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Em Porto Alegre, venda de imóvel pode
deixar alunos sem curso de japonês

ALDO SHIGUTI / JORNAL NIPPAK
No Projeto Kaeru Educacio-
nal, programa desenvolvido
pelo Isec (Instituto de Solida-
riedade Educacional e Cultu-
ral) que visa a inclusão de fi-
lhos de dekasseguis às esco-
las públicas do Estado de São
Paulo, a preocupação com a
alfabetização, em português,
ganha dimensões cada vez
maiores, como revelou a re-
portagem do Jornal Nippak.
Já no sul do País, a realidade
é outra. Os cem alunos de di-
versos cursos inclusive de ja-
ponês da escola japonesa de
Porto Alegre (RS) estão cor-

rendo o risco de ter as aulas
interrompidas por conta de um
impasse entre a Associação da
Cultura Japonesa de Porto
Alegre (ACJ-POA) e a Asso-
ciação de Assistência Nipo
Brasileira do Sul (Enkyo). O
empecilho acontece por que o
Enkyo, proprietário do imóvel
onde a escola está instalada
não pretende alugar mais o es-
paço para a ACJ-POA con-
duzir o Centro de Estudos da
Língua Japonesa de Porto Ale-
gre (Moderuko), responsável
pela administração da institui-
ção de ensino.
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Alta Noroeste
comemora 50 anos
em Araçatuba
Com o objetivo de integrar a
comunidade da região da Alta
Noroeste a Federação da
Associação Cultural Nipo-
Brasileira da Noroeste reali-
za neste domingo (6), em sua
sede, em Araçatuba, uma festa
em comemoração aos 50
anos (Jubileu de Ouro) de sua
fundação. Várias atrações
estão programadas durante a
cerimônia entre elas o ireisai,
missa em memória dos ante-
passados, abertura, eventos
culturais e artísticos, culinária
japonesa, e outros.
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Natureza inspira
artista japonês
Isamu Kojima
Abre no dia 10 de setembro,
a mostra individual “Earth”,
com 30 pinturas do artista plás-
tico japonês Isamu Kojima, na
Galeria Deco, em São Paulo.
Composta por obras inéditas,
esta é a sexta exposição do
esteta no país. A exposição
fica em cartaz até o dia 20 de
setembro. Tendo como inspi-
ração o Brasil - onde viveu por
6 anos (1970 a 1976) -, o ar-
tista usa como base de suas
pintura a cor avermelhada das
terras do interior, o azul do céu
e o verde das matas.

O Londrina Matsuri 2009,
uma das maiores festas popu-
lares da comunidade nipo-
brasileira do Paraná, que co-
meça hoje (4) e prossegue até
o feriado de 7 de Setembro,
acontece pelo segundo ano
consecutivo no Parque de

7° Londrina Matsuri espera
público de 40 mil pessoas
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Exposições Governador Ney
Braga em Londrina. Realiza-
do pelo Grupo Sansey, com
apoio da Prefeitura Municipal
de Londrina e do Governo do
Estado do Paraná, o evento
comemora os 101 anos da
Imigração Japonesa.

MUNDIAL DE KENDÔ –
Foi um Mundial para ficar na
história. Pelo menos para os
brasileiros. Realizado pela
Confederação Brasileira de
Kendô nos dias 28, 29 e 30
––––––––––——––––––––––––––––––––––––——–––––––––––––––––––––––——–––––––––—–| págs 9, 10 e 11

A tradicional Festa de Flo-
res e Morangos de Atibaia,
que este ano chega sua 29ª
edição, começa hoje (4) e
prossegue nos dias 5, 6 e 7,
11, 12 e 13 e 18, 19 e 20
deste mês no Parque Muni-
cipal Edmundo Zanoni, con-
siderado um dos mais belos
pontos turísticos da cidade.
Entre as atrações, destaque
para as danças folclóricas in-
ternacionais com grupos da
Alemanha, Itália e Rússia,
entre outros, bon odori,
shows de música simultâne-
os em diferentes pontos do

parque cm artistas regionais,
playground e brincadeiras
para as crianças, exposições
de flores e frutas típicas e os

––––––––––––––——––––––––––——–––––––––––––—–—––––––––––—–| pág 12

29ª Festa de Flores e Morangos começa
hoje (4) em Atibaia com muitas novidades

DIVULGAÇÃO

deliciosos pratos das culiná-
rias brasileira e japonesa na
mais badalada Praça de Ali-
mentação.
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Depois de vencer
eleição, oposição
quer retomar
crescimento
sustentável

Depois da vitória do Parti-
do Democrático do Japão
nas eleições do dia 30, o lí-
der da oposição no Japão,
Yukio Hatoyama (foto),
deu início às negociações
para formar um novo go-
verno no país. As informa-
ções são da BBC Brasil. De
acordo com a mídia japo-
nesa, o partido obteve 308
dos 480 assentos da Câ-
mara Baixa do Parlamento
do Japão, pondo fim a uma
hegemonia de cinco déca-
das quase ininterruptas do
Partido Liberal Democráti-
co do atual primeiro-minis-
tro, Taro Aso. Apesar de os
resultados oficiais das elei-
ções ainda não terem sido
divulgados, o próprio Aso
já anunciou que vai deixar
a liderança de seu partido.
Com a projeção dos resul-
tados das eleições, o índi-
ce Nikkei do mercado ja-
ponês apresentou hoje (31)
a maior alta dos últimos 11
meses. Mas a alta do iene
e as quedas nas bolsas chi-
nesas levaram o pregão a
encerrar os negócios em
baixa de 0,3%.

de agosto, no Ginásio Adib
Moysés Dib, em São Bernar-
do do Campo (SP), o 14º
Campeonato Mundial reuniu
cerca de 400 kenshis de 39
países. No final, um balanço

mais que positivo. Tanto na
organização –  que recebeu
nota 9 do presidente da Fe-
deração Internacional de
Kendô,Yoshimitsu Takeyasu
– como no tatami, onde os

brasileiros conquistaram um
resultado histórico com três
medalhas de bronze – duas
com as equipes masculina e
feminina e uma no individual,
com Eliete Takashina.
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BEAUTY FAIR – De 29 de agosto a 1º de setembro, São
Paulo foi palco da Beauty Fair – Feira Latino-Americana de
Cosméticos e Beleza, maior e mais completo evento de beleza
da América Latina. Dividida em quatro áreas específicas – Hair,
Estética, Manicure e Negócios -, a feira contou com uma área
expositiva de 76 mil m², o equivalente a uma área cinco vezes
maior do que em sua primeira edição, realizada em 2005. A
cerimônia de abertura, no dia 29, contou com a presença de
convidados ilustres, como o prefeito de São Paulo, Gilberto
Kassab (DEM), o deputado federal Walter Ihoshi (DEM-SP) e
o cabeleireiro Ivan Stringhi (na foto, a partir da esquerda)

NAGUISA: PESCARIA
EM RUBINÉIA (SP)

A equipe Tucunaguisa da As-
sociação Naguisa esteve pes-
cando em Rubinéia no interior
do estado de São Paulo e co-
nhecendo os serviços do úni-
co barco-hotel que atua naque-
la região, entrre os dias 20 e
24 de agosto, passado.
Rubinéia está localizado a cer-
ca de 650 km de São Paulo e
fica na divisa do estado de
São Paulo, Mato Grosso do
Sul e Minas Gerais e é banha-
da pela bacia de alimentação
da Usina Hidroéletrica de ilha
Solteira, pelos rios Paraná,
Paranaíba e Grande.
O barco hotel é operado pela
Jolitur, desde 1998, com ca-

10º FESTIVAL TAIYO DA CULTURA
JAPONESA – Realizado de 23 a 26 de agos-
to, o 10º Festival Taiyo da Cultura Japonesa
reuniu participantes de Piracicaba (SP), Cam-
po Grande (MS), Vila Carrão (SP) e São Miguel
(SP), totalizando 185 pessoas. Na programa-
ção, atividades como rádio taissô, origami, culi-
nária japonesa, desfile de moda (vestidos e
quimono) e odori, ministradas por professoras
de São Paulo. Para o encerramento, o Hotel
Taiyo ofereceu um jantar especial de confra-
ternização na noite de terça-feira (25/8), com
show de Karen Ito e apresentação de odori.

HOKKAIDO – A Associação
Hokkaido de Cultura e Assis-
tência realizou no dia 30 de
agosto, no Centro de Intercâm-
bio Brasail-Hokkaido, em São
Paulo, cerimônia de aniversá-

rio de 90 anos de imigração e
dos 70 anos de sua fundação.
O evento contou com a partici-
pação de uma comitiva da pro-
víncia de Hokkaido e de autori-
dades e convidados nipo-brasi-

leiros, entre eles o deputado
federal Walter Ihoshi (DEM-
SP), que destinou R$ 50 mil de
emenda, empenhada na sema-
na passada pelo Ministério do
Turismo, em prol da entidade.

8 º AGITA SAÚDE –  Foi realizado no dia 30 de agosto, na
Praça Flávio Xavier de Toledo, no bairro da Saúde (Zona Sul de
São Paulo), mais uma edição do “Agita Saúde” realizada pela
Associação Cultural e Esportiva Saúde com apoio de diversas
entidades da região. O evento contou com caminhada, exames
preventivos gratuitos (medição de pressão arterial, diabetes, ín-
dice de massa corporal), programa plantão verde, festival de
gastronomia e concurso Miss Agita Saúde.

15 ANOS DA KEN-
BRIDGE – Ao lado de auto-
ridades e empresários, o ex-
prefeito de Mogi das Cruzes
(SP), Junji Abe participou, em
Brasília, da festa em comemo-
ração aos 15 anos de funda-
ção da Kenbridge Consultant,
presidida por Kenji Kawano (à
direita do ex-prefeito), respon-
sável pela organização das vi-
agens da comitiva oficial de
Mogi das Cruzes ao Japão e
gestões junto às instituições
japonesas para liberação de
recursos à cidade mogiana. O
concorrido evento, em 12 de
agosto último, reuniu convida-
dos ilustres como o embaixa-
dor do Japão no Brasil, Ken

Shimanouchi (3º da esq p/dir),
o ex-governador de Tocantins
José Wilson Siqueira Campos,
diretores da Mitsubishi Motors

do Brasil, representantes de
governos estaduais e de orga-
nizações nipônicas, como Jica
e Jetro.

pacidade para até 12 pesca-
dores, levando-os aos melho-
res pontos de pesca daquela
hidrovia.
Possui ainda, 6 barcos de pes-

ca, equipados com motores de
popa e elétrico, para pesca de
tucunarés e outras espécies.
Enfim, é uma pescaria com
mordomias, como poucos.

DIA DO MAÇON – O deputado federal William Woo (PSDB-
SP) participou da entrega da Medalha José Bonifácio e do Di-
ploma de Reconhecimento a onze maçons que se destacaram
em ações sociais que beneficiaram a população da cidade de
São Paulo, uma homenagem a José Bonifácio de Andrada e
Silva , primeiro Grão Mestre do Grande Oriente do Brasil e um
dos mais notáveis Maçons. O evento, realizado na última sexta-
feira, dia 21, na Câmara Municipal, fez parte das comemora-
ções do Dia do Maçon, instituído pelas Leis 11.452/93, 12.682/
98 e 12.806/99

NIPPON FEST – O Nippon Country Club realizou no dia 30
de agosto, em sua sede campestre, em Arujá (SP), o tradicional
Nippon Fest. O evento reuniu festival gastronômico, apresenta-
ções culturais, shows artísticos e bazar. Na ocasião, o deputado
federal Walter Ihoshi (DEM-SP) destinou R$ 50 mil de emen-
da, empenhada na semana passada pelo Ministério do Turismo,
em prol do evento.

50 ANOS DO FUJINKAI DA ASSOCIAÇÃO OKINA-
WA DE VILA CARRÃO – O Fujinkai da Associação Okina-
wa de Vila Carrão comemorou, no último dia 22, seu Jubileu de
Ouro. Na ocasião,
o deputado federal
William Woo
(PSDB-SP) entre-
gou um a placa co-
memorativa. Na
foto, Rui Chibana
(presidente da As-
sociação Okinawa
da Vila Carrão),
Kiyomi Kanashiro
(presidente do Fu-
jinkai) e William
Woo

PALESTRA – A Associação Nikkey do Brasil, o Centro Cul-
tural Hisroshima do Brasil e a Associação Cultural e Assisten-
cial da Liberdade realizaram no dia 30 de julho, no Auditório do
Centro Cultural de Hiroshima do Brasil, palestra com o Gene-
ral-de-Divisão, Paulo Kazunori Komatsu (Exército Brasileiro)
cujo tema foi “Exército Brasileiro, portas de acesso e sua parti-
cipação nas obras de infraestrutura nacional”. Coordenado por
Yasuyuki Hirasaki, o evento contou com a presença do coronel
Aviador Antonio
Takuo Tani (Aero-
náutica), Capitão-
de-Mar-e-Guerra
Eduardo Shigueru
Mitani (Marinha),
presidente da ANB,
coronel de Exérci-
to Yoshio Kiyono,
presidente da
CCHB, Hiromu
Ohnishi, presidente
da Acal, Hirofumi
Ikesaki e presiden-
te da APN,
Noritaka Yano
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VENDO EXCELENTE APTO.

Residência + Escritório
1 QUADRA DA PAULISTA

Mobília de primeira
2 aptos em 1 (personalizado). Ambiente de escritório (50m²)
totalmente independente. Residência c/150m². 3 dorms.
(1 suíte) + copa / cozinha amplas.  Sala de estar com 2 am-
bientes. Bairro Paraíso, próx. Av. Paulista. 1 vaga de garagem.
R$ 620.000. Aceitam-se propostas. Tr. Direto c/proprietário no
telefone 7133-0469.  E-mail: joaocarlos@tropicus.com.br

COMUNIDADE/PORTO ALEGRE (RS)

Venda de imóvel pode deixar
alunos sem curso de japonês

COMUNIDADE/SÃO PAULO

Hokkaido celebra 90 anos de
Imigração e 70 anos de kaikan

Os 90 anos da Imigração
de Hokkaido e os 70 anos de
fundação da associação foram
comemorados com muita fes-
ta e homenagens no último dia
30, na sede da Associação
Hokkaido de Cultura e Assis-
tência, na Zona Sul de São
Paulo. A solenidade contou
com a presença da governa-
dora de Hokkaido, Hamuri
Takahashi; do presidente da
associação, Toshio Kinoshita;
do presidente da Associação
Brasil-Japão de Hokkaido,
Toshitami Matsuda; do embai-
xador do Japão no Brasil, Ken
Shimanouchi; do cônsul Geral
do Japão em São Paulo,
Kazuaki Obe; e dos deputados
federais William Woo (PSDB-
SP) e Walter Ihoshi (DEM-
SP), entre outras autoridades.

