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O presidente da Associação
para Comemoração do Cen-
tenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil, Kokei Ueha-
ra, disse em entrevista ao Jor-
nal Nippak que a missão foi
cumprida com a realização
da Semana Cultural no Sam-
bódromo, cujo ponto alto foi
a visita do príncipe herdeiro
do trono do Japão, Naruhi-
to. Na conversa, Kokei
Uehara revela também como
foram os cinco anos que an-
tecederam o evento.

Kokei Uehara faz
balanço dos 100
anos em São Paulo
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A coreógrafa e dançarina Emilie
Sugai, em parceria com o dire-
tor Fabio Mazzoni, estréia hoje
(05) o espetáculo “Hagoromo,
o Manto de Plumas”, na Sala 2
do Teatro Coletivo Fábrica, em
São Paulo. A montagem recria,
na linguagem da dança, a peça
de Motokiyo Zeami (1363-
1443), um dos mais importan-
tes dramaturgos do Teatro Nô
(gênero tradicional japonês). O
espetáculo ganhou o Prêmio
Funarte Klauss Vianna de dan-
ça para a montagem.

Emilie Sugai estréia
espetáculo em São
Paulo

Rumo aos 101 anos, 102, 103...Rumo aos 101 anos, 102, 103...
JIRO MOCHIZUKI
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Mogi das Cruzes e Tupã
também realizaram eventos
no último dia 28 para ce-
lebrar o Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil.
Tupã ganhou inaugurou a
Praça dos 100 Anos da
Imigração Japonesa, que já
é considerado o mais novo
cartão postal da cidade. Já
Mogi inaugurou o Parque
Centenário, que logo no
primeiro fim de semana de
funcionamento recebeu
cerca de 65 mil visitantes.

Mogi das Cruzes e
Tupã inauguram
obras
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As comemorações do Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa continuam a todo vapor.
Prova disso é a realização dos
Jogos da Amizade, que traz
ao Brasil as Universidades
japonesas de Waseda e Keio
para o tradicional Sokei, uma
espécie de Corinthians e Pal-
meiras do beisebol japonês.
Além do duelo particular,
Waseda e Keio farão amis-
tosos contra a Seleção Bra-
sileira, que terá no comando
o estreante Ronaldo Ono.

Duelo entre Keio e
Waseda esquenta o
mês de agosto
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Aproximação com o Brasil.
No cenário econômico, Bra-
sil e Japão têm tudo para re-
construírem a imagem de na-
ções em sintonia. Pelo menos
na visão do ministro da Eco-
nomia de lá, Akira Amari. Em
visita ao Brasil, ele destacou
a importância da manutenção
de parcerias nos mais diver-
sos segmentos, relembrando
dos períodos turbulentos das
“décadas perdidas”, quando
ambos os países enfrentaram
desaceleração na economia.

Ministro da
Economia quer mais
parcerias com Brasil
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De acordo com informações do
BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social), o traçado preliminar do
trem de alta velocidade (TAV)
que ligará as cidades do Rio de
Janeiro, São Paulo e Campi-
nas, deverá ser divulgado até o
final de agosto pelo instituição.
A instituição recebeu, na última
segunda-feira (30) uma delega-
ção do governo japonês lide-
rada pela vice-ministra da Infra-
Estrutura, Transporte e Turismo
do Japão, Midori Matsushima.

Japoneses reiteram
interesse em
projeto de trem-bala
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O Rotary Clube São Paulo Liberdade
realizou sua cerimônia de posse no

dia 25 de junho no Buffet Colonial. A
primeira mulher a tomar posse como

presidente desse clube foi Sueli
Maeda, que na ocasião recebeu os

cumprimentos de amigos, familiares e
companheiros do clube.

1: Edison N. Menezes, Sueli Maeda e
Walter Ihoshi.  2: Hirofumi Ikesaki,
Walter Ihoshi e Yoichiro Mori.

O Tampopo Cabelereiros fes-
tejou o Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil com
diversas atividades culturais,
além de colaborar com a enti-
dade Kibo-No-Iê. O evento
aconteceu no sábado, 28, e, li-
teralmente, movimentou a rua
no Bairro dos Jardins em São
Paulo.
1: Yuriko Terada e Olinda Kama-
kura.  2: Marilza Freitas e Jorge
Maciel.  3: Carolina Akari e Diego
Hideo Muraki.  4: Zuleika Aoyagui
e Marie Hashimoto.  5: Claudia
Silva e Eliane Eri Ikoma.  6:
Camila Ishiki Coghi e Isabela
Nishiburota.  7: Paulo Taba, Beth
Taba e Margareth Silva.

1: Sidney Bortolato Alves- presidente da CAASP, Walter Ihoshi, Luiz Flavio Borges D’Urso- Presidente da
OAB SP, Ushitaro Kamia e Kozo Denda- Presidente da Comissão Organizadora e Vice Presidente da
CAASP  2: Roque Komatsu, Regina Komatsu, Cristina Chicuta, Kyoitsi Chicuta, Nelson Hanada e
Yoshiaki Ichikawa  3:  Walter Ihoshi, Tenente-Brigadeiro-do-Ar Juniti Saito, William Woo  4: Hirofumi
Ikesaki e Seigo Tsuzuki  5: Patrocinadores do evento: Renato Nakaya (Sakura) e Rogerio Kita (NK
Contabilidade)  6: Helcio Honda e Walter Ihoshi.  7: Marcos Takeda, William Ishiy, Nelson Miyahara e
William Woo  8: Karina Nakahara e Ruy Ohtake 9: Mariko Nakahira, Martha Fujioka e Elisabeth Yoshida
10: Felicia Harada e Nellie Yendo

A Ordem dos Advogados do Brasil Secção de São Paulo e a Caixa de Assistência dos Advoga-
dos de São Paulo realizaram uma solenidade de comemoração do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil, com homenagens a personalidades da comunidade nipo Brasileira. O evento
ocorreu no Sesc Vila Mariana, no último dia 30.

O Hamamatsu Kenjinkai realizou no dia 28 o
Festival de Pipas no Parque Ecológico Tietê.
Em um sábado ensolarado, o evento reuniu
milhares de pessoas.

1: Reimei Yoshioka, José Roberto de Andrade Fi-
lho e Antonio Matsuura  2: Toyoharu Fujii e Minoru
Yasuda  3: Massah Fujimoto e Kenji  Kiyohara  4:
Janaina Nakamatsu e Erika Yamauti
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ENTREVISTA: KOKEI UEHARA

‘A ética e a moral são as heranças mais importantes
para o futuro’

Jornal Nippak: Como presi-
dente da Associação para
Comemoração do Centená-
rio da Imigração Japonesa
no Brasil, qual o balanço
que o sr. faz das festivida-
des?

Kokei Uehara: O resultado
ficou acima das expectativas.
É lógico que em um evento tão
grande sempre escapa alguma
coisa. Isso é normal. Mas o
mais importante foi a união de
milhares de pessoas. Numa
primeira estimativa, cerca de
16 mil pessoas desfilaram e
cantaram no Anhembi. Somen-
te na infra-estrutura, para ori-
entar os que foram no Sambó-
dromo, foram mais de 4 mil
pessoas. Nas arquibancadas
foram outras 25 mil, mas com
as mudanças calcula-se umas
30 mil. Então, no dia 21, tive-
mos na ordem de 50 mil e no
dia 22, outras 50 mil, o que já
dá umas 100 mil pessoas. Isso
apenas na cerimônia, fora no
Anhembi. Imagine para coor-
denar tudo isso, não é trabalho
de 50 ou 100 pessoas.

Nippak: Nem de um dia para
o outro...

Kokei: Na verdade, nós co-
meçamos a trabalhar visando
o Centenário há cinco anos. Só
com sonhos e sem um tostão
no bolso. É mais ou menos
como aquelas duas frases que
todo mundo conhece e que
estavam escritas no prédio que
abrigou a delegação brasileira
nos Jogos Olímpicos de Ate-
nas. São frases conhecidas há
muitos anos e que acabam ga-
nhando uma roupagem dife-
rente com o passar do tempo.
Numa livre interpretação, uma
delas diz assim: ‘Um belo so-
nho sonhado por uma pessoa
provavelmente continuará sen-
do um belo sonho. Esse mes-
mo belo sonho sonhado por um
grupo de pessoas, torna-se a
realidade com muita probabili-

dade’. E a outra é a do ex-jo-
gador de basquete Michael
Jordan, um dos maiores astros
da modalidade no mundo: ‘Um
trabalho pode ser muito lindo,
mas se esse mesmo trabalho
for realizado por um grande
número de pessoas será mais
lindo ainda’. Essas duas fra-
ses me marcaram muito por-
que nesse anos tivemos mui-
tas idas e vindas e muitas ve-
zes as pessoas falavam: ‘Nos-
sa, deu errado!’ Eu dizia: ‘Não,
calma! Quem trabalha tem di-
reito a errar’. Essa é minha
filosofia. Não existe uma pes-
soa que nunca tenha errado na
vida.

Nippak: Como dizem, é pre-
ferível errar por excesso do
que por omissão...

Kokei: Exato. Quem não tra-
balha já está errado, o que é
pior ainda. E outra coisa, se
tudo for perfeito é porque algo
deu errado. Baseado em pou-
cas filosofias é que nós viemos
trabalhando. Às vezes, dentro
de um grupo, tem gente que
quer fazer de um jeito diferen-
te e isso acaba provocando um
choque. O meu papel é o de
apaziguar. O choque não é por
ruindade, mas provocado por
pessoas que querem fazer o
melhor possível. Felizmente
conseguimos fazer esse meio
campo. Como trabalho com
hidráulica, num projeto de uma
grande barragem, trabalhamos
com diversos profissionais e se
um grupo falhar, a barragem
cai e dependendo do porte da
obra, pode matar milhares de
pessoas. Quem coordena o
projeto de uma barragem tem
que respeitar todos os profis-
sionais, sem pender de um lado
ou para o outro. Não seria a
pessoa mais indicada para essa
função, sou meio lento para
tomar decisões e no meu tra-
balho isso não pode acontecer.
Mas por outro lado, como fo-
ram cinco anos, deu para co-

locar o alicerce aos poucos e
sou muito grato a cada um dos
que trabalharam como artista
ou como voluntário na concre-
tização desses eventos.

Nippak: No início, quando
o sr. assumiu a presidência
do Bunkyo, costumava dizer
que foi imposto no cargo. No
entanto, acabou reeleito
para mais dois mandatos e
ainda acumulou a presidên-
cia da Associação. O que
houve para que o sr. mudas-
se de idéia?

Kokei: Na verdade, assumi o
cargo, tanto de presidente do
Bunkyo como da Associação,
como uma missão que tive que
cumprir atendendo o apelo de
uma equipe. Foi um aprendi-
zado muito grande. Sou da
área de Exatas e para mim,
durante todos esses anos, me
esforcei para entender melhor
as Ciências Humanas. Agora,
acredito mais ainda naquilo que
já acreditava. O Centenário, na
sua exuberância, termina no
fim de 2008, mas terá início o
101 anos, o 102... Isso conti-
nua.

Nippak: O sr. se arrepende
de ter aceito o convite?

Kokei: Não, de forma algu-
ma. Apesar de muitos proble-
mas, fiz mais amizades do que
inimigos.

Nippak: Se considera um
felizardo por ter presidido a
associação?

Kokei: Sim, muitos questiona-
ram o evento realizado no
Anhembi, mas para o grande
público foi importante. Tenho
recebido vários e-mails dizen-
do que o Centenário trouxe
auto-estima para muitos jo-
vens. Esse foi o grande valor,
ou seja, resgatar o orgulho de

ser neto, bisneto desses velhos
imigrantes que trabalharam
anonimamente mas que 100
anos depois esse trabalho foi
reconhecido pelo governo bra-
sileiro, nas mais diversas es-
calas.

Nippak: E o sr. esperava
uma repercussão tão gran-
de por parte mídia e um en-
gajamento idem do governo
brasileiro?

Kokei: Repercussão até fora
do País, inclusive no Japão...
Esperava que repercutisse, era
meu desejo, mas não numa
proporção tão grande. O im-
perador agradeceu em públi-
co ao povo brasileiro pela aco-
lhida que deram aos imigran-
tes japoneses. Esse agradeci-
mento é muito raro de aconte-
cer e demonstrou um sentimen-
to cabal. Teve esse lado, mas
ultrapassou também o eixo Ja-
pão-Brasil mesmo antes do dia
21 de junho. [Nesse momen-
to, Kokei Uehara interrompe
a conversa e apanha na gave-
ta da escrivaninha um recorte
do jornal francês Libération].
No dia 3 de março saiu uma
página sobre a imigração no
Libération e saiu uma matéria
também no Le Monde. Tam-
bém dei entrevista para a BBC
de Londres. Acredito que as
mídias estrangeiras ficaram
assustadas porque o Brasil não
tem uma política segregacio-
nista. No Brasil, todo mundo
que ultrapassa a fronteira é
convidado a fazer parte da so-
ciedade. Os imigrantes vieram
para ganhar dinheiro e ir em-
bora, assim como eu, mas fo-
ram colocados dentro da soci-
edade brasileira. Há cinco
anos, iriam falar que eu era
louco. Mas sempre sonhei e
trabalhei para que os velhos
imigrantes fossem reconheci-
dos não só no Brasil e no Ja-
pão e hoje isso é uma realida-

de. É lógico que sou apenas
um dos participantes, não uma
liderança.

Nippak: No início da entre-
vista, o sr. disse que, apesar
de superar as expectativas,
sempre escapa alguma coi-
sa. O que não saiu de acor-
do com o planejado?

Kokei: São detalhes. Como,
por exemplo, no dia da cerimô-
nia no Anhembi, minha fala não
saiu em japonês no telão e fui
muito criticado por isso. É uma
falha que vamos tentar corri-
gir. Outra coisa, tinha mais
candidatos do que arquibanca-
das. Mas não teve jeito, fize-
mos um estudo comparativo
entre o Pacaembu, Morumbi e
Sambódromo. Analisando item
por item como segurança, con-
forto e transporte, o Sambó-
dromo venceu. Nós gostaría-
mos de um lugar que compor-
tasse 50, 100 mil pessoas, mas
não deu. Peço desculpas por
isso.

Nippak: Mas não ficou uma
frustração pelos projetos
não realizados?

Kokei: Não, não, não. Não
tem frustração nenhuma. Se-
ria até injusto com essas mi-
lhares de pessoas que traba-
lharam nesses cinco anos.

Nippak: No entanto, há cin-
co anos vendeu-se a idéia
de que um Centro Cultural
seria o marco mais importan-
te do Centenário...

Kokei: A maioria dos proje-
tos está em andamento. Eles
foram engavetados temporari-
amente. Tivemos um exemplo
recentemente com a realiza-
ção do Gueinosai. Foi a primei-
ra vez que o festival aconte-
ceu fora das instalações do
Bunkyo [no Auditório do
Anhembi] e mesmo assim fi-
cou lotado. Vamos ter que
adaptar o Bunkyo, que já tem
um projeto de reforma. Quan-
to ao Centro Cultural, vimos

que era difícil arrumar dinhei-
ro. Mas é uma obra para as
gerações futuras. Aqui [no
Bunkyo] não tem opções. Da-
qui para frente a discussão tem
que ser o que a nova geração
quer daqui a 20, 50 anos e não
o que nós queremos hoje.
Aquele Centro Cultural já vi-
sava isso.

Nippak: De certa forma a
visita do príncipe não serviu
para amenizar essas cobran-
ças?

