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Um clima de indignação mar-
cou a Assembléia Geral da
Associação Cultural e Assis-
tencial Kanagawa realizada
no dia 28 de fevereiro, na
sede da entidade na Vila Ma-
riana, em São Paulo. As cer-
ca de 30 pessoas que partici-
param da reunião entre, as-
sociados e diretores, ficaram
indignados com as respostas
“extremamente evasivas” e a
total falta de objetividade do
vice-presidente, Jun Takamu-
ra, que tentou explicar a série
de irregularidades cometidas

pelo bacharel em Direito Mar-
celo Akio Assakawa, contra
a entidade. Com a polêmica,
a eleição que definiu o suces-
sor de Hiroshi Murata, Jun
Nagata, ficou em segundo
plano. Assakawa, que não
tem registro na Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB)
– conforme apurou o Jornal
Nippak – está sendo acusa-
do de praticar uma série de
irregularidades no caixa da
associação desde 2008, en-
tre elas o desvio de aproxi-
madamente R$ 600 mil.
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Associação Kanagawa contesta versão
apresentada por Jun Takamura

DIVULGAÇÃO

KOIZUMI NO BRASIL –
O ex-primeiro ministro japo-
nês Junichiro Koizumi veio
ao Brasil para uma visita de
seis dias. Nesta terça (2), o
ex-premiê foi recepcionado
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DIVULGAÇÃO

Concurso Miss Nikkey do
Brasil tem inscrições abertas

Já estão abertas as inscrições
para o Concurso Miss Nik-
key do Brasil. Podem parti-
cipar garotas com ascendên-
cia japonesa de qualquer ge-
ração, inclusive mestiças, com
idade entre 15 e 30 anos. As
candidatas serão direciona-
das para os concursos regio-
nais, que já estão acontecen-
—–––––——––––––––––––––––——––––––—–| pág 09

do ou vão acontecer em al-
gumas cidades do Brasil. A
final do Concurso Miss Nik-
key Brasil 2010 será realiza-
da no dia 17 de julho, no
Centro de Exposições Imi-
grantes, em São Paulo, no
palco principal da 13ª edição
do Festival do Japão, o prin-
cipal evento da comunidade.

DIVULGAÇÃO

Especialistas analisam o
desenho japonês no Brasil
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O Consulado Geral
do Japão e a Funda-
ção Japão em São
Paulo trazem dois es-
pecialistas em Cultura
Pop para analisar o
cenário do desenho
japonês no Brasil. No
dia 10 de março, o
desenhista e redator
Alexandre Nagado
discute “O mangá
brasileiro e o merca-
do editorial” e, no dia
17 de março, a pro-
fessora doutora Sonia
Luyten fala sobre
“Arte sem fronteiras –
Mangá no Brasil e
mangá feito no Brasil”. Ainda
neste dia, os autores da re-
vista quadrinhos de ação e
fantasia “Patre Primordium”,
Fred Hildebrand e Ana

JIRO MOCHIZUKI

Chuvas prejudicam finais
da 2ª edição da Taça Yakult
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A Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol (CBBS)
realizou nos dias 27 e 28, no
Centro de Treinamento de
Beisebol Yakult, em Ibiúna
(SP), a 2ª Taça Yakult de
Beisebol Interclubes Infantil e
Pré Junior. Participaram 20
equipes, sendo 12 na catego-
ria Infantil (Bastos; Cooper-
cotia; Gecebs; Guarulhos; Ibi-
úna; Londrina; Marília; Miran-

dópolis; Naviraí; Nikkei Cu-
ritiba; Nippon Blue Jays e
São Paulo) e oito na Pré-
Júnior (Gigante, Ibiúna, Indai-
atuba, Londrina, Marília, Mi-
randópolis, Nippon Blue Jays
e Paraná Clube). Em virtude
das chuvas que caíram sobre
a região no último fim de se-
mana, não foi possível reali-
zar as finais das duas catego-
rias.

Recalde, fazem uma partici-
pação especial. As palestras
são gratuitas e acontecem no
Espaço Cultural da Fundação
Japão, em São Paulo.

—––––––––––—–| pág 12

Orlando Shimada
vence disputa e
assume presidência
da ABT
Com 34 votos a favor e 20
contra, a Associação Brasi-
leira de Taikô (ABT) elegeu,
em Assembléia Geral realiza-
da no último dia 27, na As-
sociação Cultural e Assisten-
cial Mie Kenjin do Brasil
(Zona Sul de São Paulo),
Orlando Shimada como
novo presidente da entidade.
Shimada, que venceu a cha-
pa encabeçada pelo profes-
sor Ii-sei Watanabe, substi-
tuirá Pedro Yano, que co-
mandou a ABT por dois
mandatos.

—––––––––––—–| pág 04

Presos suspeitos
de integrarem
quadrilha que
rouba nikkeis
Policiais do 29º Distrito Poli-
cial da Vila Diva, na zona Les-
te de São Paulo, investigam se
um grupo de cinco homens
presos em flagrante na madru-
gada do dia 25 de fevereiro,
tem ligação com a gangue
“Mooca Chapa Quente” – es-
pecialista em roubar residên-
cias na região da Mooca e Vila
Prudente e agir de forma vio-
lenta, batendo nas vítimas,
principalmente idosos de ori-
gem oriental. O bando foi de-
tido durante a uma invasão a
casa de um aposentado nikkei.

na Embaixada do Japão pelo
embaixador Ken Shimanou-
chi e pelo presidente do Gru-
po Parlamentar Brasil-Japão,
Walter Ihoshi (DEM-SP).
Participaram também do en-

contro os deputados federais
William Woo (PPS-SP) e Hi-
dekazu Takayama, o ministro
do Superior Tribunal de Jus-
tiça, Massami Uyeda e o se-
cretário de Desenvolvimento

Urbano e Meio Ambiente do
Distrito Federal, Cássio Ta-
niguchi. Hoje (4), Junichiro
Koizumi se reúne com grupos
da comunidade no Bunkyo,
em São Paulo.
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KIFU MITSUHASHI – O músico japonês Kifu Mitsuhashi visitou o Brasil pela segunda vez,
agora em 2010, para dois concertos e workshops. O Auditório da Fundação Japão foi o palco do
seu primeiro show lotado, com participação de músicos convidados. No sábado, dia 20, foi a vez
do Pavilhão Japonês. Dois workshops foram ministrados, também na FJSP, para músicos.

ERICO MARMIROLI / DIVULGAÇÃO

Kifu Mitsuhashi ministra wokshop para uma sala lotada de músicos

Flautista Shen Ribeiro acompanhou Kifu em
uma música

Violoncelista Camilo Carrara tocou Villa Lobos com
Mitushashi-san

Reiko Nagase e Tamie Kitahara tocaram koto e Yuko
Ogura, shamisen na canção Zangetsu

SOLIDARIEDADE – O
Exército e a Embaixada brasi-
leira apóiam o Centro de
Sáude e Nutrição “Rosalie
Hendu”, que atende mulheres
e crianças pobres do Haiti. O
terremoto do dia 12 dejaneiro,
que destruiu 70% da capital
(Porto Príncipe), deixou vári-
as crianças sem atendimento
e abrigo. Uma barraca da
Sansuy pertencente à Defesa
Civil de Minas Gerais foi doa-
da para substituir o galpão des-
truído. Exército, e moradores
fizeram um mutirão para sua
montagem

DEFESA CIVIL – No último
dia 22, por iniciativa do verea-
dor Ushitaro Kamia (DEM), a
Câmara Municipal de São Pau-
lo realizou sessão solene em
comemoração ao “Dia Muni-
cipal da Defesa Civil”. Na oca-
sião, foram homenageados
mais 50 profissionais. Dentre
os nipo-brasileiros, destaque

FERNANDO MANZANO / CMSP

para: Sanenari Oshiro, respon-
sável por orientar junto com o
Major França os trabalhos da
Conferência; Ilza Harumi
Tadano, Relatora da Oficina -
Grupo de Sistematização; Co-
ronel Luiz Massao Kita, Co-
ordenador Estadual de Defe-
sa Civil e Chefe da Casa Mili-
tar, jornalista Jô Miyagui, Ca-

pitão PM Toni Kasai, da Co-
ordenadoria Estadual de De-
fesa Civil. Profissionais que
prestaram seus serviços, sem
medir esforços, atuando em
finais de semana e durante a
madrugada, em meio ao caos
das chuvas torrenciais ocorri-
das desde dezembro do ano
passado.

ROTARIANOS – A Câma-
ra Municipal de São Paulo re-
alizou no dia 23 de fevereiro,
no Salão Nobre da Casa, ses-
são solene em Comemoração
do Dia do Rotary instituído
pela Lei Municipal 9.976 de 04/
10/1985 de autoria do verea-
dor Alfredo Martins e por ini-
ciativa do vereador Gilson
Barreto. Entre os homenage-
ados, Issao Minami, do Rotary
Clube São Paulo Jabaquara, foi
agraciado juntamente com
Claudio Takata e Jose Carlos
Suzuki,  presidentes rotarianos
2009-10, respectivamente, dos
Rotary Clube São Paulo Ae-
roporto e Aclimação. Issao Minami recebe o diploma

Heitor Sertão, Issao Minami, Cláudio Takata,
Raul Pereira e Oswaldo Alves

Issao Minami, Samir Khoury, Heitor Sertão,
Reinaldo Domingos e Eduardo Pimentel

FESTIVAL TAIYO DE KARAOKÊ – Foi
realizado em Caldas Novas (GO), entre os dias
4 e 7 de fevereiro, o 34º Festival Taiyo de Ka-
raokê, reunindo mais de 25 cantores que re-
presentaram as regiões de Adamantina, São
Bernardo do Campo e Itaim Paulista. O encer-
ramento e a premiação ocorreram no dia 6, no
Taiyohall, com um jantar especial de confra-
ternização e em seguida um grande show com
Karen Ito.
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Seis anos depois, ex-premiê que
conquistou o País visita o Bunkyo

BRASIL-JAPÃO

Oex-primeiro ministro
japonês Junichiro Koi-
zumi desembarcou no

Brasil no último dia 28 para uma
visita de seis dias ao País. Desta
vez, ao contrário da enorme re-
percussão causada em 2004,
quando o então premiê esteve
em visita oficial e, entre outros
líderes brasileiros se reuniu com
o presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, dando início as prepa-
rações das comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil, Koizumi integra
uma missão composta por diri-
gentes de empresas associadas
do CIPPS (Centro de Estudos
de Políticas Públicas Internaci-
onais) – entre elas a Marubeni
Corporation, Sumitomo Mitsui
Banking Corporation e NTT –
Nippon Telegraph and
Telephone, maior companhia de
telefonia do Japão. A CIPPS é
presidida por Naoki Tanaka.

O objetivo da missão japo-
nesa no Brasil é realizar troca
de opiniões com instituições in-
fluentes, intelectuais e pesqui-
sadores, entre outros, a fim de
tratar sobre assuntos visando o
desenvolvimento mútuo futuro.

Antes de São Paulo, a de-
legação esteve em Brasília e
no Rio de Janeiro, onde visitou
o BNDES, a Petrobras e o
Vale do Rio Doce.

Em Brasília, Koizumi foi

recepcionado nesta terça-fei-
ra (2) na Embaixada do Japão
pelo embaixador Ken Shima-
nouchi e pelo presidente do
Grupo Parlamentar Brasil-Ja-
pão, deputado federal Walter

Ihoshi (DEM/SP).
Segundo o deputado Ihoshi,

Koizumi e os empresários
mostraram grande interesse
pelo País. “Eles ressaltaram
que dentre as nações emergen-

tes o Brasil é um dos que mais
tem chance de crescimento.
Por isso querem conhecer um
pouco mais sobre nossa políti-
ca, economia e tecnologia”,
revelou.

Também participaram do
jantar de recepção o ministro
do Superior Tribunal de Justi-
ça, Massami Uyeda, o secre-
tário de Desenvolvimento Ur-
bano e Meio Ambiente do Dis-
trito Federal, Cássio Taniguchi,
e os deputados federais Hide-
kazu Takayama (PSC/PS) e
William Woo (PSDB/SP).

Na capital paulista, além de
encontros com empresários,
Koizumi visita hoje (4) o Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social), onde conhecerá
o monumento com sua caligra-
fia artística. Sua chegada está
prevista para às 16h20 no lo-
cal. Em 2004, quanto foi recep-
cionado por estudantes com as
bandeiras brasileiras e japone-
sas, uma cena em particular
chamou a atenção. Foi quando
o ex-premiê não conteve as lá-
grimas ao lembrar de sua pas-
sagem por Guatapará (SP),
berço da imigração japonesa.

Amanhã (5), Koizumi par-
ticipa de uma coletiva de im-
prensa no Hotel Tivoli São
Paulo Mofarrej (região central
de São Paulo).

Koizumi aprovou o livro Imagens do Centenário do Nikkey Shimbun

ARQUIVO/JORNAL NIPPAK

POR PAULO YOKOTA

É preciso ser um sábio
para deixar o poder quando
ainda se goza de muito pres-
tígio popular.  O ex-primeiro-
ministro Junichiro Koizumi
visita agora, particularmente,
o Brasil sem nenhum alarde,
mostrando toda a sua quali-
dade pessoal e humana.

Chegou ao comando do
governo japonês sem desper-
tar uma grande expectativa,
mas foi conquistando prestí-
gio popular na medida em que
mostrava a sua capacidade e
carisma.  Com sua cabeleira
pouco usual para uma figura
de destaque no Japão, mos-
trou que tinha sensibilidade
política, carisma.

No auge do seu prestígio
político, teve a sabedoria de
não reivindicar um novo man-

dato, no que seria atendido pela
maioria dos seus colegas e
adversários políticos, bem
como os eleitores japoneses.
O segundo mandato costuma
ser mais difícil que o primeiro,
pois as expectativas são mais
altas.  E os vícios de um go-
verno longo  sempre deixam
suas marcas.

Koizumi foi crescendo du-
rante o seu mandato e, apesar
de continuar ainda como par-
lamentar, deixou de participar
das novas eleições, tornando-
se um cidadão comum, opinan-
do o mínimo sobre política.
Deixou saudades, o que é mui-
to raro entre os recentes polí-
ticos asiáticos.

Tive o privilégio de alguns
contatos pessoais.  Quando de
sua primeira visita ao Brasil,
contrariando muitos dos seus
assessores, tomou um avião

brasileiro da Embraer que pro-
videnciamos para visitar uma
usina de etanol, onde eu o
aguardava retraído.  Sobre-
voou de helicóptero um núcleo
pioneiro da imigração japone-
sa, Guatapará, e quando viu os
que lá estavam saudando a sua
passagem, fez questão de um
pouso não previsto.  Era um
verdadeiro líder, não um co-
mandado por burocratas.  Ar-
rancou lágrimas.  O que se
repetiu em São Paulo, quando
relatou sua emoção para a co-
munidade nipo-brasileira.

Recebeu-nos numa audiên-
cia particular, quando acompa-
nhado de um líder da comuni-
cação brasileira, Johnny Saad,
um descendente de imigrantes
árabes, fomos ajudar a definir
o sistema japonês para ser uti-
lizado na televisão brasileira.
Estávamos acompanhados das

esposas, e a de Saad é uma
descendente de judeus ale-
mães.   Estávamos lá para
mostrar, junto com Masato
Ninomiya, um japonês que se
naturalizou brasileiro, casado
com uma descendente de ita-
lianos, o que era o Brasil, uma
autêntica e saudável miscige-
nação de etnias.

Renovamos o contato
quando, já no final do seu man-
dato, entregamos o relatório
feito por uma comissão de bra-
sileiros e japoneses sobre o in-
tercâmbio esperado para o sé-
culo XXI.  Para ele e para o
presidente Lula da Silva.

Junichiro Koizumi é um
marco do intercâmbio entre
a Ásia e a América Latina.
Por que não existem outros
políticos como ele?
(Fonte: Ásia Comentada,
por Paulo Yokota)

ÁSIA COMENTADA

Sabedoria política de Junichiro Koizumi

O terremoto de 8, 8 graus
do último sábado (26) e que
deixou ao menos 799 mortos
no Chile, os serviços básicos
estão sendo reestabelecidos
aos poucos. A informação é do
nipo-chileno, Masao Yamada.
Por e-mail, ele tranqüilizou os
membros da Associação Pan-
Americana Nikkei que procu-
ravam informações sobre a
comunidade nikkei local.

“Das poucas pessoas co-
nhecidas, todas estão bem,
como por exemplo, a família
Hirose e o sr e sra Takeda”,
informou Yamada, acrescen-
tando que não pode estabalecer
contato com os demais.

