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Violência aterroriza comunidade nikkei
da Zona Leste de São Paulo
A comunidade nikkei da
Mooca, Vila Alpina, Vila Pru-
dente e Sapopemba, na Zona
Leste de São Paulo, está sen-
do aterrorizada por um gru-
po de infratores que está agin-
do na região há pelo menos
quatro meses. Em alguns dos
22 casos, além das casas as-
saltadas os proprietários fo-
ram vítima de violência física.
Em um dos episódios uma das
vítimas foi brutalmente

espancada e depois de socor-
rido permaneceu dois dias na
UTI de um hospital. Autori-
dades policiais revelam que o
grupo formado por cerca de
três a quatro menores com
idades entre 15 e 17 anos,
das classes média alta, assal-
ta as residências escalando
muros altos, invadindo os lo-
cais, agredindo os donos e
roubando objetos atrás de
dólares e jóias.

DIVULGAÇÃO

TOORO NAGASHI – O
“Tooro Nagashi” de Registro,
que este ano chega a sua 54ª
edição, pode se tornar Patri-
mônio Cultural Imaterial do
País. No último dia 25, Simo-

ne Toji e Naira Uehara, res-
pectivamente, técnica e pes-
quisadora do IPHAN (Insti-
tuto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional) estive-
ram em Registro para entre-

vistar várias pessoas sobre
“Tooro Nagashi”. Enquanto
isso, não ocorre, os organi-
zadores dão os últimos reto-
ques para o evento que acon-
tece no dia 2 de novembro e

–—–––——––––—–——–—–—–––——––––—–——–—–––——––––—–——––—–—––—–––––——–| pág 05

–––——––––—–——––—–—––—–––––——–| pág  04

que a cada ano alia tradição
com espetáculo. Como nas
duas edições anteriores, por
exemplo, haverá exibição de
sumô. O objetivo é entreter o
público.
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O Museu de Arte de Londri-
na e a Biblioteca Pública Mu-
nicipal inauguraram nesta
quarta-feira (1º de outubro),
a Exposição Itinerante de Pin-
turas das Crianças da Cida-
de de Nishinomiya (Kapão),
co-irmã da cidade de Londri-
na. A exposição ficará em car-
taz na Biblioteca Municipal
até dia 11 e será apresentada
depois no Centro Culttural
Zona Norte e Biblioteca Ra-
mal Vila Nova.

Crianças de
Nishinomiya
expõem no PR
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A equipe brasileira de sumô
embarca na próxima terça-fei-
ra (6) para a Estônia, onde
será realizado, nos dias 11 e
12, os Campeonatos Mundi-
ais Adulto e Juvenil nas cate-
gorias masculino e feminino.
Mais uma vez, a participação
brasileira esteve ameaçada. E
para variar, o problema é o
mesmo de sempre: a falta de
verba. Os atletas, no entanto,
afirmam que agora só pensam
e lutar. E bem.

CBS aciona “plano
B”  para o Mundial
de Sumô
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A mostra do artista plástico
nikkei James Kudo prosse-
gue até o próximo dia 19 na
Galeria Promo-arte, em Tó-
quio, no Japão. São exibidos
quinze pinturas inéditas (tama-
nhos variáveis) óleo e acrílica,
além de um site-specific ao
público japonês. O artista dis-
cute os limites e a hibridização
do urbano/natureza, sob uma
perspectiva pop e figurativa,
dando as suas pinturas um as-
pecto de colagem.

James Kudo
realiza individual
em Tóquio

CHIMARRÃO E SAQUÊ
Para celebrar o Centenário da
Imigração Japonesa no Bra-
sil, o Enkyo e a Associação
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de Assistência Nipo-Brasilei-
ra do Sul realizaram nos dias
27 e 28 de setembro, no Cen-
tro de Eventos Casa do Gaú-

cho, festa alusiva à data. Não
faltaram atrações como rtes
marciais, taiko, bonsai, kiriga-
mi, massagens como shiatsu,

desfile de kimonos, canções
e danças. Na culinária, pra-
tos como udon, karê e bentô
fizeram sucesso.
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Os cem primeiros engenheiros
nikkeis formados em engenha-
ria no Estado de São Paulo
pelo Instituto de Engenharia
serão homenageados no pró-
ximo dia 18. O objetivo é pres-
tar um tributo da notável con-
tribuição prestada na formação
da área e no desenvolvimento
dos diversos setores da enge-
nharia brasileira. A homenagem
faz parte das comemorações
do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil.

IE homenageia
engenheiros
nipo-brasileiros
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ESPM realiza evento em
homenagem ao Centenário

MARCUS IIZUKA

Para comemorar o Centená-
rio da Imigração Japonesa no
Brasil, a ESPM realiza a se-
mana de eventos que mes-
clam cultura, entretenimento e
negócios, a partir de segun-
da-feira (6 de outubro), e se-
gue até sexta-feira (10), em
–––——––––—–——––—–—––—–––––——–| pág 09

série de atividades abertas ao
público e com entrada fran-
ca. Kasato Maru - Travessia
do Conhecimento, é o tema
da semana e visa homenage-
ar a cultura japonesa, por
meio de inúmeras atividades
como a dança flamenca.
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Festa do Verde será no
Memorial da América Latina

DIVULGAÇÃO

A Sociedade Beneficente
Casa da Esperança Kibô-no-
Iê, entidade filantrópica
dedicada ao amparo ao defi-
ciente intelectual, realiza nos
dias 11 e 12 (sábado e do-
mingo), a 30ª Festa do Verde
no Memorial da América La-
–––——––––—–——––—–—––—–––––——–| pág 04

tina. O objetivo deste que é
considerado o maior e mais
importante evento da entida-
de é arrecadar fundos e cola-
borações para a manutenção
das atividades beneficentes no
amparo aos 92 internos defi-
cientes intelectuais.

Osasco sagra-se campeã
da 13ª edição da Conima

DIVULGAÇÃO

A equipe de Osasco se sagrou
campeã da 13ª edição da
Competição Nikkei Mirim de
Atletismo, realizada dia 21 de

setembro no Conjunto Des-
portivo Constâncio Vaz Gui-
marães, no Ibirapuera.
Adamantina ficou em 2º lugar.
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Massah Fujimoto (3º na foto), recebeu no Estádio de Beisebol
do Bom Retiro reformado a visita do cônsul geral dos Estados
Unidos da América Thomas White, o embaixador Craig Kelly e
o cônsul geral adjunto James Story, durante o programa de di-
vulgação do beisebol oferecido pelas Grandes Ligas, do bei-
sebol profissional norte-americano.

O Anhanguera Nikkey Clube realizou seu tradicional Undokai
no dia 28 de setembro. O evento, que teve que ser adiado por
uma semana por causa do tempo, transcorreu de acordo com o
programado e com muitas atrações

Mario Nakamura, presidente do Anhanguera Nikkey Clube e Nivaldo
Odo, voluntário do grupo Abraço.

A Ceagesp comemorou os 100 anos da Imigração Japonesa
com o “Festival- 100 anos de imigração japonesa” nos dias 20 e
21 de setembro. Com muita comida típica, muitas atrações es-
peciais, o Festival ainda homenageou algumas personalidades
nikkeis que fizeram e fazem história dentro da Ceagesp.

Jooji Hato, José Robson Coringa Bezerra, Rubens Boffino, Walter
Ihoshi e Elzo Shigueta.

Presidente da Ceagesp, Rubens Boffino; presidente do Sincaesp,
José Robson Coringa Bezerra, deputado federal Walter Ihoshi e
Oswaldo Koga, presidente da Comissão organizadora da festa.

Victor Kobayashi, Neusa Kakinoki e Walter Ihoshi.

O Coral do Bun-
kyo, realizou no
último dia 28 sua
apresentação Pri-
maveril. Centenas
de pessoas foram
assistir a belíssi-
ma apresentação
que aconteceu no
salão nobre do
Bunkyo e após a
apresentação, um
coquetel foi ofe-
recido aos convi-
dados.

Maestro Teruo Yoshida e a pianista Lissa Kawashima.

Takanobu Matsunaga, Kumiko Matsunaga, Mihoko Ikeda e Lumi
Kusumoto.

Kiyoshi Harada, Samuel Yoshida, Álvaro Lazarini e Kazuo Watanabe.

Julia Honda, Martha Fujioka, Jaqueline Miyata, Regina Roodrigues
e Beth Yoshida.

Luiz Carlos Okubo, Akiko Davidoff, Felicia Harada, Masako Davidoff,
Clarisse Sato e Morio Sato.

Harumi Goya e Lumi Kusumoto.

Issao e Tamy Minami recepcionam os familiares em sua resi-
dência no Parque dos Príncipes para comemorar niver do cu-
nhado  Seigo Yaguinuma. Presença especial dos amigos  Auré-
lio Nomura, Helio e Setuko Takata, Dirlei e José Paulo Fonse-
ca Tavares e Ines Mori, dentre a numerosa familia Minami.  O
cardápio foi cuidadosamente preparado pela chef Emy Minami
Yaguinuma em homenagem ao seu pai.

Julia, Mariko, Yoshio e Ken Minami.

Família Minami e vereador Aurélio Nomura.

Irmãos Minami e Aurélio Nomura.

Aurélio Nomura, Yuho, Tomio, Julia e Renato Minami.Issao e Tammy Miura com Jose Paulo, Dirlei Fonseca Tavares e
Kazumi Minami.
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Na Capital, disputa por vaga na
Câmara promete ser acirrada

Álvares Machado: Luiz TAKA-
SHI Kitsutani (PSDB). Data de
nascimento: 01/01/55. Ocupação:
Engenheiro
Andradina: JAMIL Akio ONO
(PT). Data de nascimento: 18/08/
60. Ocupação: Vereador X
Valdemar Tadashi ISHIDA (PHS).
Data de nascimento: 19/01/66.
Ocupação: Advogado
Bastos: Shigueyuki TOYOSHI-
MA (PP). Data de nascimento: 18/
11/34. Ocupação: Agricultor
Brejo Alegre: Rubens TADAO
Tsosura (PSB). Data de nascimen-
to: 03/01/61. Ocupação: Agricultor
Cafelândia: Paulo Cesar Nunes
Anzai – PAULO JP – (PDT). Data
de nascimento: 26/01/62. Ocupa-
ção: Cabeleireiro e barbeiro
Caieiras: Roberto Hamamoto
(DEM) – DR ROBERTO HAMA-
MOTO. Data de nascimento: 10/
01/58. Ocupação: Vereador
Cajati: LUIZ Henrique KOGA
(PSDB). Data de nascimento: 18/
01/67. Ocupação: Empresário
Campo Limpo Paulista: Armando
Hashimoto – DR ARMANDO
HASHIMOTO – (PSDB). Data de
nascimento: 05/04/58. Ocupação:
Prefeito
Capão Bonito: ROBERTO
Kazushi TAMURA (PSDB). Data
de nascimento: 14/09/61. Ocupa-
ção: Advogado
Cosmópolis: Paulo Masatoshi
Kuroda – DR PAULO ORTOPE-
DISTA – (PRP). Data de nascimen-
to: 27/04/60. Ocupação: Médico
Cristais Paulista: HÉLIO KONDO
(PMDB). Data de nascimento: 18/
01/61. Ocupação: Bancário e Eco-
nomista
Diadema: Ricardo Yoshio – DR.
RICARDO YOSHIO – (PMN).
Data de nascimento: 07/04/53.
Ocupação: Médico
Fartura: Paulo Amamura – DR
PAULO AMAMURA – (PMDB).
Data de nascimento: 27/01/62.
Ocupação: Empresário
Gália: Nilton Shigenori Massuda
– NITO – (PSB). Data de nasci-
mento: 19/09/66. Ocupação: Co-
merciante
Guaraçaí: Nelson Koizumi Tanaka
– NELSON TANAKA – (PTB).
Data de nascimento: 30/11/47.
Ocupação: Empresário
Guarantã: Iochinori Inoue –
SHINA – (PSB). Data de nasci-
mento: 09/11/48. Ocupação: Em-
presário
Iguape: Antonio Carlos de Almei-
da Misawa – DR MISAWA –
(PTN). Data de nascimento: 24/01/
67. Ocupação: Dentista
Irapuru: Silvio Ushijima – SILVIO
– (DEM). Data de nascimento: 07/
03/54. Ocupação: Advogado
Ituverava: Mario Takayoshi Ma-
tsubara – MATSUBARA –
(PSDB). Data de nascimento: 13/
01/47. Ocupação: Empresário
Jandira: Henri Hajime Sato – DR
SATO – (PMDB). Data de nasci-
mento: 19/06/61. Ocupação: Mé-
dico
Mairiporã: Antonio Shigueyuki
Aiacyda – AYACIDA – (PSDB).
Data de nascimento: 4/10/49. Ocu-
pação: Prefeito
Mendonça: Cyozi Aizawa – JA-

PONÊS – (PP). Data de nascimen-
to: 01/01/45. Ocupação: Comerci-
ante
Mirandópolis: Takuo Sunada –
SUNADA – (PMDB). Data de nas-
cimento: 01/08/47. Ocupação: Mé-
dico
Monte Castelo: Jose Sadao
Koshiyama – SADAO – (PSDB).
Data de nascimento: 22/12/53.
Ocupação: Pecuarista
Nova Independência: Elizabeth
Akemi Morimoto Oguri – BETH
MORIMOTO – (PV). Data de
nascimento: 01/12/53. Ocupação:
Biomédica
Ourinhos: Toshio Misato –
TOSHIO – (PSDB). Data de nas-
cimento: 02/01/57. Ocupação:
Prefeito
Pacaembu: Chideto Toda – PAU-
LO TODA – (PTB). Data de nas-
cimento: 17/09/39. Ocupação:
Pecuarista
Palmeira D’Oeste: Dirço Teruo
Yamamoto – PROFESSOR
DIRÇO – (PMDB). Data de nas-
cimento: 16/03/48. Ocupação: Pro-
fessor
Pedra Bela: Jorge Hidori Orita –
DR JORGE – (DEM). Data de
nascimento: 27/09/57. Ocupação:
Médico
Pedro de Toledo: NELSON
Densho TANAHARA (PSDB).
Data de nascimento: 26/03/52.
Ocupação: Agricultor X Sergio
Yasushi Miyashiro – SERGINHO
– (PSB). Data de nascimento: 12/
02/57. Ocupação: Agricultor
Pereira Barreto: Arnaldo Shigue-
yuki Enomoto – ARNALDO
ENOMOTO – (PSDB). Data de
nascimento: 01/08/56. Ocupação:
Empresário
Peruibe: Julieta Fujinami Omuro –
JULIETA OMURO – (PMDB).
Data de nascimento: 09/03/55.
Ocupação:Dentista
Pompéia: OSCAR Norio
YASUDA (PP). Data de nascimen-
to: 27/05/58. Ocupação: Servidor
Público
Rafard: MARCIO MINAMIOKA
(PPS) 30/01/74 Administrador
Registro: Ines Sati Okuyama Ka-
wamoto – DRA INÊS – (PSDB).
Data de nascimento: 04/01/55.
Ocupação: Médica
Santa Isabel: Sandra Yoko Igarasi
Barbosa – SANDRA BARBOSA
– (PR). Data de nascimento: 29/
04/68. Ocupação: Arquiteta
São Miguel Arcanjo: Tsuoshi José
Kodawara – ZÉ KODAWARA –
(DEM). Data de nascimento: 28/
09/63. Ocupação: Produtor Agro-
pecuário
Sete Barras: Nilce Ayako Miashita
– DONA NILCE – (PR). Data de
nascimento: 26/04/50. Ocupação:
Professora
Suzano: Roberto Toyokatsu
Amiyama – TOYO – (PCB). Data
de nascimento: 19/07/52. Ocupa-
ção: Economista
Ubatuba: MAURICIO Humberto
Fornari MOROMIZATO (PT).
Data de nascimento: 22/09/64.
Ocupação: Dentista
Valparaíso: Marcos Yukio Higuchi
– MARQUINHO HIGUCHI –
(PSDB). Data de nascimento: 14/
01/67. Ocupação: Veterinário

Confira a relação de candidatos
nikkeis a prefeito no Estado de SP

O mais novo embaixador do
Brasil no Japão, Luiz Augusto
Castro Neves, esteve no escri-
tório político do deputado fede-
ral William Woo (PSDB) em
São Paulo, onde foi parabeniza-
do pela indicação a embaixador
em Tóquio. O convidado espe-
cial chefiou a Embaixada em
Beijing desde 2004 onde estrei-
tou e fortaleceu as relações bi-
laterais entre os dois países.

DIPLOMACIA

Embaixador Castro Neves
visita deputado Wiiliam Woo

Aproveitando a visita, o
embaixador conheceu o proje-
to Origami do Centenário e
participou do movimento escre-
vendo seu pedido e dobrando
o origami. O deputado acredi-
ta que o embaixador será um
grande representante do Bra-
sil junto à Embaixada no Ja-
pão, superando todas as expec-
tativas desejando muito suces-
so a esse novo desafio.

