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Primeira mulher a assumir a
presidência da República,
Dilma Vana Rousseff represen-
tou o governo brasileiro na
Cerimônia Oficial do Ano do
Intercâmbio Japão-Brasil e do
Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil, realizada no
dia 24 de abril de 2008, no
Hotel Okura Tokyo, na cida-
de de Tóquio, Japão, como
então ministra-chefe da Casa
Civil. Na época, apontada
como “o nome mais promis-
sor do PT” à sucessão de Luiz
Inácio Lula da Silva, Dilma
Rousseff cumpriu uma agenda
típica de chefe de Estado e
esteve ao lado do imperador

Akihito e da imperatriz Michi-
ko em uma das principais ce-
rimônias realizadas no Japão,
da qual também participaram
o príncipe herdeiro, Naruhito,
e o então presidente da Asso-
ciação para Comemoração
do Centenário da IMigração
Japonesa no Brasil, Kokei
Uehara.Para Uehara, aliás, a
vitória de Dilma não deve al-
terar as relações bilaterais. Já
para o deputado federal Wal-
ter Ihoshi (DEM-SP), a “visi-
ta não significa muita coisa
porque tudo indica que, num
primeiro momento, ela vai se
ocupar mais com as questões
internas”.

Comunidade nipo-brasileira acredita na
manutenção de diálogo com o Japão

–––——––––––––——–––––—––––––––––—–| pág 03
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O pioneirismo do Estado de
São Paulo na agenda de áreas
protegidas foi reconhecido
durante a 10ª Conferência das
Partes da Convenção das
Nações Unidas sobre Diver-
sidade Biológica – COP 10,
em Nagoya, no Japão. A apro-
vação das minutas dos decre-
tos que criam o Parque Esta-
dual da Restinga de Bertioga
e o Monumento Natural da
Pedra do Baú repercutiu po-
sitivamente entre representan-
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tes de diversas Organizações
Não Governamentais - ONGs,
que parabenizaram a iniciativa
paulista. Já o prefeito de Curi-
tiba (PR), Luciano Ducci de-
fendeu na COP o desenvolvi-
mento de projetos de gestão
ambiental vinculados às ações
de inclusão social. “São indis-
sociáveis, faces de uma mes-
ma moeda que se complemen-
tam no processo de sustenta-
bilidade das cidades”, explicou
Luciano Ducci.
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SP e Curitiba são destaques
em Convenção no Japão

A exposição de acelga com
talo colorido cultivada pelo
produtor Luis Yano no bairro
do Cocuera, em Mogi das
Cruzes (58 quilômetros da
capital), será uma das novi-
dades do 20º Festival Agrí-
cola “Furusato Matsuri”, que
será realizado neste fim de
semana (6 e 7 de novembro).
Também conhecido como
festa da terra natal o evento é
promovido pela Associação
dos Agricultores do Cocuera
(AAC), daquele município.
Considerada a festa mais tra-
dicional e popular da comu-
nidade nikkei da e Mogi das
Cruzes, o evento conta com
uma extensa programação
cultural e uma área para ex-
posição de implementos e
produtos agrícolas, veículos e
flores.
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Furusato Matsuri acontece
neste fim de semana em Mogi

Ciate discutirá os 25 anos
do Fenômeno Dekassegui
Educação, emprego, saúde e
bem-estar serão temas es-
senciais que serão amplamen-
te discutidos durante o Sim-
pósio Internacional do
CIATE – 25 anos do Fenô-
meno Dekassegui, que será
realizado nos dias 5 e 6 de
novembro no Hotel Nikkey
Palace, no bairro Oriental da
Liberdade, centro de São
Paulo. No importante even-
to do Centro de Informação
e Apoio do Trabalhador no
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Exterior está sendo aguarda-
da a confirmação da partici-
pação de autoridades dos
governos brasileiro e japo-
nês. O evento é patrocinado
pelo Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
de São Paulo (Sebrae), e
conta com o apoio da Soci-
edade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência
Social (Bunkyo) e do Insti-
tuto de Direito Comparado
Brasil-Japão – Isec.
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Mostra de Oshibana reúne
cerca de 500 trabalhos

A mestre em arte oshibana,
Mirian Tatsumi realiza a par-
tir de sábado (6) – e até o pró-
ximo dia 15 –, no bairro da
Liberdade, em São Paulo, a
quarta edição da Exposição
Oshibana Art. Nesta edição,
Mirian, juntamente com seus
91 alunos da Escola Oshiba-
na de Art, expõe mais de 500
trabalhos feitos com a técni-
ca do oshibana. Trata-se de
um tipo de arte relativamente

nova no Brasil e que utiliza flo-
res e folhas naturais desidra-
tas e prensadas.

Neste ano, Mirian foi bus-
car inspiração nas lendas, con-
tos e fantasias.

DIVULGAÇÃO
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BAZAR CARAMURU – O
Grupo Escoteiro Caramuru re-
alizou no último dia 24, em sua
sede, na Vila Mariana (Zona
Sul de São Paulo), seu tradici-

onal bazar. O objetivo era ar-
recadar fundos para os proje-
tos e a manutenção da escola.
O evento foi marcado com
muita comida, brincadeiras e

shows. Dezenas de pessoas
foram prestigiar e saborear os
pratos feitos pelos familiares
dos escoteiros. Fotos: Luci
Júdice Yizima

2º BUNKYO RURAL – O 2º Encontro Bun-
kyo Rural, realizado na sede da Associação
Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba, nos dias
23 e 24 de outubro, apresentou o primeiro resul-
tado positivo decorrente da edição do ano pas-
sado. Nos dois dias, os cerca de 80 participan-
tes tiveram a oportunidade de assistir a uma sé-
rie de palestras sobre diversos aspectos relacio-
nados ao meio rural e de visitar uma plantação
de quiabo. O evento foi  promovido pela Comis-
são Bunkyo Rural econtou com apoio da Fede-
ração das Associações Culturais Nipo-Brasilei-
ras da Noroeste. Fotos: Afonso José de Sousa

MÃO CHEIA – No
dia 22 de outubro, cer-
ca de 150 pessoas pres-
tigiaram os trabalhos
expostos dos 60
designers de criação no
10º Mão Cheia no
Atelier da ceramista
Hideko Honma. Os ar-
tistas mostraram varia-
ções em objetos assina-
dos, acessórios diferen-
ciados, iluminados e co-
loridos; cerâmica design
esmaltada com cinzas
de podas vegetais; jói-
as bordadas com deli-
cados fios de prata e
cristais swarovski; en-
cadernações com seda
e papel japonês, confecção, diversas criações
com tecido, arame, madeira, feltragem e Ike-
bana. Este ano marcam presença duas entida-
des beneficentes, Assistência Social Dom José
Gaspar – Ikoi no Sono que proporciona digni-
dade a idosos e Associação Travessia que edu-
ca crianças especiais com base nos conceitos
da Antroposofia. Os visitantes puderam degus-
tar dos saborosos pratos preparados pelo fa-
moso cheff Viko Tangoda. Fotos: Luci Júdice
Yizima
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Para políticos nikkeis, relação
Brasil-Japão não deve mudar

COLUNA DA ERIKA SUMIDA

Despedidas

Nós, dekasseguis, viemos
para o Japão para trabalhar.
Mas nesse percurso da vida,
acabamos sempre fazendo
novas amizades e que, mui-
tas vezes, pela ausência fa-
miliar, tornam-se a nossa fa-
mília em terras nipônicas. E
já viemos para o Japão com
um histórico de despedida na
bagagem, afinal deixamos
familiares e amigos no Bra-
sil.

No início da minha vida
aqui no Japão sofria muito
com as despedidas, porque
me apegava demais às pes-
soas e mais tarde elas aca-
bavam retornando ao Bra-
sil, e eu não. Com o tempo,
aprendi a lidar melhor com
esse sentimento. Não que
meu coração tenha esfria-
do, mas comecei a entender
que todos estão aqui tempo-
rariamente e que, um dia, a
maioria retornará ao Brasil,
ou pelo menos planeja re-
tornar.

Já fiquei muito triste
quando amigos foram embo-
ra, mas hoje consigo compre-
ender que as amizades tam-
bém são temporárias. Algu-
mas permanecem para a
eternidade, mas quando a
pessoa retorna ao Brasil, ela
vive outra rotina, com outra
realidade, é normal que se
desapegue um pouco da vida
daqui, e consequentemente
dos amigos também.

Semana passada, me de-
parei com um novo tipo de
despedida: a despedida de
uma amiga japonesa, que fora
transferida para a matriz em
Osaka (longe da minha cida-
de).

Foram vários jantares de
despedida, discursos sem fim,
almoço, uma choradeira ge-
ral! E eu participei de todos,
e mais, fui a encarregada em
desenhar um quadro para
presenteá-la. A idéia foi fa-
zer o quadro e todos escre-
veriam uma mensagem para
a japonesa, e fariam origamis
para colar no quadro. Uma
idéia muito boa, se não fosse
um porém: escrever a men-
sagem ...

O desenho até que foi fá-
cil, adoro pintar quadros,
mas escrever o que realmen-
te eu estava sentindo em ja-
ponês é que é o complicado.
E o meu chefe ainda tentou
ajudar: “escreva em inglês,
ela entende!” Mas como eu
adoro um desafio, logo pen-
sei: “ vou escrever tudo em
japonês, com o ideograma
mais difícil ainda, tudo em
Kanji!”. E lá fui eu, com di-
cionário em mãos, papel e
caneta. Comecei. A mensa-
gem era simples, mas com
palavras fortes e represen-
tativas:

“Dificuldades transfor-
mam-se em forças, preocu-
pações viram sabedoria, so-
frimentos transformam-se
em ternura. A pessoa que
mais sofre, será a que mais
será feliz!”Portanto, eu sei
que dificuldades virão, mas
não se preocupe, pois futu-
ramente isso se transforma-
rá em felicidade!”

E se alguém ainda duvida
do poder das palavras, é por-
que não viu a reação da mi-

nha colega japonesa. Ela cho-
rou muito quando leu a mi-
nha mensagem, e fez um dis-
curso de despedida falando
exatamente sobre o sentimen-
to dos dekasseguis. Ela disse
que entende perfeitamente o
que nós, brasileiros, passa-
mos. Afinal, é a primeira vez
que ela está saindo da casa
dos pais para morar sozinha,
e confessou que sente medo,
insegurança, sabe que vai
sofrer com saudades.

E depois ela complemen-
tou o discurso falando: “ad-
miro cada brasileiro que vem
trabalhar aqui no Japão, pois
veem para cá sem saber ler,
escrever e falar o idioma, e a
Erika chegou até aqui. Sei
que no começo sofreu muito,
mas que todo esse sofrimen-
to fez dela uma pessoa muito
evoluída, e eu desejo essa
evolução também. E se tiver
que passar por algumas difi-
culdades, estou preparada,
pois cada vez que me sentir
fraca vou pensar na Erika e
isso vai me dar ânimo para
seguir em frente, porque vejo
uma pessoa muito feliz no tra-
balho, e ela sabe que é uma
vitoriosa!”

A minha reação foi o cho-
ro, e depois de passada a
emoção, passou um filme
pela minha cabeça. Fez-me
refletir o quanto os brasilei-
ros são guerreiros.

Em minha opinião, as ami-
zades aqui no Japão vêm com
prazo de validade, mas a qua-
lidade da amizade é tanta que
a intensidade dos sentimen-
tos parecem duplicar quando
falamos de Japão. As despe-
didas são inevitáveis, diria
que até corriqueiras, mas
aprendi a driblar a tristeza
porque penso que a pessoa
que vai embora está indo com
uma bagagem cultural enor-
me, e uma experiência de
vida única. Aprendi a convi-
ver com despedidas porque
quando uma amiga que gos-
to muito retorna ao Brasil, é
sinal de que será um bem
para ela, pois já cumpriu a
sua parte aqui e está indo em
busca de seu sonho e de sua
felicidade. Aprendi a deixar
de ser egoísta e não querer
sempre o convívio direto com
uma amiga, sabendo que o
sonho dela é diferente do
meu. E no caso da japonesa,
ela foi promovida, portanto
para o crescimento profissi-
onal dela isso será ótimo, mas
não tem dinheiro no mundo
que pague a evolução pesso-
al, no lado humano da pala-
vra, que ela terá com essa
transferência!

Com todo esse tempo que
tenho morando aqui no Japão,
já sofri muito com amigas que
retornaram ao Brasil.
Quantas delas já não passa-
ram pela minha vida! E eu
ainda continuo aqui, portanto
quando me despeço de al-
guém, sempre digo: Boa Sor-
te! A gente se encontrará por
aí, algum dia!

(Erika Sumida é paulista de
Araçatuba (SP) e há 12 anos
mora no Japão, onde trabalha
com desenvolvimento de cria-
ção). E-mail:
erikasumida@hotmail.com

Primeira mulher a assumir
a presidência da Repú-
blica, Dilma Vana Rous-

seff representou o governo
brasileiro na Cerimônia Ofici-
al do Ano do Intercâmbio Ja-
pão-Brasil e do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil,
realizada no dia 24 de abril de
2008, no Hotel Okura Tokyo,
na cidade de Tóquio, Japão,
como então ministra-chefe da
Casa Civil. Na época, aponta-
da como “o nome mais pro-
missor do PT” à sucessão de
Luiz Inácio Lula da Silva,
Dilma Rousseff cumpriu uma
agenda típica de chefe de Es-
tado e esteve ao lado do impe-
rador Akihito e da imperatriz
Michiko em uma das principais
cerimônias para marcar a data
a serem realizadas no Japão,
da qual também participaram
o príncipe herdeiro, Naruhito,
e o então presidente da Asso-
ciação para Comemoração do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil, Kokei Uehara.

A presidente eleita fez um
pronunciamento formal sobre
o ano do centenário da imigra-
ção japonesa às autoridades e
à imprensa. No Japão, Dilma
Rousseff falou sobre os pro-
blemas enfrentados por brasi-
leiros residentes no país, e afir-
mou que era vontade do Bra-
sil colaborar com o governo
japonês para resolver questões
relacionadas à previdência so-
cial, à educação de filhos e à
assistência jurídica. Declarou
que “o centenário é claramen-
te um marco para as relações
nipo-brasileiras, amigáveis já
há muito tempo”. Manifestou
ainda satisfação com a pers-
pectiva esboçada, durante o
contato com autoridades do
governo japonês, de um futuro
ainda mais promissor nas re-
lações entre os dois países.

Dilma Rousseff apelou a
favor de se intensificar os pro-
cessos de cooperação entre os

dois países, citando áreas es-
pecíficas de colaboração,
como o projeto de construção
do trem-bala no Brasil, a con-
solidação da tecnologia japo-
nesa de TV digital no país e o
uso de energia nuclear para a
geração de eletricidade.

Reformas – Para o deputado
federal Walter Ihoshi (DEM-
SP), a visita da agora futura
presidente do Brasil “não sig-
nifica muita coisa porque tudo
indica que, num primeiro mo-
mento, ela vai se ocupar com
as questões internas”. “A po-
lítica externa vai ficar para se-
gundo plano”, acredita Ihoshi,
que espera uma definição so-
bre sua situação –  é sexto
suplente da coligação DEM-
PSDB e vive a expectativa de
assumir uma vaga na Câmara
dos Deputados ainda em feve-
reiro de 2011.

Para o parlamentar, “via o
Lula mais próximo do Japão”.
“Não sei o que a Dilma pensa
sobre o Japão e é um assunto
que nos preocupa, pois, ape-

sar de o Brasil ser considera-
do hoje um país forte, ela vai
perder uma grande oportunida-
de se não tiver os olhos volta-
dos para fora”.

Para Kokei Uehara, que
esteve ao lado de Dilma no Ja-
pão, as relações bilaterais não
devem mudar. “Não deu para
conversarmos. Ela praticamen-
te já entrou no salão e se sen-
tou. Mas acredito que ela vai
continuar mantendo as boas re-
lações com o Japão”, afirmou
o ex-presidente do Bunkyo em
entrevista ao Jornal Nippak.

Opinião semelhante a do
vereador Jooji e deputado es-
tadual eleito, Jooji Hato
(PMDB). “As relações Brasil-
Japão se firmaram com o Lula
e acho que não vai mudar por-
que a Dilma é uma extensão do
presidente. Na verdade, o Lula
passou um cheque em branco
e por isso acredito que a rela-
ção entre os dois países não vai
se deteriorar. Vamos torcer
para que continue sendo bené-
fica”, argumentou Jooji, acres-
centando que a futura presiden-

te “deve dar a mesma atenção,
concomitantemente, tanto aos
problemas internos quanto à
política externa”. “Não pode
priorizar nem uma coisa nem
outra porque ambas estão in-
terligadas”, disse ele, lembran-
do que, durante a campanha foi
dado pouca ênfase a questões
como saúde, segurança públi-
ca e educação.

