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8 de março - Dia Internacional da Mulher. Pare-
ce-me um dia qualquer...

Entretanto, que beleza! Flores por todos os la-
dos, os gentis cavalheiros não se esquecem de
nos parabenizar. Pela rua, mulheres carregam lin-
dos buquês de flores. Parecem-me todas sorrisos.
Chego a ficar eufórica.

De repente, ali jogada na sarjeta, eis que, como
que me apunhalando o coração alegre, vejo uma se-
nhora com uma criança no colo, a sugar com sofre-
guidão aquelas tetas que nada mais do que sofrimen-
to, frustrações, abandono, dores, vêm alimentá-la.
Mais adiante, outro quadro, a velhice desamparada.
Uma velha senhora, que em sua face enrugada atesta
anos sofridos, atesta mágoas, atesta solidão! Agora,
assim sentada naquela esquina, só sacia a sua fome
quando alguém lembra de lhe dar algo para comer!

Mulheres, mulheres! A nós até dedicaram dia
especial do ano. O Dia Internacional da Mulher! O
que vamos comemorar? Comemorar a mulher dis-
criminada, a velhice desamparada, a mulher aban-
donada, a mulher violentada? Nós que temos um

lar harmonioso, uma família que nos ama, será que
não poderíamos estender o nosso carinho a nossa
atenção para outras menos favorecidas?

Vamos, nesse ensejo, pensar e repensar nesses
problemas que parecem, e o são, eternos. Vamos
buscar soluções. Vamos tomar atitudes. Não adian-
ta, nesse dia, enchermos os vasinhos de flores chei-
rosas, mas, vamos partir para uma luta maior, uma
luta com o coração cheio de amor, fé e esperança.

Embora a labuta diária nos embruteça, a labuta
daquela mulher que luta pela sobrevivência, antes
da dos seus depois a dela, daquela mulher que ma-
druga para trabalhar fora, não sem antes, deixar tudo
preparado para os que ficam em casa, daquela mu-
lher que com carinho e abnegação se dedica inteira-
mente ao trabalho doméstico, não nos esqueçamos
que nos cabe , além de prover fisicamente a nossa
família, um papel imenso, um papel nobre e muito
digno de consolar corações sofridos, de encher de
esperanças a alma desacreditada, de cobrir de amor
os seres carentes e necessitados.

Nessas horas difíceis por que passa o país, o
mundo, o nosso desempenho é decisivo. Não nos
deixemos abater pelo desânimo. Roguemos a Deus
que nos dê forças para ficarmos acima de todas as
injustiças, das intransigências dos poderosos, dos
erros, para podermos trazer à baila a esperança, o
amor, a sensatez!

Ninguém pode se esquecer que tanto a Alema-
nha como o Japão se reergueram, após a guerra,
com a determinação e trabalho das mulheres, mes-
mo porque a mão-de-obra masculina se perdeu na
estupidez da guerra.

E a lei? Como encara a mulher? No intuito de
protegê-la cobre-a com seus artigos, seus incisos,
mas, é fria, e não raras vezes, indiferente e incapaz
de ajudá-la em sua missão. Quando as famílias vi-
vem em harmonia não há qualquer problema, mas,

nas desavenças, quantas vezes, a mulher é
crucificada e prejudicada.

Basta lembrarmos, em caso de separação,
consensual ou litigiosa, com ou sem pensão, a gran-
de prejudicada, ainda, é a mulher. Quantas percorrem
o caminho demorado e difícil do judiciário para rece-
ber a pensão, às vezes nem a sua, mas de seus filhos.
A par disso, na maioria das vezes, e eu só posso
entender que é no sentido do mais alto altruísmo, da
mais profunda abnegação, que a mulher concorda
em ficar com os filhos durante a semana e o homem
nos finais de semana alternados ou não. Ela fica com
os mais duros encargos, porque é durante a semana
que a rotina da vida dos filhos faz dela aquela que só
dá ordens, que cobra, que fica brava, enquanto o
papai os leva ao Mc Donald’s , aos shoppings e com-
pra presentes! E, na maioria das vezes trabalha fora
para enfrentar os gastos da família, tanto quanto o
ex-marido. Quer nos parecer que, neste aspecto, a
situação da mulher é bastante injusta. O que é muito
bom, é que nos dias de hoje já estamos notando pro-
fundas mudanças na relação marido/mulher, quer pela
conscientização de ambos, quer pelo fato de a mulher
estar trabalhando fora e concorrendo em igualdade
de condições com o homem, e, consequentemente,
os encargos domésticos e a assistência aos filhos
passam a ser compartilhados.

Nós que temos o nosso lar harmonioso, marido
e filhos maravilhosos, acreditem, somos privilegia-
das e abençoadas. Assim, nas dificuldades não es-
moreçamos, porque elas existem e existirão, entre-
tanto, enfrentem todas as dificuldades que surgi-
rem com aquela força interior de leão que possuí-
mos, pincelemo-na com a candura de uma flor, com a
rigidez do aço e com  a imensidão do amor.

Nas injustiças, não há necessidade de sairmos
em passeata, de bater panelas. Mesmo caladas, te-
nham certeza, que o nosso silêncio é um grito alto

que encontra eco no coração dos que nos rodei-
am. Não nos preocupemos em nos impor, pois, a
nossa condição de mulher, esposa e mãe já nos
impõe. Portanto, não há necessidade de darmos
ordens sem fins, de cobranças, de críticas inúteis
e, em assim sendo, faremos de nosso lar , do nosso
ambiente de trabalho e de nossa roda de amigos,
um lugar repleto de harmonia, de amor, sem brigas,
sem intrigas. Lembremos que nas brigas familia-
res, nas desavenças com amigos, não há vencedo-
res, não há vencidos, são todos perdedores.

Mulheres, não pensem que caladas seremos
sufocadas, mas, tenham certeza, inertes seremos mas-
sacradas. A nossa ação reside no nosso desempe-
nho como mulher, esposa, mãe, profissional cheia de
esperança, amor, coragem, sabedoria, porque de nós
muito dependem nossos familiares, a nação e a hu-
manidade. Exijam, de quem quer que seja respeito.

Como derradeiro enfoque, não pensem que te-
mos de lutar contra os homens, muito pelo contrá-
rio, nós temos que lutar com eles, por eles e por
nós, e, neste particular, penso ser de muita propri-
edade a mensagem de autoria desconhecida que
transcrevo:

“A mulher foi feita da costela do homem. Ela
não foi criada da sua cabeça para não superá-lo,
nem de seu pé para não ser pisada. Ela foi feita do
seu lado para ser igual a ele, de debaixo de seu
braço para ser protegida por ele e de perto de seu
coração para ser amada por ele.”