“Fisicamente nos encontra-

mos bem e esperamos que os
demais nikkeis chilenos este-
jam igualmente bem”, disse,
reforçando uma preocupação
já antecipada pelas autoridades
chilenas: “A reconstrução será
longa e tomará vários anos”.

“O Chile é um país de mui-
tos sismos e acredito ter su-
portado bem este terremoto de
8,8 graus na escala Richter,
sendo catalogado como um dos
cinco piores desde que a me-
dição teve início. Realmente,
foi muito forte, mas felizmen-
te, moramos no décimo andar
de um edifício de 16 andares,
acho que a estrutura do prédio
não sofreu danos”, explicou
Yamada.

TERREMOTO

Comunidade nikkei do Chile
leva susto, mas passa bem

(PARTE 1)

TOSHIRO SAKURAI

O Debate “Nippaku Ron-
dan” do dia 9 de janeiro intitu-
lado “Os 20 Anos Perdidos
foram Recuperados?”, de au-
toria de Naomi Takayama, pre-
sidente da Japan Desk, fez
uma dura, porém, sugestiva
análise sobre o investimento
feito pelas empresas japonesas
no Brasil. O Brasil é um país
agraciado com recursos natu-
rais e possui quase todas as
indústrias básicas. Eu, como
observador japonês, também
ranjo os dentes de indignação
ao ver as empresas japonesas
“não conseguindo aproveitar a
onda de crescimento” e sendo
passadas para trás por empre-
sas dos Estados Unidos, Coréia
do Sul e China, no momento
em que o Brasil está em vias
de se transformar na “nação
do futuro” deixando para trás
um longo período de perseve-
rança.

Eu tenho me envolvido com
o Brasil desde 1992, quando
tomei parte de projetos nacio-
nais como a Cenibra e a
Albrás. Desde que eu teste-
munhei a conquista da estabi-
lidade econômica alcançada no
Governo FHC, tenho alardea-
do de diversas formas o futu-
ro positivo que o país promete
(vide a “Coluna Crítica de
Sakurai” do site http://
www.bizpoint.com.br).

Por outro lado, tenho senti-
do a insegurança que ainda
contagia os empresários japo-
neses que se deram mal por
causa do caos econômico bra-
sileiro do começo da década
de 1990. A opinião da maioria
é mais ou menos uníssona
quando culpa o lado brasileiro:
“o país é longe demais e é difí-
cil entender seu mercado por
oferecer poucas informações”,
“é politicamente instável”, “a
política econômica é inconstan-
te e não se pode prever o que
os políticos farão”, “as políti-
cas econômica, monetária e
cambial mudam com muita
frequência e não dá para rea-
lizar um plano de ação cons-
tante”.

Mas, será totalmente ver-
dade? É estranho pensar as-
sim, considerando que existem
empresas ocidentais bem-su-
cedidas e empresas locais que
conseguiram crescer. Fica di-
fícil de imaginar que o gover-
no e o mercado brasileiro te-
nham atacado especificamen-
te as empresas japonesas.

Existe a postura japonesa
de investimento já apontada
pelos intelectuais: “dizem que
se deve criar algo pequeno e
cultivá-lo até ficar grande, mas,
na verdade, os investimentos
são abandonados à própria sor-
te” (Takayama, em Nippaku
Rondan), “Enquanto as empre-
sas ocidentais gastam previa-
mente para pesquisar, analisar
e criar estratégias com gran-

des investimentos, as empre-
sas japonesas não conseguem
criar planos firmes porque co-
letam poucas informações
com pessoal do ramo e inves-
tem o mínimo possível pensan-
do no risco cambial”, “as em-
presas japonesas limitam o
poder de decisão das filiais
estrangeiras, portanto qualquer
decisão a ser tomado precisa
consultar a sede.

O pior é que isso não signi-
fica que exista pessoal na sede
com competência para enten-
der o Brasil”, “as pessoas en-
viadas do Japão para ocupa-
rem o topo das filiais estran-
geiras não dominam plenamen-
te a língua, não conhecem as
condições locais e são substi-
tuídas a cada 3, 4 anos. Assim
fica impossível de manter uma
relação com os grandes em-
presários do Brasil e obterem
oportunidades de negócio” (Ta-
kanori Suzuki “Burajiru Kyodai
Keizai no Shinjitsu (A Verda-
de Sobre a Grande Economia
Brasileira)” Editora Nikkei
Shimbunsha, 2008). Será que
esses exemplos não se encai-
xam com grande parte das
empresas japonesas?

*Toshihiro Sakurai tem 67 anos e
nasceu em Tóquio. Depois de tra-
balhar por longo tempo no crédi-
to ODA (Ajuda Oficial ao Desen-
volvimento) direcionado à Amé-
rica do Sul e Central, foi diretor da
Japan Brazil Paper and Pulp
Development Co. Ltd. e da Nip-
pon Amazon Aluminium Co. Ltd.
Atualmente, é conselheiro espe-
cial da Tokura Corporation, com
sede em Nagoya, que experimen-
tou a criação de unagi (enguias
japonesas) no Brasil. É conselhei-
ro executivo da Associação Cen-
tral Nipo-brasileira, conselheiro
executivo da Associação Latino-
Americana e professor do Depar-
tamento de Economia da Univer-
sidade Takushoku. Supervisor do
“Gendai Burajiru Jiten (Enciclopé-
dia do Brasil Contemporâneo)”
(editora Shin Hyôron), co-autor
do “Burajiru Shinjidai - Henkaku
no Kiseki to Rôdôshatô Seiken no
Chôsen (A Nova Era do Brasil – A
Trajetória da Mudança e o Desa-
fio do Governo do PT)” (editor:
Kotaro Horisaka, da editora Keisô
Shobô)

**Este artigo é de responsabili-
dade do autor e não necessaria-
mente reflete as opiniões dos gru-
pos e empresas com os quais está
vinculado
*** Este artigo foi possível gra-
ças à colaboração da Associação
Central Nipo-brasileira.

DEBATES 1

O investimento japonês no
Brasil: Estudando o passado
para aprender o novo

(PARTE 1)

SHIGEKI TSUTSUI

Dizem que o Brasil é o país
que mais simpatiza com o Ja-
pão no mundo. Por outro lado,
um japonês que já morou no
Brasil, ou que veio visitá-lo
acaba se apaixonando pela ter-
ra e se transformando num
“burakichi”, um apaixonado
pelo Brasil. O esquema funci-
ona assim: o japonês se apai-
xona pelo Brasil porque os bra-
sileiros gostam dos japoneses.
Portanto vou tentar refletir por
que o Brasil gosta tanto do Ja-
pão. Imagino que haja três
motivos principais:

1- Estão distantes geogra-
ficamente e não existe confli-
to de interesses nacionais
como disputas territoriais, nem
hoje nem no passado.

2- Há uma confiança edi-
ficada e enraizada no Brasil
graças ao esforço e honesti-
dade dos imigrantes japoneses,
que comemoraram o centená-
rio no ano retrasado. Existe até
uma expressão brasileira que
diz: “japonês garantido”.

3- Depois da retomada
milagrosa da economia japo-
nesa no pós-guerra, o Japão
cooperou com o Brasil em pro-
jetos de escala nacional como
a Usiminas, a CAMPO - Com-
panhia de Promoção Agrícola
do Cerrado, a Albrás, a
CENIBRA - Celulose Nipo
Brasileira S.A., a Companhia
Siderúrgica de Tubarão e a
exploração de minério de fer-
ro de Carajás. Tais projetos
ajudaram a construir a infra-
estrutura para que o Brasil se
tornasse uma potência expor-
tadora de matérias-primas e o
país está grato ao Japão.

Em particular, a CAMPO
deu uma notável contribuição
para o desenvolvimento eco-
nômico e social brasileiro, as-
sim como contribuiu para a
segurança alimentar do mun-
do no campo da agricultura,
podendo ser chamada de o
projeto mais bem-sucedido do
século 20.

Graças ao sucesso da
CAMPO, o cerrado, que não
passava de uma área estéril,
teve um aumento na produção
de soja e atingiu a marca de

DEBATES 2

Intercâmbio econômico Brasil-Japão
31,3 milhões de toneladas de
grão, em 2008, e foi transfor-
mando no maior celeiro de
grãos do mundo, produzindo
14% da soja do mundo e 53%
do Brasil.

Como resultado, o Brasil,
que antes de desenvolver o
cerrado era um país importa-
dor de soja, transformou-se no
maior exportador de soja do
mundo e segundo maior pro-
dutor dos grãos, só ficando
atrás dos Estados Unidos.

Em 2008, quando o medo
da falta de alimentos se espa-
lhava pelo mundo, o Brasil co-
laborou na segurança alimen-
tar, exportando 24, 5 milhões
de toneladas de soja.

Dentro disso, 11,82 milhões
foram para a China, cuja de-
manda por alimentos vem au-
mentado rapidamente. Se não
houvesse fornecimento do Bra-
sil, a China poderia estar en-
frentando uma séria crise de
alimentos. O abastecimento
brasileiro só foi possível gra-
ças ao desenvolvimento do
cerrado e, se recuarmos mais
ainda no tempo, foi graças aos
imigrantes japoneses, cujo cen-

tenário foi comemorado no
ano retrasado.

O Brasil, que nos últimos
anos tem apresentado o cres-
cimento mais estável entre os
países que integram a BRICs,
tem atraído o olhar caloroso dos
investidores, e o intercâmbio
econômico nipo-brasileiro que
ficou paralisado durante 20
anos, tem revigorado nova-
mente.

*Shigeki Tsutsui, ex-presidente da
empresa Itochu Brasil S/A, nas-
ceu na província de Aichi e tem
74 anos. Esteve no Brasil por 28
anos ao longo de quatro estadas
(a partir de 1973). Ex vice-presi-
dente da diretoria Executiva da
Câmara de Comércio e Indústria
Japonesa do Brasil, e ex vice-pre-
sidente da Campo, recebeu o títu-
lo de cidadão honorário de
Paracatu (MG), cidade de origem
da Campo. Retornou ao Japão em
julho de 2007 e atualmente é mem-
bro do comitê consultivo e repre-
sentante japonês da CAMPO.

*Este artigo foi possível graças
à colaboração da Associação
Central Nipo-brasileira



4 JORNAL NIPPAK São Paulo, 04 a 10 de março de 2010

Polícia investiga ramificação de quadrilha que rouba
e agride idosos nikkeis na Zona Leste de São Paulo

COMUNIDADE

Policiais do 29º Distrito
Policial da Vila Diva, na
zona Leste de São Pau-

lo, investigam se um grupo de
cinco homens presos em fla-
grante na madrugada do dia 25
de fevereiro, tem ligação com
a gangue “Mooca Chapa
Quente” – especialista em
roubar residências na região da
Mooca e Vila Prudente e agir
de forma violenta, batendo nas
vítimas, principalmente idosos
de origem oriental. O bando
(dois adultos e três menores de
idade residentes na região), foi
detido durante a uma invasão
a casa de um aposentado
nikkei de 65 anos residente na
rua Imbó, na Água Rasa, após
aterrorizar, esfaquear o mora-
dor, e o filho, agrediram sua
esposa. Dois filhos e a esposa
de um deles estavam na casa
na ocasião da incursão, mas
nada sofreram.

Os invasores entraram no
sobrado por volta das 4h30
pela porta da sala ameaçando
e pedindo dinheiro para o ido-
so e sua esposa sob agressões,
durante uma hora. O marido
foi ferido, sendo torturado com
golpes de faca nos dois bra-
ços, no peito e nas costas, sua
esposa recebeu socos na nuca
enquanto falavam para as víti-
mas abaixarem a cabeça. Os
filhos e a nora foram tranca-
dos em um quarto no andar de
cima do sobrado.

Os gritos foram ouvidos e
a movimentação na casa vista
por vizinhos que chamaram a
polícia. Ao fazerem patrulha-
mento na região após denún-
cia de que indivíduos haviam
entrado em casas na região, a
equipe da 2ª Companhia do 21º
Batalhão de Polícia Militar
abordou e prendeu um ele-
mento dentro de um Meriva
preto, com placas cobertas -
estacionado em uma rua pró-
xima. Segundo a PM, o carro
seria utilizado para a fuga e
pertencia à mãe de um dos
detidos.

Em seguida os policiais co-
mandados pelo aspirante a ofi-

anterior em que foi presa ou-
tra quadrilha ligada a Chapa
Quente que praticava delitos
semelhantes, antes desses que
foram presos na Vila Diva. “A
polícia ainda não apurou se
esse quinteto tem ligação com
o grupo anterior, se é uma ra-
mificação, se tem alguma par-
ticipação”, esclarece.

De acordo com Nilton
Quieregato dos três menores
um deles disse que tem passa-
gem pela Fundação Casa, e dos
dois maiores um tem antece-
dentes criminais que foi um fur-
to. De qualquer forma as inves-
tigações vão prosseguir para
apuração dos fatos. “Agora
faremos um levantamento de
outras ocorrências semelhantes
eventualmente registradas na
área ou fora do setor dessa
delegacia. Identificadas, vamos
chamar as vítimas para ver as
fotos dos indivíduos para ver se
são reconhecidas e se foram os
autores do delito”, adianta ele
ao completar que até o mo-
mento não tem conhecimento
se outras famílias foram ataca-
das por esse grupo preso.

O plantonista do 29º DP dis-
se que entrará em contato com
outras delegacias da região
para pedir apoio nas investiga-
ções. “Pelo Infocrim, um sis-
tema de informação de ocor-
rência no qual puxaremos to-
das as ocorrências e eventu-
almente entraremos em con-
tato também com as delegaci-

as. Temos o nosso banco de
dados que pesquisa ocorrênci-
as”, antecipa.

Nilton Quieregato explica
que após serem fichados no 29º
DP os cinco indivíduos foram
transferidos para o 31º DP e
de lá enviados para o CDP
Belém, e os menores para a
Fundação Casa. “Lá eles vão
permanecer presos e aguardar
os juízes analisarem os autos,
o promotor vai oferecer denún-
cia e em seguida instrução pro-
cessual. Pela conotação do
delito pelo crime eles vão fi-
car presos”, ressalta.

O delegado adianta que a
pena prevista para esse caso
no sentido não concreto, uma
vez que no julgamento o juiz
vai aplicar antecedentes, pri-
mariedade, e conduta. “A pena
inicial para o crime de roubo é
de quatro anos a dez anos, fora
os agravantes, violência física
(que aumenta até 1/3) e for-
mação de quadrilha. O juiz fará
um contexto, vai analisar tudo
e aplicar a pena”, afirma.

O plantonista da delegacia
da Vila Diva revela ainda que
fatores serão considerados na
aplicação da pena como o ter-
ror passado pelas vítimas, a
crueldade contra o idoso nikkei,
croques na cabeça da esposa.
“As vítimas foram amarradas
e amordaçadas com pano, tudo
isso vai ser considerado na
aplicação da pena”, assegura.

(Afonso Jose de Sousa)

cial Marcatti, avistaram os in-
divíduos tentando fugir pelo
telhado, após cercarem o imó-
vel, prenderam quatro na rua
de trás. Com eles foram apre-
endidos dois celulares e a cha-
ve de um dos carros da vítima
que foi encaminhada para o
hospital estadual de Vila Alpi-
na, atendida e liberada.

O delegado plantonista do
29º DP (Vila Diva), Nilton
Quieregato, informa que o mais

interessante foi a crueldade
que os invasores usaram com
as vítimas, não respeitando,
não tendo nenhuma benevolên-
cia com as pessoas, principal-
mente com o casal de idosos.
“Os indivíduos entraram na
casa, permaneceram por mui-
to tempo, procuravam e queri-
am dólares, o casal falava que
não tinha e os elementos co-
meçaram a sessão de terror,
amarraram todos, judiaram

com o aposentado arrastando
para todo o lado”, conta.

O caso foi registrado no 29º
DP e os cinco elementos fo-
ram fichados no artigo 157 por
roubo tentado mediante ame-
aça e violência física; os dois
maiores fichados por corrup-
ção de menores, formação de
quadrilha e ato infracional. A
partir de agora a polícia vai in-
terrogar os assaltantes para
levantar se eles estão ligados
e se existem outros participan-
tes da gangue Chapa Quente
que invade e assalta casas de
idosos orientais.

A polícia explicou que os
integrantes dessa gangue
agem sempre da mesma ma-
neira, andam armados, atuam
na madrugada e procuram ca-
sas de orientais como feiran-
tes ou comerciantes. Além dis-
so, utilizam facas da própria
residência invadida, fato que
dificulta a polícia em detê-los
em uma averiguação na rua.

