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Os casos de explosão de
alguns aparelhos celu-
lares já viraram até pi-

ada em sites da Internet, em
que pode se encontrar comen-
tários como “toda vez que meu
celular toca, penso que ele vai
pegar fogo” ou “celular é pre-
judicial à saúde”. Mas para a
dona-de-casa Tutako Furuka-
wa de Almeida, 69, moradora
de São José do Rio Preto (SP),
o susto que tomou no fim de
semana não foi nada engraça-
do.

Seu aparelho modelo SC
3160, da Motorola, foi coloca-
do para recarregar a bateria
em sua casa por volta das 22
horas do sábado e, em meia
hora, explodiu. “Deixei carre-
gando em cima da cômoda e
meia hora depois deu um es-
trondo. Uma das placas incan-
descentes deve ter caído em
cima da cama e o lençol e o
colchão foram queimados”,
explica Tutako, que também
teve queimadura de segundo
grau na mão, ao tentar apagar
o fogo da sua camiseta, atingi-
da pelas costas. “Por sorte não
pegou na pele. Mas tive de ir
ao pronto-socorro, passar me-
dicamento porque queimou
minha mão, e eu já fui enfer-
meira, e tomar injeção anti-té-
tano na perícia.”

A nissei registrou boletim de
ocorrência numa delegacia da
cidade, onde ficou até de ma-
drugada, e agora espera o re-
sultado do laudo da perícia. A

empresa fabricante soltou um
comunicado à imprensa no qual
comenta que incidentes como
o que aconteceu são muito ra-
ros. “Se um incidente aconte-
cer, os engenheiros de seguran-
ça de produto da Motorola tra-
balharão para rever os fatos e
investigar as possíveis causas.
Assim que teve ciência do caso
em questão, a Motorola entrou
em contato com a Sra. Tutako
Furukawa Almeida (sic) para
entender as circunstâncias do
ocorrido e avaliar exatamente
o fato e suas respectivas cau-
sas.”

De acordo com a nissei, ela
procurou a empresa para uma
justificativa. “Falei com a sede
em São Paulo, com o gerente
comercial e o advogado da
empresa aqui em São José do
Rio Preto”, comunica, acres-
centando que lhe garantiram o
ressarcimento do material de

Um concurso promovido
por uma associação japonesa
dá a chance às crianças do
mundo inteiro para soltarem sua
criatividade. Em sua 14ª reali-
zação, o “Sekai o Tsunagu e no
Kake Hashi” (World Children’s
Picture Contest) deverá reunir
os desenhos de crianças de 6 a
15 anos sobre qualquer tema
de seu interesse.

Os mais criativos serão
premiados e publicados num
livro. As crianças brasileiras
podem participar enviando seu
trabalho a Adesc (Associação
Cultural dos Departamentos de
Senhoras Cooperativistas), re-
presentante da Iê-no-Hikari –
organizadora do concurso – no
Brasil, ou ao Bunkyo (Socie-
dade Brasileira de Cultura Ja-
ponesa).

Os critérios: o desenho deve
ser feito numa folha de papel
de dimensões 728mm x
515mm ou menor, com espes-
sura de até 3mm; pode ser uti-
lizado qualquer material de pin-
tura (guache, lápis de cor, ca-
neta, giz de cera, etc); e não
há padrão de estilo.

Além das crianças que par-
ticipam individualmente, algu-
mas escolas também estão
sendo convidadas para o con-
curso. A entrega do desenho
pode ser feita até o final do mês
de junho – já que o recebimen-
to no Japão se inicia em julho
–, quando as senhoras da
Adesc se reúnem num local em
Vargem Grande por um dia in-
teiro somente para fazer a es-
colha dos trabalhos que serão
enviados ao Japão.

