogar numa mesa com
todas as atenções voltadas

nela, trata-se de uma missão
dificílima para o atleta, já que
o nervosismo, ansiedade e res-
ponsabilidade, são atributos que
devem ser treinados e desen-
volvidos;

f) Já que o tênis de mesa é
INDIVIDUAL, nós dirigentes
temos que desenvolver este
espírito nos jovens, já que a
atual sociedade, os grupos e as
empresas trilham para este
caminho de trabalho em equi-
pe, convivência e relaciona-
mento.
*Marcos Yamada

ARQUIVO PESSOAL

Um dos segredos do sucesso da Liga Nipo-Brasileira está na credibilidade dos dirigentes

A Uces (União Cultural e
Esportiva Sudoeste) realizou
no dia 31 de janeiro, na sede
da Acenbo (Associação Cul-
tural e Esportiva Nipo-Brasi-
leira de Osasco), o 32º Cam-
peonato Sudoeste de Sumô
Mirim, Infantil e Juvenil – nas
categorias masculino e femi-
nino. O evento contou com a

presença da consulesa Eiko
Obe, que mais uma vez con-
quistou a todos ao esbanjar
simpatia, do presidente do Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social), Kihatiro Kita, do
vereador de Osasco, Fábio
Yamato, e do presidente da
Acenbo, Sussumu Araki.

SUMÔ

Confira os resultados do 32º Campeonato Mirim e Infanto-Juvenil da Uces

Em decisão publicada no
“Diário Oficial” de São Paulo
no dia 19 de janeiro, a Justiça
determinou que o atacante do
Corinthians, Ronaldo, realize
um exame de DNA para veri-
ficar se o jogador é pai ou não
de um menino brasileiro que
vive em Cingapura.

O processo, instaurado por
Michele Umezu, mãe da cri-

ança, corre em segredo de Jus-
tiça desde o ano passado.

De acordo com o “Diário
Oficial” do Estado de São Pau-
lo, se Ronaldo se recusar a fa-
zer o teste, será responsabiliza-
do legalmente pela paternidade.

A advogada de Michele
Umezu, Cely McNaughton, diz
que não pode comentar nem o
processo nem a decisão.

FUTEBOL

Justiça de São Paulo determina que Ronaldo
faça exame de paternidade

“Em tese, nesse tipo de pro-
cesso de investigação de pa-
ternidade, quando o juiz deter-
mina que há indícios fortes de
que realmente o pai investiga-
do é o pai da criança, ele man-
da fazer o DNA e nesse caso
o pai não pode fugir. Ele pode
se recusar, mas caso se recu-
se, a paternidade vai ser de-
cretada”, afirma.

to; Mirim A: 1) Itapetininga, 2)
Osasco; Infantil B: 1) Capão
Bonito, 2) Osasco; Infantil A:
1) Capão Bonito, 2) Osasco;
Juvenil: 1) Capão Bonito

Individual Feminino – Mirim
C: 1) Pámela Paiva (Ibiúna),
2) Bárbara Almeida (Osasco);
Mirim B: 1) Geovana Batista
(Capão Bonito), 2) Juliana Fur-
tado (Itapetininga); Mirim A: 1)
Larissa Maciel Marques (Ita-
petininga), 2) Kethleen Paiva
(Ibiúna); Infantil: 1) Thais Fer-
nanda (Capão Bonito), 2)
Karen Jenifer (Capão Bonito);
Juvenil: 1) Juliana Rodrigues
(Capão Bonito), 2) Ellen Ro-
drigues (Itapetininga)

Equipe Feminino – 1) Itape-
tininga, 2) Ibiúna; Infantil: 1)
Capão Bonito, 2) Itapetininga;
Juvenil: 1) Capão Bonito, 2)
Itapetininga

Amistoso – Feminino Abso-
luto: 1) Juliana Medeiros (Ita-
petininga), 2) Fernanda Rojas
(Osasco); Masculino Leve:
1) Namerson Tiburcio
(Capão Bonito), 2) Genilton
Tibúrcio; Masculino Meio
Pesado: 1) Vitor Pastrello
(Osasco), 2) Allan Galvão
(Capão Bonito)

Em seu discurso, o diretor
do Departamento de Uces,
Takio Otaki, lembrou que “ao
longo destes 32 anos de com-
petições temos uma rica his-
tória de várias cidades da re-
gião e formação de atletas, in-
clusive para competições in-
ternacionais”. E destacou:
“Nosso objetivo é divulgar
cada vez mais este esporte tra-
zido pelos velhos imigrantes”.

Confira os resultados:

Individual Masculino – Mi-
rim C: 1) Gustavo Faria (Osas-
co), 2) Aldo Moreira Filho
(Capão Bonito); Mirim B: 1)
Bruno Morimoto (Osasco), 2)
Matheus Moura (Osasco); Mi-
rim A: 1) Edwin Taves (Itapeti-
ninga), 2) Luiz Gustavo
Cerqueira (Itapetininga); Infan-
til B: 1) Gustavo Katsuki (Osas-
co), 2) Lucas Mori (Osasco);
Infantil A: 1) Jose Carlos Cos-
ta Jr (Capão Bonito), 2) Elton
Caetano (Capão Bonito); Juve-
nil: 1) Rafael Ferreira Rodrigues
(Capão Bonito), 2) Lucas
Bonfim (Capão Bonito

Equipe Masculino – Mirim
B: 1) Osasco, 2) Capão Boni-

Cerimônia de abertura contou com a presença da consulesa Eiko Obe e demais autoridades