Embaixador conheceu o projeto Origami do Centenário

DIVULGAÇÃO

A relação é composta pelos
seguintes concorrentes:

1) Akiko Akiyama (PSOL)
servidora pública aposentada;
2) Albert Hitoshi Uchida (Parti-
do Comunista do Brasil – PCB;
3) Alexandre Akio Motonaga
(PV) advogado;
4) Antonio Carlos Mori (PT) en-
genheiro;
5) Aurélio Nomura (PV) verea-
dor;

Na capital paulista 25 candidatos nikkeis disputam uma vaga na Câmara Municipal. Aurélio
Nomura, Jooji Hato e Ushitaro Kamia tentam a reeleição. Confira a relação:

6) Eduardo Tsuneo Saito (Partido
Trabalhista Brasileiro – PTB) po-
licial civil;
7) Hiroaqui Yamada (PSDB) co-
merciante;
8) Irineu Uebara (PV) advogado;
9) Jean Alex Tamazato (PTC) em-
presário;
10) Jooji Hato (PMDB) vereador;
11) Jorge Yukio Ide (PSTU) pro-
fessor ensino médio;
12) Kowa Iha (PSDB) Advoga-
do;

13) Laura Kioko Kamisaki (PSDB)
jornalista / redatora;
14) Marcos Akira Shimabukuro
(PPS);
15) Mario Ikeda (PSC) servidor
público federal;
16) Rubens Massashi Ito (PDT)
jornalista / redator;
17) Rubens Yoshida (PSDB) mé-
dico;
18) Sergio Koei Ikehara (PSTU)
bancário e economista;
19) Sérgio Nagamine (PSOL) ban-

cário e economiário;
20) Shinji Yaginuma (PSDC) con-
tador;
21) Siusaku Hirashima (PHS) co-
merciante;
22) Ushitaro Kamia (DEM) vere-
ador;
23) Vanessa Itokazu Kanecadan
(PTB) comerciante;
24) Victor Kobayashi (PSDB)
professor ensino superior;
25) Walter Yonemi Maeda
(PMN) administrador.

Amanhã (5), cerca de
130 milhões de brasi-
leiros aptos a votar de-

vem ir às urnas. De acordo
com dados do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) e do Tri-
bunal Regional Eleitoral
(TRE), são 15.462 candidatos
a prefeito, 15.788 candidatos
a vice-prefeitos e 349.584 pos-
tulantes às Câmaras Munici-
pais. São Paulo, Estado que
concentra o maior Colégio
Eleitoral, com 29.143.285 vo-
tantes, tem 1.975 candidatos a
prefeito, 2.019 a vice e 59.449
concorrem às Câmaras Muni-
cipais. Pelo levantamento do
Jornal Nippak, a comunidade
nikkei participará do pleito elei-
toral com 43 candidatos a pre-
feitos e 37 a vice-prefeitos, so-
mente no Estado de São Pau-
lo, e 25 candidatos nikkeis a ve-
reador na Capital.

E a disputa promete ser
acirrada. “Veteranos” como
Jooji Hato (PMDB), Aurélio
Nomura (PV) e Ushitaro
Kamia (DEM) buscam a ree-
leição enquanto novatos como
o evanglélico Albert Uchida
(PCdoB) e o mágico Ossamá
Sato (PSC), em São Bernar-
do, debutam na política.

Veteranos ou novatos, as
últimas semanas foram de
muito trabalho para os candi-
datos. Num dos raros interva-
los em sua agenda, o prefeito
Armando Hashimoto (PSDB),
candidato à reeleição, conce-
deu a seguinte entrevista ao
Jornal Nippak:

Jornal Nippak: Qual o ba-
lanço que o sr. faz de sua
administração?
Armando Hashimoto: Con-
seguimos concretizar grande
parte de nossas propostas para
Campo Limpo Paulista. Por
meio da inclusão digital e a
inauguração dos três Centros
de Informática colocamos a
cidade em destaque no cená-
rio nacional e mundial. Com
isso, demos os primeiros pas-
sos para nosso grande objeti-
vo: transformar Campo Lim-
po Paulista num pólo de tec-

de um projeto de longo prazo.
Os investimentos em educação
e qualificação produzem resul-
tados geracionais em 10 ou 20
anos, mas resultados definiti-
vos. Investimos muito em pro-
gramas de qualificação, seja
através de bolsas de estudo de
faculdades, através de classes
descentralizadas do Centro
Paula Souza ou através de nos-
sos Centros de Informática,
além de diversos cursos profis-
sionalizantes aplicados pelos
projetos sociais da Prefeitura.
Conseguimos um importante
espaço de divulgação interna-
cional com nossos projetos, e
hoje estamos vendo nossos pro-
gramas serem replicados em
outras cidades, estados e até
outros países. Existem outras
demandas dentro da cidade
como saúde, infra-estrutura nos
bairros, segurança e estes não
podem e não são desatendidos,
mas acreditamos, de fato, na
necessidade de construirmos
oportunidade através da valori-
zação do cidadão em sua qua-
lificação profissional, este mo-
delo já foi inventado e seguido
por diversos países com resul-
tados extremamente positivos,
como o Japão, a Coréia do Sul,
etc.

JN: Em 2008 comemora-se
o Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil. Na sua
opinião, as comemorações
refletiram na sua campa-
nha? Acha que o Centená-
rio pode reverter em votos?
AH: Acredito que exista uma
simpatia entre a colônia japo-
nesa e nossa administração
sim. Mas isso já ocorria mes-
mo antes da festa que fizemos
em homenagem ao Centenário.
Esta simpatia a que me refiro,
acontece pois os imigrantes e
descendentes de Campo Lim-
po Paulista aprovam nosso
modelo de gestão que é volta-
do para a qualificação de sua
população buscando o desen-
volvimento de nossa cidade.
Modelo este, inclusive, por mui-
tas cidades japonesas.

(Por Aldo Shiguti)

As relações bilaterais en-
tre Brasil e Japão podem to-
mar um rumo promissor nos
próximos meses. A opinião é
do deputado federal Walter
Ihoshi (DEM/SP), que está
otimista com a vitória do con-
servador Taro Aso para pri-
meiro ministro do Japão. “A
eleição de Taro Aso abrirá no-
vas portas para o intercâmbio
entre os países, sobretudo, no
setor econômico”, aposta o
parlamentar.

Ihoshi esteve com Aso em
três oportunidades, e mantém
um excelente relacionamento
com o primeiro ministro. Em to-
das as ocasiões, Taro Aso de-
monstrou simpatia pelo Brasil e
interesse em selar novos negó-
cios, principalmente, quando o
assunto é o biocombustível.

Taro Aso foi ministro de
Negócios Estrangeiros entre
2005 e 2007, e presidente da

Taro Aso, que esteve em visita ao País, cumprimenta Walter Ihoshi

Liga Parlamentar Japão-Bra-
sil (LPJB) nos últimos anos.
Seu chefe de gabinete, depu-
tado federal Takeo Kawamu-
ra, também nutre um carinho
especial pelo Brasil. Kawamu-
ra é secretário-geral da LPJB,
e um dos grandes defensores
da assinatura dos acordos de

cooperação bilateral entre as
duas nações, em especial, o
previdenciário e o educacional.

“Todas as vezes que viajei
ao Japão como parlamentar
brasileiro, me reuni com o de-
putado Kawamura. Ele gosta
muito do nosso país e se colo-
cou à disposição para ajudar

no fortalecimento dos laços
entre os dois países. Ter Taro
Aso e Kawamura juntos nes-
te cenário político é um pre-
sente. O Brasil pode se bene-
ficiar muito com o trabalho de
ambos”, acredita Ihoshi.

Segundo o deputado, além
do etanol, o Brasil tem possi-
bilidades de conquistar e am-
pliar outros mercados no Ja-
pão, como a aeronáutica. En-
tre 2007 e 2008, a Japan Air
Lines comprou doze aeronaves
da Embraer. Com o apoio de
Aso, as chances de este nú-
mero subir aumentam. O diá-
logo para a instalação de fá-
bricas de semicondutores no
Brasil, como conseqüência da
implantação da TV Digital ja-
ponesa, também pode avançar.
Assim como os estudos para
a adoção do trem de alta velo-
cidade, o shinkansen, no tre-
cho Rio-São Paulo.

JAPÃO

Vitória do primeiro-ministro Taro Aso pode fortalecer relação
entre Brasil e Japão, diz Walter Ihoshi

DIVULGAÇÃO

nologia, com oferta de mão de
obra especializada e conse-
qüentemente geração de em-
prego e renda. Estamos capa-
citando gratuitamente nossos
cidadãos e assim atrairemos
grandes empresas de informá-
tica para a cidade. Fizemos
uma administração pautada em
investimentos na educação e
na qualificação de nossos ci-
dadãos pensando no aumento
da qualidade de vida. E, ainda
assim, não nos esquecemos de
cuidar da cidade. Asfaltamos
bairros, construímos unidades
de saúde, escola e, especial-
mente, erguemos nosso novo
hospital municipal. Demos con-
tinuidade a todos os programas
da administração passada e
implantamos novos e aperfei-
çoamos alguns existentes.

JN: Quais as principais con-
quistas e o que gostaria de
ter feito e não foi possível?
AH: Ter colocado em funcio-
namento os três Centros de
Informática para isso contar
com o apoio e o crédito de
grandes empresas, como a
Microsoft por exemplo, foi
uma grande conquista, pois
com isso possibilitamos a mi-
lhares de campo-limpenses
entrar em um mundo que para

muitos ainda era desconheci-
do, a tecnologia. Isto, aliado a
uma série de investimentos que
fizemos na escola pública,
como por exemplo a implanta-
ção dos laptops como instru-
mentos de aprendizagem em
sala de aula, a implantação de
cursos técnicos, o fornecimen-
to de bolsas de estudos na fa-
culdade, entre outros, fará com
que Campo Limpo Paulista
encontre uma vocação e se
transforme em um pólo de tec-
nologia. É para isto que esta-
mos trabalhando. Fizemos tudo
o que foi possível e aquilo que
ainda não se concretizou,
como o término da obra do
novo hospital, será continuado
nos próximos anos.

JN: Por que tentar a reelei-
ção?
AH: Acredito que todo o políti-
co busque o reconhecimento
público pelo seu trabalho, hoje
estamos totalmente envolvidos
com o projeto da criação de
uma nova vocação para nossa
cidade a transformação de
Campo Limpo Paulista em um
pólo de tecnologia. Para isso,
uma série de ações iniciadas
nesta administração tem que
ser continuadas. Trabalhamos
muito para isso. Mas trata-se

Ossamá, candidato em São Benrardo pelo PSC: mágica?

DIVULGAÇÃO
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COMUNIDADE 1

Famílias nikkeis se mobilizam
para evitar novos ataques

Há pelo menos quatro
meses uma onda de
assaltos residenciais

está apavorando a comunida-
de nikkei da Mooca, Vila Alpi-
na, Vila Prudente e Sapo-
pemba, na Zona Leste de São
Paulo. Os ataques seguidos de
violência contra mais de 22
famílias, estão sendo pratica-
dos possivelmente por cerca
de três a quatro menores com
idades entre 15 e 17 anos, das
classes média alta que, esca-
lam muros altos, invadem as
casas, agridem os proprietári-
os e roubam objetos.

Segundo relatos o bando
costuma roubar desarmado e
para amedrontar as vítimas uti-
lizam de facas da cozinha do
próprio imóvel invadido. Além
de roubar os bens patrimoniais
o grupo bate nas vítimas, prin-
cipalmente nos idosos que são
muito machucados. Notícias
dão conta que a agressão a um
idoso chegou ao ponto dele ter
tido um olho ‘estourado’ a so-
cos que recebeu. Há registro
de casos em que os infratores
retornaram uma segunda ou
terceira vez na casa assaltada.

De acordo com MY, entea-
da de uma das vítimas que não
quis se identificar, a revolta da
comunidade é que mesmo sen-
do presos em flagrante, os me-
nores não podem ser detidos
por causa da lei da maior idade
penal, definida pelo artigo 228
da Constituição Federal. “To-
dos eles depois dos atos são
pegos e levados para a delega-
cia onde após ser liberados, os
pais vão buscá-los. Nós esta-
mos com dificuldades de con-
vencer o juiz da Vara da Infân-
cia e Juventude para manter
presas essas pessoas e segurá-
las até completar 18 anos”, res-
salta.

Ocorrências – KN padrasto
de MY, foi uma das vítimas de
quatro transgressores no dia 14
de agosto de 2008, quando foi
roubado, agredido, e ficou in-
ternado na UTI de um hospi-
tal durante dois dias por causa
de ferimentos graves, sem fa-
lar do trauma gerado pelo rou-
bo. “Bateram no meu padras-
to até a região da orelha san-
grar e o pior, eles têm o costu-
me de pegar facas da cozinha
para cortar a pessoa. Muitas
vezes o japonês com 60 / 70
anos não fala português, e por
não entendê-los o ladrão bate
nas vítimas”, alerta ela avisan-
do que os transgressores ata-
cam geralmente entre 8h e 11h,
mas também à noite período

que batem mais nas pessoas.
MY lembra que naquele dia

seu padrasto e a mãe dariam
aulas de japonês na Associação
Okinawa da Vila Ema. Ela que
estava fora telefonou para o
marido e combinou para se en-
contrarem no clube às 18h30.
Como às 17h30 ele não apare-
ceu a esposa ligou para KN,
mas o telefone estava ocupado
há 15 minutos, por isso telefo-
nou para uma filha que mora
perto do pai para verificar o que
estava acontecendo.

O genro que foi buscar as
netas chegou na casa e viu
KN machucado e amarrado
com o fio do telefone. “Meu
padrasto é alto e forte, tem
muita saúde. Ele estava sen-
tado lendo jornal e o infrator o
pegou por trás com uma gra-
vata, ele achou que eram as
netas, deram socos e chutaram
o rosto dele que ficou com
marca de sola”, afirmou ela
que registrou BO no 56º Dis-
trito Policial.

A esposa de KN descreveu
que seu marido costuma
buscá-la 15 ou 20 minutos do
início das aulas, mas naquele
dia estranhou a demora e o
atrasado. Como o casal tinha
um compromisso no consula-
do do Japão, ela pensou que o
marido tinha ido até lá, foi en-
tão que telefonou para o con-
sulado onde informaram que
seu marido não compareceu à
reunião. “Fiquei muito preocu-
pada, achei esquisito por que
ligava no celular e no telefone
e ninguém atendia. Liguei para
o meu filho que tem negócio
perto e pedi para ele ver se o
carro do pai estava em casa.
Foi quando eu soube que a casa

foi assaltada e meu marido
estava caído no chão ensan-
güentado”, confirmou.

Outro caso envolveu um
sócio da entidade, recém ope-
rado ele teve a casa invadida
duas vezes, a primeira num
domingo e a segunda na sex-
ta-feira seguinte. Na Mooca
duas senhoras idosas foram
atacadas ao ter a residência
invadida pelos infratores. Uma
japonesa e sua mãe tiveram a
casa assaltada por infratores
no dia 4 de setembro, ao ouvi-
rem um barulho estranho tele-
fonaram para o 190 e um poli-
cial sugeriu que elas procuras-
sem um sótão ou o banheiro,
fechassem a porta e não fizes-
sem barulho. “Em 30 segun-
dos a polícia chegou e pren-
deu os meninos dentro da casa,
mas depois tiveram que soltar”,
lamenta ao assegurar que ne-
nhuma das pessoas atacadas
têm dekasségui na família.

MY confessa que cerca de
22 Boletins de Ocorrências
foram registrados no 56º Dis-
trito Policial da Vila Alpina,
mas esse número pode ser
maior porque em muitas das
residências assaltadas o bole-
tim não foi feito. “O japonês
não faz BO, a gente entende
que se precisar de um advo-
gado, o menor que não é po-
bre vai ter um defensor bom
que pode acessar o nome e
endereço das vítimas, e esse é
o receio”, explica.

Reuniões – Várias reuniões
já foram realizadas nos dias 21
e 28 de agosto e 4 de setem-
bro entre a comunidade japo-
nesa local para discutir o pro-
blema. MY disse que autori-

dades da região como o co-
mandante da 4ª Companhia da
Polícia Militar na Vila Alpina,
capitão Djalma de Lima San-
tos, que participou de uma das
reuniões, orientou as pessoas
da comunidade a não reagi-
rem. “Depois das reuniões re-
alizadas vimos que o
patrulhamento na região au-
mentou e os índices de assal-
tos diminuíram, percebemos
que ficou uma semana sem
ninguém entrar nas casas.
Mesmo os idosos não reagin-
do os bandidos estão agredin-
do, eles rendem, batem e chu-
tam a pessoa que não tem tem-
po de reagir até deformar,
quando a vítima não fala por-
tuguês eles cortam, passam a
faca nos braços”, revela.