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

* Excepcionalmente nesta semana  a coluna Legislação é
especial sobre o Dia Internacional da Mulher

8 de março - Dia
Internacional da Mulher

Engana-se quem imagina
que a ala masculina ignora o Dia
Internacional da Mulher. “Na
minha opinião, trata-se da data
mais importante do calendário”.
A declaração é do presidente do
Bunkyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa), Kokei Ueha-
ra, que em seus discursos faz
questão de frisar que gostaria de,
um dia, ver o cargo ocupado por
uma representante feminina.

Segundo ele, o Dia Internaci-
onal da Mulher é uma ocasião
para comemorar as conquistas,
“mas também de muita reflexão e,
principalmente, de ação”. “O
mundo ainda é muito machista.
Apesar de elas terem conquista-
do espaços importantes, ocupan-
do postos nas mais diversas áre-
as, seja na política, na educação
e na indústria, a distribuição de
cargos ainda é desigual. Se há
50% de homens e 50% de mulhe-
res, elas deveriam ocupar 50%
dos cargos mais importantes
caso contrário, o mundo vai ficar

como está”, observa Kokei, expli-
cando que “quando digo que um
dos meus sonhos é ver uma mu-
lher na presidência do Bunkyo, é
apenas um exemplo porque quero
ver também em outras presidênci-
as, nos Ministérios, nas Nações
Unidas...”. Para ele, o sonho tal-
vez se realize daqui a três ou qua-
tro gerações. “As mulheres estão
assumindo a dianteira, mesmo na
comunidade nikkei, que é mais fe-
chada, mas ainda há muito que
conquistar. Se as mulheres já man-
dam em casa, deveriam mandar
também fora dela”, decreta Kokei.

Igualdade – O artista plástico Ta-
kashi Fukushima concorda. Pelo
menos em parte. “A divisão, tanto
no lar como na vida profissional,
tem que ser por igual. Até pela pró-
pria natureza, as mulheres conse-
guem administrar e organizar os
pensamentos melhor que os ho-
mens e nessa virada de milênio,
estão conseguindo ocupar seu
espaço, mas acho que essa con-

O que eles pensam sobre elas
quista deve ser algo natural. Mes-
mo para os homens, não é legal
ficar assumindo esses papéis”,
opina. Para ele, o 8 de março é uma
data importante mas que teria que
ser celebrado todos os dias.
“Acho que só vai ocorrer uma
grande mudança no mundo se as
mulheres conseguirem assumir
papéis de destaques na socieda-
de, embora isso seja muito difícil”,
admite Takashi, acrescentando
que, nas artes plásticas, a partici-
pação das mulheres é “indistinta”.

“É uma das áreas que tem me-
nos discriminação. Se elas não
participaram antes, ou é porque
não tinham interesse ou porque
não tinham meios para chegar por
estarem envolvidas com outras ati-
vidades. Mas as mulheres estão
cada vez mais independentes e tra-
zem essa motivação”, destaca.

Mudança – Para o vereador
Wiiliam Woo (PSDB), pré-candi-
dato a deputado federal, o Dia
Internacional da Mulher deve ser

celebrado porque “há pouco
tempo elas eram apenas as do-
nas do lar”. “Hoje, são chefes
de famílias. Vejo isso como um
sinal positivo porque reflete
uma mudança de comportamen-
to da sociedade. As mulheres
conseguiram ocupar um espa-
ço que nenhuma etnia conse-
guiu. Elas conseguiram aliar a
qualidade divina, que é gerar
filhos, com um crescimento
esplendoroso em todos os se-
tores da sociedade”, destaca o
vereador tucano, acrescentan-
do que essa mudança ocorre
também na política.

“No meu Gabinete, 40% da
minha equipe é formada por mu-
lheres. Como viajo muito pelo
interior, vejo que a participação
feminina tem crescido no campo
político. Tanto que as minhas
reuniões de trabalho são feitas,
em maior freqüência, com
prefeitas e vereadoras”, brinca
Wiliam Woo.

(Aldo Shiguti)

Inês Kawamoto, Helena
Deyama e Ana Lima. Apa-
rentemente, elas não têm

uma ligação direta entre si.
Mas cada uma a sua maneira
conseguiram conquistar um
espaço em redutos até então
freqüentados mais pelo clube
dos bolinhas. Através dessas
três personagens, o Jornal do
Nikkey presta uma homena-
gem a todas as mulheres no
Dia Internacional da Mulher,
celebrado no dia 8 de março
(quarta-feira).

Para Inês, a profissão de
medicina não foi suficiente para
sentir que contribuía à socieda-
de. “Formei-me em 1982 como
médica e comecei a atuar no
meu município em serviço pú-
blico e particular. Você sabe
que uma Santa Casa sempre
vive em dificuldades, salvo ra-
ras exceções. E daí surgiu mi-
nha vontade de tentar mudar
essa situação, tendo outros ins-
trumentos para melhorar a saú-
de pública”, conta Inês, atual
vice-prefeita de Registro (SP),
sobre como surgiu interesse em
atuar na política. Começou
como vereadora (92-96), can-
didatou-se a prefeita nas elei-
ções seguintes – mas não ven-
ceu –, e voltou à ginecologia e
obstetrícia. De volta à Câmara
Municipal em 2000, Inês presi-
diu a bancada por dois anos, e
isso a animou a dedicar-se no-
vamente à carreira, sem esque-
cer-se, no entanto, do consul-
tório. “Foi uma experiência
muito boa e tive oportunidade
de fazer composição [pelo
PSDB] com o prefeito Clóvis
[Mendes], do PMDB. Minha
missão é ajudar na área da saú-
de e melhorar a vida das pes-
soas, e temos conseguido reali-
zar alguns avanços.” Na sua
visão, a mulher já tem na es-
sência um espírito corporativo,
benéfico para a política. “Acho
que na vida pública ela entra vo-
cacionada para a área social,
até pela própria natureza, com
seu instinto protetor. Mas a mu-
lher ainda está tímida nessa
área, primeiro pela desvanta-
gem de iniciar um pouco mais
tarde, pelo papel de mãe, o que
dificulta seu ingresso.”

Mãe de Carolina, Reginal-
do, Roberto e Camila, todos
universitários e de quem tem
orgulho, a vice-prefeita está
satisfeita com suas conquistas,
representando o papel femini-
no. “Sinto-me realizada e ven-
cedora. Estabeleci a política

como uma missão de vida, bem
como ser médica, e assim aju-
do a desenvolver a sociedade.
Sei que temos de avançar bas-
tante para se igualar aos ho-
mens em todos os sentidos,
mas no nosso país estamos
evoluindo.”