Ramificação – O delegado
Nilton Quieregato, esclarece
que houve uma investigação

A invasão da residência
da família nikkei na Água
Rasa foi o terceiro assalto en-
frentado pelos moradores.
Procurados pela reportagem
do Jornal Nippak, a famí-
lia, ainda assustada, conver-
sou pouco. Desconfiado o
aposentado que se recupera
dos ferimentos, disse que não
está acostumada a aparecer
nos jornais, mas contou que
levou um grande susto nesse

Família nikkei foi assaltada
pela terceira vez

terceiro assalto sofrido. “Eu
já ouvi falar dessa gangue
procurando japoneses e de-
kasseguis. Não quero violên-
cia, quero paz, viver normal,
temos que rezar para Deus”,
afirma ele que é natural de
Okinawa. A esposa, Reiko
Yamaguchi, garantiu que os
elementos foram muito violen-
tos dessa vez; já nos outros
dois assaltos os ladrões leva-
ram todos os móveis da casa.

Delegado plantonista Nilton Quieregato: “Judiaram o aposentado”

Bando foi detido durante invasão à residência de aposentado nikkei na Água Rasa, em São Paulo
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ÉRIKA TAMURA SUMIDA

Desde que cheguei ao Ja-
pão, há 11 anos atrás, percebi
a necessidade em dominar a
língua japonesa. E agora com
o alastramento da crise eco-
nômica, essa necessidade tor-
nou-se uma prioridade quase
que gritante em todos os as-
pectos da vida cotidiana no
Japão.

Sempre achei um desper-
dício a pessoa vir para o Ja-
pão e não aprender o idioma
local, nem sequer demonstrar
nenhum tipo de interesse pela
cultura nipônica. E ainda tem
aqueles brasileiros que gritam
aos quatro ventos que odeia o
Japão, porque não conseguem
adaptar-se ao país, e que por
isso não fazem a mínima ques-
tão de aprender a língua. E o
que acontece agora é que a lín-
gua japonesa tornou-se um dos
instrumentos de sobrevivência
no concorrido mercado de tra-
balho.

Este é um assunto ampla-
mente discutido entre brasilei-
ros e a mídia local. Acho até
que aprendendo japonês a pes-
soa já está no caminho da auto-
realização profissional e huma-
na aqui no Japão. Porque pen-
sem bem, olha que desafio gos-
toso, propor-se a aprender um
idioma novo, e que ainda trará
vários benefícios com ele!

Quando olho pra trás, lem-
bro-me quando cheguei ao Ja-
pão e tinha medo de sair de

casa até mesmo para fazer
uma compra básica, medo de
me perder e não saber voltar
pra casa, e depois como eu iria
obter alguma informação se
não sabia falar nada? E vejo
hoje a minha vida, quanta evo-
lução! Aprendi por necessida-
de, mas também tive força de
vontade, corri atrás, estudei por
conta própria. Quantas e
quantas vezes fui dormir tarde
da noite porque fiquei até tar-
de estudando ideogramas
(kanji) japoneses, mas valeu
muito a pena, porque com isso
conquistei a minha indepen-
dência dentro do país, vou à
hospitais, prefeitura, bancos,
enfim, qualquer lugar sem a
necessidade de um intérprete
ao meu lado. E na hora da cri-
se, o domínio do idioma salta
aos olhos das empresas con-
tratantes, que sempre teem um
emprego a disposição.

Quando comecei a apren-
der o japonês, comecei a en-
tender mais sobre a cultura, as
peculiaridades, a forma de vi-
ver dos japoneses e isso fez
com que o meu interesse em
aprender japonês aumentasse
consideravelmente. Hoje, eu
não digo que domino 100% do
idioma, porque não domino, mas
evoluí muito. E continuo estu-
dando sempre para aperfeiço-
ar-me, e evoluir cada dia mais.

Os brasileiros que dizem
não gostar do Japão, com cer-
teza não descobriram essa gos-
tosa sensação de aprendizado

ARTIGO

A importância em aprender japonês
e descobrimento de um novo
mundo. Um mundo que vai
além do que seus olhos veem,
mas que mergulha fundo numa
outra dimensão, afinal, quan-
do se tem pelo menos uma
básica noção do idioma, todas
as portas abrem-se perante
nós, e não somente no lado
profissional, mas no lado soci-
al e no pessoal também.

Mas, na minha opinião, a
vontade de aprender japonês
tem que vir de dentro do cora-
ção, não adianta falar da boca
pra fora:”Vou aprender japo-
nês porque a firma mandou!”.
Isso é uma forma de obriga-
ção, e sempre que somos obri-
gados a fazermos algo, acaba
criando-se uma aversão e a
tarefa torna-se impossível.
Impossível também é aprender
o idioma e ignorar o povo local
e o país, portanto acho muito
importante quando a pessoa
tem força de vontade e  garra

para vencer obstáculos.
Iniciativas para ensinar ja-

ponês não faltam hoje. Conta-
mos com cursos promovidos
por prefeituras e associações
de intercâmbios. As aulas são
gratuitas e na maioria destina-
das aos desempregados com
dificuldades na recolocação no
mercado de trabalho. Essas
oportunidades são um incenti-
vo para o aprendizado.

Portanto, numa escola,no
trabalho, ou mesmo em casa,
o nosso aprendizado vai muito
além do idioma. E é assim,
entendendo mais do que a lín-
gua que descobri o quanto o
Japão é fascinante e a cada
dia que aprendo algo, sei que
posso viver cada vez melhor
aqui. Vale a pena tentar!

*Erika Tamura Sumida nasceu
em Araçatuba (SP) e mora há 12
anos no Japão, onde trabalha com
desenvolvimento de criação

Ficam os senhores associados da Associação Brasileira de
Voluntários em Musicoterapia, convocados a participarem
da Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 19
de março de 2010, em sua sede à Rua Domingos de Mo-
rais, 814 - bloco 1, 3º andar, sala 34 – às 10h30 em 1ª convo-
cação e às 11h em 2ª convocação, com qualquer número de
associados presentes, com a seguinte Ordem do Dia:

1) Exame e aprovação do Relatório de Atividades de 2009
e do Plano de Trabalho de 2010;

2) Exame e aprovação do Balanço Geral e Demonstra-
ção Financeira referente ao exercício 2009, com o Pa-
recer do Conselho Fiscal;

3) Exame e aprovação do Orçamento para o exercício de
2010;

4) Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2010

YOSHIO KIYONO
Diretor Presidente

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÂO

CNPJ 51.364.792/0001-14

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
VOLUNTÁRIOS EM MUSICOTERAPIA
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Comitiva japonesa de Nishinomiya
visita prefeito Barbosa Neto

CIDADES/LONDRINA

Oprefeito de Londrina
(PR) Barbosa Neto,
recebeu no último dia

25, durante coletiva semanal,
a visita de empresários de Ni-
shinomiya, cidade japonesa co-
irmã de Londrina. Durante a
cerimônia, o prefeito, o presi-
dente do Instituto de Desen-
volvimento de Londrina
(Codel), Kentaro Takahara e
o vice-prefeito, José Joaquim
Ribeiro, entregaram aos em-
presários uma caixa artesanal
com terra vermelha.

A pedido da comissão Imin
100, também foi entregue o li-
vro de fotos que registra as
comemorações do Centenário
da Imigração Japonesa. Os
presentes foram encaminha-
dos para o prefeito de Nishi-
nomiya, Satoru Yamada. Além
disso, a associação Londrina –
Nishinomiya também encami-
nhou um livro para a associa-
ção Nishinomiya – Londrina,
que tem um o intercâmbio de
cooperação entre as duas ci-
dades.

Barbosa Neto agradeceu a
visita da comissão japonesa à
Londrina. “Esperamos que
essa parceria possa perdurar
por muito tempo. Essas via-
gens internacionais são impor-
tantes, já que abrimos várias
frentes, como fizemos recen-
temente na Índia. Outro exem-
plo importante é o prêmio in-
ternacional pela reciclagem do
lixo que ganhamos no México
em 2009. Graças a isso, assi-
naremos um convênio na área
nos próximos dias”, comentou
o prefeito.

“Ano passado estivemos
presentes na cidade japonesa
e estreitamos ainda mais rela-
ções com o governo de lá. Sen-
timos o quanto é importante

aproximar esses laços de ami-
zade, já que estivemos defen-
dendo R$ 500 milhões para
Londrina e outras cidades do
Paraná com estações de tra-
tamento de esgoto, melhoran-
do a qualidade de vida da co-
munidade local. Salientei para
o prefeito que seria importan-
te fazermos parte dessa histó-
ria quando realizamos essa vi-
agem” , destacou o vereador
Jairo Tamura (PSB).

Estiveram presentes Yasu-
hiko Aoki, responsável pela
articulação do convênio para
que Londrina fosse co-irmã de
Nishinomiya, e Tadakiko Ka-
wamoto, empresário de comu-
nicação, que também foi ge-
rente da maior agência de pu-
blicidade do Japão.

Além deles, participaram
os vereadores Jairo Tamura

(PSB), Tito Vale (PMDB) e o
líder do prefeito na Câmara,
Sebastião dos Metalúrgicos
(PDT), além do presidente do
Instituto de Desenvolvimento
de Londrina (Codel), Kentaro
Takahara, e  secretários da
administração municipal tam-
bém compareceram à soleni-
dade. O vereador Roberto
Kanashiro, que está em licen-
ça médica, e George Hiraiwa,
membro ativo do intercâmbio
Londrina – Nishinomiya, tam-
bém prestigiaram o evento.

Japão – Após retorno da via-
gem ao Japão em setembro do
ano passado, Barbosa Neto
devolveu aos cofres do muni-
cípio a quantia de R$ 906,74
referentes ao reembolso do
adiantamento das diárias rece-
bidas por ele. No total, a via-

gem ao Japão custou para a
Prefeitura de Londrina, R$
9.150,24, entre passagens aé-
reas, locomoção terrestre, se-
guro, diária de hotel e alimen-
tação.

Como resultado da viagem
ao Japão, em janeiro último, a
Japan International Coopera-
tion Agency (Jica) aprovou a
solicitação de cooperação téc-
nica feita pelo prefeito , no
valor de US$ 160 mil dólares
para a Universidade Tecnoló-
gica Federal do Paraná
(UTFPr), campus Londrina, e
para o Instituto EcoMetrópole
desenvolverem programa de
medidas preventivas contra a
poluição da água dos rios da
cidade.

(do site da Prefeitura de
Londrina)

Prefeito de Londrina cumprimenta empresários da comitiva de Nishinomiya: parceria duradoura

DIVULGAÇÃO

CIDADES/BASTOS

Liga da Alta Paulista elege
Roberto Kawasaki

O deputado federal Walter
Ihoshi (DEM/SP) esteve Bas-
tos (SP) no último dia 21 para
a Assembléia Anual da Liga
das Associações Nipo-Brasi-
leiras da Alta Paulista. O
evento ocorreu no salão no-
bre da Associação Cultural e
Esportiva Nikkey de Bastos
(Acenba). Para a nova ges-

tão, foi eleito presidente da
Liga Roberto Kawasaki, de
Tupã, substituindo Yoshimi
Shintaku, de Marília. Estive-
ram presentes diversas auto-
ridades e convidados das 30
cidades que compreendem a
Liga. Além da eleição, foi de-
finido o calendário das ativi-
dades para este ano.

DIVULGAÇÃO

Roberto Kawasaki, Tomio Katsuragawa, vice-presidente do Bunkyo;
Yutaka Kimura, vice-prefeito de Bastos, Okamoto e Walter Ihoshi

CIDADES/PRESIDENTE PRUDENTE

Liga Nipo-Brasileira abre
Regional Oeste no Estado de SP

A Liga Nipo-Brasileira de
Voleyball abriu, no último dia
28, em Presidente Prudente, a
Regional Oeste no Estado de
São Paulo. O evento foi reali-
zado na sede da Associação
Cultural Agrícola e Esportiva
de Presidente Prudente e con-
tou com a presença de dirigen-
tes esportivos de Bastos,
Pirapozinho e  Marilia.

Entre outras deliberações,
ficou definido que o Campeo-
nato da Regional Leste segui-
rá as regras já utilizadas pela
Liga em São Paulo, uma vez
que as mesmas já foram defi-
nidas como válidas para tornei-
os nacionais dentro da comu-
nidade nipo-brasileira.

Os regulamentos serão de-
finidos pela comissão organi-
zadora, formada por Carlos
Alberto Hiromitsu Uyema da
Acae de Presidente Prudente
(eleito presidente da Regional),
Laerte Shida da Acenba - Bas-
tos (eleito vice presidente),
Yoko Miyogusuku Shimabuku-
ro e José Nascimento Jones de
Pirapozinho, Flavio A. Yano e
Giuliano Naoki Shida de Bas-
tos, Roberto Yasuo Yamazaki
de Prudente, Emerson Katsuo
Kawaguchi e Rosemeire Aiko
Akamine Aceo - Okinawa de
Prudente.

A programação da comis-
são inclui o contato com as
Federações de entidades da
comunidade nipo-brasileira de
Alta Sorocabana, Alta Paulis-
ta, Noroeste e região para de-

finir tabelas e modos de dispu-
ta do campeonato que deve
seguir durante o ano de 2010.

O presidente da Regional,
Carlos Uyema, pediu apoio a
todos no sentido de poder exer-
cer o primeiro e difícil manda-
to na implantação da regional
e mostrou-se confiante na ta-
refa de inclusão dos atletas da
região no circuito intercolonial
nacional.

As equipes da região deve-
rão participar do torneio naci-
onal promovido pela Liga
Nipo-Brasileira e realizado
pelo Hotel Taiyo em Caldas
Novas, Goiás, em sua 5ª edi-
ção, que tradicionalmente con-
ta com a participação de equi-
pes de Belém, Brasília, São
Paulo e Paraná no mês de no-
vembro.

Centenário – Segundo Yoshio
Imaizumi, presidente da Liga
Nipo-Brasileira de Volleyball,
Futsal, Tênis de Mesa e Xa-
drez, a importância da verten-
te do esporte paralelamente às
atividades culturais, são de
suma importância para a ma-
nutenção e revitalização das
entidades nipo-brasileiras pós
Centenário da Imigração, pois
a passagem de jovens que após
os 18 anos vão cuidar dos es-
tudos, trabalhar, casar e com
os filhos na idade de oito a nove
anos, tem muito mais chance
de retornar às entidades nipo-
brasileiras, por já conhecer o
espírito comunitário.

DIVULGAÇÃO

Reunião aconteceu em Presidente Prudente

CIDADES/LARANJEIRAS DO SUL (PR)

Governo Japonês doa equipamentos para o Hospital São José
O Consulado Geral do Ja-

pão em Curitiba firmou, no úl-
timo dia 26, nas suas depen-
dências, o contrato de doação
com o Instituto de Assistência
Social e Saúde São José, enti-
dade gestora do Hospital São
José, localizado no município
de Laranjeiras do Sul (PR).
Estiveram presentes o cônsul
geral do Japão em Curitiba,
Soichi Sato, o presidente do
Instituto, Márcio Pereira
Marreiros, e o vice-presiden-
te, Rogério Longhi Ferro, en-
tre outros.

Através deste contrato se-
rão disponibilizados recursos
no valor de US$ 48.512,00
para a aquisição de equipa-
mentos para modernizar a sala
de parto do Hospital São José,
sendo, uma mesa cirúrgica
para realização de partos e
cesareanas, foco cirúrgico, bis-
turi elétrico, monitor cardíaco

DIVULGAÇÃO

Soichi Sato (sentado) com diretores do Instituto de Saúde São José

saúde e bem-estar social.
“Como o índice de desen-

volvimento da nossa região é
um dos mais baixos do Paraná
e a maioria dos moradores são
de baixa renda, a procura do
serviço gratuito hospitalar é
muito alta entre eles. O nosso
Instituto, que gerencia o Hos-
pital São José, desde a sua fun-
dação, sempre tem visado a
contribuir para a melhoria de
saúde dos moradores da re-
gião, tendo projetado por mui-
tos anos a criação de uma sala
de parto com equipamentos
modernos à luz do grande vo-
lume de demanda de tratamen-
to obstétrico. Temos certeza
absoluta de que, com novos
equipamentos a serem adqui-
ridos com o recurso doado, o
hospital poderá oferecer o ser-
viço de alta qualidade às ges-
tantes da região”, destacou
Marreiros.

multiparâmetro e outros
intrumentos que facilitarão os
procedimentos obstétricos do
hospital.