Na associação MY fala que
a comunidade está sendo ori-
entada para instalar grades, a
ter um cachorro de grande ou
pequeno porte de guarda den-
tro de casa, e avisar um vizi-
nho para caso avistarem estra-
nhos não orientais pulando
muros ou entrando nas casas,
que chame a polícia imediata-
mente ligando para o 190.
“Além das orientações para os
sócios, estamos tentando con-
vencer os que não fizeram BO
para irem até a delegacia para
ver as fotos e fazer o reconhe-
cimento. Pedimos que todos
fiquem atentos com desenhos
que são pintados nos portões
das casas, essas figuras podem
ser uma forma para que os in-
fratores ataquem numa hora
adequada”, avisa.

MY observou que o asses-
sor do deputado federal Willian
Woo (PSDB), Roberto Sekiya
participou de uma das reuniões
promovidas e se disponibilizou
a fornecer um guia com dicas
de segurança como fechar a
casa, janelas, etc. O assessor
havia divulgado que casos pa-
recidos também ocorreram no
Cambuci e na Aclimação.

MY antecipa que haverá
nova reunião está prevista
para o próximo dia 9 de outu-
bro na Associação Okinawa
Kenjin de Vila Prudente no
sentido de reforçar os cuida-
dos da comunidade local. “Va-
mos ver como faremos um
abaixo assinado para reduzir a
lei de maioridade, porque se a
gente entende que uma pessoa
com 16 anos pode votar para
eleger um vereador ou depu-
tado, ela pode responder pelos
seus atos”, garante. Mais in-
formações podem ser obti-
das no telefone: 11/9164-8385.

(Afonso José de Sousa)

O delegado do 57º DP, Ricardo Salvatori: “ganguesinha”

JORNAL NIPPAK

Procurado pela reporta-
gem do Jornal Nippak, o
delegado titular do 57º DP no
Parque da Mooca, Ricardo
Salvatori, constatou ocorrên-
cias envolvendo roubos de
residências em algumas ruas
do bairro em que as vítimas
eram preferencialmente ori-
entais e passou investigar.
Com as operações realizadas
ele informou que na medida
que identificou os suspeitos o
índice de ocorrências caiu
vertiginosamente. Hoje, se-
gundo ele, furtos e roubos de
residências é pequeno na re-
gião. “Boa parte deles mudou
de região e outra está detida
ou presa. Atribuo que a inves-
tigação obteve sucesso com
a colaboração da Polícia Mi-
litar através do comandante
da 6ª Companhia da Polícia
Militar, capitão Cláudio José
Marangon”, reforça.

Outros casos envolvendo
menores de idade em delitos
contra orientais foram desco-
bertos pelo delegado, sendo
que a Vara da Infância deci-
diu pela internação. “A partir
de uma das ocorrências tive-

mos a indicação da autoria de
um roubo e conseguimos che-
gar em um dos membros des-
sa ‘ganguesinha’ que envolve
geralmente menores de idade
ou na faixa etária de 18 a 20 e
poucos anos”, confirma.

Ricardo Salvatori citou o
caso de uma senhora vítima de
homicídio praticado por dois
adolescentes de famílias mé-
dias próximas da Mooca. Os
dois foram qualificados e um
terceiro não identificado. “A
partir da identificação deles foi
pedida a internação da dupla,
que por ser menor de idade e
considerados infratores, foram
submetidos a uma medida só-
cio educativa através da Vara
da Infância e da Juventude”,
destaca.

Ricardo Salvatori disse que
sua equipe apurou e esclareceu
a autoria de seis casos na
Mooca, mas não tem estatísti-
cas da quantidade de indivíduos
envolvidos, mas como eles fre-
qüentavam bares situados na
Mooca, a polícia passou a fazer
operações noturnas para cadas-
trar, fotografar e identificar os
freqüentadores, a partir daí as

Ocorrências diminuíram na região, afirma delegado
vítimas foram procuradas para
fazer o reconhecimento. “Teve
um caso de furto em que a víti-
ma apenas morava próximo de
orientais, dos infratores identifi-
camos um maior de idade autor
de outros dois roubos que viti-
maram orientais, foram reco-
nhecidos e pedida a prisão tem-
porária. Eles que eram da mes-
ma turma, pelo que eu saiba es-
tão presos preventivamente
aguardando julgamento”, frisou.

Em uma das prisões que
pediu o delegado lembra o caso
de um indivíduo já maior de
idade, mas quando menor tinha
passagens pela Vila Prudente,
Vila Alpina, Mooca, bairros
todos próximos. De acordo
com Ricardo Salvatori os fi-
lhos, estudantes ou que já es-
tudaram ficavam em má com-
panhia praticando delitos, en-
quanto os pais dignos e honra-
dos trabalhavam. Alguns dos
pais ficaram surpresos e ou-
tros nem tanto pela prisão do
filho.

Com as prisões no bairro foi
feito um arquivo razoável no 57º
DP, e qualquer caso que acon-
teça às pessoas vêem as fotos

e acabam trazendo mais infor-
mações para a delegacia. So-
bre o modus operandi do ban-
do o delegado disse que eles
atacam geralmente pela ma-
nhã, escalam muros e invadem
as residências, se estiverem
vazias praticam furto, se esti-
ver habitada usam de violên-
cia contra o morador para pra-
ticar o roubo. “O objetivo de-
les é dólar e jóias, uma peculi-
aridade que atribuímos nesses
delitos”, constata.

A polícia tem um instru-
mento de provimento da
Corregedoria da Justiça que
permite ocultar a identifica-
ção da vítima e da testemu-
nha. “Os orientais são um
povo extremamente correto,
honesto e justo, mesmo ten-
do medo eles falam a verda-
de. Preservamos a identida-
de deles, os protegemos de
eventuais represálias, damos
essa garantia, e em contra-
partida eles nos ajudam a
identificar os autores”, avisa
ele ao dizer que a polícia está
sempre atenta e conta com a
colaboração da comunidade.
(AJS)

COMUNIDADE 2

Festa do Verde será no
Memorial da América Latina

A Sociedade Beneficente
Casa da Esperança Kibô-no-
Iê, entidade filantrópica
dedicada ao amparo ao defici-
ente intelectual, realiza nos
dias 11 e 12 (sábado e domin-
go), a 30ª Festa do Verde no
Memorial da América Latina.
O objetivo deste que é consi-
derado o maior e mais impor-
tante evento da entidade é ar-
recadar fundos e colaborações
para a manutenção das ativi-
dades beneficentes no ampa-
ro aos 92 internos deficientes
intelectuais.

Vários artistas nikkeis e
brasileiros participarão dos
shows programados em prol
da causa. Entre eles Joe Hira-
ta, Karen Ito e Maurício Miya,
Jair Rodrigues, Luciana Mello
e Jair Oliveira. Apresentações
de taikô e de outras manifes-
tações da cultura oriental,
além da escola de samba Uni-
dos da Vila Maria, também
fazem parte da programação.

A festa contará com mais
de 100 estandes, divididos em
áreas como gastronomia, cul-
tura, saúde, criança, meio am-
biente, cidadania e bazar da
pechincha. Os visitantes pode-
rão fazer exames de saúde,
participar de palestras educa-
tivas e oficinas ambientais e
culturais, fazer compras, e as-
sistir a apresentações artísticas
e a shows de música brasilei-
ra e japonesa.

Também será realizado o
Sacolão da Esperança, que
comercializará legumes, verdu-

ras e frutas, bem como expo-
sições e vendas de flores e
plantas.

Além disso, a Festa do Ver-
de divulgará a importância da
conservação do meio ambien-
te na “Casa Ecológica” (espa-
ço de 500 metros quadrados
com atividades relacionadas à
sustentabilidade e ações
ecoeficientes), e da inclusão
social no “Espaço Cidadania
Inclusiva” - exposição que
apresenta as últimas tecnolo-
gias em benefício a portado-
res de deficiência.

A iniciativa conta com a
participação maciça de amigos
da Kibô-no-Iê e de voluntári-
os de diversas instituições.
Aproximadamente 2 mil volun-
tários trabalham na organiza-
ção da festa, que marca a
solidificação das ações da en-
tidade.

30º FESTA DO VERDE
QUANDO: 11 E 12 DE OUTUBRO

ONDE: MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

(METRÔ BARRA FUNDA) – AV. AURO

SOARES DE MOURA ANDRADE, 644 –
BARRA FUNDA – SÃO PAULO.
HORÁRIO: SÁBADO DAS 12H ÀS 20H E
DOMINGO DAS 10H ÀS 18H
ENTRADA: R$ 5,00 (GRÁTIS PARA

CRIANÇAS ATÉ 8 ANOS OU PESSOAS ACIMA

DE 65 ANOS)
INFORMAÇÕES:
(11) 5549-2695 E 4648-1515 OU

WWW.FESTADOVERDE.BLOGSPOT.COM //
ATENDIMENTO@KIBONOIE.ORG.BR (ESTE

ENDEREÇO É PROTEGIDO CONTRA SPAM – É
NECESSÁRIO JAVASCRIPT HABILITADO PARA

VISUALIZÁ-LO)

Jair Rodrigues e família são algumas das atrações da festa

DIVULGAÇÃO

COMUNIDADE 3

Ex-alunos do Paulistano dos
anos 60 se reúnem em jantar

Parte dos ex-alunos do Co-
légio Paulistano formados na
década de 60, portanto há 48
anos, participam no dia 9 de
outubro no Restaurante
Taizan, na Liberdade, de um
jantar de confraternização.
Este que será o primeiro en-
contro da turma formada por
20 estudantes da época áurea
do colégio, promete ser espe-
cial para a maioria dos inte-
grantes que não se vêem há
muitos anos.

A idéia de organizar um en-
contro de confraternização de
acordo com um dos organiza-
dores, Yasuyuki Hirasaki, sur-
giu de um trabalho realizado
para o Exército Brasileiro. Du-
rante as tarefas realizadas o
general-de-brigada Aderico
Visconde Pardi Mattioli comen-
tou que estudou no Colégio
Paulistano e sugeriu a realiza-
ção de um evento comemora-
tivo, dando impulso ao plano.

Segundo o médico Yoitiro
Mori, foram necessários dois
meses para contatar o grupo,
mas ele acredita que a partir do
primeiro encontro o número de

participantes aumentará em
2009. “Generais do Exército e
um alto executivo fazem parte
da lista”, antecipa. Também
compõem a comissão organiza-
dora Oswaldo Yamato Takaki
e do executivo Kenji Niwa.

A relação também é forma-
da pelo Professor da Universi-
dade de Brasília José Matsuo
Shimonishi; de Yasuko Saito e
Tetuji Morita, ambos da Associ-
ação das Vítimas da Bamba
Atômica; do executivo da Jacto
José Luiz Yanaguizawa; dos fa-
zendeiros Ernesto Yamamoto e
Eduardo Endo; e do presidente
da Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol, Jorge Otsuka;
todos acompanhados por suas
respectivas esposas.

JANTAR DE CONFRATERNI-
ZAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO
COLÉGIO PAULISTANO
QUANDO: 9 DE OUTUBRO

ONDE: RESTAURANTE TAIZAN – RUA

GALVÃO BUENO, 544/562 – LIBERDADE

– SÃO PAULO

HORÁRIO: 19H30
INFORMAÇÕES:
9997-1634 OU 9908-1368.
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Os organizadores do encontro Yoitiro Mori e Yasuyuki Hirasaki
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“Tooro Nagashi da Integração”
espera cerca de 20 mil visitantes

AComissão Municipal do
Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Bra-

sil, com apoio da  Associação
Cultural Nipo-Brasileira de
Registro (Bunkyo), Registro
Base Ball Club (RBBC), Ni-
chirenshu do Brasil e Prefei-
tura de Municipal de Registro,
realiza no próximo dia 2, o tra-
dicional do Tooro Nagashi.
Este ano, o evento, que chega
a sua 54ª edição faz parte das
comemorações do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil e recebeu o título de
“Tooro Nagashi da Integra-
ção”. A expectativa dos orga-
nizadores é atrair mais de 15
mil visitantes, incluindo cara-
vanas da Capital e de outros
Estados.

A programação tem início
no dia 1º de novembro, por vol-
ta das 18h, na Rua Miguel
Aby-Azar com apresentação
de Wadaiko do Bunkyo de Re-
gistro; danças de Minyo Yama-
tokai do Bunkyo e Bon Odori.

Já no dia 2, a programação
começa às 9 horas com culto
às vítimas de acidentes na BR-
116, promovido pela Seicho-
No-Ie e que será celebrado
próximo à ponte. À tarde, a
partir das 15 horas, haverá
demonstração de sumô, segui-
da de shows, cerimônia de pu-
rificação do Rio Ribeira de
Iguape, às 17h e às 18 horas,
culto ecumênico para as almas
dos antepassados (Nichirenshu
e outras religiões).

À noite, a partir das 19h30,
acontece a soltura de 2,5 mil
barquinhos no Rio Ribeira de
Iguape, quando oficialmente
se inicia o 54º. Tooru Nagashi.
A partir das 20h30 está pro-
gramado o Bon Odori e às 22h,
show pirotécnico. Além da re-
ligiosidade, o local contará com

Evento acontece em homenagem as vítimas do Rio Ribeira e é um dos únicos do gênero no País

Este ano, serão soltos cerca de 2,5 mil barquinhos
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CIDADES/TABOÃO DA SERRA

Revitalizado, Parque
Centenário tem novas opções

A Arysta LifeScience,
maior empresa privada do
mundo, no mercado de prote-
ção de plantas e ciências da
vida, sediada em Tóquio, no
Japão, comemorou os 100 anos
da imigração japonesa, e ain-
da, os 40 anos de sua atuação
no Brasil. Em homenagem ao
seu país de origem, a empresa
presenteou o Centro Esporti-
vo e Cultural de Taboão da
Serra (CECT) com a revitali-
zação do Parque Centenário.

O arquiteto Alex Motta Ri-
beiro projetou o novo espaço
e Álvaro Falchetti supervisio-
nou a construção, administra-
da por Rosângela Prezzi. An-
tes, o local não possuía área
verde adequada e encontrava-

se praticamente sem condi-
ções de uso. Freqüentado pela
comunidade japonesa da re-
gião, o parque oferece agora
uma estrutura moderna, com
novos brinquedos e áreas de
lazer e descanso, proporcio-
nando lazer para toda a famí-
lia.

Flavio E. Prezzi, Presiden-
te & CEO da Arysta
LifeScience, prestigiou a ceri-
mônia de inauguração do novo
parque e conferiu de perto os
resultados da obra. Com ele
estavam Antônio Carlos Cos-
ta, diretor de Serviços de Mar-
keting, Recursos Humanos e
Comunicação, e Massaki
Hassuike, diretor técnico da
empresa.

Local, que estava sem condições de uso, ganhou área verde

DIVULGAÇÃO

O “Tooro Nagashi” de Re-
gistro, que este ano chega a
sua 54ª edição, pode se tornar
Patrimônio Cultural Imaterial
do País. No último dia 25, Si-
mone Toji e Naira Uehara,
respectivamente, técnica e
pesquisadora do IPHAN (Ins-
tituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional) estive-
ram em Registro para entre-
vistar moradores sobre o
“Tooro Nagashi”. Toji esteve
em Registro pela terceira vez.
Já Uehara visitou a cidade
pela primeira vez.

O IPHAN é órgão fede-
ral, vinculado ao Ministério
da Cultura, que há mais de
70 anos é responsável pela
implementação de políticas
de reconhecimento e preser-
vação do patrimônio cultural
brasileiro. Há duas catego-

“Tooro Nagashi” pode se tornar Patrimônio Cultural Imaterial
O patrimônio imaterial se

refere a bens culturais como
as festas, as danças, os sabe-
res, os ofícios etc. A falta de
documentação ou registro di-
ficulta a indicação do Tooro
Nagashi no patrimônio
Imaterial Nacional porque os
precursores como Ishizo
Sassai, Bunzo Kassuga,
Kasao Kassuga, Hajime Yo-
shimoto e Emyo Ishimoto já
faleceram. A população de
Registro, no entanto, deposita
confiança em Simone Toji e
Naira Uehara para que o ob-
jetivo seja alcançado. Outro
grupo do IPHAN está estu-
dando o tombamento de arqui-
tetura rural japonesa no tem-
po de colonização para o pa-
trimônio material nacional.

(Kuniei Kaneko, de
Registro)

rias do Patrimônio Cultural
que são Patrimônio material e
Patrimônio Imaterial. A cate-
goria de patrimônio material,
enquanto ação de políticas de

Estado, atua sobre bens cul-
turais como edificações, cen-
tro de urbanos, paisagens na-
turais, obras de arte, mobiliá-
rio, sítios arqueológicos, etc.