“Discutiu-se muito coisas
que não levam a nada. O povo
quer propostas claras. Ques-
tões como o aborto, por exem-
plo, depende de cada um e já
existe lei para isso. Não houve
um debate mais aprofundado
sobre problemas sociais que
afetam a população nem sobre
a agroindústria”, destacou Jooji,
acrescentando que também não
espera mudanças para o Esta-
do de São Paulo. “Algumas de
suas propostas vem de encon-
tro com o que prego, isto é, a
tolerância zero”, explica o ve-
reador, afirmando que “a voz do
povo é a voz de Deus e agora
só nos resta nos curvarmos”.

(Aldo Shiguti)

DIVULGAÇÃO

Dilma Rousseff esteve no Japão em 2008 com Kokei Uehara na abertura do Ano do Intercâmbio

Prossegue até a próxima
terça-feira (9) a eleição de
membros do Conselho de Re-
presentantes no Exterior
(CRBE). Todos os cidadãos
brasileiros maiores de 16 anos
residentes no exterior podem

votar.
A votação é realizada ex-

clusivamente pelo portal
brasileirosnomundo.mre.gov.br.
Foram registrados 300 candi-
datos.

A criação do CRBE faz

parte de um conjunto de ações
do Ministério das Relações
Exteriores para aprimorar a
assistência consular e o apoio
aos 3 milhões de brasileiros que
vivem fora do país.

(Da Agência Brasil)

INTERNACIONAL

Itamaraty promove eleição de Conselho de
Representantes no Exterior

Com a vitória nas urnas e a
conseqüente eleição da presi-
dente Dilma Roussef (PT/SP)
os dois deputados federais elei-
tos por São Paulo Junji Abe
(DEM/SP) e Keiko Miashiro
Ota (PSB/SP), se manifestaram
de formas diferentes. O tuca-
no lamentou que José Serra
(PSDB/SP) não conseguiu ven-
cer por que “seria bom para os
paulistas e para todo o Brasil,
mas tem que respeitar a deci-
são”. Keiko Ota por sua vez
avaliou, em primeiro lugar, “que
foi uma vitória legítima com a
maioria dos votos do povo bra-
sileiro”, e segundo, “um triunfo
que entrou para história da de-
mocracia, sendo a primeira
mulher eleita democraticamen-
te presidente do Brasil”.

Para Junji Abe a vitória da
candidata Dilma Roussef se
deu em razão da alta populari-
dade do presidente Lula, de-
corrente de uma excelente
avaliação de seu governo. Po-
rém ressaltou que os oito anos
da administração petista com
uma excelente economia, pro-
porcionando um crescimento

COMUNIDADE/POLÍTICA 2

Deputados federais eleitos, Junji Abe e Keiko Ota divergem
sobre a eleição da presidente Dilma Rousseff

Roussef continuará o processo
de mudança em todas as áreas.

A relação Brasil-Japão no
entender de Junji Abe,
independe de quem seja o(a)
presidente da República, se
fortalece cada vez mais. “O
Brasil tem tido benefícios ex-
traordinários do governo e ins-
tituições financeiras do Japão
ao longo dos anos. Por outro
lado, o Japão prescinde muito
do Brasil na aquisição do mi-
nério de ferro, da soja, suco de
laranja e etc. Com a minha
experiência nas gestões públi-
cas e como brasileiro descen-
dente, desejo contribuir sobre-
maneira no fortalecimento da
relação bilateral, além da ami-
zade que irmana os dois povos,
no campo educacional/cultural,
econômico/financeiro, industri-
al/comercial, tecnológico/ambi-
ental e social/político, pois são
duas extraordinárias Nações
que se completam”, afirma.
Keiko Ota resumiu dizendo
que atualmente as relações
são boas e acredita que vai me-
lhorar ainda mais.

(Afonso José de Sousa)

do Produto Interno Bruto
(PIB) com índices de 5%, 6%
e 7% ao ano, se deve ao fim
da inflação há 16 anos, atra-
vés do Plano Real e da Lei de
Responsabilidade Fiscal há dez
anos, que mudaram os rumos
da economia e o sistema de
gestão pública.

Junji Abe afirmou que os
grandes personagens respon-
sáveis por essa situação foram
o ex-presidente Itamar Fran-
co e o então ministro da Fa-
zenda, Fernando Henrique
Cardoso que, “por interesse
puramente de egoísmo e opor-
tunismo político do Lula, jamais
são citados”. Para o democra-
ta, Lula é “tão prepotente que
avoca a si todo o grande feito
de outros governos, creditan-
do unicamente a si o bom mo-
mento da atual fase econômi-
ca, não demonstrando uma
simples lembrança ou gratidão
aos extraordinários feitos em
1994 (Plano Real) e em 2000
– Lei da Responsabilidade Fis-
cal”. “Podemos afirmar, em
alto e bom som, que o Plano

Real de 1994 é o divisor de
águas do Brasil”.

Apesar da certeza de que
José Serra seria melhor do que
Dilma Rousseff comandando
os destinos do Brasil (num re-
gime democrático), Junji Abe
disse que tem que se “curvar
diante dos resultados das ur-
nas”. “Aliás, acredito que se
não fosse à força e o poder da
máquina e a intervenção dire-
ta do Lula na campanha, a
candidata Dilma Roussef, tal-
vez não se elegeria”, avalia.

Democracia – Para Keiko
Ota, a eleição da petista foi
uma vitória da democracia.
“Quanto à eleição foi uma dis-
puta difícil, acredito que os te-
mas polêmicos ofuscaram um
pouco os últimos debates das
propostas e idéias dos candi-
datos, mas mesmo assim foi
um grande momento para a
nossa democracia”, ressalta.

Keiko Ota acredita que o
Brasil já está mudando e é só
comparar, e não tem dúvidas
que a vitoriosa candidata Dilma

DIVULGAÇÃO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a presidente eleita
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DEKASSEGUIS

Ciate discutirá os 25 anos do Fenômeno
Dekassegui durante Simpósio Internacional

Educação, emprego, saú-
de e bem-estar serão
temas essenciais que

serão amplamente discutidos
durante o Simpósio Internaci-
onal do CIATE – 25 anos do
Fenômeno Dekassegui, que
será realizado nos dias 5 e 6
de novembro no Hotel Nikkey
Palace, no bairro Oriental da
Liberdade, centro de São Pau-
lo. No importante evento do
Centro de Informação e Apoio
do Trabalhador no Exterior
está sendo aguardada a con-
firmação da participação de
autoridades dos governos bra-
sileiro e japonês. O evento é
patrocinado pelo Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas de São Paulo
(Sebrae), e conta com o apoio
da Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social (Bunkyo) e do
Instituto de Direito Compara-
do Brasil-Japão – ISEC.

De acordo com a programa-
ção o simpósio será aberto pelo
Presidente do Ciate, Masato
Ninomiya, seguido pelo Cônsul
Geral do Japão em São Paulo,
Kazuaki Obe; pelo Embaixador
Katsuyuki Tanaka, Presidente
da Associação dos Japoneses
e Nikkeis no Exterior (ex-Côn-
sul Geral do Japão em SP); do
representante do Sebrae Naci-
onal; e do Diretor da Divisão
de Política de Emprego para
Estrangeiros do Ministério da
Saúde, Trabalho e Bem Estar
Social, Hisashi Noguchi. Tam-
bém estão previstas as partici-
pações dos ministros Carlos
Lupi, do Trabalho e Emprego;
Carlos Eduardo Gabas, da Pre-
vidência Social; Mariangela
Rebuá, Diretora Geral do De-
partamento Consular e de Bra-
sileiros no Exterior, do Ministé-
rio das Relações Exteriores
(MRE); e do chefe de gabine-
te da Secretaria de Assuntos li-
gados ao Brasil-Japão, Rodri-
go Amaral de Souza.

No evento Rodrigo Amaral

de Souza vai falar sobre a “Po-
lítica de Apoio do MRE para
os nipo-brasileiros residentes
no Japão; seguido do Ministro
Carlos Lupi que vai comentar
o apoio do Ministério aos bra-
sileiros no arquipélago e a Casa
do Trabalhador Brasileiro –
espaço criado em agosto em
Hamamatsu onde seis funcio-
nários treinados orientam e ti-
ram as dúvidas dos dekasse-
guis. Entre outros assuntos o
ministro Carlos Eduardo Gabas
vai abordar o acordo previden-
ciário entre o Brasil e o Japão,
que assinado em julho passa-
do permitirá que os dekasse-
guis e os japoneses e seus des-
cendentes que vivem no Bra-
sil, possam somar as contribui-
ções feitas para os órgãos pre-
videnciários dos dois países.

O segundo dia do simpósio
foi reservado para autoridades
de várias áreas como a Super-
visora de Ensino do Estado de
São Paulo – “Educação das
Crianças Brasileiras no Japão”,
Erica Tongu; I Secretária do

Departamento da Cultura e
Política da Embaixada do Ja-
pão no Brasil, Mutsuko Inoue;
Hisashi Noguchi; a represen-
tante do Disque Saúde no Ja-
pão, Neuza Miyata; e do mé-
dico psiquiatra e escritor, Ro-
berto Shinyashiki.

Na área de bem-estar
Neuza Miyata vai falar a res-
peito das dificuldades das con-
sultas médicas dos brasileiros
que não falam japonês; no
tema da educação Erica Ton-
gu vai debater a educação das
crianças brasileiras no Japão.
O coordenador do curso de
japonês do Ciate, Anderson
Morishita, vai comentar a im-
portância do aprendizado da
língua; enquanto o diretor Hi-
sashi Noguchi vai ministrar a
palestra “Situação recente do
mercado de trabalho e a atua-
ção do governo japonês”.

Simpósio – Organizado em
1992 para orientar os brasilei-
ros descendentes de japoneses
interessados em trabalhar no

Japão e também aqueles que
retornaram ao Brasil, o even-
to é uma iniciativa do Ciate
entidade sem fins lucrativos.
Na opinião do presidente do
Ciate o apoio das entidades
comprova a importância do
fórum, como a contribuição do
Sebrae que tem um objetivo
público e interesse no assunto
dekassegui, além do ISEC que
atua no sentido de propiciar
desenvolvimento através do
acesso à educação e cultura
aos filhos dos ex-dekasseguis.

De acordo com estatísticas
do Ciate antes da crise mundial
em 2007, 317 mil nipo-brasilei-
ros moravam, trabalhavam e
estudavam no Japão. Devido
outra crise econômica mundial
registrada em 2009 os núme-
ros tiveram uma queda sensí-
vel para 260 mil, destes cerca
de 25 mil voltaram para o Bra-
sil com o auxílio do governo ja-
ponês, mas não podem voltar
para o arquipélago por um pe-
ríodo. O Ciate tem mantido pou-
co contato com aqueles que

REPRODUÇÃO

De acordo com o Ciate, crise econômica mundial de 2009 diminuiu contingente de brasileiros

São Paulo é destaque em Convenção
de Biodiversidade no Japão

O pioneirismo do Estado de
São Paulo na agenda de áreas
protegidas foi reconhecido du-
rante a 10ª Conferência das
Partes da Convenção das Na-
ções Unidas sobre Diversida-
de Biológica - COP10, em
Nagoya, no Japão. A aprova-
ção das minutas dos decretos
que criam o Parque Estadual da
Restinga de Bertioga e o Mo-
numento Natural da Pedra do
Baú repercutiu positivamente
entre representantes de diver-
sas Organizações Não Gover-
namentais - ONGs, que para-
benizaram a iniciativa paulista.

O reconhecimento veio em
forma de convite para aderir
ao programa “Embaixadores
da Floresta”, lançado pelo
WWF mundial, com o objetivo
de unir esforços contra o des-
matamento em todo o planeta.
O secretário estadual do meio
ambiente, Pedro Ubiratan
Escorel de Azevedo, que
acompanhou as discussões em
Nagoya, aderiu à iniciativa da
ONG.

O secretário, que é co-pre-
sidente para o hemisfério sul
da Rede de Governos Regio-
nais para o Desenvolvimento
- nrg4SD, se encontrou com o
prefeito de Malmo, na Suécia,
Ilmar Reepalu, que também é
o presidente do Committe os
the Regions - CoR da União
Européia, para iniciar entendi-
mentos, entre as duas entida-
des que congregam governos
regionais e locais, relacionados
à agenda ambiental.

Durante o encontro, os dois
presidentes manifestaram a
intenção de firmar um proto-
colo entre as duas organiza-
ções, especialmente após a
aprovação do Plano de Ação,

um dos primeiros documentos
a obter consenso na COP10.
O plano teve grande impulso
no encontro de Cidades e Bio-
diversidade, realizado em Cu-
ritiba em janeiro de 2010, e foi
reforçado por São Paulo na
qualidade de co-presidente do
hemisfério sul da nrg4SD. Este
esforço foi reconhecido pela
organização da COP10, por
ocasião do encontro entre o
secretario Pedro Ubiratan e o
representante do secretariado
da Convenção de Diversidade
Biológica - CDB, Oliver Hillel,
no último dia 27.

Economia Verde – A convi-
te de Pavan Sukhdev, líder da
iniciativa Economia Verde e do
estudo The Economic of
Ecossystems and Biodiversity
- TEEB, o secretário Pedro
Ubiratan apresentou as inicia-
tivas de pagamentos por ser-
viços ambientais, com desta-
que para o projeto Mina
D’Água, da Secretaria Esta-
dual do Meio Ambiente -
SMA, que remunera produto-
res rurais que conservam as
nascentes localizadas em suas
propriedades.

A apresentação ocorreu na
última segunda-feira, 25.10, no
centro de convenções da
COP10, onde foi promovido o
painel sobre estudos de caso
de TEEB e ações locais. A
posição de vanguarda do Go-
verno de São Paulo, especial-
mente no que tange a integra-
ção da agenda da economia
verde com a legislação de
mudanças climáticas, foi reco-
nhecida durante o painel, que
foi presidido por Yolanda
Kakabadse, presidente mundi-
al do WWF.

DIVULGAÇÃO

Conferência terminou no último dia 26 em Nagoya, no Japão

retornaram e foi informado que
alguns se arrependeram da aju-
da e questionam se podem de-
volver o dinheiro para o gover-
no e voltar para o Japão.

SIMPÓSIO INTERNACIONAL
DO CIATE – 25 ANOS DO
FENÔMENO DEKASSEGUI

QUANDO: DIAS 5 E 6 DE NOVEMBRO

HORÁRIO: NO DIA 5 APARTIR DAS 16H30
E NO DIA 6 DAS 9H ÀS 19H

ONDE: HOTEL NIKKEY PALACE – RUA

GALVÃO BUENO, 425 – 1º ANDAR -
LIBERDADE - SÃO PAULO

ENTRADA: GRATUITA E ABERTO AO PÚBLICO

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
(11) 3207-9014

Dia 5 de novembro – sexta-feira

16h30 – Recepção/credencia-
mento dos convidados
17h00 – Abertura do evento
com palavras do dr Masato Ni-
nomiya, e saudações dos con-
vidados: Cônsul Geral do Japão
em São Paulo, Kazuaki Obe;
Embaixador Katsuyuki Tanaka,
Presidente da Associação dos
Japoneses e Nikkeis no Exterior
(ex-Cônsul Geral do Japão em
SP); representante do SEBRAE
Nacional; Diretor da Divisão de
Política de Emprego para Estran-
geiros do Ministério da Saúde,
Trabalho e Bem Estar Social,
Hisashi Noguchi
– Palestras a serem proferidas
pelas seguintes autoridades:
Política de apoio do MRE aos

brasileiros residentes no Japão
Ministra Mariangela Rebuá, Dire-
tora Geral do Departamento Con-
sular e de Brasileiros no Exterior,
do Ministério das Relações Exte-
riores;
– Apoio do MTE aos brasileiros
no Japão - Casa do Trabalhador
Brasileiro em Hamamatsu, Minis-
tro de Estado Carlos Lupi, do Tra-
balho e Emprego;
– Acordo de Previdência Brasil-
Japão, Ministro de Estado Carlos
Eduardo Gabas, da Previdência
Social.