Velocidade e aventura - Ela
quer se igualar à Seleção Brasi-
leira de futebol. Ser penta. “Sou
a única tetra no Raid do Batom
e estou atrás do penta.” Quem
manda o recado é a piloto de off
road Helena Deyama, ao lado
de uma navegadora, que dispu-
ta na manhã de hoje a 19ª edi-
ção da competição, na cidade de
Ribeirão Pires.

Motociclismo (modalidade
trail), ciclismo, natação,
trekking, mergulho, entre outras
atividades out-door, são algu-
mas das atividades já pratica-
das por esta colecionadora de
títulos. E além de piloto, Hele-
na é designer gráfico e artista
plástica. A grande conquista que
ela elege foi o Campeonato
Brasileiro de Rally Cross Coun-
try, em dezembro do ano pas-
sado, pela categoria
SuperProduction. “Foi uma vi-
tória pessoal muito grande, por
ser um campeonato a nível na-
cional, com os melhores pilotos
do Brasil inteiro”, gaba-se.

“Sempre gostei de moto,
aventura, de andar na terra, e
havia certo descrédito com os
rapazes, pois causava estranhe-
za para eles. Achavam que eu
ia atrapalhar, mas fui na primei-
ra prova e ganhei.” Era o 4º
Raid da Primavera, de 1995.

Depois vieram muitas ou-
tras corridas e participação em
seis edições do Rally dos Ser-
tões, o maior da América La-
tina, com a única equipe femi-

nina na categoria. Dessa for-
ma, Helena deu mais credibili-
dade e confiança ao seu nome.
É convidada por montadoras
para estrear novos carros em
competições e até ser instru-
tora de curso de pilotagem.
Seu 1,55m, “sou pequena e
delicada, como toda nissei”,
não a impede de agir com gar-
ra. “Não é tanto força física,
como numa moto. Com o car-
ro tem de ter mais preparo fí-
sico e resistência, mas qualquer
mulher pode fazer, apesar de
não ser uma praia feminina.
Os homens que possuem mais
gosto pelos esportes automo-
tivos, mas é preciso apenas ter
a vontade e se dedicar”, incen-

tiva a piloto patrocinada pela
Goodyear.

“Espero servir de incentivo
para que outras mulheres par-
ticipem do esporte. Para aque-
las que são apaixonadas pelo
automobilismo, que sei que não
são poucas, mas se limitam a
espectadoras, fica o meu in-
centivo. Acreditem, provem do
que são capazes, não tenham
medo de enfrentar os desafi-
os, aproveitem o seu talento
pensando na sua própria reali-
zação. É isso que nos leva cada
vez mais longe e mais alto nos
nossos objetivos.”

Uma das apaixonadas e
que agora ostenta uma con-
quista inédita no mundo é a pi-

loto de motovelocidade Ana
Lima. Aos 25 anos, a também
pequenina de 1,60m e 42kg não
vê em seu porte obstáculos
para enfrentar as pistas no
meio da ala masculina.

Em novembro de 2005, tor-
nou-se campeã da categoria
125 cc. “O máximo, foi legal.
Foi um ano muito duro para mim
e minha equipe. Ganhar um tí-
tulo não é nada fácil. Estou es-
perando uma carta [das confe-
derações] para atestar que fui
a única mulher no mundo a ven-
cer um campeonato de moto-
velocidade em categoria mista.
Pelo que levantamos não tem
nenhuma outra mulher, e fiquei
muito feliz”, suspira.

Mas nem tudo são flores.
“Nos esportes a motor tudo é
mais difícil”, conta Ana, que
entre as empresas patrocina-
doras tem a Ajinomoto. “Não
posso dizer que sofro, os ho-
mens não gostam de ser ultra-
passados. Mas acho que a
mulher tem uma vantagem por
ser paparicada. O chefe da
minha equipe, Miguel Panades,
diz que as mulheres são mais
dedicadas e escutam mais, por
isso é mais fácil de lidar.”

Com esse prêmio, uma nova
decisão. Para este ano, Ana
resolveu se transferir para a
categoria 250 cc, como já ha-
via definido desde o início de
2005. “Achei que para 500 cc

o pulo ia ser muito grande. Mas
estou preocupada, pois desde a
última etapa só consegui fazer
três treinos. Estamos fazendo
ajustes na moto e na piloto tam-
bém”, diz, rindo. No entanto, diz
que se acertou com a máqui-
na. “Acabei me casando com
a moto, e estamos na expecta-
tiva. Vamos batalhar de novo
pelo título”, afirma com convic-
ção, agradecendo sempre o
apoio da equipe Panades
Racing Team. A primeira eta-
pa será no próximo fim de se-
mana, com treinos livres e
qualifying no sábado e a prova
no domingo, no autódromo de
Interlagos, em São Paulo.

Mãe de Mariana, de 8 anos,
divide seu tempo entre as preo-
cupações de casa e da carreira,
que não pretende largar tão
cedo. “Tenho percebido que é
um esporte que está crescendo,
o público tem se interessado mais
e está comparecendo, então a
motovelocidade está em cons-
tante evolução”, anima-se.

“Nesse dia especial de 8 de
março fico feliz em abrir novos
caminhos para a mulher, aque-
las que estão por vir, e também
por ser mãe e piloto. O come-
ço foi difícil porque tive de pro-
var que sou boa piloto, mas me
adaptei bem. Digo que é uma
coisa que está no sangue e não
posso mais ficar longe.”

(Cíntia Yamashiro)

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Vitoriosas, mulheres nikkeis superam desafios na carreira,
ganham destaque e disputam espaço com os homens

... e  Ana Lima

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

A vice-prefeita Inês Kawamoto As pilotos Helena Deyama...
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Otradicional Festival de
Música e Dança Fol-
clórica Japonesa

(Gueinoosai), que este ano
chega a sua 41ª edição, será
realizada nos dias 24 e 25 de
junho, mas a Comissão de
Música e Dança Folclórica
Japonesa, responsável pela
organização do evento, já
anuncia novidades.

Segundo o presidente da
Comissão, André Korosue, a
proposta é buscar uma forma
de otimizar a programação,
priorizando a qualidade e não
a quantidade. E, também, de
fortalecer o relacionamento
com as novas gerações de des-
cendentes e os não-descen-
dentes de japoneses. O objeti-
vo, seguindo a filosofia da atu-
al diretoria do Bunkyo (Socie-
dade Brasileira de Cultura Ja-
ponesa), é conquistar uma “cli-
entela diferente”, formada,
principalmente, pelas novas
gerações e pelos não descen-
dentes “que gostam e admiram
a cultura japonesa”.

Assim, para a 41ª edição do
Festival a idéia é promover a
revitalização do evento para
transformá-lo num espetáculo
das melhores atrações da tra-
dicional “arte japonesa de pal-
co” , como é chamado o
gueino, que envolve a música,
dança e teatro.