A doação é viabilizada atra-
vés do Programa de Assistên-
cia a Projetos Comunitários do
Governo Japonês (Programa

APC), cujos recursos provêm
dos impostos pagos pelo povo
japonês e que visa promover
auxílio no campo socioeconô-
mico aos países em desenvol-
vimento, por meio de ações
nas áreas de educação bási-
ca, capacitação profissional,

Foi realizado no último dia 2,
no Consulado Geral do Japão
em São Paulo,a cerimônia de
assinatura do Contrato de Doa-
ção, em favor da Prefeitura do
Município de Água Clara (MS),
através do Programa de Assis-
tência a Projetos Comunitários
e de Segurança Humana (APC)
do Governo Japonês. Estiveram

presentes o cônsul geral do Ja-
pão em São Paulo, Kazuaki Obe,
e o prefeito de Água Clara,
Edvaldo Alves de Queiroz.

A doação, no valor de US$
48.828, possibilitará ao hospi-
tal adquirir um novo aparelho
de ultrassom, substituindo o
atual, fabricado em 1069 con-
siderado obsoleto.

CIDADES/ÁGUA CLARA (MS)

Governo japonês doará
equipamentos a hospital

A Câmara Municipal de
São Bernardo do Campo foi
palco de homenagens aos 80
anos da Seicho-no-ie na noite
desta segunda-feira (1/3) em
sessão solene realizada pelo
vereador Hiroyuki Minami
(PSDB). Cerca de 200 pesso-
as compareceram à sessão
que também concedeu Título
de Cidadão Emérito ao comer-
ciante Genkichi Taira, 86 anos.

A solenidade que oficiali-
zou o 1º de março como Dia
da Seicho-no-ie em São Ber-
nardo do Campo teve apresen-
tações culturais como a do
coral da Seicho-no-ie do ABC,
que sob a regência da mestrina

CIDADES/SÃO BERNARDO DO CAMPO

Câmara Municipal homenageia os 80 anos da Seicho-no-ie
presidiu a sessão solene, fez
parte de seu discurso em ja-
ponês e disse que a Câmara
de São Bernardo não poderia
deixar de fazer essa homena-
gem aos 80 anos da Seicho-
no-ie no Brasil. “Com essa sin-
gela homenagem instituímos o
Dia da Seicho-no-ie em São
Bernardo do Campo, que teve
aprovação unânime dos vere-
adores. Hoje estou imensa-
mente feliz por fazer esta ho-
menagem.”

A sessão solene reuniu re-
presentantes de diversos seto-
res da sociedade, além de vá-
rios familiares de Genkichi
Taira.

Eliza Kunyoshi precedeu a
entrega da homenagem a
Genkichi Taira. A noite teve
ainda apresentação musical do

jovem Luigi Dias e de Karen
Harumi Souza Taira, neta de 7
anos de Genkichi.

O vereador Minami, que

O vereador Hiroyuki Minami ao lado do homenageado

DIVULGAÇÃO
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Em São Paulo, Metrô e CPTM
incentivam o uso de bicicletas

TRANSPORTES

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

Apolítica da Secretaria
de Estado dos Trans-
portes Metropolitanos

de incentivo ao uso de bicicle-
tas fundamenta-se principal-
mente em integrar as modali-
dades de transporte existentes
na Grande São Paulo (metrô,
trem e bicicletas) que não po-
luem o ar, contribuindo, assim,
para a preservação do meio
ambiente e qualidade de vida
da população.

Assim, a STM tomou a ini-
ciativa de criar espaços para
as bicicletas em suas estações
e terminais e permitir a inte-
gração dessa nova modalida-
de com os sistemas de trans-
porte existentes.

Essa política teve início
com o projeto chamado Me-
trociclista criado em 2008
quando o Metrô passou a li-
berar o último vagão dos trens
para embarque de bicicletas.
Diariamente, os ciclistas po-
dem embarcar com as bikes
a partir das 20h30; aos sába-
dos, o transporte de bicicletas
é liberado a partir das 14h até
1h do domingo. Nos domingos
e feriados o transporte pode
ser realizado em todo o perí-
odo comercial (4h40 à meia
noite).

Cada vagão pode transpor-
tar, no máximo, quatro bicicle-
tas por viagem. O projeto
Metrociclista complementa o
serviço de bicicletários, ampli-
ando o programa que incenti-
va o uso de bicicletas desen-
volvido pela Companhia.

Na CPTM, o último vagão
dos trens também foi liberado
para transporte de bicicletas
aos sábados, das 14h à 1h de
domingo. Aos domingos e fe-
riados o transporte pode ser
realizado durante todo o perí-
odo comercial (4h à meia noi-
te). Assim como no Metrô, na
CPTM o limite máximo de
transporte é de 4 bicicletas por
trem a cada viagem.

No Metrô – Nas estações do
Metrô há espaço para estaci-
onamento para as bicicletas e
há possibilidade fazer emprés-
timo delas também. Esse pro-
jeto é uma parceria entre Me-
trô, Instituto Parada Vital e

Secretaria Municipal de Ver-
de e Meio Ambiente, com pa-
trocínio da Porto Seguro.

Em todos os locais há 10
bicicletas disponíveis para em-
préstimo e 10 vagas de estaci-
onamento, com exceção das
estações Corinthians/Itaquera,
Guilhermina/Esperança e Car-
rão, que possuem 100 vagas
cada uma.

Na CPTM – São espaços
operados pela própria Compa-
nhia destinados ao estaciona-
mento de bicicletas. Os
bicicletários são gratuitos e
operados pela própria CPTM
(exceto na unidade de Mauá).

Para utilizar os serviços
dos bicicletários no Metrô bas-
ta comparecer a um dos lo-
cais levando RG original e
CPF para efetuar o cadastro.
No caso de empréstimos, tam-
bém é necessário cartão de
crédito Visa, Mastercard ou
Amex com um limite disponí-
vel de R$ 350,00 para pré-
autorização.

Quem não possui cartão de
crédito pode comparecer na
sede do Instituto Parada Vital
(Alameda Barão de Limeira,
985, 5º andar, Campos Elíse-
os), das 8h30 às 17h30, muni-

do de RG, CPF, comprovante
de residência (originais e uma
cópia) e uma foto 3X4 para
confecção da carteirinha do
UseBike, que dará acesso ao
serviço.

Na CPTM, exceto a unida-
de de Mauá, que é mantida por
uma associação de ciclistas, a
Ascobike, onde a diária custa
R$ 1,00 para os não-sócios, os
demais bicicletários da CPTM
são gratuitos. Para utilizá-los,
basta fazer o cadastro medi-
ante apresentação de RG e
levar o próprio cadeado para
prender a bicicleta.

Atualmente, há 33 bicicle-
tários em operação: 15 no
Metrô, 14 na CPTM e 4 na
EMTU. Juntos, eles oferecem
mais de 5 mil vagas aos usuá-
rios (420 no Metrô, 4.477 na
CPTM e 498 na EMTU).

No Metrô os bicicletários
ficam nas seguintes estações:
Linha 1- Azul: Vila Mariana,
Liberdade, Armênia e Santa-
na; Linha 2- Verde: Paraíso e
Vila Madalena; Linha 3- Ver-
melha: Palmeiras/Barra Fun-
da, Marechal Deodoro, Santa
Cecília, Anhangabaú, Sé, Brás,
Carrão, Guilhermina/Esperan-
ça e Corinthians/Itaquera

Também há paraciclos (es-

truturas para acorrentar as
bikes): Na Linha 3 Vermelha
essas estruturas estão instala-
das nas estações  Belém, Pe-
nha, Vila Matilde e Artur Alvim
(Linha 3-Vermelha). Na linha
5 – Lilás, nas estações  Capão
Redondo, Campo Limpo e Vila
das Belezas

A CPTM conta com 14
bicicletários, que juntos ofere-
cem 4.477 vagas, distribuídas
da seguinte forma: Linha 7-
Rubi: Caieiras; Linha 8-Dia-
mante: Jandira, Itapevi; Linha
9-Esmeralda: Vila Olímpia,
Jurubatuba, Autódromo, Pri-
mavera-Interlagos e Grajaú;
Linha 10-Turquesa: Mauá; Li-
nha 12-Safira: Itaim Paulista,
Comendador Ermelino, USP
Leste, Jardim Helena/Vila
Mara e Jardim Romano

A EMTU/SP adotou o mes-
mo modelo de operação da
CPTM e mantém bicicletários
nos Terminais Metropolitanos
Jabaquara, São Bernardo do
Campo,na RMSP, Hortolândia
e Americana, na RMC, totali-
zando 498 vagas.

Outros bicicletários estão
previstos para serem instala-
dos nas estações do metrô e
da CPTM e nos Terminais de
ônibus da EMTU.

Bicicletário na estação Liberdade: Metrô conta atualmente com outros 32 em operação

DIVULGAÇÃO

ASSOCIAÇÃO PRÓ-EXCEPCIONAIS
KODOMO-NO-SONO

C.N.P.J. 60.927.530/0001-01

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores Associados, convocados para se reuni-
rem no dia 06 de março de 2010 (sábado) às 09h40 em
1ª convocação com a presença da maioria absoluta dos
associados, e às 10h30 em 2ª convocação com qualquer
número de presentes, à Rua Prof. Hasegawa, 1198 – Ita-
quera – São Paulo - SP, a fim de deliberar sobre os seguin-
tes itens da Ordem do Dia:
1. Apreciação do Relatório de Atividades, Balanço Patri-

monial e Demonstrativo de Contas de Receitas e Des-
pesas referentes ao exercício de 2009 e pareceres do
Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo;

2. Apreciação da Proposta Orçamentária e Plano de Ati-
vidades para o exercício de 2010;

3. Eleição dos Membros do Conselho Deliberativo;
4. Homenagem ao Sr. Yasuo Suzuki.

São Paulo, 04 de fevereiro de 2010.

LUIZ MASSAO OKAMOTO

 Diretor Presidente

A Associação Comercial de
São Paulo – Distrital Centro –
realizou no último dia
25, “Bate-papo” com o
subprefeito da Sé, Nevoral Alves
Bucheroni. Participaram do en-
contro o coronel Marcos Rober-
to Chaves da Silva e o presiden-
te da Distrital Centro, José
Alarico Rebouças, além do con-
selheiro Robinson Aires e o pre-
sidente da Acal (Associação
Cultural e Assistencial da Liber-
dade), Hirofumi Ikesaki.

Segundo o presidente da
Distrital Centro, “o objetivo do
evento foi para que todos co-
nhecessem o subprefeito Bu-
cheroni e para promover a
aproximação das comunidades
pertencentes à Subprefeitura
da Sé”. “Acredito que os pro-
blemas das comunidades são
basicamente os mesmos: lixo,
segurança, iluminação, claro
que cada um na sua particula-
ridade. Pretendemos promo-

ver mais encontros como esse”,
disse José Alarico Rebouças.

Segundo Bucheroni , “a
nossa proposta é aperfeiçoar
o serviço público”. “Precisa-
mos acabar com o deixa pra
lá, arregaçar as mangas e fa-
zer. Funcionário com uma po-
sição negativa, o setor não
anda”, explicou o subprefeito.
“Quando os problemas apare-
cem os setores dizem que isso
é assim mesmo... E ficam na
zona de conforto”, comentou.
Para ele essa postura é inad-
missível, pois sua formação é
militar e não está acostumado
a esse tipo de conduta.

Compareceram líderes de
várias comunidades, alguns
agradeceram os feitos, outros
levaram listas de reivindica-
ções. A maioria dos represen-
tantes das comunidades exigiu
do subprefeito uma postura
mais pontual em suas ações.

(Luci Júdice Yizima)

BAIRRO ORIENTAL

ACSP promove bate-papo
com subprefeito da Sé

Robinson Aires, Cel. Marcos Roberto Chaves da Silva, José Alarico
Rebouças, Cel. Nevoral Alves Bucheroni e Hirofumi Ikesaki
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O presidente da maior fa-
bricante de chips do mundo, a
Taiwan Semiconductor Manu-
facturing Company (TSMC),
Morris Chang, declarou em
janeiro que 2010 será um bom
ano para a indústria de infor-
mática, e que essa realidade
deverá continuar pelo menos
até o próximo ano.

Dirigindo-se ao público pre-
sente no Fórum Econômico de
CommonWealth 2010, realiza-
do na capital Taipei, Chang dis-
se que a recuperação geral da
economia tem sido particular-
mente notório na indústria in-
formática, onde a demanda
aumentou firmemente e as
empresas começaram a rea-
bastecer suas produções.

De acordo com Chang, a
TSMC pôde se recuperar
mais rapidamente da letargia
econômica pois concentrou
seus esforços na pesquisa e
desenvolvimento para manter
sua vitalidade e competência,

explicou o presidente.
O empresário informou que

os ingressos da TSMC para o
primeiro trimestre do ano pas-
sado chegaram a reduzir cer-
ca de 40% do nível obtido no
terceiro trimestre de 2008, e a
empresa praticamente não re-
gistrou lucro. No entanto, os
investimentos em pesquisa e
desenvolvimento durante o ano
passado, de aproximadamen-
te US$ 680 milhões, se manti-
veram quase ao mesmo nível
que em 2008.

Observando que a crise fi-
nanceira do ano passado levou
à mudança do foco econômi-
co da Europa e América do
Norte para a Ásia, Morris
Chang indicou que com a nova
situação significa que há mais
oportunidades para as empre-
sas e indivíduos na região.

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

ÁSIA

Indústria de informática prevê
boas perspectivas para 2010

A Associação Cultural e
Esportiva São Judas Tadeu
(Acesjt) realiza neste domin-
go (7), a 26ª edição da Festa
do Sorvete nas dependências
do Colégio Santa Amália, na
Saúde, zona Sul de São Paulo.
Trata-se de um tradicional e
conhecido acontecimento do
bairro e região que reuniu cer-
ca de três mil pessoas em
2009. No evento os visitantes
terão direito ao consumo livre
de diversos sabores de sorve-
tes produzidos para a ocasião.

Vários shows artísticos es-
tão programados no evento
deste ano, dois deles prome-
tem surpreender o público par-
ticipante. A primeira será a
apresentação da cantora negra
Tamires Regine que cantará
em japonês; e a segunda será
a performance do cantor Sa-
toshi Ioshii (conhecido como
Pavaroshi), que vai interpretar
músicas italianas. Outros des-
taques da comunidade nikkei
será o cantor Joe Hirata e da
apresentação de grupos artís-
ticos como o de taikô mirim do
Mika Youtien com crianças de
6 a 9 anos, e street dance (atle-
tas da SJT).

Haverá também rodada de
bingo, balada para jovens e
brincadeiras para crianças.
Em uma praça de alimentação
serão servidas diversas opções

de comida oriental e brasileira
(no almoço), e bebidas. Com
o ingresso, os participantes vão
concorrer ao sorteio de uma
TV de 32 polegadas no primei-
ro prêmio, e um Nintendo Wii
no segundo prêmio, pela lote-
ria federal do dia 13 de mar-
ço.

O objetivo deste evento
anual é arrecadar fundos para
a manutenção da entidade, das
atividades e complementar os
programas organizados para os
atletas e associados. De acor-
do com a previsão do coorde-
nador Toshiaki Shimizu, que
atua em conjunto com Willian
Sueoka. “Cinco mil convites
serão vendidos e acho que va-
mos conseguir atingir a previ-
são de quatro mil pessoas na
festa no sistema rotativo”, des-
tacou ao completar que envia-
ria uma carta para os parla-
mentares políticos pedindo ver-
ba para o evento.

26ª FESTA DO SORVETE
DA ACESJT
QUANDO: DIA 7 DE MARÇO

HORÁRIO: DAS 11H ÀS 18H

ONDE: COLÉGIO SANTA AMÁLIA -
AVENIDA JABAQUARA, N° 1673 – SAÚDE

– SÃO PAULO (ESTAÇÃO DO METRÔ

SAÚDE). ENTRADA PELOS FUNDOS: RUA

FIAÇÃO DA SAÚDE, N° 480.
INFORMAÇÕES: WWW.ACESJT.COM.BR OU

E-MAIL: CONTATO@ACESJT.COM.BR

DOMINGO

26ª Festa do Sorvete da Acesjt
acontece neste domingo em SP

HOMENAGEM

General Paulo Komatsu é
homenageado pela Embaixada

O general de Divisão, Pau-
lo Kazunori Komatsu, foi ho-
menageado na Embaixada do
Japão em um jantar oferecido
pelo embaixador Ken Shima-
nouchi, no último dia 25, na
residência oficial da Chance-
laria em Brasília.

Na oportunidade, o embai-
xador Shimanouchi enalteceu
e agradeceu a colaboração
prestada pelo homenageado,
em diversos assuntos de inte-
resse Corpo Diplomático, prin-
cipalmente por ocasião das ati-
vidades comemorativas do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil.