Naira Uehara (a esquerda) e Simoni Toji, durante visita a Registro

DIVULGAÇÃO

01 /11 (SÁBADO)
18h30h – Apresentação de
Wadaiko do Bunkyo de Re-
gistro
19h – Danças de Minyo Ya-
matokai do Bunkyo
19h30 – Bon Odori
23h – Encerramento

02/11 (DOMINGO)
9h – Culto às vítimas de aci-
dentes na BR 116, promoção
de Seicho-no-Ie(*)
15h – Demonstração de Sumô
16h30 – Apresentação de
Shows
17h – Cerimônia de Purifica-

ção do Rio Ribeira de Iguape
18h – Cerimônia de Abertura
18h30 – Culto Ecumênico
para as almas dos antepassa-
dos (Nichirenshu e outras reli-
giões)
19h30 – 54º Tooro Nagashi
(soltura dos barquinhos no Rio)

20h30 – Bon Odori
22h – Show Pirotécnico
(*)Próximo à ponte do Rio
Ribeira de Iguape. Os demais
eventos serão realizados na
Rua Miguel Aby-Azar
Informações pelos telefones:
13/3822-4144 ou 3822-2865

PROGRAMAÇÃO DO 54º TOORO NAGASHI

praça de alimentação que fi-
cará a cargo das entidades
Bunkyo e da Federação das
entidades Nikkeis do Vale do
Ribeira (Fenivar).

O Tooro Nagashi é tradi-
ção em diversas regiões do
Japão, sobretudo, no estado de
Nagasaki. Em Registro, é re-
alizado em homenagem aos
mortos vítimas do Rio Ribeira.
Originalmente, consistia de um
ritual budista em homenagem
às vítimas das bombas atômi-
cas lançadas pelos Estados

Unidos sobre as cidades japo-
nesas de Hiroshima, em 6 de
agosto de 1945) e Nagasaki,
em 9 de agosto de 1945.

Livro dos Recordes – Ape-
sar do cunho religioso e ser um
dos únicos do gênero no País,
a homenagem aos falecidos
conquista um aspecto cada vez
mais popular. Como nas duas
edições anteriores, por exem-
plo, haverá exibição de sumô.
O objetivo é entreter o público
e atrair novos praticantes para

a região. No passado – não
muito distante – , os organiza-
dores também cogitaram in-
cluir o Tooro Nagashi de Re-
gistro no Guinness World
Record (o antigo Guinness
Book, o Livro dos Recordes).

Uma das preocupações
constantes dos organizadores
tem sido a de proporcionar
conforto aos visitantes, espe-
cialmente os idosos. Para isso,
serão montadas arquibancadas
ao longo do rio e alguns tre-
chos receberão coberturas.

Como forma de oferecer
ainda mais comodidade, os in-
teressados podem fazer reser-
vas dos tooros via e-mail
(www.tooronagashi.nv.or.br)
ou pelo fone/fax: 13/3822-
4144 ou 3822-2865), enviando
o nome dos homenageados. O
pagamento – R$ 10,00 cada
barquinho – pode ser efetua-
do no dia. Os pedidos podem
ser individual ou para grupos,
mas recomenda-se inscrever
no máximo dois nomes em
cada barquinho.

(Aldo Shiguti)

Um grande show de inte-
gração cultural entre o Brasil
e o Japão reuniu na Praça da
Bandeira na Estância Turísti-
ca de Tupã (524 km da capi-
tal), cerca de 30 mil pessoas
na IV Nippon Fest realizada
nos dias 26, 27 e 28 de setem-
bro. O espaço público se trans-
formou durante o final de se-
mana em uma ponte da ami-
zade onde os laços culturais
entre os dois países, unidos há
exatamente um século, foi ob-
servado em todos os cantos,
nos traços genéticos, no sota-
que, no tempero e nos ingredi-
entes que ao longo do tempo
ganharam um toque tropical.

Maior em relação às três
primeiras edições, o IV Nippon
Fest evidenciou um fenômeno
que se vê em todas as regiões
do Brasil. A integração cultu-
ral entre brasileiros e japone-
ses. No espaço reservado para
as dezenas de expositores,
cada um com seu estande, mi-
lhares de pessoas prestigiaram
e adquiriram produtos típicos
do Japão como sushis, biscoi-
tos, bolachas, hashi, oniguiri,
roupas e camisetas com ideo-
gramas da cultura japonesa,
sorvetes de diversos sabores
e diversos outros produtos.

O taikô, instrumento de per-

CIDADES/TUPÃ

Nippon Fest atraiu um público
de cerca de 30 mil pessoas

cussão presente na história da
música japonesa há mais de
1.500 anos e que vem atrain-
do crianças e adolescentes de
outras etnias esteve presente
no evento. Japoneses que de-
sembarcaram no Brasil e des-
cendentes de italianos, portu-
gueses, italianos, espanhóis e
outras etnias mostraram com
quantos taikôs se constroem
laços de amizade e união en-
tre as nações amigas. Uma
verdadeira demonstração de
força, harmonia e disciplina,
características do próprio taikô,
atraíram milhares de pessoas
para o Espaço Cultural “José
Anselmo Filho - Zé Pretinho”,
durante a realização da festa.

Força – O presidente da As-
sociação Cultural, Esportiva e
Recreativa de Tupã (Acert),
Roberto Kawasaki, disse que
o Nippon Fest vem conquistan-
do seu espaço dentro do ca-
lendário turístico tupãense e se
transformou em um dos maio-
res eventos da região. “Nós
trabalhamos muito para que
conseguíssemos realizar o
evento, que mostra de forma
presente a força da cultura ja-
ponesa e o quanto é importan-
te a preservação dela para as
futuras gerações”, observou.

Shows movimentaram a quarta edição do Nippon Fest

DIVULGAÇÃO
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CIDADES/MANAUS

Empresas japonesas impulsionam
a economia do Amazonas

O Ciate Centro de Infor-
mação e Apoio ao Trabalha-
dor no Exterior) informa seu
próximos cursos e palestras
preparatórios para quem pre-
tende trabalhar no Japão. Na
terça-feira (7), o tema será
“Seguro de Saúde e Pensão
dos Assalariados”. Na quinta
(9), a palestra enfocará “Usos
e Costumes do Japão”. Os
eventos são gratuitos e acon-
tecem sempre das 14 às 16h.

No próximo domingo (12),
o Ciate promoverá o “Fórum
de Debates sobre Dekasse-
guis”. Com início às 10h, no
Nikkey Palace Hotel (Rua
Galvão Bueno, 425, Liberda-
de, São Paulo), o evento
constará de diversas pales-
tras como “Trabalho Ilegal
dos Menores Brasileiros no
Japão”, com Kimihiro
Tsumura (professor da
Univerdade Hamamatsu
Gakuin); “As Drogas Envol-

vendo Estrangeiros no Ja-
pão”, com Hideo Kato, do
Consulado Geral do Japão em
São Paulo; “Experiências de
um filha de dekassegui numa
Univerdade japonesa”, com a
acadêmica Flávia Yanase;
“Estrutura de Previdência e
Seguro Médico do Japão –
Procedimento de Inscrição
dos Estrangeiros Residentes
no Japão”, com Tatsuo Mu-
rakami, representante do Mi-
nistério da Saúde, Trabalho e
Bem-Estar Social do Japão;
“Dekassegui Empreendedor
– Caso de Sucesso”, com o
convidado Katsuji Kayasima.

Encerrando o evento, a es-
pecialista em comportamento
humano, Leila Navarro, abor-
dará o tema “Agilidade, Pro-
dutividade e Planejamento”.

O Ciate fica na Rua São
Joaquim, 381, 1º andar, sala 11.
Informações pelo telefone: 11/
3207-9014 ou 3209-0838

EM SÃO PAULO

Ciate realizará palestras e
fórum na próxima semana

Trabalhadores brasileiros no Japão são alvos de eventos em SP

DIVULGAÇÃO

Com mais de 30 empre-
sas no Pólo Industrial
de Manaus (PIM) e

responsável por mais de 20%
do total de investimentos, a co-
munidade japonesa se desta-
ca por ser uma das principais
parceiras do modelo Zona
Franca de Manaus (ZFM).
Além de contribuir economica-
mente com a região e impulsi-
onar o desenvolvimento do es-
tado, a comunidade industrial
japonesa participa de ações
sociais e ambientais.

Alfredo Homma, pesquisa-
dor da Embrapa Amazônia
Oriental, enfatiza a colabora-
ção da comunidade nipônica.
“Os japoneses chegaram com
grande peso na economia após
a queda da borracha, mas não
com um desenvolvimento ego-
ísta, e sim ensinando as cultu-
ras à população do Estado”,
explicou.

Homma ainda esclarece
que a colaboração bilateral
nipo-brasileira está em mudan-
ça. “Hoje o Japão não tem
mais o que ensinar para o Bra-
sil em questões agrícolas, en-
tão os japoneses devem inves-
tir em tecnologia e conheci-
mento. Será necessário naci-
onalizar os componentes do
PIM e trabalhar na despoluição
dos rios para manter sua con-
tribuição ambiental. Temos que
deixar de ser fornecedores de
matéria-prima e agregar valor,
e trabalhar o produto dessa bi-
odiversidade”, disse ele.

Oldemar Ianck, superin-
tendente adjunto de Projetos
da Superintendência da Zona
Franca de Manaus
(SUFRAMA), afirma que ao
longo da história, os japone-
ses incentivaram o cresci-
mento da Amazônia. “Eles

sempre foram além do re-
querido. Investem na gestão
ambiental, em projetos soci-
ais, além de nos emprestar
uma cultura gerencial base-
ada na eficiência e na ética.
Eles também fomentaram o
primeiro processo de indus-
trialização na Amazônia na
década de 30”, ressaltou
Ianck que afirmou também
que este foi um importante
passo para a região.

Além da ampla represen-
tação japonesa e para eviden-
ciar a importância da cultura
nipônica no estado, a 4º edição
da Feira Internacional da Ama-
zônia (FIAM), realizada nos
dias 10 a 13 de setembro abri-
gou estandes temáticos, expo-
sições fotográficas e oficinas
culturais em comemoração ao
Centenário da Imigração Japo-
nesa. A FIAM ainda realizou

seminários como “Imigração
Japonesa para a Amazônia:
Raízes, Perspectivas e Víncu-
los com o desenvolvimento re-
gional”, que reforçou a idéia de
que a presença dos japoneses
no Amazonas não se restringe
a contribuição para o desen-
volvimento de sua economia
como também alcança aspec-
tos culturais e sociais da região.

Social – Para o secretário
municipal extraordinário de
Projetos Especiais de Manaus,
Tsuyoshi Miyamoto, a exten-
são da cultura japonesa ultra-
passa de fato as barreiras eco-
nômicas. “Apesar de represen-
tarem menos de 10% do total
das indústrias instaladas em
Manaus, têm uma participação
de cerca de 30% da economia.
Mas as empresas japonesas
vêm também com o princípio

de contribuir com o lado soci-
al”, diz ele.

O pólo de duas rodas, com-
posto por montadoras japone-
sas mundias, são exemplos da
entrada das companhias japo-
nesas no desenvolvimento lo-
cal. A cadeia produtiva de
motocicletas corresponde a
mais de 70% dos componen-
tes fabricados no próprio país.
Entre as empresas estrangei-
ras, as japonesas são as que
mais investem com cerca R$
1,9 bilhão e respondem por
28% do faturamento. Além dis-
so, empregam trabalhadores
no PIM, com 22% na geração
de empregos no parque fabril,
fatores estes que contribuíram
significativamente para o de-
senvolvimento da região neste
último século.
(Thâmara Kaoru, especial
para o Jornal Nippak)

Estande da FIAM em comemoração ao Centenário da Imigração Japonesa

DIVULGAÇÃO

A Associação Brasileira de
Dekasseguis (ABD), em par-
ceria com o Sebrae (Serviço
Nacional de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas), promo-
ve na próxima segunda-feira
(06/10), às 19h, na sede do
Sebrae em Curitiba (PR), a pa-
lestra “Dekassegui Empreen-
dedor”. O evento é voltado
para ex-dekasseguis  que re-
tornaram recentemente ao
Brasil e, familiares que têm in-
teresse em iniciar um empre-
endimento, pois, fornecerá co-
nhecimentos para a avaliação
de possíveis oportunidades de
investimentos e negócios, a
partir de uma análise da evo-
lução da economia brasileira
nas últimas duas décadas.

A palestra é gratuita e, faz
parte do Programa Dekasse-
gui Empreendedor, uma parce-
ria Sebrae/BID/ABD voltado
para a capacitação empreen-
dedora do dekassegui através
de apoio educacional, técnico
e gerencial na implantação de
negócios no Brasil.

PALESTRA DEKASSEGUI
EMPREENDEDOR
QUANDO: DIA 06 DE OUTUBRO

(SEGUNDA-FEIRA), ÀS 19H

ONDE: SEBRAE – PR (RUA CAETÉ, 150,
BAIRRO PAROLIM, CURITIBA – PR)
INVESTIMENTO: ENTRADA GRATUITA

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
(41) 3233 – 8449 OU

PELO E-MAIL: ABD@ABDNET.ORG.BR

CIDADES/CURITIBA

ABD e Sebrae promovem
palestra para dekasseguis

Evento é voltado a dekasseguis

DIVULGAÇÃO

O Grupo Sempre Mulher
realizou no ultimo dia 28 (do-
mingo) mais uma edição do
seu tradicional yakissoba be-
neficente. O almoço foi reali-
zado no Buffet Tutti Noi (Joa-
quim Nabuco, 381 – Centro de
São Bernardo do Campo), ape-
nas no sistema drive thru.

Nesta edição, foram servi-
das 1.500 porções de Yakisso-
ba e as entidades beneficiadas
foram a Semea (Sementes do
Amanhã) e o Grupo de Estu-
dos Espíritas Lírio Branco.
Ambas realizam trabalho as-

sistencial em São Bernardo do
Campo.

O Grupo Sempre Mulher é
formado por cerca de 230 vo-
luntários e, desde sua forma-
ção, no ano 2000, apóia as
ações sociais do vereador
Hiroyuki Minami. Este foi o 17º
almoço beneficente realizado
pelo Grupo e por Minami, que
somado a outras atividades,
como jantares, boutiques, ba-
zares e bingos, somam mais de
R$ 180 mil destinados a enti-
dades filantrópicas de São
Bernardo do Campo.

CIDADES/SÃO BERNARDO DO CAMPO

Renda de Yakissoba do Grupo Sempre Mulher beneficia entidades

Minami com o Sempre Mulher: grupo é formado por 230 voluntárias

DIVULGAÇÃO
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Key Sawao e Ricardo Iazzetta
apresentam espetáculo no CCSP

Canto do
Bacuri

MARI SATAKE

Dia desses, falava com
um amigo, o querido consul-
tor dos assuntos imponderá-
veis, quando ele me pergun-
tou se eu já havia entrado na
igreja católica que fica na
Borges Lagoa, lá para baixo.

A razão da pergunta era
para me falar de um quadro
ali exposto. Falou-me que o
quadro retratava os mártires
japoneses. Mártires japone-
ses?  Não. Não conhecia e
nunca havia lido ou ouvido
falar a respeito. O que eu, até
então, conhecia da introdução
do cristianismo no Japão
ocorrida na época da expan-
são dos jesuítas mundo afo-
ra, eram algumas citações
caricatas a respeito da intro-
dução dos “tempurás” e
“casterás” na culinária japo-
nesa.

Naquele momento, achei
a conversa um pouco estra-
nha. Porém, habituada com
conversas e colocações es-
tranhas, quase me esqueci do
assunto. Semana passada,
novamente o assunto dos
mártires japoneses veio à
tona. Estávamos tratando dos
detalhes para a entrega de uns
donativos a uma instituição
localizada na Vila Mariana,
quando me sugeriu irmos até
a igreja da Borges Lagoa, pois
o livro dos mártires havia sido
relançado.

Feita a entrega dos dona-
tivos, fomos à igreja. Trata-
se da Igreja de São Francis-
co de Assis, localizada na Vila
Clementino, zona sul da cida-
de de São Paulo. Em seu in-
terior, um altar dedicado aos
26 Mártires do Japão. Cons-
truído pela comunidade cató-
lica japonesa de São Paulo, o
altar é ornamentado com o
quadro que retrata a
crucifixão dos 26 Mártires. O
quadro é de autoria de Do-
mingos Minoru Obata. Im-
pressionante. Diante dele,
somos levados a querer sa-
ber o que foi aquilo, quem
seriam aqueles seres japone-
ses assassinados daquela for-
ma juntamente com missioná-
rios brancos. Por quê?

Para saber um pouco so-
bre o fato ocorrido em Na-
gasaki no distante ano de
1549, temos o pequeno e pre-
cioso livro Os 26 Mártires do
Japão A Fé na Terra do Sol
Nascente escrito por Frei
Alécio Broering, OFM, atual-
mente em sua terceira edi-
ção. A sua leitura é um bom
começo para se saber um
pouco sobre a introdução do
cristianismo no Japão.