Para promover essa revita-
lização, informa André
Korosue, serão introduzidas
mudanças na seleção dos par-
ticipantes até agora adotada.
Com exceção da dança folcló-
rica, cuja seletiva está progra-
mada para o próximo dia 2 de
abril, para as outras atrações
serão convidadas aquelas sele-

cionadas pelas respectivas As-
sociações ou Federações.
Como exemplo, cita que, para
as atrações de taiko serão con-
vidados os grupos indicados
pela Associação Brasileira de
Taiko e os primeiros colocados
no campeonato; os grupos de
Yosakoi Sooran também serão
os vencedores do Concurso.

Com isso, haverá também
uma redução no número de
atrações, de 70 para cerca de
50 em cada dia do evento. “No
ano passado foram seleciona-
dos mais de 30 grupos de dan-
ça. Este ano, selecionaremos
apenas três, além das apre-
sentações das professoras.
Queremos tornar o espetácu-
lo mais agradável e evitar cor-
rerias de última hora, como
acontecia no passado”, conta
Korosue, acrescentando que
“para evitar críticas, convoca-
mos uma reunião com todas as
professoras para expor nossas
sugestões”. “Felizmente, rece-
bemos muito apoio”, garante.

Vitrine – O objetivo principal
é divulgar o mais amplamente

possível essa arte japonesa de
palco. Assim, no dia do Festi-
val, todas as atrações, antes da
apresentação, terão explica-
ções em duas línguas, em ja-
ponês como vinha sendo feito
até então e, em português. A
preocupação com a introdução
do português é proporcionar
maior contato e conhecimento
sobre cada uma das modalida-
des aos nikkeis e não-nikkeis
que, apesar de não falarem a
língua, estão interessados em
arte japonesa.

Para Korosue, a introdução
dessa novidade pode vir a ser
mal interpretada parecendo
“segregação dos isseis, a pri-
meira geração de japoneses”.
“Muito pelo contrário, a apre-
sentação em japonês será
mantida, acrescentando-se a
língua portuguesa, justamen-
te como forma de propiciar a
interação do público em geral
e, conseqüentemente, maior
valorização dos artistas que
continuam lutando pela pre-
servação da arte japonesa de
palco”, explica ele, acrescen-
tando que “a proposta da So-

CULTURA

Comissão prepara mudanças para o 41º
Festival de Música e Dança Folclórica

ciedade Brasileira de Cultura
Japonesa é justamente a de
preservar e divulgar a cultura
japonesa também para os não
descendentes”. “Não quere-
mos de formar alguma tirar o
lugar dos isseis, os quais res-
peitamos e temos apreço”,
destaca Korosue, lembrando
que as mudanças já estavam
sendo estudadas há cerca de
três anos, quando da posse da
atual diretoria – na época, era
vice-presidente desta mesma
Comissão. “Decidimos
colocá-las em prática como
forma de garantir a sobrevi-
vência do próprio Festival. E
para atingirmos esse objetivo
devemos atrair a participação
dos jovens e dos não descen-
dentes”, afirma Korosue, ob-
servando que “80% dos fre-
qüentadores do Festival têm
mais de 60 anos”. “Por isso,
a apresentação era toda feita
em japonês. Muitas vezes,
quem não entende o idioma
fica sem entender também a
história e, conseqüentemente,
a essência da música ou da
dança”, destaca Korosue, an-
tecipando que terá um primei-
ro ensaio no Bunka Matsuri,
programado para 21 de maio.
“Acreditamos, assim, que o
Festival de Música e Dança
Folclórica Japonesa se trans-
formará numa vitrine das me-
lhores atrações da arte japo-
nesa de palco”, revela. “E,
sua maior divulgação poderá
resultar em convites de vári-
as localidades interessadas
em apresentar as melhores
atrações tipicamente japone-
sas, valorizando os artistas
convidados”.

(Aldo Shiguti)

Evento é considerado um dos mais tradicionais da comunidade

DIVULGAÇÃO

Com essa decisão, a Paula
Souza de Lins terá alçada para
propor criação de novos cur-
sos, contratar professores e
funcionários. Segundo o enge-
nheiro Kooshi Nakai, diretor da
unidade, é sua intenção insta-
lar os cursos de Eletrotécnica,
Curtimento de Couro e Infor-
mática Diurno, além dos já
existentes como Edificação,
Administração, Enfermagem e
Preparo de Carne, este em
convênio com o Frigorífico
Bertin. O prédio está passan-
do por amplas reformas, rece-
bendo maquinarias e laborató-
rios. Até maio deverá estar
com toda a infra-estrutura
pronta. Para isso, tem recebi-
do amplo apoio do prefeito
Waldemar Sândoli Casadei.

Quem é Nakai – Como des-
cendente de japonês, Kooshi
Nakai é avesso à publicidade.
Foi difícil obter esta pequena
entrevista. Com a extinção dos
cursos profissionalizantes no
âmbito da Secretaria da Edu-
cação, ele foi o grande bata-

lhador para que Lins não ficas-
se fora dessa modalidade edu-
cacional, conseguindo que a
Secretaria de Ciência e Tec-
nologia permitisse o funciona-
mento de uma extensão de
Cafelândia, em agosto de
1998. E já formou 15 turmas.

Hoje a escola possui 550
alunos. Ele é casado com a
dona Júlia Midori também for-
mada em Técnico de Edifica-
ção e tem dois filhos. Formou-
se na Capital, pela famosa Es-
cola Técnica Getúlio Vargas,
em 1967. Foi o primeiro a se
instalar em Lins. Convidado
para lecionar na então Escola
Industrial Fernando Costa nun-
ca mais parou de ensinar. Mais
tarde se formaria também em
Engenharia Civil.

O seu sonho, apesar de
olhares enviesados de alguns
professores de lousa, giz e sa-
liva, agora, é criar também um
curso de nível médio de alta
qualidade como existe na Ca-
pital e, claro, trazer a Fatec, a
Faculdade de Tecnologia Es-
tadual.

Para quem não sabe, o en-
genheiro Nakai foi o constru-
tor, em sentido literal, do pré-
dio da Abcel (Associação Be-
neficente, Cultural e Esporti-
va de Lins), pondo a mão na
massa, e com isso perdendo
um ano da faculdade. Enquan-
to o prédio estava preste a ser
inaugurado com o carnaval de
1980, ele dava o último reto-
que na pintura, serviço não re-
munerado. Mais tarde cons-
truiria o prédio do pensionato
da mesma entidade, ganhando
então pelo projeto e adminis-
tração da obra.