Relembrando a história da
vinda dos imigrantes para o
Brasil, Koichiro Tanikawa, che-
fe de delegação dos prefeitos
de Hokkaido, falou das próxi-
mas gerações e do sentimento
de gratidão aos brasileiros. “Al-
guns sofreram, outros perde-
ram a vida no difícil percurso
entre os países. Mas hoje, ouço
dizer que a nova geração está
se destacando na política, na
medicina e principalmente na
agricultura brasileira”, disse
Tanikawa. “É a amizade entre
nossas culturas ficando mais
próxima”, concluiu.

Na ocasião, foram presta-
das homenagens a três bene-
méritos de Hokkaido (Yuuji
Yamada, Syuuhei Okano e Taiji
Sato) e dois beneméritos do
Hoppouken (Masao Kawa-

nami e Ana Ruriko Funabashi
Fujisawa).

William Woo também des-
tacou a importância dos imi-
grantes na agricultura nacio-
nal. “Os imigrantes ajudaram
muito no desenvolvimento do
Brasil, principalmente na agri-
cultura. Hoje, não é apenas a
mão de obra que se trabalha,
mas também no desenvolvi-
mento de tecnologias para
melhorar os setores que atu-
am”, disse William Woo.

“Sinto-me honrado em par-
ticipar deste momento”, con-
cluiu. O deputado entregou
uma placa comemorativa em
homenagem a  Hamuri Taka-
hashi, Governadora de Hokkai-
do e ao Toshio Kinoshita , pre-
sidente da Associação Hok-
kaido de Cultura e Assistência,
que também estava comemo-
rando 70 anos da fundação da
Associação.

Walter Ihoshi destinou
emenda no valor de R$ 50 mil,
empenhada pelo Ministério do
Turismo, em prol da associação.

Walter Ihoshi, William Woo e Jooji Hato participaram da festa

DIVULGAÇÃO

Os cem alunos de diver-
sos cursos inclusive de
japonês da escola ja-

ponesa de Porto Alegre (RS)
estão correndo o risco de ter
as aulas interrompidas por con-
ta de um impasse entre a As-
sociação da Cultura Japonesa
de Porto Alegre (ACJ-POA)
e a Associação de Assistência
Nipo Brasileira do Sul (Enkyo).
O empecilho acontece por que
o Enkyo, proprietário do imó-
vel onde a escola está instala-
da não pretende alugar mais o
espaço para a ACJ-POA con-
duzir o Centro de Estudos da
Língua Japonesa de Porto Ale-
gre (Moderuko), responsável
pela administração da institui-
ção de ensino.

O assunto tomou progres-
sões maiores por que foi leva-
do até o conhecimento do Côn-
sul Geral do Japão em Curiti-
ba, Soichi Sato, interferir no
caso e chegar em um consen-
so positivo. A situação foi
esclarecida ao cônsul pelo pre-
sidente da ACJ-POA, Mitsuo
Okajima, durante uma reunião
realizada no dia 2 de setem-
bro, na capital paranaense.

A polêmica prossegue por
que os presidentes das respec-
tivas entidades defendem seus
interesses. O secretário geral
do Enkyo, Hiroshi Ishikawa,
informa que a diretoria da enti-
dade em comum acordo com
os associados decidiram duran-
te uma reunião realizada no dia
20 de julho, inclusive com a par-
ticipação de membros da ACJ-
POA, em vender o prédio da
escola avaliado em R$ 340 mil,
até por causa da manutenção

difícil do local. O presidente do
Enkyo adiantou que enviou no
dia 11 de agosto uma carta para
o presidente da ACJ-POA,
Mitsuo Okajima confirmando a
venda do imóvel.

“O contrato de aluguel do
imóvel no valor de R$ 200,00
venceu em dezembro de 2008
e não pretendíamos renovar.
Sugerimos que o Mitsuo
Okajima procurasse outro lo-
cal, e oferecemos as depen-
dências do Enkyo, mas ele não
quis”, ressaltou ao comple-
mentar que até o momento
Mitsuo Okajima não se mani-
festou a respeito. “Estamos no
impasse de vender ou não o
imóvel”, reclamou.

Hiroshi Ishikawa afirma
que a ACJ-POA se manifes-

tou em comprar o imóvel, mas
informou que não ter recursos.
“Tem muito barulho, ninguém
se apresenta e continuam lá”,
confirma. Independente da
controvérsia e da inexistência
de contrato o Enkyo vem re-
cebendo desde o início do ano
os valores do aluguel do imó-
vel (46% dele doado pela co-
lônia japonesa de Porto Alegre
e Santa Catarina). “Estamos
guardando o dinheiro do alu-
guel, queremos devolver, mas
eles não querem aceitar e nem
deixar o local, estão utilizado o
espaço desde janeiro.”, critica
o presidente do Enkyo.

O imóvel precisa de refor-
ma, mas em uma assembléia
geral extraordinária, os asso-
ciados do Enkyo decidiram não

consertar os problemas de
infra-estrutura, por isso preten-
de vender o imóvel. “Quere-
mos vender o imóvel e com os
recursos executar melhora-
mentos de lazer e de infra-es-
trutura. Tem muitos associados
em Porto Alegre que têm mais
de 60 anos e precisam de um
local adequado para o lazer”,
garante.

Hiroshi Ishikawa admite
que recebeu um orçamento da
ACJ-POA no valor de R$
3.700 para reformá-la, mas
acha que as melhorias vão cus-
tar, além disso. “Não tem como
fazer a reforma porque já exis-
te um comprador e queremos
vender o imóvel do jeito que
está”, garante.

(Afonso José de Sousa)

Além das aulas de língua japonesa, também são oferecidas aulas de shodo, ikebana e mangá

MARCUS IIZUKA

ACJ afirma que imóvel tem condições para funcionar

o Cônsul Geral do Japão em
Porto Alegre. Sabíamos que o
cônsul não podia tomar deci-
sões”, anunciou Mitsuo
Okajima.

Ele garantiu que o imóvel
têm condições de continuar
funcionando, comprovadas por
laudo assinado por um enge-
nheiro de Porto Alegre. “Con-
tratamos um engenheiro para
providenciar um laudo que
constatou que o imóvel não
tem problemas”, confirmou.

Sobre o convite feito por
Hiroshi Ishikawa para minis-
trar aulas de japonês nas de-
pendências do Enkyo, Mitsuo
Okajima descartou a possibili-
dade porque a casa do aluno,
por exemplo, não tem nenhum
aluno por causa do transporte
precário. “O local é afastado
o que dificulta a locomoção,
além da falta de segurança.
Esses são os motivos que não

mudamos pra lá, quebraria a
escola”, avalia.

Após o encontro com o
cônsul Soichi Sato, Mitsuo
Okajima comentou que deve-
rá marcar uma reunião com o
presidente do Enkyo. “Por hora
tentaremos um acordo, vamos
marcar uma reunião para re-
solver o problema. Depende
mais do Enkyo do que do Bun-
kyo. Esse acontecimento todo
surgiu antes de eu tomar pos-
se há três anos”, explicou.

Segundo Mitsuo Okajima,
está acontecendo um fato raro
no moderuko. “Enquanto as
associações da comunidade
passam por dificuldades em
reunir novos membros e alu-
nos para as suas sedes, nós
temos aproximadamente cem
alunos em vários cursos e au-
mentando a cada ano, estamos
com o risco de perder a esco-
la e o espaço”, ressalta.

Para tentar reverter o qua-
dro e discutir a venda do edifí-
cio a ACJ-POA e o Centro de
Estudos da Língua Japonesa
de Porto Alegre (Moderuko)
realizaram no dia 30 de agosto
uma reunião que contou com
a participação de professores,
diretores, alunos e pais. Na
ocasião foi recolhido um abai-
xo-assinado para impedir a
venda do prédio pelo Enkyo.
O assunto foi explanado para
o consulado geral do Japão em
Curitiba durante uma reunião
entre Mitsuo Okajima e o côn-
sul geral, Soichi Sato.

Um alto funcionário do
consulado do Japão em Curiti-
ba comunicou a reportagem do
Jornal Nippak que após as
explicações do dirigente da
ACJ-POA foram definidos três
pontos importantes. Primeiro
que o cônsul não tem posição
para julgar qual das partes é
certa ou errada; segundo que
de acordo com o reconheci-
mento mútuo a divulgação da
língua japonesa na sociedade
nikkei é importante; e terceiro
que o escritório do consulado
em Porto Alegre está pronto
para cooperar com as conver-
sações com ambas as associ-
ações.

“Expus o meu ponto de vis-
ta, o cônsul considera a língua
japonesa importante e aconse-
lhou que as duas entidades
entrem em acordo para resol-
ver o embaraço. Em sua con-
dição ele não é juiz, mas asse-
gurou que vai conversar com

Para a professora e vice-
presidente Taeko Kanno, que
participa da associação há 11
anos, o prédio não tinha uma
infra-estrutura adequada para
funcionar como escola. Hoje
conta com quase cem alunos,
descendentes e não descenden-
tes de japoneses com idades
entre 4 e pouco mais de 20
anos. Além das aulas de língua
japonesa para 91 estudantes
com provas de proficiência re-
gistradas e aprovadas pelo go-
verno japonês, também são ofe-
recidas aulas de caligrafia ja-
ponesa ou shodo, ikebana, ar-
ranjos florais e mangá.

Por outro lado a arrecada-
ção de fundos captada com a
realização de bazares possibili-
tou a realização de melhorias
como cobertura na cozinha e
para a escola com a compra de
equipamentos e materiais. A
diretora Hideko Osawa Gutier-
rez comenta que há três anos o
governo japonês enviava livros
e também professores para a
escola, o que foi paralisado com
a crise mundial.

(Afonso José de Sousa)

Reunião contou com a participação de professores, pais e alunos

MARCUS IIZUKA
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Isec quer conhecer realidade para
elaborar projetos de recepção *Toshio Shibazaki

Aliás, não compreendo
por que a língua japonesa não
está inclusa entre os requisi-
tos para o diploma de ensino.
Sei que existe a alegação de
que não há necessidade de
exigir o ensino de língua ja-
ponesa para estrangeiros no
diploma de ensino pois as cri-
anças estrangeriras não fa-
zem parte do escopo da edu-
cação básica japonesa.

Mas tal opinião não me
parece ser apropriada, con-
siderando que vem de um país
que alardeia manter as por-
tas abertas ao mundo para
receber um milhão de alunos
bolsistas do estrangeiro.
Acho mais correto garantir a
integridade das crianças es-
trangeiras (assim como das
crianças naturalizadas que
nasceram fora do Japão) e
deixar claro que a sociedade
inteira deverá arcar com a
educação dessa minoria que
exigirá um custo maior por
causa da deficiência
linguística.

E depois, também é estra-
nho o país não possuir um
método de ensino infantil de
língua japonesa já estabeleci-
do mesmo depois de receber
tantas crianças estrangeiras.
Existem textos científicos so-
bre o assunto, mas estão fora
da realidade prática.

Talvez por influência da
baixa posição ocupada pelo
ensino de língua japonesa, in-
felizmente, não existe uma
forma sistematizada de inte-
grar as experiências realiza-
das nas salas. Os métodos
mais frequentes são adapta-
ções do sistema de ensino
desenvovido para os adultos,
simplificados para as crian-
ças, ou métodos de ensino
que são praticadas como jo-
gos porque os alunos gostam.

Nas localidades em que
concentram muitas crianças
de origem estrangeira, exis-
tem aulas separadas para
elas, denominadas “classe de
japonês/classe internacional”,
ministradas por professores
extras ou de tempo parcial,
mas as aulas são realizadas
na base da improvisação,
sem um programa de estudos
que acompanhe o desenvol-
vimento individual de cada
criança. Será que o método
está sendo realmente benéfi-
co? Eu penso que há urgên-
cia em estabelecer um siste-
ma pedagógico infantil de lín-
gua japonesa incluindo espe-
cialistas de outras áreas
como psicologia do desenvol-
vimento e linguística
cognitiva.

Para reconstruir a educa-
ção de língua japonesa para
estrangeiros, é preciso au-
mentar o status da língua ja-
ponesa ao mesmo tempo que
é preciso fazer um estudo
mais aprofundado para poder
defender a ideia.

Por outro lado, imagino a
dificuldade por que passam os
professores que, além de ori-
entar corretamente as crian-
ças que não conhecem satis-
fatoriamente a língua, preci-
sam ensinar os mais de 30
alunos japoneses natos e en-
frentar alguns parentes com

exigências absurdas. No en-
tanto, as crianças querem
voltar às salas de seus cole-
gas, mesmo havendo dificul-
dades na comunicação.

A turma de ano equivalen-
te à idade é o local onde es-
sas crianças merecem estar.
No entanto, alguns professo-
res empurram a responsabi-
lidade pelos alunos estrangei-
ros ao responsável da “clas-
se de japonês/classe interna-
cional”. O professor respon-
sável pela turma deveria cen-
tralizar a responsabilidade e
as pessoas à sua volta devi-
am oferecer suporte. Um pro-
fessor me comentou, meio
que rindo da própria condição,
que a minoria (professor iso-
lado) dá aula para outra mi-
noria (crianças de origem es-
trangeira). É preciso corrigir
tal situação.

Por último… penso que,
para aceitar os estangeiros, é
preciso alterar a mentalidade
da própria sociedade que não
aceita a diferença. Será que
não estamos justamente no
momento de uma mudança?

Nossos antepassados que
ficaram isolados no canto ex-
tremo do continente eurasiá-
tico, aprenderam muito do
continente chinês e da penín-
sula coreana. Receberam a
cultura européia através de
Dejima. Depois da Reforma
Meiji e da Segunda Guerra
Mundial, nós nos desenvolve-
mos em meio a um banho de
cultura ocidental. Atualmente,
grande parte da nossa vida
depende do exterior e tam-
bém é fato que estamos de-
pendentes da força dos es-
trangeiros que residem no
Japão.

Não só as crianças de ori-
gem estrangeira, mas as cri-
anças japonesas que são um
pouco diferentes viram alvos
de maus tratos de colegas.
Por que isso? O que foi que
fez o Japão ficar assim? Na
minha visão, até as crianças
que cresceram praticando os
maus tratos são infelizes. A
responsabilidade está em nós,
adultos. Os gérmens da dis-
criminação devem ser corta-
dos ainda pequenos. Depen-
dendo da escola, houve ca-
sos em que o desempenho
dos alunos japoneses melho-
rou depois que passaram a
estudar junto com alunos es-
trangeiros. Ficar lado a lado
com alunos de origem estran-
geira é uma ótima oportuni-
dade para aprender a aceitar
a diferença. Confiante que
essa seja direção correta, vou
continuar o meu trabalho com
a força de vontade de quem
cria futuros tesouros.