Komatsu, por sua vez, fez
um relato sucinto da sua
vivência na comunidade nipo-
brasileira e enfatizou a oportu-
nidade e a satisfação de ter
prestado serviços aos interes-

ses da comunidade nikkei em
todas as ocasiões, e aproveitou
para agradecer a  recepção
proporcionada pelo embaixador.

Estiveram presentes, entre
outros, familiares do general
Komatsu; o ministro do Supe-
rior Tribunal Federal, Massami
Uyeda, o general de Exército,
Maynard Marque de Santa
Rosa; o general de Exército
Ítalo Fortes Avena; o general
Arby Fortes Rech; o general
de Divisão Lúcio Mário de
Barros Góes; o general de Di-
visão Túlio Cherem; o general
de Brigada Tarciso Alves da
Rocha; o brigadeiro Agostinho
Shibata; o empresário Mario
Kato; o diretor da Sansuy
Yasuyuki Hirasaki e João Saito
, do Grupo Hotel Taiyo, além
de amigos do Clube Nippo-
Brasileiro de Brasília.

Embaixador recebeu o general e convidados em Brasília

ARQUIVO PESSOAL
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Para associação, explicações de
Jun Takamura não convencem

COMUNIDADE

Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

Cidade que dorme
Nem  mesmo as lanças
vítreas do sol do meio-dia
incomodava o sono letárgico
de sua cama dura de concreto
que ao corpo amoldara-se
de sua insana esperança
que num sonho acalentara-se.

Um menino branco
abandonado nos braços dos anjos.

Indiferente os ônibus passavam
Indiferente as mulheres passavam
Um cachorro também
passou
passou a chuva repentina
de primavera
passou uma eternidade
sem que ninguém percebesse:

Um menino branco
abandonado  nos braços dos anjos.

Mas quando os anjos
resolvem acordá-lo
lá se foram esticando asas.
As pernas também esticaram
do menino
da multidão amedrontada
que não mais escondeu
o sentimento comum de dispersão.

Um menino branco
abandonado pelos anjos...

Os cães vadios
Assaltando as ruas, vem em bando
cães vadios de todos os cantos
babando a saliva dos desvairados
e por onde anda deixa sinais
de espanto de desencantamento.
Desencantamento de uma vida
sem sentido, senão a de trucidar
os ossos fossilizados de um
fantasma do passado
que continua assombrando.

Encerrados em suas casas
em couraças de legiões romanas
toda guerra se faz e sempre
do lado de fora.

Mas ainda assim o medo
continua cavalgando pela
noite adentro em cada esquina
em cada ponto de disputa
do ponto das prostitutas
num desfile bizarro de
vaidades e exibição.

Em nenhum momento
a cidade dorme
que de insônia
arregala os olhos
não de susto
nem de suposição.
Será de tristeza
será de indiferença?

Indiferença do amor
que passa
da mágoa que passa
da vida que passa.
Será tarde:
esqueceu-se de viver.

Homem da lotação
Naquela mesma hora
era seis e dez exatamente
do outro lado do vagão
o mesmo rosto ovalado
do homem de meia idade.
Seria ele ascensorista
seria porteiro ou faxineiro
motorista de caminhão
de coleta de lixo?
Não saberia
Não importa o que seria,
passageiro como outros
vindos da zona leste.
Era o que bastava.
Um dia deixou de vir
ficara ele doente?
Não saberia
Não importa o que seria...
Passados tempos
ele retornou.
Como isso fosse
importante em minha vida.

chicohanda@yahoo.com.br

preciso cantar e alegrar a cida-
de. Outro que canta sempre é
o bancário, enquanto o outro
tica. Tico-tico cá, tico-tico lá,
canta, canta minha gente, já
cantava Martinho da Vila nos
tempos do vinil.

Com o programa microkê,
por menos de R$ 15, você pode
cantar enquanto vai navegan-
do num mar imenso que é a
internet. Cante num karaokê,
videokê, nãoseioquê, cara o
que você quiser, cante só ou
num coral, porque cantar faz
bem. Susan Boyle que o diga.

Por favor, não confunda a
Rádio Cabeça com música-
chiclete, como Rebolation que,
de tanto tocar, gruda no seu
inconsciente e você canta du-
rante um certo tempo e depois
ela some. A Rádio Cabeça é a
trilha sonora da sua vida. Can-
ções marcantes que ficaram
em sua memória ou em seu
coração. Abriga de rock a ser-
tanejo, música brega à jingle,
canção infantil a Beatles, en-
fim, por algum motivo ela “bai-
xa” e você, sem querer, come-
ça a laiá laiá. Por exemplo, sei
lá porque vivo cantando “Al-
guém é sempre bobo de al-
guém”, quando surgiu essa
canção eu ainda não era nem
nascido!  rs rs rs.

O início da música era as-
sim: “O que eu chorei por ti dá
um oceano/ de lágrimas, perdi-
do, em solidão/ acreditar em ti

foi um engano/ por que te ofe-
reci meu coração?”, do e com
Wilson Miranda. Muito melhor
que essas letras que nos brin-
dam hoje em dia.“O tempo vai
apagar”, do Roberto Carlos, é
inapagável na minha Rádio.
“Lampião de gás”, sucesso da
Inezita Barroso, com apagão
ou não, não sai da minha ca-
beça, mas com outra letra:
“Campeão demais, campeão
demais, quantas conquistas
você me traz”. Pronto, vendi
o meu Peixe.

Cuidado, no entanto, com
certas músicas tristes que
põem a gente pra baixo, dizem
os especialistas. Não sei se é
verdade, mas ouvi dizer que a
canção “Esta noite eu queria
que o mundo acabasse”, re-
gravada por Bruno e Marro-
ne, foi censurada nos anos 60
porque levou alguns incautos,
que se identificaram com ela,
ao suicídio. O que você canta
pode alterar o seu estado de
espírito, então cultive canções
leves, alegres ou líricas. Tris-
teza, por favor, vá embora,
porque eu vou viver a vida que
eu pedi a Deus. E salve aque-
le que se presta a esta ocupa-
ção, salve o compositor popu-
lar. Aquele abraço!

*Jorge Nagao é colunista
do Primeiro Programa
(www.primeiroprograma.com.br)
E-mail: jlcnagao@uol.com.br

COLUNA DO JORGE NAGAO

Rádio Cabeça

*JORGE NAGAO

Assistindo ao belíssimo
show de Wagner Homem e
Rogério Silva, sobre as can-
ções de Chico Buarque, que
em breve rodará o país, lem-
brei-me de uma expressão
dita pelo autor de “Constru-
ção”: Rádio Cabeça, sabe
dessa, Kchorrão?

Segundo el Chico, temos
na cabeça uma emissora
musical que, repentinamente,
é ligada “e me pego cantan-
do sem mais nem porquê”
como ele diz em “Olhos nos
olhos”. Debaixo do chuveiro,
as primeiras gotas tocam a
me molha, digo, a memória,
ligando a tal rádio Cabeça (ou
Coração porque sabemos as
músicas de cor) e a gente
começa a cantar “A chuva cai
lá fora”, “O ritmo da chuva”,
“Chove chuva”, “Raindrops
keep falling on my head” ou
qualquer outra que o DJ oculto
manda ver ou ouvir.

Paulo Vanzolini, zoólogo e
compositor, vive com a sua
Rádio Cabeça ligada sempre,
pois trabalha cantarolando,
conta Ricardo Dias, seu ami-
go e diretor do documentário
“Um homem de moral”, so-
bre o criador de “Ronda” e

“Volta por Cima”. Outro sam-
bista que vivia caminhando e
cantando era o Adoniran Bar-
bosa. Desta forma nasceram
“Saudosa Maloca”, “Trem das
Onze”, “Samba do Arnesto” e
outras pérolas adonirantes. No
filme “O tempo não para”,
Cazuza dizia “cantando a gen-
te inventa, inventa um roman-
ce, uma saudade, uma menti-
ra. Canto para espantar os
demônios, pra juntar os amigos,
para sentir o mundo, para se-
duzir a vida”.

Quem canta os seus males
espanta, diz o velho deitado.
Nos anos de chumbo, Gonza-
guinha ensinava “Cantar nun-
ca foi só de alegria, com tempo
ruim a gente também dá bom
dia”. Por mais que a vida @
desencante, cante, no entanto
é preciso cantar, cantarolava o
poetinha Vinicius de Moraes, é

Um clima de indignação
marcou a Assembléia
Geral Extraordinária

da Associação Cultural e As-
sistencial Kanagawa realizada
no dia 28 de fevereiro, na sede
da entidade na Vila Mariana,
em São Paulo. As cerca de 30
pessoas que participaram da
reunião entre, associados e di-
retores, ficaram indignados
com as respostas “extrema-
mente evasivas” e a total falta
de objetividade do vice-presi-
dente, Jun Takamura, que ten-
tou explicar a série de irregu-
laridades cometidas pelo ba-
charel em Direito Marcelo
Akio Assakawa, contra a en-
tidade.

Assakawa, que não tem re-
gistro na Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) – confor-
me apurou o Jornal Nippak –
está sendo acusado de praticar
uma série de irregularidades no
caixa da associação desde
2008, entre elas o desvio de
aproximadamente R$ 600 mil.
Jun Takamura participou da
reunião ao lado do seu advoga-
do, Joaquim Cruz, mas suas
explicações sem nexo, segun-
do associados, irritaram os pre-
sentes, que não ficaram satis-
feitos com os esclarecimentos
do vice-presidente.

A reunião foi iniciada com
apresentação de um balanço
de 2009 onde indica um déficit
de R$ 18.817,00, seguida do
anúncio da transferência de
aproximadamente R$ 570 mil
para Marcelo Assakawa, va-
lor esse que não tem respaldo
de nenhum recibo, pois alguns
apresentados por ele são fal-
sos – a reportagem do Jornal
Nippak teve acesso aos do-
cumentos. O membro da Co-
missão Propositiva, Yukisada
Oya, recém empossado na
eleição realizada durante a as-
sembléia, destacou que a po-

do, mas entendeu que seria um
tipo de incentivo. O advogado
Joaquim Cruz, por sua vez, in-
terveio e informou que seria um
tipo de precatório. Hiroshi
Murata também se manifestou
dizendo desconhecer o fundo,
mas que a “associação acabou
liberando o dinheiro na conta do
Marcelo”.

Jun Takamura reconheceu
também que, apesar de não ter
entendido a operação, liberou o
dinheiro na conta de Marcelo
Assakawa. Shiramata Takano-
ri, ex primeiro presidente e atual
membro do conselho fiscal da
entidade, indagou sobre a emis-
são de cheques e transferênci-
as de valores de grandes im-
portâncias sem o conhecimen-
to dos demais diretores para
Marcelo Assakawa. Jun Taka-
mura alegou que todos os seus
atos foram comunicados em
reuniões, formais e informais,
ao presidente e ao tesoureiro,
mas admite não possuir  ne-
nhum documento que compro-
ve tal fato. O presidente Hiro-
shi Murata e o tesoureiro Issao
Batori, não confirmaram terem
autorizado a realização de di-
versas despesas pagas.

As últimas informações
dão conta que o levantamento
da situação da associação está
sendo feito por um escritório
de contabilidade contratado,
que passará as informações
para a diretoria tomar as devi-
das providências. Paralela-
mente a reunião também foi
divulgada que a despesa men-
sal da entidade gira em torno
de R$ 4 mil e que somente
sede atual está avaliada em R$
1,100 milhão.

Nova diretoria – Após o im-
passe, os associados elegeram
a nova diretoria, que terá à
frente Jun Nagata.

(da Redação)

sição da associação é no sen-
tido de transparência, apresen-
tando perante o público toda a
verdade apesar de se sentir
“envergonhado” diante dos
acontecimentos.

Em contrapartida, a atitu-
de de Jun Takamura surpreen-
deu os associados ao se exi-
mir de qualquer culpa e afir-
mar que simplesmente foi en-
ganado por Marcelo Assaka-
wa. O vice-presidente justifi-
cou que não conhecia o bacha-
rel em Direito, contrariando os
demais diretores, que disseram
que foi Jun Takamura que o
apresentou e atuou como in-
térprete em japonês das pala-
vras de Marcelo Assakawa.

Com relação a transferên-
cia de R$ 142.274,09, o vice-

presidente afirmou que foi re-
alizado com a sua presença, do
presidente Hiroshi Murata e do
tesoureiro Issao Batori,  que
poderá ser verificada
documentalmente no banco. A
informação foi contestada logo
em seguida por Hiroshi
Murata que disse não lembrar
do fato e o tesoureiro argu-
mentar veementemente que
não esteve presente no ato.

Contradição – Yukisada Oya
questionou Jun Takamura sobre
o que vinha a ser um fundo de
exportação onde foram inves-
tidos R$ 40 mil que em pouco
mais de um ano renderia o va-
lor de R$ 90 mil. O vice-presi-
dente respondeu que não enten-
deu o que vem a ser este fun-

O ex-vice-presidente Jun Takamura tenta se explicar na assembleia

NIKKEY SHIMBUN
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Alexandre Nagado e Sonia Luyten analisam o
cenário do desenho japonês no Brasil

ANIME E MANGÁ

OConsulado Geral do Ja-
pão e a Fundação Ja-
pão em São Paulo tra-

zem dois especialistas em Cul-
tura Pop para analisar o cená-
rio do desenho japonês no Bra-
sil. No dia 10 de março, o de-
senhista e redator Alexandre
Nagado discute “O mangá bra-
sileiro e o mercado editorial”
e, no dia 17 de março, a pro-
fessora doutora Sonia Luyten
fala sobre “Arte sem frontei-
ras – Mangá no Brasil e man-
gá feito no Brasil”. Ainda nes-
te dia, os autores da revista
quadrinhos de ação e fantasia
“Patre Primordium”, Fred
Hildebrand e Ana Recalde,
fazem uma participação espe-
cial.

As palestras são gratuitas
e acontecem no Espaço Cul-
tural da Fundação Japão, em
São Paulo.

Na palestra do dia 17, ha-
verá a participação especial de
Fred Hildebrand e Ana
Recalde, autores do “Patre
Primordium”, uma revista em
quadrinhos de ação e fantasia.
Fred tem 22 anos e nasceu em
Campo Grande (MS). Apren-
deu a desenhar vendo dese-
nhos animados e jogando vídeo
game, viu o hobbie de infância
se tornar profissão quando de-
cidiu entrar na faculdade de
Artes Visuais da UFMS (Uni-
versidade Federal de Mato
Grosso do Sul).

Fred não é apenas dese-
nhista da Patre, pois auxiliou
em todo processo criativo e de
visual da estória. Um apaixo-
nado por mangá (quadrinhos
japoneses) que definiu seu es-
tilo.

Ana Recalde tem 27 anos
e também nasceu em Campo
Grande, mas morou em vários
lugares durante sua vida, São
Paulo, Brasília. Hoje ela resi-
de no Rio de Janeiro. Sempre
gostou de viajar e por isso
mesmo se graduou em inglês
na Internacional House em
Londres. Os quadrinhos vie-
ram desde cedo em sua vida,
quando subia para o sotão da
casa de seu pai para ler. Os

heróis povoaram sua imagina-
ção, gênero que é fã até hoje.
Teve contato com roteiros
quando trabalhou em progra-
mas de televisão e partir para
roteiros de quadrinhos foi um
pulo.

Perfil dos palestrantes –
Desde 1988, o paulista Alexan-
dre Nagado trabalha como
desenhista profissional, tendo
produzido cartuns, quadrinhos,
caricaturas, story-boards e
ilustrações para diversos clien-
tes, sendo especializado em
comunicação institucional. Em
1990, começou a trabalhar com
roteiros para quadrinhos, ten-
do estreado com Flashman,
para a Editora Abril, escreven-
do também Maskman e
Changeman, heróis de seria-
dos japoneses. Na mesma li-
nha, para a EBAL, assinou
Sharivan, Machine Man e
Goggle V, tudo no início da
década de 1990. Em 1993, ini-
ciou o trabalho em Street
Fighter II, revista que roteirizou
por 15 edições, sendo um dos
autores que mais histórias em
quadrinhos oficiais criou para

a famosa franquia originada de
um game japonês.

Criou os personagens Blue
Fighter (Ed. Escala e Trama)
e Dani (Ed. Escala e Via
Lettera), onde usou influênci-
as de diferentes tipos de man-
gá misturadas com estilos oci-
dentais. Em 2003, foi o orga-
nizador e um dos autores do
álbum Mangá Tropical (Ed.
Via Lettera), com histórias
ambientadas no Brasil. Na
área de quadrinhos didáticos e
institucionais, assinou trabalhos
sob encomenda para a Voto-
rantim, Dersa, Pão de Açúcar,
Projeto Tietê, Santander Ba-
nespa e diversas outras empre-
sas e entidades que utilizaram
o potencial comunicativo dos
quadrinhos. Desde 1992, atua
também como redator, tendo
colaborado com diversas revis-
tas (Herói, Henshin) e sites
(Omelete, Bigorna, Nippo-Jo-
vem, Nihonsite).