(Shigueyuki Yoshikuni)

CIDADES/LINS

Escola Politécnica conquista
autonomia e deve ter novos cursos

O engenheiro Kooshi Nakai

SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

O professor japonês Nori-
chika Kanie é o convidado do
próximo dia 10, para uma pa-
lestra que será realizada pelo
Consulado Geral do Japão em
São Paulo, Escola Politécnica
da Usp e Associação dos Bol-
sistas do Governo Japonês
“Monbukagakusho”, que dis-
cutirá sobre o meio ambiente.

O tema a ser debatido é
“Aquecimento Global e Pers-
pectivas após Protocolo de
Kyoto”, muito divulgado na
mídia atualmente e cuja pro-
posta tem provocado muitas
mudanças e estratégias na po-
lítica mundial.

O especialista Kanie é pro-
fessor da Faculdade de Ciên-
cia da Decisão e Tecnologia do
Instituto de Tecnologia do Ja-
pão (TITech), tendo lecionado
anteriormente na Faculdade de
Direito e Estudos Policiais da
Universidade de Kitakyushu.
É doutor em Mídia e Gover-
nança pela Universidade de
Keio, após estudos no Reino
Unido e na Holanda, e também

PALESTRA

Professor aborda aquecimento
global e Protocolo de Kyoto

doutor associado do Instituto
de Estudos Avançados da
United Nations University
(UNU-IAS). Sua área de in-
teresse em pesquisa, além de
política ambiental global, inclui
governança e diplomacia mul-
tilateral.

O evento, gratuito, come-
ça às 16h30 da próxima sex-
ta-feira e será no Auditório da
Engenharia Mecânica da Poli-
Usp. Haverá tradução simul-
tânea do inglês para o portu-
guês. É necessário fazer ins-
crição prévia até a segunda-
feira (6) pelo telefone 11/
3254-0100 (Departamento
Cultural) ou e-mail
cgjcultural2@arcstar.com.br.

PALESTRA “AQUECIMENTO
GLOBAL E PERSPECTIVAS APÓS
PROTOCOLO DE KYOTO”
QUANDO: DIA 10 DE MARÇO, ÀS 16H30
– ABERTURA DO AUDITÓRIO ÀS 16H

ONDE: POLI-USP – AV. PROF. MELLO

MORAES, 2.231, CIDADE UNIVERSITÁRIA

INSCRIÇÕES: PELO TELEFONE 11/3254-0100
OU E-MAIL CGJCULTURAL2@ARCSTAR.COM.BR

A Federação Paulista de
Judô (FPJ) realiza hoje e ama-
nhã, no Ginásio Constâncio
Vaz Guimarães, no Parque do
Ibirapuera, em São Paulo, uma
Seletiva Estadual Masculina e
Feminina para definir quais
judocas terão a chance de dis-
putar a Seletiva Nacional, or-
ganizada pela Confederação
Brasileira de Judô (CBJ). Os
melhores de cada categoria
terão todos os custos banca-
dos pela FPF para a disputa
nacional que acontece no dia
11 de março, em Fortaleza,
que define a delegação brasi-
leira para o Campeonato Sul-
Americano Juvenil e Júnior
que será realizado de 19 a 24
de abril em Cali, na Colômbia.

A expectativa é que atletas
do todos as regiões do estado
de São Paulo brigarão pelas 32
vagas bancadas pela FPJ, sen-
do 16 para a classe Juvenil
(nascidos em 1990 e 1991) e
outras 16 para a classe Júnior
(1987, 1988 e 1989). Mesmo
aqueles que não conseguirem
vencer nas suas respectivas
categorias, poderão participar
normalmente da Seletiva Na-
cional, porém terão que enviar
a inscrição e bancar individu-
almente o custo da viagem.

Hoje, começa a Seletiva com
a categoria Juvenil. As lutas es-
tão previstas para começar às
9h30. Amanhã, será a vez da
categoria Junior, com início das
disputas também às 9h30.

JUDÔ

Paulistas lutam hoje e amanhã
por vaga na seletiva nacional

CARNAVAL 2006

Destaques nikkeis atraem atenção da mídia e público
Mesmo após a folia, os ja-

poneses que foram destaque
neste Carnaval no País do
samba quase não têm descan-
so. São muitas as entrevistas
e o contato com o público para
aproveitar os 15 minutos de
fama.

Quem viveu uma semana de
assédio foi o professor de língua
japonesa Tsubasa Miyoshi. No
Brasil desde janeiro de 2005,
quando foi chamado para dar
aulas na Escola Heisei, no
Imirim, o jovem de 25 anos re-
cebeu na terça-feira a boa notí-
cia do bicampeonato da escola
pela qual desfilou, a Império de
Casa Verde, e chamou atenção
pelo gingado que tem na dança,
sendo um japonês legítimo.

“Estou muito feliz por par-
ticipar da comunidade da Im-
pério, que é grande e maravi-
lhosa. Todo mundo gostou de
mim, pois é raro ter japonês [no
samba], e me receberam
bem”, agradece. Miyoshi mora
próximo a sede da escola ven-
cedora, e já se interessava
pelo ritmo antes mesmo de vir
ao Brasil. “No Japão eu apren-
di assistindo a fita que um ami-
go emprestou. Olhava com
minha porta-bandeira da Liber-
dade”, diz, referindo-se a es-
cola de que participava e na
qual também desempenhara o
mesmo papel na avenida.

“Quando estava no Japão,
em 2004, eu era mestre-sala
dessa escola de Tóquio. E no
ano passado vi o resultado do
Carnaval em São Paulo, fui na
quadra da Império, onde teve
uma grande festa. Eu queria fa-
lar parabéns para o mestre-sala
e a porta-bandeira, a Kátia.
Naquele dia dancei com ela. Foi
meu primeiro contato.” Meses
depois ele encontrou por acaso,
num bar de pagode, uma cunha-
da de Kátia, que o procurava.

Recebeu um convite para
um teste. “Ela me ligou e nós
dançamos de novo. Na verda-
de não combinamos, porque
acho que não fui bem. Então
resolvi ir para o Rio de Janeiro
por três dias para aprender mais
a técnica com um professor e

mestre-sala, o Eduardo, que já
conhecia do Japão. Ele já foi
para lá e tem alunos japoneses,
então pedi para me dar aulas.”
O desempenho melhorou. Ga-
nhou “coisa importante: charme,
elegância e postura; e isso foi
muito importante para mim”.
Voltou para São Paulo com um
sonho em mente, e reforçou seu
aprendizado sozinho.

Em outubro último, teve
uma segunda chance com a
porta-bandeira. Dançou o

samba-enredo e agradou a
todos, inclusive a Harmonia e
o presidente da agremiação,
Alexandre Plumari. “A partir
daí, comecei a ensaiar três
vezes por semana na quadra
da escola, até o Carnaval.”