Dia 6 de Novembro – Sábado

9h – credenciamento
9h30 – Palestra com o represen-
tante do SEBRAE, Silmar Pereira
Rodrigues, - “Empreendedorismo

aos retornados do Japão”
10h15 – Palestra com a drª Erica
Tongu, Supervisora de Ensino do
Estado de São Paulo – “Educa-
ção das Crianças Brasileiras no
Japão”
11h – Palestra com professor An-
derson Missao Morishita, Coorde-
nador do Curso de Japonês do
CIATE – A importância da apren-
dizagem da língua japonesa para
os candidatos a trabalho no Japão
11h45 – Palestra com I Secretária
do Departamento da Cultura e
Política da Embaixada do Japão no
Brasil, Mutsuko Inoue – “A edu-
cação das crianças brasileiras no
Japão – ponto de vista do gover-
no japonês”
12h30 – Perguntas e respostas -
pausa para lanche
14h – Palestra com Hisashi No-

P R O G R A M A Ç Ã O

guchi, Diretor da Divisão de Po-
lítica de Emprego dos Estrangei-
ros, do Ministério da Saúde, Tra-
balho e Bem Estar Social – “Si-
tuação recente do mercado de
emprego e a atuação do gover-
no japonês”
15h – Palestra de Neuza Miyata,
Representante do Disque Saú-
de no Japão – “Dificuldades de
consultas médicas dos brasilei-
ros que não falam a língua japo-
nesa”
16h – Perguntas e respostas
16h30 – Intervalo
16h45 – Palestra do médico psi-
quiatra e escritor, Roberto Shin-
yashiki, Treinador Mental da De-
legação brasileira para os Jogos
Olímpicos de Sidnei “Auto Aju-
da dos que trabalham no Japão”
19h – Encerramento.

O prefeito de Curitiba (PR),
Luciano Ducci defendeu na
COP 10 da ONU, no Japão, o
desenvolvimento de projetos
de gestão ambiental vinculados
às ações de inclusão social.
“São indissociáveis, faces de
uma mesma moeda que se
complementam no processo
de sustentabilidade das cida-
des”, explicou Luciano Ducci
durante a 10ª Conferência das
Partes na Convenção sobre
Diversidade Biológica (COP-
10), evento da Organização
das Nações Unidas na cidade
de Nagoya, onde paralelamen-
te acontece a 5ª Reunião das
Partes do Protocolo de
Cartagena (MOP- 5).

Luciano Ducci destacou
que em Curitiba a construção
de uma sociedade sustentável
faz parte da cultura local. “Cu-
ritiba possui, há muitos anos,
uma agenda ambiental que vai

organizadas pela ONU.
“Curitiba deu início a esse

movimento em 2006, para as
cidades ganharem peso nos
debates e na definição de polí-
ticas públicas relativas à bio-
diversidade. Estamos avan-
çando, inclusive com a partici-
pação decisiva do governo bra-
sileiro”, afirmou Luciano
Ducci.

Na abertura do encontro de
cidades da COP 10, que teve
as presenças do prefeito de
Nagoya, Takashi Kawamura,
do governador da província ja-
ponesa de Aichi, Masaaki
Kanda, o secretário-executivo
da CBD (Convention on
Biological Diversity) da ONU,
Ahmed Djoghlaf, fez elogios a
Curitiba e citou programas de-
senvolvidos pela cidade e o pi-
oneirismo curitibano nas ques-
tões do meio-ambiente.

Maximiliano Arienzo, da se-

cretaria do Itamaraty respon-
sável pelas negociações bra-
sileiras no COP 10, destacou
a liderança de Curitiba e dis-
correu sobre a luta para que
as cidades passem a ser ouvi-
das e consideradas na tomada
de decisões no âmbito do
fórum do meio ambiente.

O prefeito de Montreal,
Gerald Trambley, e a vice-
prefeita de Bonn, Angelica-
Maria Keppel, fizeram em
Nagoya elogios à liderança de
Curitiba nos debates sobre bi-
odiversidade e
suntentabilidade.

Biocidade – Luciano Ducci
disse que, para aprimorar a
gestão ambiental na capital pa-
ranaense, a Prefeitura de Cu-
ritiba lançou, em 2007, o pro-
grama Biocidade. “O progra-
ma tem como foco a partici-
pação do cidadão no processo

de conservação da biodiversi-
dade”, disse Luciano Ducci. O
programa é composto por um
conjunto de iniciativas que vi-
sam incrementar e valorizar
ações voltadas à conservação
da biodiversidade.

Na COP-10, Luciano
Ducci reafirmou os compro-
missos internacionais firmados
por Curitiba quanto ao papel
das cidades no cenário global.
“Seguiremos empenhados na
restauração e conservação da
biodiversidade local. E, com
entusiasmo, confirmamos nos-
so total apoio ao Plano de Ação
sobre Governos Subnacionais,
Cidades e outras Autoridades
Locais sobre Biodiversidade, e
nossa disposição em colaborar,
no âmbito de nossas compe-
tências, com o Plano Estraté-
gico 2011 – 2020 da Conven-
ção sobre Diversidade Bioló-
gica”, concluiu o prefeito.

BIODIVERSIDADE

No Japão, prefeito de Curitiba defende gestão ambiental com inclusão social

além dos programas específi-
cos de meio ambiente, como o
manejo de resíduos sólidos e a
conservação de áreas naturais.
Transporte público, planeja-
mento urbano e questões so-
ciais são agregados a concei-
tos de gestão ambiental”, afir-
mou Luciano Ducci, que nes-
ta terça (23) ocupou o centro

da mesa da Plenária 4 da COP
10, que reuniu prefeitos e go-
vernadores de diversas regiões
do mundo.

Ao lado de Luciano Ducci,
líderes de cidades como Mon-
treal, Nagoya, Bonn e Cinga-
pura participam do processo
político de busca de espaço
para os municípios nas COPs

DIVULGAÇÃO

O prefeito de Curitiba participou da COP 10 da ONU no Japão
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CIDADES / MOGI DAS CRUZES

20º Furusato Matsuri espera
cerca de  30 mil visitantes

Aexposição de acelga
com talo colorido cul-
tivada pelo produtor

Luis Yano no bairro do
Cocuera, em Mogi das Cruzes
(58 quilômetros da capital), será
uma das novidades do 20º Fes-
tival Agrícola “Furusato Ma-
tsuri”, que será realizado no
próximo fim de semana dias 6
e 7 de novembro. Também co-
nhecido como festa da terra
natal o evento é promovido
pela Associação dos Agricul-
tores do Cocuera (AAC), da-
quele município.

Considerada a festa mais tra-
dicional e popular da comunida-
de nikkei da e Mogi das Cruzes,
o evento conta com uma exten-
sa programação cultural e uma
área para exposição de imple-
mentos e produtos agrícolas,
veículos e flores. Várias atrações
serão realizadas nos dois dias do
festival, entre elas estão às apre-
sentações da Banda Tsuyoi,
Odori Dishou no Kai, Yossakoi
Soran, Ryuko Taikko, Bon
Odori, Tatiana Sayuri e Joe Hi-
rata. Além da Shiawasse Soron,
Hanabi Soran, Odori Fujima,
Yoshidyu-Suzano, Edgar Ishida,
Karaokê Kyokushin, Banda
Hana Musical.

No local também haverá
uma praça de alimentação com
cerca de 30 barracas com co-
midas típicas diversas. Além da
de exposição de máquinas
agrícolas, caminhões, parque
infantil, e venda de produtos
hortifrutigranjeiros, flores, fru-
tas e legumes produzidos por
produtores da região do
Cocuera e do Alto Tietê.

De acordo com o coorde-
nador do festival, Terutika
Kimoto a previsão é que entre
25 e 30 mil visitem o evento
que acontecerá na sede da
Associação dos Agricultores
do Cocuera, onde a Prefeitura
de Mogi das Cruzes tem aju-
dado a entidade na área da
infra-estrutura. “Espero que
tenha uma boa aceitação e que
o tempo ajude”, avalia.

Terutika Kimoto revela que
a organização do festival atra-

sou um pouco por causa das
eleições, mas nada que preju-
dicasse as negociações da pro-
gramação. “Tivemos o apoio
financeiro da Secretaria de
Esporte, Lazer e Turismo do
Estado de São Paulo através
de emenda parlamentar do
deputado estadual Luis Carlos
Gondim Teixeira (PPS) e do
Ministério do Turismo por meio
de outra emenda do deputado
federal Walter Ihoshi (DEM/
SP)”, afirma ele ao adiantar
que não teve dificuldades para
preparar o evento.

O coordenador informa que
para facilitar a locomoção dos
visitantes de outras regiões da
capital paulista, uma alternati-
va é o Expresso Turístico que
sai da estação da Luz da Com-
panhia Paulista de Trens Me-
tropolitanos (CPTM), com
destino a estação de Mogi das
Cruzes. No local uma linha de
ônibus fretado vai transportar
os visitantes até o local do fes-
tival. A viagem é feita a bordo
de uma composição formada
por dois vagões de aço inoxi-
dável fabricados no Brasil na
década de 50, e tracionados
por uma locomotiva a diesel.
Cedidos pela Associação Bra-
sileira de Preservação Ferro-
viária (ABPF), os carros fo-

ram restaurados pela CPTM.

Acelga – Apontado como pre-
cursor do cultivo de hortaliças
exóticas em Mogi das Cruzes
o agricultor Luís Yano pesquisa
novidades há aproximadamen-
te 25 anos, período em que já

investiu no plantio de 76 varie-
dades de alfaces importadas
dos Estados Unidos. Uma das
suas últimas novidades é a
acelga de talo (swiss chard) nas
cores amarelo, vermelho e
alaranjado, cujas sementes fo-
ram importadas do Japão – uma
empresa forneceu as sementes
para ele testar no campo. Atual-
mente Luís Yano está colhen-
do a acelga especial (que mui-
tos confundem como ruibarbo),
de três pequenos canteiros de
sua horta de 2,5 hectares. A ino-
vação é que esse vegetal tem
um sabor próprio, que nada
lembra a acelga tradicional, re-
vela o agricultor que fornece
vegetais para Ceasas, chefs,
empórios da capital, feirantes,
restaurantes, e supermercados.

18ª EDIÇÃO DO FURUSATO
MATSURI
QUANDO: DIAS 6 E 7 DE NOVEMBRO

HORÁRIO: DIA 6 DAS 10H ÀS 20H30 E

DIA 7 DAS 10H30 ÀS 18H

ONDE: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES

DE COCUERA – RODOVIA PROFESSOR

ALFREDO ROLIM DE MOURA – SP 088
S/Nº KM 61,4 (ANTIGA ESTRADA MOGI

SALESÓPOLIS KM 9,5) – MOGI DAS

CRUZES – SÃO PAULO

INFORMAÇÕES:
4792-2008 / 4792-2604 (ESCOLA)
FURUSATO_MATSURI@HOTMAIL.COM

DIVULGAÇÃO

O cantor Joe Hirata é a atração principal do palco no primeiro dia do Furusato Matsuri

PROGRAMAÇÃO

DIA 6
12h show infantil
13h Banda Tsuyoi
14h Grupo de Bailados

(forró-country)
15h Odori Dishou no Kai
16h Karaokê
17h Yossakoi Soran –

Biritiba Soran
17h30 Ryuko Taikko
18h30 Bon Odori
19h30 Tatiana Sayuri
20h30 Joe Hirata

DIA 7
10h30 Show de Prêmios
12h30 Shiawasse Soron –

Hanabi Soran
13h Danças Havaianas
13h30 Academia RR - Biritiba

Soran
14h Odori Fujima -

Yoshidyu-Suzano
15h Edgar Ishida
16h Concurso de Videokê

(M.P.B.)
17h Karaokê Kyokushin
18h Banda Hana Musical

Cônsul geral Yamaguchi, prefeita Felisbino e demais presentes na
cerimônia de assinatura do contrato de doação

No dia 26 de outubro, o
Consulado Geral do Japão em
Curitiba firmou o contrato de
doação com a Prefeitura Mu-
nicipal de Frei Rogério (SC).
Para o ato, realizado nas de-
pendências do Consulado,
compareceram a Prefeita
Municipal Ivonete Zager
Felisbino, o vice-prefeito Jair
da Silva Ribeiro, o represen-
tante da Associação das Víti-
mas da Bomba Atômica e os
seus descendentes Kazumi
Ogawa, e outros membros da
comunidade nipo-brasileira que
colaboraram para a elaboração
do projeto.

Serão disponibilizados re-
cursos no valor de US$
22.139,00 para a aquisição de
equipamentos áudio-visuais,
para a projeção de filmes, do-
cumentários além das materi-
ais de apoio de palestras. A Pre-
feitura de Freio Rogério, junto
com a Associação das Vítimas
da Bomba Atômica e os seus
descendentes, tem desempe-
nhado um revelante papel em
divulgar e promover a paz mun-
dial, através do Parque Sino da
Paz inaugurado em 2001, e do
Museu da Paz recém-inaugu-
rado em maio deste ano.

O Museu, que possui no
seu acervo painéis e materiais
áudio-visuais doados pela pre-
feitura de Nagasaki, tem pro-
movido palestras e aulas de
educação para a paz, estas
voltadas aos alunos do ensino
médio da cidade e região, po-
rém por não dispor de equipa-
mentos áudio-visuais estava

CIDADES/FREI ROGÉRIO (SC)

Governo japonês firma contrato no valor de US$ 22.139,00
com a Prefeitura para aquisição de equipamentos

nada quando fundado, poderá
ter uma estrutura que ofereça
aos visitantes uma agradável
visita. Espero que o município
de Frei Rogério se torne um
símbolo da paz, e que muitas
pessoas possam se conscien-
tizar de que guerra nunca
mais”, discursou.

Após a assinatura do con-
trato, foi feito um brinde para
marcar esta solene cerimônia.

A doação será viabilizada
através do Programa de As-
sistência a Projetos Comunitá-
rios do Governo Japonês (Pro-
grama APC), cujos recursos
provêm dos impostos pagos
pelo povo japonês, e visa pro-
mover o intercâmbio cultural e
o aprofundamento da cultura
japonesa.

privado em exibir os filmes e
documentários. Esta realidade
motivou este Consulado a fir-
mar o presente convênio, para
que o Museu dê continuidade
à nobre missão de promover a
paz, combatendo proliferação
das armas nucleares, através
da educação dos jovens.

“O Museu da Paz de Frei
Rogério, através desta doação,
continuará a lutar por um mun-
do livre de armas nucleares e
desempenhará um papel im-
prescindível para sensibilizar e
transmitir às futuras gerações
o sofrimento da destruição atô-
mica e a importância da Paz
Mundial. Sendo assim, é de
nosso desejo que o recurso a
ser doado à Prefeitura Muni-
cipal de Frei Rogério seja bem
aplicado, amplificando os mo-
vimentos para a promoção da
paz mundial”, comentou
Noboru Yamaguchi, Cônsul-
Geral do Japão em Curitiba.

Símbolo da paz –  prefeita de

Frei Rogério, Ivonete Felisbino
agradeceu a iniciativa do go-
verno japonês. “Sinto-me mui-
to feliz com a atitude do con-
sulado e agora sim, o museu,
que não possuía praticamente

DIVULGAÇÃO

CIDADES/CAMPINAS

Pais ajudam fortalecer
atividades do Nipo-Brasileiro

Da esquerda para a direita: Tihoko, Miriam, Célia, Mayumi, Ivete,
Cecília, Lourdes e Rose

Afinidade, interesse em
comum, conversas informais
sem nenhuma pretensão, ami-
zade. Enfim, os grupos se for-
mam e naturalmente vão se
solidificando dia-a-dia. A cada
atividade e encontros as idéi-
as surgem, e o caminhar jun-
tos na mesma direção dá um
sentido para todos. Assim
aconteceu com os pais dos jo-
vens que, à espera dos filhos
que estavam no treino de taiko,
ficavam num bate-papo infor-
mal, todas as quartas-feiras e
sábados, nas dependências do
Instituto Cultural Nipo-Brasi-
leiro de Campinas, que ofere-
ce toda infra-estrutura.

Na saída dos treinos, com
motiori e eventuais aniversári-
os, os jovens saciavam a fome
com os pratos de salgados e
doces trazidos pelos pais. Com
as freqüentes reuniões, o gru-
po se solidificou de uma tal
forma que já está conseguin-
do resultados positivos. A pre-
sença dos pais é notória e fun-
damental, às vezes no suces-
so e apoio das atividades,
como ajuda nas barracas de
alimentação, na venda de con-
vites e eventuais rifas, enfim
em tudo que envolve a concre-
tização dos eventos.

No evento “Matsuri Dan-
ce”  do Nipo,os pais resolve-
ram ajudar no colorido da de-
coração do salão com flores
que foram confeccionadas
com papel, cola, arame e mui-
ta paciência, já que eram  mui-
tas. Paralelamente, fazia-se
apliques de fuxico nos chine-
los. Titoce Tsukada e Sônia
Tsukada Sasaki eram as res-
ponsáveis pela vestimenta
Yukata e Happi.

Com orientação de Tihoko
Yonamine e Ivete Nakandaka-
ri, o grupo aprendeu a técnica
do “patchwork” (decoração
em tecido). Em seguida pas-
saram a mudar o visual de uma
simples caixa de madeira, uma
camiseta, pano de prato e até
mesmo em ovos de avestruz,
na técnica de “decopagem”
(colagem de figuras variadas
em madeira e tecido). A cria-
tividade não pára por aí. Ma-
ria Nakanishi trouxe o “fuxico
com sianinha”. A Cecília ensi-
nou as variações do crochê.
Não podia faltar a técnica do
origami (dobradura em papel)
e decoração em tapetes.
“Sempre tem alguém que sabe
mais e a passa a informação
para os demais”, disse uma
das mães.