Já ministrou palestras em
São Paulo, Osasco, Sorocaba,
Santos, Paraguaçu Paulista,
Ilha Solteira, Mauá (SP), Cu-
ritiba (PR), Belo Horizonte
(MG), Fortaleza (CE), Rio de
Janeiro (RJ) e Recife (PE),
entre outras cidades.

Em 2008, esteve no Japão
como um dos selecionados no
programa Jovens Líderes, ati-
vidade comemorativa do Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil, promovida pelo
MOFA – Ministry of Foreign
Affairs do Governo Japonês.

Atualmente reside em Ilha
Solteira (SP), de onde produz
para seus clientes via internet.

Sonia Luyten fundou o pri-

meiro núcleo de estudos de
mangá na Universidade de São
Paulo na década de 70 e que
se transformou na Abrademi,
bem como da primeira manga-
teca (biblioteca especializada
em revistas de mangá). Foi
curadora de várias exposições
no Brasil e no exterior e mem-
bro de Júri dos principais sa-
lões de Humor e Quadrinhos
do Brasil. Também foi jurada
do WCS – World Cosplay
Summit em 2008 e 2009.
Atualmente é presidente do
Prêmio HQMIX, instituição
que faz a premiação dos me-
lhores artistas na área de His-
tórias em Quadrinhos e Humor
Gráfico.

Livros publicados: Comu-
nicação e Aculturação, O que
é Histórias em Quadrinhos, His-
tórias em Quadrinhos – leitura
crítica, Mangá, o poder dos qua-
drinhos japoneses, Cultura Pop
Japonesa: mangá e animê.

DESCONSTRUINDO O
MANGÁ E O ANIMÊ
QUANDO: DE 10 E 17 DE MARÇO

10 DE MARÇO: PALESTRA COM O
DESENHISTA ALEXANDRE NAGADO

17 DE MARÇO: PALESTRA COM A

PROFESSORA DOUTORA SONIA LUYTEN

HORÁRIO: DAS 19H30 ÀS 21H30
ONDE: ESPAÇO CULTURAL DA FUNDAÇÃO

JAPÃO EM SÃO PAULO: AV. PAULISTA,
37, 1º ANDAR

LOTAÇÃO MÁXIMA: 100 LUGARES

É NECESSÁRIO FAZER INSCRIÇÃO

ANTECIPADA.
INSCRIÇÕES: (11) 3254-0100 RAMAL

354 OU CGJCULTURAL4@ARCSTAR.COM.BR

ACESSO PARA PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS

ENTRADA GRATUITA

REPRODUÇÃO

Especialistas em cultura pop discutirão o desenho japonês; evento acontece na Fundação Japão

PROGRAMAÇÃO

Legenda

“Arte sem
fronteiras –
Mangá no

Brasil e
mangá feito
no Brasil”

Na virada do milê-
nio o mangá chega
com força ao Brasil.
O fenômeno vem
acompanhado da onda
de popularidade de al-
guns animês, que aju-
dou a impulsionar a
venda dos quadrinhos
japoneses em todo o
país. O fato de o Brasil abri-
gar a maior colônia japonesa
fora do Japão também é um
detalhe relevante.  A relação
entre os dois países sempre foi
bastante próxima e, neste con-
texto, o mangá aparece como
mais um elemento importante
de representação e difusão da
cultura pop japonesa. Além
disso, com o sucesso dos
animês e mangás houve o sur-
gimento de eventos voltados
para o público jovem que che-
ga a reunir mais de 40 mil vi-
sitantes por dia.

A abordagem será sobre a

17 de março
Palestra com a Professora

Doutora Sonia Luyten
DIVULGAÇÃO

A professora Sonia Luyten

evolução da expansão dos
mangás no Brasil podendo-se
constatar três tendências: uma
de pioneirismo quanto à leitu-
ra, produção de mangás em
relação ao mundo e pioneiris-
mo nos estudos acadêmicos. A
outra, mais recente, acompa-
nha a exportação dos mesmos
vinculados a uma política de
expansão de bens culturais do
Japão. A terceira tendência é
a nova produção de mangá no
Brasil revelando não só artis-
tas descendentes como não
descendentes numa linguagem
híbrida de forma e conteúdo.

10 de março
Palestra com o desenhista e
redator Alexandre Nagado

“O mangá
brasileiro e o

mercado
editorial”

Há mais de 40
anos, chegaram ao
Brasil os animês e os
seriados tokusatsu
(efeitos especiais).
Depois, o mangá e um
universo enorme de
entretenimento vindos
da Terra do Sol Nas-
cente começaram a
se fazer presentes na
vida de muitos brasi-
leiros. O grande con-
tato com a cultura pop
japonesa influenciou
muitos jovens (des-
cendentes ou não) a querer
contar suas próprias histórias,
mas seguindo padrões japone-
ses. Cheios de inspiração e
vontade, descobriram uma
realidade editorial muito dife-
rente da japonesa que gerou
os personagens que tanto

apreciam. Baseado em pes-
quisas e em vivências pesso-
ais, o autor e redator Alexan-
dre Nagado traçará um para-
lelo entre o mercado de qua-
drinhos no Brasil e no Japão,
tecendo seus comentários so-
bre diversos aspectos.

DIVULGAÇÃO

Alexandre Nagado
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Concurso que elegerá a mais bela
nikkei tem inscrições abertas

MISS NIKKEY

Em março, a Aliança Cul-
tural Brasil-Japão programa
uma nova edição do curso de
Cultura e Etiqueta Social Ja-
ponesa, com a professora
Lumi Toyoda. No ano de 2009,
82 alunos participaram das
aulas ministradas pela profes-
sora Lumi na Aliança Cultural
Brasil-Japão.

“Etiqueta é um dado da rea-
lidade cultural de um povo. A
diretoria da ACBJ tem procura-
do difundir a cultura japonesa
com qualidade e a professora
Lumi Toyoda é extremamente
capacitada”, explica o dr. Jo
Tatsumi, presidente da ACBJ.

A professora Lumi Toyoda
dedica-se à pesquisa de Cul-
tura Japonesa há mais de 40
anos e desde 1989 ministra
cursos de “Etiqueta social e
empresarial japonesa”. Espe-
cialista na área, é consultora
empresarial e treina executivos

e empresários para negócios
com japoneses.

O curso mostra atitudes
elegantes e respeitosas para o
povo japonês, abordando temas
como as tradições e costumes
do Japão, simbolismos, datas
comemorativas, comporta-
mento profissional e noções de
etiqueta à mesa.

CURSO DE CULTURA E
ETIQUETA SOCIAL JAPONESA
QUANDO: DIAS 8, 10, 15 E 17 DE MARÇO

(SEGUNDA E QUARTA, 15H30 ÀS 17H30
OU 18H30 ÀS 20H30)
ONDE: UNIDADE VERGUEIRO - ALIANÇA

CULTURAL BRASIL-JAPÃO (R. VERGUEI-
RO, 727, 5º ANDAR – METRÔ VERGUEIRO)
INVESTIMENTO: R$ 120,00 (PÚBLICO EM

GERAL)
R$ 60,00 (ALUNOS, PROFESSORES E

ASSOCIADOS ACBJ E ASSOCIAÇÃO AICHI)
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
(11) 3209-6630
ALIANCA@ALIANCACULTURAL.ORG.BR

CULTURA 1

Aliança Cultural realiza curso
de Etiqueta Social Japonesa

DIVULGAÇÃO

Kendi ficará encarregado da produção e apresentação do Concurso que terá final no Festival do Japão

Já estão abertas as inscri-
ções para o Concurso
Miss Nikkey do Brasil.

Para se inscrever, basta entrar
no site www.missnikkey.
com.br, clicar no Estado onde
reside, preencher o formulário
e enviar fotos digitais (não pre-
cisa ser foto de book ou pro-
fissional, o importante é que
sejam recentes). Como have-
rá uma pré-seleção através
das fotos, é aconselhável ane-
xar 6 fotos (informações e re-
gulamento no site).

Podem participar garotas
com ascendência japonesa de
qualquer geração, inclusive
mestiças, com idade entre 15
e 30 anos. As candidatas se-
rão direcionadas para os con-
cursos regionais, que já estão
acontecendo ou vão acontecer
em algumas cidades do Bra-
sil.

Em 2009, o  Concurso Miss
Nikkey Brasil contou com a
participação de candidatas de
vários estados do Brasil, e em
2008 o Miss Nikkey 2008 foi
inserido nas comemorações
oficiais do Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil..

A final do Concurso Miss
Nikkey Brasil 2010 será rea-
lizada no dia 17 de julho, Cen-
tro de Exposições Imigrantes,
em São Paulo, no palco prin-
cipal do Festival do Japão,
considerado o maior evento da
comunidade nipo-brasileira. A
vencedora da final nacional
receberá 2 títulos: Miss Nik-
key Brasil 2010 e Miss Festi-

val do Japão 2010, além de vi-
agens e prêmios oferecidos
pelos patrocinadores. A apre-
sentação e produção ficarão
a cargo do apresentador
Kendi Yamai., que também
estará apresentando algumas
etapas regionais.

Segundo ele, a final no Fes-
tival do Japão deve reunir en-
tre 15 e 20 candidatas.

Objetivo – O objetivo do con-
curso, conta, é promover a in-
tegração de descendentes de
japoneses de várias cidades e
estados, divulgar e preservar
a cultura japonesa, pois além

de mostrar a beleza nipo-bra-
sileira, durante o concurso
ocorre a apresentação de al-
gumas atrações típicas japone-
sas (dança, música, etc.), e as
candidatas desfilam com algum
traje japonês (quimono/happi)
ao som de música japonesa.

O concurso também abre
portas para as candidatas que
sonham em ingressar na car-
reira de modelo ou artística. Já
passaram pelas passarelas do
Miss Nikkey famosas como a
apresentadora do programa
Pânico na TV, Sabrina Sato; e
Lidiane Shayuri da TV Record
News, entre outras.

O corpo de jurados é outra
atração à parte. Nas edições
anteriores fizeram parte do júri
personalidades como a cineas-
ta Tizuka Yamasaki, o apresen-
tador Amaury Jr, o ator Daniel
Uemura da novela Malhação,
as atrizes Eda Nagayama e
Lina Agifu do filme Gaijin 2,
apresentadora Geovanna
Tominaga da TV Globinho, do
ator e apresenbatdor Kendi da
Band, Érika Ikezili (estilista do
Fashion Week), Lidiane
Shayuri da Record News,  os
cantores Joe Hirata, Melissa e
Marcos e a empresária Chieko
Aoki, entre outros.

A Associação Cultural e
Recreativa Okayama Kenjin do
Brasil realiza neste domingo (7),
das 13 às 16 horas, em sua sede
(Rua da Glória, 734), no Bairro
da Liberdade, em São Paulo, o
Festival Hinamatsuri 2010.

Além da tradicional expo-
sição de bonecos e bonecas
especialmente para esta data,
os visitantes poderão assistir
demonstração de sentya (ce-
rimônia de chá japonês) e con-
ferir apresentação da dança do
Hinamatsuri.

Haverá ainda oficinas de
origami e, como novidade, os

CULTURA 3

Okayama Kenjin realiza Festival
Hinamatsuri neste domingo

visitantes poderão experimen-
tar o yukata (roupas típicas ja-
ponesas utilizadas no verão).
Quem quiser poderá levar
máquinas fotográficas para
registrar o evento. A orienta-
ção será feita pelos ex-bolsis-
tas e membros do Seinenbu do
Okayama Kenjinkai.

FESTIVAL HINAMATSURI 2010
QUANDO: DIA 7 DE MARÇO (DOMINGO),
DAS 13 ÀS 16 HORAS

ONDE: RUA DA GLÓRIA, 734, LIBERDADE

(PRÓXIMO À ESTAÇÃO LIBERDADE DO

METRÔ)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3207-3487

DIVULGAÇÃO

A professora Lumi Toyoda (c) com alunas da Aliança Cultural

CULTURA  2

Aliança Cultural inicia turmas do curso de Furoshiki
A Aliança Cultural Brasil-

Japão promove, em março, o
novo curso de Furoshiki, com
a professora Sofia Nanka Ka-
matani. O furoshiki é um “pano
para embalagem e transporte”
utilizado no Japão desde tem-
pos antigos, que aparece em
escritos do período Nara como
tsutsumi (trouxa) referindo-se
a um pano usado para embru-
lhar os tesouros guardados em
Shoso-in (um tesouro imperial
no templo Todai).

Atualmente, como os pro-
blemas ambientais são desta-
que em todos meios de comu-
nicação, ofuroshiki está atra-
indo renovada atenção, pois
pode ser presenteado e reutili-
zado várias vezes. Seus con-
ceitos são divulgados no Bra-
sil pela designer Sofia Nanka
Kamatani, formada em Dese-
nho Industrial pela Universida-
de Mackenzie, onde defendeu
também o seu mestrado e com
especialização no Japão. Ela é
atualmente a única designer no
Brasil especializada no tema,
divulgando a importância e a
versatilidade do furoshiki.

No curso, cada participan-
te trará os seguintes materiais:
lenço ou tecido quadrado
(50X50cm), garrafa PET de
500ml (água), bola (tamanho
de laranja ponkan) e caixinha
(cerca 9X14X5cm). As aulas
começam no dia 06 de março
(turmas aos sábados, das
14h30 às 16 horas) e no dia 09
de março (turmas às terças,
das 19 às 20h30).

Existem várias teorias so-
bre como o pano veio a ser
conhecido como furoshiki, e
uma história comum volta ao
período Muromachi, no qual o
shogun Yoshimitsu Ashikaga
construía um Myudono (uma
grande banheira) para entre-
ter senhores feudais, que em-
brulhavam suas roupas num
pano que tinha o brasão da fa-
mília impresso para distinguir
a sua própria roupa do outro, e
depois do banho, ele era usa-
do para forrar o chão em cima

CURSO DE FUROSHIKI – PROFESSORA SOFIA NANKA KAMATANI

SÁBADOS - 06, 13, 20 E 27 DE MARÇO, DAS 14H30 ÀS 16 HORAS

TERÇAS - 09, 16, 23 E 30 DE MARÇO, DAS 19H00 ÀS 20H30
INVESTIMENTO: R$ 200,00
TAXA NOVOS ALUNOS ACBJ: R$ 30,00
MATERIAL: R$ 30,00 (APOSTILA + FUROSHIKI)
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: UNIDADE VERGUEIRO: R. VERGUEIRO, 727 - 5º ANDAR

- LIBERDADE – TEL.: (11) 3209-6630 / ALIANCA@ALIANCACULTURAL.ORG.BR

SITE: WWW.ALIANCACULTURAL.ORG.BR – TWITTER: WWW.TWITTER.COM/BRASILJAPAO

Furoshiki” que engloba o con-
ceito dos 3 R´s: reutilizar, re-
duzir e reciclar, com o objetivo
de resgatar e incentivar o uso
do furoshiki como eco-bag,
para substituir o uso de saco-
las plásticas.

do qual se trocavam. Esta prá-
tica se tornou comum no perí-
odo Edo, juntamente com a
popularização do sento (banhos
públicos). Nesse período tam-
bém havia muitos incêndios, e
o furoshiki servia como uma
mala de mudança, no qual os
objetos embrulhados eram car-
regados nas costas e cabeça.

“O tamanho do furoshiki
pode variar de acordo com o
objeto a ser embrulhado, e o

tipo de tecido do furoshiki
pode ser desde um algodão,
tecido sintético, orgânico, e até
um tecido mais delicado como
a seda”, explica a professora
Sofia.

Após a Segunda Guerra
Mundial, o furoshiki começou
a perder sua popularidade por
conta das sacolas plásticas. No
Japão, a ministra do Meio
Ambiente, Yuriko Koike, lan-
çou a campanha “Mottainai

SANDRA KEIKA FUJISHIRO / FUNDAÇÃO JAPÃO

O furoshiki é utilizado no Japão desde os tempos antigos...

... e ganhou destaque nos dias atuais
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VEÍCULOS

Nissan apresenta novidades na
80ª edição do Salão de Genebra

ANissan marca presen-
ça na 80ª edição do
Salão  de Genebra, que

abre as portas para o público
no dia 4 de março, com várias
novidades. Entre os modelos
que irão fazer sua estreia para
o público estão o crossover
compacto Juke, o crossover
Qashqai reestilizado, além das
primeiras aparições do elétri-
co LEAF e do 370Z roadster
no continente europeu. Outro
destaque é a apresentação do
novo carro compacto mundial
da Nissan, que substituirá a
atual geração do Micra.

