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AGENDA
A Comissão Organizadora do
“CENTENÁRIO” de Registro está com inscrições abertas para o Concurso de Miss
“Centenário da Imigração Japonesa”, que selecionará a representante do município para
o concurso Sudoeste/Vale do
Ribeira. As interessadas devem se inscrever na secretaria do Bunkyo de Registro, tel.
3822-4144/3822-2865. A
candidata deve ter 16 ou mais
e não precisa ter descendência nikkei.
O WADAIKO SHO é uma
das atrações que se apresentarão em comemoração aos 25
anos do Centro Cultural São
Paulo. O grupo fará o percurso do bairro da Liberdade até
o CCSP. A apresentação no
CCSP acontecerá no dia 12
das 18h50 às 19h35. Para este
show, além dos componentes
fixos do grupo, haverá a presença de diversos músicos
numa interação que tem como
desejo “conquistar corações,
atrair sentimentos e compartilhar emoções numa performance que ao longo de cada
batida, se torna especial e inesquecível.” Entrada franca. O
CCSP fica na Rua Vergueiro,
1000 – Paraíso. Informações
pelo tel.: 11/3383-3402 ou
www.centrocultural.sp.gov.br
O CIATE (Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador
no Exterior) informa seus próximos cursos preparatórios
para quem pretende trabalhar
no Japão. No dia 8, o tema será
“Usos e Costumes do Japão”,
no dia 11: “Trabalhar no Japão:
Criando metas e novas perspectivas”, e no dia 15: “Regras
básicas para estrangeiros e leis
trabalhistas do Japão”. As palestras são gratuitas e acontecem sempre das 14 às 16h30.
O Ciate fica na Rua São Joaquim, 381, 1º andar, sala 11 (prédio do Bunkyo). Informações
pelo tel.: 11/3207-9014.
NO MÊS DAS MÃES, a
Fundação Mokiti Okada irá realizar uma exposição de ikebana denominada “Recordações...”. Cada professora participante da exposição irá montar uma ikebana em uma peça,
um utensílio, ou um pertence
que gera uma lembrança da
sua mãe. “Um bule antigo, uma
xícara, uma cesta, enfim, qualquer peça que pertenceu à mãe
ou que faz com que a pessoa
se lembre dela, será utilizado
na exposição pelas professoras”, explica o coordenador do
Sanguetsu da Fundação,
Erisson Thompson de Lima
Junior. A exposição acontece
até 31 de maio, na sede da
Fundação Mokiti Okada (Rua
Morgado de Mateus, 77, Vila
Mariana) estarão expostas, em
torno de 15 ikebanas. Mais informações pelo e-mail:
vivencias@fmo.org.br ou pelo
tel.: 11/5087-5010.
JUDOCAS DE 16 PAÍSES
participam amanhã (6) e segunda-feira (7), em Belo Horizonte, da etapa do Brasil da Copa
do Mundo, última competição
antes do anuncio dos nomes que
representarão o país nos Jogos
Pan-Americanos. O evento,
com várias estrelas internacionais medalhistas olímpicas e
mundias, será seguido de um
treinamento de campo internacional. No total, 16 países disputarão a inédita competição
em território nacional.

–

N º 2 2 76 / 2 1 11

–
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R$ 2,00

Visita do Papa ao Brasil: fé que
movimenta milhões de reais
L´OSSERVATORE ROMANO

O Papa Bento XVI chega
ao Brasil nesta quarta-feira (9) para uma visita de
cinco dias no País. Durante a tão esperada estada,
será realizada a canonização do primeiro santo brasileiro, Frei Galvão. Apesar da importância da visita ser reconhecida até por
representantes de outras
religiões, entre eles a
Monja Coen, levantam-se
questionamentos sobre a
necessidade do investimento de R$ 8 milhões
para a recepção. Mas não
são apenas os gastos os
números expressivos. A
vinda de Bento XVI poderá gerar uma receita de R$
60 milhões a São Paulo e
reunir mais de 2 milhões
de pessoas no Santuário de
Aparecida do Norte.

Prefeitura de Maringá inicia
obras do Parque do Japão
DIVULGAÇÃO

As obras do Parque do Japão, ponto alto dos festejos da
comunidade nipo-brasileira de Maringá visando o Centenário
da Imigração Japonesa no Brasil, tiveram início no último dia
30. O prefeito Silvio Barros, acompanhado por secretários
municipais, vereadores e o deputado estadual Luiz Nishimori,
esteve no local verificando o início dos trabalhos.

—————————–—————————————————————— | pág 4 ———————————————–———— | pág 5

Kokei Uehara é
reeleito presidente
do Bunkyo

Festival dos
Meninos é atração
em São Paulo

Os conselheiros do Bunkyo
elegeram o professor e engenheiro aposentado Keokei
Uehara para mais um mandato à frente da entidade. Por
apenas um voto de diferença,
o atual presidente venceu o
pleito contra outras duas chapas da oposição, lideradas por
Akio Ogawa e Raul Takaki.
“Estou feliz com a vitória e com
o desfecho tranqüilo dessa
eleição. Tudo correu devidamente bem, sem nenhum tipo
de turbulência”, afirmou o dirigente logo após a apuração.

Neste fim de
semana (5 e
6) acontece o
Festival dos
Meninos
inaugurando a
nova ala de
exposição do Pavilhão Japonês do Parque do Ibirapuera.
Um evento para divertir a família toda com apresentações
de taikô, kenjutsu, exposições como koinoboru e
nishikigoi, e também,
workshops para entreter a
criançada.

—————–—— | pág 3 —————–—— | pág 8

Após pressão dos EUA, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, reiterou o pedido de
desculpas pela escravização sexual de asiáticas na 2ª Guerra Mundial. O Jornal Nippak
entrevistou o cientista político Alexandre Uehara e um morador de Taiwan na época da
ocupação japonesa para falar sobre o caso, além de abordar a conduta ética durante guerras estabelecida por tratados e convenções.
—————————–————————————————————— | pág 6
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Aconteceu no dia 25 de abril o lançamento do livro JAPOP“O poder da Cultura Pop Japonesa”, da pesquisadora e
advogada Cristiane Sato. O lançamento aconteceu na Fundação Japão e contou com autógrafos da escritora, além de
uma palestra sobre “Takarazuka - O Mundo do Teatro Musical Feminino Japonês”.
A JCI Brasil-Japão realiza no próximo dia 09 de maio a palestra com o vice-presidente executivo de Desenvolvimento
Tecnológico da Embraer, Satoshi Yokota. O evento, que será
realizado às 19h30 no Nikkey Palace Hotel, tem apoio da
Câmara do Comércio e Indústria Japonesa no Brasil.

A autora Cristiane Sato.

Francisco Sato e Jô Takahashi.

Sayuri Yano, Cristiane Sato e Mami Yasunaga.

Daniela Haguihara e Zelinda Tanaka.

Aconteceu no dia
27 de abril festa
para comemorar o
3º aniversário de
Roberto Ikkoh
Takeda, em um
buffet infantil em
São Paulo. Os pais
Margarete Doi
Takeda e Flavio
Takeda
recepcionaram
com muita simpatia
todos os
convidados.

O palestrante, Satoshi Yokota.

Rubens Ito, Fujiyoshi Hirata, secretário geral da Câmara do
Comércio, Leandro Hattori, presidente da JCI Brasil-Japão, e
Mauricio Kobayashi, coordenador da palestra.

O Japan Fest aconteceu nos
dias 20, 21 e 22 de abril na
cidade de Marília. A festa, que
é a maior comemoração japonesa da região, trouxe diversas atrações ao público,
como shows diversos, exposições e comidas típicas.
Leonardo Sasazaki,
Milton Nakamura e Márcia
Nakagawa e equipe
Sudameris de Marilia.

Deputado federal Walter Ihoshi, Douglas Eiji Matsunaga, Keniti
Mizumoto e deputado federal Sergio Nechar.

Maisa Ayako Komatsu, presidente da filial Ikemono de Marilia e
professora Emilia Tanaka

Issao Sasazaki e Paulo Kubo.
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Walter Ihoshi, professora Emilia Tanaka e Leonardo Sasazaki.