Segundo Yoshie Okubo,
uma das integrantes do grupo,
“as reuniões são divertidas e
produtivas e as horas passam

de forma agradável  e o apren-
dizado acontece de forma in-
formal e gradativa”. O mes-
mo pensamento é de Lurdes
Tukada, Célia Sonoda, Cecília
e Augusto Katao. Américo
Okubo ressalta a importância
deste tipo de reunião que sur-
ge espontaneamente e que só
fortalece o Nipo,  ajudando “na
formação de novos participan-
tes em atividades culturais,
podendo, futuramente, serem
associados e colaboradores
nas atividades desenvolvidas
pelo Clube”.

Haru Matsuri – No dia 23 de
outubro, o colorido das roupas
e a decoração do salão nova-
mente tomou conta da grande
festa, que aconteceu no Insti-
tuto Cultural Nipo Brasileiro de
Campinas, E novamente, os
pais dos jovens ajudaram em
tudo, até nas vendas de bata-
tas-fritas, bolos, churrasco e
pastéis. O tradicional yakiso-
ba também foi o prato especi-
al, que sempre está presente
nas festas do Instituto, com a
colaboração dos voluntários do
Nipo, sob a coordenação do
presidente do Nipo, Hiromiti
Yassunaga.

8° Festival da Cultura Ja-
ponesa – Outra grande festa
ocorrerá neste sábado (6), às
19 horas. Só que desta vez,
organizada pelo Juniakai e
Seinenkai e já está na oitava
edição. Em edições anteriores,
o público chegou a ultrapassar
a casa dos mil espectadores.
Como um desafio, a força dos
jovens e de sua organização
mostraram, para surpresa dos
pais, a capacidade de montar
toda uma equipe, responsável
pela parte artística e apresen-
tação dos patrocinadores, atra-
vés de um telão, colocado ao
lado palco, com divulgação ao
longo do evento.

Os apresentadores falam
em japonês e português, alter-
nadamente. E as apresenta-
ções terão um roteiro artísti-
co, com o foco na viagem fei-
ta pelo grupo de taikô para o
Japão. No cardápio teremos o
yakisoba, além do tradicional
“anmitsu”, que têm como base
frutas variadas, dando um co-
lorido no prato, feito pelos pais
dos jovens do Nipo.

 Vale a pena conferir e para
os que quiserem convites, o
endereço do Nipo Brasileiro de
Campinas é rua Camargo
Paes, 118, Guanabara. Mais
informações pelo telefone 19/
3232-8475.

(Célia Kataoka)

ARQUIVO PESSOAL

CIDADES/CURITIBA

1º Seto Matsuri terá gastronomia e atividades culturais
Neste final de semana (6 e

7 de novembro), a Praça do
Japão, em Curitiba (PR), se
tornará palco da cultura japo-
nesa com o “1º Seto Matsuri –
Festival da Cultura Nipo-bra-
sileira e tributo ao multiartista
Cláudio Seto”.

A Praça da Alimentação
abre às 11h e encerra as 21h.
Durante dois dias, o público
poderá degustar o melhor da
gastronomia oriental (yakisso-
ba, tempurá, sushi, sashimi,
guioza, yakissakana, entre ou-

tros pratos da culinária orien-
tal).

A programação cultural ini-
cia às 14h com apresentações
artísticas como taiko (tambor),
odori (dança), canção e ceri-
mônia do chá além de oficinas
de mangá (desenho), origami
(dobradura de papel) e bonsai
(árvore em miniatura) e home-
nagens a Claudio Seto.

Cláudio Seto faleceu em 16
de novembro de 2008 e deixou
amigos e fãs que querem
eternizar sua memória através

REPRODUÇÃO

deste evento.
No domingo (7 de novem-

bro), às 14h, será realizado um
culto budista para que famili-
ares, amigos e admiradores
possam prestar sua homena-
gem.

SETO MATSURI
QUANDO: DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO

(SÁBADO E DOMINGO)
ONDE: PRAÇA DO JAPÃO (AV. 7 DE

SETEMBRO S/N)
HORÁRIO: 11 ÀS 21 HORAS

HTTP://SETOMATSURI.BLOGSPOT.COM/
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Nikkei comanda ‘tropa de elite’ que
investiga casos de doenças graves

COLUNA DO JORGE NAGAO

O Rio antigo
e o novo Brasil

REPRODUÇÃO

(JORGE NAGAO)

“Não existe fe-
licidade, ape-
nas alegria. A
vida gosta de
quem gosta de-
la”.
(Vovô Noel)

Em março
de 1990, Collor
tomou posse na
presidência da
República e to-
mou as posses
dos correntistas
dos bancos. De-
sespero geral. O
Brasil virou de
ponta cabeça.
Sem emprego e
sem perspectiva, os nikkeis,
por exemplo, iniciaram o mo-
vimento de-cá-segue e ago-
ra fazem o de-lá-volta.

Collor também matou o
cinema e foi se embebedar
do poder até cair. Arnaldo
Jabor, renomado cineasta,
sem ação, naquele terror, se
aventurou no jornalismo. Seu
estilo polêmico agradou e
desagradou plenamente. Em
2007, percebeu que “a políti-
ca envenena a alma” e re-
solveu fazer um filme para se
divertir. A partir de seus arti-
gos que retratavam a sua in-
fância e adolescência, elabo-
rou o roteiro de suas memó-
rias. Passou um ano em bus-
ca de patrocinadores, mais
um ano filmando até chegar
ao The end.

Na semana em que o Su-
premo, com suprema felici-
dade, barrou os políticos fi-
chas-sujas, estreou em 170
telonas “A suprema felicida-
de”, o Amarcord do Jabor.
Para quem acabara de ver a
intrépida trupe de elite 2, vol-
tar ao Rio antigo é diversão
pura. Em vez da tensão per-
manente do capitão, agora
tenente Nascimento, vivenci-
amos agora o lirismo da Lapa
de outrora, numa admirável
reconstituição da época, com
seus musicais, danças e tipos
inesquecíveis.

Filme de infância faz cada
espectador voltar à aurora da
vida, independentemente da
idade, época ou cidade ma-
ravilhosa onde a viveu. Essa
bela homenagem ao Rio, co-
meça com uma família feliz
comemorando, na rua, o fim
da segunda guerra. Identifi-
camo-nos com o Paulinho,
dos 8 aos 18 anos, ouvindo
sermões dos professores, bri-
gando nas ruas ou curtindo
paixões platônicas. Curtimos
as cenas hilariantes no colé-
gio com caricatos padres vi-
vidos por Zé Bonitinho e Ary
Fontoura. A platéia se diver-
te com os trocadilhos chulos
do pipoqueiro gozador inter-
pretado por João Miguel.
Com Paulinho (Jayme Mon-
jardim) nos encantamos com
a stripper virgem Marylin
(Tammy Calafiori). Adentra-
mos num rendez-vous dos
anos 50, visitamos uma viden-
te com a mãe de Paulinho e

nos arrepiamos com a bela
Maria Flor interpretando uma
moça atormentada pelo e
spírito da mãe.

O colunista do Estadão
deixou o estilingue da crítica
e voltou a ser vidraça. Jabor
é a jabulane da vez. E seu fil-
me lembra a bola da Copa.
Quando parece que ele vai
atingir a meta, a trama toma
um rumo inesperado e se per-
de pela linha de fundo. Mes-
mo com atores do primeiro
time, craques como Dan
Stulpendo, Mariana Lima e
Maria Luisa Mendonça, a
bola bate na trave e o gol não
sai.

Jabor não é Fellini, foi
Infellini e a sua “Suprema”
não caiu na infelicidade gra-
ças à magnífica atuação de
Marco Nanini, realmente um
marco na história do cinema,
que salvou o filme. Neste
nono filme jaboriano, o nono,
vovô Noel de Paulinho,
trombonista de um cabaré da
Lapa, vira referência para o
neto, que busca um rumo na
vida, desgostoso com o pai
autoritário e com a mãe infe-
liz.

A crítica foi implacável.
Verborrágico, repetitivo, can-
sativo, sem foco, foram algu-
mas estilingadas de bola de
papel que Jabor levou na ca-
beça.  El viejo director per-
deu a mão, releve-se, pois fi-
cou quase vinte anos lidando
com textos e acabou extra-
polando, ficou devendo. Não
dinheiro, porque os R$ 12,5
milhões investidos retornarão
até com algum lucro, apesar
das críticas, e viabilizarão o
seu décimo filme.

Que contraste sair de um
filme em que Sofia, uma mu-
lher de classe média é proi-
bida, pelo marido, de traba-
lhar, chegar em casa, ligar a
TV e ver a suprema felicida-
de de uma mulher ser eleita
presidente no mesmo país,
algumas décadas depois.
Viva a mulher brasileira! Viva
a dilmacracia como tuitam os
petistas. Que esta mulher nos
leve a um Brasil melhor. São
os nossos votos.

*Jorge Nagao é jornalista e colu-
nista do site Primeiro Programa
(www.primeiroprograma.com.br)
E-mail: jlcnagao@uol.com.br

Os focos de doenças
graves e incomuns
antes que o alerta de

epidemia – e as mortes – se-
jam inevitáveis e crescentes na
periferia ou nos bairros de
classe média de São Paulo são
investigados atualmente por
cinco técnicos (considerados a
tropa de elite da saúde da ci-
dade), sob o comandado de
uma profissional nikkei, perita
em medicina veterinária. Co-
ordenadora do Programa de
Treinamento em Epidemiologia
Aplicada ao SUS do Estado de
SP (EPISUS-SP), Beatriz
Yuko Kitagawa é responsável
pela realização do trabalho de
investigação e prevenção con-
tra possíveis problemas de saú-
de pública.

No programa supervisiona-
do pelo Centro de Vigilância
Epidemiológica (CVE) da Se-
cretaria Estadual de Saúde de
São Paulo, os agentes selecio-
nados a cada dois anos para
integrar o grupo, assumem duas
vezes por semana o papel de
alunos do curso de Mestrado
em Saúde Coletiva, realizado
em parceria com a Santa Casa
de São Paulo. Apenas em 2008,
mais de 100 profissionais da
área da Saúde se candidataram
às poucas vagas oferecidas no
concorrido grupo.

Beatriz Kitagawa articula,
acompanha e monitora as in-
vestigações de surtos realiza-
das pelos técnicos do EPISUS,
e é responsável pela inserção
e formação de técnicos nas
atividades desempenhadas
pelo CVE, nas quais o EPISUS
está inserido. Órgão este que
tem como objetivos formar e
capacitar recursos humanos
em: investigação e intervenção
rápida em surtos; planejamen-
to e execução de estudos
epidemiológicos; e avaliação de
sistemas de vigilância epidemi-
ológica e sistemas de informa-
ção. Bem como gerenciamento
da tomada de decisão em
ações de vigilância em saúde;
comunicação efetiva das infor-
mações de saúde pública; e li-
derança e gerenciamento de
equipes para as atividades de
epidemiologia de campo.

Profissional do sexo frágil,
mas determinada, a perita
nikkei destaca que enfrenta
obstáculos, no entanto sempre
está em busca do melhor.
“Gostaria de ter egressos do
programa trabalhando com os
técnicos novos em formação,
para repassar o conhecimento
adquirido. Para isso, sonho
com uma política de gestão que
possa absorver os novos téc-
nicos, que possuem perfil tão
adequado e desejado à saúde
pública”, defende a coordena-
dora.

O grupo é acionado quan-
do existe a necessidade de
apoio à investigação epidemi-
ológica de um problema de
saúde, e de doenças transmis-
síveis que podem causar um
surto ou problemas ambientais
ou à saúde pública. Nas inves-
tigações epidemiológicas, os
agentes realizam em conjunto
com técnicos dos municípios,
a descrição dos casos por tem-
po, lugar e pessoa, caracteri-
zando ou não a ocorrência de
um surto. Além disso, quando
possível, identificam os princi-

Segundo Beatriz Kitaga-
wa dos importantes trabalhos
realizados entre 2004 e 2008
o programa paulista capaci-
tou 13 profissionais de saúde
e realizou 66 investigações no
Estado de São Paulo. Desde
abril de 2009 até hoje a equi-
pe do EPISUS realizou 16 in-
vestigações. Entre elas o gru-
po participou da investigação
do primeiro óbito e surto de
influenza A (H1N1), em 2009
do Estado de São Paulo, con-
tribuindo para a definição da
transmissão sustentada da
gripe no Brasil. Também par-
ticipou de investigação de
febre amarela no interior do
Estado de São Paulo; proble-
mas de intoxicação ocorridos
no meio ambiente, surtos de
diarréia, investigação de
eventos temporalmente asso-
ciados à vacina anti-rábica
em cães e gatos, surto de in-
fecção hospitalar, e outros.

A coordenadora adianta
que a população sempre pode

colaborar com o grupo denun-
ciando e divulgando os casos.
A notificação é a comunicação
de doença ou agravo à saúde,
feita à autoridade sanitária.
Deve ser realizada por profis-
sionais da saúde ou por qual-
quer cidadão, para que sejam
adotadas as medidas de con-
trole e prevenção oportunas.
Todas as ações de prevenção
e controle dos agravos são
norteadas pelas notificações.

“É por meio da coleta e
análise dessas informações
que o SVE conhece a
morbidade, letalidade, o perfil
dos casos acometidos. Com
isso, possibilita direcionar as
ações de controle, prevenindo
novos casos, evitando óbitos e
melhorando a saúde pública”,
garante. No Estado de São
Paulo pode se obter mais in-
formações no site http://
www.cve.saude.sp.gov.br ou
na Central do CVE que funci-
ona 24h por dia no telefone
0800-555466.

Perfil – Beatriz Yuko Kita-
gawa possui graduação em
Medicina Veterinária com es-
pecialização em Vigilância
Epidemiológica pela FSP/
USP. Concluiu o Programa
de Treinamento em Epidemi-
ologia Aplicada aos Serviços
do SUS no Ministério da Saú-
de, tem também experiência
na área de Saúde Coletiva,
com ênfase em Epidemiolo-
gia e Investigação de Surtos.
Ele é responsável Técnica da
Empresa Dant System, a
qual faz o controle integrado
de pragas urbanas, localiza-
do na cidade de São Paulo.
Supervisiona funcionários
que atuam em atividades de
desinsetização e desratização
em empresas alimentícias e
demais empresas com neces-
sidade de manejo integrado
de pragas; treinamento de
equipe; formulação de manu-
ais e procedimentos e ade-
quação de procedimentos de
acordo com a legislação.

Programa participou da investigação do
primeiro óbito e surto de influenza A (H1N1)

pais fatores associados à in-
fecção de determinado agra-
vo. “As investigações são re-
alizadas a partir da identifica-
ção de casos; entrevistas do-
miciliares para coleta de infor-
mações detalhadas sobre ex-
posições, e de dados de pron-
tuários nos hospitais; identifi-
cação de prováveis locais de
infecção, entre outras. O ob-
jetivo é sempre caracterizar o
surto e propor recomendações
técnicas para evitar novos ca-
sos e surtos no futuro, contri-
buindo assim com a saúde pú-
blica do Brasil”, explica.

Aprimoramento – De acor-
do com Beatriz Kitagawa os
resultados das investigações
apóiam a tomada de decisão
dos gestores, direcionando as
medidas de prevenção e con-
trole dos agravos, prevenindo
novos casos de doenças e con-
tribuindo com a melhora da
saúde pública do Estado de São
Paulo, conseqüentemente do
país. Além disso, ao formar
novos técnicos com este per-
fil, contribui para melhoria das

equipes do sistema público.
Para os técnicos aprimorarem
seus conhecimentos teóricos
em saúde pública e obter o tí-
tulo de mestres, a coordena-
dora informa a existência de
uma parceria desde 2009 com
o mestrado profissional em
saúde coletiva da Faculdade
de Ciências Médicas da Santa
Casa.

Já a contratação de novos
agentes para o programa é fei-
ta através de seleção, inclusi-
ve o processo seletivo para o
EPISUS (vigência 2011-2013),
teve as inscrições encerradas
no dia 22 de outubro. O públi-
co alvo são profissionais da
área de saúde com nível uni-
versitário completo, que te-
nham concluído um curso de
pós-graduação em saúde co-
letiva, ou que tenham um ano
de experiência profissional em
saúde coletiva após conclusão
da graduação.

O programa conta sempre
com quatro técnicos, por se tra-
tar de um treinamento, a dura-
ção é de dois anos. Período esse
que é possível formar novos

técnicos para o trabalho. O Pro-
grama permite o aprendizado
teórico com aplicação na práti-
ca e exige dedicação e aten-
ção aos técnicos em formação,
por lidar com situações urgen-
tes de saúde. “Por isso, para que
possamos dar atenção e formar
adequadamente, damos prefe-
rência a ter um número reduzi-
do de técnicos”, afirma.