*Toshio Shibazaki – Trabalha
na Mitsui Bussan desde
1970. Foi encarregado pela
exportação de produtos de
aço. Entre 77 e 90 passou dois
períodos na Alemanha, num
total de 10 anos. Desde 2000
trabalha no departamento de
relações públicas onde ficou
responsável pelas atividades
de contribuição social. Em
2005, como ação educacional
e de intercâmbio internacio-
nal, iniciou as atividades de
auxílio às crianças brasileiras
residentes no Japão.

DEBATES

Por uma educação escolar
que aceite a “diferença” (2)

DEKASSEGUIS

Depois da vitória
do Partido Democrá-
tico do Japão nas elei-
ções do dia 30, o líder
da oposição no Japão,
Yukio Hatoyama, deu
início às negociações
para formar um novo
governo no país. As
informações são da
BBC Brasil.

De acordo com a
mídia japonesa, o par-
tido obteve 308 dos
480 assentos da Câ-
mara Baixa do Parla-
mento do Japão, pon-
do fim a uma hegemo-
nia de cinco décadas
quase ininterruptas do
Partido Liberal De-
mocrático do atual pri-

JAPÃO

Depois de vencer eleição, líder do Partido Democrático do
Japão quer retomar crescimento sustentável

meiro-ministro, Taro Aso. Ape-
sar de os resultados oficiais das
eleições ainda não terem sido
divulgados, o próprio Aso já
anunciou que vai deixar a lide-
rança de seu partido.

Com a projeção dos resul-
tados das eleições, o índice
Nikkei do mercado japonês
apresentou hoje (31) a maior
alta dos últimos 11 meses. Mas
a alta do iene e as quedas nas
bolsas chinesas levaram o pre-
gão a encerrar os negócios em
baixa de 0,3%.

Hatoyama deverá ser con-
firmado como o novo primei-
ro-ministro em duas semanas,
durante reunião do Parlamen-
to japonês. O Partido Demo-
crático do Japão também ne-
gocia com dois partidos me-

nores e de oposição apoio na
Câmara Alta do Parlamento.
“Finalmente vamos conseguir
mexer na política, criar um
novo tipo de política que
corresponda às expectativas
das pessoas”, disse
Hatoyama.

A expectativa agora é se ele
será capaz de cumprir as pro-
messas de campanha, uma vez
que precisa levar a segunda
maior economia do mundo de
volta à rota do crescimento
sustentável depois da recessão,
além de combater o desempre-
go recorde no país. Durante a
campanha eleitoral, Hatoyama
também prometeu aumentar o
sistema de pensões do Esta-
do, apesar de o Japão enfren-
tar altas dívidas no setor.

DIVULGAÇÃO

O oposicionista Yukio Hatoyama

O Tribunal de Contas da
União (TCU) divulgou no Di-
ário Oficial da União, no dia
28 de agosto, sua decisão final
sobre o Movimento Origami
do Centenário.

De acordo com o documen-
to, “não foram detectados indí-
cios de desvios ou de prática
de favorecimento na aplicação
dos recursos e o projeto atingiu
satisfatoriamente os objetivos,
dentro das limitações de tem-
po, mão-de-obra e de recursos
disponíveis, e as improprieda-

CENTENÁRIO

Tribunal de Contas aprova contas do Movimento Origami
des verificadas no acompanha-
mento da execução do referi-
do projeto não foram material-
mente significativas nem pre-
judicaram seu cumprimento”.

Segundo o deputado fede-
ral William Woo (PSDB-SP),
presidente do movimento Ori-
gami do Centenário, a iniciati-
va de envolver o TCU no pro-
jeto, desde o início, é inédita.
“Sempre fiz questão de que
tudo o que fosse relativo ao
movimento fosse mostrado ao
TCU”, explicou.De acordo com o documento, “não foram detectatos desvios”

DIVULGAÇÃO

Com a finalidade de ex-
plicar a situação brasi-
leira e atualizar os de-

kasseguis quanto aos avanços
sociais implantados no Brasil,
o neuropsiquiatra Décio Issa-
mu Nakagawa, e vice-presi-
dente do Instituto de Solidari-
edade Educacional e Cultural
(Isec), embarca no dia 13 de
setembro para o Japão onde vai
proferir várias palestras em vá-
rias províncias japonesas
dirigidas para um público que
será formado por dekasseguis.
Durante a sua estadia no ar-
quipélago o médico abordará
cinco temas para esclarecer a
realidade para os nipo-brasilei-
ros: migração e saúde mental;
introdução e tendências mun-
diais; a vulnerabilidade e o ado-
ecer; avanços Sociais no Bra-
sil; e projeto de vida.

Em Nagoya onde perma-
necerá cerca de uma semana,
por exemplo, ele pretende con-
versar e conhecer melhor a si-
tuação dos nikkeis residentes
na província, além do impacto
e da influência da crise em seu
cotidiano. “Conhecendo me-
lhor a situação dos brasileiros
e daqueles que pretendem re-
tornar procurarei influir nos
projetos de recepção aos re-
tornados”, destaca.

Décio Nakagawa deverá
chegar ao Japão quando a co-
ordenadora do Projeto Kaeru,
Kyoko Yanagida Nakagawa e
o presidente do Centro de In-
formação e Apoio ao Traba-

128 milhões e começando a taxa
negativa. “O Brasil teria que
pelo menos ter investido o do-
bro em infra-estrutura para dar
conta de sua demanda interna.
Podemos dizer que o Brasil
avançou; mesmo considerando
sua desigualdade social e não
tendo conseguido alcançar suas
metas em termos de infra-es-
trutura”, argumentou.

Direito básico – A partir de
1980 o neuropsiquiatra anteci-
pa que os avanços sociais em
várias áreas como do Sistema
Único de Saúde (SUS) é uma
fato que o Japão ainda está dis-
tante. Compara também que
em saúde mental o Brasil
avançou em suas políticas não
asilares e o Japão conseguiu
somente desmontar os gran-
des hospitais psiquiátricos. “O
brasileiro que está no exterior
durante décadas não participa
do exercício de cidadania que
vivemos em nossa realidade.
São conquistas importantes dos
quais os expatriados não tem
conhecimento”, garante.

Uma das preocupações de
Décio Nakagawa são as crian-
ças que chegam do Japão. “São
brasileiras e que por questões
que não cabe discutir aqui, não
tiveram acesso à sua língua pá-
tria. Ensinar a língua portugue-
sa para essas crianças é uma
obrigação e reparação com esse
grupo que ficou distante desse
direito básico”, defende.

(Afonso José de Sousa)

lhador no Exterior (Ciate),
Massato Ninomiya, já tiverem
encerrado suas respectivas
participações no ciclo de pa-
lestras de orientação em Tó-
quio, e em cinco províncias ja-
ponesas, conforme revelou o
Jornal Nippak. “Vou aprovei-
tar para desfrutar de umas fé-
rias. Como não conheço os ex-
tremos do Japão, estarei indo
nessa oportunidade para co-
nhecer Okinawa”, ressalta o
neuropsiquiatra ao informar
que recebeu o convite do pre-
sidente da NPO ABC Japan,
Hidekichi Hashimoto e do pro-
fessor e diretor do Colégio
Brasil / Japão, Carlos Shinoda.

O vice-presidente do Isec

afirma que recebeu uma solici-
tação para tratar da questão da
brasilidade que se define por
uma percepção e sentimento.
Um assunto extenso tratado
desde o Brasil colônia e no iní-
cio da República (quando do
início da Imigração Japonesa no
Brasil). Segundo ele as conquis-
tas e avanços sociais do Brasil
– para se ter uma idéia dessa
questão — é preciso conside-
rar inclusive a questão demo-
gráfica.

Em 1970 o Brasil tinha 90
milhões de habitantes e o Ja-
pão 108 milhões. Em 2008, o
Brasil conta com uma popula-
ção estimada em quase 190
milhões (dobrou) e o Japão com

Palestras serão ministradas em várias províncias japonesas

ARQUIVO
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NOROESTE

Federação da Associação Cultural
completa 50 anos de fundação Inaugurada no último dia 28,

a exposição “Tomie Gráfica –
Exposição de Gravura em
Metal de Tomie Ohtake”, pros-
segue no Espaço Permanente
de Exposições do Centro de
Educação e Cultura KKKK de
Registro. O evento é realiza-
do em parceria com a  Secre-
taria de Estado da Cultura do
Governo do Estado de São
Paulo, Sisem-SP (Sistema Es-
tadual de Museus), Prefeitura
Municipal de Registro, Institu-
to Tomie Ohtake e Elektro.

Considerada a “dama das
artes plásticas brasileiras”,
Tomie Ohtake é conhecida
mundialmente. Nasceu em
Kyoto, no Japão em 1913, o
mesmo ano que os primeiros
imigrantes japoneses pisaram
nas terras do Vale do Ribeira.
Imigrou-se aos 23 anos de ida-

de e só começou a pintar aos
40 anos de idade, construindo
uma trajetória como poucos
artistas brasileiros conseguiram.

Os anos 60, quando se na-
turalizou brasileira, foram de-
cisivos para a sua maturação
como pintora originária da abs-
tração informal. As obras dela
estão instaladas não somente
no Brasil, também nos diver-
sos países do mundo inteiro.

Em janeiro de 2002, quan-
do da inauguração do Memo-
rial da Imigração Japonesa
Vale do Ribeira e restauração
do Conjunto KKKK, Tomie
Ohtake doou o monumento
“Flor do Guaracui”, instalado
na Praça Beira Rio, e um qua-
dro no memorial da Imigração
Japonesa, para Registro. Não
à toa, a artista é cidadã hono-
rária de Registro.

CIDADES/REGISTRO

KKKK recebe exposição da
artista Tomie Ohtake

PROMISSÃO – Com a presença do prefeito Geraldo
Chavez Barbosa, do assessor do deputado federal, Walter
Ihoshi, Shiniti Yassunaga, demais autoridades municipais e
representantes de diversas entidades da região, foi aberto o
60º Undokai de Promissão. Neste ano, contou também com
o proprietário da recém-instalada empresa japonesa no mu-
nicípio, Kazuya Shinzo, acompanhado de seus assessores. O
evento foi dedicado também aos 101 º Aniversário da Imi-
gração Japonesa , 91º da Colonização Japonesa no município
e 86º da emancipação político-administrativa de Promissão.

DIVULGAÇÃO

Com o objetivo de inte-
grar a comunidade da
região da Alta Noroes-

te, a Federação da Associação
Cultural Nipo-Brasileira da
Noroeste realiza amanhã (6),
na Associação Cultural e  Es-
portiva de Araçatuba, uma fes-
ta em comemoração aos 50
anos (Jubileu de Ouro) de sua
fundação. Várias atrações es-
tão programadas durante a ce-
rimônia entre elas o ireisai, mis-
sa em memória dos antepas-
sados, abertura, eventos cultu-
rais e artísticos, culinária japo-
nesa, e outros. O ponto alto dos
festejos serão as várias home-
nagens que serão prestadas
para as autoridades e cidadãos
nikkeis da região.

O colaborador do evento
Shinichi Yassunaga ressalta
que o cinqüentenário da enti-
dade deve ao trabalho árduo
dos antecessores,
principais responsá-
veis pelas contribui-
ções e crescimento da
região. “O importante
é registrar este mo-
mento com a integra-
ção da comunidade”,
destaca. Ele prevê
que baseado na festa
de 2008 quando foi
realizado o ireisai e a
festa bon odori do
Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Bra-
sil, as festividades
deste ano devem reu-
nir cerca de oito mil
pessoas.

A região de auto-
nomia da federação reúne 30
associações da região Noroes-
te do Estado de São Paulo
(Bauru a Três Lagoas) até a
divisa de Minas Gerais. De
acordo com o presidente da
entidade é difícil estimar a
quantidade de famílias nipo-
brasileiras residentes na re-
gião, mas ele calcula que até
2008 eram 3714 famílias, apro-
ximadamente metade não é
sócia das associações.

Shinichi Yassunaga assegu-
ra que a federação e as asso-

Durante os eventos come-
morativos do seu cinqüentená-
rio da Federação da Associa-
ção Cultural Nipo-Brasileira
da Noroeste em conjunto com
o Grupo Parlamentar Brasil
Japão vão prestar homena-
gens a diversos cidadãos nipo-
brasileiros. Os nomes estão
em fase final de definição.
Também está previsto o lan-
çamento do livro comemora-
tivo Noroeste Kinen shi - His-

tória da Noroeste.
Na publicação em português

e japonês cada entidade conta-
rá a sua trajetória desde a co-
lonização até o Centenário, com
fotos, relação dos associados,
etc. Além da abordagem de
modalidades esportivas pratica-
das pelos nipo-brasileiros como
a atletismo, beisebol, sumô,
kendô e gateball; religiões e
política. O livro de publicidade
de Kazoshi Shiraishi conta com

o apoio de colaboradores, das
entidades e depende apenas
da gráfica.

O livro que tem como ob-
jetivo deixar um registro para
as futuras gerações, terá uma
tiragem de 2000 exemplares.
Inicialmente será distribuído
nas entidades para venda e
depois provavelmente na As-
sociação Nipo-Brasileira de
Araçatuba. O preço não está
definido.

Homenagens e livro vão reverenciar a data

ciações estão muito bem inte-
gradas entre si. A entidade é
dividida em três setores: setor
1 => A – Bauru e B - Lins,
Cafelândia, Hirano, Tangará 2,
Tangará 7, Guaimbê, Getulina,
Guaiçara e Promissão; setor 2
=> Penápolis, Clementina,
Santópolis, Gabriel Monteiro,
Bilac, Birigui, Brejo Alegre,
Araçatuba, Guararapes e
Valparaiso; e setor 3 – Lavínia,
Mirandópolis, Alianças, Formo-
sa, Guaraçai, Andradina, Ilha
Solteira, Pereira Barreto e

Três Lagoas. Anualmente a
federação realiza um dia de
Campo (denominado Estudo
Agronômico) em sistema de
rodízio, além do bon odori.

Federação – De acordo com
Shinichi Yassunaga o quadro de
sócios praticamente tem se
mantido, mas reclama que hoje
a maioria da nova geração não
se integra com a comunidade.
“Todas as entidades estão fa-
zendo o trabalho voltado para
os jovens e os dekasseguis,
mas a integração do pessoal é
questão de tempo”, avalia.