Com sorriso no rosto e a
sintonia com a parceira, ajudou
a Império a ganhar pela segun-
da vez o campeonato. E pro-
mete mais; quer repetir a dose
no ano que vem, e contribuir de
alguma maneira com o de 2008

também, devido a comemora-
ção do centenário da imigração
japonesa no Brasil. “Após o
carnaval de 2007, volto em
2008. Pois para os japoneses e
nipo-brasileiros será algo muito
importante. As escolas de sam-
ba do Japão também estão fa-
zendo planejamento e quero aju-
dar como sambista.”

Tsubasa Miyoshi se encan-
tou mais ainda com a cultura e
não esquecerá do momento atu-
al. “O Brasil combina comigo,
gosto de samba, churrasco e
futebol. Mas amo o Japão tam-
bém, não sabia disso e agora que
estou longe sinto mais interesse
na cultura de lá também”, diz,
sorrindo. Da Terra do Sol Nas-
cente é também a dançarina
Yukachan (leia box). “Ela dan-
ça bem, pelo que já tinha visto
na fita e no Carnaval do Japão.
Agora tem japoneses e japone-
sas com boas técnicas que es-
tão começando a participar. Isso
é uma coisa muito boa”, avalia
o sambista que será homenage-
ado amanhã na Escola Heisei,
onde fará também uma demons-
tração de samba..

(Cíntia Yamashiro)

O Carnaval acabou, mas
ela quer mais. Seis dias acom-
panhando a folia baiana nas
ruas de Salvador, como a
símbolo do Carnaval deste
ano – eleita pela Emtursa
(Empresa de Turismo de Sal-
vador) –, não foram suficien-
tes. “Queria que durasse
mais, queria dançar mais”, diz
a incansável Yuka dos San-
tos Libanio, ou Yukachan,
como ficou conhecida.

O motivo se justifica. Elei-
ta para representar os estran-
geiros no grande evento da
Bahia, ao lado do bailarino An-
tonio Cozido, a dançarina dis-
se que em grande parte do
tempo ficou de poses, e ace-
nando ao público em cima de
trios elétricos. “Foram mais
desfiles com o cabelo e a rou-
pa arrumados, dando ‘tchaus’
no camarote, até ao lado do

prefeito e no Expresso 2222. E
foi maravilhoso, mas como sou
dançarina...”, diz. “Gostei muito
porque fui para os bairros, já que
muita gente não tem condições
de ir para o centro, e recebi ca-
rinho e elogios tanto de estran-
geiros como de baianos ”, diz.

Casada com um baiano da
gema, Yukachan até mesmo se
acostumou com o assédio da
imprensa e dos turistas e mo-
radores locais. E agradece a
toda a equipe que a acompa-
nhou e deu suporte a seu tra-
balho, que a partir de então
começou a ganhar mais des-
taque. “A equipe foi muito efi-
ciente, e nenhum transtorno
ocorreu. Os repórteres tam-
bém me entrevistaram com
carinho, não tenho do que me
queixar.”

Agora, quer dar um tempo
para analisar as propostas que

‘Queria que durasse mais, queria dançar mais’, diz Yukachan
lhe chegam, junto ao empre-
sário. “Eu estou meio perdi-
da, não sei como administrar
a fama, porque apareci nos
jornais e tevês. E preciso tra-
balhar, não posso confundir
as coisas, porque a fama é
passageira. Logo teremos a
Micareta e a Copa [do Mun-
do] e podem surgir algumas
oportunidades. Mas agora es-
tou em fase de descanso”,
afirmou Yukachan, que des-
cansava na casa de um ami-
go, para fugir do seu telefo-
ne, que não parava de tocar.
“Vamos sentar para saber
qual direção tomar. Mas gos-
taria de trabalhar futuramen-
te com crianças carentes, e
para isso pretendo ganhar di-
nheiro, e temos também de
correr atrás de patrocinado-
res. Isso me agrada muito e
é o que sempre quis.”

O mestre-sala Tsubasa Miyoshi com a porta-bandeira Kátia

ARQUIVO PESSOAL
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Ocinema japonês estará
em alta nesta e na pró-
xima semana com a

realização de duas mostras.
Nos dias 7, 8 e  9 de março, às
20h, acontece no Sesc Santos
a Mostra “3 Momentos do Ci-
nema Japonês”, com co-reali-
zação da Fundação Japão e
apoio do Consulado Geral do
Japão em São Paulo e Rio de
Janeiro. De 9 a 11, será a vez
da Subprefeitura de Parelhei-
ros homenagear o cineasta
Yasujiro Ozu (veja matéria
nesta página).

No Sesc Santos, com en-
trada franca, serão apresenta-
dos três longas-metragens, sen-
do um filme mudo e dois sono-
ros: “A Feiticeira das Águas”,
de Kenji Mizoguchi, de 1933,
“Os Anos Dourados do Cine-
ma”, de Yoji Yamada, produzi-
do em 1986, e “Depois da Chu-
va”, de Takashi Koizumi, de
1999.

A sessão do dia 7, será nar-
rada por uma benshi (denomi-
nação profissional dos narra-
dores para filmes mudos) e
acompanhada por duas instru-
mentistas (percussão e shami-
sen). Na ocasião, o diretor de
Projetos em Arte e Cultura da
Fundação Japão São Paulo, Jo
Takahashi, comentará os fil-
mes que representam três im-
portantes momentos do cine-
ma japonês.

A produção com narração
benshi, “A Feiticeira das
Águas”, será apresentada em
português pela bailarina, core-

ógrafa e diretora de dança
Ângela Nagai, com acompa-
nhamento das musicistas Va-
léria Zeidan (percussão) e
Tamie Kitahara (shamisen).

Ângela Nagai formou-se
pela Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), onde

CINEMA 1

“3 Momentos” é destaque no Sesc Santos

Os Anos Dourados do Cinema, de Yoji Yamada...

... Depois da Chuva, de Takashi Koizumi, em cartaz na mostra

atualmente é mestranda. Foi
bolsista da The Japan Foun-
dation e da Fundação Vitae.
Em ambas, estagiou no Inter-
national Noh Institute, em Kyo-
to, com Udaka Michishige,
onde desenvolveu suas pesqui-
sas de dança do Teatro Nô.

Em sua vertente autoral, criou
trabalhos em que transporta o
universo do Teatro Nô para
uma fusão contemporânea, in-
corporando elementos arque-
típicos da umbanda.

Valéria Zeidan é percussi-
onista com bacharelado em
Música pelo Instituto de Artes
da Unesp. Desempenha ativi-
dade musical diversificada,
participando de orquestras e
grupos camerísticos, espetácu-
los teatrais, shows de música
popular e grupos de música
étnica. Leciona no Centro de
Estudos Musicais Tom Jobim,
e é percussionista do grupo
Mawaca desde 1998.