O programa de treinamen-
to teórico-prático em serviço,
multidisciplinar, tem duração
de dois anos e oferece apenas
quatro vagas por ano. A im-
plantação do programa no Es-
tado ocorreu no CVE em 2004
em parceria com a Faculdade
de Saúde Pública da USP, ba-
seado no programa nacional
(EPISUS). O programa naci-
onal teve início em 2000 e foi
viabilizado por meio de acordo
de cooperação técnica com o
Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) de
Atlanta/EUA. Em 2009 o pro-
grama foi reestruturado para
atender os mesmos objetivos
do programa nacional.

(Afonso José de Sousa)

DIVULGAÇÃO

Beatriz Yuko Kitagawa com João Fred, a médica Gerrita de Cássia e o veterinário Eduardo
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FUROSHIKI

Especialista do Japão visita o
Brasil pela primeira vez

Canto do

Bacuri

FRANCISCO HANDA

Naquela comunidade ru-
ral, região noroeste de São
Paulo, ao final da safra de
café, todos descansavam por
algumas semanas. Nem to-
dos, pois as mulheres manti-
nham a mesma rotina: acor-
dar cedo, ir buscar água no
poço, preparar o desjejum,
cuidar da casa, remendar as
roupas e, quando dava-se
conta que o dia se fora, fazer
o jantar e preparar-se para
dormir. Harumi era a filha
mais velha da família Fujiwa-
ra, de um total de cinco. Mal
tinha completado dez anos.
Há muito tinha abandonado
sua velha boneca, de cara de
louça, provavelmente de pro-
cedência alemã ou tcheca.

Recolheu-se um pouco
mais cedo do que a mãe, a
quem ajudava nos afazeres
domésticos. Deitada na ca-
ma de palha de milho, como
fazia barulho ao se mexer, pu-
xou até o pescoço o futon,
cujo contato da seda que o
emoldurava provocou arre-
pio. Era gostoso o toque, qua-
se gelado, na pela queimada
pelo sol.

Pelas frestas do teto, cuja
madeira torceu por causa do
calor, Harumi teve uma visão
maravilhosa do céu. Milhares
eram as estrelas. Pode loca-
lizar nítido o Cruzeiro do Sul
e sentiu-se reconfortada.
Lembrou-se das palavras da
avó, que falecera havia algum
tempo. “Não temos este
constelação no Japão, mas
aqui, neste país longínquo ela
nos protege”. Tinha aprendi-
do também com ela que ne-
nhum objeto poderia ser sim-
plesmente descartado. Uma
roupa velha era usada até se
transformar em trapos, ain-
da assim tinha que ser res-
peitado. Nenhuma roupa po-
dia ser descartada, o mesmo
acontecia com os sapatos e
chinelos.

- Lá em meu país, agra-
decemos também para as
agulhas – dizia a velha avó.
“As agulhas nos são úteis,
dando abrigo nas roupas cos-
turadas com ela, por isso de-
monstramos gratidão”. Se-
gundo ela, havia em sua al-
deia uma cerimônia anual em
agradecimento às agulhas.
Ocasião em que o templo re-
cebia uma quantidade gran-
de de mulheres, trazendo em
caixas enfeitadas as agulhas.
Na maior parte, eram as inu-
tilizadas: quebradas, enferru-
jadas ou tortas. Ficou imagi-
nando a maneira de se cele-
brar tais eventos, sendo elas
seres inanimados, isentas de
qualquer forma essencial.
“Nada disso”, corrigiu a avó.
“As agulhas possuem um es-
pírito que as tornam como
são”. Não entendeu direito,
mais parecia uma loucura
passageira da avó, que em

Funeral das bonecas

seu delírio acabava deslizan-
do na construção de suas
idéias.

Aquilo que parecia exage-
ro por parte dela, mais tarde,
após o seu falecimento, per-
cebeu que, se os objetos não
tinham uma alma, como dizi-
am suas colegas do grupo
escolar, havia neles uma
energia em sua ligação com
os humanos. Se contasse
para a professora Heloísa,
poderia ser admoestada e,
por fim, suspensa por tama-
nha heresia. Ouviu nas aulas
de religião de que somente os
homens – as mulheres tam-
bém – tinham alma, o mes-
mo não acontecendo com os
animais, os vegetais, os rios
e objetos em geral. Onde já
se viu um pé de alface ou o
gato Chalegre ser condena-
do a permanecer pela eterni-
dade no inferno. “Somente os
homens são condenados ao
inferno pois têm alma”, ou-
viu da boca do monsenhor
Correia. Por muito tempo fi-
cou na  dúvida. Talvez fosse
isso uma superstição cristã
ou, na outra hipótese, um si-
nal de demência da cultura
oriental. Preferiu ficar com a
segunda opção.

Nenhuma das irmãs me-
nores tornou-se herdeira de
sua boneca. Por algum tem-
po, permaneceu embrulhada
em papel de presente. Quan-
do abriu o pacote quase des-
maiou: havia uma rachadura
em sua cabeça. Mesmo com
cola, o sinal ficaria latente.
De fato, a boneca estava
danificada. Melhor, morrera
enquando dormia. Então pro-
curou o sr. Maeda, que reali-
zava as cerimônias fúnebres
entre os membros da comu-
nidade. De início, recusou.
Não faria cerimônias nem de
cachorro e menos ainda de
bonecas. “O senhor se recu-
sa a fazer um ritual pois o
falecido é uma boneca?”, di-
rigiu-lhe com firmeza. “Pos-
so-lhe pagar pelo serviço”,
adiantou a menina.

Diante da insistência dela,
deu-se por vencido. Não cus-
tava nada realizar os capri-
chos de uma criança. Ofere-
ceu incenso e leu o Mantra
da Grande Compaixão por
três vezes. Depois Harumi
embrulhou a boneca em um
pano branco e levou para os
fundos de um pomar de la-
ranjas. Cavou e depositou o
corpo da boneca, derraman-
do a terra vermelha por cima.
Um pedaço de tábua com o
nome da boneca foi coloca-
do na parte superior do
túmulo. Despediu-se de seu
brinquedo e nunca mais visi-
tou o local. Nem falou a res-
peito com os outros. Em se
tratando do bozu Maeda, fi-
caria em silêncio para não se
tornar chacoto dos outros.

chicohanda@yahoo.com.br

Um pano quadrado de
seda. Isto é um furoshiki.
Tradicionalmente usada no
Japão para embrulhar obje-
tos, o furoshiki é hoje
revalorizado como uma op-
ção inteligente de economia
e respeito ao meio ambiente,
como um substituto das sa-
colas plásticas. Além disso,
novos usos do furoshiki es-
tão sendo propostos por
estilistas: estas simples em-
balagens podem se transfor-
mar em charmosos acessó-
rios e bolsas, devido a suas
criativas padronagens.

O que diferencia o Furo-
shiki de uma embalagem co-
mum é a sua maneira de dar
o nó, e as inúmeras maneiras

de se embrulhar o conteúdo
fazem do Furoshiki um pro-
duto de sofisticado design.

Sua origem no Japão re-
monta aos anos 700, conhe-
cido como a Era Nara. Seu
uso teve um declínio com o
uso das sacolas plásticas,
principalmente após a Segun-
da Guerra Mundial. Mas
hoje, o furoshiki é considera-
do uma alternativa viável de
eco-sustentação, ao substituir
as sacolas plásticas e reduzir
a emissão de poluentes e o
lixo urbano. A ex-Ministra do
Meio Ambiente do Japão,
Yuriko Koike, criou um ves-
tido com furoshiki para mos-
trar o quanto ele pode ser uti-
lizado nos tempos modernos.

Furoshiki substitui
sacolas plásticas

A designer brasileira, So-
fia Nanka Kamatani, quan-
do foi estudar no Japão, des-
cobriu um forte potencial de
criação nestas peças e se
especializou no assunto. Re-
tornando ao Brasil, tomou a
iniciativa espontânea de di-
fundir a arte em cursos e pa-
lestras. Para aprimorar ain-
da mais suas pesquisas, pro-
curou a professora. Etsuko
Yamada em 2008, com quem
vem mantendo um sólido in-
tercâmbio.

Sofia Kamatani preten-
de divulgar esta arte em fa-
culdades de design e de
moda, como um produto de
sustentabilidade. O princípio
do reuso agrega conceitos

naturais de economia. Foi
premiada no concurso Saco
de Ideias, promovido pelo
Instituto Acatu, com o uso
do furoshiki e a consciên-
cia ambiental. O prêmio teve
o apoio do Ministério do
Meio Ambiente e do Minis-
tério da Cultura.

“Pretendo através da
parceria com a profa.
Etsuko Yamada, consolidar
o intercâmbio cultural atra-
vés do Furoshiki, e criar um
elo onde os objetivos de pre-
servação do meio ambiente
possam estar sintonizados
com o design têxtil e as in-
tenções no cotidiano das
pessoas”, afirma a designer
Sofia.

Designer brasileira descobriu
“potencial” de criação

Aprofessora japonesa
Etsuko Yamada, espe-
cialista em Furoshiki,

chega ao País em novembro
para ministrar palestras,
workshops e realizar uma ex-
posição de peças de furoshiki,
nas cidades do Rio de Janeiro,
Maringá (PR) e em São Pau-
lo. Ela também participa como
Juri do Concurso de Padrona-
gem de Furoshiki promovido
pela Fundação Japão.

Sua vinda tem como obje-
tivo difundir a arte do furoshiki
para além do Japão e o Brasil
foi escolhido devido à grande
presença de imigrantes japo-
neses, que trouxeram seus per-
tencentes embrulhados nesta
embalagem. A existência des-
tas peças nos lares dos imigran-
tes pode despertar uma curio-
sidade entre as gerações mais
novas, que poderão fazer um
novo uso do furoshiki. A esti-
lista brasileira Erika Ikezili, por
exemplo, usou o Furoshiki na
coleção verão de 2008 apre-
sentada na São Paulo Fashion
Week, obtendo grande visibili-
dade.

Com uma loja especializa-
da em Tóquio, a “Musu-Bi”
(que significa literalmente, be-
leza do nó), que é também um
centro de pesquisa sobre o
furoshiki,  Etsuko atua na pre-
servação e difusão desta arte
secular. É designer têxtil de
formação. Sua atuação se con-
centra em cursos e palestras,
onde difunde os novos usos do
Furoshiki no dia a dia, incor-
porando-o no cotidiano con-
temporâneo.

Etsuko Yamada alinha-se
também à campanha iniciada
pela ex-Ministra do Meio Am-
biente do Japão, Yuriko Koike,
denominado Mottainai Furo-
shiki, que promove a economia
dos materiais através do reuso,
da reciclagem, da redução.

Perfil – Yamada Etsuko nas-
ceu em Kyoto, Japão, e espe-
cializou-se em design textil.
Abriu a primeira loja especi-
alizada em furoshiki, no anima-
do bairro-fashion de Tóquio,
em Harajuku, em 2005. A loja
chama-se MUSUBI e Yama-
da é sua diretora de arte. A loja
possui um estoque constante
de 500 tipos de furoshiki origi-
nais. A proposta da loja é dar
continuidade na divulgação da
arte tradicional japonesa e ela-

borar ações que introduzam o
furoshiki no estilo moderno de
vida. Yamada realiza, com
frequencia, palestras e
workshop pelo Japão, partici-
pando também de programas
de TV e entrevistas para re-
vistas.

Ela é autora dos livros como
“A complete guide to
furoshiki” (2007), Editora Ba-
nana Books; “Furoshiki
seikatsu” (2007), Editora
Tatsumi Publishing; “Hajimete
no furoshiki lesson” (2007),
Editora Shogakukan e “Maini-
chi furoshiki” (2006), editado
pela Seibundo.

VISITA DA ESPECIALISTA
ETSUKO YAMADA - EXPOSI-
ÇÃO, WORKSHOP E PALESTRA

SÃO PAULO
EXPOSIÇÃO DE FUROSHIKI

QUANDO: ATÉ 30 DE NOVEMBRO. DE

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 10 ÀS 18H;
SÁBADOS, DAS 10 ÀS 15H

ONDE: ESCRITÓRIO DE ARTE JOH MABE

(AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 4225 -
JARDIM PAULISTA)
TEL: (11)  3885-7140

WORKSHOPS

DATA: 5 DE NOVEMBRO (SEXTA-FEIRA),
ÀS 15H

ONDE: ESCRITÓRIO DE ARTE JOH MABE

INSCRIÇÕES PRÉVIAS NECESSÁRIAS PELO

(11) 3885-7140 COM ELY

PALESTRA

QUANDO: 9 DE NOVEMBRO (TERÇA-
FEIRA), DAS 19H30 ÀS 21H30
ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO  (AV. PAULISTA, 37, 1º,
PARAÍSO - SÃO PAULO)

INSCRIÇÕES PRÉVIAS PELO EMAIL

INFO@FJSP.ORG.BR OU PELO TELEFONE

(11) 3141-0110
ENTRADA GRATUITA

MARINGÁ (PARANÁ)
WORKSHOPS

QUANDO: 6 DE NOVEMBRO (SÁBADO), DAS

9 ÀS 11H

ONDE: PARQUE DO JAPÃO – ACIM (RUA

TULIPA - PARQUE INDUSTRIAL)
TEL: (44) 3901-1937
LOCAL: SHOPPING CIDADE (AVENIDA

TUIUTI, 710 - VILA NOVA). HORÁRIO:
14H ÀS 16H

TEL: (44) 3261-3100

LOCAL: MARINGÁ PARK (AVENIDA SÃO

PAULO, 120) HORÁRIO: 19H30 ÀS

21H30H

TEL: (44) 3366.2000

FOTOS: SOFIA NANKA KAMATANI

A professora Etsuko Yamada visita o Brasil pela primeira vez

Furoshiki é opção econômica e respeita o meio ambiente
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Recanto das Lagoas

Situado na Serra do Mar,
oferece ao seu freqüen-
tador além do ambiente

de sítio, ar fresco de monta-
nha. Fora isso, tem peixe a
vontade distribuído nos seus
lagos, sinônimo de briga boa
num lugar aprazível e, com
cenário maravilhoso de fundo.

Localização – Av. Silvestre
Pires de Freitas S/N – Guaru-
lhos / SP

Saindo de São Paulo, o
melhor é pegar um trecho da
Rodovia Fernão Dias no seu
início e, logo após passar o
posto policial, ficar atento para
entrar a direita na Av. Silves-
tre Pires de Freitas (antiga
Estrada do Cabuçu), andar um
bom trecho até passar o Par-
que Estadual. Pouco mais a
frente, fique atento que verá
do seu lado esquerdo o acesso
em terra batida e cascalhada.
Tem placas sinalizando o pes-
queiro e é seguir por mais ou
menos 15 minutos, até alcan-
çar a entrada, no alto da ser-
ra.

Lagos – Variedade de espé-
cies distribuídas em:

Um lago somente com
tilápias logo depois da entrada
e, a seguir outro com esta es-
pécie e dourados. De quebra
você tem uma fonte de água
onde pode matar sua sede,
com água pura e cristalina, li-
teralmente direto da fonte.

Mais abaixo, o lago maior
com todas as espécies inclusi-
ve os bitelos que teimam a de-
safiar o pescador mais qualifi-
cado que conseguir engatar na
sua linha. Como todos, tem os
seus cantos secretos, isto é,
locais mais propícios para cap-
turar determinada espécie.
Então não se iniba e pergunte
ao pessoal e, na entrada fale
com o Plínio, que vai te dar toda
a assessoria necessária para
você não sair de mãos abanan-
do.

Peixes – Bagres, carpas ca-
beçudas, carpas capins, carpas
húngaras, catfishes, curimba-
tás, matrinxãs, pacus, patingas,

pintados, tambacus, tambaquis,
tilápias e trairas. Para capturá-
los vale o mesmo que para
outros locais, caprichar na
massa lembrando que mais
para o queijo é indicação para
os redondos e, mais para o
doce ideal para as tilápias.
Acrescentando banana e pa-
çoca aí vai ser a festa para as
carpas.

Sem esquecer da salsicha
boiada, minhoca ou minhocuçu
que sempre é coringa em qual-

quer situação. Aliás isca natu-
ral sempre é fatal, desde que
seja bem direcionada.

O adepto das artificiais vai
se divertir com os dourados no
lago do meio. Ração artificial,
em qualquer dos lagos com
ceva de ração flutuante, pode-
rá capturar até as briguentas
e ariscas matrinxãs. Para es-
tas, procure não usar empate
de aço pois com este artefato,
sua chance de engatar uma
diminui consideravelmente.

Para não ter a linha cortada
pela dentição desta ou de al-
gum redondo é manter sempre
a linha esticada, não dando
chance do peixe rebentar a li-
nha no dente ou no corpo. No
mais, regule a fricção para fa-
zer ela trabalhar a seu favor
sempre.