O colaborador revela que
uma das conquistas da direto-
ria foi obtida no ano passado
através de verba de emenda
do deputado federal Walter
Ihoshi (DEM/SP). Fornecida
pelo Ministério do Turismo uma
quantia possibilitou a confec-
ção de 1670 happis para o bom
odori do Centenário através da
Prefeitura Municipal de Ara-
çatuba, bem com como para a
confecção de um livro come-
morativo.

Outras festividades – Ou-
tras entidades da região tam-
bém vão realizar eventos nes-

Objetivo da Federação da Associação Cultural Nipo-Brasileira da Noroeste é agregar comunidade

DIVULGAÇÃO

te fim de semana prolongado
como o tradicional bon odori a
ser promovido no dia 5 de se-
tembro no campo de beisebol
da Associação Cultural e Es-
portiva Nipo-Brasileira Primei-
ra Aliança, em Mirandópolis,
com animação musical e a cu-
linária japonesa. Bem como a
tradicional gincana “Undo-kai”
que acontecerá no dia 7 de
setembro, no mesmo campo de
beisebol.

FESTA DE 50 ANOS DA
FEDERAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
CULTURAL NIPO-BRASILEIRA
DA NOROESTE
QUANDO: DIAS 5, 6 E 7 DE SETEMBRO

HORÁRIO: A PARTIR DAS 9H
ONDE: RUA ANTÔNIO FLORENCE, 235
– ARAÇATUBA – SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: (18) 3623-1634

Cerimônia em Araçatuba terá o ireisai

A Semana do Peixe, pro-
movida pelo Ministério da Pes-
ca e Aquicultura (MPA), teve
início no dia 1º de setembro,
com o objetivo de aumentar e
tornar regular o consumo de
pescado no país, além de
enfatizar a importância do pei-
xe para a saúde.

Pelo sexto ano consecuti-
vo e com 15 dias nesta edição,
a Semana do Peixe visa atrair
consumidores com promoções
em diversos supermercados do
país, seminários, festivais gas-
tronômicos e ainda com distri-
buição de folhetos explicativos
com orientações e dicas de
como escolher um bom pesca-
do.

Segundo o MPA, no ano
passado, a Semana do Peixe,
mobilizou mais de 70 redes de
supermercados do país, envol-
vendo cerca de 1,5 mil lojas
participantes. No período do

evento, a venda de pescados
nesses estabelecimentos cres-
ceu em média 60% com rela-
ção ao mês anterior.  “A ideia
é fomentar nesse período o
consumo do pescado. A cam-
panha chama a atenção do bra-
sileiro para o consumo regular
ao longo do ano”, destaca o
secretário executivo do minis-
tério, Dirceu Lopes.

Em média, o brasileiro con-
some 7 quilos de pescado anu-
almente, segundo dados do
MPA. O total recomendado
pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), no entanto, é
quase o dobro, 12 quilos por
pessoa a cada ano. Segundo o
ministério, por meio de ações
que promovam a importância
do produto, o órgão pretende
elevar o consumo anual para
9 quilos por pessoa até 2011.
Outra meta é  aumentar em
40% a produção de pescado

nos próximos quatro anos.
Apesar de o país contar

com uma costa marítima de
cerca de 8,5 mil quilômetros de
extensão, além de uma gran-
de quantidade de reservatóri-
os para o cultivo de peixes em
cativeiro, a explicação para o
baixo índice de consumo do
produto pelos brasileiros é cul-
tural, segundo o secretário.
“As pessoas se acostumaram
com outros tipos de carne pela
praticidade, principalmente
frango e carne bovina. O pei-
xe sempre foi difundido como
prato de final de semana e não
do dia a dia”.

CONSUMO

Semana do Peixe quer atrair novos consumidores
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EDUCAÇÃO

Bolsistas MEXT embarcarão para
o Japão para realizar pesquisas

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

ÁSIA

Cerimônia de Abertura das
Olimpíadas de Deficientes Auditivos

será neste sábado (5)

Com a conclusão bem-su-
cedida dos Jogos Mundiais de
2009 em Kaohsiung, estamos
a apenas poucos dias da aber-
tura da Taipei Deaflympics.
A Cidade de Taipei está se
preparando para os Jogos e
está fazendo todo o possível
para assegurar que a primei-
ra Deaflympics (Olimpíadas
de Deficientes Auditivos) da
Ásia e orgulho de Taiwan bri-
lhe para que o mundo possa
ver.

A Cerimônia de Abertura
da Taipei Deaflympics será
realizada em 5 de setembro
às 19h30. O diretor-geral da
Cerimônia, Stan Lai, revelou
maiores detalhes sobre a Ce-
rimônia, na prefeitura. Ele en-
fatizou que durante um ano e
meio de preparativos ele pre-
tende apresentar uma
crimônia inesquecível que re-
alce a beleza do coração hu-
mano e chegue à comunida-
de dos deficientes auditivos.

A Cerimônia de Abertura
será dividida em 12 atos e a
famosa modelo taiwanesa
Patina Lin estará se apresen-
tando em um destes atos, com
o título “Sonho Impossível”.
Com o corpo completamente
coberto com tinta, Lin voará
através de uma tela de proje-
ção de 50 metros para criar
a ilusão de uma deusa que ca-
minha pelo ar e água. Ela tam-
bém se apresentara com cri-
anças de escolas para defici-
entes auditivos, usando a lin-
guagem de sinais para ex-
pressar a mensagem do “Po-
der em Mim”.

Levando em considera-
ção os atletas com deficiên-
cia auditiva, Lai decidiu con-
centrar o evento nos efeitos
visuais e uma apresentação
adequada ao público com este
tipo de deficiência durante a
cerimônia. A mundialmente
renomada percussionista sur-
da Evelyn Glennie foi convi-
dada para apresentar-se na
Cerimônia, juntamente com o
grupo U-Theatre e mais de
80 crianças surdas de esco-
las para surdos na região de
Taipei e Taichung, as quais
farão uma animada apresen-
tação de tambores de 8 mi-
nutos. As crianças surdas
treinaram arduamente duran-
te 4 meses, decorando os pas-
sos e contando as batidas. Os
seus esforços se frutificarão
à medida que entrarem em
uníssono com as batidas de
seus tambores para formar os
padrões tradicionais da Man-
dala Tibetana.

Além da Cerimônia de
Abertura, Glennie também se
apresentará com a Orques-
tra Sinfônica de Taipei no
Salão Zhongshan no dia 6 de
setembro, como parte da sé-
rie de apresentações de ar-
tes na Deaflympics. Embora
ela não consiga ouvir, ela pro-
vará ser capaz de nos inspi-
rar com sua viva apresenta-
ção musical.

Lai enfatiza que a Taipei
Deaflympics será uma impor-
tante oportunidade para Tai-

wan se apresentar ao mundo
e que a Cerimônia de Aber-
tura mostrará o espírito e
compaixão da cultura e do
povo taiwanês. Ao transfor-
mar o impossível em possível,
ele crê que a Taipei Deaflym-
pics não será apenas a pri-
meira de Ásia, mas a núme-
ro 1 do mundo em mais de
uma maneira.

Emblema – O desenho do
emblema da 21ª Deaflympics
de Verão Taipei 2009 incor-
pora os seguintes três ele-
mentos: o caractere chinês
para norte (“bei”), represen-
tando a cidade-sede Taipei,
uma orelha representando os
Deaflympics e uma figura
representando os atletas. Es-
tes três elementos se reúnem
para formar linhas caligráfi-
cas simples que fluem para
criar um sentido de disparar
para frente enquanto, inteli-
gentemente, invoca a imagem
de um homem correndo. Este
emblema vivo simboliza a
permanente vitalidade de Tai-
wan bem como o espírito co-
rajoso dos atletas surdos à
medida que vencem os desa-
fios da competição.

Mascote – A 21ª Deaflym-
pics de Verão Taipei 2009
escolheu como mascote o ale-
gre sapo verde das árvores
de Taipei (Rhacophorus
taipeanus). Mesmo sendo a
menor das oito espécies indí-
genas de sapos em Taiwan,
ela é notável por pular atin-
gindo grandes distâncias. Da
mesma forma, embora Tai-
wan seja uma pequena na-
ção-ilha, ela tem impressiona-
do o mundo com sua força
econômica, pulando para no-
vas alturas.

A folha de figueira usada
pela mascote masculina e a
flor de azaléia ostentada pela
mascote feminina são, res-
pectivamente, a árvore e a flor
da Cidade de Taipei. Elas sim-
bolizam a visão da cidade de
um futuro fresco e amigo do
meio-ambiente. Os braços das
mascotes estão bem abertos,
em uma pose parecida com o
caractere chinês para norte
(“bei”), que representa a ci-
dade anfitriã, Taipei. Com os
braços abertos e sorrisos ale-
gres, Taiwan entusiasticamen-
te dá as boas vindas aos parti-
cipantes vindos de todos os
lugares do mundo.

Mais informações sobre a
Deaflympics no site: http://
english.2009deaflympics.org

Fonte: Divisão de Informações
– Escritório Econômico e Cul-
tural de Taipei

A 21ª Deaflympics escolheu como mascote o alegre sapo

REPRODUÇÃO

EXPOSIÇÃO

Nova série de imagens mostra
“Taiwan Sublime” no metrô Luz

Uma nova série de imagens
ampliadas que trazem os cená-
rios de um dos maiores países
de destaque mundial em pro-
dução de alta tecnologia é apre-
sentada numa exposição que
começa este mês na estação
Luz, do Metro de São Paulo.

“Taiwan Sublime”, no en-
tanto, pouco foca o lado mo-
derno da ilha que se localiza
no mar do Pacífico entre o Ja-
pão e as Filipinas, mas princi-
palmente os cenários naturais
e etnoculturais locais. São 19
imagens selecionadas (de um
conjunto de 40), de quatro fo-
tógrafos taiwaneses: Chi Po-

lin, Liu Chen-hsiang, Huang
Ting-sheng e Chen Chih-
hsiung.

Uma visão breve e geral do
país por suas montanhas, os
rios, o teatro, a dança e a co-
munidade indígena, por exem-
plo. A mostra itinerante, orga-
nizada pela Divisão de Infor-
mações do Escritório Econô-
mico e Cultural de Taipei no
Brasil, está prevista para pas-
sar em seguida pelas estações
Ana Rosa (outubro), Capão
Redondo (novembro) e Sé (de-
zembro) do Metro paulistano.
Fonte: Divisão de Informa-
ções - EECT

Exposição reúne 19 imagens selecionadas de um conjunto de 40

DIVULGAÇÃO

Com o objetivo de pros-
seguir estudos em uni-
versidades japonesas

cinco bolsistas nipo-brasileiros
e dois brasileiros embarcam na
primeira semana de outubro
para o Japão graças às bolsas
de estudo fornecidas pelo Mi-
nistério da Educação, Cultura,
Esportes, Ciência e Tecnolo-
gia do Japão (MEXT), como
parte do programa Bolsistas
2009.

Antes da viagem para o
arquipélago os bolsistas que
vão para sete províncias dife-
rentes, participaram no dia 3
de setembro de uma orienta-
ção pré-embarque no consu-
lado, onde receberam dicas de
ex-bolsistas de como viver no
Japão, da importância de cons-
truir bons relacionamentos nas
universidades e conselhos para
desenvolver plenamente os
seus estudos naquele país.

Os bolsistas de pesquisa
são: Camila Taira que vai para
Kagoshima University, Fisiote-
rapia; Daniel de Vasconcelos
Guimarães para Meiji Univer-
sity fazer Turismo; Eduardo
Massao Nogueira Nakashima
para Kyushu University cursar
Farmácia; e Gustavo Henrique
Gomes de Almeida para a Keio
University estudar história.
Helio Makoto Umemura fará
um intercâmbio entre univer-

sidades na Tokyo University of
Agriculture and Technology,
Agronomia; Adriana Hitomi
Deguchi vai para Naruto Uni-
versity of Education, Pedago-
gia realizar um treinamento
para professores do ensino
fundamental/médio; e Suzana
Naomi Hara (Gunma Univer-
sity, Letras) cursar língua e
cultura japonesa.

Os cinco bolsistas da mo-
dalidade de pesquisa ficarão no
Japão por um ano e seis me-
ses para estudar japonês e re-

alizar pesquisas em suas áre-
as específicas de formação,
contando ainda com a possibi-
lidade de extensão da bolsa
para cursar mestrado e/ou dou-
torado.

Pelo Consulado Geral do
Japão de São Paulo, ainda,
embarcarão bolsistas de Trei-
namento para Professores e
de Língua e Cultura Japone-
sa. A primeira bolsa dá a opor-
tunidade aos profissionais de
ensino dos níveis fundamen-
tal e/ou médio de realizar es-

tudos em suas especialidades
e de conhecer novas técnicas
educacionais. Já a bolsa de
Língua e Cultura Japonesa,
destinada aos graduandos do
curso de Letras (Japonês),
permite o aperfeiçoamento e
vivência em universidades ja-
ponesas.

A próxima seleção MEXT
está prevista para fevereiro de
2010, outras informações po-
dem ser obtidas no site http://
www.sp.br.emb-japan.go.jp/
pt/cultura_bolsa1.htm

A Comissão de
Jovens da Socieda-
de Brasileira de
Cultura Japonesa
e Assistência So-
cial (Bunkyo) rea-
liza entre os dias 5
e 7 de setembro o
VIII Fórum Nacio-
nal dos Jovens Lí-
deres das Entida-
des, no Centro Es-
portivo Kokushikan
Daigaku, em São
Roque (66 quilôme-
tros do marco zero
de São Paulo). O
tema da edição do
evento é “Pós-Cen-
tenário: Um novo
desafio a vencer”.

Conhecido como Revi “re-
vitalização”, o Fórum tem o
objetivo de reunir os jovens de
associações nikkeis de todo o
Brasil e conscientizá-los sobre
a necessidade de um projeto
que possibilite a continuidade
das entidades (kenjinkais e
seinenkais). Assim como bus-
car meios para seu desenvol-
vimento, respeitando as carac-
terísticas de cada uma.

Além de promoverem deba-
tes, os participantes buscarão

idéias inovadoras e elaborar
projetos de aplicação prática
para desenvolver grandes resul-
tados. Considerado um dos prin-
cipais encontros de líderes jo-
vens das entidades nipo-brasi-
leiras, o fórum é realizado anu-
almente e conta com a presen-
ça de representantes de entida-
des do interior, da capital pau-
lista e de outros Estados.