Interessante observar que
o cristianismo chegou ao Ja-
pão levado pelo jesuíta São
Francisco Xavier, no ano de
1549. Consta que na época
de sua proibição nas terras
japonesas, em 1587, já havia
algo em torno de 200 mil
adeptos. Apesar da proibição
imposta, quase dez após, ain-
da se verificava o fortaleci-
mento da comunidade
franciscana que acabou cul-
minando na decretação da
pena de morte aos 24 missio-
nários responsáveis, em de-

Mártires Japoneses?

zembro de 1596.
No dia 2 de janeiro de

1597, foi rezada a última mis-
sa no local doado pelo pró-
prio governante japonês aos
missionários. Em seguida, já
presos, partiram para o cár-
cere. A cruel pena a eles im-
posta, os condenava à muti-
lação de seus corpos e expo-
sição pública nas cidades
onde eram mais conhecidos,
Kyoto e Osaka para finalmen-
te saírem em peregrinação
rumo ao local determinado
para a crucifixão.

A longa jornada de 800
quilômetros até Nagasaki foi
feita com a escolta dos fero-
zes soldados japoneses sob o
rigoroso inverno e, ao invés
de provocar repulsa e escár-
nio aos condenados como
esperava o mandante da
pena, acabou fortalecendo a
fé entre os seguidores, a pon-
to de se juntarem ao grupo
dois outros fiéis clamando
pela própria morte, resultan-
do no final em 26 mortos.

Embora o cristianismo te-
nha sido banido do país por
decreto com a proibição da
permanência no país de mis-
sionários estrangeiros e a
proibição da entrada de es-
trangeiros por quase três sé-
culos, a antiga fé cristã per-
maneceu entre os descen-
dentes dos fiéis, conforme
pôde ser constatado pelos
primeiros novos missionários
a entrar no país, após a rea-
bertura das fronteiras aos
estrangeiros. Com surpresa,
verificou-se que a fé e a dou-
trina católica se propagaram
entre os descendentes dos
antigos cristãos que mesmo
sem a igreja e a presença de
padre, catequizavam e bati-
zavam as crianças de forma
leiga. Atualmente, a popula-
ção católica não deve ser su-
perior a 500 mil pessoas e
entre católicos e protestantes
são cerca de um milhão de
cristãos no Japão.

A razão, se é que há, de
meu amigo falar comigo com
certa insistência a respeito
deste episódio, eu desconhe-
ço. No entanto, possibilitou-
me saber um pouco a respei-
to deste fato histórico. Me-
lhor ainda, é que por vias tor-
tuosas, possibilitou-me um
belo passeio pelos confins de
minha infância, mas isto é
conversa para outro momen-
to.

MariSatake@gmail.com

Capa do livro Os 26 Mártires

REPROUÇÃO

No mês de outubro o
Centro Cultural São
Paulo dá prossegui-

mento a Semanas de Dança e
apresenta, de 8 a 19, o espetá-
culo “Pode-se apostar que o
homem desaparecerá, como
um rosto de areia no limite do
mar”. Coreografado e dirigido
pelos dançarinos Key Sawao
e Ricardo Iazzetta, o espetá-
culo foi um dos 11 trabalhos
selecionados na categoria ma-
nutenção na terceira edição do
Programa Municipal de Fo-
mento à Dança, cujo objetivo
é incentivar projetos de traba-
lho continuado de dança con-
temporânea e de difusão da
produção artística independen-
te.

Key Sawao e Ricardo
Iazzetta desenvolvem um tra-
balho artístico em parceria des-
de 1996, constituindo o núcleo
da Key Zetta e Cia. que agre-
ga e convida outros artistas
criadores e colaboradores ar-
tísticos para seus projetos
focados na pesquisa de lingua-
gens e suas inter-relações.

Ambos integraram a Cia
Tamanduá de Dança-Teatro
fundada por Takao Kusuno e
dançaram na Cia República da
Dança e Cia de Dança do
Staastheater de Kassel (Ale-
manha).

São colaboradores em di-
versos espetáculos da Pia
Fraus Teatro e professores
convidados da Cia2 do Balé da
Cidade de São Paulo.

Receberam o Prêmio
Klauss Vianna - Funarte/Pe-
trobrás para montagem de
Permitido sair e entrar, com
estréia prevista para o final do
segundo semestre de 2006.
Em 2005 através do Progra-
ma Residências Coreográficas
- Secretaria de Cultura do Es-
tado/Oficina Cultural Oswald
de Andrade criaram Obrigado

por vir - modo operante, onde
puderam concretizar diversos
aspéctos de sua parceria, apro-
fundando sua pesquisa e cri-
ando o primeiro trabalho para
grupo, fundando a Key Zetta
e cia. Receberam a Bolsa
Vitae de Artes 97 para pesqui-
sa em linguagens coreográfi-
cas com o projeto Sounds of
Myself e o Prêmio Estímulo
2004 da Secretaria Municipal
de Cultura com o espetáculo
Sorrindo encontrei minha pri-
ma. Ambos integraram a Cia.
República da Dança e a Cia.
do Staastheater de Kassel/Ale-
manha, dirigidas por Ana
Mondini. Além de tudo isso,
são colaboradores artísticos de
diversos projetos teatrais e tra-
balharam com os diretores
Francisco Medeiros, Ulisses
Cruz e Naum Alves de Souza,
entre outros.

Perfis – Key Sawao recebeu
a Bolsa Rede Stagium 2000
para pesquisa coreográfica

com o projeto A menina de lá,
trabalho inspirado em obra de
João Guimarães Rosa, e no
ano seguinte foi pesquisadora
convidada da Bolsa Rede
Stagium 2000/01. Recebeu o
Prêmio APCA/88 (Associa-
ção Paulista dos Críticos de
Arte). Foi assistente de dire-
ção de Gabriel Castillo (DV8)
em Lei de Nada para a Cia. 2
do Balé da Cidade de São
Paulo. Criou os solos Path,
Solos e Mudas, estes últimos
com a colaboração de Ricar-
do Iazzetta.

Ricardo Iazzetta formou-se
no Programa de Dança da The
Juilliard School of New York.
Além de intérprete e criador, é
autor de trilhas sonoras. Ator
convidado em Paraiso Perdido
- Teatro da Vertigem. Em 2004,
criou o solo Saídas de Emer-
gência com a colaboração de
Key Sawao. Intérprete-criador
convidado no projeto Todos os
doze - Cia. 2 do Balé da Cida-
de de S. Paulo/2005.

FICHA TÉCNICA
Direção: Key Sawao e Ricardo
Iazzetta
Grupo: Key Zetta e Cia.
Coreografia: Key Sawao e Ricar-
do Iazetta
Criação e interpretação: Daniel
Fagundes, Eliana de Santana,
Key Sawao e Ricardo Iazzetta
Coordenação de arte: Hideki
Matsuka
Luz: Domingos Quintiliano
Trilha sonora: Key Zetta e Cia.
Gênero: dança contemporânea.
Recomendação: 18 anos

SEMANAS DE DANÇA: PODE-SE APOSTAR

QUE O HOMEM DESAPARECERÁ, COMO UM

ROSTO DE AREIA NO LIMITE DO MAR”
QUANDO: DE 8 A 19 DE OUTUBRO.
QUARTA A SÁBADO, ÀS 21H; DOMINGO,
ÀS 20H

ONDE: CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

– SALA JARDEL FILHO (RUA

VERGUEIRO, 1000 – PARAÍSO)
TEL.: 11/3383-3402
LOTAÇÃO: 324 LUGARES

GRÁTIS

DURAÇÃO: 50 MIN.

Espetáculo dirigido e coreografado pelos dançarinos Key Sawao e Ricardo Iazzeta no CCSP

DIVULGAÇÃO

Os cem primeiros enge-
nheiros nikkeis formados em
engenharia no Estado de São
Paulo pelo Instituto de Enge-
nharia serão homenageados no
próximo dia 18 de outubro. O
objetivo é prestar um tributo da
notável contribuição prestada
na formação da área e no de-
senvolvimento dos diversos
setores da engenharia brasilei-
ra. A homenagem faz parte das
comemorações do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil.

A homenagem foi proposta
por uma comissão formada por
vários profissionais do institu-
to, entre eles o engenheiro
Mário Izumi Saito. Aos profis-
sionais, o instituto entregará um
diploma, uma medalha, além de
um jornal contando a trajetó-
ria dos homenageados. “Feliz-
mente, mais de 50% deles es-
tão vivos”, comemora Mário
Saito, que espera contar com
a presença maciça de todos ou
de seus representantes.

Segundo ele a procura pe-
los profissionais foi árdua e

COMUNIDADE

Instituto de Engenharia homenageia engenheiros nikkeis

Os cem primeiros engenheiros nikkeis receberão homenagens

JORNAL NIPPAK

Takeshi Suzuki, responsável
pela construção do Bunkyo e
do Kinkaku-ji do Brasil.

Uma pesquisa realizada
pela comissão levantou que
Takeo Kawai, é o primeiro en-
genheiro Nikkei formado em
engenharia civil em São Paulo
pelo Mackenzie, em 1931.
Harumi Ohno é a primeira mu-
lher nikkei engenheira civil, for-
mada pela Poli, em 1957, e úni-
ca que será homenageada. A
cerimônia de diplomação acon-
tecerá nas dependências do
Instituto às 15h, e a comissão
espera contar com a presença
dos diplomados ou de seus fa-
miliares e representantes.

HOMENAGEM AOS ENGENHEIROS NIKKEIS

QUANDO: DIA 18 DE OUTUBRO

HORÁRIO: ÀS 15 HORAS

ONDE: DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO DE

ENGENHARIA - AV. DR. DANTE

PAZZANESE, 120 - VILA MARIANA -
SÃO PAULO CEP 04012-180.
INFORMAÇÕES: (11) 3466-9200
(MÁRIO IZUMI SAITO); NO SITE

WWW.IENGENHARIA.ORG.BR/
CABECALHOS/EVENTOS/JAPAO/FORMJAPAO

gratificante, principalmente a
procura até o último engenhei-
ro. Todos os profissionais fo-
ram localizados pela comissão
após meses de trabalho inten-
so. “Foi um grande desafio para
nós, uma mobilização muito
grande. O evento promete ser
diferente por que a maioria dos
homenageados são idosos com
mais de 80 a 90 anos. O mais
novo é Nozomu Makishima
(engenheiro agrônomo forma-

do pela Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz –
ESALQ, em 1955), que está
com 76 anos. Estamos toman-
do todos os cuidados possíveis,
será um trabalho feito de co-
ração”, ressalta Saito.

Personalidades nikkeis fa-
zem parte do seleto grupo de
engenheiros homenageados
como Kokei Uehara, presiden-
te da Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa (Bunkyo) e
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EXPOSIÇÃO

Museu do Paraná expõe desenhos
de crianças de Nishinomiya

JAPARAZZO
                                                POR HERMES SUZUKI

Encontro centenário na ABL

Essa semana comemora-
mos o centenário da morte de
Machado de Assis, o escritor
que fundou a Academia Bra-
sileira de Letras - ABL - no
Rio de Janeiro. Coincidente-
mente, há algumas semanas
ocorreu um seminário no
mesmo local para comemo-
rar o centenário da imigração
japonesa, e discutir a Litera-
tura e Letras entre o Brasil e
o Japão.

O evento foi comandado
pelo presidente da ABL, Cí-
cero Sandroni, ao lado do
cônsul geral do Japão, Masa-
hiro Fukukawa. Entre os con-
ferencistas estavam os
escritores japoneses Hideho
Kindaichi e Yoshiaki Oida,
que falaram sobre as quatro
estações do ano e a natureza
na literatura japonesa. Estive-
ram também os escritores
brasileiros Arnaldo Niskier e
Nelson Savioli, que relataram
suas experiências com o povo
japonês.

Após o seminário, apro-
veitando que eu estava na fa-
mosa Academia de Letras,
não resisti e fui conhecer as
poltronas dos Imortais. Foi um
momento inesquecível, pois
além de conhecer o recinto
onde os Imortais se reúnem,
um dos seguranças acendeu
os lustres para iluminar a sun-
tuosa sala, e fez questão de
mostrar a escrivaninha e os
objetos pessoais de Macha-
do de Assis.

Realmente voltei no tem-

po, sentei nas poltronas luxu-
osas e imaginei estar há um
século, mesma época em que
meus ancestrais vinham do
Japão em busca de novos
desafios no Brasil.

Ao terminar a visita, em
frente ao prédio da ABL fiz
questão de registrar esse mo-
mento especial. Quando a
máquina tirou a foto, percebi
que um senhor passou na
frente da câmera, então fiz
mais uma vez a pose e cliquei.
Entretanto, quando chego no
escritório e revejo as fotos,
dei um pulo da cadeira, pois
o homem que passou no exa-
to momento do disparo do
flash, para mim era o Macha-
do de Assis.

Fisicamente eu sei que é
impossível, mas as energias
emanadas naquele momento,
possibilitaram um “voo
paranoico” e bem “tranquilo”,
como um “linguista” que per-
de o dom de acentuar os “ca-
rateres”, e de acordo com a
nova regra da literatura por-
tuguesa todas as palavras es-
tão corretas. Então, eu acre-
dito que realmente é o Ma-
chado de Assis, obrigado por
esse encontro centenário, no
centenário da imigração japo-
nesa.

Fui....Japarazzo

*Hermes Suzuki, universitário,
descendente de samurais ar-
queiros, viajante dos quatro can-
tos do mundo.
E-mail: suzukinho@uol.com.br

HERMES SUZUKI

“Foi inesquecível. É como se tivesse voltado no tempo”

Recinto abrigou evento alusivo ao Centenário da Imigração

OMuseu de Arte de Lon-
drina e a Biblioteca
Pública Municipal

inauguraram nesta quarta-fei-
ra (1º de outubro), a Exposi-
ção Itinerante de Pinturas das
Crianças da Cidade de Nishi-
nomiya (Kapão), co-irmã da
cidade de Londrina.

A exposição ficará em car-
taz na Biblioteca Municipal até
dia 11 e será apresentada de-
pois no Centro Culttural Zona
Norte (de 14 a 21 de outubro)
e Biblioteca Ramal Vila Nova
(de 23 a 31 de outubro).

“Visando o estímulo às ar-
tes e o intercâmbio cultural,
aproveitamos o mês de outu-
bro [mês do dia da criança],
para que esta mostra compos-
ta por 18 trabalhos circule em
espaços públicos para divulgar
a expressão artística das cri-

O Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social) realiza-
rá  a 2ª Grande Exposição de
Arte, aberta ao público de 9 a
19 de outubro, a partir das 12h,
de segunda a sexta, e das 10h,
nos finais de semana.

A Grande Exposição de
Arte Bunkyo é um evento que
premia diversas modalidades
artísticas do circuito brasileiro
de arte, como pintura, escultu-
ra, gravura, desenho, fotogra-
fia, arte em craft e arte mista.

O evento recebeu inscri-
ções de 30 de junho a 4 de ju-
lho. A Comissão de Artes de-
finiu os premiados nas modali-
dades Artes Plásticas (Biten e
Contemporâneo) e Arte em
Craft. Do total de artistas ins-
critos, 131 tiveram seus traba-
lhos selecionados.

Dentro das categorias, fo-
ram escolhidas 51 obras de
Arte Contemporânea, 94 de
Arte Biten (ou Figurativa) e 98
de Arte em Craft.

Na cerimônia de inaugura-

ARTES

Bunkyo realizará a 2ª Grande Exposição de Arte

Japão e residentes no Brasil,
bem como nisseis e sanseis.

A exposição itinerante foi
para Brasília (Museu Nacional
de Belas Artes) e, no Japão,
pôde ser vista em Hyogo (Hall
Sanchika de Kobe), Ehime
(Museu de Belas Artes Miura
- Matsuyama) e Kanagawa
(Galeria do Povo de Yokoha-
ma). Atualmente está em Ku-
mamoto, e poderá ser vista
entre os dias 15 e 26 de outu-
bro na Sede do Museu de Arte
da Província de Kumamoto.

(do site do Bunkyo)

2ª GRANDE EXPOSIÇÃO DE
ARTE BUNKYO
QUANDO: DE 9 A 19 DE OUTUBRO. DE

SEGUNDA A SEXTA, DAS 12H ÀS 18H.
SÁBADOS E DOMINGOS, DAS 10H ÀS 18H.
ABERTURA: DIA 8, A PARTIR DAS 18H.
DIA 19 DE OUTUBRO (ÚLTIMO DIA), DAS

10 ÀS 15H

ONDE: BUNKYO (RUA SÃO JOAQUIM, 381
- LIBERDADE – SP)
INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755
ENTRADA GRATUITA

ção da mostra, que ocorrerá no
dia 8 outubro, às 18 horas, se-
rão entregues os seguintes prê-
mios:

Medalhas de Ouro (3) -
Passagem nacional + R$
500,00 (quinhentos reais)

Medalhas de Prata (6) -
Prêmio Acrilex

Medalhas de Bronze (9) -

Prêmio Acrilex
Menções Honrosas (15)
Os trabalhos da 1ª Grande

Exposição de Arte Bunkyo,
realizada em 2007, compuse-
ram a mostra “Trajetória dos
Cem Anos dos Artistas Plásti-
cos Nikkeis no Brasil”, com 70
obras de cerca de 40 artistas
plásticos, desde os nascidos no

Grande Exposição premia diversas modalidades artisticas

Mostra será inaugurada no dia 8

REPRODUÇÃO

anças da cidade de Nishinomi-
ya, onde ao mesmo tempo es-
tão sendo divulgados na gale-
ria World Children os trabalhos
das crianças de Londrina”, dis-
se a diretora do Museu de
Arte, Sandra Jóia, em entre-
vista ao Jornal Nippak.