JORNAL NIPPAK

São Paulo, 05 de maio de 2007

3

COMUNIDADE

Kokei Uehara vence eleição e planeja montar
comitê executivo para cuidar de ações do Bunkyo
FOTOS: JORNAL NIPPAK

P

or apenas um voto de diferença, o professor e
engenheiro aposentado
Kokei Uehara foi reeleito à
presidência do Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência Social), no último sábado (28), em
São Paulo. Encabeçando a
chapa Integração, o issei de 79
anos amealhou 52 votos (51%
dos votos válidos), contra 37
da chapa Unidade e Evolução,
liderada por Raul Takaki; e 12
do Grupo União, de Akio
Ogawa. 12 conselheiros votaram em branco e não houve
votos nulos.
“Fiquei muito feliz com o
resultado e também pelo fato
de ter terminado tudo em paz
[durante a eleição]. Vimos um
pleito democrático e harmonioso, apesar de concorrer três
chapas. Agora, vamos continuar trabalhando para que tudo
ocorra dentro do previsto tanto dentro do Bunkyo quanto na
Associação para Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa, da qual eu também sou presidente”, afirmou
ele, aliviado por ter vencido –
de forma apertada, é verdade
– a disputa, após ter relutado
em sair como candidato. “Claro que toda a disputa gera expectativa. Mas, apesar de
tudo, estava tranqüilo. Vamos
em frente.”
Com a vitória, novos nomes
entram para compor a diretoria. Tirando o presidente, nenhum dos atuais vices
(Takanori Sekine, Reimei
Yoshioka, Osamu Matsuo,
Marcelo Hideshima, Miyoko
Shakuda, Luiz Yuki e Akio
Ogawa) continuarão no cargo.
Em seus respectivos lugares
entram Jorge Yamashita,
Toshihiko Tarama, Sadao
Kayano, Kihatiro Kita, Elzo
Sigueta, Emília Tanaka e Marcelo Shiraishi. Como secretário geral e tesoureiro, assumem
Anacleto Seitetsu Hanashiro e
Orídio Shimizu.
Para Uehara, as mudanças
refletem exatamente o momento atual. “O nosso grupo é
unido e claro que de tempos
em tempos mudanças devem
ocorrer. Com certeza as pessoas que assumem terão muito trabalho pela frente e motivação e garra não faltarão”,
diz.
Apesar de manter o discurso de continuidade aos trabalhos, sabe-se que mudanças
estruturais também ocorrerão.
A primeira medida será formar
um Comitê Executivo nos mesmos moldes da Associação do

Nova diretoria do Bunkyo
Conselho Deliberativo
Presidente ................................................ Kazuo Watanabe
1º Vice-Presidente ......................................... Tuyoci Ohara
2º Vice-Presidente ................................... Masato Ninomiya
3º Vice-Presidente ........................................... Tohoru Nishi
1º Secretário ................................................ Kiyoshi Harada
2º Secretário ................................ André Tatsuhiko Korosue
3º Secretário .................................... Ricardo Kiyoshi Sasaki
Diretoria
Presidente ..................................................... Kokei Uehara
1º Vice-Presidente ..................................... Jorge Yamashita
2º Vice-Presidente ................................... Toshihiko Tarama
3º Vice-Presidente ........................................ Sadao Kayano
4º Vice-Presidente .......................................... Kihatiro Kita
5º Vice-Presidente ........................................... Elzo Sigueta
6º Vice-Presidente ........................................ Emília Tanaka
7º Vice-Presidente ................................... Marcelo Shiraishi
Secretário Geral ..................... Anacleto Seitetsu Hanashiro
Tesoureiro Geral .............................. Orídio Kiyoshi Shimizu
Conselho Fiscal
Efetivos
1º Conselheiro Fiscal .............................. Luiz Shoji Aoyama
2º Conselheiro Fiscal ............................... Hiroshi Takahashi
3º Conselheiro Fiscal ....................................... Nagato Hara
Suplentes
1º Suplente .............................................. Carlos Akira Kato
2º Suplente ............................................... Fumio Hasunuma
3º Suplente ............................................. Maurício Miyasaki

Chapas da oposição agradecem
apoio recebido durante campanha

Kokei Uehara e Kazuo Watanabe discursam após apuração em que a chapa Integração fez a “tripla”

Centenário, que terá a missão
de executar e planejar os rumos da entidade. Em princípio,
os quatro primeiros vices assumem os postos.

Já o presidente – que afirmara estar cansado de ter de
tocar duas entidades representativas – funcionará mais
como uma representação sim-

VOTAÇÃO EM NÚMEROS
Eleição para
presidência do Conselho
Deliberativo
Chapa Integração: 58 votos
Chapa Unidade e Evolução: 39 votos
Nulos: 4 votos
Brancos: 4 votos
Total: 105 votos
Eleição para Diretoria
Chapa Integração: 52 votos
(51% dos votos válidos)
Chapa Unidade e Evolu-

ção: 37 votos
Chapa Grupo União: 12
votos
Brancos: 4 votos
Nulos: 0 votos
Total Votos válidos: 101
Eleição para
Conselho Fiscal
Chapa Integração: 57 votos
Chapa Unidade e Evolução: 40 votos
Brancos: 3 votos
Nulos: 4 votos
Total: 104 votos

bólica, dando o aval sobre as
questões que o Comitê discutirá durante as reuniões. Em
teoria, caberá a Uehara representar o Bunkyo na esfera política e social.
“O Comitê Executivo servirá para dar um suporte a mais,
tratar de assuntos pertinentes
a entidade. Como estou focado
para as comemorações do Centenário, farei mais a parte de
representação. Na política, de
receber autoridades e discutir
medidas para o Bunkyo, por
exemplo. Na parte social, trabalhar a questão educacional
das crianças brasileira no Japão, através do Isec (Instituto
de Solidariedade Educacional e
Cultural). Esses são apenas
dois pontos dentre tantos outros
que vamos cuidar”, finaliza
Kokei Uehara.
(Rodrigo Meikaru)

Novo presidente do Conselho, Watanabe promete modernização
No Conselho Deliberativo, a chapa Integração também assegurou a presidência.
Agora, o grupo de conselheiros será capitaneado pelo exdesembargador Kazuo Watanabe, figura marcante dentro
do CD já há alguns anos. Na
votação, o grupo obteve 58
votos contra 39 da chapa
Unidade e Evolução, cuja
presidente era Seiti Sacay.
Durante o discurso de posse, Watanabe ressaltou a presença maciça dos conselheiros. Na ocasião, apenas a
Sansuy S.A. Indústria de
Plásticos não estava presente devido a morte do presidente. Takeshi Honda. “Nunca vi
uma assembléia tão cheia
como ocorreu hoje. Quase
100% dos conselheiros estiveram no Bunkyo, o que mostra
uma renovação. Como presidente, espero uma participação ativa e efetiva, além de
ouvir novas idéias. A modernização da estrutura será um
dos grandes desafios da nova
gestão”, explicou ele.

Na visão do jurista, apesar da formação de três chapas o ideal único de elevar o
nome da entidade foi um consenso geral. “Todos os três
grupos tinham um interesse
comum nesta eleição, que é
de produzir coisas boas. Por
isso, fica aqui o apelo: que
todos os integrantes das três
chapas continuem ajudando o
Bunkyo, mostrando soluções
e apontando os erros. Vamos
aproveitar o consenso , somar
todas as forças e construir
uma entidade mais moderna
e exuberante”, detalhou Watanabe.
Se depender do novo presidente, a aprovação do Comitê Executivo proposta por
Kokei Uehara já está praticamente assegurada. Dependerá apenas da aprovação da maioria dos conselheiros. “Acho interessante
e até mais saudável toda a
parte executiva ser tocada
por um grupo de vices. Trará mais sustentabilidade e
força.”