A concentração maior de
pescadores é no lago maior,
talvez mais pelo desejo de cap-
turar o troféu. Mas não se en-
gane, em qualquer dos lagos

você vai se divertir e praticar
o seu hobby, com um visual
deslumbrante da região mon-
tanhosa.

Fora isso se você quer ter
um dia agradável, com cenári-
os que às vezes lembram uma
bucólica fazenda ou então ver
as avestruzes no alto do mor-
ro, passeando em volta da có-
pia da estátua do Cristo Re-
dentor, é aqui onde isso vai
acontecer!!!

(Mauro Yoshiaki Novalo)

SERVIÇOS
• Playground para criançada
• Quiosques bem conservados

em volta dos lagos
• Estacionamento
• Atendimento na beira dos

lagos

• Lanchonete e restaurante
• Limpeza de peixe
• Materiais de pesca e iscas

Informações
Telefone: (11) 4483 4445
Funciona diariamente das 6 às
18h, nas modalidades de pes-
que e solte e pesque e pague
site:  www.clickpesca.com.br/
lagoas.asp

Ambiente de sítio, ar fresco da montanha e, é claro, peixe à vontade, com cenário maravilhoso

Em qualquer um dos lagos do pesque-pague é possível se divertir e praticar o seu hobby

Placas sinalizam o caminho certo para o pesqueiro

DIVULGAÇÃO

Avestruzes compõem o cenário do Recanto das Lagoas
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A Hikari vai promover, nos
próximos meses de novembro
e dezembro, mais duas aulas
com a famosa Cecília Biju no
Shopping Penha, em São Pau-
lo. Esta programação faz par-
te do projeto Atelier Culinário,
que a empresa promove des-
de o ano passado com super-
mercados parceiros, onde a
culinarista ensina receitas de
pratos com produtos Hikari.
Desta vez, o tema das aulas
será: Ceia Dourada.

Durante as aulas, os parti-
cipantes vão aprender várias
receitas para a ceia de Natal,
tais como salada, prato princi-
pal e sobremesa. No preparo
dos pratos, a culinarista utili-
zará vários produtos da Hikari,
tais como molhos e conservas,
cereais, gelatinas e mistura
para bolo.

Os cursos são gratuitos e
os interessados devem entrar
em contato com os supermer-
cados parceiros para realizar
a inscrição. Em alguns casos,
é necessária a doação de al-
gum alimento. Cada encontro
conta com aproximadamente

CEIA

Hikari promove aulas de
receitas para ceia de Natal

60 vagas.
Iniciado em 2009, o Atelier

Culinário já contou com a pre-
sença de cerca de mil pesso-
as. Nesta edição, a novidade
é o sorteio de kits de produtos.

PROGRAMAÇÃO DAS AULAS
17/11 (14 HORAS)
09/12 (14 HORAS)
LOCAL: SHOPPING PENHA - R. DR. JOÃO

RIBEIRO, 304 - PENHA (SP)
TEL.: 11 2095-8222

HIKARI
CHIC - CENTRAL HIKARI DE INFORMAÇÕES

AO CONSUMIDOR: (11) 4674-6001
NOVO SITE: WWW.HIKARI.COM.BR

Cursos são gratuitos

DIVULGAÇÃO

CAFÉ E CULTURA

Café Kohii, um novo conceito de
café cultural no Bairro Oriental

Com as proximidades
das festas de confra-
ternização de final de

ano como o Natal, Réveillon
entre outras comemorações
como aniversários e eventos,
o Bairro Oriental da Liberda-
de ganhou no dia 1º de outu-
bro um novo estabelecimento
que promete se transformar
em um novo espaço cultural no
centro de São Paulo. Trata-se
do Café Kohii um espaço mo-
derno que surgiu na região com
o objetivo de divulgar a cultu-
ra japonesa para os públicos
brasileiro e nikkei que não co-
nhecem a cultura, divulgar ar-
tistas, promover exposições de
fotos da época, bem como a
oportunidade dos novos artis-
tas difundirem seus trabalhos
através de mostras.

Como o intuito é se tornar
um espaço cultural a primeira
exposição organizada no café
Kohii é a do pintor e professor
Tomoo Handa, com nove dos
seus quadros sendo divulgados
no local. A proposta de acordo
com o proprietário e gastrôno-
mo Jun Takaki é trazer novos
artistas a cada dois meses.
“Escolhemos o Tomoo Handa
por ele ser um dos pioneiros
dos imigrantes que ilustraram
os trabalhadores nos cafezais.
Como a idéia é de um café
cultural, aproveitamos algumas
imagens dele para contar um
pouco a história. Outra parte
são fotografias dos imigrantes
trabalhando, uma oportunida-
de para os jovens imaginarem
como era a época dos avós
quando chegaram para traba-
lhar no Brasil, como se vesti-
am e viviam”, destaca.

Jun Takaki adiantou que já
está analisando o próximo ar-

tista para se apresentar no
Kohii, para isso está pensando
se define um artista mais novo
ou seguir a linha dos talentos
mais antigos da comunidade.
Outro plano no café segundo
ele é o projeto de uma livraria
composta por livros em portu-
guês de escritores nikkeis e
também em japonês, revistas
e artesanato, para isso ele está
estudando parcerias com algu-
mas livrarias japonesas na Li-
berdade.

Homenagem – Kohii signifi-
ca café em japonês e a opção

pela Liberdade foi uma forma
de homenagear os imigrantes
que trabalharam nos cafezais,
já a escolha do local ele apro-
veitou o estabelecimento da
família para usá-lo de maneira
a desenvolver algo interessante
já que os jornais Nikkey Shim-
bun e Nippak são referências
no Bairro Oriental. O gastrô-
nomo antecipou que pretende
atingir especificamente o pú-
blico que freqüenta e trabalha
na Liberdade, a maioria brasi-
leiros não descendentes,
exemplos dos estudantes da
Faculdade de Direito Profes-

sor Damásio de Jesus, servi-
dores do Tribunal de Justiça,
médicos que atuam no Hospi-
tal Bandeirantes, comerciantes
e donos de escritórios. “Hoje
vejo que a maioria não são
mais os nikkeis. Estamos
aprontando um folder para di-
vulgar o Kohii no bairro e na
mídia para as pessoas conhe-
cerem. Como o público nikkei
é o mais próximo ele está fre-
qüentando a casa, mas o des-
tino será um lugar para divul-
gar a cultura”, calcula.

Atender os clientes, contar
e mostrar um pouco da histó-

GASTRONOMIA

Hideki Sushi Bar e Restaurante oferece pratos tradicionais
também no jantar da unidade Bela Vista

O serviço de buffet ganhou fama nas mãos do chef Hideki por ser oferecido de maneira diferenciada

Em novembro, o Hideki
Sushi Bar e Restaurante ofe-
rece mais uma boa opção para
os clientes da unidade da Bela
Vista. O buffet completo de
pratos tradicionais, cartão de
visita da casa, será servido
também no jantar da Rua Tre-
ze de maio, 1050. Todos os
dias os clientes terão mais de
30 pratos frios, expostos num
balcão próprio de gelo, com
grande variedade de sushis,
sashimis, frutos do mar, ovas,
ostra e mais 15 tipos de pratos
quentes como tempurá de ca-
marão e legumes, peixes
gralhados, guioza, cogumelos,
etc. De sobremesa haverá ain-
da opções de fruta da estação,
sorvete e doce feito na casa.

O serviço de buffet ganhou
fama nas mãos do chef Hideki
Fuchikami por ser oferecido de
maneira diferenciada e tradi-
cional na hora do almoço em
suas três casas. Há sempre
opções de agemono (empana-
do ou frito), nimono (cozido),
mushimono (no vapor) e os
sushis (crus), estes nomes se
referem à classificação que os

japoneses dão aos seus ali-
mentos. As porções são pe-
quenas para manter o frescor
e a textura dos ingredientes.
Os cortes dos peixes se man-
têm fiéis no tamanho e na es-
pessura e o que se tem de
melhor no dia é sempre servi-
do.

O chef Hideki ampliou o
seu conceito de “servir bem”
às cortesias. Tanto no almoço
quanto no jantar, dois itens que
em qualquer outro restaurante
(aqui ou no Japão) são cobra-
dos, no Hideki Sushi Bar são
oferecidos aos clientes: O
missoshiro do chef que tem
uma alquimia especial e con-

segue agradar tanto aos orien-
tais quanto aos ocidentais e o
chawamuchi, um creme de ovo
que combina muito bem com
sushi.

Hideki Fuchikami só con-
segue ter tanta diversidade e
um cardápio constante para
agradar seus clientes porque é
exigente com os fornecedores,
confiante na qualidade e esco-
lha dos produtos, tendo até
mesmo alguns deles que che-
gam às suas mãos com exclu-
sividade. Desta forma, o chef
permanece, todos os dias, den-
tro do que se propôs há 30 anos:
respeitar e se dedicar à clássi-
ca culinária japonesa.

DIVULGAÇÃO

HIDEKI
RUA TREZE DE MAIO, 1050 -
BELA VISTA - SÃO PAULO

TEL.: (11) 3283.1833
NÚMERO DE LUGARES: 200
BUFFET NO JANTAR: R$ 70,00
SERVIÇO DE BUFFET NO ALMOÇO: DE

SEGUNDA A SEXTA R$ 58,50 – SÁBADO,
DOMINGO E FERIADOS R$ 68,50
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
ALMOÇO - SEGUNDA A SEXTA, DAS 12H

ÀS 15H; SÁBADO, DOMINGO E FERIADO,
DAS 12H ÀS 16H;
JANTAR - SEGUNDA A SÁBADO, DAS 19H À
0H; DOMINGO, DAS 19H ÀS 23H

POSSUI MANOBRISTA PAGO

BANHEIRO ADAPTADO PARA DEFICIENTE

ACEITA TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO

WWW.HIDEKISUSHI.COM.BR

ria, e o conceito e o espaço da
casa é um dos passatempos
preferidos de Jun Takaki no
café, criar um ambiente con-
fortável para as pessoas fica-
rem a vontade e serem bem
atendidos. A casa tem cinco
funcionários e funciona de se-
gunda-feira a sábado das 10h
às 20h, futuramente aos do-
mingos. A obra e a decoração
do Kohii foram projetadas pelo
arquiteto Jun Tegoshi que tra-
balhou a idéia de construir um
espaço não oriental, sem ser
100% japonês, apenas lembrar
um pouco, ter os traços orien-
tais; as cores vermelha, preta
e branca do ambiente remetem
a cultura japonesa.

Expansão – O gastrônomo
pretende tocar o projeto do
Café Kohii, bem como outros
planos ligados a gastronomia
que tem reunido e deseja co-
locar em prática pouco a pou-
co. “A idéia é expandir, é um
conceito que vale a pena de se
levar para outros lugares tan-
to na cidade de São Paulo
como outros lugares, já que a
comunidade japonesa se con-
centra na capital e em outros
pontos do Brasil que tem uma
colônia interessante, não só por
causa da comunidade, mas sim
por que a comida japonesa é
conhecida no mundo inteiro.
Onde levar um espaço para
mostrar a cultura e a cultura é
interessante”, revela.

Jun Takaki é formado em
gastronomia pelo Senac de

São Paulo, trabalhou em res-
taurantes japoneses na cidade
e nos últimos quatro anos via-
jou para o exterior como Por-
tugal, Angola, Peru onde tra-
balhou, conheceu um pouco da
cultura dos países, e para ou-
tros lugares como turista com
o intuito de conhecer a gastro-
nomia e aprender a trabalhar
com outros produtos. “O nos-
so mar é um pouco limitado,
temos algumas variedades, e
os outros lugares tem uma
grande variedade de frutos do
mar e peixes”, explica.

“Temos que focar mais a
idéia de valorizar e trabalhar
mais para o crescimento da Li-
berdade, porque a mistura de
povos é muito interessante, tra-
balhar também para melhorar
o bairro turístico que funciona
365 dias ao ano, mas muita gen-
te ainda não conhece os luga-
res e o que tem de interessan-
te. As pessoas se limitam entre
a Praça da Liberdade e a Rua
Galvão Bueno, como estamos
na Rua da Glória a idéia é tra-
balhar outros cantos do bairro,
mostrar outras coisas. A minha
idéia é trazer amigos que quei-
ram investir e fazer com que
cada vez mais da Liberdade seja
mais turística e interessante”,
finaliza.

KOHII
RUA DA GLÓRIA, 326, SUBSOLO –
LIBERDADE – SÃO PAULO

DE SEGUNDA A SÁBADO, DAS 10 ÀS 20H

INFORMAÇÕES E RESERVAS PELO TEL.:
11/3203-0624 OU WWW.KOHII.COM.BR

Com ambientes modernos e despojados, casa recém-inaugurada é opção do Bairro Oriental

JORNAL NIPPAK

Exposição do artista Tomoo Handa inaugura espaço do Kohii
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OSAKA-SÃO PAULO

Japoneses avaliam projeto
ambiental em parceria com SP

Dois representantes da
Prefeitura de Osaka
(Japão) estiveram na

capital paulista no período de
20 a 30 de setembro para ava-
liar e dar continuidade ao Pro-
jeto de Educação Ambiental
Mais vida Menos Lixo da Pre-
feitura de São Paulo, desenvol-
vido pelo Departamento de
Limpeza Urbana (Limpurb),
em cooperação com a Prefei-
tura de Osaka. Intermediado
pela Japan International Coo-
peration Agency (Jica), o pro-
jeto piloto consiste na educa-
ção ambiental em escolas pú-
blicas, sobre a gestão de resí-
duos sólidos na capital. Junto
com o chefe de resíduos indus-
triais da Prefeitura de Osaka,
Makoto Mihara, também esta-
va a responsável pelo depar-
tamento de proibição de fumo
nas vias públicas de Osaka,
Yuka Saraya.

Os dois funcionários tam-
bém visitaram a Cooperativa
de Reciclagem de Capela do
Socorro (Coopercaps), onde
avaliaram os serviços da as-
sociação da zona Sul, parceira
da prefeitura paulistana e dos
trabalhos de educação ambi-
ental na região. Visitaram tam-
bém a Associação Auri Verde
com a qual a Coopercaps man-
tém uma parceria cultural e
educacional, uma cooperativa
de beneficiamento de madeira
e uma Organização Não Go-
vernamental (ONG) que tra-
balha com crianças.

O projeto que conta com
atividades de educação ambi-
ental e conscientização públi-
ca denominado 3 R’s (redução,
reuso e reciclagem do lixo pro-
duzido), foi iniciado em 2007
devendo ser finalizado este
ano. De acordo com Makoto
Mihara, enquanto São Paulo
mantém o tratamento adequa-
do de lixo, Osaka ainda tem
que se adequar para controlar
o meio ambiente.

O projeto foi iniciado pela
Jica, mas devido o comprome-
timento do tempo para colocá-
lo em prática, a prefeitura de
Osaka deu continuidade ao
projeto, em virtude da dificul-
dade na área do lixo urbano.
Em 2009 dois técnicos de São
Paulo foram para Osaka estu-
dar o projeto e conhecê-lo

melhor.
Em São Paulo, na visita re-

alizada na Coopercaps, Mako-
to Mihara constatou um au-
mento da reciclagem por con-
ta da coleta seletiva de mate-
riais e na conscientização am-
biental. “Estamos felizes de ter
um projeto do tipo no momen-
to em que comemora 41 anos
de intercâmbio. Queremos ter
outros projetos similares de
acordo com as duas cidades”,
destaca ele ao observar que as
cooperativas de materiais
reciclados ativas buscam apoio
junto ao Banco do Brasil e ao
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES).

Makoto Mihara verificou a
existência de um gargalo nas
centrais de triagem que não
suportam mais separar mate-
riais reciclados. Segundo ele é
necessário aumentar a quanti-
dade de centrais, esteiras,
prensas e espaço para facili-
tar e aumentar a eficiência do
trabalho. No retorno para o
Japão os dois funcionários vão
fazer um relatório para a pre-
feitura e informar as ações
realizadas em São Paulo para
a população local através do
site da prefeitura. “A expec-
tativa da divulgação dos traba-
lhos é que as empresas japo-

nesas criem um interesse de
atuar na área de reciclagem no
Brasil”, explica.

Convênio – São Paulo e Osa-
ka (Japão) são cidades-irmãs
desde 1969 quando ambas as-
sinaram o convênio de inter-
câmbio cultural, tecnológico e
econômico. As duas cidades
são parecidas em algum aspec-
to e tem intercâmbio de coo-
peração em todos os sentidos.
Elas são grandes metrópoles,
mas não são as capitais dos
respectivos países, a diferen-
ça é que São Paulo é a maior
do hemisfério Sul e a cidade
japonesa é apenas a segunda
do arquipélago, logo após Tó-
quio, e a terceira cidade mais
populosa do país, com 2,5 mi-
lhões de habitantes.