“Trata-se de uma oportuni-
dade para conhecer os traba-
lhos das crianças japonesas da
mesma faixa etária”, conta a
diretora, lembrando que o pro-
jeto se desenvolve desde a dé-
cada de 80, coordenado pela

Secretaria Municipal da Cultu-
ra de Londrina, inicialmente
através da Biblioteca Infantil
Municipal e a partir de 98 pelo
Museu de Arte, que encampou
a idéia e desde então segue
com o mesmo propósito. Em
contrapartida, explica Sandra
Jóia, o intercâmbio serve para
estimular os alunos da rede
municipal. “Anualmente rece-
bemos cerca de 300 trabalhos
dos quais selecionamos 30 e os
enviamos para o Japão, que por
sua vez selecionam 18 para a

exposição”, comenta Sandra
Jóia, acrescentando que, excep-
cionalmente este ano, o Museu
de Arte encaminhou também
para a galeria World Children
30 trabalhos do “Gravura em
Londrina”, projeto que reúne
obras de alunos da periferia e
que este ano encontra-se na ter-
ceira edição.

O Museu de Arte de Lon-
drina fica na Rua Sergipe,
640. Informações pelo tel.:
43/3337-6238.

(Aldo Shiguti)Intercâmbio acontece desde 80

Mostra no Museu de Arte de Londrina apresenta 18 desenhos de crianças da cidade de Nishinomiya

REPRODUÇÃO
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CENTENÁRIO

ESPM dedica Semana em
homenagem à cultura japonesa

Para comemorar o Cen-
tenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil, a

ESPM realiza a semana de
eventos que mesclam cultura,
entretenimento e negócios, a
partir de segunda-feira (6 de
outubro), e segue até sexta-
feira (10), em série de ativida-
des abertas ao público e com
entrada franca.

Kasato Maru - Travessia do
Conhecimento, é o tema da
semana e visa homenagear a
cultura japonesa, por meio de
inúmeras atividades como dan-
ça flamenca, palestras com
foco nas relações Brasil – Ja-
pão, exibição de filmes,
workshops de origami, culiná-
ria japonesa, mangás e expo-
sição de objetivos típicos.

Durante o evento serão dis-
cutidos temas como a impor-
tância da participação dos imi-
grantes e descendentes para o

... como a exibição do longa “Ohayo”, de Ozu

Idéia é homenagear comunidade através de eventos...

outras atividades, haverá a
palestra “Os nikkei no Japão
sob o enfoque de mercado”,
com Milton Toshio, superinten-
dente executivo do Banco
Real. No dia 9 de outubro,
quinta-feira, acontecerá a pa-
lestra “Como a visão japonesa
de propaganda encontra espa-
ço no mundo ocidental”, com
Alexandre Mutran, diretor de
atendimento da Dentsu Latin
America.

No encerramento, sexta-
feira, haverá a mesa redonda
sobre o modo japonês de ad-
ministração com a empresária
Chieko Aoki, da rede Blue
Tree Hotels e o professor
Edmir Kuazaqui, com media-
ção de Celso Matsuda. A pro-
gramação completa está dis-
ponível no site www.espm.br
ou pelo telefone (11) 5085-
4600.

SEMANA CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO

JAPONESA NO BRASIL

KASATO MARU – TRAVESSIA
DO CONHECIMENTO
QUANDO: DE 6 A 10 DE OUTUBRO. DE

SEGUNDA S EXTA-FEIRA

ONDE: ESPM CAMPUS PROFº
FRANCISCO GRACIOSO (RUA DR.
ÁLVARO ALVIM, 123, VILA MARIANA,
SÃO PAULO)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/5085-4600
WWW.ESPM.BR

ENTRADA FRANCA

desenvolvimento
econômico brasilei-
ro e a influência da

propaganda japonesa no mun-
do ocidental entre outros.

Na terça-feira (7), entre

MARCUS IIZUKA

DIA 6/10 (SEGUNDA-FEIRA)
Das 9h às 9h30 - Dança Flamen-
ca com dançarinas japonesas
Parceria: Grupo de Dança - Profª
Mari Tozuca
Local: Quadra ESPM
Exposição de objetos da cultura
japonesa
Local: Sala de Estudos

Das 13 às 14h - Saber com Sa-
bor: Workshop de Origami
Palestrante: Professora Kasuyo
Yamada
Local: Sala C 413

DIA 7/10 (TERÇA-FEIRA)
Das 9h às 9h30 - Intervenção
Cosplay
Parceria: Cosplay Brasil
Local: Quadra ESPM

Das 13h às 15h – Global Affairs
“Desenvolvimento econômico
brasileiro: a participação dos imi-
grantes e descendentes de japo-
neses”

PROGRAMAÇÃO

Palestrante: Alexandre Uehara
Local: Auditório Philip Kotler

Das 15h às 16h – Workshop -
Culinária Japonesa
Parceria: Centro Acadêmico
Local: Sala C406

Das 19h30 às 21h – “Os Nikkei
no Japão sob o enfoque de merca-
do”
Palestrante: Miltom Toshio Na-
kamura – Banco Real
Local: Auditório Renato Castelo
Branco

DIA 8/10(QUARTA-FEIRA)
Das 13 às 14h - Saber com Sabor
Palestra: “Sol Nascente: um rela-
to foto-geográfico-histórico da
imigração japonesa”
Palestrante: Professor Edmir
Kuasaqui
Local: Sala C409

Das 15h às 16h – Worskhop de
Mangá

Parceria: Areae Escola de Man-
gá
Local: Sala C407

Das 19h30 às 21h - Exibição de
filmes japoneses – “Ohayou”
(Bom Dia), de Yasujiro Ozu
Local: Auditório Renato Castelo
Branco

DIA 9/10 9QUINTA-FEIRA)
Das 9h às 9h30 - Intervenção
Dança dos Ancestrais
Parceria: Associação Cultural da
Saúde
Local: Quadra ESPM

Das 13h30 às 15h - “Como a vi-
são japonesa de propaganda en-
contra espaço no mundo ociden-
tal”
Palestrante: Alexandre Mutan –
Dentsu
Local: Auditório Renato Castelo
Branco

Das 15h às 16h – Workshop de

Origami
Local: Sala C407

Das 19h30 às 21h – Exibição de
filmes: Oharu – A Vida de Oharu,
de Kenji Mizoguchi
Local: Auditório Renato Castelo
Branco

DIA 10/10 (SEXTA-FEIRA)
Das 9h às 9h30 - Intervenção Lu-
tas Marciais
Parceria: Kyokushin Karate – Li-
berdade Dojo
Local: Quadra ESPM

Das 13h30 às 16h - Mesa-redon-
da sobre o modo japonês de admi-
nistração
Palestrantes: Chieko Aoki e Edmir
Kuazaqui
Mediação: Celso Matsuda
Apresentação: Sérgio Pio Ber-
nardes
Local: Auditório Renato Castelo
Branco
Mediação: Celso Matsuda

EXPOSIÇÃO

James Kudo realiza individual
em Galeria de Tóquio

Inaugurada no úl-
timo dia 2 (quinta-fei-
ra), a quinta mostra
individual na capital
japonesa do artista
plástico nikkei James
Kudo prossegue até o
próximo dia 19 na
Galeria Promo-arte,
Galeria bldg 2F, no
bairro de Shibuya, em
Tóquio, no Japão.
São exibidos quinze
pinturas inéditas (ta-
manhos variáveis)
óleo e acrílica, além
de um site-specific
ao público japonês. O artista
discute os limites e a
hibridização do urbano/nature-
za, sob uma perspectiva pop e
figurativa, dando as suas pin-
turas um aspecto de colagem.
Muitas das obras têm títulos ou
frases inspiradas em canções
de bandas pop. Casas, lagos,
animais e texturas de fórmicas/
madeiras são elementos recor-
rentes em seu discurso e se
fazem presentes nas novas
obras.

Kudo teve um ano agitado,
por conta das comemorações
do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil. Atual-
mente participa das mostras
coletivas “Creative Art Session
2008”, no Museu da Cidade de
Kawasaki; Théâtres des
SENS, em Tóquio, e da “Tra-
jetória dos Cem Anos dos Ar-
tistas Plásticos Nikkeis no Bra-
sil”, em cartaz no Prédio Prin-
cipal do Museu de Arte do
Município de Kumamoto. No
dia 14 de outubro, participa do
11º Leilão “Pratos para Arte”,
promovida pela Associação
Cultural de Amigos do Museu
Lasar Segall, em São Paulo.
Em novembro, terá obras na
exposição do Espaço Cultural
Japan International Coopera-
tion Agency (JICA), em Yoko-
hama.

Participou também das co-
letivas “Nippon - 100 Anos de
Integração Brasil-Japão”, cu-
rada por Denise Mattar, no
Centro Cultural Banco do Bra-
sil (CCBB) do Rio de Janeiro
e Brasília;  “Nipo-Brasileiros
no Acervo da Pinacoteca”,
curada por Ana Paula Nasci-
mento, na Pinacoteca do Es-
tado de São Paulo; “Heranças

do Japão”, no Espaço Cultural
Casa do Lago  da Universida-
de de Campinas (UNICAMP)
e “Arte Brasileira Contempo-
rânea - 18 Propostas”, curada
por Celso Fioravante, na Ga-
leria Murilo Castro, em Belo
Horizonte.

Individuais – Representado
no Rio de Janeiro pela Galeria
Laura Marsiaj Arte Contem-
porânea, em Ipanema, o artis-
ta teve suas obras expostas na
feira Scope, em junho passa-
do, em Basel (Suíça). Fez par-
te também de uma coletiva no
espaço carioca em janeiro pas-
sado, onde novos artistas re-
presentados mostraram traba-
lhos inéditos. Teve individuais
no Instituto Cultural Brasileiro
Americano, em Washington,
em 2003; no Museu de Arte
de Ribeirão Preto (MARP),
em 1996; na Fundação Mokiti
Okada (MOA), em 1993, além
de quatro mostras na Promo-
Arte (04 - 01 - 95 - 94), entre
outras.

Canadá, Alemanha, Esta-
dos Unidos, além de Brasil e
Japão, são os países onde ele
já expôs. Kudo, que tem 41
anos, se formou no Centro
Universitário Belas Artes de
São Paulo, em 1990, e fez cur-
so na Art Student League, em
Nova Iorque, onde morou por
quase dois anos.

A Galeria Promo-Arte -
GALERIA bldg 2F, que funci-
ona de terça-feira a domingo,
das 12 às 19h, fica na
Jingumae 5-51-3, em Shibuya-
ku, Tóquio, no Japão. O tele-
fone é 81 - 3 - 3400 - 1995 e o
website é www.promo-
arte.com.

Mostra ficará aberta ao público japonês até 19 de outubro

REPRODUÇÃO

Artista discute os limites e a hibridização
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BANCOS

Nossa Caixa reinaugura matriz
com projeto de Paulo Yokomizo

Aagência  matriz  do
Banco  Nossa Caixa,
localizada desde 1956

na Rua XV de Novembro, 111,
no centro de São Paulo, foi
reinaugurada no último dia 29.
Após oito meses em reforma,
a unidade reabrirá ao público
com instalações mais amplas,
modernas e confortáveis. O
projeto é assinado pelo arqui-
teto Paulo Yokomizo em con-
junto com a área técnica do
banco. O investimento foi de
R$ 1,9 milhão.

Os três pisos da unidade so-
mam 1.476 m². A área de aten-
dimento foi ampliada em 80,3 m²,
de forma a oferecer maior con-
forto aos clientes. Além da en-
trada principal pela Rua XV de
Novembro, a agência volta a ter
acesso pela Rua Álvares Pen-
teado, 70. As reformulações in-
cluíram ainda a revisão das ins-
talações hidráulicas e a substi-
tuição de todo sistema elétrico e
de iluminação, assim como da
rede de telemática (telefonia e
informática).

Com 38 mil clientes, a agên-
cia matriz é a unidade da Nos-
sa Caixa que concentra o
maior número de transações.
Para atender à demanda, o

espaço está equipado com 11
terminais de auto-atendimen-
to, 24 guichês de caixa e uma
equipe composta por 54 funci-
onários.

A unidade está adaptada
para receber clientes e funci-
onários portadores de neces-
sidades especiais. Todos os
terminais de auto-atendimen-
to são acessíveis aos cadeiran-
tes e adaptados para o uso de
deficientes visuais. A agência
oferece ainda pisos táteis e
banheiros adaptados de acor-
do com as normas da Associ-
ação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

O projeto ainda levou em
conta conceitos de sustentabi-
lidade e eficiência energética.
O sistema de iluminação, por
exemplo, utiliza luminárias de
alto rendimento com lâmpadas
de menor consumo e alta lumi-
nosidade. O sistema de ar con-
dicionado, por sua vez, é do tipo
água gelada com condensação
a ar e foi projetado para produ-
zir com alta eficiência e baixo
consumo de água e energia. O
ar-condicionado também utiliza
gás refrigerante ecológico em
vez de dos poluentes CFCs
(clorofluorcarbonados).Fachada da agência matriz da Nossa Caixa no centro de São Paulo

DIVULGAÇÃO

CONCESSIONÁRIAS

Espaço Motors recebe
certificação da Toyota

A Espaço Mo-
tors, de Curitiba
(PR) é mais uma
das concessionárias
da marca a receber
o certificado TSW.
“O TSW é uma for-
ma de avaliarmos
toda a operação de
vendas sob o ponto
de vista da satisfa-
ção do cliente”, de-
fine Luiz Carlos
Andrade Junior, vice-presiden-
te da Toyota Mercosul. O pro-
grama estabelece padrões su-
periores de atendimento aos
clientes e exige que a conces-
sionária mantenha aquelas con-
dições de excelência conforme
avaliação dos próprios clientes.
“Buscamos, desta forma, pro-
porcionar a melhor experiência
em todas as fases do processo
de venda desde a prospecção
até a entrega do produto ao con-
sumidor”, completa Andrade.

A cerimônia de entrega do
TSW ocorreu nesta terça-fei-
ra (30), na sede da concessio-
nária Espaço Motors, em Cu-
ritiba. “É com muito orgulho e
satisfação que a Toyota con-
cede mais um certificado
TSW. Este reconhecimento
demonstra que mais um de
nossos parceiros de negócios
está no rumo certo para con-
quistar a satisfação dos nos-
sos clientes, ao mesmo tempo

em que é estimulado a prati-
car a melhoria contínua dia
após dia”, completa Andrade.

Mercado regional – A Toyo-
ta possui 10 concessionárias
em 9 cidades do Paraná (Cas-
cavel, Curitiba, Londrina, Ma-
ringá, Pato Branco, Ponta
Grossa, Santo Antonio da Pla-
tina, Toledo e Umuarama). No
Brasil, são 122 no total.

O Estado do Paraná é o
terceiro mercado da Toyota no
País, atrás apenas de São Pau-
lo e Minas Gerais. Neste ano,
até o final de agosto, as ven-
das no Paraná representaram
6,4% do total de unidades ven-
didas no território brasileiro,
onde a Toyota detém atual-
mente 2,6% do mercado naci-
onal de automóveis (de janei-
ro a agosto de 2008).

Paraná é o terceiro mercado da Toyota no País

DIVULGAÇÃO

O lançamento
da linha Yamaha
2009 de waverun-
ners inaugurando a
nova série FZ - iné-
dita no mercado
mundial de jets, e a
produção do motor
de popa F20 na fá-
brica de Manaus,
foram as principais
novidades da Ya-
maha Motor Cor-
poration no São Paulo Boat
Show 2008, encerrado dia 1º
de outubro, no Transamérica
Expo Center, em Santo Amaro,
São Paulo.

Com um estande privilegi-
ado de 450 m², a empresa mais
uma vez se destacou em uma
edição do São Paulo Boat
Show, considerado o maior
salão náutico indoor da Amé-
rica Latina.

No espaço os visitantes
conferiram os novos Yamaha
FZR e FZS que integram o
surpreendente motor SHO e o
exclusivo casco construído
com a fibra NanoXcel. Como
resultado, manobras rápidas e
precisas que ligam, verdadei-
ramente, o condutor à sua
máquina.