Premidados - Aproveitando a
oportunidade, os desenhos reu-
nidos com o 12º Concurso, de
2004, estarão expostos no Bun-
kyo a partir de amanhã, quan-
do acontece a abertura solene

ARTE INFANTIL

Mostra de desenhos no Bunkyo
incentiva criação para concurso

da mostra que reunirá convi-
dados como educadores e au-
toridades. “Pedimos para
trazê-la ao Brasil. A exposição
costuma viajar pelo Japão in-
teiro, mas é a primeira vez que
sai do país”, diz a presidente
da Adesc, Miwako Yoshiizumi.
Os 81 trabalhos nos mais di-
versos temas e estilos “são
pinturas lindas, desenhos pre-
miados de 57 países”, como
afirma o diretor do Bunkyo
Akio Ogawa.

De acordo com Miwako,
naquela edição o Brasil man-
dou 325 quadros do total de 42
mil, e recebeu uma medalha de
ouro, uma de bronze e duas
menções honrosas. O Japão,
que teve 13.743 selecionados,
ganhou uma medalha de ouro,
40 de prata, 60 de bronze e 87
menções.

O evento, que tem o apoio
do Sudameris e Acrilex tam-
bém terá workshops na sexta-
feira (7) e entre os dias 10 e
13 (segunda a quinta-feira da
próxima semana), com alunos
de escolas convidadas. Ao pú-
blico em geral a visitação es-
tará livre nestes sábado e do-
mingo, com os monitores à dis-
posição para esclarecer dúvi-
das e curiosidades. Os traba-
lhos podem ser enviados para
o seguinte endereço: Av. Quei-
roz Filho, 1.560, São Paulo –
SP, Cep 05319-000. Mais in-
formações pelos telefones 11/
3835-6775.

CIRANDA DA ARTE – LINGUA-
GEM SEM FRONTEIRAS (MOS-
TRA DE DESENHOS)
QUANDO: DE 7 A 13 DE ABRIL, DAS 12H

ÀS 18H; EXCETO DIAS 8 (10H ÀS 18H) E 9
(10H ÀS 16H)
ONDE: BUNKYO – RUA SÃO JOAQUIM,
381, LIBERDADE

ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES: 11/3208-3977

Kokei Uhara, que já acumu-
la as presidências do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa), da Associação
para Comemoração do Cente-
nário da Imigração Japonesa no
Brasil e do Colegiado Adminis-
trativo, foi nomeado presidente
do Comitê Executivo. A deci-
são foi tomada no último sába-
do, durante a “primeira reunião
oficial” dos membros do Comi-
tê. Foram definidos também os
nomes de Sadao Kayano (pre-
sidente do Nippon Country
Club) para a vice-presidência,
e o de Teruo Makio (presiden-
te da Aliança Cultural Brasil-
Japão) para secretário.

Segundo o Relações Públi-
cas do Comitê, Kagetaka
Toyama, falta definir o secre-
tário executivo bilíngüe, o que
deve acontecer na próxima reu-
nião, marcada para o dia 25 de
abril. Como antecipou o Jornal
do Nikkey, a proposta para a
criação do Comitê Executivo
foi apresentada no último dia 18,
durante reunião do Colegiado
Administrativo da Associação.

Fazem parte do Comitê os
presidentes das cinco princi-
pais entidades da comunidade
nikkei: Kokei Uehara, do Bun-
kyo; Seiti Sacay, do Enkyo-SP
– Beneficência Nipo-Brasilei-
ra de São Paulo; Koichi
Nakazawa, do Kenren – Fe-
deração das Associações de
Províncias do Japão no Brasil;
Makoto Tanaka, da Câmara
de Comércio e Indústria Japo-
nesa do Brasil e Teruo Makio,
da Aliança Cultural Brasil-Ja-
pão; os presidente das quatro
entidades que tiveram seus
projetos aprovados para as
comemorações do centenário:
Sussumu Niyama, da SBPN –
Associação Brasil-Japão de
Pesquisadores, Paulo Yokota,
do Hospital Santa Cruz,
Kazoshi Shiraishi, da Federa-
ção das Associações Culturais

Nipo-Brasileiras da Região
Noroeste, Tadayosi Wada, do
Colégio Harmonia (de São
Bernardo do Campo); além da
empresária Chieko Aoki, pre-
sidente da Blue Tree Hotels;
do ex-deputado Hatiro Shimo-
moto, da Organização King; e
Sadao Kayano, presidente do
Nippon Country Club.