Além de importante centro
comercial e industrial do Oes-
te do Japão, Osaka é também
um importante centro de trá-
fego aéreo (doméstico e inter-
nacional), marítimo, e conta
também com uma extensa
rede ferroviária. Isto torna a
cidade a base ideal para visi-
tar as antigas capitais (Nara e
Kyoto), o movimentado porto
de Kobe e o Mar Interior do
Japão, um dos tesouros natu-
rais que oferece magníficas
paisagens. Há muito tempo,

Osaka desempenhou um im-
portante papel na história ja-
ponesa pelo seu intercâmbio
cultural com a Coréia e a Chi-
na. As artes, a ciência e a filo-
sofia entraram no Japão pela
Baía de Osaka e tiveram uma
enorme influência no desenvol-
vimento inicial da cultura e da
sociedade japonesa.

O apogeu comercial de
Osaka aconteceu na segunda
metade do século 16, quando
Hideyoshi Toyotomi, que por
suas habilidades militares e
políticas havia se tornado o
mais poderoso senhor feudal,
estabeleceu aqui o seu quartel
general. A cidade tornou-se o
mercado central do comércio
de arroz durante o Período Edo
(1603-1868). Atualmente, em-
bora sua aparência tenha mu-
dado muito, Osaka ainda de-
sempenha a tradicional função
de cidade comercial.

Muitas ruas continuam sen-
do o centro do comércio ata-
cadista do Japão. Ela desem-
penha um papel importante
como sede de muitos eventos
internacionais. Com a abertu-
ra do Aeroporto Internacional
de Kansai, facilitando o aces-
so de visitantes estrangeiros,
tornou-se o local de encontro
dos cidadãos do mundo intei-
ro.

DIVULGAÇÃO

Funcionários da Prefeitura de Osaka estiveram em São Paulo em setembro para avaliar projeto

NOTEBOOKS

Sony amplia linha de olho nas
festas de fim de ano

A linha Vaio de notebooks
foca seus esforços nas vendas
de Natal e coloca mais dois
modelos de bom custo x bene-
fício no mercado nacional. Os
lançamentos são o VPC-
EE23EB e o VPC-EE25FB,
que aliam o design incrível de
Vaio à facilidade de uso para
o dia a dia e desempenho em
multitarefas.

Os equipamentos possuem
tela de 15.5 polegadas , me-
mória de 4GB, Wi-fi banda N
e até 3 horas de duração de
bateria padrão. Além disso, já
contam com os softwares
VAIO Media Gallery, para or-
ganizar as imagens e vídeos de
forma muito mais rápida e fá-
cil, e Vaio Care, que permite
que o usuário detecte e resol-
va qualquer problema em seu
notebook. Para acessar o Vaio
Care, basta o consumidor usar
a tecla de acesso rápido
Assist.

O software Media Plus,
embarcado nesses notebooks,
permite que o usuário compar-
tilhe qualquer conteúdo como
música, fotografia, vídeo e ar-
quivos que estiverem na sua

rede doméstica, por meio da
tecnologia wireless. Outro di-
ferencial é a tecnologia
VISION Ultimate da AMD,
que proporciona desempenho
sem limites para a alta defini-
ção.

O VPC-EE23EB vem com
sistema operacional Windows
7 Home Basic, disco rígido de
320 GB, processador AMD
Athlon II Dual-Core P320
(2.1GHz), que proporciona
bom desempenho na realiza-
ção de várias atividades simul-
tâneas, e placa gráfica ATI
Mobility Radeon HD 4250
Graphics, que traz altíssima
qualidade de imagem para fil-
mes em high definition e
games. Tudo isso por R$
2.399,00.

Já o VPC-EE25FB vem
com Windows 7 Home Pre-
mium, disco rígido de 500 GB,
além de leitor de Blu-ray, a tec-
nologia de vídeo mais procu-
rada no momento. Seu preço
sugerido é R$ 3.199,00.

Os dois modelos estão dis-
poníveis no www.sonystyle.
com.br, nas lojas Sony Style ou
nas revendas autorizadas.

DIVULGAÇÃO

Sony oferece mais dois modelos no mercado nacional

A cidade de Curitiba rece-
beu, no último dia 29, em Brasí-
lia, o certificado pela parceria
com a Jica (Agência de Coope-
ração Internacional do Japão),
durante evento em comemora-
ção pelos 25 anos do Programa
de Treinamento para Terceiros
Países (TCTP) e 10 anos de
assinatura do Programa de Par-
ceria Brasil-Japão (JBPP).

O evento reuniu represen-
tantes do Instituto de Pesqui-
sa e Planejamento Urbano de
Curitiba (IPPUC) e de institui-
ções respeitadas no Brasil
como o Instituto Butantan, a
Trensurb (Empresa de Trens
Urbanos de Porto Alegre), a
Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), Embra-
pa (Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária), o
IBQP (Instituto Brasileiro da
Qualidade e Produtividade),
entre outras.

Durante a cerimônia, o re-
presentante da Jica no Brasil,
Katsuhiko Haga, agradeceu as
instituições parceiras e citou o
IPPUC como parceiro não
apenas na execução dos cur-
sos do Programa de Treina-
mento para Terceiros Países
(TCTP), mas também em ou-
tros projetos conjuntos, como
a cooperação técnica com a
cidade da Guatemala.

Nesta cooperação o
IPPUC, por sua excelência,
representa o Brasil e repassa
seu conhecimento com o ob-
jetivo de promover o desenvol-
vimento daquela cidade.

O presidente do IPPUC,
Cléver Almeida, faz uma avali-
ação positiva da parceria. Os
cursos internacionais sobre Prá-
ticas de Gestão Urbana que fa-
zem parte do Programa de Trei-
namento para Terceiros Países
da Agência Brasileira de Coo-

peração e Jica proporcionaram
ampla troca de experiências.
Cinco cursos foram realizados
em Curitiba, com a participação
de representantes de órgãos go-
vernamentais da América Lati-
na, África e Timor Leste. Curi-
tiba participou do programa de
2006 a 2010.

O Programa de Treinamen-
to para Terceiros Países é
uma cooperação que se baseia
na capacitação de recursos
humanos dos países parceiros
em áreas consideradas mais
relevantes, com a transferên-
cia de tecnologia, de compe-
tências e de soluções criativas.

Participaram também da
comemoração em Brasília o
embaixador Ruy Nogueira,
subsecretário-geral de Coope-
ração e de Promoção Comer-
cial do Ministério das Relações
Exteriores, o embaixador do
Japão, Ken Shimanouchi, o di-
retor da cooperação com a
América Latina e Caribe, em
Tóquio, Masahiro Kobayashi,
e o ministro Marco Farani, di-
retor da Agência Brasileira de
Cooperação.

Exemplo – Segundo Farani,
o TCTP é um programa exem-
plar, que tem crescido com a
disposição das instituições pre-
sentes e do governo federal
apoiando as relações interna-
cionais. “O Brasil tem atuado
cada vez mais em cooperação
e é visto como grande colabo-
rador, inclusive em áreas ino-
vadoras. A cooperação é mais
que doação, é parceria e tra-
balho em conjunto, com proje-
ções no campo político, cultu-
ral, econômico, além do desen-
volvimento e fortalecimento
institucional”, disse ele.

(com a Prefeitura de
Curitiba)

BRASIL-JAPÃO

Curitiba recebe certificado
por parceria com a Jica

SALÃO DO AUTOMÓVEL

Triton SR e Lancer Racing são as atrações da Mitsubishi
O Mitsubishi Lancer

Racing e a Mitsubishi L200
Triton SR são atrações da 26ª
edição do Salão do Automó-
vel, que termina neste domin-
go (7), no Anhembi, em São
Paulo. Os veículos pilotados
por Guilherme Spinelli, no
Rally Dakar 2010 e no Rally
dos Sertões 2010, os dois mai-
ores desafios off-road do pla-
neta, estão expostos no estan-
de da montadora Mitsubishi
Motors.

Foram precisos 4.281km
para a Mitsubishi L200 Triton,
com motor flex V6 3.5 litros,
entrar para a história do auto-
mobilismo internacional como

primeiro veículo movido a eta-
nol a ser campeão de um rali
internacional. O piloto Guilher-
me Spinelli, ao lado do nave-
gador Youssef Haddad, tam-
bém fez história ao conquistar
o inédito tricampeonato da ca-
tegoria carros no Rally dos
Sertões. A Mitsubishi Triton SR
estreou em grande estilo nos
ralis na edição 2010 do segun-
do maior desafio fora de es-
trada do mundo.

A bordo do Lancer
Racing, a Equipe Mitsubishi
Brasil, de Guiga Spinelli, con-
quistou a 10ª colocação na
classificação geral dos carros

e a 3ª posição na categoria
gasolina no Rally Dakar, que
foi realizado em Janeiro de
2010, na Argentina e no Chi-
le. Atualmente, o Lancer
Racing é o que há de mais
moderno em tecnologia de
competição da Mitsubishi Ja-
pão.

Ao todo são 450 modelos
de veículos, de 42 marcas na-
cionais e importadas expostas
em 180 estandes numa área
total de 80 mil metros quadra-
dos. Mais de 600 mil pessoas
são esperadas até domingo no
Parque de Exposições do
Anhembi.

Lancer Racing (acima) e a L200 Triton SR (abaixo) são atrações da montadora japonesa no Salão...

... que termina neste domingo no Anhembi, em São Paulo

DIVULGAÇÃO
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BEISEBOL INFANTIL/SOFTBOL SUB 14

Brasil fica em sexto no Pan;
Sub 14 disputa torneio em Lima

Jéssica Yama-
da (21), que teve
que abandonar a
universidade para
treinar diariamente
em dois períodos,
sagrou-se recente-
mente, em São
José dos Campos,
campeã Paulista
Individual Adulta
da 1ª Divisão, ca-
tegoria de maior
importância da Fe-
deração Paulista
de Tênis de Mesa, sendo que
há duas semanas foi campeã
Brasileira individual no Rio de
Janeiro na categoria Juventu-
de.

Trata-se do 3º título conse-
cutivo importante no país, jus-
tificando sua ótima fase com
o título do Paulista Geral, em
Lorena.  Na Copa do Mundo
em Dubai (Emirados Árabes),
conseguiu vencer a chinesa
naturalizada pelo Congo, nú-
mero 154 no ranking mundial,
que se somado as suas 5 vitó-
rias consecutivas no Mundial
de Moscou, comprova sua as-
censão no ranking mundial de
441 para 339.

Foram mais de 18 medalhas
de ouro em 2010, resultado de
muito preparo físico com alon-
gamentos e corridas diárias,
treinos em dois períodos,
acompanhamento médico e
psicológico, aulas de inglês e o
famoso “pai-trocínio”.  Como
fica a carreira profissional após
o abandono do esporte??? Vale
a pena investir tanto dinhei-
ro??? E o futuro ???
(Marcos Yamada, é consul-
tor de tênis de mesa e pai
da atleta Jéssica Yamada)

Veja as participações de
Jéssica Yamada no ano de
2010:
JAN - São Paulo BRA - Sele-
tiva da CBTM para integrar a
equipe nacional
JAN - Mogi das Cruzes BRA
- Campeonato Brasileiro Inter-
colonial
MAR - Cancun MEX - Cam-

ARQUIVO PESSOAL

TÊNIS DE MESA

A dura vida de uma atleta em
busca de uma vaga olímpica

A mesa-tenista Jéssica Yamada

peonato Latino-Americano
Maiores.
MAR - Santos BRA - Torneio
Inicio da FPTM
MAR - Medellín COL - Jogos
Sul-americanos COB
ABR - Guarujá BRA - Ran-
king da FPTM
ABR - Marilia BRA - Copa
Brasil CBTM
ABR - São Caetano - Etapa
Regional da FPTM
MAI - Santo André - Ranking
da FPTM
MAI - Moscou RUS - Cam-
peonato Mundial ITTF
JUN - São Caetano - Etapa
Regional da FPTM
JUN - Rio de Janeiro BRA -
Copa Brasil CBTM
JUL - Santos BRA - Ranking
da FPTM
JUL - Taubate BRA - Jogos
Regionais
AGO - Osasco BRA - Etapa
Regional da FPTM
AGO - Rio de Janeiro - Copa
Brasil CBTM
SET - São Paulo BRA - Cam-
peonato Paulista FPTM
SET - Lorena BRA - Campe-
onato Paulista Divisão Geral
FPTM
SET - Dubai UAE - Copa do
Mundo da ITTF
OUT - São Jose dos Campos
BRA - Campeonato Paulista 1ª
Divisão

Faltam ainda
NOV - Santos BRA - Jogos
Abertos do Interior
DEZ - A definir - Campeona-
to Paulista de Equipes da
FPTM

ASeleção Brasileira In-
fantil (11 e 12 anos)
ficou em sexto lugar no

Campeonato Pan-Americano
da categoria, realizado de 15 a
24 de outubro, em Barranquilla,
na Colômbia. Além de Brasil e
Colômbia, a competição contou
com a participação de Repúbli-
ca Dominicana, Equador, Pana-
má, Venezuela e Aruba.

Segundo o chefe da dele-
gação brasileira, Nelson Yaji-
ma, “a desorganização” foi a
marca registrada do evento.
“Não foi uma experiência mui-
to legal. Não tivemos cerimô-
nia de abertura – por causa da
chuva – nem de encerramen-
to – por causa de briga. Cho-
veu durante toda a semana e
tivemos muitos jogos adiados”,
destacou Yajima, acrescentan-
do que a briga ocorreu na dis-
puta pelo primeiro lugar entre
Panamá e Venezuela, que ter-
minaram empatadas com o
mesmo número de pontos. “No
primeiro inning, a equipe do
Panamá já estava perdendo
por 4 a 0 e os dirigentes deci-
diram tirar a equipe de campo
alegando que os árbitros esta-
vam favorecendo a Venezue-
la”, disse Yajima, afirmando
que “definitivamente, a cidade
não estava preparada para re-
ceber a competição”.

Nem bem desfez as malas

equipes, sendo duas do Peru e
uma do Equador, além do Bra-
sil, prossegue até este sábado
(6) e o Brasil é favorito.

Interclubes Infantil – Sexta,
sábado e domingo (de 5 a 7), a
Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol realiza em
Presidente Prudente (SP), o 27º
Campeonato Brasileiro Inter-
clubes Infantil. A competição
conta com a participação de 19
equipes: Atibaia, ANC, Bastos,
Coopercotia, Gecebs, Gigante,
Ibiúna, Londrina, Marília, Ma-
ringá, Naviraí, Nikkei Curitiba,
Nova Esperança, Nippon Blue
Jays, Paraná Clube, Pereira
Barreto, Presidente Prudente,
São Paulo e Tupã.

Cidadão Prudentino – Na
sexta (5), a Câmara Munici-
pal de Presidente Prudente re-
aliza sessão solene em home-
nagem ao presidente da Con-
federação Brasileira de Beise-
bol e Softbol, Jorge Otsuka. Na
ocasião, Otsuka será agracia-
do com o título de “Cidadão
Prudentino, em reconhecimen-
to ao excelente trabalho dedi-
cado ao esporte amador na
modalidade beisebol, como jo-
gador e como dirigente espor-
tivo de renome nacional e in-
ternacional em nossa cidade”.

(Aldo Shiguti)

– a delegação retornou da Co-
lômbia na segunda (25) –, Yaji-
ma já embarcou com a Sele-
ção Brasileira de Softbol Sub
14 para Lima, no Peru, para

acompanhar as meninas no
Torneio Internacional. Em en-
trevista por telefone de Lima,
Yajima disse que a competição,
que conta com apenas quatro

ARQUIVO PESSOAL

Seleçlão Infantil ficou em sexto no Pan-Americano: desorganização

Meninas do Sub 14 são favoritas no Torneio Internacional de Lima

A Meibukan do Brasil rea-
lizará no dia 28 de novembro,
a partir das 11 horas, no Colé-
gio Lumiére, em São Paulo, o
Seminário Internacional de
Karatê com o Renshi Akihito
Yagi. Neto do fundador da
Meibukan e discípulo direto do
mestre Chojun Miyagi, funda-
dor do estilo Goju-ryu, Akihito
Yagi treina na Meibukan
Gojyu-Ryu por mais de 25 anos
com o grão-mestre Meitoku
Yagi, seu avô, e o mestre
Meitatsu Yagi, seu pai. Dono
de um excelente nível técnico
é campeão de kata e Jyu
kumite pela  All Okinawa
Karate Championships  (Cam-
peonatos realizados pela Fede-
ração de Karate Interestilos
em Okinawa, Japão). Akihito
Yagi preside atualmente a
IMGKA (International Meibu-
kan Goju-ryu Karate-do Asso-
ciation) no Hombu Dojo em
Okinawa. Além disso, é ator
de cinema – em seu currículo
consta dois filmes de artes
marciais: Kuro Obi (O Faixa
Preta, onde é protagonista –
disponível no Brasil e High
Kick Girl). Yagi viaja com fre-

qüência com o mestre Meita-
tsu Yagi, ministrando seminá-
rios pelo mundo inteiro, divul-
gando e ensinando o Meibukan
Gojyu-Ryu.