Nippak: Não tem mais co-
branças, isso já passou. Foi
coisa da eleição e oposição é

Kokei Uehara não demonstra cansaço. Pelo menos
aparentemente. A fisionomia, serena, é a mesma de
quando assumiu a presidência do Bunkyo (Socieda-

de Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social).
Em seu terceiro mandato frente à principal entidade represen-
tativa da comunidade nipo-brasileira, o primeiro presidente
de ascendência okinawana – é nascido em Naha – diz apenas
que aprendeu muito nesses anos. Como tem sido sua
vida desde que desembarcou no País, em 1936,
para trabalhar na lavoura e se tornar num dos mais
renomados engenheiros hidráulicos formado
pela Escola Politécnica da Universidade de
São Paulo, cuja biografia pode ser encon-
trada nos livros “Kokei Uehara – O Do-
mador de Rios”, de Aldo Pereira (Edito-
ra Ecpressão e Cultura) e “Kokei Ueha-
ra – Reflexões sobre a Engenharia e a
Educação – Para uma Tecnologia Vol-

tada para o Bem-Estar Social”, organizado por
Shozo Motoyama (Aliança Cultural Brasil-
Japão e CHC-SP). Prestes a completar 81
anos, o professor – como é carinhosamen-
te chamado – se considera um felizardo por

ter presidido também a Associação para Co-
memoração do Centenário da Imigração Ja-

ponesa no Brasil. Na tarde de
terça-feira, dia 01 de julho, ele
atendeu a reportagem do Jor-

nal Nippak e fez um balan-
ço das comemorações do

Centenário.
(Por Aldo Shiguti)

sempre bom ter. Quanto ao
evento do dia 21 e 22 todos
foram unânimes. Lembra dos
cinco objetivos que fixamos há
cinco anos? Primeiro: Home-
nagear e reverenciar a memó-
ria dos velhos imigrantes. Se-
gundo: Agradecer a socieda-
de e o governo brasileiro por
terem recebidos tão bem os
imigrantes. Terceiro: Tentar
unir mais a comunidade nipo-
brasileira. Quarto: Unir mais o
Japão e o Brasil. Os governos
brasileiro e japonês entraram
depois criando o Ano do Inter-
câmbio. Hoje, é uma realida-
de. O quinto e último: Preser-
var a cultura japonesa, não
para fazer quistos, mas ofere-
cer essa cultura para formar
um Brasil multicultural. Esses
objetivos estão sendo alcança-
dos.

Nippak: E o que estaremos
comemorando daqui a 100
anos?

Kokei: Graças a dedicação
dos isseis, os nisseis e sanseis
conseguiram estudar e alcan-
çar vôos altos. Não temos
grandes bilionários, mas temos
uma riqueza maior: o ser hu-
mano. O trabalho dos velhos
imigrantes não foi em vão por-
que os nisseis e sanseis corres-
ponderam as expectativas. É
essa contribuição que os nisseis
e sanseis podem dar. Acredito
que o maior legado que preci-
samos preservar para o futuro
é o orgulho dos oditians e
obatians. Não importa a cara
que vamos ter daqui a cem anos,
mas aqueles mesticinhos, que
nem mesmo cara de japonês
vão ter, terão orgulho de dizer
daqui a cem anos: ‘Meus ante-
passados vieram do Japão’.
Portanto, acho que a ética e a
moral são as heranças mais
importantes para o
bicentenário.

Nippak: Por falar em jo-
vens, qual a mensagem que
o sr. deixaria para eles?

Kokei: Uma pessoa, um povo
que não tem orgulho de suas
raízes é uma pessoa, um povo
infeliz. Os nikkeis têm que se
orgulhar do trabalho deixado
pelos velhos imigrantes. De
toda essa herança gostaria que
eles guardassem muito bem o
espírito, a filosofia de trabalho
dedicação e seriedade. E que
a futura geração, apesar de ter
feições diferentes que venham
a ter, tenham orgulho de seus
antepassados e lembrem que
o maior legado foi a ética e mo-
ral e dedicação ao trabalho.
Mesmo que as futuras se sin-
tam alijadas em alguns mo-
mentos, não se abalem e sigam
em frente. Por ele, pela famí-
lia e pelo País.
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CENTENÁRIO/SÃO PAULO

‘Príncipe veio para acordar e unir comunidade’,
afirmam nikkeis e líderes de entidades

Se para a comunidade
nipo-brasileira as comemora-
ções do Centenário da Imigra-
ção foram festas e saudações
ao príncipe Naruhito, para os
parlamentares de Brasília a
celebração soou como um
alerta: é hora de Brasil e Ja-
pão retomarem as negocia-
ções e parcerias no campo
econômico e comercial. Há
duas décadas ambos os paí-
ses enfrentaram uma grande
crise econômica e esperam
que o século 21 possa ser con-
siderado ”a era de acordos”.

Para o presidente Luís
Inácio Lula da Silva, a questão
prática das comemorações tem
um significado: abertura de
mercado. Se antes os japone-
ses é que investiam no País,
chegou a hora de o Brasil tam-
bém investir no Japão. “A par-
tir de meados do século passa-
do, nossos países forjaram uma
sólida parceria econômica em
áreas centrais para o desenvol-
vimento brasileiro, como a agri-

Influente no Senado Fede-
ral, o senador Gerson Camata
(PMDB-ES) foi um dos pou-
cos que fizeram uma análise
mais profunda sobre a visita
do príncipe ao Brasil. Para
ele, o encontro do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva com
o príncipe herdeiro do Japão,
Naruhito, representa a impor-
tância do regime democráti-
co. “Fiquei algumas horas con-
templando a fotografia que
saiu na maioria dos jornais
brasileiros, o presidente Lula
e o príncipe Naruhito se cur-
vando para pegar o radinho de
transmissão simultânea que
havia caído no chão. Essa fo-
tografia é muito simbólica
para os dias que estamos vi-
vendo hoje. Ela é um hino à
democracia. Ela é a exaltação
do regime democrático”, des-
tacou o parlamentar disse

De um lado, comentou o
senador, estava o presidente
Lula, nordestino pobre que

Abertura de mercados e parcerias políticas geram expectativas

passou fome, sofreu, migrou
para o Sudeste, virou líder sin-
dical, foi preso, e acabou, pelo
voto popular, eleito presiden-
te do Brasil. Do outro lado,
acrescentou Camata, o her-
deiro da mais antiga dinastia
do planeta. Na interpretação
de Camata, graças à demo-
cracia uma pessoa de origem
tão humilde como o presiden-
te Lula pode estar lado a lado
de um membro de família real.

JIRO MOCHIZUKI

No Senado, encontro de Lula e Naruhito
simboliza importância de democracia

CENTENÁRIO/BRASÍLIA

Em passagem por São
Paulo, o príncipe Na-
ruhito provou que uma

alta autoridade do Japão pode
unir grande parte da comuni-
dade. Afinal, quem não viu as
dezenas de inserções na tele-
visão sobre os 100 anos? Ou
mesmo ao abrir os jornais e re-
vistas se deparar com uma no-
tícia relacionada ao Centená-
rio? Muitos, como constatado
em torno do Sambódromo do
Anhembi nos últimos dias 21 e
22, mostraram o orgulho de ser
nikkei. Seja pelas fitas com a
bandeira do Japão enroladas
na cabeça ou pelas camisetas
com o logo do festejo.

No bairro da Liberdade, a
maior concentração da comu-
nidade oriental em São Paulo,
ruas e avenidas foram deco-
radas com os temas alusivos a
Brasil e Japão. Bandeiras do
Japão e do Brasil também Emoção no Bunkyo: idosos escolhidos para recepcionarem Naruhito demonstraram carinho e respeito

JORNAL NIPPAK

eram vistos aos montes – a
maioria empunhadas por não-
descendentes. Quando Na-
ruhito apareceu na porta do
Bunkyo, a gritaria tomou con-
ta do local.

“Não sabia que no Japão
havia príncipe. Quando soube,
vim para a rua São Joaquim.
Vi na televisão e fiquei com
vontade de vê-lo pessoalmen-
te. É uma grande emoção”,
destacou a dona-de-casa Ma-
ria Vicente Quimera, plantada
na porta do Bunkyo desde o
começo da manhã. “Vale tudo
para ver alguém tão especial.”

Já no Bunkyo, Naruhito
apertou a mão de alguns ido-
sos escolhidos para recepcio-
ná-lo no hall de entrada. Sen-
tados em bancos de madeira,
alguns não resistiram às lágri-
mas. Assim como os acompa-
nhantes – no geral, filhos – que
se emocionaram com a pre-

sença do herdeiro ao trono ja-
ponês.

Acompanhando o príncipe
em quase todas as ocasiões, o
presidente do Bunkyo (Socie-
dade Brasileira de Cultura Ja-
ponesa e de Assistência Soci-
al), Kokei Uehara, lembrou dos
primórdios da imigração, ressal-
tando os trabalhos e sacrifícios
dos escolhidos para recepcio-
nar o príncipe. E lembrou, tam-
bém, da importância de se man-
ter vivas entidades e associa-
ções ligadas ao Japão. “Essa
emoção é a prova de que os
velhos imigrantes estão felizes.
São 100 anos de luta, sacrifíci-
os e trabalho árduo. E é nessa
hora que vemos a importância
de mantermos vivos entidades
e associações ligadas à cultura
japonesa. Que esse sentimen-
to fique para as próximas gera-
ções”, disse ele, também emo-
cionado.

cultura e a siderurgia. Neste
início de milênio, o Brasil volta
a oferecer excelentes oportu-
nidades para investimentos nos
setores de infra-estrutura, side-
rúrgico, eletroeletrônico e au-
tomobilístico. Temos todas as
condições para lançar parceri-
as com uma ambição maior
daquelas do passado. A diferen-
ça é que, agora, também pas-
samos a investir no Japão”,
destacou Lula.

E a próxima parada estra-
tégica do presidente brasileiro
está marcada: no Japão, a par-
tir de segunda-feira (07). Na
ocasião, Lula participará da
reunião do G8, grupo dos sete
países mais ricos além da
Rússia, pedindo que os países

emergentes definam metas
para reduzir a emissão de ga-
ses causadores do efeito estu-
fa. Além desse tema, está em
pauta também a comercializa-
ção em grande escala do eta-
nol brasileiro.

Lula defende o uso de bio-
combustíveis e a necessidade
de mais estudos para compro-
var se os biocombustíveis são
benéficos ou prejudiciais ao
meio ambiente.

O presidente manifestou
intenção de realizar futuramen-
te uma ampla discussão sobre
este tema com a presença dos
chefes de governo e de Esta-
do, de especialistas e de repre-
sentantes dos vários setores
industriais.

Tanto para Lula quanto para Naruhito, ano do Intercâmbio promete ser recompensador

Durante visita a Faculdade
de Direito da USP (Universi-
dade de São Paulo), no dia 20
de junho, o príncipe Naruhito
surpreendeu a todos os presen-
tes com um discurso em por-
tuguês, única vez em que fa-
lou na língua nativa do Brasil.
No local, o príncipe foi recep-
cionado pela reitora da USP,
Suely Vilela, e pelo diretor da
Unidade, João Grandino Ro-
das. Em seguida, assistiu ao
descerramento de uma placa

de mármore alusiva à visita.
No Salão Nobre, Naruhito

foi recebido por representantes
do Conselho Universitário, pro-
fessores, alunos e funcionários
da Universidade, onde assistiu
a uma apresentação do Coral
Acadêmico 11 de Agosto.

Na Sala Visconde de São
Leopoldo, a reitora da USP fez
uma saudação ao príncipe e
enfatizou que, dentre o corpo
discente da Universidade, com-
posto por mais de 80 mil alu-

Único discurso em português foi feito na USP
nos, 14% são de nikkeis, e,
entre os professores, essa por-
centagem é de 8%. “A cele-
bração do centenário da imi-
gração japonesa do Brasil tem
um significado especial para os
dois países. Os japoneses de-
finitivamente têm contribuído
para o desenvolvimento do
Brasil em muitas áreas”, afir-
mou.

O príncipe, por sua vez, fez
um breve discurso em portu-
guês, no qual agradeceu a re-

cepção calorosa de professo-
res e estudantes. “Deposito
expectativas para que os es-
tudantes desta Universidade,
brilhantes e responsáveis pelo
futuro do Brasil, trabalhem
ativamente como ponte para
promover a prosperidade das
relações de nossos países”,
destacou. Após o discurso,
Naruhito conversou com um
grupo de 40 alunos, represen-
tantes das Unidades de Ensi-
no e Pesquisa da USP

Pelo lado japonês, a vinda
do príncipe herdeiro teve uma
conotação mais política do
que diplomática. Tanto antes
da visita de Naruhito, quando
várias delegações nipônicas
desembarcaram no Brasil
para conhecer de perto o eta-
nol e o sistema de tv digital
adotado por aqui; quanto de-
pois, pois já vieram o minis-
tro da Economia, Akira
Amari, e uma delegação do
ministério de Transporte e
Infra-Estrutura; o que os ja-
poneses querem mesmo é ali-
nhar com o Brasil no que diz
respeito a parcerias.

Segundo o próprio prínci-
pe Naruhito, a visita pode
alavancar diversas ações en-

tre ambos os países. “Ficarei
muito feliz se a minha visita
servir para contribuir, ainda que

Para japoneses, expectativa é fechar acordos políticos e etanol

modestamente, para fortalecer
ainda mais os laços de amiza-
de entre os dois povos”.

A expectativa dos japone-
ses é de que a Petrobras, um
investidor importante no Japão,
instale uma refinaria naquele
país. Por outro lado, há expec-
tativa quanto à construção, pelo
Japão, de uma fábrica de se-
micondutores no Brasil. O
empreendimento faz parte do
pacote negociado entre os dois
países na época da escolha,
pelo governo brasileiro, do
sistema japonês de TV digi-
tal. Outros pontos de interes-
se são os acordos políticos em
áreas como educação e pre-
vidência para facilitar o dia a
dia dos cerca de 300 mil bra-
sileiros que vivem no japão –
terceira maior comunidade
brasileira no exterior.

JIRO MOCHIZUKI

Japão espera fechar mais rápido possível alguns acordos bilaterais
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CENTENÁRIO/MINAS GERAIS

Comunidade espera mais
mobilização após visita de Naruhito Quinze anos antes do na-

vio Kassatu Maru atracar em
Santos, Minas Gerais já es-
tava na mira dos japoneses.
“Terras de boa qualidade”, já
destacava o enviado especi-
al do Ministério das Relações
Exteriores do Japão, Sho
Nemoto, depois de sua via-
gem em 1892. Vinte anos
depois, os primeiros japone-
ses chegavam ao Estado.
Daquela época até agora,
uma característica especial
une todas as iniciativas japo-
nesas em Minas: o empreen-
dedorismo. Quando as pri-
meiras famílias chegaram ao
Estado em 1913, por exem-
plo, não foram trabalhar no
café, como em São Paulo,
mas plantar arroz. Tanto que,
em 1919, foi criado em Ube-
raba o Sindicato Agrícola
Nipo-Brasileiro, a primeira
cooperativa japonesa, forma-
da por rizicultores.

Se no começo do século
eles transformaram a região
de Uberaba e Conquista em
lindos arrozais, abastecendo
o mercado interno com a pro-
dução de 150 mil sacas/ano,
a partir da década de 50 in-
vadiram o Estado com tecno-
logia e investimentos. Tanto
que o primeiro investimento
nipônico depois da 2ª Guerra
Mundial foi na criação da
Usiminas, em 1957.  O aporte
da Nippon Steel na primeira
grande usina de siderurgia de
Minas Gerais não foi só de
capital, mas também tecno-
lógico. Os investimentos con-
tribuíram para a expansão das
exportações de máquinas ja-
ponesas e promoveram o in-
tercâmbio político e econômi-
co entre os dois países.