Derrota – Candidato ao Conselho pela chapa Unidade e
Evolução, Seiti Sacay lamentou a falta de votos, mas confirmou que todo o processo
eleitoral foi benéfico para o
Bunkyo. “Foi uma grande demonstração de democracia.
Fico triste por perder, é claro,
entretanto espero que o novo
Conselho consiga dar uma renovada, congregando idéias e
aproximando os associados”,
disse ele.
Na sua visão, faltou por
parte de seu grupo um apelo
maior para que se mostrasse

o real plano dentro do CD, lacuna muito bem trabalhada por
parte da situação. “Não tivemos tempo para mostrar e detalhar os planos caso vencêssemos a eleição para Conselho. Para falar a verdade, entrei nessa disputa mais por
amizade ao Raul Takaki do
que propriamente por vontade
própria. Enfim, não adianta lamentar. O CD está em boas
mãos e vamos continuar freqüentando as reuniões e dando nossa opinião”, finalizou
Sacay.
(RM)

Ogawa e Takaki afirmam que eleição valeu como aprendizado

Ao final da contagem e a
confirmação da reeleição de
Kokei Uehara à presidência,
os dois líderes de oposição que
se lançaram ao pleito, Raul
Takaki e Akio Ogawa, demonstraram tranqüilidade em
relação à apuração final. Mesmo questionando todo o processo e apontando algumas
falhas dentro do regulamento.
“Essa eleição mostrou que
o sistema adotado não é o mais
indicado. Falo isso porque em
um universo de 106 conselheiros, fica difícil trabalhar em
cima de votos, há um desgaste em termos pessoais. Há
muitos amigos que apóiam um
ou outro candidato e que acabarão por se distanciar. Foi
complicado”, afirma Takaki.
Conselheiro mais votado na
escolha do último dia 31 de
março com 485 votos, o empresário e advogado afirma que
sua relação com o Bunkyo não
mudará em nada. “Pelo contrário. Como o mais votado do
Conselho participarei das reuniões, dando sugestões e cobrando ações e projetos como
a tão falada reforma e modernização. Espero que, mesmo

com as questões do Centenário, o Bunkyo não seja esquecido”, complementa, acrescentando que, como experiência
pessoal, a participação valeu a
pena. “Aprendi muito durante
todos esse tempo envolvido
com o processo eleitoral, principalmente nos assuntos do
Bunkyo. Foi válido.”
Com 12 votos no total, o líder da chapa Grupo União,
Akio Ogawa, também tem a
mesma opinião de Takaki. Ele,
que conseguiu montar a chapa “em cima da hora” com
representantes do interior, explica que o número total de
seus votos foi uma surpresa.
Especialmente após todo o trabalho de quase cinco anos dentro da diretoria. “Realmente
esperava um pouco mais de
votos. Mesmo assim eu acho
que a eleição teve uma participação muito boa, mostrando
que o Conselho Deliberativo
está forte e com liberdade,
apesar de alguns pontos duvidosos”, definiu.
Dentre as falhas apontadas
durante o trabalho antes do último sábado, a falta de uma indicação para a presidência do
Conselho Deliberativo enfraqueceu a plataforma política da
chapa. Quanto ao futuro, o economista garante que irá freqüentar as reuniões e assembléias do Conselho, pois foi o
67º mais votado. Próxima candidatura? Segundo ele, tudo
dependerá de como o Bunkyo
estará até lá. “Vamos ver. Não
somos conservadores e mostramos a cara desta vez. Quem
sabe nós não voltaremos.”
(RM)
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VISITA DO PAPA

Bento XVI chega ao Brasil nesta quarta; gasto de
R$ 8 milhões gera questionamento entre religiosos
L´OSSERVATORE ROMANO

MICHELINO ROBERTO/VISITADOPAPA.ORG.BR

N

a próxima quarta-feira
(9), o Papa Bento XVI
chegará ao Brasil para
uma visita de cinco dias. A tão
esperada vinda do Cardeal
Joseph Ratzinger tem movimentado a Igreja Católica e
também despertado questionamentos sobre o montante investido para a recepção: cerca de R$ 8 milhões.
O padre Issamu Aoki não
irá participar de nenhum evento programado para a visita,
mas considera a vinda de Bento XVI “uma grande benção
de valor histórico”. “Além da
canonização do Frei Galvão, a
visita do líder servirá como um
alicerce mais profundo da orientação católica”, afirma.
De família protestante, Aoki
teve os primeiros contatos com
a religião católica com a visita,
em sua casa, de missionárias
que estavam na época no Japão. “Minha família começou
a comprar livros e se interessar pela religião. Depois, passei a freqüentar colégios católicos até que me iniciei como
seminarista”, relembra.
O padre chegou ao Brasil
em 1977, movido pelo ideal da
congregação a qual pertence de
expandir o catolicismo fora do
arquipélago. Residente da cidade de Bauru, interior de São
Paulo, Aoki também não pôde
acompanhar de perto nenhuma
das três visitas que o antecessor,
João Paulo II fez ao País.
Apesar de valorizar a vinda do papa, o sacerdote admite que os gastos estão elevados. “É preciso garantir a segurança, mas concordo que é
muito dinheiro. [a recepção]
Poderia ser mais simples, menos suntuosa. Acho mais importante incentivar formas de
oferecer centros de evangelização, por exemplo”.
Dekasseguis – Já o ministro
extraordinário da Paróquia São
Francisco de Assis de Vila
Clementino, Akira Tanaka - nomeado para auxiliar os frades
nas celebrações em japonês –,
lamenta a diminuição do número de nikkeis católicos e credita
a baixa ao movimento dekassegui. “Antes tínhamos mais trabalhos para realizar com a comunidade nipo-brasileira”.
Tanaka, que chegou a conhecer João Paulo II, não tem
certeza se irá comparecer ao
Santuário Nacional de Nossa
Senhora da Conceição Aparecida, em Aparecida do Norte

Expectativa é que 2 milhões de pessoas se reúnam em Aparecida

Bento VXI permanecerá cinco dia no País e fará a canonização de Frei Galvão durante a visita

ressar pelos ensinamentos católicos
enquanto acompanha a avó nas idas
à igreja ortodoxa.

Papa ficará hospedado no Mosteiro de São Bento

(SP). O issei imigrou para o
Brasil em 1957, através de um
programa de agricultura promovido pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica) e passou a se inte-

16h30 – Chegada ao Aeroporto Internacional de São Paulo.
Cerimônia de boas-vindas com
discurso do Santo Padre (cerimônia não aberta ao público)
18h – Chegada ao Aeroporto
Campo de Marte. Saudação das
autoridades locais
18h45 – Chegada ao Mosteiro de São Bento. Saudação e
bênção à população

Pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia Nipo-Brasileira, João Luiz Marcon acredita que a posição ortodoxa do
Papa Bento XVI poderá ser
uma barreira para o relacionamento que outros papas,
como o João Paulo II, estabeleceram com as demais religiões. “A posição do Papa
Bento XVI pode criar uma
R
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R

A

11h – Visita de cortesia ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva
no Palácio dos Bandeirantes
12h30 – Encontro com os representantes de outras confissões
cristãs e religiões no Mosteiro de
São Bento
13h15 – Almoço com a Presidência da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) e com os
Membros da Comitiva papal
18h – Encontro com os jovens
no Estádio Municipal do
Pacaembu

Dia 10, quinta-feira
Dia 11, sexta-feira
8h – Santa Missa privada na
Capela do Mosteiro de São Bento (cerimônia não aberta ao público)

Ouro.
O trabalho foi produzido
numa parceria entre o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e a gravadora
Codimuc, com aprovação da

Números - Durante os dias
em permanecerá no País, Bento XVI - que nasceu na Alemanha, em 1927, e passou a
infância e adolescência em
Traunstein, fronteira com a
Áustria, onde recebeu a formação cristã - fará a canonização do primeiro santo brasileiro, Frei Galvão, e também irá
realizar a missa de inauguração da Inauguração da 5ª Conferência Geral do Episcopado
Latino-americano e do Caribe.

Para pastor, posição conservadora do Papa ‘pode gerar
mais problema que solução para a Igreja Católica’

P
Dia 9, quarta-feira

Disco de Ouro –
Mas não são apenas os gastos os únicos valores expressivos da visita. A vinda do Papa ao Brasil gerou a produção
de um CD oficial, o
Bendito o que vem
em nome do Senhor e antes mesmo de ser lançado,
o álbum já havia ultrapassado a marca
de 50 mil cópias
vendidas e conquistado o Disco de

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
De acordo com estimativas
da SPturis, os números serão
positivos também fora do mercado fonográfico. Além da expectativa de que sejam gerados
mil empregos diretos e indiretos com a visita, o setor de turismo poderá ter motivos de
sobra para comemorar a vinda
se for confirmada a estimativa
de uma receita de cerca de R$
60 milhões a cidade.