Toyama, que preside o Co-
mitê criado pela Câmara de
Comércio e Indústria Japonesa
do Brasil, disse que “um grande
avanço” nos trabalhos foi con-
firmação da participação do côn-
sul geral do Japão em São Pau-
lo, Masuo Nishibayashi, nas pró-
ximas reuniões do Comitê. “Ele
[Nishibayashi] também levantou
a possibilidade de convidarmos
o embaixador Takahiko Horimu-
ra. Achamos difícil que ele es-
teja presente em todas as
reuniões, já que a idéia é reali-
zarmos pelo menos duas a cada
mês”, informou Toyama, lem-
brando que “o Comitê Executi-
vo foi criado justamente para
agilizarmos os preparativos para
o centenário”.

Segundo ele, o Colegiado
Administrativo vai continuar
existindo, mas ficou decidido
que o Comitê Executivo terá o
mesmo poder de decisão que o
Colegiado. Ou seja, o que o
Comitê decidir, será levado
para apreciação da Assembléia.

“Ocorre que o Colegiado
costuma realizar uma reunião
formal num mês e no outro,
uma informal. Perde-se muito
tempo trabalhando assim. Além
disso, são mais de 30 vice-pre-
sidentes e muitos de associa-
ções do interior, que usam es-
sas reuniões para defender in-
teresses de suas regiões”, ex-
plicou Toyama, antecipando
que na próxima reunião do Co-
mitê Executivo será definido
também o responsável por ou-
tro setor chave, o das finanças.

(Aldo Shiguti)

CENTENÁRIO

Comitê inicia trabalhos; Kokei
Uehara é nomeado presidente

cama e de um novo kit de ce-
lular se comprovado que a
empresa tem culpa. Como o
produto foi retido pela polícia
– que deverá liberá-lo dentro
de alguns meses –, a fabrican-
te não teve acesso para verifi-
car seu estado, mas disse pos-
suir “total interesse na apura-
ção do caso... Por isso, é pre-
maturo especularmos sobre as
causas do incidente até que
tenhamos um laudo oficial que
averiguará, dentre outras coi-
sas, a originalidade dos produ-
tos e sua forma de utilização”.

Loja autorizada - Em conta-
to com a gerência da Motorola,
Tutako mostrou as fotos que
tirou da bateria. “Falaram que
não era original, mas tenho até
nota fiscal. Comprei em con-
junto [o aparelho, carregador
e bateria] há quatro anos numa
loja autorizada. Não vou ficar

abrindo o lacre na cara do ven-
dedor, não é? Se provarem
isso, eu irei acionar contra a
loja que me vendeu”, avisa ela,
que se cansou do assunto, mas
pretende acionar seu advoga-
do se necessário achar. “Não
quero prejudicar ninguém, mas
vou procurar meu direito.”

Ela afirmou que o marido
também está com medo de que
algum acidente aconteça com
seu aparelho, recentemente ad-
quirido, que também é da mar-
ca Motorola. Nas últimas se-
manas, também foram noticia-
dos casos de explosões de te-
lefones móveis, como da jorna-
lista Jacqueline Leão, do Rio de
Janeiro, enquanto recarregava
seu aparelho Motorola C200 e
que derreteu sua bolsa de nái-
lon; e da adolescente Carina
Zancheta, de Araras, cujo tele-
fone de mesmo modelo causou-
lhe queimadura de segundo
grau na perna, com o telefone
que se encontrava no bolso da
calça jeans. Casos que envol-
vem aparelhos de outras mar-
cas também já aconteceram em
oportunidades anteriores.

Por meio de comunicado, a
empresa pede “aos usuários
de celulares da marca que só
usem em seus aparelhos, aces-
sórios e equipamentos criados
e produzidos ou aprovados
pela Motorola. Isso é especial-
mente importante quando ba-
terias e carregadores estão
envolvidos”.