A sociedade Nippon Usi-
minas foi estabelecida em 26
de dezembro de 1957, com os
objetivos iniciais de fazer os
investimentos de capital na
Usiminas; suprir a siderúrgi-
ca de maquinaria e equipa-
mentos; e promover a coope-

Em Brasília, São Paulo,
Paraná e Rio de Janei-
ro, a presença da sua

alteza foi mais que marcante.
Dentre os diversos compromis-
sos nessas cidades, Naruhito
participou de concertos, janta-
res e festejos oficiais. Desto-
ando desse cenário está Minas
Gerais, por onde a comitiva
passou rapidamente no último
dia 23. Na ocasião, um almo-
ço com empresários e encon-
tros com o governador Aécio
Neves e o prefeito de Belo
Horizonte, Fernando Pimentel
fizeram parte da agenda.

No encontro com a comu-
nidade local, Naruhito mostrou-
se simples e simpático. O bas-
tante para provocar uma ver-
dadeira comoção entre os mi-
neiros descendentes de japone-
ses. “É um dos momentos mais
importantes da minha vida.
Como vivemos em Minas Ge-
rais, onde é pouca a concen-
tração de descendentes, nunca
acreditei que o príncipe viesse
para cá. O momento é de or-
gulho, respeito e certeza de que
a comunidade de Minas pode
mostrar seu valor”, destacou
Luisa Sayuri Omata, que foi a
sede do governo para ver de
perto o príncipe.

Na apertada programação,
o momento mais emocionante
foi a passagem pelo zoológico
de Belo Horizonte, que ganhou
um jardim japonês. A inaugu-
ração contou com a presença
de Naruhito. Devido a atrasos
no Palácio da Liberdade, sua
visita foi curta. “Mas muito im-
portante. Tivemos a única opor-
tunidade de mostrar algo que
ficará para a posterioridade”,
destacou um dos coordenado-
res do Centenário em Mina,
Naoya Baba. Ao lado de Aécio
e do prefeito Pimentel, o prín-
cipe herdeiro percorreu o es-
paço, mas não participou da
cerimônia do chá (chanoyu)
como estava previsto. Uma ár-
vore da espécie pau-brasil foi
plantada em sua homenagem.

Estrutura - O jardim fica em
uma área de 5 mil metros qua-
drados e conta com árvores
típicas japonesas, como o pi-
nheiro oriental, a cerejeira, a
azaléia e o bambu, pontes e
lanternas ornamentais, além
de carpas coloridas e casca-
tas artificiais. Também have-
rá uma casa de chá e outros

ração técnica nos planos de
construção e operação da usi-
na. O projeto final propôs uma
usina integrada, com capaci-
dade para 500 mil toneladas/
ano de lingotes de aço, a se-
rem transformados em pro-
dutos planos (chapas grossas
e finas, laminadas a quente e
a frio, inclusive galvanizadas),
indispensáveis para cobrir a
demanda nacional.

Em 1958 a Usiminas tor-
nou-se uma joint venture, com
a participação de capital es-
tatal em parceria com acio-
nistas japoneses - por meio da
Nippon Steel. Foi iniciado um
novo estilo de gestão compar-
tilhada - nos moldes da inici-
ativa privada. O aporte de ca-
pitais do Governo de Minas
Gerais, do Governo Federal
e do Japão, significou, na épo-
ca, a realização do ideal mi-
neiro e, ao mesmo tempo, foi
ao encontro do desejo e da
necessidade do Japão de de-
monstrar a presença e a mar-
ca de sua tecnologia no mun-
do ocidental.

O empreendedorismo nipô-
nico em Minas Gerais conti-
nuou se desenvolvendo, com
participação em importantes
corporações do Estado:
Cenibra, CBMM, Daido Quí-
mica e Sankyu, grupos líderes
na aplicação de avançada tec-
nologia de produção e gestão.

Hoje vivem em Minas Ge-
rais cerca de dez mil japone-
ses. Nos últimos quatro anos
as exportações mineiras para
aquele país cresceram
79,3%. Em 2007, o Japão fi-
gurou na 5ª posição entre os
países que mais importam
produtos mineiros. Os núme-
ros mostram como é consoli-
dada a parceria entre Minas
e Japão – e a contribuição
decisiva dos japoneses para
o desenvolvimento econômi-
co do Estado.
Fonte: Superintendência
de Comunicação Social da
Usiminas e da Cosipa

símbolos da cultura oriental.
O projeto é assinado por
Haruho Ieda, paisagista japo-
nês radicado no Brasil há 20
anos.

Na inauguração, houve a
tradicional pintura do olho do
Daruma, talismã japonês que
realiza sonhos e estimula a

paciência.
Segundo o presidente da

Fundação Zoo-Botânica de
Belo Horizonte, Evandro
Xavier, a expectativa é que
um milhão de pessoas visi-
tem anualmente a nova atra-
ção. “O Jardim Japonês de
Belo Horizonte celebra a

amizade entre os povos e pro-
picia ao povo uma oportuni-
dade de conhecer um pouco
da cultura milenar deste país
irmão. Além disso, o jardim
chama a atenção para a ne-
cessidade de se preservar a
biodiversidade do planeta”,
afirma.

O JAPÃO QUE HÁ EM MINAS

Empreendedorismo é a
marca do Japão em MG

Recebido com honras, príncipe chamou a atenção de população e comunidade nikkei em Belo Horizonte

NIKKEY SHIMBUN

De todas as cidades visita-
das pela comitiva imperial nas
comemorações do Centenário,
o Rio de Janeiro foi a que mais
chamou a atenção de Naruhi-
to. Além de ter confirmado
pessoalmente a visita à cidade
ao governador Sérgio Cabral
no início do ano, o príncipe
também havia sinalizado que
estava ansioso para rever as
praias e ter contato com a bos-
sa nova, que conheceu em sua
visita ao Brasil em 1982.

Nas visitas a alguns dos
pontos turísticos, o clima de
informalidade tomou conta. Se
em Brasília, São Paulo e Pa-
raná Naruhito quebrou o pro-
tocolo cumprimentando popu-
lares, no Rio ele foi além. No
Pão de Açúcar, pediu uma
máquina fotográfica para pra-
ticar um de seus hobbies, a
fotografia. No topo do morro,
virou de costas para os fotó-
grafos e apontou a máquina
para o Cristo Redentor. Mas o
céu estava nublado e o Cristo,
encoberto. Em seguida con-
versou rapidamente com jor-
nalistas japoneses – dizendo

que gostou do que viu.
A outra passagem marcan-

te foi quando conheceu o jar-
dim japonês e plantou uma
muda de ipê branco. Sem ligar
para a agenda protocolar,  Na-
ruhito percorreu o local em um
carro elétrico, acompanhado do
presidente do Jardim Botânico,
Liszt Vieira. “Mostramos plan-
tas brasileiras e ele ficou muito
interessado na origem Real do
Jardim Botânico, que completa
200 anos no centenário da imi-
gração japonesa”, disse Vieira.
Segundo ele, Naruhito ficou
encantado com a vitória-régia
e o pau-mulato (Calycophyllum
spruceanum), árvore amazôni-
ca de crescimento lento, que
pode atingir até 30 metros de
altura, notável pelo tronco duro
e retilíneo, revestido de casca
fina, muito lisa e escorregadia.

Comunidade – Orgulhoso
por poder receber o príncipe
japonês, o presidente da Co-
missão Organizadora das Co-
memorações do Centenário no
Rio de Janeiro, Akiyoshi
Shikada, disse estar “emocio-

nado” com a presença do her-
deiro ao trono. Ele, que mobi-
lizou dezenas de pessoas para
a celebração dos 100 anos,
confirmou ainda que os nipo-
cariocas devem sentir orgulho
por serem descendentes

“No Rio de Janeiro temos
uma comunidade pequena se
comparada com São Paulo e
Paraná. Mas nem por isso dei-
xamos de fazer projetos. Mui-
tas famílias se mobilizaram
para mostrar ao príncipe e
também à população em geral
que temos heranças culturais
que vamos deixar para o futu-
ro”, disse Shikada.

A visita imperial trouxe tam-
bém mais ânimo para os des-
cendentes do Rio. Entidades e
associações trabalharam em
prol do Centenário. Até no li-
toral e no interior os nikkei
mostraram suas forças. “Isso
mostra a importância de pro-
mover a integração das pes-
soas com a cultura japonesa.
Tivemos todo o apoio da Pre-
feitura e do Governo do Esta-
do, o que mostra a abrangên-
cia das festividades”.

CENTENÁRIO/RIO DE JANEIRO

Visita de Naruhito dá ‘sangue novo’ para nikkeis no Rio de Janeiro

Encontro com governador Sérgio Cabral foi descontraído e sem regras protocolares rígidas

DIVULGAÇÃO

Minas Gerais abriga
atualmente uma comunida-
de de aproximadamente 10
mil japoneses, pessoas que
atuam nas mais diversas
áreas da economia. Além
disso, estão instaladas no
Estado importantes empre-
sas de capital japonês, como
a Cenibra, CBMM, Grupo
Vallourec, Daido Química,
Sankyu, entre outras.

A chegada dos imigran-
tes japoneses a Minas Ge-
rais teve início em meados
da década de 20. Atraídos
pelo grande potencial agrí-
cola, os japoneses logo in-
troduziram o cultivo no Es-
tado de novos produtos,
como couve, quiabo e abó-
bora. Novidades que
incrementaram ainda mais
os hábitos de cultivo e a
mesa do povo mineiro.

Na década de 50, com o
país crescendo motivado
pelo plano de desenvolvi-

Estado congrega 10 mil japoneses

mento do presidente Jusceli-
no Kubitscheck, os imigran-
tes, assim como os mineiros,
começaram a atuar nos se-
tores industrial e de serviços.
Neste contexto, se destaca a
implantação da Usiminas,
símbolo pioneiro da afirma-
ção econômica japonesa in-

ternacional no pós-guerra.
Em 1958, ano do início das
obras da Usiminas, a imigra-
ção japonesa também com-
pletava 50 anos de Brasil,
um momento em que o país
já abrigava mais de 400 mil
imigrantes, distribuídos por
São Paulo e outras regiões.

Inauguração de Jardim representa força de comunidade

NIKKEY SHIMBUN
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CENTENÁRIO/PARANÁ

Lideranças nikkeis destacam
união da comunidade no Paraná

“Neste ano no qual co-
memoramos o Centenário da
Imigração Japonesa no Bra-
sil, atendendo ao convite do
Governo do Brasil, venho
para a minha segunda visita
ao solo brasileiro como pre-
sidente honorário do Ano do
Intercâmbio Japão-Brasil.
Hoje, sinto-me imensamente
satisfeito por poder partici-
par aqui no Estado do Pa-
raná, juntamente com o ex-
celentíssimo senhor José
Alencar, vice-presidente da
República, o senhor Rober-
to Requião, governador do
Estado do Paraná, o senhor
Eurides Moura, prefeito do
município de Rolândia, e to-
das as pessoas aqui presen-
tes, da cerimônia oficial do
Estado do Paraná em come-
moração ao centenário da
imigração japonesa no Bra-
sil.

No Japão, também estão
sendo realizados muitos
eventos comemorativos ao
centenário da imigração ja-
ponesa no Brasil. No dia 24
de abril, em Tóquio, com a
presença de Suas Majesta-
des o Imperador e a Impe-
ratriz, participei da soleni-
dade oficial do Ano do In-
tercâmbio Japão-Brasil/Co-
memoração do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil, como presidente ho-
norário do Ano do Inter-
câmbio Japão-Brasil. No
dia 28 de abril, data em que
o navio Kasato-Maru com
os primeiros imigrantes par-
tiu do porto de Kobe há exa-
tos 100 anos, foi realizada
na cidade de Kobe a sole-
nidade do centenário da
imigração japonesa no Bra-
sil, da qual também partici-
pei.

Nesta visita ao Brasil, es-
tive em Brasília e São Pau-
lo; há pouco desembarquei

na cidade de Londrina e, a
caminho até a cidade de Ro-
lândia, tive uma recepção
muito calorosa não só dos
imigrantes japoneses e seus
descendentes, mas também
do povo brasileiro. Ao mes-
mo tempo, comparando com
a última vez que estive aqui,
um quarto de século atrás,
vejo diante dos meus olhos
o Brasil de hoje alcançando
cada vez mais progresso.

O Estado do Paraná tem
a maior comunidade japone-
sa depois do Estado de São
Paulo, e senti novamente que
os imigrantes japoneses e
seus descendentes que resi-
dem nesta terra estão inte-
grados à sociedade brasilei-
ra e atuam em muitas áreas.

O Japão e o Brasil estão
festejando este ano o Ano do
Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil e o Ano do
Intercâmbio Japão-Brasil e
juntos rumam para o futuro
ampliando e aprofundando
as relações de amizade de
mais de 100 anos.

Sem esquecer a admira-
ção pelo esforço contínuo
por longos anos dos des-
cendentes japoneses em
solo brasileiro e o agrade-
cimento à calorosa recepti-
vidade do Governo do Bra-
sil e seu povo para com os
imigrantes japoneses, é
meu desejo que a relação
bilateral se desenvolva por
longa data. Se minha visita
contribuir para estreitar
ainda mais as relações de
amizade e fraternidade en-
tre os dois países, ficarei
muito feliz.

Ao concluir minhas pala-
vras, a todos que participam
desta solenidade, desejo pro-
fundamente que atuem ativa-
mente como ponte que inter-
liga a relação de amizade
entre ambos os países.”

Íntegra do discurso do príncipe
Naruhito no Imim em Rolândia

Oúltimo compromisso do
príncipe herdeiro do
Japão no Paraná, já na

noite de 22 , aconteceu em Ma-
ringá, Noroeste do Estado. O
príncipe Naruhito recebeu, em
audiência, 19 lideranças
nikkeis. “Agradeci a vinda dele
ao Paraná e disse que, com
essa visita, será possível me-
lhorar ainda mais o relaciona-
mento entre o Brasil e o Ja-
pão”, disse Luiz Nishimori,
deputado estadual e presiden-
te da Comissão Executiva do
Imin 100 do Estado, que con-
vidou o príncipe a retornar ao
Paraná, acompanhado da prin-
cesa Massako e da filha do
casal, a princesa Aiko.

De acordo com Nishimori,
com a vinda do príncipe foi
possível reunir, em Rolândia,
grande público na solenidade
oficial realizada em comemo-
ração ao centenário da imigra-
ção japonesa ao Brasil. “Mi-
lhares de pessoas passaram
pelo Parque Yumê (sonho, no
idioma japonês)”, comentou o
deputado paranaense. Ele es-
teve com o príncipe em abril,
nas cidades de Tóquio e Kobe,
como representante do gover-
no do Paraná, indicado pelo
governador Roberto Requião,
para participar das comemo-
rações aos 100 anos da imigra-
ção japonesa ao Brasil.

Para Nishimori, o mais im-
portante foi o fortalecimento
da comunidade nikkei no Pa-
raná. “A Aliança Cultural Bra-
sil-Japão do Paraná e Liga

Desportiva Cultural Paranaen-
se, que fundiram e formaram
um só entidade comemora 61
anos em 2008. É uma história
que acaba se confundindo com
a própria história da imigração
japonesa no Brasil”, destacou
o deputado, lembrando ainda
que o Estado procurou “padro-
nizar” as obras. “Apesar das
grandes construções, o que
nós queremos, de fato, é er-
guer uma ponte espiritual en-
tre os dois países e resgatar a
participação dos jovens”, fri-

sou Nishimori, acrescentando
que “nunca estamos cem por
cento satisfeitos”.  “Sempre
tem algo que pode ou poderia
ser melhorado. Mas nossa mis-
são foi cumproda com a visita
do príncipe e a inauguração do
Parque”, observou.

Com mais de 60 anos con-
tribuindo para o intercâmbio
Brasil-Japão, o ex-deputado
federal Antonio Ueno prepara
sua 37ª viagem ao Japão. “Já
estive 18 vezes com o impera-
dor e 27 vezes com o príncipe.