Revelado no início de fe-
vereiro, o crossover compac-
to Juke poderá ser apreciado
pelo grande público pela pri-
meira vez. Criado para ser um
sopro de criatividade no seg-
mento de hatches compactos
na Europa, o modelo tem de-
senho moderno e inovador,
que combina elementos de
SUVs e veículos esportivos.

O Juke inova também com
a introdução de equipamentos
inéditos no segmento, como o
câmbio XTronic CVT e a tra-
ção integral com vetor de
torque, que melhora a agilida-
de e pode dividir a tração em
50% em cada eixo.

Terceiro crossover da
Nissan, o Juke tem início de
vendas na Europa previsto
para setembro. Por lá, será
equipado com um motor 1.5
diesel e dois 1.6 a gasolina,
sendo um deles turbinado. O
modelo será vendido posteri-

NOVIDADES

Honda apresenta o triciclo
elétrico 3R-C Concept no Salão

A Honda apresentará no
Salão de Genebra deste ano,
na Suíça, seu triciclo conceito
3R-C. Ecologicamente corre-
to, o veículo elétrico tem como
principais diferenciais seu
design revolucionário e emis-
são zero de gases poluentes.

Desenvolvido pela Honda
Research and Design de Mi-
lão, na Itália, o 3R-C é um ve-
ículo individual que mistura as
características de fácil mobili-
dade e economia de um
scooter, com o conforto e se-
gurança de um carro. O mo-
tor é alimentado por baterias
de íon de lítio, recarregadas em
tomadas de energia elétrica
convencional e pelo sistema de
frenagem regenerativa.

Seu modo de utilização tam-
bém é flexível. O motorista
pode optar por andar com o
corpo ao ar livre, com o banco
e comandos de condução
posicionados mais para cima,

ou dentro do veículo.
Projetado para apenas um

ocupante, o compacto modelo
possui estruturas laterais que
protegem o condutor, que fica
acomodado em uma concha de
segurança. Na dianteira, há um
compartimento trancado a cha-
ve para guardar e transportar
pequenos objetos com segu-
rança.

O 3R-C possui uma espé-
cie de escudo translúcido que
recobre seu assento, quando o
veículo está estacionado. Ao
entrar em movimento, este es-
cudo transforma-se em um
eficiente para-brisa, que pro-
tege o piloto da ação do vento
e da chuva, proporcionando
mais conforto.

Para contribuir com o equi-
líbrio e a estabilidade na con-
dução, a bateria está acoplada
junto ao chassi na parte inferi-
or do veículo, reduzindo seu
centro de gravidade.

3R-C possui uma espécide de escudo translúcido sobre o assento

DIVULGAÇÃO

ormente nos mercados japo-
nês e norte-americano.

Genebra será placo tam-
bém da apresentação oficial
do compacto mundial da
Nissan, que começa a ser ven-
dido em abril na Tailândia.
Primeiro produto da nova pla-
taforma V, o substituto da atu-
al geração do Micra foi de-
senvolvido com especial aten-
ção no peso para obter me-
lhores performances na eco-
nomia de combustível e de
emissões poluentes.

O elétrico LEAF e a ver-
são roadster do 370Z vão à
Europa pela primeira vez. A
Nissan Europa  começa a
aceitar pedidos de reserva

para o veículo com emissão
zero a partir do fim de junho.
As primeiras unidades – to-
das com direção do lado es-
querdo – começam a ser en-
tregues aos compradores em
dezembro. A nova versão do
esportivo 370Z vai estar dis-
ponível nas concessionárias
européias a partir de março.

Outras novidades – O cros-
sover Qashqai chega ao even-
to de cara renovada. A frente
passou por mudança marcan-
te, com a introdução de no-
vos capô, para-choque, para-
lamas, grade e faróis. A inten-
ção foi dar ao modelo um ar
mais sofisticado. Além disso,

mudanças na parte inferior do
carro ajudaram a reduzir o co-
eficiente aerodinâmico de
0,34 para 0,33, com o objetivo
de obter maior economia de
combustível. Outra novidade
do Qashqai é o lançamento da
versão Eco, criada para emi-
tir menos poluentes. O utilitá-
rio esportivo Pathfinder e a
picape Navara estarão em
Genebra mostrando o novo
motor turbo diesel V6 3.0, que
desenvolve 240 cavalos. O 2.5
turbo diesel utilizado na famí-
lia dos modelos atualmente foi
aperfeiçoado, ganhando mais
potência (192 cv) e torque
(47,8 kgfm) e reduzindo as
emissões.

Revelado no início de fevereiro, o crossover Juke poderá ser apreciado pelo público pela primeira vez

DIVULGAÇÃO

A Sony apresenta a nova
linha Vaio de notebooks para
2010. A nova série F traz dois
modelos, VPC-F111FB e
VPC-F112HB, com a tecno-
logia Blu-ray. Um dos desta-
ques fica por conta dos pro-
cessadores de 32 nanômetros
recém-lançados pela Intel, que
aliam desempenho inteligente
com economia do consumo de
energia. O VPC-F111FB vem
com Intel Core i5, que possui
a tecnologia Intel

 Turbo Boost, ideal para
usuários que demandam alta
performance de processamen-
to. Esta tecnologia permite um
desempenho extra sob deman-
da, aumentando a velocidade
do processador de acordo com
as exigências de cada tarefa.

O VPC-F112HB traz o
Intel Core i7, que pode chegar
a 3,33 Ghz de velocidade utili-
zando a tecnologia Turbo
Boost,  permitindo ao consu-
midor uma performance in-
comparável. Os dois proces-
sadores também trazem a tec-
nologia Intel Hyper-Threading,
que fornece desempenho
multitarefa inteligente melho-

NOTEBOOKS

Sony apresenta a nova linha Vaio de notebooks com tecnologia Blu-ray
Ultimate, além de leitor e gra-
vador de Blu-ray.

O VPC-F111FB tem pre-
ço sugerido de R$ 4.999,00 e
o VPC-F112HB, de R$
7.999,00.

Estiloso – Já a série CW, o
VPC-CW25FB, vem com pro-
cessador Intel Core i3, tela de
14 polegadas, leitor de Blu-ray,
memória de 4 GB e disco rígi-
do de 500 GB.

Por meio de uma saída
HDMI é possível transmitir
imagens direto do Vaio para
uma TV Bravia e visualizar o
melhor em cores e resolução.
Tem sistema operacional
Windows 7 Home Premium,
câmera e microfone integra-
dos, Bluetooth, Wi-fi Banda N
e até 4 horas de duração da
bateria padrão.

Chega ao mercado nacio-
nal pelo preço sugerido de R$
3.999,00.

Outra série que passou por
uma reformulação é a série Z.
O modelo VPC-Z110 conta
com avançada tecnologia e ve-
locidade aliadas com alta ca-
pacidade de armazenamento.

Seu design slim e peso de ape-
nas 1,36 kg o torna a escolha
ideal para executivos que pre-
cisam carregá-lo a diversos
ambientes.

Vem com o novo proces-
sador Intel Core i5, Windows
7 Professional e disco rígido
SSD de 128 GB, o que propor-
ciona downloads e uploads
muito mais rápidos. Além dis-
so, esse formato consome
menos energia e deixa o apa-
relho muito mais silencioso.
Sua tela 16:9 Full HD Real
Widescreen, de 13 polegadas,
proporciona o melhor em ima-
gens em alta definição. O pro-
duto tem leitor e gravador de
DVD integrado para que o
consumidor possa reproduzir
suas mídias e gravar seus con-
teúdos preferidos.

O produto chega ao Brasil
pelo preço sugerido de R$
8.999,00.

Todos os modelos podem
ser comprados pelo www.
sonystyle.com.br, nas lojas
Sony Style e nas revendas au-
torizadas. Visite os sites
www.sonystyle.com.br e
www.sony.com.br/vaio

rando a execução de vários
aplicativos simultaneamente.
Estes processadores também
são os primeiros da história a
oferecer gráficos de alta reso-
lução integrados, ideais para o
uso de vídeos, foto e games.

Os dois modelos apresen-
tam tela Vaio Premium de 16.4
polegadas Full HD Real
Widescreen 16:9, a solução ide-
al para quem quer experimen-
tar imagens em alta definição
com profundidade e clareza de

detalhes jamais vista em um
notebook.

A memória dos notebooks
é de 6GB, com disco rígido de
500GB, bateria com duração
de até 3 horas e Bluetooth. A
câmera de 1,3 mega pixels e o
microfone integrado auxiliam
na realização de conferências
a distância. Windows 7 Home
Premium e leitor de Blu-ray
fazem parte do VPC-F111FB,
enquanto o VPC-F112 HB
conta com Windows 7

Destaque fica por conta dos processadores de 32 nanômetros

DIVULGAÇÃO

As motocicletas Honda
Shadow 750, CBR 600RR, CB
600F Hornet, CB 300R, XRE
300, NXR 150 Bros Mix, CG
150 Titan Mix e Lead 110 fo-
ram eleitas como as melhores
opções de compra de 2009 em
suas respectivas categorias,
em uma premiação promovi-
da pela revista Quatro Rodas
Moto.

Para chegar ao resultado
final, a publicação analisou os
preços dos modelos zero-qui-
lômetro, o valor do seguro, a
disponibilidade e o custo das
peças de reposição, o índice de
desvalorização das motocicle-
tas e a quantidade de reven-
das da marca.

Vencedora entre as custom
de 601cc a 750cc, a Shadow
750 apresenta desempenho
suave e progressivo, alta tec-
nologia e atenção ao conforto
tanto para o piloto quanto para
o garupa.

Na categoria “Sport de
301cc a 750cc”, a campeã foi
a CBR 600RR. Consagrada
por sua potência e leveza, a
motocicleta traz ainda carac-
terísticas como tecnologia
avançada, alto desempenho e
segurança.

A CB 600F Hornet, por sua
vez, foi eleita como a Melhor
Compra 2009 entre as street
de 301cc a 750cc. O modelo
atende aos anseios do consu-
midor que busca desempenho,
segurança e facilidade na pi-
lotagem, além de esportividade
com visual exclusivo. O avan-
çado sistema C-ABS, disponí-
vel como opcional do modelo,
reunindo os benefícios do ABS
(Anti-lock Brake System) e do
CBS (Combined Brake
System) foi o primeiro a equi-
par uma motocicleta nacional.

Vencedora da categoria
“On-Off Road de 151cc a
300cc”, a XRE 300 possui vi-
sual adventure aliado a uma
pilotagem confortável, adequa-
da tanto ao uso nas cidades
quanto em estradas não pavi-
mentadas.

Apontada como a melhor
street de 151cc a 300cc, a CB

DUAS RODAS

Honda é eleita “Melhor Compra 2009” em oito categorias pela revista Quatro Rodas Moto

300R tem linhas agressivas
que, em conjunto com seu vi-

sual sofisticado, transmitem
esportividade e força. Sua
motorização proporciona pilo-
tagem mais emocionante e alto
desempenho tanto no uso ur-
bano, para locomoção diária,
quanto nas estradas. O mode-
lo, assim como a XRE 300,
possui versão com tecnologia
de freios C-ABS, uma inova-
ção da Honda para a catego-
ria de 300 cilindradas.

Primeiro modelo on-off
road com tecnologia bicombus-
tível, a NXR 150 Bros Mix foi
indicada como a melhor opção
de compra entre as on-off com
até 150cc. Sistema de injeção
eletrônica de combustível, ba-
gageiro desenvolvido para fa-
cilitar a acomodação de car-

ga, assento ergonômico e gui-
dão que proporciona posição
de pilotagem confortável estão
entre as principais caracterís-
ticas do modelo, que encara
com desenvoltura asfalto, ter-
ra e pisos irregulares.

Street – Já a CG 150 Titan
Mix, primeiro modelo produzi-
do em série no mundo a utili-
zar tanto o álcool quanto a ga-
solina como combustíveis, foi
a vencedora da categoria
“Street até 150cc”. Além da
tecnologia bicombustível, outro
diferencial do modelo é o sis-
tema de injeção eletrônica
(PGM-FI). A tecnologia ga-
rante economia de combustí-
vel, desempenho mais linear e

reduzida emissão de poluentes.
Completando a lista de tí-

tulos recebidos pela Honda, o
Lead 110, modelo lançado em
2009 e que já lidera a catego-
ria, conquistou o prêmio entre
os scooters de até 150cc. Com
estilo urbano e porte ideal para
o uso cotidiano, oferece pilo-
tagem fácil, confortável e
prazerosa, devido à transmis-
são automática. Também es-
tão entre seus atributos o ex-
clusivo sistema de freios com-
binados (CBS-Combined
Brake System), a alimentação
por injeção eletrônica de com-
bustível e o amplo comparti-
mento sob o banco, com ca-
pacidade para armazenar dois
capacetes fechados

Motos da Honda foram eleitas como as melhores opções de compra

DIVULGAÇÃO
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2ª Taça Yakult reúne
20 equipes em IbiúnaJuvenis Rogério Asato e Karen

Anraku são destaques no Brasileiro

KENDÔ BEISEBOL

AConfederação Brasi-
leira de Kendô (CBK)
realizou no dia 28 de

fevereiro, no Ginásio de Espor-
tes do Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social), o 28º
Campeonato Brasileiro de
Kendô para categorias Mirim
e Infanto-Juvenil e o 2º Cam-
peonato de Incentivo para Ini-
ciantes (sem bogu), também
nas categorias Mirim e
Infanto-Juvenil.

O evento contou com a
participação de cerca de 120
atletas com idades entre 7 e
16 anos e, segundo presidente
da CBK, Ciutoco Kogima, “foi
um grande sucesso, contando
com a presença em massa de
familiares, amigos e fãs”.

A cerimônia de abertura
aconteceu às 9 horas  da ma-
nhã, quando foram realizadas
as demonstrações de Kihon
com bokuto e Kendô Kata .

O dirigente da CBK desta-
ca a importância de se iniciar
cedo na modalidade. “Pratica-
mente todos os atletas da sele-
ção brasileira iniciaram os trei-
namentos na  faixa etária de 6
a 16 anos. Campeonatos mirins
e infanto-juvenis são muito im-
portantes, pois justamente nes-
tas categorias de base que des-
pontam os futuros campeões,
atentamente observados pelos
olhos experientes dos senseis
do Brasil” afirma, lembrando
que em agosto de 2009 a Sele-
ção Brasileira de Kendô con-
quistou o 3º lugar no Campeo-
nato Mundial realizado aqui no
Brasil, ficando ao lado de po-
tências como Japão e Coréia .

E se depender da nova ge-
ração, o kendô brasileiro terá
um futuro promissor. “Na ca-
tegoria até 16 anos, os comba-
tes foram fortes e de alto nível
técnico, ratificando que o futu-
ro do kendô nacional estará em
boas mãos, muito bem repre-
sentado por uma garotada com
espírito vencedor”, disse Kogi-
ma.