8º FÓRUM NACIONAL DOS JOVENS

LÍDERES DAS ENTIDADES – REVI 2009
QUANDO: DIA 5 DE SETEMBRO

HORÁRIO: DAS 19H ÀS 22H

ONDE: CENTRO ESPORTIVO KOKUSHIKAN

DAIGAKU - RODOVIA BUNJIRO NAKAO

(SP-250), KM 48 - ESTRADA DE IBIÚNA -
SÃO ROQUE – SÃO PAULO

INFORMAÇÕES:
INFORMAÇÕES: REVI.CJB@GMAIL.COM OU

WWW.SEINENBUNKYO.COM.BR A PARTICI-
PAÇÃO TEM UM CUSTO DE R$ 60,00 À

VISTA VIA DEPÓSITO BANCÁRIO OU EM DUAS

VEZES NA RECEPÇÃO E CREDENCIAMENTO

DO EVENTO.

REVI 2009

Seinen do Bunkyo realiza o 8º
Fórum dos Jovens Líderes

REPRODUÇÃO

Cartaz convocando os participantes

Em setembro, a Aliança
Cultural Brasil-Japão oferece
os Cursos Semi-Intensivos de
Japonês Básico, que possuem
uma freqüência diferenciada,
acelerando o aprendizado da
língua japonesa.

Os Cursos Semi-Intensivos
trazem aulas mais dinâmicas e
objetivas, com carga horária
diferenciada e várias opções
para escolha de horários, e
acontecem nas três unidades
da Aliança (Pinheiros, São Jo-
aquim e Vergueiro). As aulas
começam no dia 12 de setem-
bro.

As aulas estão mais dinâ-
micas, atraentes e objetivas,

considerando o novo perfil dos
estudantes do idioma japonês,
e as necessidades de um mun-
do competitivo e globalizado.
O Curso Semi-Intensivo ga-
rante ao aluno a possibilidade
de completar um módulo do
idioma japonês ainda no segun-
do semestre de 2009.

Horários e turmas dos Cursos
Semi-Intensivos de Japonês (cur-
so Básico, Conversação e Dia-a-
Dia):
Unidade Vergueiro (Rua Verguei-
ro, 727, 5º andar, Liberdade, São
Paulo, SP. Tel.: 11/3209-6630)
Sábado (12/09 a 05/12) – 13h30
às 17h45 – Segundas e quartas
(14/09 a 09/12) – 9 às 11h e 19  às

ENSINO

Aliança Cultural abre inscrições para Cursos
Semi-Intensivos de Japonês

21h – Terças e quintas (15/09 a
10/12) – 9 às 11h, 14 às 16h, 16 às
18h, 19 às 21h

Unidade São Joaquim (Rua São
Joaquim, 381, 6º andar, Liberda-
de, São Paulo. Tel.: 11/3209-6420 /
3209-9998) – Sábado (12/09 a 05/
12) – 14h45 às 18h45 – Segundas
e quartas (14/09 a 09/12) – 14h30
às 16h30 e 19h30 às 21h30 – Ter-
ças e quintas (15/09 a 10/12) – 10
às 12h, 14 às 16h , 16 às 18h

Unidade Pinheiros (Rua Deputa-
do Lacerda Franco, 328, Pinhei-
ros, São Paulo. Tel.: 11/3815-3446
/ 3031-9665)
Sábado (12/09 a 05/12) – 13 às
17h05 – Terças e quintas (15/09 a
10/12) –14 às 16h

ARQUIVO

O então cônsul geral do Japão em São Paulo, Masuo Nishibayashi com uma turma de ex-bolsistas
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Projeto Memorial Kimura abre
para visitação pública

Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

Trepados em muretas, a
população espremia-se para
banhar-se. Eram de pele es-
cura mas com os cabelos li-
sos e olhos negros e profun-
dos. Usavam túnicas colori-
das, de um tecido rústico mas
de aspecto agradável. O rio
que passava ao lado, imenso,
de correnteza ligeira atraia as
pessoas. Parecia um ritual,
como que aquela água tives-
se a capacidade de curar.
Dentre eles, era o único dife-
rente, usando calças ao invés
de túnicas, um estrangeiro
num país exótico de alguma
parte do mundo.

Apesar disso, ninguém se
importava comigo. Era como
nem existisse. Por isso, resolvi
também imitá-los: entrei na
água. Fiz o mesmo, mergu-
lhei o corpo na água, que não
parecia tão limpa assim. Ne-
nhuma repulsa. Uma sensa-
ção de frescor percorreu a
espinha toda, como recebes-
se um choque de 220 volts.
Ainda na água pude observar,
ao longo do rio, outras pesso-
as chegarem a fim de lavar-
se. Não se tratava de nenhu-
ma impureza física, pois não
esfregavam o corpo, apenas
mergulhavam e, por instantes,
permaneciam com a cabeça
coberta pela água. Era uma
espécie de batismo, uma re-
novação, um alívio que se pro-
cedia após a experiência.

Cheguei perto de um des-
te fiéis e perguntei:

– Por quê tantos vem até
aqui banhar-se?

Ele não teve dúvidas, eu
não era daquele país. Tentou
ser gentil comigo:

– Este rio é sagrado para
o meu povo. Quem banhar-
se aqui, é agraciado com uma
vida melhor no futuro.

Mal tinha ouvido estas pa-
lavras, adiante viu um corte-
jo fúnebre. Envolto a uma
mortalha encontrava-se o de-
funto, carregado horizontal-
mente nos ombros de ho-
mens. Vestiam-se de branco.
Acompanhavam a procissão
uma fileira de mulheres, que
choravam pelo morto. A mu-
lher da frente, amparada pe-
las outras, parecia ser a viú-
va. Tinha uns quarenta anos

Um sonho que tive...
de idade. Fui perto deles e
mantive a discrição para não
parecer inoportuno num mo-
mento tão crucial. De olhos
baixos, acompanhei todo o
trajeto, que culminou numa
praia de cascalho.

Depositaram o morto no
chão, logo colocaram sobre
ele uma porção de madeira
seca, de cheiro perfumado.
Além disso, folhas aromáti-
cas. Este serviço era feito
por outros, talvez contratados.
Trouxeram uma tocha, cuja
chama subia mais de trinta
centímetros. Próximo ao de-
funto, puseram no meio da
lenha, que em poucos segun-
dos incendiou-se. Não chega-
va a assustar aquele espetá-
culo, a olho nu, no entardecer,
quando o sol avermelhado des-
cia lentamente a ocidente.
Mais uma quantidade de ma-
deira foi colocada, provocan-
do uma explosão de calor, que
na cor rubra, devorou total-
mente a madeira e o que res-
tava da matéria orgânica.
Nada mais havia. Apenas cin-
zas e pedaços de ossos
enegrecidos e quebradiços.

Não era esta a única ce-
rimônia fúnebre de cremação
naquela tarde, outros dispu-
tavam uma porção de terra –
ou cascalho – afim de enco-
mendar seus mortos. Nada
daquilo me assustava. A vida
e a morte estavam presentes
naquele rio, sem nada para
ser oculto, sem nenhum pu-
dor, num processo natural da
reprodução do ciclo da imper-
manência. Logo, o sol se pu-
nha e o céu cobriu-se de es-
trelas, enquanto a lua em
quarto crescente navegava
na imensa via láctea. A  noite
também tinha o seu encanta-
mento, revelando partes do
mundo ocultos de dia, toda
sua poesia, que silenciava
vozes e ruídos desnecessári-
os. O único som era o cons-
tante borbulhar do rio, que
nunca parava, num ritmo lento
e acelerado, independente de
nossa vontade.

De forma marcante, a vi-
sita a este rio foi um sonho,
suponho, mas nunca terei cer-
teza se dormia ou estava
acordado.

chicohanda@yahoo.com.br

Abre no dia 10 de
setembro, a mostra
individual “Earth”,
com 30 pinturas do
artista plástico japo-
nês Isamu Kojima, no
primeiro piso da Ga-
leria Deco, no bairro
da Bela Vista, em
São Paulo. Composta
por obras inéditas,
esta é a sexta exposi-
ção do esteta no país.
A exposição fica em
cartaz até o dia 20 de
setembro.

Tendo como inspiração o
Brasil - onde viveu por 6 anos
(1970 a 1976) -, o artista usa
como base de suas pintura a
cor avermelhada das terras do
interior, o azul do céu e o ver-
de das matas. “É como se fos-
se um grande visita ao Brasil
por um avião, uma grande pa-
norâmica pelas belezas
tropicias”, acrescenta Kojima,
nascido em 1938 na província
de Fukuoka, no Japão.

Graduado na Fukuoka
Gakugei University, no Japão,
em 1963, Kojima já realizou

individuais na Europa e Esta-
dos Unidos, sempre apresen-
tando obras com forte apelo
abstrato.

“EARTH”, DE ISSAMU KOJIMA

QUANDO: DE 11 A 20 DE SETEMBRO. DE

SEGUNDA A DOMINGO, DAS 10 ÀS 19H.
ABERTURA: DIA 10/9 (QUINTA), ÀS 19H

ONDE: GALERIA DECO - RUA DOS

FRANCESES, 153, BELA VISTA (SP)
TEL.: 11/3289-7067
QUANTO: ENTRADA FRANCA

HOMEPAGE: WWW.GALERIADECO.COM.BR

E-MAIL: CONTATO@GALERIADECO.COM.BR

TWITTER: @GALERIA_DECO

EXPOSIÇÃO

Natureza inspira artista
japonês Isamu Kojima

Mostra reúne 30 pinturas na Galeria Deco

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

OMemorial Kimura, pró-
ximo ao aeroporto de
Maringá (norte do Pa-

raná), inicia entre 21 e 25 de
setembro a visitação pública
recebendo os alunos da Esco-
la Municipal Lazara Ribeiro
Vilella, do distrito de Floriano.
O memorial faz parte do pro-
jeto “Arqueologia e História no
Sítio Kimura: uma exposição
da cultura material do acervo
da ocupação humana da região
de Maringá”, que obteve o se-
gundo lugar na categoria inici-
antes da Lei de Incentivo a
Cultura.

O projeto disponibiliza para
visitação o acervo reunido ao
longo de várias décadas pela
família Kimura. A exposição
conta com material arqueoló-

Projeto disponibiliza para visitação o acervo reunido ao longo de
várias décadas pela família Kimura

Através de material ico-
nográfico, é retratada a pre-
sença da colonização japone-
sa no Brasil, bem como a tra-
jetória dos Kimuras, desde a
saída da Província de Naga-
saki, sul do Japão, a passa-
gem pelo interior de São Pau-
lo, até a chegada nas lavou-
ras de café do Norte do Pa-
raná. O projeto visa também
estimular os alunos e a co-
munidade  a entender a im-
portância da memória coleti-
va, e da preservação do pa-
trimônio histórico da região.
O projeto pretende, com o
apoio da Secretaria de Cul-
tura de Maringá, constituir-se
numa experiência piloto de
educação patrimonial com
ênfase na cultura rural local.

gico de ocupações pré-históri-
cas da região e com edifica-
ções, utensílios agrícolas e do-
mésticos do período do café,

representativos da colonização
moderna, empreendida pela
Companhia de Terras Norte do
Paraná.

TÊNIS DE MESA

Gustavo Tsuboi e Ligia Silva conquistam 3ª Etapa do Ranking
da Federação Paulista em Presidente Prudente

A Federação Paulista de
Tênis de Mesa realizou no úl-
timo final de semana (29 e 30
de agosto), no ginásio Watal
Ishibashi, em Presidente Pru-
dente (SP), a 3ª Etapa do Ran-
king Paulista. A competição
reuniu cerca de 500 atletas das
equipes de Araçatuba, Bauru,
Cruzeiro, Guaratinguetá, Gua-
rulhos, Itapevi, Itu, Jacareí,
Jundiaí, Marília, Mogi das Cru-
zes, Osasco, Ourinhos,
Peruíbe, Piracicaba, Praia
Grande, Prudente, Ribeirão
Preto, Santos, São Bernardo
do Campo, São Caetano do
Sul, São José dos Campos, São
Paulo, Itaquera, Americana e
Tupã. Gustavo Tsuboi (Itaim
Keiko/Guaru ESD) e Ligia Sil-
va (Estrela de Ouroi/Santos)
conquistaram a categoria mais
importante.

Atualmente, este é o único
evento no País que mantém as
premiações em dinheiro para
os campeões e a categoria es-
pecial da FPTM, realizada

O mesa-tenista Gustavo Tsuboi conquistou o título em Prudente

DIVULGAÇÃO

nikkei das Américas oferece
uma gama de atrações para os
mesa-tenistas presentes e a
entrada e franca.

Rachão no Itaim Keiko –
Todo o primeiro domingo do
mês o clube realiza o tradicio-
nal Rachão, quando mesa-te-
nistas de vários níveis dispu-
tam esta competição em bus-
ca do dinheiro arrecadado com
as inscrições.  Qualquer atleta
pode participar e as inscrições
são feitas no local até às 9h30.
O público tem entrada franca
e a chance de ver atletas de
seleção disputando contra atle-
tas variados, já que não há di-
visão de categorias por idade
ou nível. Confira os campeões
deste ano: 1º Rachão (FEV):
Alexandre Cavalheiro (IK); 2º
Rachão (FEV): Gustavo Mes-
sias (IK); 3º Rachão (ABR):
Gustavo Messias (IK); 4º
Rachão (MAI): Murilo Dias
(IK); 5º Rachão (JUN): Jeff
Yamada (IK); 6º Rachão
(JUL): Jéssica Yamada (IK);
7º Rachão (AGO) Murilo Dias
(IK)

Seletiva para o Intercolonial
– Visando o 60º Campeonato
Brasileiro Intercolonial, na ci-
dade de Mogi das Cruzes (SP),
de 22 a 24 de janeiro de 2010,
todas as regiões que participam
devem realizar suas seletivas
numa data única, domingo 13
de setembro.

A região da Capital coor-
denada por Makoto Sato, fará
o torneio no Itaim Keiko; o
ABC-SUL em São Bernardo
sob o comando de Mauro
Ikeda, será na Acrepa, já a
região Central será coordena-
da por Marlene Takahashi em
Mogi; a Sudoeste, de Shobei
Watanabe, em Colônia Pinhal;
a Dutra Norte, com Sussumu
Oyafuso na Uceg; Santo
Amaro, com Osvaldo Sakuma,
na Represa e o Norte do Pa-
raná, com Sergio Ueda e equi-
pe em Campo Mourão (PR),
na Sonibran.