Dia 8 de outubro irei mais uma
vez em missão econômica
como presidente da Câmara de
Comércio”, contabiliza Ueno,
afirmando que ainda se emo-
ciona com esses momentos.
“Espero que a nova geração
assuma essa responsabilidade
de fazer o intercâmbio entre os
dois países. O Centenário mos-
tra a importância deste relaci-
onamento”, conta Ueno, que
admite: “Por enquanto, ainda
não dá para largar”.

(Aldo Shiguti)

Nishimori se despede do príncipe em Maringá: “O mais importante é construirmos uma ponte espiritual”

DIVULGAÇÃO

Governador destaca
luta do nissei Luís Hirata

Em seu discurso na soleni-
dade de comemoração dos 100
Anos da Imigração Japonesa,
em Rolândia (Norte do Para-
ná), no dia 22 de junho,  o go-
vernador Roberto Requião des-
tacou a história de vida do
nissei Luís Hirata, filho de imi-
grante japonês.

Hirata morreu em 1971,
quando lutava contra a ditadu-
ra militar no Brasil. Ele era
estudante de agronomia nos
anos 60 e militante da Ação
Popular (AP).

“Desde o início do ano, des-
te ano do Centenário da Imi-
gração, falou-se muito, escre-
veu-se muito e ainda há de se
falar, discursar e escrever so-
bre a magnífica contribuição
dos japoneses e seus descen-
dentes à vida brasileira. Da
mesma forma, citaram-se no-
mes, biografaram-se persona-
lidades, intelectuais, políticos,
cientistas”, disse Requião, que
reafirmou ainda o interesse do
Paraná de estreitar parcerias
com o Japão, não só na área
comercial, como também nos
campos cultural, técnico, de
ensino e de pesquisa.

“De minha parte gostaria de
fazer uma citação, uma men-
ção, uma homenagem à parti-
cipação corajosa, valorosa,
heróica de descendentes de
japoneses em episódios funda-
mentais na história recente de
nosso país. A participação na

resistência à ditadura. E cito
aqui como símbolo dessa re-
sistência o nome do sansei Luís
Hirata. Destemido, valente,
extremamente dedicado à luta
por um Brasil justo, fraterno,
solidário e desenvolvido, Luís
Hirata deu a vida para o seu
povo. No frescor de seus 24
anos, morreu abatido pela re-
pressão”, discursou Requião,
que se “associou” ao presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva
nas críticas à União Européia
pela implantação de regras
contra os imigrantes.

Os imigrantes, observou o
governador, são vítimas da
“pressão extrema” de aconte-
cimentos econômicos, políticos
e sociais, pressão essa que for-
ça famílias inteira a deixar suas
terras, o território de sua na-
ção, em busca de subsistência.
“Toda marcha migratória é
uma violência”, assinalou.

“Como se vê é ampla, in-
tensa, generosa a participação
dos japoneses e seus descen-
dentes em nossa história. A
eles o nosso muito obrigado.
Obrigado por terem vindo.
Obrigado pela magnífica des-
cendência que deixaram. Obri-
gado pela colonização dessas
terras. Obrigado pela contri-
buição na construção do Pa-
raná e do Brasil modernos.
Obrigado pelo Luís Hirata e por
tantos outros co-autores de
nossa história.

 Requião: “Obrigado pela contribuição na construção do Paraná”

DIVULGAÇÃO

Em Maringá, príncipe contempla
pé de ipê que plantou na Acema

Durante sua passagem
pelo Paraná, o príncipe her-
deiro do Japão, Naruhito,
acompanhado pelo vice-go-
vernador Orlando Pessuti, e
outras autoridades, visitou a
Associação Cultural e Espor-
tiva de Maringá (Acema),
onde contemplou o ipê-roxo
que plantou em 1982 em ho-
menagem à imperatriz Michi-
ko.

Ao final da visita, o prínci-
pe retribuiu com um aceno a
tradicional saudação banzai
feita pela comunidade que o
aguardava com bandeiras do
Japão e do Brasil, simbolizan-
do a integração entre os dois
países. Na saída da Acema,
Naruhito quebrou o protocolo
ao tirar fotos com as misses
do centenário da imigração ja-
ponesa no Brasil.

A árvore plantada por Na-
ruhito é uma homenagem a sua
mãe, que, durante a primeira
visita a Maringá, junto com o
imperador Akihito, em 1978, se
encantou com o ipê-roxo. Du-
rante o trajeto entre uma ativi-
dade e outra, Michiko, que na
época era princesa, quebrou o
protocolo ao pedir que paras-
sem o carro em que estava.
Ela, então, desceu e fez uma
reverência ao ipê, surpreen-
dendo a todos.

“O ipê-roxo, localizado na

Avenida Brasil, passou a se
chamar ‘Árvore da Impera-
triz’ e se tornou o marco im-
perial na cidade”, contou o se-
cretário-geral da Acema,
Tuguiu Soda, que mora em
Maringá desde 1955. “É mui-
to simbólico esse fato. Para
mim, a visita do príncipe pode
ajudar os mais jovens a per-
petuar a cultura japonesa”,
disse.

Saudosismo – Para o presi-
dente da Acema, Eduardo
Suzuki, “a visita do príncipe a
Maringá certamente trouxe
uma lembrança saudosista de
sua juventude”.

Em entrevista ao Jornal
Nippak, o prefeito de Marin-
gá, Silvio Barros, disse que
“apesar de as obras do com-
plexo turístico e esportivo do
Parque do Japão ainda não
estarem concluídas, a cidade
sente-se altamente privilegia-
da com a visita do príncipe”.
“A construção do Parque do
Japão só foi possível graças
ao empenho da comunidade.
Tudo ali tem a participação de
voluntários, desde a doação
do terreno até a contribuição
de dezenas de voluntários”,
ressaltou o prefeito.
(Aldo Shiguti, com Agência
de Notícias do Estado do
Paraná)

Em Maringá, príncipe contemplou ipê que plantou em 1982

DIVULGAÇÃO

“Um brinde à amizade com
o Japão, à imigração japonesa
no processo civilizatório do
Paraná e do Brasil. Eu ergo
um brinde à eficiência, à sim-
plicidade, à simpatia e ao ca-
risma do nosso príncipe herdei-
ro do Japão, Naruhito.
Kampai”, brindou o governa-
dor Roberto Requião no almo-
ço em Cambé, realizado de-
pois da passagem por Londri-
na e antes da ida a Rolândia.

O almoço aconteceu no
Village Praça de Eventos, com
a presença de 600 convidados,
entre eles secretários de Es-
tado do Paraná, cônsules, em-
baixadores, prefeitos, deputa-
dos e vereadores, além de au-
toridades japonesas, como o
representante dos deputados
no Japão. “Pude acompanhar
o nosso príncipe e conhecer o
Paraná. Vamos aproximar
cada vez mais nossas relações
e, a partir disso, gostaria que,
não só o Japão, mas também
o Paraná cresça cada vez
mais”, afirmou o representan-
te.

Naruhito foi recebido com
um dueto de violino e piano,
feito pela miss Imin 100 no
Paraná, Laís Naoko Higashi,
e por Sandra Mohr, respecti-
vamente. Elas homenagearam
o príncipe ao tocar uma can-
ção de ninar composta pela

mãe do príncipe, a imperatriz
Michiko.

De acordo com a coorde-
nação do evento, 110 profissi-
onais, entre garçons e cozi-
nheiras, participaram da orga-
nização do almoço. O cardá-
pio foi composto por mesa de
frios, petiscos e saladas, além
dos pratos principais, filé de
congrio rosa ao molho de pal-
mito e açafrão e filé imperial.
Para finalizar, foi servido
strogonoff de nozes e sorvete
de creme. Os ingredientes são
todos brasileiros. Inclusive, o
filé imperial leva pinhão, que é
típico do Paraná e desconhe-
cido pelo príncipe.

Durante o almoço, poucas
pessoas tiveram a oportunida-
de de ver o príncipe tão de
perto como os garçons que o
serviram, José Carlos Diniz e
Valdeir Pereira, que estavam
emocionados. “Esse é o reco-
nhecimento da nossa profis-
são. Muitas pessoas gostari-
am de estar perto dele e nós
estamos tendo essa oportuni-
dade”, disse Pereira, que é
coordenado pelo metri José
Francisco Batista dos Santos.
“É gratificante receber o prín-
cipe em uma festa tão
glamurosa como esta, um pri-
vilégio. O serviço é corrido,
desgastante, mas vale muito
à pena”, disse o metri

Príncipe almoça em Cambé com
cerca de 600 convidados

DIVULGAÇÃO

Naruhito ladeado por José Alencar (E) e Roberto Requião
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CIDADES/MOGI DAS CRUZES
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Parque Centenário será opção
constante de lazer para população

Inaugurado no último dia 28,
o Parque Centenário rece-
beu cerca de 65 mil visitan-

tes em seu primeiro fim de se-
mana de funcionamento. O
mais novo espaço de lazer de
Mogi das Cruzes ficará aber-
to de terça a domingo, das 8
às 18 horas, inclusive feriados
– mesmo quando a data cair
em uma segunda-feira, dia de
manutenção.

Com cerca de 215 mil me-
tros quadrados, o Parque Cen-
tenário, construído em come-
moração aos 100 anos de imi-
gração japonesa no Brasil, con-
ta com lagos, trilha para cami-
nhada por dentro de trechos de
mata preservada e também
locais para a diversão das cri-
anças, como playgrounds, en-
tre inúmeras outras atrações.

O local possui também uma
pista de caminhada com um
total de 2,5 mil metros, parte
dela localizada em meio à mata
nativa, com sombra e clima
fresco, o que cria um espaço
ideal para prática de exercíci-
os físicos.

Os equipamentos culturais
também chamam a atenção.
Um dos mais visitados é a ré-
plica do Kasato Maru, com
fotos e objetos que contam um
pouco sobre os primeiros anos
da imigração.

Um público estimado em
mais de 10 mil pessoas acom-
panhou a solenidade de inaugu-
ração. “Para honrar o Cente-
nário da Imigração, nossa cida-

to Junji Abe.
A réplica do navio Kasato

Maru tem 31 metros de com-
primento e 14 de altura. Em seu
interior, foi criado um memorial
fotográfico com imagens das
primeiras famílias japonesas que
se instalaram em Mogi das Cru-
zes. As paredes pintadas em
preto reproduzem o interior do
navio. No teto, ideogramas ja-
poneses em meio a luzes espe-
ciais dão um toque especial ao
cenário. Em frente à réplica do
Kasato Maru, uma estátua sim-
boliza uma família brasileira
dando boas-vindas aos imigran-
tes japoneses.

Do Kasato Maru, todos se-
guiram para a Praça do Imi-
grante que apresenta uma ré-
plica das primeiras moradias
utilizadas pelos japoneses as-
sim que chegaram a Mogi das
Cruzes. Feita de pau-à-pique
e com cobertura de sapê, o
ambiente demonstra com fide-
lidade a vida humilde e cheia
de sacrifícios das famílias ja-
ponesas. No interior da casa,
ficavam guardados os bem
mais valiosos, como arados e
ferramentas agrícolas.

O último equipamento en-
tregue foi o “Memorial da Imi-
gração Japonesa de Mogi das
Cruzes Taro Konno”. O espa-
ço, que homenageia o primei-
ro vereador de origem japone-
sa em Mogi, abriga fotografi-
as, vestimentas, documentos,
utensílios e objetos da cultura
do povo japonês.

de precisava de algo que propi-
ciasse, por no mínimo mais 100
anos, o contínuo fortalecimen-
to das relações bilaterais entre
Brasil e Japão e que fomentas-
se o vigoroso intercâmbio tec-
nológico, ambiental, econômi-
co-financeiro, cultural e tantos
outros, estendendo, além do
tempo, o aprendizado mútuo
inaugurado com o convívio en-
tre os dois povos. Tinha de ser
algo que retribuísse, pelo me-
nos um pouco da confiança e
da amizade ofertadas pelos bra-
sileiros. Em especial, pelos mo-
gianos. Tinha de ser algo gran-
dioso como a ligação entre os
dois povos. E vivo, capaz de
evoluir, transformar e de ser
transformado”, disse o prefeito
Junji Abe, em um discurso mar-
cado pela emoção.

Depois da solenidade de
abertura no Pavilhão das Ban-
deiras, o prefeito e as demais

autoridades entregaram o Es-
paço Bon Odori-Samba, uma
área especial que tanto pode
ser utilizada para apresenta-
ções da folclórica dança japo-
nesa como para shows de sam-
ba e pagode, entre outros gê-
neros.

Equipamentos – Na seqüên-
cia, as autoridades fizeram a
inauguração do Centro de Ex-
posições Cidades-Irmãs. O
espaço possui uma mostra
itinerante com objetos e fotos
doados por Seki e Toyama, que
são cidades-irmãs de Mogi das
Cruzes desde 1969 e 1979,
respectivamente. “Em breve,
com certeza, as cidades de
Hamamatsu e Maebashi, cujas
comitivas estiveram em Mogi
das Cruzes nesta semana, tam-
bém irão fazer parte deste
Centro de Exposições Cida-
des-Irmãs”, destaca o prefei-

Inauguração de local emocionou prefeito de Mogi, Junji Abe

PMMC

ADMINISTRAÇÃO

Kassab entrega título a líder
espiritual da Sukyo Mahikari

Tairiku Okada, líder espiri-
tual da Sukyo Mahikari, rece-
beu no sábado (21), das mãos
do prefeito Gilberto Kassab e
por iniciativa do vereador
Ushitaro Kamia o título de Ci-
dadão Paulistano, outorgado
pela Câmara Municipal de São
Paulo. O título é a maior hon-
raria prestada pela municipali-
dade a uma personalidade não
nascida na capital paulista.
Cerca de 11 mil pessoas esta-
vam presentes na solenidade
que comemorava, também, o
34º aniversário da prática reli-
giosa na América Latina. Na
presença das autoridades, o lí-
der espiritual foi ovacionado

pelos presentes.
Um dos princípios funda-

mentais do Mahikari mostra
que a Terra, a Humanidade e
as religiões têm a mesma ori-
gem. Esta concepção holística
permite fazer com que as pes-
soas deixem de lado as guer-
ras, as intrigas e as maldades
humanas em nome de uma
espiritualidade maior.

Além de ser homenageado
com o título de cidadão paulis-
tano, Tairiku Okada também
esteve no Brasil para acompa-
nhar os festejos do Centená-
rio da Imigração Japonesa e
para as comemorações de ani-
versário do Mahikari no País.

Kamia, Kassab e Okada durante entrega de título

DIVULGAÇÃO

CIDADES/LINS

Aesabesp homenageia
Centenário em encontro

Vice-prefeita Keiko Obara Kurimori recebe cumprimentos do marido,
Francisco Kurimori, do chefe de gabinete da presidência do Crea-
SP e presidente da Sabesp, Gesner Oliveira, além do presidente da
Aesabesp, Luiz Narimatsu

A Associação dos Enge-
nheiros da Sabesp (Aesabesp),
através do seu Pólo de Lins,
coordenado pelo engenheiro
Marco Aurélio Chakur, reali-
zou nos dias 25 e 26 de junho,
no Centro de Exposição do
Blue Tree Park, o 8º Encontro
Estadual de Saneamento Am-
biental. O encontro, cujo tema
escolhido para este ano foi
“Preserve o Meio Ambiente.
Invista em Saneamento”,  foi
aberto pelo prefeito da cidade,
Waldemar Sandoli Casadei,
além do  superintendente da
Sabesp, Luiz Paulo de  Almei-
da Neto, e do presidente da
Associação, Luiz Narimatsu.