As inscrições, abertas para
praticantes de karatê de qual-
quer estilo, podem ser feitas até
o dia 19 de novembro. A taxa é
de R$ 70,00 (até 05/11) e R$
80,00 (a partir de 6 de novem-
bro). O pagamento deverá ser
realizado em depósito bancário
identificado no Banco Itaú –
Agência 0709 – Conta Corren-
te 12333-5 em nome de Sérgio
do Nascimento. O comprovan-
te de pagamento deverá ser
enviado junto com a inscrição
por fax ou por e-mail
(escaneado), sem ele a inscri-
ção não será efetivada.

Todas as inscrições deve-
rão ser enviadas aos cuidados
de Maurício Marcondes do
Nascimento, e-mail:
meibukanbrazil@gmail.com ,
via fax: (11) 2293-5379. Mais
informações pelo fone: (11)
9122-4703 ou (11) 2293-5379;

O Colégio Lumiére fica na
Rua Emílio Mallet, 651,
Tatuapé – São Paulo – SP.

KARATÊ 2

Mestre Akihito Yagi participará
de seminário em São Paulo

O 15º Campeonato Mun-
dial de Karatê Tradicional foi
aberto oficialmente ontem
(quarta-feira), no Tuca (Tea-
tro da PUCPR). A competi-
ção, que conta com a partici-
pação de 30 países , terá dis-
puta principal nos dias 12 e 13
de novembro. Antes disso, nos
dias 10 e 11, será promovida
a Copa Internacional de Inter-
clubes, competição destinada
a crianças e jovens, com ca-
ráter educativo e regras de
disputas simples.

 Atletas importantes do

karatê nacional e internacional
estão confirmados para o mun-
dial, que é promovido pela Con-
federação Brasileira de Karatê
Tradicional (CBKT) em par-
ceria com a Federação Inter-
nacional de Karatê Tradicional
(ITKF) e a PUCPR, com o
apoio do Ministério do Espor-
te e do Consulado do Japão.

O Brasil, que ao lado da
Itália e Polônia é considerada
uma das equipes mais fortes
na busca pelo título, tem a con-
firmação da participação no
masculino do tricampeão mun-

KARATÊ 1

15º Campeonato Mundial de Karatê Tradicional reúne
representantes de 30 países na capital paranaense

dial, o paranaense Ricardo
Buzzi e do bicampeão mundi-
al Leonardo Zanca, do Mato
Grosso. No feminino, a pri-
meira campeã mundial indivi-
dual Giordana de Souza (PR)
e Adairce Castanhetti, cam-
peã de Kata por equipe, do
Mato Grosso. Na lista inter-
nacional, os nomes fortes a
serem batidos são os italianos
Mirko Saffioti e Matteo
Leone, os poloneses Daniel
Iwanek, Pawel Januz e Mar-
ta Niewczas e o atleta da
Macedônia Dejan Nedev.

Atividades científicas, cur-
sos técnicos e eventos oficiais
da ITKF fazem parte do ca-
lendário da programação do
mundial. Os congressos cien-
tíficos visam abordar temas da
área da Educação Física,
Lazer, Saúde, Psicologia e Ci-
ências do Esporte. Os cursos
técnicos possuem o foco em
abranger assuntos importantes
do Karatê e da arbitragem do
esporte. Dentre os eventos
oficiais da ITKF encontram-se
o Budo Congress e Curso In-
ternacional de Arbitragem.

O Brasil será a sede de três
campeonatos mundiais de judô
num período de quatro anos.
A Federação Internacional de
Judô (FIJ) anunciou no último
dia 31, na Turquia, que Salva-
dor será a sede do Campeo-
nato Mundial por Equipes de
2012, São Paulo do Campeo-
nato Mundial Individual Sêni-
or 2013 e o Rio de Janeiro do
Campeonato Mundial Individu-
al Sênior de 2015.

Com isto, o país se torna
chave no caminho olímpico
para a Rio 2016, já que o
Mundial Individual é o even-
to do calendário FIJ que
mais distribui pontos no ran-
king mundial e olímpico da
modalidade. A decisão das
sedes foi dada pelo presiden-
te da entidade, Marius Vizer,
após eleição do Comitê Exe-
cutivo da entidade. O Brasil
realizou dois mundiais: 1965

invovações, faz com que a
Federação Internacional de
Judô tenha plena confiança
na nossa capicidade de rea-
lização e entrega dos even-
tos. O Mundial de Equipes
em Salvador comprova a vo-
cação da cidade para o judô,
que neste ano realizou uma
grande festa na Copa do
Mundo de Equipes.

São Paulo é o celeiro de
grandes atletas e o Campe-
onato Mundial nunca tinha
sido organizado nesta metró-
pole. Ter novamente o Mun-
dial no Rio de Janeiro, um
ano antes as Olimpíadas de
2016, é fundamental para o
Brasil”, diz o presidente Pau-
lo Wanderley.

Desde que o Campeona-
to Mundial foi criado em
1956, 17 países foram sede.
O recordista é o Japão, com
seis mundiais realizados.

JUDÔ

Salvador, São Paulo e Rio serão sedes de três Campeonatos
Mundiais num período de quatro anos

e 2007, ambos no Rio de Ja-
neiro. O segundo é até hoje
o mundial com o maior nú-
mero de países participan-
tes.

O presidente da Confe-
deração Brasileira de Judô
e da Confederação Pan-
Americana de Judô, Paulo
Wanderley Teixeira, esteve

na Turquia e comemorou de
perto esta conquista do judô
brasileiro.

“O judô brasileiro já tem
consolidado o seu espaço no
cenário internacional. Trazer
três mundiais num espaço de
apenas quatro anos compro-
va a força do nosso judô, que
com sua estrutura e

DIVULGAÇÃO

Judô brasileiro consolida seu espaço no cenário internacional
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OSHIBANA

Exposição reúne cerca de 500
obras de Mirian Tatsumi e alunos

Amestre em arte oshi-
bana, Mirian Tatsumi
realiza a partir de sá-

bado (6) – e até o próximo dia
15 –, no bairro da Liberdade,
em São Paulo, a quarta edição
da Exposição Oshibana Art.
Nesta edição, Mirian, juntamen-
te com seus 91 alunos da Es-
cola Oshibana de Art, expõe
mais de 500 trabalhos feitos
com a técnica do oshibana. Tra-
ta-se de um tipo de arte relati-
vamente nova no Brasil e que
utiliza flores e folhas naturais
desidratas e prensadas.

Neste ano, Mirian foi bus-
car inspiração nas lendas, con-
tos e fantasias. As principais
obras retratam o mundo en-
cantado da Cinderela e a ma-
gia do Natal. O destaque des-
ta edição é um biombo de 2
metros de altura por 3 de com-
primento, que mostram de um
lado a Vila de Noel e do outro,
o castelo da Cinderela.

A obra nasceu da criativi-
dade da artista e seus “discípu-
los” da arte que participam dos
cursos de oshibana. Para criar
as figuras e paisagens nos qua-
dros foram utilizadas centenas
de plantas da flora brasileira e
algumas vindas do exterior.

A Vila de Noel são cerca
de 200 casinhas todas feitas
com flores, galhos, folhas, de-
sidratadas e prensadas, como
por exemplo, folhas de caqui,
plátano branco do Japão,
esporinhas, pétalas de rosas,
bananeira, etc. Para reproduzir
a neve sobre o vilarejo, foi utili-
zado papel de fibra de arroz.

Mirian conta que a ideia foi
misturar lendas e contos. “Tan-
to que são mais de 30 fadinhas
que distribuem os presentes
num vilarejo em que ricos e
pobres participam desta festa

bonita que é o Natal”, explica.
De acordo com a curadora da
exposição, “já o mundo encan-
tado da Cinderela traz o dese-
jo que toda mulher tem ou já
teve um dia: o de ser uma prin-
cesa”. “Queremos transmitir
em cada trabalho exposto uma
mensagem, de alegria, amor,
esperança, paz e que sirva de
inspiração para as pessoas re-
alizarem seus sonhos”, conta
Miriuan.

A fixação das figuras den-
tro do quadro é feita pela téc-
nica a vácuo. Na arte oshibana
não se utiliza produtos quími-
cos e as plantas são desidra-
tadas naturalmente, por isso, as
cores das flores são realçadas
e duram por muito tempo.

Na 4ª Exposição Oshibana
Art, além das obras de arte, ha-
verá mais de 300 peças de biju-
terias, caixas de chá e de jóias,

abajures, marcadores de livros,
todos decorados com oshibana.
Nas bijuterias foram utilizadas
plantas como trevo de quatro
folhas, orquídeas, mini rosas,
chuva de prata. Além disso, o
visitante poderá participar de
workshops de oshibana.

Cerca de 2 mil marcadores
de livros feitos com papel
reciclado e decorado com
oshibana estão á venda na ex-
posição para ajudar cerca de
140 crianças do projeto Curu-
min de Atibaia.

Carreira – A paulistana Mirian
Tatsumi contabiliza mais de 14
anos dedicados à arte. Foi a
grande responsável por trazer
a arte oshibana para o Brasil,
em 2003. Seu primeiro com a
arte oshibana foi em 1996,
quando morou por sete anos no
Japão. Foi lá que teve suas pri-

meiras experiências e aper-
feiçou seus conhecimentos
com mestres e estudiosos da
técnica.

Estudou e foi diplomada
mestra em oshibana numa das
melhores escolas de arte do
Japão. Em 2004 fundou a Es-
cola Oshibana Art, onde dá
cursos. Desde 2007, realiza
anualmente exposições com
seus alunos. Em julho deste
ano participou da Mega Arte-
sanal e foi a grande vencedo-
ra do 2º Concurso de Arte
Consciente com a obra “Time
das Feras”. A réplica da obra
participa este ano de um im-
portante concurso de arte nos
Estados Unidos – a original

NIKKEY SHIMBUN

Exposição reúne cerca de 500 trabalhos da professora Mirian Tasumi e alunos na Escola Oshibana Art

está exposta na 4ª Exposição
Oshibana Art, que será inau-
gurada amanhã.

O que é oshibana – O signi-
ficado da palavra oshibana tem
origem na expressão japonesa
do verbo osu, que significa
prensar, empurrar e hana tem
o significado de flor. Ou seja,
oshibana quer dizer flores pren-
sadas.

Os primeiro relatos sobre o
oshibana são datados de mea-
dos do século 16, na Europa,
quando especialistas em botâ-
nica trocavam correspondên-
cias com amostras de plantas
medicinais desidratadas.

A técnica de prensar flores
(pressed flowers) sempre foi
muito apreciadas pelos euro-
peus, tanto que as primeiras

obras em molduras com flores
e folhas prensadas foram en-
contradas na Inglaterra no sé-
culo 17.

Na técnica oshibana utiliza-
se flores, folhas, galhos, verdu-
ras, legumes prensados à vá-
cuo. Os trabalhos do tipo que
parecem pinturas são os mais
procurados, mas a técnica é
aplicada na decoração de mar-
cadores, cartões, caixas de
joias, bijuterias e também bu-
quês de noivas.

4ª EXPOSIÇÃO OSHIBANA ART
QUANDO: DE 6 A 15 DE NOVEMBRO, DAS

10 ÀS 18 HORAS

ONDE: ESCOLA OSHIBANA ART (RUA

TAMANDARÉ, 355 – AO LADO DA IGREJA

NOSSA SENHORA DO LÍBANO)
ENTRADA FRANCA

TEL.: 11/3207-4279

Trabalhos que parecem pinturas são os mais procurados

O Coral Paineira realiza
neste domingo (7), a partir das
15 horas, na Paróquia São Luis
Gonzaga (próximo à estação
Consolação do metrô), seu tra-
dicional concerto anual. Sob
regência de Teruo Yoshida e
Deborah Rossi, o coral será
acompanhado pela pianista
Lissa Kawashima. No dia, se
apresentará também o coral
São Luis, composto por cerca
de 30 cantores.

Na programação, estão
previstas músicas sacras, pot-
pourri de canções japonesas e
músicas internacionais de seu
repertório. A entrada é fran-
ca, mas pede-se a colaboração
com alimentos não perecíveis
que serão doados à obras as-
sistenciais da igreja.

Atualmente, o Coral paineira
é formado por 27 integrantes,
entre donas de casa, professo-
ras e profissionais liberais, que
se reúnem sempre as segundas-
feiras, das 13h30 às 16h30, no
Coopercotia Atlético Clube (no
Parque Ipê), em São Paulo.

Teruo Yoshida – Nascido em
Tóquio, Teruo Yoshida iniciou
os estudos de piano aos cinco

anos e, aos oito, entrou para a
primeira formação do Coral
Infantil de sua cidade, onde
recebeu educação musical bá-
sica. Com 13 anos começou a
reger grupos vocais no Colé-
gio de Tóquio e, mais tarde,
entrou para o curso de canto
da Faculdade de Arte
Gakuguei.

Formado, transferiu-se, em
1965, para o Brasil, onde
diplomou-se em piano pela Aca-
demia Dramática e Musical
Mozarteum de São Paulo. Deu
aulas no Colégio Japonês de São
Paulo e, em 1968, fundou o Co-
ral Eco. À frente deste grupo,
participou das principais produ-
ções de óperas e concertos do

País, apresentando-se com fre-
qüência no Teatro Municipal de
São Paulo, em montagens como
Tosca, Carmen e La Bohéme,
entre tantas outras. Teruo minis-
trou cursos de canto coral infantil
em vários Estados brasileiros
por intermédio da Funarte -Fun-
dação Nacional das Artes- e da
Secretaria de Estado da Cultu-
ra de São Paulo.

Em 1989, foi premiado
como melhor regente coral do
ano pela APCA - Associação
Paulista dos Críticos de Arte.

Atualmente, além do
Paineiras, Teruo Yoshida rege
os corais femininos Picollo e do
Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social), além do inten-
so trabalho com o Coral Eco e
o Coro Infantil da Osesp.

(com site da Osesp)

ENCONTRO MUSICAL
QUANDO: DIA 7 DE NOVEMBRO

(DOMINGO), A PARTIR DAS 15 HORAS

ONDE: PARÓQUIA SÃO LUIS GONZAGA

(AV. PAULISTA, 2387 – PRÓXIMO À

ESTAÇÃO CONSOLAÇÃO DO METRÔ)
A ENTRADA É FRANCA, MAS SOLICITA-SE A
CONTRIBUIÇÃO COM ALIMENTOS NÃO

PERECÍVEIS PARA OBRAS ASSISTENCIAIS DA

PARÓQUIA.

CONCERTO

Coral Paineira apresenta seu concerto anual
na Paróquia São Luis Gonzaga

O maestro Teruo Yoshida

DIVULGAÇÃO

A Aliança Cultural Brasil-
Japão promove amanhã (5),
das 16h30 às 18h30, um
workshop com Yoko Tanaka,
esposa do ex-embaixador do
Japão no Brasil, Katsuyuki
Tanaka, que realiza uma via-
gem ao País. O workshop
apresenta técnicas de exercí-
cios vocais e reunirá 40 inte-
grantes de corais da comuni-
dade, na unidade São Joaquim
da Aliança Cultural Brasil-Ja-
pão, das 16h30 às 18h30 (ins-
crições encerradas).

Yoko Tanaka teve contato
com a música desde a infân-
cia e durante sua estada no

Brasil, teve como mestre o
barítono internacional Carmo
Barbosa. Neste workshop,
Tanaka divulgará técnicas vo-
cais aprendidas com mestre
Barbosa. A cantora lírica or-
ganizou concertos beneficen-
tes nas cidades onde residiu em
missões diplomáticas, como
Madri, Caracas e Cidade do
México.

A cantora também incenti-
va inúmeros projetos sociais.
Em 2007, em Tóquio, organi-
zou o concerto “Noite de Mú-
sica Espanhola” em prol das
crianças do Nepal. Em 2008,
realizou o concerto “Noite de

Ópera e Música Brasileira”
para apoiar a entidade SABJA
em Tóquio, e no ano passado,
a “Noite de Ópera e Música
Iberoamericana”, em prol das
crianças da Ásia.

WORKSHOP COM YOKO
TANAKA
QUANDO: 5/11 (SEXTA-FEIRA), DAS

16H30 ÀS 18H30
ONDE: ALIANÇA CULTURAL BRASIL

JAPÃO - R. SÃO JOAQUIM, 381, 6º
ANDAR (BUNKYO)
INSCRIÇÕES ENCERRADAS

INFORMAÇÕES: (11) 3209-6630
REALIZAÇÃO: ALIANÇA CULTURAL

BRASIL-JAPÃO

MÚSICA

Aliança Cultural Brasil-Japão promove
workshop musical com Yoko Tanaka