9h – Chegada ao Campo de
Marte. Giro em papamóvel panorâmico entre os fiéis

reação contrária. Esta posição
ultraconservadora pode gerar
mais problema que solução
para a Igreja Católica”.
Marcon apóia o posicionamento da Igreja Adventista,
que trabalha pela liberdade religiosa, com a separação da
Igreja e estado, e acha que a
tendência é que as igrejas se
tornem mais coesas; “menoM

A

Ç

Ã

res, mas fiéis aos dogmas católicos”.
Questionado sobre os gastos da visita, o pastor afirma
que a divisão de renda deveria começar pela própria Igreja. “Ela poderia começar dando o exemplo para a justiça
social, mas isso é uma posição pessoal minha”, salienta
Marcon.

O

9h30 – Santa Missa e Canonização de Frei Galvão no Campo
de Marte
16h – Encontro com os bispos
do Brasil na Catedral da Sé
19h – Chegada ao heliporto do
Santuário Nacional de Aparecida.
Saudação das autoridades locais
Dia 12, sábado
8h – Santa Missa privada na
Capela do Seminário “Bom Jesus”, em Aparecida
10h30 – Chegada à Fazenda da
Esperança, em Guaratinguetá. Visita a igreja da Fazenda Esperança e a comunidade local
12h45 – Almoço com a Presidência da V Conferência Geral do

Episcopado Latino-americano e
do Caribe e com os membros da
comitiva papal
Dia 13, domingo
9h30 – Chegada ao Santuário
Nacional de Aparecida. Percurso em papamóvel entre os fiéis
10h – Santa Missa de Inauguração da V Conferência Geral do
Episcopado Latino-americano e
do Caribe na Praça em frente ao
Santuário Nacional de Aparecida
19h40 – Cerimônia de Despedida no Aeroporto Internacional
de São Paulo, em Guarulhos
20h15 – Partida do Aeroporto
Internacional de São Paulo para
o Aeroporto de Roma

A segurança do Papa durante a visita ao Brasil será garantida por 400 agentes da Polícia
Federal, dois helicópteros do
Comando de Aviação do Exército - equipados com câmeras
de vigilância para monitorar todos os eventos - e os 15 veículos que formarão o comboio.
Os trechos onde Bento
XVI circulará com o papamóvel terão uma operação especial programada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Devido a expecta-

tiva de grande público nos percursos nestes cinco dias, 2 mil
funcionários da companhia
irão atuar nas atividades de
bloqueio, desvio de tráfego e
orientação com o objetivo de
garantir a circulação de automóveis e pedestres.
Além dos funcionários, a
CET também contará com 557
viaturas, 8 mil cavaletes, mil
cones, 550 faixas de orientação e 20 placas de sinalização
para realizar a operação.
(Luciana Kulba)

“O importante é o respeito entre as diversas
tradições religiosas”, diz Monja Coen
DIVULGAÇÃO

Representante do Zen budismo, Monja Coen considera
a vinda do Papa Bento XVI
não só importante para os católicos, como também para o
“encontro inter religioso”.
Para a budista, o que não pode
ser deixado de lado é o respeito e compreensão entre as
diversas tradições religiosas.
“Espero que esta visita estimule todos a uma reflexão
sobre como viver a vida sagrada. Há muito do que nos
arrepender e nos transformar
para resgatar as tradições indígenas e de origem africana
- tão dizimadas pela ignorância do passado. Incluo neste
resgate todas as outras tradições religiosas para que a integração e o respeito de pessoas de todas as crenças possa gerar soluções de não violência ativa na transformação
de uma cultura agressiva e
violenta para uma cultura de
ternura e compartilhamento,
cuidado e amor”.
Sobre os gastos com a visita, a monja justifica como “as
dimensões do poder religioso,
político, social da Igreja Católica no Brasil”. “Devemos nos

Monja Coen: época de contrastes

lembrar que o Brasil foi colonizado através da Companhia
de Jesus e tem sido orientado
pela CNBB em momentos
decisivos. Assim, a visita do
Papa coloca nosso olhar sobre as questões da fé, da ética e da força das religiões junto ao povo. Entretanto, vivemos uma época de contrastes,
paradoxos e assim, a visita de
um líder religioso acarreta gastos enormes de segurança e
acolhida para os milhares que
se deslocam para o ver, mesmo ao longe, e receber suas
santas bênçãos”.
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Prefeitura inicia obras do Parque
do Japão com término para 2008
DIVULGAÇÃO

A

s obras do Parque do
Japão, ponto alto dos
festejos da comunidade nipo-brasileira de Maringá
visando o Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, tiveram início no último dia 30.
O prefeito Silvio Barros,
acompanhado por secretários
municipais, vereadores e o deputado estadual Luiz Nishimori, esteve no local verificando
o início dos trabalhos. “Sem
dúvida o Parque do Japão é a
maior obra de nossa administração, tanto pelo dimensão
quanto pela importância que
trará ao segmento turístico da
cidade. Estamos felizes em iniciar essa obra que valoriza a
cultura japonesa. O Parque é
uma maneira de homenagear
a cultura nipônica”, diz o prefeito, acrescentando que “demos o pontapé inicial e temos
muito trabalho pela frente”.
O Parque do Japão, que
será construído numa área de
100 mil metros quadrados, localizada entre o Parque Itaipu
e Jardim Industrial, abrigará
um complexo turístico, cultural e esportivo, com um tradicional parque japonês. A idéia
do Executivo é trazer um pouco do Japão para Maringá. A
cidade de Kakogawa, no Japão, é uma das parceiras do
projeto.
Para acompanhar a execu-

Parque será construído em uma área de 100 mil m2 e terá complexos turístico, cultural e esportivo

ção do projeto, foi criada a
Oscip “Parque do Japão –
Memorial Imin 100”, uma Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público que também irá administrar e manter
o parque com a ajuda voluntária da comunidade.
Nesta primeira etapa das
obras, máquinas da Prefeitura
estão trabalhando para fazer a
limpeza e terraplanagem do
terreno. “Ficamos um ano trabalhando no projeto, buscando
recursos e nos enquadrando
para atender as exigências referentes ao meio ambiente.
Após os serviços de limpeza e
nivelação do terreno vamos

iniciar a construção do ginásio
de esportes”, explica a gerente de projetos do Parque do
Japão, Mary Cristina Yoshii
Fugou.
Parceria – O Parque do Japão será inaugurado no dia 22
de junho de 2008, ano que
marca o centenário da imigração japonesa no Brasil. Existe
a possibilidade da família imperial participar da solenidade.
Entre as obras previstas estão
a implantação de um jardim
japonês, a construção de um
Centro Cultural Nipo-Brasileiro, com teatro para 500 lugares, centro de eventos e locais

para oficinas. O local também
terá um amplo ginásio de esportes para treinamento de artes marciais.
A obra é uma forma de homenagear a colônia nipo-brasileira instalada em Maringá,
sendo desenvolvida pela Prefeitura de Maringá em parceria com a Associação Cultural
e Esportiva de Maringá
(ACEMA), Associação Comercial e Empresarial de Maringá (ACIM), Conselho de
Desenvolvimento Econômico
de Maringá (Codem), Prefeitura do Município de Kakogawa
(Japão), entre outras entidades
e instituições voluntárias.