No evento, bastante con-
corrido e que contou com a
participação de mais de dois
mil profissionais do setor do
saneamento ambiental, foram
apresentados os trabalhos re-
alizados por técnicos da
Sabesp, em parceria com em-
presas dos setores públicos e

privados nacional e instituições
de ensino. Paralelamente ao
encontro, em área anexa,
aconteceu também uma Feira,
onde empresas do setor mon-
taram seus estandes e promo-
veram seus produtos e servi-
ços.

Na abertura do seminário,
a Associação teve a oportuni-
dade também de comemorar
os 100 anos da imigração ja-
ponesa no Brasil, tendo em vis-
ta que a cidade de Lins foi um
dos berços da comunidade
nipo-brasileira. Coincidente-
mente, a vice-prefeita Keiko
Obara Kurimori é neta de ja-
poneses e na ocasião foi ho-
menageada pela Aesabesp
com um prêmio alusivo aos
festejos da imigração.  Na
oportunidade, ainda  foram
homenageados, em nome de
todos os descendentes nipôni-
cos, os engenheiros Eder
Toyodi Yoshimatsu e Takao
Furukawa.

DIVULGAÇÃO

CIDADES/TUPÃ

Praça dos 100 Anos é considerada novo cartão postal da cidade
A Estância Turística de Tupã

(SP) ganhou, no último dia 28,
seu mais novo cartão postal: a
Praça dos 100 Anos da Imigra-
ção Japonesa. Considerado
auge nas comemorações do
centenário da imigração japo-
nesa em Tupã e também da
programação dos festejos do
mês do padroeiro, a praça, onde
também há 20 anos imigrantes
e descendentes de imigrantes
edificaram o obelisco dos 80
anos da imigração japonesa, foi
inaugurada com grande festa
pela comunidade nikkei da re-
gião. Cerca de 1500 pessoas
prestigiaram o evento que teve
como atração a banda paulis-
tana “Os Nisseis”.

O evento contou com a pre-
sença do prefeito Waldemir
Gonçalves Lopes, do vice,
César Donadelli, do deputado
federal Walter Ihoshi, do pre-
sidente da Associação Cultu-
ral Esportiva e Recreativa de
Tupã (Acert) Roberto Kawa-
saki, da secretaria de Planeja-
mento e Infra-Estrutura, Jeane
Rosin, de Cultura e Turismo,
Aracelis Góis Morales, do pre-
sidente da Câmara Municipal
de Tupã, Clauber Cláudio Go-
mes, secretários e autoridades.

Representando a comunida-

de local, Kawasaki disse que
a praça dos 100 anos da imi-
gração japonesa estabelece o
marco histórico onde desde a
fundação do município de
Tupã, japoneses e descenden-
tes de outras culturas puderam
se integrar e se enriquecer
culturalmente.

“Sem duvida alguma a Pra-
ça da Imigração Japonesa no
Brasil marca definitivamente
para as novas gerações este
evento, esta data. Realmente
esta praça é belíssima e deve-
rá ser freqüentada por todos”.
Kawasaki ressaltou que a Pra-
ça do Centenário da Imigração

entrará no rol dos atrativos tu-
rísticos de Tupã se tornando um
ponto de referência para a po-
pulação tupãense e da região.
Na oportunidade, ele entregou
para o prefeito Waldemir, pla-
ca de menção honrosa.

A cerimônia contou ainda
com apresentação de taikô,
com o grupo tupãense Kami-
nari Daikô de Tupã, que se
apresentaram em São Paulo
durante a visita do príncipe her-
deiro do Japão, Naruhito, para
as comemorações do centená-
rio da imigração japonesa no
Brasil. A cultura japonesa tam-
bém esteve representada na

dança oriental Mina no Shuú e
a apresentação do Grupo “Os
Nisseis”.

Para Walter Ihoshi, o local
será referência para todo o Es-
tado. Segundo o deputado, a
Praça do Centenário da Imi-
gração Japonesa simboliza
todo o povo japonês e a traje-
tória histórica pelo país, onde
ajudaram na formação da Na-
ção.

Planejamento – A Praça do
Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil foi planeja-
da respeitando todas as ca-
racterísticas da cultura japo-
nesa. Para tanto, a Secreta-
ria de Planejamento e Infra –
Estrutura (SEPLIN) através
da sua equipe realizou pesqui-
sa e consulta com represen-
tantes da colônia japonesa
para saber quais elementos
para compor o espaço publi-
co e o significado de cada uma
deles dentro da cultura japo-
nesa.

De acordo com a Seplin,
estão em fase de conclusão al-
guns acabamentos, implanta-
ção da iluminação no monu-
mento, sinalização, colocação
de forro “gazebo”, piso e
rejunte nas pedras.

Local conta com decoração típica japonesa e espera por visitas

DIVULGAÇÃO

Em São Bernardo do Cam-
po, as atividades pelo cente-
nário da imigração japonesa
no Brasil continuam. Mudas
de cerejeira, árvore símbolo
do Japão, e mudas de ipê
amarelo, árvore símbolo do
Brasil, serão plantadas hoje
(05) e amanhã (6) em praças
do Município.

Hoje, o plantio acontece
das 8 às 13h. Uma caravana
composta por membros da co-
missão que realiza os festejos
pelo centenário em São Ber-

nardo do Campo vai percor-
rer seis praças com denomi-
nação japonesa: Kaku
Matsumata, Darcy Takeshita,
Itiro Hirano, Pedro Takeyuki
Uematsu, Koji Ozaki e Diogo
Mitsuo Imamura. Em cada
uma delas, familiares dos ho-
menageados pela denomina-
ção das praças estarão pre-
sentes para o plantio (Vide
cronograma).

Amanhã, às 10 horas, tem
início o plantio das  “Arvores
da Amizade Brasil Japão”.

Cinqüenta cerejeiras e cin-
qüenta ipês amarelos serão
plantados na Praça dos
Azulões, Cardeais, Pavões e
Pica-Paus, localizada no Par-
que dos Pássaros.

Desta vez, o plantio será
realizado por pessoas que con-
tribuíram com a realização dos
eventos realizados por São
Bernardo do Campo em ho-
menagem ao centenário da
imigração japonesa no Brasil.

Cada um deles teve seu
nome grafado em um livro de

ouro. Os não descendentes de
japoneses em um livro de ouro
das cerejeiras, e os descen-
dentes de japoneses em um
livro de ouro de ipês. Posteri-
ormente, na praça, os nomes
ficarão grafados em uma pla-
ca de aço.

Na lista dos não descen-
dentes, figuram nomes como
o Prefeito Dr. William Dib, o
Deputado Estadual Orlando
Morando e os Secretários:
Erival Daré (Obras) e Lucia-
no Eber (Planejamento).

CIDADES/SÃO BERNARDO DO CAMPO

SBC planta árvores em símbolo da amizade Brasil-Japão
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DANÇA

Emilie Sugai estréia espetáculo
‘Hagoromo, o Manto de Plumas’

Acoreógrafa e dançari-
na Emilie Sugai, em
parceria com o diretor

e ator Fabio Mazzoni, estréia
hoje (05) o espetáculo “Hago-
romo, o Manto de Plumas”, na
Sala 2 do Teatro Coletivo Fá-
brica, em São Paulo. A mon-
tagem recria, na linguagem da
dança, a peça de Motokiyo
Zeami (1363-1443), um dos
mais importantes dramaturgos
do Teatro Nô (gênero tradici-
onal japonês). O cenário é de
J.C. Serroni, os figurinos de
Telumi Hellen e participação do
ator Rodrigo Ramos. O espe-
táculo ganhou o Prêmio
Funarte Klauss Vianna de dan-
ça para a montagem.

“Hagoromo” pode ser re-
sumido como um grande haicai
ou um poema dançado que
apresenta em seu enredo, qua-
se sem ação, duas persona-
gens: Hakuryo, um pescador
de coração pétreo da Baía de
Miho, e Tennin, anjo budista
que vem recuperar Hagoromo,
o manto divino sem o qual não
poderá retornar ao céu. Após
tristes súplicas do anjo agoni-
zante, o pescador se comove
e resolve devolver-lhe o obje-
to precioso. Mas antes, Tennin
deverá lhe conceder uma dan-
ça com seu manto celestial.

O trabalho retoma a pes-
quisa de linguagem do corpo
desenvolvida por Emilie Sugai,
que concebe e interpreta as
duas personagens desta trama:
pólos distintos, o feminino e o
masculino, o sagrado e o pro-
fano, a leveza e a densidade.
E marca o seu encontro com
a pesquisa estética do diretor
Fabio Mazzoni, onde a palavra

Já Fabio Mazzoni traz em
sua jovem trajetória - e que
constitui a base de sua pesqui-
sa estética - montagens onde
a palavra é substituída por
movimentos corporais inseri-
dos em um contrastante dese-
nho de luz e sombra. Iniciou
seus estudos dramáticos em
1995 no CPT - Centro de Pes-
quisa Teatral. A partir de 2005
iniciou intensa pesquisa sobre
‘Teatro-Dança’, que resultou
no espetáculo “Amor Fati”,
interpretado pela bailarina Ja-
cqueline Gimenes e com co-
reografia de Mário Nascimen-
to. Em 2006 foi convidado pelo
“Balé da Cidade de São Pau-
lo” a dirigir “Fragmentos
Mozartianos”, com Cia2 do
Balé da Cidade. Em 2007, con-
vidado pelo SESC-SP a parti-
cipar do evento “Territórios da
Dança”, que colocava em foco
a intersecção da dança e do
teatro a partir de seu trabalho
e do coreógrafo Sandro
Borelli, estreou seu mais re-
cente trabalho, “Wotan”, com
coreografia de Sandro Borelli.

HAGOROMO, O MANTO
DE PLUMAS
QUANDO: ESTRÉIA HOJE (05), ÀS 21H30
ONDE: TEATRO COLETIVO FÁBRICA.
(RUA DA CONSOLAÇÃO, 1623, SÃO

PAULO – PRÓXIMO AO METRÔ

CONSOLAÇÃO), SALA 2
HORÁRIO: SÁBADO, ÀS 21H30 E
DOMINGOS, ÀS 20 HORAS.
QUANTO: R$ 10,00 E R$ 5,00.
CENSURA – RECOMENDADO PARA

MAIORES DE 14 ANOS.
MAIS INFORMAÇÕES PELO TEL:
11/ 3255-5922.
ESTACIONAMENTO CONVENIADO

NA RUA PEDRO TAQUES

torna-se movimento corporal
emergido de um denso con-
traste entre luzes e sombras.

Com poucos recursos cê-
nicos e simplicidade de obje-
tos e figurinos, o espetáculo
utiliza apenas um refletor – e
o silêncio elevado ao seu limi-
te. Desse modo, os criadores
acreditam traduzir para a dan-
ça toda a sutileza e amplitude
da tapeçaria de imagens que
“Hagoromo” pode suscitar.

Currículo - Emilie Sugai de-
senvolve uma linguagem pró-
pria e singular, em criações
solos e em grupos, coreografi-
as que traduzem suas inquie-
tações artísticas e de vida, ge-
radas das influências recebidas
de seu mestre Takao Kusuno,
introdutor do butô no Brasil em
1977, das pesquisas relaciona-
das às “memórias do corpo” e

“ancestralidade” e de colabo-
rações com artistas da dança,
teatro e cinema. Dentro de sua
trajetória como intérprete-cri-
adora, sob direção de Takao
Kusuno, destacam-se: “O Olho
do Tamanduá” (Troféu Mam-
bembe de Dança/1995, inte-
grando diversos festivais inter-
nacionais de teatro) e “Quime-
ra - o anjo vai voando”- 1999
(última obra de Takao). De
suas criações, “Intimidade das
Imagens” (Prêmio Funarte de
Dança Klauss Vianna /2006,
inspirado no conto “O Espe-
lho” de Guimarães Rosa),
“Totem”, “Tabi” (desdobra-
mento da Bolsa Vitae de Ar-
tes/1999, que trata de uma bus-
ca no tempo da ancestralidade,
fazendo parte do 10º Festival
Internacional de Artes de
Anseong na Coréia - Healing
Earth/2004).

Coreógrafa interpreta duas personagens em trama intrincada

DIVULGAÇÃO

ENTIDADES

Colégio Harmonia recebe R$ 211 mil de Associação de
Intercâmbio para projeto

A Associação Harmonia de
Educação e Cultura, mantene-
dora do Colégio Harmonia, re-
cebeu no último dia 26, atra-
vés do presidente da Associa-
ção de Intercâmbio e Incenti-
vo à Amizade Nipo-Brasileira,
Makoto Tanaka, um cheque no
valor de R$ 211.000,00 para o
projeto de ampliação das ins-
talações do Colégio Harmonia,
como uma das realizações re-
levantes que integram a pro-
gramação oficial das Come-
morações do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil,
em 2008. Este projeto abran-
gerá edificação para educação
infantil e médio, onde haverá
a incorporação do Shin-Har-
monia Gakuen.

O Shin-Harmonia Gakuen
possibilitará a melhor difusão
da cultura japonesa no Brasil,
como também a brasileira no
Japão. Na ocasião, o presiden-
te do Harmonia, Tadayosi
Wada estava acompanhado de
Carlos Yassuo Matsuno e Yu-
taka Watanabe, vice-presiden-
tes, e de Mário Kazuhiko Mo-
tomura, diretor-administrativo
da instituição. Pela Câmara de
Comércio e Indústria Japone-
sa no Brasil, além do presiden-
te Makoto Tanaka, participa-
ram do encontro o presidente
do Conselho Fiscal, Tadashi
Yamada e o secretário-geral,
Fujiyoshi Hirata.

Histórico - No dia 31 de maio
de 1996, a partir do saldo re-
manescente de 850 mil reais
(equivalente a 850 mil dólares
americanos no câmbio da épo-
ca) do Comitê da Comunida-
de Nipo-Brasileira de São Pau-
lo como seu patrimônio social
inicial, foi anunciada a consti-
tuição do Fundo Comemorati-
vo do Centenário da Amizade
Brasil-Japão, visando fomen-
tar intercâmbio, compreensão
mútua, amizade e apoio entre
Brasil e Japão. O Comitê rea-

lizou diversos eventos e proje-
tos em comemoração ao Cen-
tenário do Tratado da Amiza-
de Brasil-Japão no ano de
1995, administrada sob forte
liderança do seu já falecido
presidente Fujio Tachibana.

O prospecto da constituição
deste fundo começa mencio-
nando que o mesmo é consti-
tuído pelas cinco entidades:
Câmara de Comércio e Indús-
tria Japonesa do Brasil; Soci-
edade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência So-
cial (Bunkyo); Federação das
Associações de Províncias do
Japão no Brasil (Kenren); Ali-
ança Cultural Brasil-Japão,
Beneficência Nipo-Brasileira
de São Paulo (Enkyo), sendo
que o presidente da Câmara de
Comércio e Indústria Japone-
sa do Brasil em exercício se-
ria o principal gestor, e que sua
sede seria instalada no ende-
reço da mesma Câmara de
Comércio.

Hoje a entidade mantém sua

atividade sob a supervisão das
cinco entidades, administrando
as aplicações financeiras do
fundo. Como resultado, a posi-
ção do saldo deste fundo em 29
de fevereiro deste ano é regis-
trada no valor de R$
1.727.445,34 (um milhão, sete-
centos e vinte e sete mil, qua-
trocentos e quarenta e cinco
reais e trinta e quatro centavos).

Projetos - As avaliações de
projetos relacionados ao Cen-

tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil que solicitaram o
apoio deste fundo foram inici-
adas em novembro do ano pas-
sado. Foram aprovados até o
início deste ano sete projetos,
totalizando R$ 579.000,00 e o
fundo já iniciou sua liberação
para as entidades receptoras
de forma consecutiva. As de-
cisões acima já foram divulga-
das através dos jornais da co-
munidade nipo-brasileira no dia
20 de fevereiro de 2008.