Outra novidade em primeira
mão foi anunciada a parceria
entre a Yamaha Náutica e a
YachtBrasil. Sucesso no salão
náutico do ano passado, os mo-

tores diesel centro-rabeta da li-
nha Hydra Drive agora fazem
parceria com a linha Evolution
Boats da YachtBrasil. Com uma
performance superior e com
uma relação custo-benefício
atraente, o motor Hydra-Drive
com 315 HP foi eleito para equi-
par o Evolution 310 Express
Cruiser, que, nesta embarcação
em especial, propicia excelente
performance e eficiência (top de
40 milhas), baixo nível de con-
sumo, baixíssimos níveis de ruí-
do e de emissão de gases.

De acordo com Eslei
Giarolla, gerente de marketing
e vendas da Yamaha Náutica,
“Todas as novidades confir-
mam o conceito de desenvol-
vimento de produtos da Yama-
ha, o Power With Intelligence,
segundo o qual os produtos da
empresa, além de grande po-
tência, têm a melhor perfor-
mance na união da velocida-
de, dirigibilidade e economia”.

NÁUTICA

Yamaha lança produtos
tecnológicos na SP Boat Show

DIVULGAÇÃO

LInha Yamaha 2009 na SP Boat Show

Chega ao mercado o novo
projetor da Hitachi, o CPX3
3LCD, com resolução WXGA
— que possibilita o uso sem a
necessidade de desligar as lu-
zes da sala — desenvolvido
especialmente para projeção
em laptops em formato
widescreen, além da luminosi-
dade de 2.000 ANSI lumens
com qualidade profissional. Ele
pode ser utilizado por até duas
mil (2.000) horas sem precisar
trocar o filtro.

O CPX3 da Hitachi foi es-
pecialmente desenvolvido para
ser utilizado com notebooks de
tela widescreen e imagens em
16:10. Além disso, o novo pro-
jetor possui um terminal
HDMI, permitindo a entrada

de sinais digitais, como os de
aparelhos de DVD e HD, para
o projetor. Suas lentes amplas
possibilitam que o aparelho
seja utilizado próximo à tela
sem obstruções, o que também
permite que imagens maiores
sejam projetadas num espaço
pequeno. O CPX3 também é
extremamente leve (pesa
1,360 kg ), o que o torna total-
mente portátil.

PROJETORES

Hitachi apresenta o novo CPX3

O CPX3 da Hitachi

DIVULGAÇÃO

Outra novidade é o novo
controle remoto, com “My
Source” e funções de volume.
Há ainda as funções closed
caption e a “input naming” —
esta última permite personali-
zar o aparelho com caracterís-
ticas como o nome da pessoa
ou da empresa que o utiliza.

Como dispositivo de segu-
rança, o CPX3 inclui as fun-
ções “My Screen PIN”, “My
text” e “Transition Detector”,
que desliga o projetor caso ele
seja retirado de sua posição
inicial. O CPX3 possui ainda
caixas de som internas de 1W,
que dispensam o uso de dispo-
sitivos externos de áudio, ao
mesmo tempo em que mantém
um nível baixo de ruído.

A Igreja Adventista do Séti-
mo Dia Nipo-Brasileira irá re-
alizar de 6 (segunda-feira) a 10
(sexta-feira) de outubro a par-
tir das 20 horas, o Curso Gra-
tuito Como Deixar de Fumar
em 5 Dias. O curso terá pales-
tras ministradas por pedagogos,
fisioterapeutas, nutricionistas e
médicos da Faculdade de Me-
dicina da USP.

TABAGISMO

Igreja Adventista realiza curso
para parar de fumar

O curso não visa o uso de
medicamentos. Durante o cur-
so serão abordados os males
físicos, as questões psicológi-
cas e a força espiritual.

O curso será realizado na
Rua Mauro, 32 (próximo ao
metrô Saúde).

Informações pelo tel: 11/
5581-5451 ou 5589-6704. E-
mail: otani@hotmail.com

BENEFICENTE

Grupo Escoteiro Caramuru
realiza Bazar no dia 19

O Grupo Escoteiro Cara-
muru, através da Comissão de
Mães, realiza no próximo dia
19, das 10 às 17h, na sede do
Grupo Escoteiro Caramuru
(Zona Sul de São Paulo), o seu
tradicional Bazar Beneficente
e que este ano terá como tema
“Os Movimentos de São Pau-
lo”. Haverá bingo com distri-
buição de bons prêmios, apre-
sentações artísticas, leilões de
lindas pinturas doadas por re-
nomados artistas, diversos sor-
teios, belíssimo artesanato fei-
to pacientemente pelas mães,
barracas de diversões para as
crianças, deliciosos churras-
cos, comidas típicas como ya-
kissoba, sushi, harumaki,
oniguiri, guiozá, pastéis,

batatinha frita, mini-pizzas, so-
nho, bolos e doces, salada de
frutas e sucos, além de bebi-
das, mercadinho.

Parte do que for arrecada-
do será destinado a entidades
beneficentes e outra parte será
revertido em prol dorçamento
do Grupo.

BAZAR BENEFICENTE DO GE
CARAMURU “OS MOVIMEN-
TOS DE SÃO PAULO”
QUANDO: 19 DE OUTUBRO (DOMINGO),
DAS 10 ÀS 17H

ONDE: SEDE DO GE CARAMURU (RUA

JOSE DO PATROCÍNIO, 550 (TRANSPORTE

GRATUITO DO METRÔ ANA ROSA ATÉ O

EVENTO)
MAIS INFORMAÇÕES NO SITE:
WWW.GECARAMURU.ORG.BR

Parte da arrecadação será destinada a entidades beneficentes

DIVULGAÇÃO

O Colégio Oshiman realiza
hoje (4), a partir das 8h30, o 3º
Concurso de Oratória. Trata-se
de um evento disputado por
alunos do Ensino Fundamental
os quais defendem textos de
sua autoria nos seguintes idio-
mas: português, inglês, japonês
e espanhol. Agrupados em qua-
tro categorias de acordo com a
faixa etária, os estudantes en-
frentam uma platéia lotada, co-
locando a prova suas idéias,
criatividade e expressividade.

Local: Rua Ferdinando
Galiani, s/nº, Vila Mariana

ORATÓRIA

Colégio Oshiman realiza
3ª edição de Concurso

(SP). Informações pelo tel.:
11/5904-2456.
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Sem verba, CBS aciona “plano B”
para disputar Mundial da Estônia

TÊNIS DE MESA/ARTIGO

As últimas participações
internacionais do Brasil

1) Campeonato Ibero
Americano Infantil e Juvenil
em Vina del Mar (Chile) –
Destaque para as equipes da
Espanha e Portugal; a equipe
brasileira formada por Fernan-
do Yamazato, Paulo Rocha,
Karin Fukushima, Amanda
Marques, Jeff Yamada e Eric
Jouti, não conseguiu nenhuma
medalha de ouro na competi-
ção: Fernando e Paulo (bron-
ze em equipes), Paulo (bronze
no individual), Jeff Yamada e
Eric Jouti (bronze em duplas e
equipes), Karin e Amanda
(Bronze em equipes) e Fer-
nando (bronze no individual)

2) Campeonato Sul-Ame-
ricano Adulto em Chiclayo
(Peru) – A atleta Jéssica Ya-
mada foi a única representan-
te brasileira a conquistar me-
dalha de prata no individual.

3) Campeonato Sul e La-

tino-Americano Mirim em
Buenos Aires (Argentina) –
Formada por Fabio Kachiwa-
zaki, Luiz Galvao, Daniel Car-
valho, Leonardo Arakaki e
Hugo Calderano, a equipe bra-
sileira conquistou apenas uma
medalha de bronze com a du-
pla Hugo e Daniel.

Através destes resultados
podemos perceber que já há
alguns anos acabou a hegemo-
nia brasileira no tênis de mesa,
conforme citamos em edições
anteriores. Não há programa-
ção nem planejamento para os
trabalhos de base, pois todos
os investimentos ficam foca-
dos para o alto nível, portanto
cabe aos clubes desenvolve-
rem e investirem neste seg-
mento.

*Marcos Yamada – Enviado espe-
cial ao Chile e Argentina

Premiação da Geral Feminino da 8ª Etapa da Liga no Bunkyo

DIVULGAÇÃO

A Liga Nipo-Brasileira realizou
nos dias 27 e 28, no Ginásio de
Esportes do Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social), a 8ª Etapa
da Liga. Confira os três primeiros
colocados:

FEMININO
Pré-Mirim: 1) Namie Iseri (Ken
Zen / Carrão), 2) Larissa Saito (Ita-
quera), 3) Fabiana Kaori Ito
(Valinhos); Mirim: 1) Gabriella
Ventura (Kosmos), 2) Tainá Fer-
reira (Taubaté), 3) Célia Yamada
(Bunka Santo André); Infantil: 1)
Larissa Kaori (Taubaté), 2)
Andreza Higuchi (Represa), 3)
Thais Ikeda (T3); Geral: 1) Patrí-
cia Mitiko Thaira (Casa Verde), 2)
Thamyres Mori (Represa), 3) Fran-
cine Garuffe (Taubaté); Pré-
Ladies: 1) Marcia Hiroko
Murasaki Takara (Cooper), 2)
Maria Yoshie Tasato Oyafuso
(Casa Verde), 3) Cristiane Kikuti
(Piratininga); Ladies: 1) Taeko
Ogaki (Acebon), 2) Leiko Moribe
(Nippon Country Club), 3) Maria
Hiramuki (T3)

MASCULINO
Pré-Mirim: 1) Gustavo Biaggi
(Bunka Santo André), 2) Mateus
Molitor (Itaim Keiko), 3) Élcio Ya-
mada (Bunka Santo André); Mi-
rim “A”: 1) Alexandre Matsuda
(Bunka SBC/Saúde), 2) Thiago
Sato (Acebon), 3) Lucas Nasci-
mento (Kosmos); Mirim “B”: 1)
Leonardo Tanikawa (Parque Edu
Chaves), 2) Renan Fujioka (Repre-
sa), 3) Nicolas Barros (Santana);
Infantil “A”: 1) Lucas Soares
(Casa Verde), 2) Jailton Gonçalves
(Itaim Keiko), 3) Laerte Carraro
Júnior (Ateme); Infantil “B”: 1)
Vitor Barros (Acrepa), 2) Caio
Trancoso (Acrepa), 3) Ricardo

TÊNIS DE MESA

Confira os resultados da 8ª
Etapa da Liga Nipo-Brasileira

Santos (Acrepa); Juvenil “A”: 1)
Mauro Massaharu Thaira (Casa
Verde), 2) Murilo Dias (Piratinin-
ga), 3) Gilberto Dias Bento (Fran-
cisco Morato); Juvenil “B”: 1)
Wellington Andrade (NCC), 2)
Kim Uehara (Ateme), 3) Márcio
Ricardo (Ken Zen/Carrão); Juven-
tude: 1) Samuel Marcos (Tauba-
té), 2) Levi de Oliveira (Ken Zen/
Carrão), 3) Andrei Tartari (Bunka
SBC/Saúde); Adulto “A”: 1)
Murilo Dias (Piratininga), 2)
Edgard Osako (T3), 3) Bruno
Calixto (Itaquera); Adulto “B”: 1)
Wilson de Lima (Iijima Ferraz), 2)
Edicio Renan (Itaim Keiko), 3) Gui-
lherme Mussi (Bunkyo); Pré-
Senior “A”: 1) Nelson Toyotani
(Ateme), 2) Flávio Monteiro (Tau-
baté), 3) Ricardo Fujioka (Repre-
sa); Pré-Senior “B”: 1) Eduardo
Cabral (Brooklin), 2) Cremildo
Gonçalves (Showa), 3) Rogério
Silva (Ken Zen/Carrão); Sênior
“A”: 1) Roberto Yamamoto (Pira-
tininga), 2) Ricardo Issao Ito
(Valinhos), 3) Dario Nagano (Re-
presa); Sênior “B”: 1) Sergio
Honda (Itaim Keiko), 2) Paulo Ser-
gio Araújo (Showa), 3) Moacir
Nagano (Represa); Veteranos: 1)
Margio Higuchi (Itaim Keiko), 2)
Keniti Hamada (Acebon), 3)
Mauro Ikeda (Acrepa); Super-
Veteranos: 1) Nozomu Kikuti (Pi-
ratininga), 2) Mikio Kojima
(Acrepa), 3) Décio Shikasho
(Itaim Iluminação)

MISTO
Pré-Pré-Mirim: 1) Rafael Torino
(Itaquera), 2) Bruno Daigo Yama-
moto (Piratininga), 3) Eliza Molitor
(Itaim Keiko)

TROFÉU EFICIÊNCIA: 1) Casa
Verde (782 pontos), 2) Piratininga
(640), 3) Taubaté (556)

Aequipe brasileira de
sumô embarca na pró-
xima terça-feira (6)

para Rakvere (município do
condado de Lääne-Viru), na
Estônia, onde será realizado,
nos dias 11 e 12, os Campeo-
natos Mundiais Adulto e Juve-
nil nas categorias masculino e
feminino. No masculino adul-
to, o Brasil será representado
pelo leve Genílton Tibúrcio (Su-
doeste), o médio Victor
Pastrelo (Sudoeste), o pesado
Takahiro Higuchi (São Paulo)
e o abosluto Júlio César Vieira
(Sudoeste). No feminino adul-
to embarcam a leve Luciana
Watanabe (Nova Central), a
médio Juliana Medeiros (Sudo-
este) e a peso pesado Janaína
Silva (Yama/Londrina). Na
categoria juvenil, o Brasil en-
viará apenas a equipe mascu-
lina formada por João Antonio
Bonfim, Gabriel Vieira e Caio
Gomes. As vagas foram defi-
nidas em julho, no Campeona-
to Brasileiro realizado no Com-
plexo Esportivo Baby Barione,
no Parque da Água Branca
(Zona Oeste de São Paulo).

Mais uma vez, a participa-
ção brasileira esteve ameaça-
da. E para variar, o problema
é o mesmo de sempre: a falta
de verba. Um dos reflexos já
foi sentido antes mesmo da
competição: a data do embar-
que teve que ser antecipada
em uma dia por falta de pas-
sagens para dia o 7, como es-
tava previsto.

No ano passado, o dinheiro
foi liberado pelo Ministério do
Esporte somente às vésperas
do embarque para a Tailândia.
Na ocasião, atletas e suas res-
pectivas associações se vira-
ram como puderam para arre-
cadar o recurso estipulado pela
Confederação Brasileira de
Sumô (R$ 2 mil por cabeça).
Valeu de tudo: vender camisas,
rifas e promover jantares. Par-
te das despesas foram ressar-
cidas com o repasse da verba
oriunda do Ministério.

Este ano, porém, nem isso.
“Recebemos uma carta do
Ministério do Esporte datada
do dia 19 de setembro infor-
mando que eles não poderiam
liberar os R$ 66.990,00 por nós
reivindicados em função do
contingenciamento no Orça-
mento”, lamentou o presiden-
te da CBS, Issao Kagohara,
lembrando que, conforme en-
trevista publicada com exclu-
sividade pelo Jornal Nippak
na mesma semana, havia esti-
pulado prazo até 1º de outubro
para ter o dinheiro no caixa da
entidade.

Insistência – Uma reunião de
emergência, envolvendo atle-
tas e dirigentes, foi convocada
para o último dia 28 na tentati-
va de contornar a situação.
“Já temíamos pelo pior e por
isso já havíamos chegado a um
consenso que o melhor seria
cada associação bancar R$ 2
mil por atleta como aconteceu
no ano passado”, explicou
Kagohara, acrescentando que
a viagem foi bancada, literal-
mente, pelos atletas.

“Se dependesse da Confe-
deração o Brasil não partici-
paria do Mundial este ano, mas
os atletas bateram o pé para
ir”, conta Issao, explicando que
a CBS e a Federação Paulista
se cotizaram para enviar a de-
legação, formada por 10 atle-
tas e apenas Yoshinori
Makiyama como dirigente.

No entanto, engana-se
quem imagina encontrar uma
seleção desanimada com a si-
tuação, como seria natural.
Conformada, talvez. “Já está-
vamos preparados para uma
eventualidade e vínhamos
ajuntando dinheiro, contando
inclusive com sobras do ano
passado”, admite Takahiro
Higuchi, um dos que insistiram
para que a participação bra-
sileira fosse viabilizada.

Para ele, esperar até a úl-

tima hora para conseguir ver-
ba – quando isso acontece –
faz parte da rotina dos
sumotoris – brasileiros, diga-
se de passagem. Na verdade,
o idealismo e a paixão pelo
que fazem acabam falando
mais alto. Por isso, as recla-
mações dão lugar a união. “A
falta de recursos não é ‘privi-
légio’ nosso, mas no sumô isso
se torna mais acentuado e
essa entrega tanto de dirigen-
tes como de atletas acaba sen-
do bonito. Temos consciência
que precisamos outros meios
para levar o sumô adiante
sem depender de doações,
mas aí reside uma grande
questão: como crescer sem
perder o foco nesse cunho so-
cial, de ajudar os mais caren-
tes e sem receber nada por
isso?”, indaga Takahiro para
ele mesmo responder: “Vive-
mos de esperanças”.