Mais informações como
participar do maior torneio da
América Latina -
butterfly@bty.com.br ou
www.bty.com.br/intercolonial

Marcos Yamada é engenhei-
ro e consultor especialista
em tênis de mesa

Liga Nipo-Brasileira no
NCC – A 8ª etapa da Liga, será
realizada neste feriado, dia 7 de
setembro, a partir das 8h15, no
Nippon Country Club, em Arujá
(SP). Trata-se de uma grande
chance de presenciar mais de
500 atletas em ação nas 40
mesas, desde a categoria Pré-
Pré Mirim (menos de 9 anos)
até o Super Veteranos, acima
de 60 anos. O maior clube

sempre no 2º dia da competi-
ção.

Podem participar desta ca-
tegoria atletas da 1ª Divisão e
o quatro melhores nas catego-
rias Juventude e Juvenil, en-
cerradas no sábado.

Neste dia 7 de setembro,
Gustavo retorna à França,
onde joga profissionalmente no
clube Villeneuve, ficando ate
maio de 2010.
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PARANÁ

7° Londrina Matsuri espera público de 40 mil pessoas

OLondrina Matsuri 2009,
uma das maiores fes-
tas populares da comu-

nidade nipo-brasileira do Para-
ná, que começa hoje (4) e pros-
segue até o feriado de 7 de Se-
tembro, acontece pelo segun-
do ano consecutivo no Parque
de Exposições Governador Ney
Braga em Londrina. Realizado
pelo Grupo Sansey, com apoio
da Prefeitura Municipal de Lon-
drina e do Governo do Estado
do Paraná, o evento comemo-
ra os 101 anos da Imigração
Japonesa no Brasil e faz parte
dos festejos oficiais dos 75 anos
de emancipação do município
de Londrina. O vice-governa-
dor do Paraná, Orlando Pessuti
deve participar da cerimônia de
abertura, que acontece hoje
em Londrina.

Para marcar o lançamento
da sétima edição, no dia 4 de
agosto foi feito o plantio de 30
mudas de “sakura” no Parque
Ney Braga. Segundo o coorde-
nador geral do Londrina Matsu-
ri, Luiz Shiroma, a iniciativa re-
afirma o compromisso ambien-
tal da festa e a preocupação
com o meio ambiente. O obje-
tivo é neutralizar a emissão de
gás carbônico da festa.

A preocupação com o meio
ambiente também está presen-
te na programação do Festival.
“No Londrina Matsuri tudo é
reciclável. Vamos realizar co-
leta de pilhas usadas, baterias
de celulares e de óleo de cozi-
nha e exposições de artesana-
to e de artes plásticas com
material reciclado. Também
estabelecemos parceria com
Ongs para a coleta do lixo se-
letivo no Londrina Matsuri”,
explica Shiroma. Além da co-
leta seletiva habitual, será des-

tinado um pavilhão inteiro à
preservação do meio ambien-
te, onde empresas, entidades
e organizações poderão tratar
do tema de diversas formas.
O local foi batizado de Espaço
Midori (“verde” em japonês).

Durante a “2ª Mostra Meio
Ambiente – Melhores Práti-
cas”, a novidade é a realiza-
ção de um concurso cujo ob-
jetivo é mostrar aos visitantes
os melhores trabalhos acadê-
micos visando minimizar im-
pactos, preservar e recuperar
o meio ambiente de forma sus-
tentável. As empresas tam-
bém poderão expor sua atua-
ção na melhores práticas de
sustentabilidade. Outro desta-
que é o Concurso de Fotogra-
fia Meio Ambiente com a par-
ticipação de alunos das redes
municipal e estadual de ensino.

Matsuri Dance e Nagashi
Somen – Na festa deste ano,
os visitantes do Londrina Ma-
tsuri podem conferir ainda o
estande da Itaipu Binacional,
maior usina hidrelétrica do
mundo em produção de ener-
gia. No cinema montado no
estande, de meia em meia hora,
será exibido um filme que con-
ta a história da integração de
brasileiros e paraguaios para
construir a hidrelétrica e mos-
tra as ações de responsabili-
dade socioambiental da usina.
A parceria com a Itaipu, conta
Shiroma, agrega valor à festa
e demonstra a credibilidade
alcançada pelo Grupo Sansey.

O “carro-chefe” do Londri-
na Matsuri, no entanto, conti-
nua sendo o Matsuri Dance,
estilo musical desenvolvido pelo
Grupo Sansey durante a reali-
zação da primeira edição do

Festival Japonês, em 2003,
quando ainda era realizado na
Praça Nishinomiya. No “Ma-
tsuri Dance”, as músicas mis-
turam ritmo ocidentalizado
como o pop, rock, funk entre
outros, com ritmo “ondo” ao
som de “taiko”. “Neste Londri-
na Matsuri vamos lançar duas
novas coreografias e realizar
dois concursos, que premiarão
‘o maior grupo uniformizado’ e
o ‘grupo mais animado e uni-
formizado’”, revela Shiroma,
lembrando que outra atração do
Festival é o “Nagashi Somen”,
costume importado do Japão
onde o macarrão é servido ge-
lado e em água corrente, geral-
mente em riachos. “Não temos
conhecimento de sua realiza-
ção em outra localidade do Bra-
sil, pois o local precisa ser mui-
to higiênico. Aqui no Londrina
Matsuri usamos três calhas de
bambu com um metro cada”,
conta Shiroma, destacando ain-
da que o público poderá confe-
rir outras atrações, como expo-
sições de flores e orquídeas,
apresentações de bon odori,
yosakoi soran, taikô e shows
artísticos, além de comidas tí-
picas, barracas culturais e o
Espaço Criança com várias ati-
vidades.

(Aldo Shiguti)

7° LONDRINA MATSURI – FESTIVAL DA

PRIMAVERA

ONDE: PARQUE DE EXPOSIÇÕES NEY

BRAGA, LONDRINA (PR)
QUANDO: DE 4 A 7 DE SETEMBRO.
HOJE (4), DAS 18 ÀS 23H. DIAS 5, 6 E
7, DAS 10 ÀS 23H

INGRESSOS: R$2,00 (INTEIRA)
VENDA ANTECIPADA NA REDE FARMÁCIAS

DROGRAMAIS: R$1,00 (PREÇO DE MEIA)
ESTUDANTES, APOSENTADOS E IDOSOS

ENTRE 60 E 64 ANOS: PAGAM MEIA

INFORMAÇÕES:
WWW.GRUPOSANSEY.ORG.BR/MATSURI/

7º Festival comemora os 101 anos da imigração japonesa e os 75 anos de emancipação de Londrina

DIVULGAÇÃO

Uma das atrações do Festival, que celebra a chegada da nova estação é o “nagashi somen”
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Brasil faz história no 14º Campeonato Mundial

Foi de arrepiar. Afinal, não
é todo dia que se vê gi-
násio lotado e torcedores

eufóricos incentivando a Sele-
ção Brasileira de Kendô aos
gritos de “Brasil!”. Quem foi
ao Ginásio Adib Moysés Dib,
em São Bernardo do Campo
(no ABC paulista), palco do 14º
Campeonato Mundial de
Kendô nos dias 28, 29 e 30, viu
cenas de emocionar. Foram
três dias em que as dificulda-
des do dia a dia foram deixa-
das de lado pelo simples pra-
zer de competir.

O torneio contou com a par-
ticipação de 411 atletas de 39
delegações dos cinco continen-
tes do planeta. O Brasil já ha-
via sediado a competição pela
primeira vez em 1982, quando
foi realizado em São Paulo. O
campeonato que acontece a
cada três anos, é organizado
pela Federação Internacional de
Kendô (FIK), com apoio da
Confederação Brasileira de
Kendô (CBK) e Prefeitura de
São Bernardo, que forneceu a
infraestrutura do torneio para a
milenar arte japonesa de duelar
com espada.

E os brasileiros corres-
ponderam ao apoio da torci-
da com uma campanha his-
tórica. Foram três medalhas
de bronze, com as equipes
masculina e feminina e no
individual feminino, com
Eliete Harumi Takashina. Até
então, o Brasil havia conquis-
tado dois segundos lugares
com a equipe masculina, em
1982, em São Paulo, e em
1985, em Paris.

Em seu primeiro Mundial,
Eliete, de 23 anos, admitiu ao
Jornal Nippak que ficou sur-
presa com o resultado. “Sin-
ceramente não esperava ir tão
longe pelo fato de ser minha
estreia em Mundiais. Acredi-
tava que pudesse pelo menos
passar da primeira fase”, re-
velou Eliete, que cursa atual-
mente o último ano de Educa-
ção Física e a exemplo de seus
colegas, sacrificou feriados e
fins de semana para fazer bo-
nito no Mundial.

“Foram dois anos de prepa-
ração, longe de tudo... Mas,
mesmo sem estar presente em
todos os treinos da equipe, de-
vido a distância, procurei me
esforçar ao máximo”, disse a
paranaense, afirmando que foi
difícil controlar o nervosismo.
Segundo ela, a “luta chave” foi
a segunda – a brasileira estreou
na categoria individual com vi-
tória sobre a francesa Lisa
Brunel de Bonneville – contra
a coreana Ka-Hee Jeon. “Sai
perdendo e consegui a virada”,
lembra Eliete, que passou ain-
da pela canadense Misato
Hamanaka antes de parar na
japonesa Sachie Shojima, que
perdeu a final para a também
japonesa Yukiko Takami.

“Agora, o importante é dar
continuidade ao trabalho. Essa
conquista é uma motivação a
mais para continuar treinando.
Não é porque fiquei em tercei-
ro que vou me acomodar”, re-
velou Eliete, que começou a
praticar kendô aos 14 anos de
idade.

Ainda no sábado (29), no

tre os três primeiros e esse
objetivo foi alcançado”, disse
Sato, que, como um dos mais
experientes da equipe, recebeu
um forte e emocionado abra-
ço de Coichi Urano, que mi-
nutos antes ajudara a equipe
brasileira a conquistar a hon-
rosa colocação.

Para Jogi, que disputou seu
sexto Mundial, “a renovação já
está acontecendo”. “Os atle-
tas que estão entrando agora
mostraram que tem muito po-
tencial. De qualquer forma, foi
muito importante o trabalho da
CBK, que trouxe o [Shigeaki,
o mesmo técnico que coman-
dou a equipe em 82] Migita
Sensei. O resultado mostrou
que o kendô brasileiro, tanto no
feminino como no masculino,
dá resultado”, afirmou Sato,
acrescentando que pretende
propor a prática de kendô no
treinamento dos agentes da
Polícia Federal.

Na sexta, dia 28, primeiro
dia de competições, o campeão
das disputas individuais mas-
culinas foi Shoji Teramoto, do
Japão, seguido por Byung
Hoon Park, da Coréia.

 (Aldo Shiguti)

A equipe feminina conquistou o terceiro lugar no Mundial: trabalho inédito mereceu elogios

DIVULGAÇÃO

KENDÔ / ESPECIAL

SELEÇÃO BRASILEIRA
Nome / Dan /  Idade / Profissão / Clube

EQUIPE MASCULINA

Jogi SATO (6º/36 anos/Agente da Polícia Federal/Bunkyo)

Júlio Kenji TOIDA (6º/31 anos/Engenheiro/Seibukan)

Ernesto Eisaku ONAKA (5º/30 anos/Empreendedor Agrícola/Santa Catarina)

Edson Jundi TOIDA (5º/29 anos/Engenheiro/Seibukan)

Coichi URANO (5º/28 anos/Engenheiro/Kokushikan)

Ronaldo OMASA (4º/28 anos/Administrador/Bunkyo)

Alberto M. TAKAYAMA (4º/27 anos/Engenheiro/Mie)

Vitor Zen TACHIBANA (4º/26 anos/Fotógrafo Profissional/Bunkyo)

Heiji Luiz KARIYA (3º/21 anos/Estudante de Ed.Física/Bunkyo)

André Setsuo FUKAMIZU (3º/21 anos/Engenheiro/Bandeirantes)

Comissão Técnica: Kantoku: Roberto Someya (7º dan). Coach: Susumu Watanabe (7º dan)

EQUIPE FEMININA

Elzami Miwa ONAKA (5º/29 anos/Profissional de Ed. Física/Santa Catarina)

Lílian Natsumi MIYAZAWA (5º dan/29 anos/Designer Gráfico/Rudge Ramos)

Izumi HONDA (4º/39 anos/Administradora/Santa Catarina)

Maria Carolina Kyoko TAKEUCHI (4º/30 anos/Produtora de TV/Mie)

Cristiane Lie TOIDA (4º dan/27 anos/Administradora/Seibukan)

Mariana Harumi TSUKAMOTO (3º/30 anos/Mestranda em Ed. Física/Bunkyo)

Érika Keiko ASHIUCHI (3º dan/28 anos/Administradora/Suzano)

Harumi SHIMOKAWA (2º/28 anos/Administradora/Bunkyo)

Eliete Harumi TAKASHINA (2º/23 anos/Estudante Ed. Física)

Aline Lie KIMURA (2º/19 anos/Estudante/Mie)

Comissão Técnica: Kantoku: Tetsuya Yoshimura (6º dan). Coach: Masuaki Takahashi (6º dan)

Técnicos brasileiros
elogiam trabalho da CBK

O 14º Campeonato Mun-
dial de Kendô mostrou, mais
uma vez, o potencial do kendô
brasileiro e que, com plane-
jamento de longo prazo, o re-
torno é garantido. Mérito da
Confederação Brasileiro de
Kendô (CBK), que fez uma
preparação de dois anos para
esta competição, mesmo di-
ante das dificuldades. Mérito
dos técnicos, que tiveram a
sensibilidade de, pela primei-
ra vez na história, formar uma
comissão específica para a
equipe feminina, como já
acontece em praticamente
todos os esportes. Méritos, é
claro, dos atletas, que rever-
teram o investimento em me-
dalhas.

Para o técnico da equipe
feminina, Tetsuya Yoshimu-
ra, a participação histórica
não foi obra do acaso, mas
de muito trabalho. “O de-
sempenho ficou dentro do
esperado pela preparação
que fizemos. Tanto eu como
a equipe estávamos confian-
tes que poderíamos ficar en-
tre as três primeiras coloca-
das”, disse Yoshimura, lem-
brando que “no kendô, não é
só técnica que entra no shiai
[luta]”. “O aspecto psicoló-
gico também é muito impor-
tante”, destacou, afirmando
que as japonesas, “sem so-
bra de dúvida, estão num pa-
tamar superior”. “Acho que,
de uma forma geral, a Euro-
pa evoluiu muito, principal-
mente a Alemanha. Já Esta-
dos Unidos e Canadá conso-
lidaram suas forças”, co-
mentou Yoshimura, admitin-
do que lutar em casa é es-
pecial, não só pelo fator tor-

cida. “É diferente também
por causa da infra-estrutura
dos anfitriões. Para se ter
uma ideia, estávamos trei-
nando até às vésperas da
competição”, explicou o téc-
nico, afirmando que é preci-
so pensar desde já no Mun-
dial de 2012, na Itália.