(Cíntia Yamashiro)

EXPLOSÃO DE CELULAR

Moradora de Rio Preto espera laudo da
polícia para decidir se aciona advogado

Shozo Yanagiura, de 80
anos, foi encontrado morto no
último sábado, por volta das
22h30, pela esposa. Ele esta-
va em um dos quartos da resi-
dência, caído, com as mãos
amarradas nas costas, amor-
daçado e tinha vários hemato-
mas pelo corpo, principalmen-
te na face e nos membros in-
feriores (joelhos).

Por volta das 20h, a esposa

de Shozo, de 78 anos, sair para
ir a uma apresentação de taiko
na Associação Cultural e Es-
portiva Nikkei de Bastos, dei-
xando o marido sozinho em
casa, situada na Rua Ademar
de Barros, 437. Ao retornar
encontrou a residência revira-
da e o marido mortop, vítima
de asfixia, provocada pela
mordaça. O kaikan fica em
frente à residência do casal.

CIDADES/BASTOS

Polícia interroga suspeito de ter matado idoso
Apesar da casa estar toda

revirada, ela não percebeu a
falta de nenhum objeto. Segun-
do delegado Sergio Martis, que
está investigando o caso, a
polícia está interrogando um
suspeito e reunindo provas.
“Até o final desta semana de-
vemos ter novidades”, disse o
policial.

(Jornal do Nikkey
com Rádio Tupã)

A Igreja Adventista do Séti-
mo Dia Nipo-Brasileira irá re-
alizar nestes sábado e domin-
go, a partir das 19 horas, a sua
Cantata de Páscoa em dois
endereços. Na ocasião, o Co-
ral da igreja interpretará hinos
que tratam da vida de Jesus.
Haverá ainda uma celebração
multimídia da Paixão de Cristo
com cenas dos filmes “Jesus, o
Filme” e “Paixão de Cristo”.

SÁBADO E DOMINGO

Igreja Adventista
Nipo-Brasileira realiza cantata

A Cantata do sábado será
na Igreja Adventista do Séti-
mo Dia Nipo-Brasileira, que
fica na Rua Mauro, 32 (pró-
ximo ao Metrô Saúde), e do
domingo, na Igreja Adventista
do Sétimo Dia V. Guarani, na
Av. Leonardo da Vinci, 983
(próximo ao Metrô Concei-
ção). Mais informações pelos
telefones 11/3864-7217 ou
5589-6704.

A Associação Cultural e
Esportiva Vila Morais realiza
no sábado seu Yakisoba e
Karaoke-Dance. O horário do
almoço é das 11h às 16h e o
karaokê-dance será das 12h às
17h. o ingresso, que custa R$
8,00, já está sendo vendido.

O objetivo da entidade, que
existe há 43 anos e tem 120
famílias associadas, é arreca-
dar fundos para o undokai que
acontecerá no dia 7 de maio
no Centro Cultural Okinawa do
Brasil, de Diadema, e para o
engekai (festa que homenage-
ará idosos), em setembro.

“Estamos esperando mais
de mil pessoas no yakisoba,
que também poderão se diver-
tir”, diz o presidente da enti-
dade, Joaquim Takeda, que
aproveita para destacar as ati-
vidades que a associação
realiza, como aulas de dança,
kendô entre os cinco departa-

SÁBADO

Associação Vila Morais promove
yakisoba com karaokê e dança

mentos existentes.
Os interessados em conhe-

cer e participar dos ensaios
podem procurar a entidade,
que fica na Avenida do
Cursino, 3.331. Mais informa-
ções pelos telefones 11/7417-
3399 ou 6334-4614.

Tutako Furukawa de Almeida teve a camiseta queimada com o celular

CARLOS CHIMBA/DIÁRIO DA REGIÃO

O Edifício Kyoei Paulista,
localizado na Avenida Paulis-
ta, sofreu uma invasão na noi-
te do último domingo (2). Por
volta das 21h45, seis assaltan-
tes entraram no prédio e ren-
deram dois seguranças que
estavam na recepção. Invadi-
ram cinco escritórios das em-
presas lá instaladas – uma em
cada andar –, dentre as quais
da Câmara de Comércio e In-
dústria Japonesa no Brasil.