(Aldo Shiguti)

RESULTADOS
Mirim Feminino
Individual
1º Lugar: Valentina N. Cho
(Nikkyoji)
2º Lugar: Larissa M. O. Silva
(Suzano)
3º Lugar: Liara Y. Hirakawa
(Fukuhaku)

Honra ao Mérito: Amanda S.
Tatibana (Pereira Barreto)

Mirim Masculino
Individual
1º Lugar: Henrique K.
Okutani (Fukuhaku)
2º Lugar: Erik Y. Konishi (Ko-
kushikan)
3º Lugar: Guilherme Y. Ha-
yashi (Fukuhaku)
Honra ao Mérito: André G. C.
Mendes (Saga)

Infantil Feminino
Individual
1º Lugar: Anna Chiba
(Nikkyoji)
2º Lugar: Aline K. Nakao
(Fukuhaku)
3º Lugar: Nicole M. Yamamo-
to (Fukuhaku)
Honra ao Mérito: Jhenifer
Taroco (Suzanense)

Infantil Masculino
ndividual
1º Lugar: Douglas H. H.
Tsuda (Londrina)
2º Lugar: Luiz F. Hanashiro
(Nikkyoji)
3º Lugar: Victor K. Fujikura
(Fukuhaku)
Honra ao Mérito: Ricardo
Fukunaga (Bandeirantes)

Juvenil Feminino
Individual
1º Lugar: Karen M. Anraku
(Fukuhaku)
2º Lugar: Amanda M. Nakao
(Fukuhaku)
3º Lugar: Camila Y.
Hosomomi (Mie)

Honra ao Mérito: Flávia E S.
Ishi (Suzanense)

Juvenil Masculino
Individual
1º Lugar: Rogério S. Asato
(Suzanense)
2º Lugar: Thomas G. Takaya-
ma (Mie)
3º Lugar: Hector T. Ueda
(Suzanense)
Honra ao Mérito: Fábio N.
Honda (Mogi)

Equipes Mirim
1º lugar: Associação Esporti-
va de Kendo Fukuhaku
2º Lugar: Associação Cultu-
ral Suzanense
3º Lugar: Sociedade Brasilei-
ra de Cultura Japonesa e de
Assistência Social (Bunkyo)

Equipe Infantil
1º Lugar: Religião Budista
Honmon Butsuryu Shu do Bra-
sil – Nikkyoji

2º Lugar: Associação Espor-
tiva de Kendo Fukuhaku
3º Lugar: Associação Cultu-
ral Suzanense

Equipe Juvenil
1º Lugar: Associação Cultu-
ral Suzanense
2º Lugar: Associação Espor-
tiva de Kendo Fukuhaku
3º Lugar: Associação Cultu-
ral e Assistencial MIE Kenjin
do Brasil

Incentivo (sem Bogu)
1º Lugar: Roberta Sayuri Pe-
reira Kague (Rudge Ramos)
2º Lugar: Fernando Eiti Tiba
(Mie)
3º Lugar: João Victor Orsi
Medicci (Rudge Ramos)
Honra ao Mérito: Kohei Wa-
tanabe (Mie)
Honra ao Mérito: Felipe Shinji
Ariji (Londrina)
Honra ao Mérito: Larissa
Yukari Nako (Suzanense)

Campeonato Brasileiro Mirim e Infanto-Juvenil reuniu cerca de 120 atletas no Bunkyo

BERNARDO VAGHI

Nova geração é garantia de bons resultados para o kendô nacional

A Confederação Brasileira
de Beisebol e Softbol (CBBS)
realizou nos dias 27 e 28, no
Centro de Treinamento de
Beisebol Yakult, em Ibiúna
(SP), a 2ª Taça Yakult de Bei-
sebol Interclubes Infantil e Pré
Junior. Participaram 20 equi-
pes, sendo 12 na categoria In-
fantil (Bastos; Coopercotia;
Gecebs; Guarulhos; Ibiúna;
Londrina; Marília; Mirandópo-
lis; Naviraí; Nikkei Curitiba;
Nippon Blue Jays e São Pau-
lo) e oito na Pré-Júnior (Gigan-
te, Ibiúna, Indaiatuba, Londri-
na, Marília, Mirandópolis, Nip-
pon Blue Jays e Paraná Clu-
be).

Em virtude das chuvas que
caíram sobre a região no últi-
mo fim de semana, não foi pos-
sível realizar as finais das duas
categorias e foram declaradas
dois campeões tanto na cate-
goria Infantil quanto na Pré-
Júnior.

CATEGORIA
INFANTIL

Campeões: Ibiúna e Nippon
Blue Jays
3º Lugar Ouro: Bastos e
Nikkei Curitiba
Campeão Prata: Londrina
Campeão Bronze: São Pau-
lo

PREMIÇÃO
INDIVIDUAL

1º Melhor Rebatedor: Lu-
cas Hatanaka (Nippon Bloue
Jays)
2º Melhor Rebatedor: Ed-
gar Miyawaki (Ibiúna)
3º Melhor Rebatedor: Mau-
ro Tanaka (Nippon Blue Jays)
Melhor Empurrador Car-
reiras: Lucas Hatanaka (Nip-
pon Blue Jays)
Melhor Conquistador de
Carreiras: Cezar Ishie (Nip-
pon Blue Jays)
Rei do Quadrangular: Lucas
Takaki (Nikkei Curitiba)
Melhor Potência Batida:
Edgar Miyawaki (Ibiúna)
Melhor Roubador de Ba-
ses: Ivan Jundi Mori (Nikkei
Curitiba)
Melhor Arremessador: Fer-
nando Takafuji (Ibiúna)
Arremessador Destaque:
Cezar Ishie (Nippon Blue
Jays)
Melhor Receptor: Wersel
Matumoto (Bastos)
Melhor Defensor Interno:
DouglasKaneko (Ibiúna)
Melhor Defensor Externo:
Lucas Ventura (Ibiúna)
Jogador Mais Esforçado:
Felipe Kimura (Nippon Blue
Jays)

Melhor Jogador do Tor-
neio: Fernando Takafuji (Ibi-
úna)
Técnicos Campeões: O.
Kimua (Ibiúna) e C. Matsumo-
to (Nippon Blue Jays)

CATEGORIA
PRÉ-JÚNIOR

Campeões: Nippon Blue Jays
e Londrina
3º Lugar Ouro: Ibiúna e
Marília
Campeão Prata: Paraná Clu-
be

PREMIÇÃO
INDIVIDUAL

1º Melhor Rebatedor: Leo
Haneda (Nippon Blue Jays)
2º Melhor Rebatedor: An-
derson Osawa (Londrina)
3º Melhor Rebatedor: Da-
niel Missaki (Nippon Blue
Jays)
Melhor Empurrador de
Carreiras: Salomão Koba
(Nippon Blue Jays)
Melhor Conquistador de
Carreiras: Anderson Osawa
(Londrina)
Rei do Quadrangular: Leo
Haneda (Nippon Blue Jays)
2º Rei Quadrangular: João
Ayres (Marília)
Melhor Roubador de Ba-
ses: Rodrigo Tsuhako (Marí-
lia)
Melhor Arremessador: Da-
niel Missaki (Nippon Blue
Jays)
Arremessador Destaque:
Andreson Osawa (Londrina)
Melhor Receptor: Gustavo
Jun Sato (Nippon Blue Jays)
Melhor Defensor Interno:
Thiago Kubo (Londrina)
Melhor Defensor Externo:
Nicolas Ito (Ibiúna)
Jogador Mais Esforçado:
Arthur Oliveira (Ibiúna)
Melhor Jogador do Tor-
neio: Leo Haneda (Nippon
Blue Jays)
Técnicos Campeões: Tossi-
mitsu Matumoto (Nippon Blue
Jays) e André Yagura (Londri-
na)

O patrono Masahiko Sadakata com os jogadores: chuva foi a vilã

JIRO MOCHIZUKI

Após a Liga Nipo-Brasilei-
ra de Têni de Mesa divulgou o
calendário e o local das parti-
das da 1ª Liga Nipo por Equi-
pes. Serão disputadas seis par-
tidas (4 individuais e 2 duplas)
em apenas uma mesa, em uma
melhor de 7 sets. Confira:

TURNO
1ª RODADA (20/3)

Pira x Kenzen (Kenzen);
Ateme x Bunkyo (Bunkyo);
Represa x Nippon (Nippon);
Palmeiras x Acenbo (Acenbo)

2ª RODADA (17/4)
Acrepa x Kenzen (Acrepa);
Ateme x Pira (Ateme); Casa
Verde x Nippon (Casa Verde);
Palmeiras x Represa (Palmei-
ras)

3ª RODADA (24/4)
Acrepa x Bunkyo (Bunkyo);
Kenzen x Ateme (Kenzen);
Casa Verde x Acenbo
(Acenbo); Nippon x Palmeiras
(Nippon)

4ª RODADA (8/5)
Acrepa x Ateme (Ateme);
Bunkyo x Pira (Pira); Casa

TÊNIS DE MESA

Liga Nipo-Brasileira por Equipes divulga tabela de jogos
Kenzen x Ateme (Ateme);
Casa Verde x Acenbo (Casa
Verde); Nippon x Palmeiras
(Palmeiras)

4ª RODADA (31/7)

Acrepa x Ateme (Acrepa);
Bunkyo x Pira (Bunkyo); Casa
Verde x Palmeiras (Casa Ver-
de); Acenbo x Represa
(Acenbo)

5ª RODADA (14/8)
Acrepa x Pira (Pira); Bunkyo
x Kenzen (Kenzen); Casa Ver-
de x Represa (Represa);
Acenbo x Nippon (Nippon)

Verde x Palmeiras (Palmei-
ras); Acenbo x Represa (Re-
presa)

5ª RODADA (22/5)
Acrepa x Pira (Acrepa); Bun-
kyo x Kenzen (Kenzen);
Casa Verde x Represa (Casa
Verde); Acenbo x Nippon
(Nippon)

RETURNO
1ª RODADA (12/6)

Pira x Kenzen (Kenzen);

Ateme x Bunkyo (Ateme);
Represa x Nippon (Represa);
Palmeiras x Acenbo (Palmei-
ras)

2ª RODADA (3/7)
Acrepa x Kenzen (Kenzen);
Ateme x Pira (Pira); Casa
Verde x Nippon (Nippon);
Palmeiras x Represa (Repre-
sa)

3ª RODADA (17/7)
Acrepa x Bunkyo (Acrepa);

O melhores da Liga Nipo-Brasileira de Tênis de Mesa de 2009

DIVULGAÇÃO
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TAIKÔ

Em disputa equilibrada, Orlando Shimada vence
oposição e assume presidência da ABT

Com 34 votos a favor e
20 contra, a Associa-
ção Brasileira de Taikô

(ABT) elegeu, em Assembléia
Geral realizada no último dia
27, na Associação Cultural e
Assistencial Mie Kenjin do
Brasil (Zona Sul de São Pau-
lo), Orlando Shimada como
novo presidente da entidade.
Shimada, que venceu a chapa
encabeçada pelo professor Ii-
sei Watanabe, substituirá Pe-
dro Yano, que comandou a
ABT por dois mandatos.

Apesar da disputa inespe-
rada, Shimada disse que a elei-
ção transcorreu em clima de
tranqüilidade. “Tentamos com-
por uma chapa única, as como
não foi possível encontrarmos
um nome de consenso, decidi
entrar na disputa para dar con-
tinuidade ao trabalho da atual
diretoria”, disse Shimada, que
era um dos vices de Yano.

Como primeiro trabalho,
Shimada embarca no próximo
dia 16 para Omiya, na Provín-
cia de Saitama, para acompa-
nhar a equipe júnior de Para-
navaí – atual campeã Brasilei-
ra da categoria – que partici-

Chapa da Diretoria da Associação Brasileira
de Taikô para o período de 2010-2011

Presidente: Orlando Kenji Shimada
Vice-Presidentes: Kazuyoshi Koh, Alberto Sakakibara,
Alfredo Ota, Mário Noda, Antônio Issao Ishikawa, Mário
Nakaoka, Keiji Kato, Fernando Kuniyoshi
Coordenador: Cazue Tsujisawa
Tesoureiros: Arlindo Eiji Ito, Kazuyoshi Koh, Mário Nakaoka
Conselheiros Fiscais: Tetsuo Yano, Ricardo Saito, Emília
Taeko Ishikawa
Conselheiros Fiscais Suplentes: Luiz Tanaka, Kuniei
Kaneko, Atsushi Yoshii
Secretárias: Nair Yukiko Yano, Elisa Yoshimi Tomari

pará do Concurso de Taikô do
Japão. A competição aconte-
ce no dia 20 de março e reúne
48 times da categoria júnior
(até 18 anos) do Japão. O in-

tercâmbio já existe há seis
anos e é uma iniciativa da Nip-
pon Taikô Foundatio, entidade
patrocinada pela Nippon
Zaidan e considerada uma das

principais incentivadoras do
taikô brasileiro.

E pela primeira vez desde
o inicio do intercâmbio, um
time brasileiro participará não

Orlando Shimada, Kazuyoshi Ko, Mario Matsumoto e Takanori Hino (da esquerda para a direita)
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apenas como convidado mas
disputando pontos com os ti-
mes japoneses. “Quero apro-
veitar a viagem para reafirmar
nossos laços com a Nippon
Taikô Foundation, que consi-
deramos a nossa mãe, e ten-
tar buscar mais apoio em prol
do desenvolvimento do taikô
brasileiro”, antecipa Shimada,
acrescentando que pretende
realizar uma administração
“transparente”, “séria” e “ho-
nesta”, “como vinha fazendo
a gestão anterior”.

“O taikô brasileiro cresceu
muito nos últimos quatro anos
e conquistou o respeito e ad-

miração não só na comunida-
de nipo-brasileira como tam-
bém na sociedade brasileira”,
contra o novo presidente, afir-
mando que outra proposta é
valorizar ainda mais o Campe-
onato Brasileiro e dar o ponta-
pé para a criação de um festi-
val que deve ser realizado no
fim do ano. “Na verdade, que-
ro trabalhar para o bem do
taikô brasileiro”, resume Shi-
mada, que espera ainda dar
ênfase aos jovens e incremen-
tar ainda mais o intercâmbio
com a Nippon Taikô Foun-
dation.

(Aldo Shiguti)

Ação, aventura e
comédia se misturam
no novo lançamento
da Editora JBC: Blue
Dragon - Ral Grad. O
mangá foi lançado em
2006 no Japão nas pá-
ginas da conhecida re-
vista Shonen Jump, da
editora Shueisha.
Além de ser sucesso
em seu país de ori-
gem, conquistou leito-
res dos Estados Uni-
dos, Canadá, Inglater-
ra e China. E agora
chega a vez dos bra-
sileiros acompanha-
rem essa aventura.

Tsuneo Takano é o
responsável pelo rotei-
ro de Blue Dragon -
Ral Grad. Com maes-
tria ele criou persona-
gens cativantes e divertidos in-
seridos em um mundo fantás-
tico habitado por sombras-
monstros capazes de viver em
simbiose com os humanos e
assim dividir seus poderes com
eles.

A arte de Blue Dragon – Ral
Grad é uma atração à parte.
Takeshi Obata, o lendário de-
senhista dos sucessos Death
Note, Hikaru no Go (ambos
publicados no Brasil pela JBC)
e atualmente Bakuman, é res-
ponsável pelas ilustrações do
mangá. Com seu estilo cheio
de detalhes, Obata presenteia
os leitores com seus traços a
cada página do título.

A história – O mangá tem

como protagonista Ral, um
garoto de 15 anos que passou
toda a sua vida aprisionado em
uma espécie de redoma por ter
sido possuído por uma sombra
logo que nasceu. Porém, du-
rante a clausura, ele acabou
fazendo amizade com a som-
bra e assim se tornaram não
só aliados, mas também gran-
des amigos.

Durante esse tempo tam-
bém, Ral foi cuidado por Mio,
a professora bela e atraente
que o ensina sobre o mundo
real. Mas quando o Reino de
Sphaelite, na ilha de Sphaein,
é ameaçado por sombras de-
moníacas, Ral e sua sombra, o
poderoso Blue Dragon, se tor-
nam a última esperança de
salvação.

PERSONAGENS

Ral – É um adolescente que
viveu durante 15 anos aprisio-
nado totalmente privado de luz.
Isso porque a sua sombra é o
poderoso Blue Dragon chama-
do Grad e todos do Reino
Sphaelite o temem. Porém,
quando o reino começa a ser
ameaçado por estranhas cria-
turas demoníacas, o pai de Ral,
Lorde Roy, resolve soltá-lo na
tentativa de salvar a popula-
ção. Ao mesmo tempo em que
ele parece uma criança louca
para desvendar todas as suas
curiosidades sobre o mundo, a
sua amizade com Grad o per-
mite se transformar em herói.

Mio – Professora de Ral, ela
é bonita e conhecedora de
muitos assuntos. Durante o
confinamento de seu “apren-
diz”, Mio procurou ensinar-lhe
sobre várias aspectos da vida
e do mundo. Quando Ral é li-
bertado, coube a ela a difícil
missão de convencê-lo a lutar
em defesa do reino de
Sphaelite. Como não foi pos-
sível ensinar a Ral sobre as
mulheres, Mio promete fazê-
lo caso ele concorde em en-
trar no confronto.

Grad – É o poderoso Blue
Dragon. Possuiu Ral quando
este ainda era um bebê mas
acabou aprisionado na escuri-
dão junto de seu hospedeiro.
Durante os 15 anos de confi-
namento com Ral, os dois se
tornaram grandes amigos e ge-
raram um novo tipo de simbiose

MANGÁ

Blue Dragon - Ral Grad chega ao Brasil pela JBC

Capa da revista Blue Dragon da JBC
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entre humanos e sombras.

Kafka – Também conhecido
como Kafka das Correntes de
Flor, ele é o principal protetor
do castelo de Estora e também
possui uma poderosa sombra.

Se alia a Ral, Grad e Mio em
sua jornada contra as forças
de Opsquria.

Rainha Opsquria – É a Rai-
nha das Trevas também cha-
mada Lady Bira. Obcecada

por beleza, ela comanda as
sombras demoníacas a partir
do castelo Jugil, no reino de
Kabil, para que busquem be-
las mulheres para que ela pos-
sa absorver suas característi-
cas.