Representantes das duas entidades posam para foto após cerimônia de entrega de doação

RUBENS ITO/CCIJB

A Residência de Inverno do
governador do Estado de São
Paulo, localizada em Campos
do Jordão, conhecida como
Palácio Boa Vista, exibirá, a
partir do dia 9, uma exposição
de Cerâmica Artística, como
parte das comemorações do
centenário da imigração japo-
nesa no Brasil.

São 43 obras de autoria de
artistas japoneses e nipo-bra-
sileiros consagrados, como
Shoko Suzuki, Megumi Yuasa,
Marcelo Tokai, Mário Konishi,
Mieko Ukeseki, Kimiko Sue-
naga, Kimi Nii, Shugo Izumi e
Toshiyuki Ukeseki.

A história da cerâmica no
Brasil está ligada à figura da
artista Shoko  Suzuki,  que  em
1964 construiu o primeiro for-
no Noborigama no país, que
é  a forma final e a mais so-
fisticada tecnicamente do for-
no arcaico, à lenha, de alta
temperatura no Extremo Ori-
ente.

Posteriormente, um grupo
de ceramistas vindos do Japão
se estabelece no interior de
São Paulo, na cidade de Cu-
nha, formando um núcleo de
produção artística em cerâmi-
ca. Em poucos anos a peque-
na cidade do Vale do Paraíba

se transforma em um dos mais
importantes pólos ceramistas
da América do Sul.

Cerâmica é uma palavra
que vem do grego “kéramos”,
que quer dizer “terra queima-
da”  ou “argila queimada”, cuja
existência data de cerca de dez
mil a quinze mil anos, sendo
freqüentemente encontrada
em escavações arqueológicas,
o que prova sua importância
no  desenvolvimento  da huma-
nidade.

PALÁCIO BOA VISTA –
CAMPOS DO JORDÃO
AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 3.001
PERÍODO:  09 DE JULHO A  31 AGOSTO/
2008
AS  VISITAS  ORIENTADAS  PODEM  SER

REALIZADAS DE QUARTA-FEIRA A DOMINGO

E FERIADOS, DAS 10H ÀS 12H E DAS 14H

ÀS 17H. TELEFONE PARA AGENDAMENTO:
(00 – 12) 3662.1122
O  INGRESSO  CUSTA  R$  5,00.  A  ENTRA-
DA É GRATUITA PARA ALUNOS DE ESCOLAS

PÚBLICAS,  ENTIDADES ASSISTENCIAIS COM

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E CRIANÇAS ATÉ 10
ANOS.
PAGAM MEIA ENTRADA MAIORES DE 60
ANOS E ESTUDANTES COM CARTEIRINHA.
OBS.: “QUANDO O PALÁCIO RECEBE

HÓSPEDES OFICIAIS, A ÁREA DE VISITAÇÃO

FICA RESTRITA E O VISITANTE PAGA MEIA

ENTRADA”.

EXPOSIÇÃO

Palácio Boa Vista reúne
artistas japoneses

Peças de cerâmica estão entre as atrações em Campos do Jordão

DIVULGAÇÃO

MÚSICA

Cantora Maki Onodera chega
ao Brasil para mini-turnê

A cantora Maki Onodera
acaba de chegar ao Brasil para
uma turnê em terras tupini-
quins. Por aqui, ela se apresen-
ta em Ribeirão Preto, no inte-
rior paulista, além de partici-
par de cerimônias em entida-
des nipo-brasileiras, caso do
Miyagui Kenjinkai, que come-
mora no dia 14 de julho seus
55 anos de fundação; e, possi-
velmente, no Tanaba Matsuri.

Pela primeira vez no Bra-
sil, Maki, aos 35 anos, dedica
sua vida à música no Japão.
Vivendo atualmente na provín-
cia de Miyagui, ela afirma es-
tar feliz em visitar o Brasil.
“Sempre quis conhecer o País,
pois sei que há muitos descen-
dentes de japoneses”, destaca
ela. No arquipélago, dedica-se
às aulas de canto e também
em uma empresa fonográfica,
a Avex, uma das maiores do
Japão quando o assunto é mú-

sica pop.
Mas por aqui o repertório

será outro. Segundo ela, a idéia
é entoar canções típicas e tra-
dicionais do Japão, uma de
suas especialidades. Em espe-
cial para a geração mais anti-
ga dos nipo-brasileiros. “Gos-
taria muito de apresentar um
show para idosos”, destaca a
cantora. Para tanto, ela procu-
ra entidades ou festivais que
possam encaixar um de seus
shows até o dia 15 de julho.

A idéia de vir para o Brasil
nasceu no começo do ano.
Prima dos Onodera, família tra-
dicional dentro da comunida-
de, a cantora aceitou o convi-
te dos familiares. “Sempre qui-
semos trazê-la ao Brasil. Além
dela conhecer mais a família
que mora aqui, também há a
possibilidade de trazer alegria
com sua música”, destaca
Edna Onodera.

Maki (centro) com a família Onodera: passagem histórica pelo Brasil

JORNAL NIPPAK
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ESPECIAL/KARAOKÊ

Paulistão 2008: recordes e emoção
no Centenário da Imigração

CAMPEÃO DO GRAND PRIX  –  ALEXANDRE HAYAFUJI
Campeões das Categorias

Categoria Cantor Regional
Infantil D Harumi Miyake Paulista
Infantil C Kaori Hiromoto Paulista
Infantil B Naruto Kuroki Sudoeste
Infantil A Vivian Hamazaki Paulista
Tibiko C Haruka Inazumi ABCD Bxa Santista
Tibiko B Naomi Nakamura Mogiana
Tibiko A Isadora Kataoka Centro-oeste
Veterano D2 Milton Kaizuka Oeste
Veterano D1 Paulo Suzuki Centro-oeste
Veterano C Luiza Kiyokawa Central
Veterano B Setsuko Osawa Leste
Veterano A Luis Yabiku Centro-oeste
Juvenil Yumi Nishitsuka Noroeste
Adulto B Fabia Miyazaki Oeste
Adulto A Yuka Osawa Leste
Pop Erika Pedrao Sul II
Pop Coreografia Wilson Mori

Kashosho
Veterano D2 Sinzi Sakakibara Central
Veterano D1 Ocirema Miyagui Centro
Veterano C Mitsue Kina Centro
Veterano B Terumi Takano Centro
Veterano A Kazue Fuji Sul II
Juvenil Mariana Kataoka Centro-oeste
Adulto B Alexandre Hayafuji Leste
Adulto A Nobuhiro Hirata Sorocabana

Campeão De Pontos
Infantil Kaori Hiromoto Paulista
Tibiko Isadora Kataoka Centro-oeste
Capital Yuka Osawa Leste
Grande São Paulo Luis Yabiku Centro-oeste
Interior Nobuhiro Hirata Sorocabana

Dantaisen
1º Leste
2º Central
3º C. Oeste
4º Sul 1
5º Centro

Solenidade de abertura no dia 21 reuniu autoridades, lideranças e personalidades da comunidade

Políticos e organizadores no palco Grand Prix reuniu os melhores de cada categoria

Campeões das categorias do Paulistão posam para foto após vitória de Alexandre Hayafuji

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Considerado o concurso
mais esperado por can-
tores e dirigentes de

São Paulo, o Paulistão 2008 de
karaokê provou para os aman-
tes de música japonesa a for-
ça da comunidade – pelo me-
nos nesse segmento. Afinal, o
desafio era grande: como or-
ganizar um evento profissional
para milhares de pessoas, em
um local grandioso (Grande
Auditório do Anhembi), e, ao
mesmo tempo, homenagear a
saga dos primeiros imigrantes
japoneses?

A resposta veio na prática.
Amparado pela Lei Rouanet –
que trouxe benefícios como
isenção no pagamento de ins-
crições, alimentação, transpor-
te e estada – o concurso reali-
zado pela UPK (União Pau-
lista de Karaokê) conseguiu
bater todos os recordes nes-
ses catorze anos de cantoria.
No total, 607 cantores partici-
param do evento e milhares de
pessoas passaram pelo local
nos dois dias (21 e 22) para
apreciar as canções de todas
as vertentes.

Como todo evento de gran-
de magnitude, o Paulistão tam-
bém trouxe alguns pormeno-
res. Furto de equipamentos e,
conseqüentemente, atraso na
programação atrapalharam o
bom andamento do concurso.
“Mas nada que tirasse o brilho
dos dois dias. No fim das con-
tas, o evento foi 99% positivo.
Conseguimos superar desafi-
os e organizar um evento que,
com toda a certeza, ficará na
história”, afirmou o presidente
da comissão organizadora,
Toshio Yamao.

Com ou sem contratempos,
quem saiu mesmo feliz no final
foi o cantor Alexandre
Hayafuji. Ele, já conhecido no
meio dos taikais e com mais de
20 anos de cantoria, faturou
pela quarta vez o título do Pau-
listão. Um marco para fechar
com chave de ouro suas parti-
cipações nos concursos de ka-

raokê. “Realmente não espera-
va ganhar. Mas, por outro lado,
treinei bastante para essa apre-
sentação, pois é um marco can-
tar nas comemorações do Cen-
tenário. Após 20 anos de apre-
sentações, decidi que é hora de
parar. E acho que consegui fi-
nalizar minha participação com
alegria”, destacou ele.
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Ministro da Economia japonês
quer fortalecimento de relações

Os 100 anos de imigra-
ção mostraram que a
comemoração não ser-

viu somente para festas popu-
lares. Mais que isso. Para a
esferas política e governamen-
tal, o Centenário, formalmen-
te chamado de “Ano do Inter-
câmbio Brasil-Japão”, surgiu
como uma oportunidade única
para restabelecer contatos
econômicos e comerciais en-
tre Brasil e Japão.

Desde o começo do ano,
comitivas tanto brasileiras
quanto nipônicas foram e vol-
taram. Na bagagem, os mais
diferente assuntos: indústria,
comércio, acordos das mais di-
ferentes espécies, além da cer-
teza de um relacionamento
mais próximo nas próximas dé-
cadas.

No cenário econômico, Bra-
sil e Japão têm tudo para re-
construírem a imagem de na-
ções em sintonia. Pelo menos
na visão do ministro da Econo-
mia de lá, Akira Amari. Em vi-
sita ao Brasil, ele destacou a
importância da manutenção de
parcerias nos mais diversos
segmentos, relembrando dos
períodos turbulentos das “déca-
das perdidas”, quando ambos
os países enfrentaram desace-
leração na economia.

“Chegou o momento de
ampliarmos os investimentos no
Brasil. O século 21 é uma nova
etapa nas relações bilaterais
entre Brasil e Japão. Principal-
mente agora com a celebração
do Centenário da Imigração”,
disse Amari em encontro com
jornalistas na capital paulista,
acrescentando que há muito

tempo um ministro da econo-
mia do Japão não visitava o
País. “Há 24 anos um ministro
da economia não visitava o
Brasil. Decidimos superar essa
barreira da distância para sen-
tir, pessoalmente, os atrativos do
País, bem como ampliar conta-
tos econômicos.”

Em tese, a visita ministerial
traz na bagagem três metas
concretas a serem em terras
brasileiras: ampliação dos ne-
gócios entre empresas brasi-
leiras e japonesas; estudos so-
bre a área de recursos natu-
rais (energia e etanol); e par-
cerias brasileiras e nipônicas
para os avanços na área glo-
bal (rodada de Doha, mudan-
ças climáticas e OMC).

Menina dos olhos – O que
chama a atenção dos japone-
ses, já há algum tempo, é mes-
mo o etanol tupiniquim. O Bra-
sil atualmente exporta algo em
torno de 100 a 200 milhões de
litros de álcool por safra para o
Japão - para uso exclusivamen-
te industrial (empresas ligadas
ao setor químico e farmacêuti-
co). Segundo especialistas, a
alta produção pode potencializar
ainda mais a exportação.

Questionado sobre se há
relutância por parte dos japo-
neses para adicionar o álcool
brasileiro à frota japonesa de
carros, o ministro Amari foi
enfático: “Não há resistência,
mas sim uma expectativa. O
Brasil possui um potencial

grande para a produção, mas
a questão do momento é se
haverá possibilidade de forne-
cimento constante. Em caso
afirmativo, haverão ajustes e
adaptações no mercado japo-
nês”.

Ao finalizar, Akira Amari
confirmou também que, hoje,
o Japão possui a melhor tec-
nologia na parte de hardware
e software, o que renderia
bons frutos nas parcerias com
os brasileiros. Em contraparti-
da, o Brasil forneceria o tão
sonhado etanol. “Enfim, o que
o Brasil tem, o Japão não tem.
E o que o Japão tem, o Brasil
não tem. Temos tudo para ali-
nhar essas perspectivas.”

(Rodrigo Meikaru)

Ministro Amari e presidente Lula durante encontro em Brasília, na última quarta-feira (02)

RICARDO STUCKERT/PR

A multinacional de
origem sueca Nobel
Biocare, líder mundial
no mercado de Odon-
tologia Estética e Re-
abilitadora, contratou a
atriz e apresentadora
Daniele Suzuki para
ser sua garota-propa-
ganda. O convite sur-
giu porque, no ano pas-
sado, Daniele renovou
o sorriso depois de um
tratamento estético
com produtos da em-
presa.

A empresa também
tem como garota-pro-
paganda a nadadora
holandesa e campeã
olímpica Inge de Bruijn,
mas com Daniele a
idéia é adotar uma ima-
gem mais brasileira, marcada
ainda pela miscigenação de ra-
ças que há no País e pela co-
memoração dos 100 anos da
imigração japonesa. “Com

MÍDIA

Daniele Suzuki é escolhida para
campanha de multinacional

isso, esperamos nos aproximar
mais do público daqui e apre-
sentar ao mundo o bom traba-
lho realizado por dentistas bra-
sileiros e a beleza da mistura
de raças que há no Brasil”, diz
Renata Leão, gerente de Mar-
keting da Nobel Biocare Bra-
sil.

Daniele e seu sorriso vão
estampar os materiais institu-
cional e publicitário da empre-
sa que circularão no Brasil e
no mundo, além de estandes
da Nobel Biocare em eventos
nacionais e internacionais. As
fotos da atriz foram tiradas por
André Schiliró, um dos maio-
res e mais famosos fotógrafos
de moda do Brasil.

Atriz conta com sorriso impecável

DIVULGAÇÃO

O governo japonês aposta
alto no trem-bala brasileiro. E,
pelo lado brasileiro, o interes-
se também é recíproco. Se-
gundo o BNDES (Banco Na-
cional de Desenvolvimento
Econômico e Social), através
do vice-presidente, Armando
Mariante, e o diretor de Infra-
Estrutura, Wagner Bittencourt,
o traçado preliminar do trem
de alta velocidade (TAV) que
ligará as cidades do Rio de
Janeiro, São Paulo e Campi-
nas, deverá ser divulgado até
o final de agosto pelo institui-
ção.

Eles receberam na última
segunda-feira (30) uma dele-
gação do governo japonês li-
derada pela vice-ministra da
Infra-Estrutura, Transporte e
Turismo do Japão, Midori
Matsushima, que confirmou o
interesse do Japão em partici-
par do processo de licitação do
TAV, também conhecido como
trem-bala. O projeto do trem
prevê interligar uma área de
550  quilômetros de extensão.

O BNDES coordena os
estudos técnicos para a im-
plantação do projeto e preten-
de que o trajeto contemple li-
gações do trem com os aero-
portos internacionais Tom
Jobim (RJ), Cumbica (SP) e
Viracopos (Campinas). Além,
disso o projeto do trem-bala
deverá incluir outras duas pa-
radas intermediárias, entre São
José dos Campos (SP) e Volta
Redonda (RJ).