Foram roubados dinheiro e
talão de cheque que estavam no
cofre, arrombado com um pé-
de-cabra. A instituição se alivia
por não ter acontecido danos
pessoais, talvez pelo caso ter
acontecido no domingo. Com

isso, medidas emergenciais fo-
ram tomadas, visando maior se-
gurança, como informou a Câ-
mara de Comércio e Indústria
Japonesa no Brasil.

Na segunda-feira, foi regis-
trado B.O., juntamente com
outras vítimas, no qual se apre-
sentou à polícia os danos cau-
sados, acionada a corretora de
seguros – que cobrirá o dinhei-
ro e os objetos danificados –,
e o talão de cheques foi susta-
do. A chave da porta também
foi trocada. Em breve será re-
alizada uma reunião entre a
Comissão de Coordenação
Geral, equipe de segurança e
outras comissões para estudar
providências futuras.

ASSALTO

Bando invade escritório da
Câmara de Comércio Japonesa

O presidente do Serviço
Nacional de Apoio à Micro e
Pequena Empresas (Sebrae),
Paulo Okamotto, desmentiu as
denúncias feitas por Paulo de
Tarso Venceslau, ex-secretá-
rio de Finanças das prefeitu-
ras de Campinas e São José
dos Campos. Paulo de Tarso
afirmou que, durante as ges-
tões petistas nas duas cidades
do interior paulista, Okamotto
recolhia doações ilegais de
campanha eleitoral – o chama-
do caixa 2 – junto a empresas
que prestavam serviços às pre-
feituras.

Segundo Okamotto, a acu-
sação não tem fundamento e
Paulo de Tarso não apresenta
nenhuma prova. O presidente
do Sebrae disse que o ex-se-
cretário “mistura opiniões, vi-

sões e fatos” para tentar com-
provar sua tese. Os dois parti-
ciparam de uma acareação na
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) dos Bingos.

Questionado por senadores
da oposição sobre os motivos
pelos quais não permitiu a
abertura de seu sigilo bancá-
rio, o presidente do Sebrae dis-
se que todos os cidadãos têm
direitos e garantias individuais
assegurados pela Constituição.

Okamotto também garantiu
que o Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (Coaf)
divulgou relatório por meio do
qual a entidade, vinculada ao
Ministério da Fazenda, reco-
nhece a inexistência de movi-
mentação financeira “atípica”
nas contas bancárias mantidas
pelo presidente do Sebrae.

CPI DOS BINGOS

Presidente do Sebrae nega ter
feito caixa dois para o PT
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A Confederação Brasileira de Beisebol e
Softbol e a Federação Paulista de Beisebol e
Softbol realizaram no domingo (2) o dia da
Integra Ação – Cidadania, Esporte e Lazer.
Com o objetivo da popularização e massi-
ficação das modalidades, o evento reuniu di-
versas associações e misturou-se com apre-
sentações de kendo, ginástica olímpica, judô,
tiro e escoteirismo. A grande festa aconteceu
em Mauá, na Estância Santa Luzia, e durou
todo o dia.

1: Yudi Kazama, Reinaldo Takarabe, Wanderley Andrade e Olívio Sawasato  2: Márcia Iamamura e
Massah Fujimoto  3: Mie Takiuchi, Yumi Takiuchi e Karina Terumi Yamamoto

Na sexta-feira passada (31) foi realizado em
São Paulo um jantar em homenagem ao em-
baixador do Japão no Uruguai, Shinichi Kuyama,
e sua esposa, Fusako Kuyama. O encontro reu-
niu diversas personalidades da comunidade
nipo-brasileira e aconteceu no Restaurante
Shintori, no Jardim Paulista.
1: Kikuko Nishibayashi, Masuo Nishibayashi e
Shinichi Kuyama  2: Yoshino Mabe e Fusako
Koyama  3: Shigueaki Ueki, Masahiko Sadakata,
Jiro Maruhashi e Yuji Watanabe  4: Kokei Uehara,
Gisaburo Owa e Toshihiro Tarama  5: Roberto Ishii,
Mariko Ishii e Kazuo Wakabayashi