A história dos primeiros
imigrantes no Brasil (final)
* OZIAS ALVES JR
A Associação Nipo-Catarinense de Cultura desejava
colocar uma placa comemorativa em São Miguel, distrito do
atual município de Biguaçu, situado no lado continental, a 17
quilômetros ao norte do centro de Florianópolis.
Nesta placa, estaria registrada a presença mais antiga
dos japoneses em solo brasileiro, 105 antes da chegada dos
imigrantes nipônicos ao porto
de Santos, em 1908. No entanto, as informações são vagas.
Krusenstern registrou: “Ele (o
Governador de Santa Catarina) permitiu que nós erigíssemos o nosso observatório na
pequena ilha de Atomery”
(Pág. 144).
“Atomery” na realidade é
“Anhatomirim”, ilha quase encostada ao continente, onde
hoje é Governador Celso Ramos, município este que até
1963 pertencia a Biguaçu (antigamente chamado de São
Miguel). Outra citação que
comprova a permanência em
São Miguel. “Eu enviei um oficial a terra para descobrir um
lugar adequado para completar nossa água e consertar os
barris, e não poderia haver lugar mais conveniente do que
aquele que ele selecionou para
essa finalidade, denominado
São Miguel, uma pequena vila,
em uma localização muito pitoresca. De uma bonita cascata, a água, que é excelente,
é levada por canos até um
moinho de arroz, raramente

usado. Em três dias, um navio
pode com a maior facilidade,
completar sua água, mesmo
que necessite de 100 toneladas; o único inconveniente é a
distância, que é de cinco milhas; mas com uma grande
barcaça, esta não é sentida.”
(Pág. 148 e 149).
Esses trechos, apesar de
pequenos, demonstram que os
russos estiveram em São
Miguel, Biguaçu, em cuja floresta foi retirada madeira de
lei para refazer o mastro do
navio. No entanto, é verdade
que não dá elementos suficientes para dizer que os cinco
japoneses aportaram em São
Miguel. Infelizmente no relato
deles não há referências geográficas mais detalhadas.
O relato dos japoneses não
ajuda. Eles descreveram, por
exemplo, uma igreja católica,
mas não disseram onde estava, se em Desterro (Florianópolis), São Miguel ou São José,
cidades próximas na região.
Acredita-se que seja mesmo
Desterro (será que não foi São
Miguel?). No entanto, o relato
mal escrito não ajuda a decifrar o caso. Sabe-se que estiveram na Ilha de Santa Catarina. Por isso, o monumento
em homenagem ao Centenário da Imigração Japonesa ao
Brasil e no qual haverá referência ao mais antigo contato
japonês com o Brasil será
construído em Florianópolis e
não em Biguaçu.
*Ozias Alves Jr é jornalista e reside
em Biguaçu (SC)
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Documentário japonês terá
imagens de Registro

Prefeito recebe visita de
representantes da BSGI

Deputado Walter Ihoshi
inaugura escritório na região

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Prefeito (à dir.) durante conversa com representantes da BSGI
Autoridades da cidade recepcionaram equipe de filmagem

A cidade de Registro fez
parte de uma das locações do
documentário da TV Yomiuri
Telecasting Corporation, do
Japão, que pretende contar, em
uma hora e meia, a história da
imigração japonesa, desde a
chegada do navio Kasato
Maru até os dias de hoje. Além
da cidade do Vale do Ribeira,
a equipe de produção passou
por outras cidades do estado
de São Paulo, além do estado
do Amazonas e também na
Bolívia.
A equipe passou por 40 locações para o término das filmagens e nos dias 20 e 21, ficou em Registro, onde passou
pelo Museu da Imigração Japonesa, Associação Cultural
Nipo- Brasileira, passando por
ruas antigas com característica nipônica e casas onde os
japoneses passaram pelo início
do século. “Passamos por pontos chaves da cidade e ficamos bastante tocados com a

história dessas pessoas”, diz a
coordenadora e intérprete da
equipe, Alice Nagatane.
Segundo ela, o que mais chamou a atenção da equipe foi a
limpeza e a beleza da cidade.
“Há poucos incidentes de vandalismo, de destruição. Não tem
sujeira no geral”, enfatizou. Disse ainda que durante visita à
AME e Criff ficaram surpresos com a solidariedade da população. Os japoneses elogiaram ainda a unidade da colônia
japonesa e a integração da sociedade com a cultura japonesa, sem qualquer tipo de preconceito ou discriminação.
Antes de retonar ao Japão,
no último dia 22, a equipe foi
recepcionada pelo chefe de
Gabinete da Prefeitura de Registro, Manoel Chikaoka. “A
administração pública está voltada às questões do centenário da imigração japonesa e
esse espaço é muito importante”, destacou Chikaoka.

O prefeito Silvio Barros recebeu, na última quarta-feira
(2), visita de representantes da
Associação Brasil Soka
Gakkai Internacional - BSGI.
O presidente da associação,
Eduardo Taguchi; o vice-presidente, Issamu Onozato; a
vice-coordenadora da Divisão
Feminina, Kiyoko Onozato;
acompanhados do representante da associação em Maringá, Celso Narimatsu e da
responsável pela Divisão Feminina da BSGI em Maringá,
Satiko Yamashita, participaram
de duas entregas de títulos em
Maringá.
No mesmo dia 2, os representantes da BSGI participaram da entrega de título de cidadão honorário de Sarandi
para o presidente da associação, Eduardo Taguchi. Na
quinta-feira (3), em cerimônia
realizada no Bristol Metrópole
Hotel, o presidente recebeu o
título de membro correspondente da Academia de Letras
de Maringá.

O objetivo do encontro entre os representantes e o prefeito foi estreitar relações entre a comunidade japonesa e
os cidadãos de Maringá e promover atividades conjuntas
com os imigrantes e descendentes de imigrantes do Brasil. Para o prefeito, a intenção
é buscar parcerias. “Queremos
fortalecer ainda mais a relação
com a comunidade japonesa,
que é tão presente em Maringá”, afirma.
O presidente da BSGI,
Eduardo Taguchi, ressalta que
este é um ano para se lembrar
ainda mais da influência da
cultura japonesa no Brasil, porque “estamos às vésperas do
centenário da imigração japonesa no país”. “Já temos alguns eventos programados em
comemoração ao centenário”,
explica.
A comitiva também teve a
oportunidade de conhecer o
projeto do Parque do Japão
em Maringá (leia matéria acima).

DIVULGAÇÃO

O deputado federal
Walter Ihoshi inaugurou, no dia 21 de abril,
seu escritório regional
na cidade de Marília.
Cerca de 400 pessoas,
entre prefeitos, vereadores, lideranças políticas e comunitárias
compareceram ao
evento. Dos 51 municípios convidados, 48
marcaram presença.
“A presença de
prefeitos e políticos da
nossa região foi maciça. Quem pôde, fez Visita provocou admiração
questão de vir e dar
um abraço em Walter Ihoshi. tos se pronunciaram, agradeÉ um orgulho para nós, pois cendo Ihoshi pela atenção,
demonstra o retorno do exce- apoio e dedicação. Todos reslente trabalho executado pelo saltaram o caráter do deputadeputado e por sua equipe já do, sobretudo, a humildade e a
no início do mandato”, afirmou integridade.
“É a primeira vez na minha
Marcos Rezende, presidente
vida que vejo um deputado
dos Democratas em Marília.
A criação de um escritório voltar à cidade depois de ser
regional em Marília foi um com- eleito. Ihoshi já voltou a São
promisso firmado por Ihoshi ain- Pedro do Turvo mais de uma
da na campanha. Desde o ano vez, para agradecer os votos
passado, o parlamentar já tinha e saber do que estamos precia intenção de construir uma sando. Cada dia que passa,
base e oferecer uma boa es- tenho mais certeza de que
trutura de atendimento à re- apoiamos o homem certo”,
enfatizou o prefeito Luiz Cláugião.
Após o almoço, 17 prefei- dio da Cunha, o “Nenê.
S. YOSHIKUNI

GUAIMBÊ – Busto de Shuhei Uetsuka na praça principal
da cidade de Guaimbê. Uetsuka fundou a colônia japonesa
da localidade, em 1920, quando adquiriu 3.000 alqueires de
terras. O autor do busto é Manabu Mabe, feito em 1953,
única escultura feita por ele em toda a sua vida.
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Domo Arigatou Gozaimassu!