“Estamos limitados pelo
tempo e este Mundial mos-
trou que três anos passam
rápido. Por isso, temos que
aproveitar essa experiência
para não começarmos a pre-
paração do zero”, observou
Yoshimura.

Intercâmbio – Para o téc-
nico da equipe masculina,
Roberto Someya, a renova-
ção deve ocorrer naturalmen-
te. “A base já está formada.
O que precisamos, agora, é
aumentar o intercâmbio com
o Japão, seja através de con-
vênio com as Universidades
ou com a vinda de professo-
res”, disse, afirmando que
“mesmo sem termos uma re-
ferência com as outras po-
tências conseguimos um re-
sultado histórico para o
kendô brasileiro”.

“Ficou provado que, com
investimento, o kendô brasi-
leiro pode ir longe. Nossa
meta foi alcançada mas pre-
cisamos dar continuidade ao
trabalho. A vinda do
[Shigeaki] Migita Sensei, por
exemplo, foi muito importan-
te”, destacou Someya, ante-
cipando que nos próximos
dias deve elaborar um traba-
lho estratégico com a Confe-
deração Brasileira de Kendô
visando o calendário de 2010.

(Aldo Shiguti)
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Noboru (pai de Jogi), Jogi, Someya e Yoshimura (a partir da esq)

período da tarde, foram defini-
das as disputas por equipes fe-
mininas. As japonesas conquis-
tam o 1º lugar, as coreanas o 2º
e as brasileiras e americanas o
3º. As brasileiras passaram pe-
las holandesas e alemãs e só
pararam nas fortes coreanas,
que perderam a final para as
favoritas japonesas.

Estreias e despedidas –
Também estreando em Mun-
diais, a paulista Mariana
Harumi Cruz, disse que a equi-
pe poderia ter ido mais longe.
“Desta vez não deu, mas sen-
timos que estamos próximas”,
afirmou Mariana, acrescen-
tando que a Confederação
Brasileira “está no caminho
correto”.

“Mostramos que, com in-
vestimento, a equipe feminina
também pode dar retorno.
Para nós, foi um aprendizado,
mas todo mundo está de para-
béns”, avaliou Mariana.

Se teve gente estreando, o
Mundial também teve despedi-
das. Aos 28 anos e dois Mun-
diais, Érika Keiko Ashiuchi es-
pera colocar os conhecimentos
obtidos no kendô no dia a dia.
“Vou continuar no kendô, mas
talvez na comissão técnica do
Bunkyo de Suzano, onde trei-
no. O kendô ajudou muito no
meu crescimento pessoal”, afir-
mou Érika, que elogiou o traba-
lho da CBK, que pela primeira
vez criou uma Comissão Téc-
nica para a equipe feminina.
“Homens e mulheres têm con-
cepções físicas e emocionais
diferentes e, conseqüentemen-
te, os treinos também são dife-
rentes. Se com uma mulher já

é preciso ter paciência, imagi-
na com dez”, explicou Érika,
lembrando que a equipe femi-
nina entrou “meio desacredita-
da”. “O sacrifício valeu a pena
e lutar cercada por pessoas que
gostam de você dá muita for-
ça”, justificou.

Quem também se despediu
da Seleção Brasileira, mas es-
pera continuar contribuindo
para a evolução do kendô, foi
o agente da Polícia Federal,
Jogi Sato. “Foi uma despedida
à altura. A meta era ficar en-

Jogi Sato se despediu da Seleção Brasileira com o 3º lugar

Brasileiros em ação no Ginásio de São Bernardo do Campo

Eliete: bela e também fera O campeão Shoji Teramoto
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Campeonato Mundial vira um grande desfile
de povos e culturas dos cinco continentes

KENDÔ / ESPECIAL

OCampeonato Mundial
de Kendô transformou
o Ginásio Poliesporti-

vo de São Bernardo do Cam-
po (no ABC paulista), palco da
competição, numa passarela
onde desfilaram atletas de vá-
rias nacionalidades, cada um
com seu costume, cultura e lín-
gua. Entre uma luta e outra, era
possível trocar conhecimentos
e mostrar um pouco dos seus
hábitos, como cortes de cabe-
lo diferenciados, tatuagens es-
palhadas pelo corpo, e casos
como das tranças do atleta
Ivan Isaac, da República Do-
minicana; o bigode (a la Sal-
vador Dali) do finlandês Ari
Lehtinen; o cabelo moicano do
italiano Tomaso Boscarol; do
véu da atleta Aimi Mohd Sabri
da Malásia; e outros. Além de
mulheres que mesmo partici-
pando de um campeonato es-
tavam produzidas com relação
ao assunto maquiagem, entre
outros detalhes.

No transcorrer e após a dis-
puta do campeonato a repor-
tagem do Jornal Nippak re-
gistrou algumas impressões
relativas a alguns atletas de di-
versos países. A japonesa
Chinatsu Murayama, por
exemplo, veio ao Brasil pela
primeira vez e disse que ado-
rou São Paulo. Atualmente ela
treina na província de Saitama,
no departamento de polícia da
cidade e pratica o esporte há
28 anos – começou com sete
anos de idade. Em sua primei-
ra participação em mundiais
(disputado em 2003 na Ingla-
terra) ela ficou em terceiro lu-
gar por equipe. “Enquanto eu
tiver saúde continuarei treinan-
do, sempre com vontade em
praticar o esporte”, destaca.

A atleta Kate Silvester
capitã do time feminino da
Austrália que disputou o seu
quarto mundial no Brasil, trei-

na kendô desde os 16 anos em
uma escola de segundo grau.
Ela pratica o esporte por vári-
as razões como pela competi-
tividade, por gostar de espor-
tes e assim crescer como pes-
soa e ser humano, pela filoso-
fia da modalidade e pela at-
mosfera existente. “Tenho dois
objetivos, um de montar um
time de kendô e também de me
tornar técnica da seleção aus-

traliana”, ressalta ela que es-
perava que sua seleção ficas-
se entre as quatro melhores no
torneio do Brasil, até porque no
campeonato de 2006 em Tai-
wan a equipe ficou entre os
oito primeiros colocados.

Kendô unifica família – Ed-
son Junji Toida revelou que
pratica kendô desde os 6 anos
de idade e atualmente treina no

Seibukan na Vila Guilherme,
zona Norte de São Paulo. Ele
pratica o esporte pelo lado es-
piritual devido seus antepassa-
dos – pais e avós. “Meu avô
(Tomitoshi Toida) é um dos
que trouxe o kendô para o Bra-
sil e deu destaque para a mo-
dalidade, foi também vice-pre-
sidente da FIK”, relata. “É
uma tradição mantida pela mi-
nha família desde que veio

Equipe japonesa confirmou favoritismo e ficou em primeiro tanto no masculino como no feminino

ALDO SHIGUTI/JORNAL NIPPAK

para o Brasil. Gosto de treinar
para me exercitar fisicamente
e ter uma concentração
maior”, atesta o atleta que
para o futuro espera que com
o mundial no Brasil o kendô
seja mais divulgado em outros
Estados para que outras pes-
soas se interessem e prati-
quem.

Antes do mundial no Brasil
Edson Toida realizou um trei-
namento durante dois anos
com o apoio da CBK e auxílio
de um professor japonês, ex-
técnico da seleção brasileira
nos anos 80. O atleta falou que
não foi muito bem no seu pri-
meiro mundial disputado em
Taiwan onde “não estava bem
preparado devido o nervosis-
mo”.

Para seu irmão, Julio Kenji
Toida que treina kendô há 26
anos, portanto desde os 5 anos
já que hoje está com 31, o es-
porte abrange além do lazer, a
formação das pessoas, o ca-
ráter, e o espírito. “Kendô é
praticado de diversas formas,
reúne a família (a minha famí-
lia toda treina). Ajuda a atenu-
ar a pressão do trabalho no
escritório, da família e da so-
ciedade”, analisa. Com relação
ao futuro Julio Toida espera
que ocorra um incentivo para
o esporte e preparar mais pes-
soas para praticar o kendô em
longo prazo.

Ele disse que no mundial no
Brasil os objetivos não foram
conquistados porque queria ter
seguido até o final e dar traba-
lho para os adversários do Ja-
pão e da Coréia, mas a equipe
ficou em terceiro lugar contra
as semifinais no mundial de
Taiwan. “Tenho participado
dos campeonatos desde 1997,
em Kyoto e nos Estados Uni-
dos (2000) ficando em tercei-
ro lugar, e na Escócia (2003) e
em Taiwan não conseguimos
colocação”, esclarece.

Julio Toida avalia que após
o resultado do mundial no Bra-
sil a seleção evoluiu, porém o
difícil é eliminar os autos e bai-
xos. “Ficamos várias vezes em
terceiro e chegar nessa colo-
cação ainda é pouco”, expli-
ca.

Portugal – A equipe portugue-
sa de kendô também marcou
presença no mundial. O atleta
português Henrique Martins,
41 anos, começou com 8 anos
de idade a praticar a modali-
dade que considera um misto
de esporte e lazer. No Brasil
ele disse que não conquistou
um resultado positivo, tentou
chegar o mais longe possível
apesar do seu país não ter po-
tencial para lutar contra na-
ções mais fortes como Japão,
Coréia, Estados Unidos, Cana-
dá, Brasil e Taiwan. “Em Tai-
wan lutei contra adversários
considerados difíceis e fortes
como a Suíça e a Polônia na
primeira fase. Se conquistás-
semos a segunda colocação
passaríamos para a fase se-
guinte, o que não aconteceu”,
afirmou. Henrique Martins
também conta com outros atle-
tas em sua equipe entre eles
os jovens Joni Duarte, 20 anos
e Luis Sousa, de 26, ambos de
Lisboa.

(Afonso José de Sousa)

Equipe feminina alia a prática do kendô ao lado espiritual
A presença feminina du-

rante o mundial de kendô foi
evidente em todos os espa-
ços do ginásio e elas mostra-
ram força na competição
como o caso das atletas ja-
ponesas que se sagraram
campeãs por equipes e no in-
dividual; a segunda colocação
do feminino da Coréia do Sul;
o terceiro das atletas brasi-
leiras e o título na categoria
individual feminino da japone-
sa Yukiko Takami.

Mariana Harumi Cruz
Tsukamoto, 30 anos, por exem-
plo, treina hoje na Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social
(Bunkyo), e pratica kendô por-
que é ligada e trabalha na área
esportiva. “Faz parte da mi-
nha vida, a questão do lado es-
piritual enriquece a pratica es-
portiva, as duas coisas tem que
andar juntas, não tem como
separar”, conta ela ao com-
pletar que a cultura japonesa

com certeza”, confirmou ela
que se preparou bem para ob-
ter uma boa colocação em sua
estréia em mundiais.

A atleta brasileira Maria
Carolina Kyouko Takeuchi
comparou o kendô praticado
por equipes mais fortes como
Japão e Coréia e no Brasil.
Após o resultado do mundial
encerrado domingo ela admi-
tiu que a diferença entre os três
países seria como o futebol jo-
gado no Brasil com relação ao
praticado, por exemplo, no
Suriname. Fora os treinos nas
academias ela conta que a se-
leção feminina treina uma vez
por mês em cidades do interi-
or de São Paulo.

Maria Takeuchi de 30 anos
treina kendô há 21 anos, e
apregoou que todas as pesso-
as precisam de uma religião
por isso o kendô é como se
fosse uma religião para ela. “É
bom por que tem o lado físico,
psicológico, e espiritual envol-

vidos. A grande maioria não
ganha, tem amizade forte, o
espírito que é legal, muitos atle-
tas sabem que daqui há três
anos vão se encontrar”, asse-
gura.

A atleta nikkei revelou que
pela primeira vez a equipe fe-
minina ganhou mais atenção
no mundial realizado no Bra-
sil que até então não teve. “O
apoio da confederação foi in-
teressante e as meninas res-
ponderam. Espero que essa
atenção seja importante no
futuro, temos um nível alto
nesse esporte machista, por
mais que digam que não. Isso
é um desafio, todos falam que
o feminino tem mais chances
do que o masculino por que
as meninas malham mais,
além da dedicação das meni-
nas de fora não ser maior
como as do Brasil. O pessoal
começa no berço aqui, en-
quanto as de fora, começam
já adultas”, garante ela ao

acreditar que dentro de seis
meses devem começar os
treinos para disputar o mun-
dial da Itália, assim como a
convocação dos primeiros
nomes.

Para a brasileira Caroli-
na Takeuchi foi uma vitória
conseguir o terceiro lugar.
Para ela, a conquista se deve
ao grande trabalho que vem
sendo desenvolvido e que,
este ano, teve uma infra-es-
trutura ainda maior. “É claro
que a gente quer mais. Es-
pero que o próximo mundial
que acontecerá em 2012 na
Itália seja ainda melhor, mas
precisaremos do apoio de
todos para conseguir”, disse.
Para a competição da Itália
os atletas brasileiros precisa-
rão de uma preparação ain-
da maior e mais incentivo do
governo, já que além da pró-
pria Itália, vão enfrentar
equipes fortes.

(Afonso José de Sousa)

também influiu na sua escolha.
“Eu sempre quis fazer arte

marcial, sou do interior, não
conhecia muito, vim para São
Paulo, comecei a namorar um
dos integrantes da seleção que
me apresentou a modalidade e
resolvi treinar”, completa Ma-
riana Tsukamoto ao comentar

que a prática do kendô não é
para a vida toda, além de não
ser uma “coisa”, que de repen-
te, começa a envelhecer e não
têm condições de praticar. “O
meu objetivo é continuar pra-
ticando. Tendo condições de
participar de outros campeo-
natos mundiais eu vou querer

Brasileiras na festa de encerramento do Campeonato Mundial

AFONSO JOSE  DE SOUSA/JORNAL NIPPAK

A japonesa Chinatsu Murayama Os brasileiros Edson e Júlio Toida, da Seleção Brasileira; e o português Henrique Martins
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Presidente da FIK, Yoshimitsu Takeyasu
dá “nota 9” para a organização do Mundial

KENDÔ / ESPECIAL

Numa escala de 0 a 10,
o presidente da Fede
ração Internacional de

Kendô, Yoshimitsu Takeyasu,
atribuiu nota 9 à Confederação
Brasileira de Kendô pela or-
ganização do 14º Campeonato
Mundial, realizado nos dias 28,
29 e 30 de agosto, no Ginásio
Adib Moysés Dib, em São Ber-
nardo do Campo (no ABC pau-
lista). “Não dou nota 10 por-
que sempre fica falta alguma
coisa, por menor que seja. Mas
não tenho reclamações. Este
foi um dos melhores Mundiais
dos últimos anos”, afirmou o
dirigente em entrevista exclu-
siva ao Jornal Nippak logo
após a cerimônia de encerra-
mento.