Tamie Kitahara estuda
koto desde a infância e sha-
misen há 25 anos, tocando
peças do repertório erudito e
do folclore japonês. Estudou
shamisen no Brasil e aperfei-
çoou-se no Japão, na escola
Ikuta Ryu Seiha. O koto é uma
espécie de cítara japonesa, de
13 cordas. O shamisen é um
instrumento semelhante ao
banjo, com três cordas,
tocadas com um plectro
(bachi). Sua melodia é indis-
pensável ao acompanhamen-
to de peças de teatro kabuki,
nô e bunraku.

MOSTRA 3 MOMENTOS DO
CINEMA JAPONÊS
QUANDO: 7, 8 E 9 DE MARÇO, 20 H
ONDE: SESC SANTOS (RUA CONSELHEIRO

RIBAS 136, SANTOS)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 13/3227-5959
ENTRADA FRANCA

DIA 7 (TERÇA)

20h – Antes da exibição do
filme, Jo Takahashi, diretor de
Projetos em Arte e Cultura da
Fundação Japão, comenta
brevemente a importância
dos filmes da Mostra.

A Feiticeira das Águas
(Taki no Shiraito, Japão, 1933,
p&b, 96 min., silencioso,
entretítulos em inglês)

Direção: Kenji Mizoguchi
O filme será narrado e

musicado ao vivo
Este filme é considerado

uma obra prima da fase si-
lenciosa do cinema de
Mizoguchi. É o retrato de

uma mulher que permanece to-
talmente dedicada a um só ho-
mem num momento de mudan-
ça de valores.

DIA 8 (QUARTA)

20h - Os Anos Dourados do
Cinema (Kinema no Tenchi,
Japão, 1986, cor, 117 min., le-
gendas em português)

Direção: Yoji Yamada
O filme se passa no princí-

pio da década de 30, um perí-
odo de transição quando os fil-
mes mudos estavam sendo
substituídos pelos filmes fala-
dos. Nessa fase, há diretores
que se satisfizeram em reali-

zar comédias e filmes comuns,
enquanto outros se empenha-
ram em realizações mais cria-
tivas, mais elaboradas.

DIA 9 (QUINTA)

20h - Depois da Chuva (Ame
Agaru, Japão, 1999, cor, 92
min., legendas em português)

Direção: Takashi Koizumi
Roteiro: Akira Kurosawa
Baseado no último roteiro

escrito por Akira Kurosawa e
dirigido por um de seus discípu-
los, “Depois da chuva” é a his-
tória do ronin (um samurai sem
mestre) Misawa, que não con-
segue encontrar um emprego.

Gênio na arte para ensinar
espadachins, algo lhe impede
de ficar com os trabalhos. Ao
lado de sua mulher Tayo, ele
perambula em busca de em-
prego. Numa de suas viagens
o casal é surpreendido por uma
enchente que os obriga a ficar
confinados numa pequena hos-
pedaria ao lado de hóspedes
esfomeados. Decidido a ali-
mentar aquelas pessoas ele sai
e volta com muita comida e
bebida. Sua mulher logo per-
cebe que ele lutou por dinhei-
ro, mais uma vez. No dia se-
guinte é convidado pelo lorde
do feudo local para ser o mes-
tre de seus lutadores.

PROGRAMAÇÃO

DIVULGAÇÃO

CINEMA 2

Subprefeitura de Parelheiros
homenageia Yasujiro Ozu

Depois de Kenji Mizogu-
chi, que teve uma mostra no
início de fevereiro, a Subpre-
feitura de Parelheiros, com
apoio do Consulado Geral do
Japão em São Paulo, vai pres-
tar homenagem a outro cine-
asta japonês. O homenagea-
do da vez é Yasujiro Ozu. A
mostra “Yasujiro Ozu e o Ci-
nema do Cotidiano” visa es-
timular os laços de amizade
e promover a cultura entre os
integrantes das comunidades
nipo-brasileira e local. Serão
exibidos cinco de seus filmes
mais representativos, nos dias
9, 10 e 11 deste mês.

Confira a programação:

09/03/ (QUINTA-FEIRA)

18h30 – Filho Único (Hitori
Musuko, Japão, 1936, 87 min.)
Sinopse: Primeiro filme fa-
lado de Ozu. Uma mãe sol-
teira, operária numa fábrica,
sofre para poder criar o filho.
Anos mais tarde, este já adul-
to, se muda para Tóquio para
cursar medicina. Após ter se
formado, sua mãe resolve ir
visitá-lo, esperando encontrar
um médico de sucesso, mas
encontra um filho desempre-
gado, casado e morando nos
subúrbios.
Elenco Principal: Chishu
Ryu, Chouko Iida, Kazuo
Kojima, Kiyoshi Seino,
Masao Hayama, Mitsuko
Yoshikawa, Shinichi Himori,
Tomio Aoki, Tomoko Naniwa,
Yoshiko Tsubouchi. Legendas
em português.

10/03 (SEXTA-FEIRA)

18h30 – Pai e Filha (Banshun,
Japão, 1949, 108 min.)
Sinopse: Somiya é um velho
professor viúvo que pensa em
casar sua jovem filha Noriko
que, de acordo com a socie-
dade, está na idade de casar.
Mas Noriko não quer casar
para poder ficar cuidando do
pai. Somiya então finge estar
se casando novamente para
que a filha não tenha culpa
de se casar.
Elenco Principal: Chishu
Ryu, Haruko Sugimura, Hohi
Aoki, Jun Usami, Kuniko
Miyake, Masao Mishima,
Setsuko Hara, Toyoko Taka-
hashi, Yôko Katsuragi, Yoshi-
ko Tsubouchi, Yumeji Tsuki-
oka. Legendas em português.

11/03 (SÁBADO)

10h – Era uma vez em Tó-
quio (Tokyo Monogatari, Ja-
pão, 1953, 136 min.)
Sinopse: Casal de idosos vi-
aja a Tóquio, onde pretende
visitar os filhos que há anos
não vêem. Porém, todos são
muito atarefados e não tem

tempo para dar-lhes atenção.
Quando sua mãe fica doen-
te, os filhos vão visitá-la jun-
to com a nora de seu faleci-
do filho mais novo, e comple-
xos sentimentos são revela-
dos entre eles.
Elenco Principal: Chieko
Higashiyama, Chishu Ryu,
Eijirô Tono, Haruko Sugimu-
ra, Kuniko Miyake, Kyôko
Kagawa, Setsuko Hara, Sô
Yamamura. Legendas em
português.