Verivorst – Para “driblar” as
adversidades, só mesmo com
vontade. “Por coincidência,
independente dos problemas
financeiros, este ano treina-
mos com mais empenho. É ló-
gico que ter que correr atrás
de dinheiro atrapalha porque é
um tempo que você perde, já
que poderia estar treinando.
Mas este ano bolamos uma

preparação diferente e que
acabou fortalecendo a equipe.
Abrimos os treinos da seleção
para outros atletas e isso aca-
bou contagiando todo mundo”,
explica Takahiro, lembrando
que a mudança no sistema de
treinamento uniu ainda mais a
equipe.

“Esse método deu certo e
deve ser repetido nos próximos
anos”, conta o atleta, que con-
fia também na experiência do
grupo. “Todos têm condições
de trazer uma medalha”, afir-
ma. “No sumô, como em ou-
tros esportes individuais, de-
pende muito do momento e das
circunstâncias”, avisa. Além de
imprevistos, como ocorreu no
Mundial de Tailândia. “Deixa-
mos para comer grilos e gafa-
nhotos depois da competição
porque se não ninguém iria
agüentar. Mas assim mesmo
sofremos com a comida ‘nor-
mal’, que era servida parta os
atletas porque o tempero de-
les é picante”, diverte-se
Takahiro, que na Estônia terá
pela frente pratos menos exó-
ticos como enguia marinada,
carne de porco cozida em ge-
léia, muitas batatas e a
verivorst (morcela), prato tí-
pico da culinária estoniana ser-
vido no inverno.

(Aldo Shiguti)

A equipe de Osasco se
sagrou campeã da 13ª edição
da Competição Nikkei Mirim
de Atletismo (CONIMA), re-
alizada dia 21 de setembro no
Conjunto Desportivo Constân-
cio Vaz Guimarães, no Ibira-
puera. A equipe de Adamantina
ficou na segunda colocação e
Ibiúna conquistou a terceira
posição na contagem geral.
Vários recordes foram batidos

e deixaram os organizadores
satisfeitos com os resultados
conquistados. A chuva que caiu
durante o evento não prejudi-
cou a programação prevista de
acordo com Yudo Yassunaga,
presidente da Associação
Nikkei Mirim de Atletismo
(ANMA).

Para o dirigente os atletas
revelação confirmaram as pre-
visões do bom desempenho, e

ATLETISMO

Osasco sagra-se campeã da 13ª edição da Conima

WILLIAN TAKAHIRO
HIGUCHI
Data de nascimento:
13/12/1982
Peso: 120 kg
Altura: 1,75m
Colocações em Mun-
diais: 3º colocado no
Juvenil de 1999 (Japão)

CAIO COSME GO-
MES
Data de nascimento:
18/05/1990
Clube: Academia Yama
de Sumô (Londrina)
Peso: 96 kg
Altura: 1,84m

G E N I L T O N
TIBURCIO DA SILVA
Data de nascimento:
26/01/85
Clube: Capão Bonito
(SP)
Peso: 83 kg
Altura: 1,78m

JANAINA FERNAN-
DA SILVA
Data de nascimento:
20/05/88
Clube: Academia Yama
de Sumô
Peso: 138 kg
Altura: 1,75 m

JOÃO ANTONIO RO-
DRIGUES BONFIM
Data de nascimento:
04/10/91
Clube: Santo Amaro
Peso: 106 kg
Altura: 1,77m

JULIANA DE PAULA
MEDEIROS
Data de nascimento:
08/03/1983
Clube: Associação Ita-
petininga de Kodokan
(SP)
Peso: 67kg
Altura: 1,69m

JÚLIO CESAR VIEI-
RA
Idade: 23 anos
Clube: Sudoeste
Principais títulos indivi-
duais: Campeão Pau-
lista (2004), Bicampeão
Brasileiro (2007, 2008)),
Campeão Sul-Ameri-
cano (2007)

L U C I A N A
MONTGOMERY WA-
TANABE
Data de nascimento:
02/04/1985
Clube: Associação
Nova Central (Região
Leste de SP)
Peso: 63 kg
Altura: 1,62m

V I C T O R
ZARAGUETA DE JE-
SUS PASTRELLO
Idade: 29 anos
Clube: Osasco (SP)
Peso: 110 kg
Altura: 1,83m
Participações em Mun-
diais: Japão (1998 e
2001), Alemanha (1999)

GABRIEL FERNAN-
DES VIEIRA
Data de nascimento:
15/02/1991
Peso: 110kg
Altura: 1,78m
Colocações em Mun-
diais: Estreante

RAIO – X

os resultados satisfatórios de-
monstraram que os esportistas
estão treinando. A participação
deles animou os organizadores.
“O nosso objetivo é trabalhar
mais intensamente para que
através da Associação Até à

Vista (AAV), possamos pre-
parar um bom trabalho para o
próximo ano”, destaca. A com-
petição contou com 13 equipes,
mas várias delas não partici-
param devido os custos com
transportes.

Objetivo do evento é promover a confraternização entre os nikkeis

DIVULGAÇÃO
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CARAVANA DE KARAOKÊ

Londrina e Brasília recebem
etapa da Caravana de Karaokê

XX CONCURSO DE KARAOKE BENEF. ACER DAION
Data: 28/09/08

Local: OSAKA-NANIWA KENJIN KAI
Jurados: Prof. Paulo Yamaji (Pres), Profa. Yasue Kitsuwa,

Profa. Kimiko Hirai, Prof. Edson Saito

Categoria Participantes Musica
A-7 Maria Miyagawa Yuushimano Shiraume
A-6 Hiroe Makibara Yawara
Esp-7 Yoshihiro Miyagawa Izakaya
Esp-6 Roberto Kaneko Kaze Minato
B-4 Keiko Takamoto Tsugunai
B-3 Neide Kuniy Hajimekara Imamade
A-5 Kimie Sakai Mitizure
Esp-5 G/1 Marie Muraoka Zasouno Uta
Esp-5 G/2 Tadao Takeuchi Aino Kawa
Extra-6-5 Tokuji Kondo Oyaji No Umi
Extra-5 Oka Chen Sasame Yuki
Shinjin Kessao Takahashi Yumeoizaka
Doyo Pamela Yoshizato Yuuyake Koyake
A-4 G/1 Seiko Shimoda Hoshikagueno Waltz
A-4 G/2 Mitsuko Kawakami Yawara
Esp-4 G/1 Casuiuki Kawaguchi Awayukino Hashi
Esp-4 G/2 Hiromi Nakamura Hana Uta Mado Rosu
Extra-4 G/1 Kazuko Takeuti Saihoku Koro
Extra-4 G/2 Tomiko Uemura Hokuriku Jitori Tabi
Extra-4 G/3 Mitsuko Hori Kaga Yuzen
S.extra-4 Tatsuko Garan Bokyo Dyu Nen
A-3-2 Satico Narimatsu Anatano Onna
Esp-3 Kiyoshi Kunii Feelings
Extra-3 G/1 Paulo Kurata Senju Blues
Extra-3 G/2 Mary Furuguem Meguriai
B-1 Satoshi Suguimoto Kitagunie
Esp-2-1 Juliane Okabe Anatano Hanamiti
Extra-2 Tsuguoki Uema Tiguiri Ii
S.extra-3 Marina Uejima Koto Shoyo
S.extra-2 Junko Tanaka Gonoo Sen

SHOW:  Edson Saito, Yasue Kitsuwa, Edgar Ishida, Lelio Yamao

XIX KARAOKE TAIKAI DE IMIRIM AIKO-KAI
Data: 14/09/08

Local: SEDE SEICHO-NO-IE IMIRIM
Jurados: Profa. Yoshiko Yamada (Pres),

Profa. Takako Suguita, Profa. Solange Miyagui

Categoria Participantes Musica
B-7-6-5 Shigueo Yamashiro Meoto Shinju
A-7-6 Linda Sato Shinobi Gawa
A-5 Toshiko Hidaka Utakatta No Koi
Shinjin Marina Yoshihara Sannin No Shashin
Esp-7 Hiroshi Satow Kuroda Bushi
Esp-6 Tacio Nakazawa Yumeyo Moo Itido
Esp-5 Claudio Ueno Naniwa Sakazuki
Extra-7 Shigueo Arakaki Kiyoshino Zundoko Bushi
Extra-6-5 Takashi Nagatsu Nagasaki No Kane
S.extra-5 Shizuo Koya Hatenko
B-4 Alice Toma Jinsei Itido
A-4 Paulo K. Oshiro Sakeyo
Natsum-b Clarice Nagatani Tokino Nagareni Miomakase
Natsum-a Tetsuo Gushiken Hoshikague No Waltz
Doyo Kaito Tanikawa Tenohirao Taiyoni
Tibiko Emiry Kikuda Kawati Otoko Bushi
Esp-4 Akio Tomida Mago
Extra-4 Carlos Minasaki Isaribi No Yado
S.extra-4 Yoshihiro Nomaru Izuno Wataridori
B-3 Shigueharu Kojima Itsudemo Yumeo
A-3 Emilia Hirata Gueido Itidai
Esp-3 Akio Kohatsu Ameno Minato
B-2-1 Massanori Shiroma Shiawase Sagashite
A-2-1 Elisa Sayuri Ide Sennen No Koto
Natsum-esp Carlos Nakazato Meoto Shunju
Natsum-ext Sandra Sasaki Kosmos
Esp-2 Carlos Nakazato Yukemuri Joowa
Esp-1 Ricardo Nakase Kojyoo
Extra-3 Issamu Nohara Umino Inori
Extra-2 Koji Itikawa Omoni Hahae
Extra-1 Lina Nagayama Umino Uta
S.extra-3 Kiyoshi Hobo Meoto Gokoro

XXI KAYO KARAOKE DO CENTEN
IMIGRA JAPON NO BRASIL

Data: 21/09/08

Local: 21 KAYO KARAOKE TAIKAI INTER-SHIBUS

Jurados: Profa. Yoshiko Yamada (Pres), Profa. Tereza Kato,
Prof. Massakatsu Sato, Profa. Kiyomi Kanashiro

Categoria Participantes Musica
B-6-5 Shigueo Yamashiro Meoto Shinju
A-6 Tiyo Moromizato Kitae
A-5 Yoshiko Ota Gueido Itidai
Esp-7-6-5 Shinko Hiranaka Tabi Sugata Sannin Otoko
Shinjin-4-3 Kenko Goya Sakaba
Extra-6-5 Seizo Nishihara Otiba Shigure
B-4 G/2 Masako Oshiro Shima No Blues
B-4 G/1 Kazunao Miyazato Kagueo Shitaite
Doyo Marcia Kaori Narimatsu Haru Ga Kita
Tibiko Wiliam Izumi Nambu Zake
A-4 G/2 Harue Shinzato Jouga Shima Ujo
A-4 G/1 Tsuruko Goya Omae
Esp-4 G/2 Minoru Kaneshiro Miren Zake
Esp-4 G/1 Toshiko Yamashiro Futarizake
B-3 Leida Miyazato Bashofu
A-3 Kikue Kaneshiro Yume Shigure
Extra-4 Satiko Oshiro Noren Itidai
Esp-3 G/2 Kinuyo Shimoda Ai No Meiro
Esp-3 G/1 Akio Kohatsu Ame No Minato
Shinjin-2 Maria Cristina K. Nakazat Bashofu
B-2-1 Fabio Kameya Anatani Gomen
A-1 Nobuo Shimabukuro Moshimo Pianoga Hiketanara
S.extra-5-4 Kiyomi Nagahama Ofukurosan
Esp-2-1 Cassia Lurie N. Tamashiro Issoshigui
Extra-3-2 Mary Furugen Kamome No Negai
Star Mario Chibana Sorayo
Equipe Campo Grande
Torcida Campo Grande

KARAOKÊ

Seletiva da Região Sudoeste
classifica 6 para o Paulistão

Da esquerda para direita: Kaneko, Shimizu, Funaki, Koizumi,
Hikita e Tajiri: passaporte carimbado para o Paulistão

No dia 21 de setembro foi
realizado o Concurso de Ka-
raokê Seletivo da Região Su-
doeste para o Concurso Esta-
dual (Paulistão) 2009. O even-
to ocorreu na sede da Associ-
ação Cultural e Esportiva de
Capão Bonito. Os 116 canto-
res disputaram uma vaga no 15º
Paulistão, programado para os
dias 13, 14 e 15 de fevereiro
do próximo ano, em Campinas.
Os 6 candidatos do Departa-
mento de Karaokê do Regis-
tro Base Ball Club (RBBC)

conseguiram se classificar.
Este é o maior número de par-
ticipantes nesse concurso até
agora. Os classificados de
Registro são:

Categoria Ouro
Fernando Hikita (juvenil): 2º
lugar
Yukio Tajiri (pop): 2º lugar
Fumiko Funaki (veterano B):
3º lugar
Luiza Shimizu (veterano C-1):
3º lugar
Kuniei Kaneko (veterano C-2):
2º lugar
Kiyoko Koizumi (veterano C-
2): 3º lugar

Também no dia 21, paralela-
mente foi realizado o concur-
so “Categoria Prata” e os clas-
sificados foram os seguintes:

Categoria Prata
Hiromi Kabu (B-6/ B-5): 1º
lugar
Shinichi Funaki (veterano C-1):
1º lugar
Oswaldo Sassaki (veterano C-
1): 2º lugar
Harumi Kabu (veterano C-2):
1º lugar

De Registro participaram
12 candidatos e 10 receberam
os prêmios.

DIVULGAÇÃO

ACaravana de Karaokê
prossegue neste fim de
semana (4 e 5) em

Londrina e Brasília. Em Lon-
drina, o evento acontece hoje
(4), a partir das 14h, na sede
da Aliança Cultural Brasil-Ja-
pão do Paraná e Liga Despor-
tiva Cultural Paranaense (Rua
Paranaguá, 1782, em Londri-
na). Serão apresentados
videoclipes dos artistas japone-
ses mais populares: Amuro
Namie, L’Arc em Ciel, Gackt,
Utada Hikaru e muito mais.
Vai ter concurso de karaokê
(jovens da platéia também po-
derão participar trazendo o seu
playback). Entrada franca.

Amanhã (5), a etapa ocor-
re em Brasília (DF), na Esco-
la Modelo de Língua Japone-
sa de Brasília (SGS/ Norte
Quadra 611, Conjunto ABC
Bloco C - Asa Norte), a partir
das 14h. No próximo sábado
(11), a Caravana segue para
Manaus (AM), na Associação
Nipo-brasileira da Amazônia

divertidas de aprender japonês
através da música, apoiar jo-
vens que admiram a música
japonesa e aumentar o núme-
ro de estudantes de língua ni-
pônica no Brasil.

Programação – A programa-
ção está dividida em três partes:
1) Japan Pop Concert: apresen-
tação dos videoclipes dos artis-
tas japoneses mais populares,
como Amuro Namie, Gackt e
Utada Hikaru; 2) Demonstração
de uma aula de japonês utilizan-
do músicas japonesas; 3) Con-
curso de Karaokê Interpretado
por Jovens Brasileiros: partici-
pação de estudantes da língua
japonesa previamente inscritos
e jovens da platéia. Aqueles que
se destacarem nos concursos
realizados em cada cidade se-
rão convidados a participar do
concurso nacional, em São Pau-
lo, onde haverá premiação em
diversas categorias.

Mais informações no site:
www.fjsp.org.br

Ocidental (Rua Teresina, 95,
Adrianópolis).

Realizada pela Fundação
Japão, em parceria com a Edi-

tora JBC, a Caravana tem
como objetivo difundir canções
recentes de artistas populares
do Japão, apresentar formas

Objetivo é apresentar formas divertidas de aprender japonês
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Nikkeis do Sul celebram Centenário

CIDADES/PORTO ALEGRE
MARCUS IIZUKA, ESPECIAL PORTO ALEGRE

Para celebrar o Centená-
rio da Imigração Japonesa no
Brasil, o Enkyo e a Associa-
ção de Assistência Nipo-Bra-
sileira do Sul realizaram nos

Grupo de Taiko da Associação Nikkei do Rio Grande do Sul

dias 27 e 28 de setembro, no
Centro de Eventos Casa do
Gaúcho, festa alusiva à data.
Não faltaram atrações como
rtes marciais, taiko, bonsai, ki-

rigami, massagens como
shiatsu, desfile de kimonos,
canções e danças. Na culiná-
ria, pratos típicos como udon,
karê e bento fizeram sucesso.

Pais e filhos e autoridades marcaram presença no evento que contou também com cerimônia do chá