Segundo informações da
assessoria de imprensa do
BNDES, o traçado constitui

TRANSPORTES

Em visita ao Brasil, japoneses
ressaltam projeto de trem-bala

uma informação fundamental
para a orientação de  estudos
e análises dos possíveis inte-
ressados no processo de lici-
tação do trem de alta veloci-
dade. O  governo japonês te-
ria interesse em participar de
todo o processo de licitação,
que envolve a concessão do
serviço e também o forneci-
mento de equipamentos.

Discussão - Em março deste
ano, o BNDES e o governo
fluminense  realizaram a primei-
ra reunião formal com o consór-
cio  responsável pela elaboração
do estudo de viabilidade do
TAV. O consórcio é integrado
pela empresa Halcrow Group,
da Inglaterra, e pelas companhi-
as brasileiras Balman Consulto-
res Associados e Sinergia Estu-
dos e Projetos. O processo de
licitação  em que o consórcio foi
selecionado foi realizado pelo
Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID).

O estudo de viabilidade vai
tratar da estimativa do poten-
cial de demanda e de questões
tarifárias, dentre outras carac-
terísticas. De acordo com o
secretário estadual de Trans-
portes do Rio de Janeiro, Júlio
Lopes, os investimentos neces-
sários à implantação do trem-
bala podem variar entre US$
11 bilhões e US$ 15 bilhões.

O valor definitivo será es-
tabelecido quando o estudo
estiver concluído. A meta é,
com a conclusão do estudo de
viabilidade ainda este ano, re-
alizar a licitação para as obras
no início de 2009.

Traçado preliminar será divulgado até agosto pelo BNDES

DIVULGAÇÃO

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Parlamentares participam em
Tóquio de fórum sobre clima

Parlamentares brasileiros
participam, desde o começo da
semana, no Japão, de um
fórum sobre mudanças climá-
ticas. Estarão em Tóquio até
domingo (29) o deputado An-
tonio Palocci (PT-SP) e os se-
nadores Renato Casagrande
(PSB-ES), Serys Slhessarenko
(PT-MT) e Cícero Lucena
(PSDB-PB). O evento é or-
ganizado e custeado pela Or-
ganização Mundial de Legis-
ladores para um Meio Ambi-
ente Equilibrado (Globe Inter-
national), um fórum consultivo
de parlamentares criado em
1989 por representantes do
Congresso norte-americano e
do Parlamento Europeu.

A organização, que foi pre-
sidida pelo então senador Al
Gore Jr. entre 1990 e 1993,
oferece uma plataforma de
serviços a parlamentares e
sociedade civil em geral para
buscar soluções na área de
meio ambiente. Os parlamen-
tares brasileiros, que fazem
parte da Globe International,
vão discutir problemas relaci-
onados às mudanças climáti-
cas e propostas contra o
aquecimento global.

O evento, chamado de
Fórum de Legisladores Tóquio

G8+5 (países emergentes),
ocorre no Parlamento japonês.

Redução de gases - Em fe-
vereiro deste ano, o fórum in-
ternacional foi realizado em
Brasília, quando houve a di-
vulgação de dois documentos:
um deles sobre biocombustí-
veis e outro sobre estratégias
de combate ao comércio ile-
gal de madeira. O texto que
tratava especificamente de
novas metas de redução de
gases, no entanto, teve a apre-
sentação adiada, principal-
mente por discordâncias em
relação aos índices máximos
de aquecimento aceitáveis
nos próximos anos.

(com Agência Câmara)

Deputado Antonio Palocci está entre os integrantes de comitiva

DIVULGAÇÃO

Estande de montadora traz toda a linha de produtos

DIVULGAÇÃO

O recém-lançado Corolla é
a inspiração da cenógrafa Chris
Ayrosa para a concepção do
estande da Toyota em Campos
do Jordão. O Espaço Toyota,
localizado no centro de Capivari
(avenida Emílio Ribas, 1.074),
vai agitar o Festival de Inverno
da mais prestigiada cidade ser-
rana de São Paulo com diver-
sas atrações. O funcionamen-
to ao público será de quinta a
domingo, até 27 de julho, das
10 às 19h.

Um dos temas mais impor-
tantes retratado pela Toyota
em seu estande em Campos
do Jordão é o 50º aniversário
da montadora no Brasil. Para
celebrar esse marco, haverá
uma mostra cronológica de

fotos históricas e a exposição
do utilitário Bandeirante, mo-
delo montado e, posteriormen-
te, produzido pela Toyota no
País entre 1958 e 2001.

Além da exibição do Ban-
deirante, toda a linha de veí-
culos Toyota comercializada
no Brasil (Novo Corolla,
picape Hilux, utilitários espor-
tivos SW4, Prado e RAV4 e
sedã Camry) será mostrada
em exposição estática e esta-
rá disponível para test-drive.

ESPAÇO TOYOTA (AV. EMÍLIO RIBAS,
1.074 – CAPIVARI)
QUANDO: ATÉ 27/07, DE QUINTA A
DOMINGO, DAS 10 ÀS 19H

ENDEREÇO: AVENIDA EMÍLIO RIBAS,
1.074 – CAPIVARI

AUTOMÓVEIS 1

Espaço Toyota traz modernidade
para Campos do Jordão

AUTOMÓVEIS 2

Honda inicia a produção do FCX Clarity
Reconhecida internacional-

mente por suas criações inova-
doras e por ser pioneira na pes-
quisa e desenvolvimento de fon-
tes alternativas de combustível,
a Honda dá mais um importan-
te passo nesse sentido ao inici-
ar oficialmente a produção do

Honda FCX Clarity. O automó-
vel movido a hidrogênio é o pri-
meiro no mundo certificado
pelos principais órgãos de pro-
teção ambiental dos Estados
Unidos (EPA - Environmental
Protection Agency; e CARB -
California Air Resources

Board) a ser fabricado e co-
mercializado em larga escala.

Localizado em Tochigi, no Ja-
pão, o Honda Automobile New
Model Center será responsável
pelo modelo. Além da linha de pro-
dução, a Unidade abriga novos
processos, como a instalação da

bateria e do tanque de hidrogênio.
A moderna e exclusiva ba-

teria V Flow, uma evolução da
avançada tecnologia da bateria
Honda FC Stack, está alojada
em um novo e ergonômico tú-
nel central e é 65% menor do
que a versão anterior.
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BEISEBOL

Universidades de Waseda e Keio
protagonizam duelo no Brasil

Os arremessadores Yuki Saito, da Universidade de Waseda, e Aizawa Kouske, de Keio, farão um duelo particular

Jogadores, torcedores e
simpatizantes do beisebol
e softbol têm um progra-

ma imperdível no próximo mês.
Em agosto, o Brasil será palco
de uma das mais tradicionais
disputas do beisebol mundial:
o confronto entre as universi-
dades japonesas de Waseda e
Keio. As duas delegações de-
sembarcam no País no dia 7
de agosto, com 31 integrantes
cada para reviver em solo bra-
sileiro o Sokei (So, de Waseda,
e Kei, de Keio).

O anúncio oficial aconteceu
no último dia 25 durante cole-
tiva concedida pela diretoria da
Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol (CBBS) à
imprensa nipônica, em que es-
tiveram presentes também os
presidentes da Waseda
Tomono-kai do Brasil, Yasuhiro
Aida, e da Keio Tomono-kai do
Brasil, Kenji Ishii, entidades
que congregam, respectiva-
mente, 130 e 60 associados no
País, todos ex-alunos das duas
instituições.

Segundo o presidente da

CBBS, Jorge Otsuka, o duelo
entre as universidades japone-
sas, que farão também amis-
tosos contra a Seleção Brasi-
leira adulta, faz parte do ca-
lendário da entidade em come-
moração ao Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.
Os festejos tiveram início em
fevereiro com a visita da equi-
pe japonesa de softbol Denso.

Até o final de 2008 estão
programados ainda a vinda de
uma equipe colegial do Japão
(no final de agosto) e do cam-
peão da liga semiprofissional
daquele país (em outubro). O
desembarque das delegações
das duas universidades japone-
sas, com 31 integrantes cada,
está programado para o dia 7
de agosto. Os jogos acontecem
em Presidente Prudente (no
dia 09/08), Maringá (10/08),
Lins (14/08), Ibiúna (16/08) e
São Paulo (17/08). Em todas
as localidades as equipes joga-
rão entre si e a vencedora do
dia fará a segunda partida con-
tra o selecionado brasileiro.

“Trata-se de uma rivalidade

que já tem mais de 100 anos de
tradição. Na verdade, é uma
espécie de tira-teima entre as
duas universidades, que se en-
frentam apenas duas vezes por
ano no Japão”, explica Otsuka,
lembrando que é a segunda vez
que o Brasil recebe o duelo. “A
primeira foi em 1998, por oca-
sião das comemorações dos 90
anos da imigração japonesa no
Brasil”, conta o dirigente, acres-
centando que as duas universi-
dades já vieram isoladamente (
Waseda esteve por aqui em
1958 e Keio em 1988).

A rivalidade, explica o diri-
gente, é tanta que ganhou as
telonas com o recente lança-
mento, no Japão, de um longa
sobre o assunto. O filme, em

cartaz no circuito comercial,
cujo título é algo como O Últi-
mo Sokei”, conta a história
daquele que seria o derradeiro
jogo entre as duas instituições
por causa da Guerra.

Lencinho – Como atrativo à
parte, o embate será também
um duelo particular entre dois
ídolos, os arremessadores Yuki
Saito, de Waseda – conhecido
pelo gesto característico de
enxugar o rosto com um
lencinho e capaz de arrastar
torcedoras de 8 a 80 anos aos
estádios – e Aizawa Kouske,
de Keio.

O “espetáculo” na capital
paulista terá entrada franca.
Os convites já podem ser reti-

rados nas sedes da Con-
federação Brasileira de
Beisebol e Softbol e na
Federação Paulista de
Beisebol e Softbol. Nas
demais localidades, o in-
gresso custará R$ 10,00.
Mais informações pelo
tel.: 11/5034-9904.

(Aldo Shiguti)

PROGRAMAÇÃO
DIA CIDADE
09/08 Presidente Prudente (SP)
10/08 Maringá (PR)
14/08 Lins (SP)
16/08 Ibiúna (SP)
17/08 Bom Retiro (SP)

REPRODUÇÃO

TÊNIS DE MESA

Liga Nipo-Brasileira realiza 5ª Etapa em Mogi das Cruzes
A Liga Nipo-Brasileira de

Tênis de Mesa realizou no úl-
timo dia 29, na sede do Kosmos
Clube de Mogi das Cruzes, a
sua quinta etapa. O evento
contou com a participação de
400 atletas de 35 entidades de
todo o estado de São Paulo. De
acordo com o diretor técnico
da Liga, o engenheiro Gilberto
Murakami, o nível técnico dos
atletas está evoluindo a cada
etapa, com partidas muito dis-
putadas e as torcidas muito
animadas.

Com os resultados, a equi-
pe da Casa Verde (6552,0 pon-
tos) disparou no Ranking de
Clubes da Liga, pois a pontua-
ção desta vez, foi multiplicada
por fator 1,5 devido à distân-
cia da cidade em relação à
capital paulista conforme Re-
gulamento Geral da Liga. O
segundo lugar foi assumido
pela equipe do Piratininga
(4241,5 pontos) deixando a
equipe do Acrepa em terceiro
(4115,5 pontos).

Segundo Otávio Hara, pre-
sidente do Kosmos, o clube
nunca havia sediado um tor-
neio nestas proporções, além
do Campeonato Brasileiro In-
tercolonial de Tênis de Mesa.

Para Marlene Takahashi,
diretora de Tênis de Mesa do
clube e principal incentivadora
da modalidade da região, o
evento foi muito bem organi-
zado pela comissão organiza-
dora da Liga e pelos pais dos
atletas que muito colaboraram
para a realização do evento.

A atleta Karin Sako da se-

leção brasileira e que começou
a treinar no clube, esteve pre-
sente ao torneio e prestigiou
fazendo a entrega dos troféus
e medalhas aos atletas cam-
peões.

Confira os primeiros coloca-
dos:

FEMININO
Pré-Mirim: 1) Larissa Saito
(Itaquera), 2) Érika Takaki
(Kosmos), 3) Ayumi Hamaoka
(Colônia); Mirim: 1) Gabreile
Araújo (Showa), 2) Stela Melo
(Ken Zen/Carrão), 3)
Gabriella Ventura (Kosmos);
Infantil: 1) Juliana Shingaki
(Ken Zen/Carrão), 2) Andreza
Higuchi (Represa), 3) Natalia
Miyuki Matsumura (Colônia);
Geral: 1) Larissa Kaori
(Pindamonhangada), 2) Patrí-
cia Mitiko Thaira (Casa Ver-
de), 3) Nayara Alves (Bunka
Santo André); Pré-Ladies: 1)
Marina Yoshie Tasato Oyafuso
(Casa Verde), 2) Eliza
Ralickas (Represa), 3) Marta
Tiemi Sakugawa (Liga Vale do
Ribeira); Ladies: 1) Mitsue
Matsuda (Bunka SBC/Saúde),
2) Leiko Moribe (Nippon), 3)
Taeko Ogaki (Acebon)

MASCULINO
Pré-Mirim: 1) Gustavo Biaggi
(Bunka Santo André), 2) Juan
Victor R. Soares (Kosmos), 3)
Rafael Simas (Piratininga);
Mirim “A”: 1) Gustavo Yuji
Terohata (Ateme), 2) Lucas
Nascimento (Kosmos), 3) Pau-
lo Kanamura Júnior (Kosmos);

Mirim “B”: 1) Rafael Teixeira
F. Silva (Kosmos), 2) Raul
Kazuyuki Maehara (Colônia),
3) Iago de Oliveira (Bunka
Santo André); Infantil “A”:
1) Lucas Soares Gonçalves
(Casa Verde), 2) Felipe Fiori
Brunhara (Casa Verde), 3)
Jailton Gonçalves (Itaim Kei-
ko); Infantil “B”: 1) Vinicius
Borges (Acrepa), 2) Ricardo
Silva Gomes dos Santos
(Acrepa), 3) Vitor Karassawa
Ishida (Itaim Keiko); Juvenil
“A”: 1) Murilo Dias (Piratinin-
ga), 2) Celso Casanova Jr
(Acenbo), 3) Wamberto Ma-
tsuda (Bunka Santo André);
Juvenil “B”: 1) Shogo Hori-
kawa (Cooper), 2) Fernando
Vinicius Pimentel (Bunka
SBC/Saúde), 3) Ricardo Ueda
Sakugawa (Liga Vale do Ri-
beira); Juventude: 1) Rodrigo
de Paiva Fujii (Itaim Keiko), 2)
Bruno Calixto (Itaquera), 3)
João Felipe Okura (Parque
Edu Chaves); Adulto “A”: 1)
Rafael Ogaki (Bunkyo), 2)
Edgard Osako (T3), 3) Ricar-
do Y. Narusawa (Bunka SBC/
Saúde); Adulto “B”: 1) Edson
Sawada (Bunka SBC/Saúde),
2) Tiago Cagliumi (Bunka San-
to André), 3) Wilson José de
Lima ((Iijima Ferraz); Pré-Sê-
nior “A”: 1) Carlos Makiuchi
(Piratininga), 2) Alexandre Oli-
veira (Acrepa), 3) Alexa
Tanaka (Pindamonhangaba);
Pré-Sênior “B”: 1) Nilson
Kawakami (Ateme), 2) Cre-
mildo Gonçalves (Showa), 3)
Luciano José dos Santos
(Itaim Iluminação); Sênior

“A”: 1) Ricardo Issao Ito
(Valinhos), 2) Edson Shigueaki
Yabuuti (Valinhos), 3) Aldo T.
Higashi (Acenbo); Sênior
“B”: 1) Milton Ito (Kosmos),
2) Geraldo Yokomizo (Nipon),
3) Roberto Makigusa (Itaim
Iluminação); Veteranos:  1)
Mauro Ikeda (Acrepa), 2)
Mario Higuchi (Showa), 3)
Francisco Toshidi Okada (Mai-
rinque); Super-Veteranos: 1)
Nozomu Kikuti (Piratininga), 2)
Décio Shikasho (Itaim Ilumi-
nação), 3) Luiz Oziro (Acrepa)

MISTO
Pré-Pré-Mirim: 1) Bruno
Daigo Yamamoto (Piratininga),
2) Thiago Uehara (Ken Zen/
Carrão), 3) Fabio Kazuyoshi
Matsumura (Colônia)

TROFÉU EFICIÊNCIA: 1)
Casa Verde (1155,0), 2)
Kosmos (1038,0), 3) Piratinin-
ga (892,5)

O velho ditado já dizia: Não
basta ser pai, tem que partici-
par. Este sempre foi o lema do
clube ADR Itaim Keiko, que
tem toda sua diretoria forma-
da por pais voluntários, que
colaboram muito para o en-
grandecimento e a sua evolu-
ção. Se pensarmos que nossos
filhos passam a maior parte do
tempo no clube durante toda a
semana (mais do que na esco-
la), precisamos fazer com que
ele ofereça as melhores con-

dições para o bem-estar dos
mesmos.