14h – Fim de Verão (Ko-
hayagawa-Ke No Aki, Japão,
1961, 103 min.)
Sinopse: Seguimos o curso
dos últimos dias de outono da
família Kohayagawa. Várias
estórias paralelas, como as
brincadeiras dos netos e uma
nora que deseja recasar, mas
o foco principal é no patriar-
ca Banpei, que secretamen-
te mata serviço no seu mo-
desto negócio familiar para
visitar sua família alternativa,
composta de uma ex-amante
e sua filha altamente materi-
alista.
Elenco Principal: Chieko
Naniwa, Daisuke Katô, Gan-
jiro Nakamura, Haruko Sugi-
mura, Hisaya Morishige,
Keiju Kobayashi, Masahiko
Shimazu, Michiyo Aratama,
Reiko Dan, Setsuko Hara,
Yôko Tsukasa, Yumi Shiraka-
wa. Legendas em português.

17h – A rotina tem seu en-
canto (Samma no aji, Japão,
1962, 112 min.)
Sinopse: O viúvo Shuhei
Hirayama leva uma vida tran-
qüila graças a seus filhos
Kazuo e Michiko. Durante
uma festa com seus antigos
colegas e seu professor Sa-
kuma, descobre que a filha
deste se tornou amarga e tris-
te por nunca ter se casado
para poder ficar tomando
conta do pai. Isso leva Shuhei
a pensar sobre sua própria
filha, que já está com 24 anos,
e começa a arquitetar um pla-
no para casá-la.
Elenco Principal: Chishu
Ryu, Eijirô Tono, Keiji Sada,
Kuniko Miyake, Kyôko Ki-
shida, Mariko Okada, Nobuo
Nakamura, Noriko Maki,
Ryuji Kita, Shima Iwashita,
Shinichirô Mikami, Teruo
Yoshida . Legendas em por-
tuguês.

MOSTRA DE CINEMA JAPO-
NÊS “YASUJIRO OZU E O CI-
NEMA DO COTIDIANO”
QUANDO: DIAS 9, 10 E 11 DE MARÇO

ONDE: AUDITÓRIO DA SUBPREFEITURA

DE PARELHEIROS (AV. SADAMU INOUE,
5252, JARDIM DOS ÁLAMOS)
ENTRADA FRANCA: CAPACIDADE: 60
PESSOAS

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/5926-6502

Mostra em Parelheiros exibirá cinco filmes de Yasujiro Ozu

DIVULGAÇÃO

A Associação Okinawa
Kenjin do Brasil realiza ama-
nhã, das 14h às 20h, um even-
to especial e inédito em São
Paulo. Inspirada no festival
da província japonesa, os
nikkeis e interessados daqui
também poderão conhecer a
tradição japonesa do
Yukaruhi Masaruhi, ou 1º
Sanshin no Hi.

O dia do sanshin, como
pode ser traduzido, é um dia
dedicado a um dos instrumen-
tos mais conhecidos da região
e que encanta a muitas gera-
ções. Em Okinawa, o evento
costuma reunir até mil
tocadores que sobem ao pal-
co para executar seu som.
Segundo a comissão organi-
zadora deste primeiro festi-
val, a idéia é fazer algo pare-

cido, “convidar todas as pes-
soas a tocarem juntas, inde-
pendente de escola ou idade,
com músicas fáceis como
‘Asadoya yunta’ e ‘Aha
bushi’”.

Bandas como Ton Ton Mi,
Rocksamiyo e Urizun, além
do garoto prodígio Vitor
Oshiro também se apresen-
tam com seus sucessos, que
levantam o público, convida-
do a dançar. Para quem não
sabe tocar as três cordas do
shamisen, a programação
terá ainda um workshop.

A entrada custa R$ 10,00
e dá direito a um refrigeran-
te. A Associação Okinawa
Kenjin do Brasil fica na Rua
Tomás de Lima, 72, Liberda-
de. Informações pelo telefo-
ne 11/3106-8823

AMANHÃ 2

1º Sanshin no Hi reunirá
tocadores para confraternização

A Asebex (Associação
Brasileira de Ex-Bolsistas no
Japão) realiza amanhã sua tra-
dicional churrascada, que este
ano passa a se chamar Natsu
Matsuri (Festival de Verão).
Das 11h às 18h, são espera-
das cerca de 1.200 pessoas, de
acordo com presidente da ges-
tão 2006 da entidade, Eduardo
Katsushiko Kashimata.

E ele explica a importância
do festival, que funciona como
atividade de integração entre
os ex e futuros bolsistas. “É
um evento aberto, preparado
pelos futuros bolsistas que irão
para o Japão estudar ou fazer
pesquisas. O objetivo é arre-
cadar o fundão, para ser usa-
do nos encontros que farão no
país, como churrascos ou es-
calada ao Monte Fuji.”

Somente no Estado de São

Paulo, são mais de 70 pessoas
que partem para lá partem nos
meses de março, abril e maio.
“Queremos trazer ao novo
Natsu Matsuri mais da cultura
japonesa e mostrar à comuni-
dade”, diz Kashimata. As atra-
ções são bazar, show e dan-
ças típicas como bom-odori, no
palco da Associação Hokkai-
do, além de bingo, comida ja-
ponesa e churrasco. Os con-
vites podem ser adquiridos na
porta por R$ 10,00.

NATSU MATSURI
QUANDO: AMANHÃ, DAS 11H ÀS 18H

ONDE: ASSOCIAÇÃO HOKKAIDO DE

CULTURA E ASSISTÊNCIA - RUA JOAQUIM

TÁVORA, 605, VILA MARIANA (PRÓXIMO

AO METRÔ ANA ROSA)
ENTRADA: R$ 7,00 (ANTECIPADO) OU

R$ 10,00 (NA PORTA)
INFORMAÇÕES: 11/9481-6370 (ANDRÉ)
OU 7179-3725 (VITÓRIA)

AMANHÃ 1

Asebex espera reunir cerca de
1.200 pessoas no Natsu Matsuri
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P A N O R A M A
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ERRAMOS: Na edição do dia 25/02 do caderno Panorama, a Casa do Olhar de Santo André, recebe a verba depois de 10 anos da prefeitura para a sua restauração.

Seguranças do PoupaTempo da Rua do Carmo acompanham o bloco... ... que depois desceu a ladeira da Tabatinguera

Evento mereceu cobertura dos profissionais de imprensa, que não economizaram esforços para encontrar o melhor ângulo e registrar o desfile

...com seus instrumentos “surdos” adaptados...e com seus abadas, moradores de rua e albergados pulam o Carnaval...

A coordenadora Rosana Baesso e Mar-
co Vieira da Associação Minha Rua Mi-
nha Casa, organizaram um bloco de
Carnaval e... ..da Baixada do Glicério, o bloco sobe o morro até o marco zero.. ...e conquistam a Praça da Sé (ao fundo, a catedral)...