Para o presidente da Con-
federação Brasileira de Kendô
(CBK), Ciutoco Kogima, a
nota “foi ótima”. “Sabíamos
que não atingiríamos cem por
cento, mas felizmente tudo
correu dentro do esperado”,
conta Kogima, lembrando as
dificuldades – financeiras e de
material humanos – enfrenta-
das pela entidade para realizar
o evento. “Esse Mundial não

seria possível não fosse o apoio
da Prefeitura Municipal de São
Bernardo do Campo, que nos
colocou toda a estrutura à dis-
posição e ainda nos cedeu o

espaço gratuitamente”, reve-
lou Kogima, acrescentando
que, para o kendô brasileiro, o
resultado também foi histórico.

“Depois de 9 anos e 3 cam-

peonatos mundiais sem nenhu-
ma colocação, os brasileiros
conquistaram representativi-
dade no mundo e no país. “Isso
auxilia a visibilidade e difusão

Mesa com as autoridades e dirigentes do Kendô durante cerimônia de abertura do Mundial

ALDO SHIGUTI/JORNAL NIPPAK

Ex-praticante, Junichi Saito
prestigia o Mundial

O Comandante da Aero-
náutica, tenente brigadeiro do
Ar, Junichi Saito, fez questão
de levar seu apoio pessoal à
Seleção Brasileira de Kendô
que disputou o Mundial reali-
zado em São Bernardo do
Campo. Na cerimônia de
abertura, Junichi Saito con-
versou com o embaixador do
Japão no Brasil, Ken Shima-
nouchi, com o cônsul geral do
Japão em São Paulo, Kazuaki
Obe, e com a consulesa, Eiko
Obe.

Ao Jornal Nippak, o co-
mandante revelou que possui
fortes ligações com o kendô,
esporte que praticou em 1954,
em Tupã (SP). “Cheguei a
competir em Lins (SP)”, lem-

brou. Sua presença no Giná-
sio Poliesportivo se justifica-
va também por motivos fami-
liares: seu cunhado, Massuaki
Takahashi, era um dos técni-
cos da equipe feminina. “Mi-
nha sobrinha, Yuka, também
praticava”, disse

“Por isso, gosto de ver o
kendô, mas estou aqui prin-
cipalmente para prestigiar o
Campeonato Mundial que
está sendo realizado aqui e
torcer para que o Brasil
vença em algumas catego-
rias”, profetizou Junichi
Saito, acrescentando que
“fico feliz por ver o Brasil
bem posicionado no ranking
mundial”.

(Aldo Shiguti)

Kazuaki Obe, Junichi Saito, Eiko Obe e Ken Shimanouchi

NIKKEY SHIMBUN

O prefeito de São Bernar-
do do Campo, Luiz Marinho
(PT), deu boas-vindas aos
atletas que participaram do
14º Campeonato Mundial de
Kendô “em nome do povo
brasileiro” e levou um “forte
abraço do presidente Lula”.
Marinho lembrou que o mu-
nicípio paulista compeltou 456
anos de fundação no dia 20
de agosto e que a realização
do Mundial estava inserido no
calendário de festejos.

“Para nós, é motivo de
muita alegria”, disse Marinho,
que aproveitou para destacar
a “pujança” do município.

“São Bernardo conta hoje com
cerca de 800 mil habitantes e
grande parte de sua economia
é baseada na produção de au-
tomóveis e caminhões”, desta-
cou o prefeito, que convidou os
atletas a “curtirem” a cidade.

Em entrevista ao Jornal
Nippak, Luiz Marinho desta-
cou a disciplina e “obediência
ao árbitro” como as principais
características do kendô. “Os
atletas não podem reclamar
com os árbitros. Ou melhor, se
quiserem reclamar, tem que
ser vos vestiários”, brincou o
prefeito, afirmando que, ao
sediar o Mundial, São Bernar-

do do Campo espera estar
abrindo as portas para outras
modalidades esportivas.
“Neste ano, já sediamos o In-
tercolonial de Tênis de Mesa,
uma das eliminatórias do Are-
na Cross, a Maratona Radi-
cal e uma etapa do Campeo-
nato Brasileiro de
Motonáutica, entre outros es-
portes. Colocamos a cidade à
disposição para várias moda-
lidades porque isso acaba
apresentando São Bernardo
para o mundo e abrindo as
portas para novos investimen-
tos”, disse Marinho, acrescen-
tando que “temos um carinho

em especial pela comunida-
de nipônica porque ela aju-
dou na construção da cida-
de”.

Alimentos – O 14º Campe-
onato Mundial de Kendo teve
entrada gratuita, mas o públi-
co contribuiu voluntariamen-
te com alimentos. Segundo a
assessoria do evento, a com-
petição arrecadou cerca de
uma tonelada de alimentos
não-perecíveis que serão en-
caminhados para projetos as-
sistenciais da Prefeitura de
São Bernardo do Campo.

(Aldo Shiguti)

Prefeito de São Bernardo do Campo destaca disciplina do esporte

da prática do kendô, que é nos-
so grande objetivo. Queremos
ampliar o número atual de
adeptos no país [900] e con-
quistar praticantes não descen-
dentes de japoneses”, afirmou
Kogima, lembrando que, no
quesito exposição, o Campeo-
nato Mundial teve repercussão
internacional com a presença
de  emissoras de TV, agências
de notícias e jornais do Japão,
Coreia do Sul, China, Canadá,
além de revistas especializa-
das em kendô.

Durante os três dias de
evento, o Ginásio Adib
Moysés Dib recebeu um pú-
blico estimado em 9 mil pes-
soas. Cerca de 400 kenshis
disputaram 835 lutas nas 4 qua-
dras (cada uma medindo 11x11
metros quadrados) montadas
no local. Estiveram presentes
atletas da Argentina, Aruba,
Austrália, Brasil, Canadá, Chi-
le, China, Chinese Tapei, Re-
pública Tcheca, República
Dominicana, Finlândia, França,
Alemanha, Grã Bretanha,
Havaí, Hong Kong, Hungria,
Irlanda, Israel, Itália, Japão,
Coréia, Macau, Malásia, Mé-
xico, Montenegro, Holanda,
Nova Zelândia, Noruega, Po-
lônia, Portugal, Romênia, Rús-
sia, África do Sul, Espanha,
Suiça, Suécia, Estados Unidos

da América e Venezuela.

Abertura – A cerimônia de
abertura, realizada na sexta-
feira (28), contou com a pre-
sença do embaixador do Japão
no Brasil, Ken Shimanouchi;
do cônsul Geral do Japão em
São Paulo, Kazuaki  Obe; do
tenente brigadeiro do ar, co-
mandante da Aeronáutica,
Juniti  Saito; do prefeito de São
Bernardo do Campo, Luiz
Marinho; do secretário de Es-
portes de São Bernardo do
Campo, José Luiz  Ferrarezi;
do cônsul Geral do Canadá  em
São Paulo, Abina  M. Dann;
do cônsul do Canadá  em São
Paulo, Paul Brunet; do
Supervisor da Coordenadoria
de Gestão Estratégica, Rodri-
go Nunes P. Correia (que re-
presentou o  prefeito  de São
Paulo Gilberto Kassab); dos
deputados federais William
Woo (PSDB-SP) e Walter
Ihoshi (DEM-SP); além de 19
diretores da FIK.

Depois dos tradicionais dis-
cursos, uma apresentação de
capoeira e uma demonstração
de kata marcaram a abertura
do Mundial.

O 15º WKC acontecerá em
2012, na cidade de Novara, Itá-
lia.

(Aldo Shiguti)

IMAGENS DO MUNDIAL

Depois do “dever de casa”, as brasileiras torcem para a equipe masculina
Ken Shimanouchi, Kazuaki Obe, Junichi Saito e
Ciutoco Kogima

Tetsuya com a esposa Sônia e o filho Eric
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LAZER

29ª Festa de Flores e Morangos
começa hoje (4) em Atibaia

Atradicional Festa de
Flores e Morangos de
Atibaia, que este ano

chega sua 29ª edição, começa
hoje (4) e prossegue nos dias
5, 6 e 7, 11, 12 e 13 e 18, 19 e
20 deste mês no Parque Mu-
nicipal Edmundo Zanoni, con-
siderado um dos mais belos
pontos turísticos da cidade.
Entre as atrações, destaque
para as danças folclóricas in-
ternacionais com grupos da
Alemanha, Itália e Rússia, en-
tre outros, bon odori, shows de
música simultâneos em dife-
rentes pontos do parque cm
artistas regionais, playground e
brincadeiras para as crianças,
exposições de flores e frutas
típicas e os pratos das culiná-
rias brasileira e japonesa na
Praça de Alimentação. O par-
que abriga também o Museu
de História Natural e o Salão
do Artesão de Atibaia.

Este ano, o evento oferece
ainda grandes novidades, como
o Jardim Japonês interativo.
Quem também vai marcar pre-
sença na festa é o grupo de
jovens do cosplayers.net. A
visita está agendada para o dia
19, com direito a apresenta-
ções no palco pra o delírio dos
fãs. Por falar em mangá e ani-
me, a Editora JBC, em conjunto
com a Associação Hortolândia
de Atibaia, vai estruturar uma
mangatéca no local e o dese-
nhista de mangá Fabio Shin,
vai levar seu estúdio móvel
para elaborar caricaturas em
mangá para os visitantes que
desejam se “teletransportar”
pra o mundo mágico do anime.

Segundo Nelson Yoshida,
vice-presidente da Associação

Hortolândia de Atibaia – enti-
dade responsável pela realiza-
ção do evento, que conta com
apoio da Prefeitura Municipal
de Atibaia – a expectativa é
receber um público estimado
entre 100 e 120 mil visitantes
nos dez dias de programação.
A cerimônia de abertura foi
realizada ontem à noite, com a
presença do prefeito de Atibaia,
José Bernardo Denig, e demais
autoridades.

“Nossa intenção é estar
sempre inovando e este ano
não foi diferente”, explicou
Yoshida, lembrando que o tema
escolhido para esta edição foi
“Água, Fonte de Vida”.
“Como fazemos sempre, nos
reunimos no início do ano para
definir o tema da festa e desta

vez não se falava em outra
coisa a não ser a crise finan-
ceira e os reflexos que ela te-
ria. Decidimos, então, nos co-
locar uma proposta no sentido
de trabalhar para criar um
ambiente harmônico em que os
visitantes pudessem esquecer
as dificuldades, mesmo que
momentaneamente, e
recarregar as baterias, alivian-
do o estresse e passando ho-
ras agradáveis ao lado da fa-
mília”, explicou Yoshida ao
Jornal Nippak.

Presença japonesa – Isso,
conta, sem esquecer o objeti-
vo principal da festa, que é o
de mostrar a vocação agríco-
la de Atibaia e, ao mesmo tem-
po, “a forte influência nipôni-

ca na região”. A presença ja-
ponesa em Atibaia e, conse-

Os destaques da Festa de Flores e Morangos ficam por conta dos morangos e das belas orquídeas

DIVULGAÇÃO

qüentemente, na festa, pode
ser conferida através da gas-
tronomia – com três restau-
rantes japoneses (além de lan-
chonetes com sobremesas
como o tradicional morango
com chocolate) – e na grade
artística. “Procuramos sem-
pre mesclar e mostrar as di-
versidades de culturas, mas a
cultura japonesa tem papel de
destaque na nossa programa-
ção chegando a ocupar cerca
de 30% dos shows de palco”,
revela Yoshida, acrescentan-
do que os visitantes que esti-
verem preocupados com a
gripe suína podem ficar tran-
qüilos. “Entramos em contato
com a Secretaria Municipal da
Saúde de Atibaia e procura-
mos nos cercar de todos os
cuidados, não só orientando os

voluntários que trabalham na
festa como também adequan-
do a infraestrutura do parque
colocando informações nos
mais diversos pontos espalha-
dos pelo local”, avisa Nelson
Yoshida.

(Aldo Shiguti)

29ª FESTA DE FLORES E
MORANGOS DE ATIBAIA
QUANDO: DIAS 4, 5, 6 E 7, 11, 12 E 13
E 18, 19 E 20 DE SETEMBRO. TODOS OS

DIAS, DAS 9 ÀS 18H

ONDE: PARQUE MUNICIPAL EDMUNDO

ZANONI (AV. HORÁCIO NETO, 1030)
INGRESSOS: R$ 10, 00 (ANTECIPADOS),
R$ 8, 00 (ESTUDANTES E IDOSOS),
R$ 7,00 (SEXTAS-FEIRAS) E R$ 16, 00
(BILHETERIA)
INFORMAÇÕES: TEL.: 0800-555-979
OU SITE:
WWW.FESTADASFLORESDEATIBAIA.COM.BR

Festa de Flores e Morangos também
tem espaço para shows e culinária

A Festa de Flores e Mo-
rangos de  Atibaia foi reali-
zada pela primeira vez em
1980 com idealização e orga-
nização da comunidade nipo-
brasileira como uma iniciati-
va para o desenvolvimento da
agricultura local.

Com a fundação da As-
sociação Hortolândia de Ati-
baia, em 1993, o evento to-
mou novas proporções e pas-
sou a expor a beleza e a va-
riedade das flores e frutas lo-

cais com grande criatividade
e ousadia nas belíssimas de-
corações do Pavilhão de Ex-
posições - uma área de mais
de mil m2 toda decorada com
esculturas, ambientes e até
miniaturas de povoados cons-
truídos com flores. O desta-
que fica por conta dos moran-
gos e as belas orquídeas de
Atibaia.

Hoje, a festa oferece uma
programação variada, com
apresentações internacionais

de dança, teatro, música,
brincadeiras e projetos edu-
cacionais para as crianças,
exposição e vendas de flores
e frutas típicas e uma Praça
de Alimentação que surpre-
ende o paladar dos visitantes
pela sua variedade. Entre as
apresentações internacionais
de danças folclóricas, está o
Bon-Odori, tradicional dança
japonesa que tornou-se parte
do calendário oficial das fes-
tividades da cidade.

Cultura nipônica ocupa papel de destaque no Festival de Atibaia

DIVULGAÇÃO