TAKIO OTAKI

As primeiras colocadas da categoria juvenil feminino

Evento foi realizado na Associação Hokkaido, em São Paulo
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KARAOKÊ

11ª edição do Concurso de Karaokê Beneficente
reúne cerca de 750 cantores no Shizuoka

Osparticipantes soltaram
à voz no último domin-
go (31), na 11ª Edição

do Concurso de Karaokê Be-
neficente promovida pela As-
sociação Pré-excepcionais
Kodomo-No-Sono que foi re-
alizada na Associação Shizuo-
ka Kenjin do Brasil, na Liber-
dade, em São Paulo. Foram
750 inscritos, sendo 697 parti-
cipantes em várias categorias.
O evento contou com as pre-
senças de representantes de
políticos, do presidente do Bun-
kyo Kihatiro Kita, presidente
do Conseg Liberdade Akio
Ogawa, Jorge Yamashita,
Shiguero Orita, Reimei  Yoshi-
oka Paulo Kubo, Inácio Hi-
rayama, Olimpio Kozonoe,
André Korosue, Akeo Yogui,
Maria Claudia Yoshida. Tam-
bém da cantora japonesa
Mariko Nakahiro.

De acordo com o presiden-
te da entidade Luiz Massao
Okamoto, um dos objetivos do
evento é arrecadar fundos para
as obras assistenciais da enti-

dade, com sede em Itaquera,
zona Leste da capital paulista.

“As pessoas vem aqui e soltam
à voz e o coração. Passam o

ano inteiro ensaiando para par-
ticipar do karaokê Kodomo-
No-Sono, de olho no paulistão.
Cerca de 700 cantores de vári-
as categorias e idades, desde
crianças até senhoras da ter-
ceira idade, procedentes da
capital, Campinas, Ribeirão Pre-
to, Jundiaí, Osasco, e outras ci-
dades”, diz Okamoto.

Os jurados da liga da União
Paulista de Karaokê (UPK)
tiveram a dura missão de jul-
gar os cantores durante o even-
to. Quem deu show à parte
foram os internos da Associa-
ção Pré-excepcionais Kodo-
mo-No-Sono, que mesmo com
suas limitações não se intimi-
daram diante do público pre-

Evento contou com a participação da nova geração, que desfilou seu talento no Shizuoka

LUCI JUDICE YIZIMA

Apresentação dos internos é sempre um momento aguardado pelo público

BAILE

Convites à venda para o Baile
Allegro no Mie Kenjin

Já estão à venda os convi-
tes para o próximo Baile
Allegro, que será realizado no
13 de fevereiro, das 19 às 24h,
na Associação Mie Kenjin do
Brasil (Av. Lins de Vasconce-
los, 3352 – próximo à estação
Vila Mariana do metrô) – o
novo endereço dos animados
encontros organizados pela
promoter Beth Yajima. No baile
inaugural, no último dia 30, a
casa ficou lotada com a pre-

sença da dançarina nikkei Dé-
bora Saito, que encantou a to-
dos com a sensual dança do
ventre.

Desta vez a animação fi-
cará por conta da Banda Rit-
mo & Arte. Haverá presença
de uma equipe de personal
dancer.

Informações e reservas
pelos telefones: 11/3209-2609
ou 9904-2237 (com Beth Yaji-
ma)

Baile acontece no próximo dia 13 de fevereiro com a Ritmo & Arte

DIVULGAÇÃO

sente, soltaram à voz, dança-
ram com direito a torcida or-
ganizada. A edição deste ano
teve uma característica espe-
cial, ou seja, os cantores dis-
putaram o estandarte Presi-
dente da República por equi-
pes; troféu Governador do Es-
tado de São Paulo para as ca-

tegorias A e especial; troféu
prefeitura de São Paulo para
premiar a categoria POP; tro-
féu Consulado Geral do Japão
em São Paulo para as catego-
rias Extra e Superextra; e o
troféu Kodomo-No-Sono para
a categoria infantil.

(Luci Júdice Yizima)

CONFIRA A TABELA ABAIXO DOS CAMPEÕES
Cat Kodomo G2 Airton Yoshida Kodomo-no-sono
Cat Pop Adriana Matsumoto Conjunto Musical Unidos
Cat S-ext-1 Massami Yano Maeda
Cat S-ext-2 Sergio Tanigawa Maeda
Cat S-ext-3 Taeko Yoshimura Hideo Hirose
Cat S-ext-4 Maria Jinno Horita Karaoke
Cat S-ext-5 Yoshiro Hada Hada
Cat S-ext-6 Shinichi Ijichi Campo Limpo
Cat Shinjin-2 Mario Hideshima Kazue Kakazu
Cat Star-1 Renato Chibana Campinas
Cat Tibiko A Harumi Miyamura Enka Mo Hanamiti
Cat Tibiko B Leticia Oshiro Maeda
Cat Pop Adriana Matsumoto Conjunto Musical Unidos
Troféu Prefeitura de São Paulo
Cat Gp A / Especial Isabela Kataoka (Sup292) Campinas
Troféu Governador do Estado
Cat Gp Extra / S Extra Sergio Tanigawa (249) Maeda
Troféu Consulado Geral do Japão
Melhor  Infantil Kazuki Kakuda Vila Nova Cachoeirinha
Trofeu Kodomo No Sono
Melhor Equipe Fernando Uessugui Massakatsu Sato “A”
Estandarte Presidente da República
Newton Abe e Edson Miyashino