Pressão dos EUA faz ministro japonês
se desculpar por ações em guerra
DIVULGAÇÃO

O

primeiro-ministro
Shinzo Abe reiterou
seu pedido de desculpas pela escravização sexual
de asiáticas durante a 2ª Guerra Mundial em encontro com
líderes congressistas americanos, durante visita aos Estados
Unidos, no final de abril. O encontro em Washington reuniu
cerca de 11 políticos, entre eles
a presidente da Câmara,
Nancy Pelosi, e o presidente
do Comitê de Assuntos Externos da Câmara, Tom Latos. O
discurso de Abe, porém, não
convenceu o deputado democrata Mike Honda, autor da resolução que solicita o pedido
formal de desculpas do Japão
às vítimas. Honda deve tomar
providências para levar o caso
pra o Congresso americano
nas próximas semanas.
Grupos de direitos humanos
também fizeram uma manifestação com cerca de 100 pessoas em frente à Casa Branca em razão da visita do
premiê. A polêmica teve início
quando Abe declarou que não
havia evidências de coerção
física das mulheres para se
tornarem escravas sexuais de
militares japoneses durante o
período da guerra.
A resistência do governo
japonês em admitir a existência de escravas sexuais gerou
muitas críticas dos países vizinhos (especialmente da China
e da Coréia do Sul) e até mes-

Durante encontro nos EUA, ministro Abe pediu desculpas

mo dos Estados Unidos, aliado do Japão. Calcula-se que
mais de 200 mil mulheres, muitas delas menores de 20 anos,
foram utilizadas pelo Exército
japonês antes e durante a Segunda Guerra Mundial. As
moças procediam de países e
regiões ocupadas pelo Japão
na época, como Filipinas, Tailândia, Vietnã, Malásia, China,
Coréia do Norte e do Sul.
Apesar de o assunto voltar
à tona, o professor de relações
internacionais da Universidade Rio Branco, Alexandre

‘Americanos estupraram e japoneses
cometeram outros crimes’, afirma taiwanês
Lin Huo Sung (nome fictício) teve uma “educação japonesa” durante a infância
em Taiwan. Na época, muitos foram obrigados a falar o
idioma e incentivados a adotar um nome japonês. Lojista
aposentado no Brasil, veio ao
País aos 33 anos após o término da Segunda Guerra por
medo de represálias da ditadura de Shan Kai Shek. Para
ele, Japão e Estados Unidos
também deveriam se desculpar por outros crimes nãoabordados no último encontro das autoridades: o primeiro, pelos crimes cometidos na
China, e o segundo, pelos estupros das japonesas.
“O Japão deveria se desculpar pela invasão na China
porque aconteceram roubos,
mortes e estupros. Em Taiwan, os japoneses montaram
boates para os militares, mas
não houve ameaças a qualquer mulher, a maioria eram
prostitutas coreanas que usavam o wafuku (traje japonês)”, explica. Ele adverte,
porém, que não pode afirmar
se em outros países as moças utilizadas para a prostituição receberam o mesmo
tratamento que em Taiwan.
Ele coloca que os Estados
Unidos acusam o Japão, mas
também foram responsáveis
pelos mesmos abusos na épo-

ca da invasão. As crianças
geradas a partir de estupros
sofreram discriminação ao
longo de toda a vida. Além disso, acrescenta que o governo
japonês tentou enviá-las ao
Brasil, que recusou o pedido.
“Filhos mestiços de negros ou
de olhos azuis sofriam preconceitos nas escolas. Apesar do
fim da guerra, o exército americano ainda tem bases em
Okinawa até hoje.”
Convivendo de perto com
militares japoneses, Lin acredita que a entrada no exército muda a personalidade das
pessoas. “Os chefes do regime eram muito duros, batiam
e maltratavam os soldados,
mesmo sendo tratados como
reis. Mesmo assim, muitos
soldados eram bons, davam
doces para as crianças e contavam essas estórias.”
“O Japão tem a obrigação
de tratar bem Taiwan porque
lutaram juntos como se tivessem um só coração. Com o
término da guerra, o Japão virou as costas. É necessário
um melhor tratamento nas relações econômicas e diplomáticas. Diferentemente do Oriente Médio, a Ásia não tem
conflitos, mas é preciso mais
união entre os países. Somos
irmãos e devemos crescer juntos”, complementa.
(GY)

Uehara, recorda que pedidos
de desculpas do governo japonês já haviam sido feitos em
épocas anteriores. A atitude
dos Estados Unidos é vista com
surpresa pelo especialista, uma
vez que os países vêm mantendo “boas relações comerciais, diplomáticas e até
militares”(“o Japão enviou tropas ao Iraque”). “Existe o princípio da não-ingerência, da soberania dos Estados. O pedido seria melhor assimilado pelos japoneses se não fosse público. O fluxo financeiro da
relação com o Japão não é
menos importante que o intercâmbio comercial com a China”, explica.
Uehara cita também a visita de autoridades ao “Yasuku

ni Jinja” (templo onde estão as
cinzas dos combatentes das
guerras) como outro fator que
contribui para a volta das discussões. “O Japão, assim como
todos os países, tem heróis que
morreram lutando. No local
visitado também estão os restos de alguns criminosos de
guerra, o que provoca reações
de outras nações. Mas os políticos não estão prestigiando
estas pessoas. Acredito que
havendo boa vontade dos dois
lados, essas disputas terminariam. Os países que lutaram
contra o Japão poderiam ser
menos rigorosos, e os primeiros-ministros deveriam esperar
o término do mandato para a
visita”, explica.
Ele coloca, porém, que as
homenagens de algumas autoridades japonesas aos militares
estavam relacionadas com a
reafirmação do Japão no contexto internacional, quando o
país enfrentava problemas políticos e econômicos. Assim, a
demonstração de autonomia
seria uma resposta às pressões
internacionais.
Durante a visita aos Estados Unidos, Abe ressaltou ainda a importância da aliança
militar entre Japão e EUA,
com o objetivo de garantir a
segurança na Ásia diante do
aumento do poder militar chinês. O premiê também confirmou a intenção de alterar a
Constituição japonesa, de caráter pacifista, para a permissão do uso da força não só para
a autodefesa, mas também
para intervir em ajuda a aliados sob ataque.
(Gílson Yoshioka)

Países costumam desrespeitar regras de
conduta militar nas guerras
A chamada ética de guerra é constituída de um conjunto de preceitos ou comportamento moralmente aceitos
durante um embate. É por
meio dela que governos, autoridades civis e militares são
julgadas e/ou denunciadas por
organismos internacionais
(principalmente a ONU). No
entanto, estas regras de conduta militar são descumpridas
muitas vezes até pelos países
participantes de organizações
e convenções internacionais
que defendem (pelo menos,
no discurso) à “ética de guerra”. Em outras palavras, elas
funcionam somente na época de paz. Abaixo, alguns
desses organismos que estabelecem os limites durante
um conflito.
ONU (Organização das
Nações Unidas): tem como
bandeiras principais os direitos humanos, a harmonia e a
paz.
Tribunal Internacional
de Haia (subordinado à
ONU): criado recentemente,
tem como destaque o julgamento e condenação de exmilitares e governantes

iugoslavos.
Anistia Internacional:
órgão não-governamental que
tem por lema a defesa dos direitos humanos e também a
denúncia dos criminosos de
guerra.
Convenção de Genebra: estabelece as chamadas
regras da guerra, proibindo
ataques a civis, uso de armas
proibidas, exposição de guerra na TV, torturas, entre outros.
Tratado de não-proliferação de armas nucleares:
disciplina o uso e fabricação
de armas nucleares. Países
que violam o tratado estão
sujeitos a sanções e embargos internacionais. Os Estados Unidos, a Rússia e a China se recusaram a assiná-lo.
A Coréia do Norte foi de encontro às normas do acordo
ao realizar testes nucleares no
ano passado.
Outros tratados: Convenção de Roma, OEA (Organização dos Estados Americanos) e AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica).
(GY)

Estados Unidos ferem conduta básica de guerra ao atacar civis
Os Estados Unidos lideraram o Tribunal de Tóquio e
apoiaram o Tribunal de
Nuremberg, responsável pela
condenação de criminosos da
Segunda Guerra, mas atacaram a população civil nas
ofensivas a Hiroshima, Nagasaki, Tóquio e Dresden (Alemanha). Antes do conflito, o
investimento dos americanos
em multinacionais fortaleceu
o mesmo regime nazista condenado em Nuremberg. O governo também manteve campos de concentração de prisioneiros de guerra japoneses
no sudeste asiático e Oceania.
Em nome da defesa da de-

mocracia, da liberdade e dos
direitos humanos, o governo
dos EUA realizou intervenções militares na Coréia
(1953) e no Vietnã (1975). Os
ataques a esses países vitimaram a população civil com o
uso de armas químicas e biológicas. Essas invasões ocorreram principalmente porque
os coreanos e vietnamitas tinham governantes ligados à
União Soviética, principal rival dos americanos durante a
Guerra Fria.
Nas décadas de 60 e 70, os
Estados Unidos defenderam
em seu discurso o desenvolvimento econômico e social dos
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países do chamado Terceiro
Mundo. O apoio a ditaduras
militares (especialmente na
América Latina e no Sudeste
Asiático) resultou no assassinato de milhões de pessoas.
No continente africano, financiaram grupos guerrilheiros,
forças paramilitares e tribos
armadas para lutarem contra
o movimento socialista.
Nas últimas décadas, o governo tem defendido a tolerância e a igualdade racial nos
pronunciamentos. Mas o antigo regime do apartheid na
África do Sul tinha os Estados Unidos como principal fornecedor de armas.