E com esta visão que a par-
ticipação dos pais se torna im-
portante, sendo um dos segre-
dos para formar atletas cam-
peões.

Na Colômbia, os vencedo-
res no individual, Karin Fuku-
shima e Eric Jouti, mais os me-
dalhistas Fernando Yamazato,
Nicolas Santos e Jeff Yamada
foram formados neste ambien-
te e agora Livia Mizobuchi in-
tegra esta equipe do recordista
de titulos da FPTM (17 vezes)
na história do Tênis de Mesa
de São Paulo.

Inúmeros problemas ocor-
reram neste Latino America-
no em Cartagena, referente à
transporte, hotel, infra-estrutu-
ra, horário e organização, mas
graças à participação ativa dos
pais Ecimar Santos e Ayrton
Jouti, do clube ADR Itaim
Keiko, colaborando com os
técnicos Lincon e Paulo, mui-
tas deles foram solucionados.

(Marcos Yamada)

TÊNIS DE MESA/OPINIÃO

Atletas receberam apoio no
Latino-Americano da Colômbia

Os tatamis paulistanos do
ginásio poliesportivo Mauro
Pinheiro recebem neste fim de
semana (5 e 6) karatecas de
todos os cantos do mundo com
a realização do 2º Pan-ameri-
cano Open International
Championships Wuko.

O evento, organizado em
conjunto pela World Union of
Karate-Do Organizations
(Wuko) e pela Confederação
Brasileira de Karatê
Interestilos (CBKI), contará
com a participação de quase
800 atletas de cerca de 30 con-
federações distintas, vindas de
países de todos os continentes.
Além de uma competição es-
portiva internacional, o evento
celebra o intercâmbio esporti-
vo e cultural que as artes mar-
ciais podem proporcionar.

Estarão presentes no 2º
Pan-americano Open Interna-

tional de Karatê, países como
Nepal, Uzbequistão e Bangla-
desh, que desfilarão um pouco
de suas culturas pelo Ibirapu-
era.

Além da cultura, países
como Romênia apresentarão
os principais atletas do mun-
do, como as campeãs mundi-
ais Eva Kerekes, Andrusca
Raluca e Sulu Iulia. Mais pró-
ximos, do continente america-
no, marcam presença nos ta-
tamis as fortes equipes da Ar-
gentina e Venezuela.

2º PAN-AMERICANO OPEN

INTERNATIONAL DE KARATÊ

QUANDO: DIAS 5 (HOJE) E 6 (AMANHÃ)
ONDE: GINÁSIO POLIESPORTIVO MÁRIO

PINHEIRO (RUA MANOEL DA

NÓBREGA, 1361, IBIRAPUERA - SÃO

PAULO)

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:
WWW.CBKI.COM.BR

KARATÊ

2º Pan Open une esportes e
cultura em São Paulo

Karin Sako prestigia premiação da categoria Veteranos

No embalo do
sucesso da apresen-
tação dos 1.200 tam-
bores no Sambódro-
mo, no último dia 21
de junho durante a
Semana Cultura, no
Anhembi, em São
Paulo, por ocasião
da visita do príncipe
herdeiro do trono do
Japão, Naruhito, a
Associação Brasilei-
ra de Taikô realiza
amanhã (6), a partir
das 9h, no Teatro
Paulo Machado de Carvalho,
em São Caetano do Sul, o Fes-
tival de Taiko do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.

O evento será dividido em
três categorias: júnior, livre e
master. Na categoria júnior
competem 12 equipes, na ca-
tegoria livre 11 equipes e na
categoria master 2 equipes.
Além do concurso por equipes,
haverá também o concurso in-
dividual de tocadores de
Oodaiko (tambor grande).

 Equipes participantes –
Estado de São Paulo: Capital,
São Bernardo do Campo, Pi-
lar do Sul, Campinas, Jales,
Araçatuba, Marilia, Itaquaque-
cetuba, Bastos, Suzano, São
Miguel Paulista, Osasco,

Ibiuna, Santo André, Tupã e
Sorocaba; Paraná: Curitiba,
Londrina e Rolândia; Distrito
Federal: Brasília; Mato Gros-
so : Rolândia.

FESTIVAL DE TAIKÔ DO CENTENÁRIO

DA IMIGRAÇÃO JAPONESA NO BRASIL

QUANDO: DIA 6 DE JULHO, A PARTIR

DAS 9H

ONDE: TEATRO MUNICIPAL PAULO

MACHADO DE CARVALHO (RUA TIBAGI

- ALTURA DA AV. KENNEDY, 2300, SÃO

CAETANO DO SUL)
CONVITE: R$ 15 - À VENDA NA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TAIKO -
ABT
INFORMAÇÕES: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA

DE TAIKO - ABT

TEL. (11) 3341-1077 - E-MAIL:
ABT@TAIKOBRASIL.COM

TAIKÔ

Festival reúne 25 equipes
amanhã (6) em São Caetano
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Enfim! Chegaram as férias,
viva!

E como todos sabem, féri-
as é sinônimo de eventos, sair
com os amigos, ficar em casa
assistindo TV ou editando o
material do JPlanet... Hehehe.

Bem, primeiramente, os
grandes eventos. Aliás, os
muitos eventos que estão por
vir.

Alguns já fazem parte de
uma tradição de anos! E é até
condenável não ir em pelo me-
nos um dia de algum deles.

Mas como todos sabem, a
moda dos animês e mangás
cresce a cada dia, resultando
nas metáforas que adoramos
repetir e repetir, incansavelmen-
te, como AnimeFila,
AniMuvuca, EncoxaFri... Bem,
deixa pra-lá. Mas frente à isso,
o que nó podemos fazer? Afi-
nal, acima de tudo somos to-
dos consumidores, pagamos
uma entrada e queremos o
mínimo de conforto e organiza-
ção que uma empresa de even-
tos deveria disponibilizar.

Os resultados de uma má
organização? Histórias (ou es-
tórias, nunca se sabe), das
mais esquisitas, sobre esca-
darias, ataques e Blackout’s.

Mas o que é feito?
“Ah! Eles sempre fazem o

evento em um lugar maior!”...
Sim, e ainda vendem ainda mai
ingressos! Reparou que inde-
pendente do lugar é sempre a
mesma muvuca?

Então vamos à ação! Se for
curtir um evento, curta direito e
exija nossos direitos! Chega a ser
uma ameaça para a segurança
do público, sem contar os
cosplayers que acabam danifi-
cando suas roupas em meio ao
povo. Sem contar os staffs... Mas
isso já é assunto para outra co-

luna.
Mas vamos falar um pouco

sobre novidades! Afinal, uma no-
tícia que vi por ai me fez ter mais
esperanças quanto ao rumo da
animação japonesa no Brasil. O
fato é que a emissora de canal
pago Animax vai estrear na lista
de canais por assinatura da NET.

Isso é fantástico! Eu sempre
fui assinante da NET e jamais
pude desfrutar da boa programa-
ção da Animax. Sempre me
pergntei: “Mas por que a NET é
desfavorecida? Oh, mundo cru-
el!”.

Agora, para completar, só
restaa criação de um canal que
exibe os vídeos mais engraçados
do YouTube! Seria o paraíso!
Hahaha!

Férias, eventos e televisão!
Por Giuliano Di Sevo

MW, obra de suspense do
mestre Osamu Tezuka, ganha-
rá no ano de 2009 uma adap-
tação Live Action pelas mãos
de Haruo Kimura e Tetsuya
Oishi, os mesmos que traba-
lharam em Death Note para as
telonas.
A história conta a vida de um
garoto chamado Yuki que so-
fre um acidente na infância.

O rapaz Yuki Michio será
interpretado por  Hiroshi
Tamaki e Takayuki Yamada
fará o papel do padre Garai.

Obra de Tezuka
em Live Action

A Viz Media anunciou seu
mais novo lançamento para
este ano, Naruto the Movie 2:
Legend of the Stone Gelel, pre-
visto para 29 e julho. Escrito
por Kawasaki Hirotsugu e Yuki
Miyata, produzido pelo Studio
Pierrot e dirigido por Kawasa-

ki, o filme terá um valor de lan-
çamento sugerido de US$
29,98, incluindo um extra de 30
minutos.

O filme se passa depois do
episódio 160 da série de tele-
visão e será vendido em dois
discos.

Naruto em novo filme

Colaboradores desta seção: Rogério Taira, Leandro Naoki,
Laiz Hiromi Fuzinaga e  Giuliano Di Sevo Fernandes.

Contato:
contato@jplanet.com.br

WORLD COSPLAY SUMMIT

Gabriel Niemietz e Jéssica
Campos representarão o Brasil Atendendo a pedidos, a

Editora JBC traz para o Brasil
a continuação do sucesso
Onegai Teacher. Onegai
Twins é uma história sobre três
adolescentes em busca de seu
passado perdido, carregando
somente uma foto como pista.

Com muito humor, roman-
ce e uma dúvida que paira no
ar do começo ao fim, a obra foi
aclamada no Japão e Estados
Unidos. Com um traço que lem-
bra fotografias e reproduz fiel-
mente as paisagens da região
do lago Kizaki, na província de
Nagano, esta obra é imperdível
para qualquer amante de
mangás e cultura japonesa.

Os quadrinhos foram obra
do mangaká Akikan em con-
junto com os Estúdios Please!,
lançados inicialmente em ca-
pítulos publicados pela revista
Dengeki Daioh, em setembro
de 2005.

Esta é a sua primeira obra
oficial publicada por uma grá-
fica, já que Akikan começou a
carreira como artista doujinshi
(popularmente conhecido no
Brasil como fanzineiro). Lan-
çado em 2005, o mangá foi ins-
pirado no anime de mesmo
nome, mantendo um traço bem
fiel e com um toque sutil de
influências de videogame, uma
vez que Akikan é grande fã de
jogos da Leaf.

Além de ilustrar Onegai
Twins, Akikan também possui
alguns artbooks populares en-
tre otakus do Japão e Estados
Unidos

Baseado no anime com ro-
teiro de Yousuke Kuroda e pro-
duzido pela Bandai Visual, o
mangá dá continuação à his-
tória da professora alienígena
Mizuho Kazami (lançada pela
JBC em junho de 2005).

No Japão o desenho anima-
do de 12 episódios foi ao ar em
2003, no canal WOWOW.

Após seu final o anime foi tão
bem recebido que ganhou tam-
bém um OVA de 26 minutos,
lançado em DVD, dois volu-
mes de um romance (light
novel), um CD chamado
“Onegai Friends” e um man-
gá no formato tonkobon.

História – Onegai Twins con-
ta a história de Maiku Kami-
shiro, um adolescente que mu-
dou-se recentemente para a
província de Nagano, no Japão,
em busca de seu passado,
imortalizado por uma foto da
infância.

Certo dia, recebe duas ines-
peradas visitas: Miina Miyafuji
e Karen Onodera, garotas que
aparentam a sua idade e se di-
zem suas irmãs gêmeas. Ape-
sar da coincidência, elas não se
conhecem e carregam consigo
a mesma fotografia, onde so-
mente duas crianças brincam
em frente à casa com o lago
Kizaki ao fundo.

Agora os três precisam des-
cobrir quem são os verdadei-
ros gêmeos e qual deles é o
estranho na família. A emoção
toma conta da trama, que de-
senvolve-se de forma cativan-
te e empolgante, revelando um
final imperdível.

MANGÁ

JBC traz para o Brasil a
continuação de Onegai

História traz saga de
adolescentes

REPRODUÇÃO

Gabriel Niemietz e
Jéssica Campos ven-
ceram a final da eta-

pa Brasil do World Cosplay
Summit, organizado pela Edi-
tora JBC no último dia 21, no
Auditório Elis Regina, no
Anhembi, em São Paulo. Ga-
briel (26) e Jéssica (20), que
venceram com cosplays do
anime Burst Angel, serão os
representantes brasileiros na
final mundial do WCS, o maior
evento de cosplayers do mun-
do, que acontece nos dias 2 e
3 de agosto, em Nagóia.

O júri foi formado pelo es-
tilista e artista plástico Jum
Nakao; Fujita Teppei, repre-
sentante da TV Aichi (orga-
nizadora do WCS no Japão);
Sonia Bibe Luyten, pesquisa-
dora de quadrinhos e autora
do livro “Mangá, o poder dos
quadrinhos japo-
neses”; Pablo
Miyazawa, jor-
nalista especi-
alizado no mun-
do dos games e
atualmente um
dos editores da
revista Rolling
Stone; Laura
Faerman, ideali-
zadora e diretora
do documentário
Dan Dan “Cultu-
ra Pop Japone-
sa”; Cristiane
Sato, pesquisa-
dora de Cultura
Pop Japonesa e
autora do livro
JAPOP “O Po-
der da Cultura
Pop Japonesa”;
Fábio Yabu, cria-
dor da série Prin-

cesas do Mar; Marcelo Del
Greco, editor de mangás da
JBC; Arnaldo Massato Oka,
tradutor-chefe da JBC e Ri-
cardo Cruz, vocalista brasilei-
ro da banda JAM Project, que
avaliaram a performance, fi-
delidade aos personagens e a
fantasia.

Shows – Com apresentação
de Geovanna Tominaga (atriz
e apresentadora da TV
Globinho) e Kendi Yamai (ator
e apresentador) as 860 pesso-
as que lotaram o auditório Elis
Regina, curtiram shows das
bandas Jsquad, Double J, Ri-
cardo Cruz, show da cantora
Toshiko Ezaki, que fez grande
sucesso cantando um dos te-
mas de encerramento do ani-
me Pokemon e apresentação

de taikô do grupo Setsuo Ki-
noshita.

Confira a classificação final:
1º Lugar: Dupla Anime Cen-
ter Verão
Gabriel Niemietz como Jango
e Jéssica Campos como Jo, do
anime Burst Angel

2º Lugar: Dupla Mercado
Mundo Mix
Alessandra Fernandes como
Madame Inferno e Petra Leão
como Princesa Safiri, do ani-
me A Princesa e o Cavaleiro

3º Lugar: Dupla Festa
Cosplay Brasil
Geraldo Cecílio como Tink,
Prinny e Prism Ranger Black,
e Gabrielle Christine como
Rosalin, do jogo Disgaea 2

Campeões participarão de finalíssima no Japão, em agosto

DIVULGAÇÃO