O Banco Sudameris realizou no ultimo dia 27 um jantar para apresentação dos projetos “Rumo
aos 100 anos da imigração japonesa no Brasil”. Cerca de 300 pessoas estiveram presentes no
evento que aconteceu no Espaço Villa Noah, em São Paulo.

1: Chieko Aoki, Mishiel Kerbert, vice-presidente do grupo ABN Amro Real, e João Luiz Pasqual (271)
2: Walter Ihoshi, Milton Nakamura, Consuelo Yoshida e Victor Kobayashi  3: Kokei Uehara e Jiro
Maruhashi  4: Yugo Mabe e Diogo Nomura Neto  5: Mario Uejima, Etsuko Uejima, Jun Suzaki, Jose
Taniguchi e Luis Okamoto, novo presidente do Kodomo-No-Sono  6: Suza Mabe, Suely Kobayashi e
Ligia Kamiji  7: Luis Yabiku, Walter Ihoshi, Leandro Hattori e Tadayoshi Hanada  8: Mario Ikeda e
Kendi Yamai

O 1º aniversário dos gêmeos Alan e Gabriel Uemura foi realizado no domingo (2), no Sítio Solar,
em Mairiporã. Amigos e familiares puderam aproveitar um dia de atrações diversas.

1: A bisavó Satiko Kaziyama, a bisavó Lourdes Takeshita, Frank com Alan Uemura, Victor Uemura,
Cíntia com Gabriel Uemura e a avó Tereza Uemura  2: Os pais dos aniversariantes, Frank e Cíntia
Uemura, ladeando o mágico e ilusionista Issao Imamura

O cônsul geral do Japão em São
Paulo, Masuo Nishibayashi, rece-
beu no dia 24 de março os 14
bolsistas que embarcaram ontem
ao Japão pelo programa Monbu-
kagakusho (Mext 2006). O en-
contro foi promovido pela Asso-
ciação dos Bolsistas do Governo
Japonês (Abmon) com o Depar-
tamento Cultural do Consulado.
O intuito era fornecer – pelos ex-
bolsistas veteranos – orientações
aos aprovados pelo Ministério da
Educação, Esporte, Ciência e
Tecnologia do Japão.

1: Recepção na residência do cônsul geral em Be-
lém: Jo Tatsumi, Renato Yamada, Alexandre
Yamanouth, o cônsul-geral Shigeo Nakakarumai,
Luiz Sanda e Kiyoshi Harada  2: Recepção na resi-
dência do cônsul: consulesa Junko Nakakarumai,
Felícia Ayako Harada, Luiza Tatsumi e Mirtes
Sanda  3: Mesa de abertura do Encontro: Roberto
Kihara, Ricardo Miyaji, Marió Kató, o cônsul
Shigeo Nakakarumai, Alexandre Yamanouth, Luiz
Sanda, Yoshimitsu Miwa e Shigeyoshi Ono  4: O
mestre de cerimônias Renato Yamada  5 : O
palestrante Kiyoshi Harada  6 : O palestrante Ale-
xandre Yamanouth  7: Mesa de encerramento: Yuji Ikuta, Yoshio Kamizono, Yoshimitsu Miwa, Jo Tatsumi,
Alexandre Yamanouth, Luiz Sanda e Kiyoshi Harada

O 10º Encontro de Ex-Bolsisitas do Gaimusho foi realizado entre os dias 17 a 25 de março na
cidade de Belém (PA). Entre os participantes do encontro estiveram delegações de São Paulo,
Brasília, Belém e até representantes internacionais da Argentina e do Peru, reunindo um total de
50 ex-bolsitas e suas esposas.