A repressão aos curdos, o
maior povo sem nação do
mundo, é desconsiderada pelo
governo de Washington principalmente na Turquia, que é
um aliado militar dos EUA. A
guerra tribal entre hutus e
tutsis em Ruanda também foi
negligenciada durante muito
tempo.
No Oriente Médio, o estado israelense, a Arábia Saudita, a Jordânia, o Kuwait, o Egito e os Emirados Árabes são
aliados dos americanos. Em
troca do petróleo, o status quo
nos países é mantido em favor
de uma classe privilegiada.
(GY)

POR MARCELO IKEMORI
Há alguns anos, estava
contando sobre minha vida e
a onda de azar em que eu vivia para um grande amigo.
Reclamava dos erros que as
pessoas haviam cometido, da
falta de sorte em meus empreendimentos, das dificuldades nos relacionamentos, dos
problemas financeiros, da
política brasileira, da economia mundial. Tudo e todos
conspiravam contra mim.
- Você já viu alguém com
tanto azar como eu? Sempre
faço tudo certinho, por que
tudo dá errado? Por que todos conseguem alcançar o
sucesso e a felicidade, menos
eu?
Como bom amigo, este senhor de idade me perguntou
se eu REALMENTE queria
saber sua opinião. Em caso
de resposta negativa ele ficaria quieto e me pouparia de
sair magoado, mas, como eu
disse que sim... tive que escutar algumas verdades.
Para começar, não existe
sorte. O que nós conhecemos
como sorte é uma combinação de preparo e oportunidade. Até ganhar na Megasena
é uma questão de você se preparar (fazendo a aposta) e de
oportunidade (sair os números que você apostou). De
nada adianta culpar o azar!
Se nós não estivermos prontos, até a melhor das idéias
tende a se perder por falta de
preparo. Temos que estudar,
pesquisar e analisar para sabermos aproveitar quando a
oportunidade surgir.
Outra coisa que temos
que ter em mente é que tudo
depende muito mais de
transpiração do que de inspiração. Dependemos do nos-

so esforço no dia-a-dia para
atingirmos o sucesso! É com
uma pedra de cada vez que
construímos nosso castelo.
De nada adianta ficarmos esperando. Temos que batalhar,
carregar o fardo, aceitar as
responsabilidades e agirmos!
Ficar chorando pelos cantos
não resolve o problema!
- E você acha que eu não
sei disso? Que eu não me esforço? – indaguei.
- Bom, que você se esforça, eu não tenho dúvidas, mas,
será que um pouco de humildade não seria importante?
Os erros não são cometidos
pelos outros, assumir sua parcela de culpa pela derrota
também é importante. Todos
os problemas têm uma causa, um motivo. Todos os erros servem para aprendermos
algo a mais. Se tivermos isto
na cabeça, alcançar o sucesso será muito mais fácil! Não
basta ficarmos resmungando,
nem chorando, temos que
agir! Erga a cabeça e vá em
frente!
O resultado final foi ele
me ver indo embora bravo,
com o ego ferido. Passamos
algum tempo sem nos falarmos, o que ele me disse me
deixou magoado, mas, também me motivou a lutar mais,
a aprender com meus erros,
a analisar melhor o meu comportamento e principalmente,
a reavaliar minhas escolhas.
O sermão havia servido para
“abrir meus olhos”.
Meses atrás estive no funeral deste grande amigo. E
tudo o que consegui sentir foi
uma grande alegria por ter tido
um amigo tão sincero quanto
ele. E tudo o que eu sempre
tive vontade de dizer a ele se
resume em uma palavra:
– OBRIGADO!

Ikemori & Kora Consultoria e Assessoria
Rua. da Glória, 279, 8º and., cj. 84
Tel. (11) 3275-1464 / 3275-0432
marceloikemori@terra.com.br

OPINIÃO

A questão da maioridade penal
*SHIGUEYUKI YOSHIKUNI
Há pessoas que julgava
coerentes em suas atitudes,
como o senador petista
[Eduardo] Suplicy. Sempre fui
seu eleitor. Mas diante do seu
procedimento ante a aprovação preliminar da lei de maioridade, nunca mais, com o
meu voto, irá exercer cargo
algum. Alguém como ele que
exerce tão alta função não
pode praticar tais macaquices,
principalmente numa casa de
lei como é o Senado. Se já
tinha certa ressalva quanto
aos políticos, agora...
Depois, não sei como podem dizer que alterada a idade para mais para alguém ser
penalmente condenado o índice de crime não vai diminuir. Essa lei se implantada só
poderá trazer à tona seus frutos daqui a alguns anos.
Afirmar que o crime não
vai diminuir é um truísmo.
Diante da situação reinante
no país, sem emprego condizente para se sustentar a si e
aos seus, o cidadão parte para
o crime. Não precisa ser especialista na área para constatar isso. Além disso, a elite
– altos escalões da justiça,
delegados – tem mostrado
que o crime compensa. A tevê
vem exibindo até a exaustão

uma mocidade vivendo na
ociosidade e bem, com mulheres, bebidas e drogas sem
a necessidade de trabalhar. E
quem não quer imitar a vida
desses privilegiados?
A diminuição da idade penal tem objetivo mais amplo:
não deixar impunes crimes
que têm abalado à sociedade. Pelos menos enquanto
eles estivem na cadeia teremos a ilusão de estarmos um
pouco seguros.
O governo é contra diminuir a idade penal, apesar dos
reclamos da sociedade. É só
consultá-la para verificar que
a maioria é a favor. No entanto, não poderia ser de outra forma a maneira de pensar do governo. Se convertida em lei, vai precisar de mais
cadeias, mais pessoal, o que
significa mais despesas.
O povo que se dane. Estamos indefesos. O bandido
e o menor delinqüente podem
andar armados. Há lógica.
Afinal o revólver é o instrumento de trabalho deles. O
cidadão, honesto, trabalhador,
não. E salve-se quem puder.
*Shigueyuki Yoshikuni é jornalista
e reside em Lins (SP)
** Os artigos assinados não expressam, necessariamente, a opinião do
Jornal Niipak

DIPLOMACIA

Aurélio visita San Domingo
O vereador Aurélio Nomura (PV), juntamente com os
empresários Ricard Akagawa
e Carlos Amorim, retornaram
ao Brasil no dia 1º de maio da
República Dominicana, onde
estiveram por sete dias, à convite do Ministério das Relações
Exteriores daquele país.
A visita foi a precursora da

missão econômica brasileira
que visitará a República Dominicana ainda neste semestre. Além de tratar dos preparativos para o estreitamento
político e de cooperação mútua, a visita teve como objetivo celebrar um convênio de
cidades irmãs São Paulo e San
Domingo.

JORNAL NIPPAK
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GRIPE

Hospital Santa Cruz participa
da Campanha de Vacinação

Programação da NHK

DIVULGAÇÃO

07 – Segunda-Feira
06:00
06:30
08:13
08:15
08:30
08:35
09:25
10:00
10:05
10:10
10:30
10:35
11:00
11:05
11:40
11:45
12:00
12:20
12:45
13:00
13:05
13:15
13:20
13:35
14:00
14:05
14:55
15:00
15:15
15:20
15:25
15:55
16:00
16:05
16:59
17:00
17:15
17:59
18:00
18:10
18:35
18:45
19:00
19:30
19:56
20:00
20:54
20:55
21:00
22:00
22:50
23:00
23:25
23:30
00:10
00:53
00:55
01:15
01:45
02:00
02:10
02:35
02:50
03:00
03:15
03:50
03:58
04:00
04:15
04:20
04:25
04:35

Tanka Poetry
News: Good Morning, Japan
World Weather
Drama Serial “Dondohare” Eps. 31
News & Weather
Have a Good Day!
News: Good Morning, Japan (R)
News & Weather
Overseas Safety Information
The Ultimate Cuisine
Micro World (R)
My Gardening
News & Weather
NHK Overseas Network
Asian Word Traveller
Drama Serial Encore “Sakura”
Eps. 31
News
Live from Your Hometown
Drama Serial “Dondohare”
Eps. 31 (R)
News
Fun with English
PythagoraSwitch Mini
Peek-a-boo
With Mother
News & Weather
Good Afternoon Japan
TV Exercise
NHK News
World Weather
World Heritage 100
Tokyo Market Information
Overseas Safety Information
News & Weather
Hello from Studio Park
World Weather
NHK News
World Strollers (R)
World Weather
News
Power of Music
Mini Program
Walking the Koshukaido
NHK News 7 (B)
Today’s Close-up
World Weather
Undecided
World Weather
Japanese Traditional Music
News Watch 9 (B)
NHK Special
Pa Pa Saurus
The Mark of of Beauty (B)
World Music Album
News & Sports
Shibuya Live Stage: That’s Enka!
World Weather
Business Frontline
News Today 30 Minutes (E)
Health for Today
NHK News
Forerunning Business Minds
News Today Asia (E)
Points at Issue
NHK News
Holiday Nippon
Mini Program
World Weather
NHK News
Overseas Safety Information
Kiddie Craft
Fun with Japanese
With Mother (R)

08 – Terça-Feira
05:00
05:15
06:00
06:30
08:13
08:15
08:30
08:35
09:25
10:00
10:05
10:10
10:35
11:00
11:05
11:15
11:40
11:45
12:00
12:20
12:45
13:00
13:05
13:15
13:20
13:35
14:00
14:05
14:55
15:00
15:15
15:20
15:25
15:55
16:00
16:05
16:59
17:00
17:15
17:59
18:00
18:10
18:45
19:00
19:30
19:56
20:00
20:30
20:59
21:00
22:00
22:43
22:45

NHK News
Hello from Studio Park (R)
Haiku Poetry
News: Good Morning, Japan
World Weather
Drama Seria l”Dondohare” Eps. 32
News & Weather
Undecided
News: Good Morning, Japan (R)
News & Weather
Overseas Safety Information
Today’s Menu
Fashionable Living
News & Weather
Living Well at 100
Hobbies and Leisure
Everyday Tips
Drama Serial Encore “Sakura”
Eps. 32
News
Live from Your Hometown
Drama Serial “Dondohare” Eps.32 (R)
News
Fun with English
PythagoraSwitch Mini
Peek-a-boo
With Mother
News & Weather
Good Afternoon Japan
TV Exercise
NHK News
World Weather
World Heritage 100
Tokyo Market Information
Overseas Safety Information
News & Weather
Hello from Studio Park
World Weather
NHK News
Childhood Memories (R)
World Weather
News
Whiz-Kids TV MAX
Walking the Koshukaido
NHK News 7 (B)
Today’s Close-up
World Weather
Extracurricular Lesson (R)
Japan on Site
World Weather
News Watch 9 (B)
NHK Song Concert
World Weather
Tsurube’s Salute to Families

23:30 News & Sports
00:10 Shibuya Live Stage: Japanese
Narrative
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Little Trips (R)
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 The Moment History Changed (R)
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

15:55
16:00
16:05
16:59
17:00
17:15
17:59
18:00
18:10
18:45
19:00
19:30
19:56
20:00
20:30
20:59
21:00
22:00

09 – Quarta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: The Knowledge
Master
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 33
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Enjoying Hot Springs
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”
Eps. 33
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.33 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
16:59 World Weather
17:00 NHK News
17:15 Art Labyrinth (R)
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Walking the Koshukaido
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Top Runners
20:44 World Weather
20:45 Micro World
20:50 Meet the Legend
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Science for Everyone
22:43 World Weather
22:45 Professionals
23:30 News & Sports
00:10 Shibuya Live Stage: Music
Paradise
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Law and Laughter (R)
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Tsurube’s Salute to Families (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

10 – Quinta-Feira
05:00
05:15
06:00
06:25
06:30
08:13
08:15
08:30
08:35
09:25
10:00
10:05
10:10
10:35
11:00
11:05
11:15
11:40
11:45
12:00
12:20
12:45
13:00
13:05
13:15
13:20
13:35
14:00
14:05
14:55
15:00
15:15
15:20
15:25

NHK News
Hello from Studio Park (R)
The Mark of Beauty
Baby Care Tips
News: Good Morning, Japan
World Weather
Drama Serial “Dondohare” Eps. 34
News & Weather
Have a Good Day!
News: Good Morning, Japan (R)
News & Weather
Overseas Safety Information
Today’s Menu
Fashionable Living
News & Weather
Pottery Dream Atelier
Hobbies and Leisure
Everyday Tips
Drama Serial Encore “Sakura”
Eps. 34
News
Live from Your Hometown
Drama Serial “Dondohare” Eps.34 (R)
News
Fun with English
PythagoraSwitch Mini
Peek-a-boo
With Mother
News & Weather
Good Afternoon Japan
TV Exercise
NHK News
World Weather
World Heritage 100
Tokyo Market Information

22:43
22:45
23:30
00:10
00:53
00:55
01:15
01:45
02:00
02:10
02:35
02:50
03:00
03:15
03:58
04:00
04:15
04:20
04:25
04:35

Overseas Safety Information
News & Weather
Hello from Studio Park
World Weather
NHK News
Professionals (R)
World Weather
News
Whiz-Kids TV MAX
Walking the Koshukaido
NHK News 7 (B)
Today’s Close-up
World Weather
Songs of Our Generation
Neo-Office Chuckles
World Weather
News Watch 9 (B)
Thursday Samurai Drama
“Sword Fights of Jubei Yagyu:
The Last Duel” Eps. 5
World Weather
The Moment History Changed
News & Sports
Shibuya Live Stage: That’s
Comedy!
World Weather
Business Frontline
News Today 30 Minutes (E)
Health for Today
NHK News
Mythical Japan
News Today Asia (E)
Points at Issue
NHK News
NHK Song Concert (R)
World Weather
NHK News
Overseas Safety Information
Express Yourself! Mini
Fun with Japanese
With Mother (R)

11 – Sexta-Feira
05:00
05:10
05:15
06:00
06:25
06:30
08:13
08:15
08:30
08:35
09:25
10:00
10:05
10:10
10:35
11:00
11:05
11:15
11:40
11:45

03:58
04:00
04:15
04:20
04:25
04:35

NHK News
Mini Program
Hello from Studio Park (R)
Enjoy Learning: Real Life Stories
Baby Care Tips
News: Good Morning, Japan
World Weather
Drama Serial “Dondohare” Eps. 35
News & Weather
Have a Good Day!
News: Good Morning, Japan (R)
News & Weather
Overseas Safety Information
Today’s Menu
Fashionable Living
News & Weather
Meet the Legend (R)
Hobbies and Leisure
Everyday Tips
Drama Serial Encore “Sakura”
Eps. 35
News
Friday Variety
Drama Serial “Dondohare” Eps.35 (R)
News
Fun with English
PythagoraSwitch Mini
Peek-a-boo
With Mother
News & Weather
Good Afternoon Japan
TV Exercise
NHK News
World Weather
World Heritage 100
Tokyo Market Information
Overseas Safety Information
News & Weather
Hello from Studio Park
World Weather
NHK News
Weekend Japanology (B)
World Weather
News
Whiz-Kids TV MAX
Walking the Koshukaido
NHK News 7 (B)
Undecided
Mini Japanese Lessons
Mini Program
World Weather
News Watch 9 (B)
Premium 10
Japan’s Academia
News & Sports
Cool Japan
Business Frontline
News Today 30 Minutes (E)
World Music Album Selection
NHK News
Japan Fishing Travels
News Today Asia (E)
Points at Issue
NHK News
Thursday Samurai Drama
“Sword Fights of Jubei Yagyu:
The Last Duel” Eps. 5 (R)
World Weather
NHK News
Overseas Safety Information
Express Yourself! Mini
Fun with Japanese
With Mother (R)

05:00
05:10
05:15
06:00
06:25
06:30
08:13
08:15
08:30
09:00
09:30
10:00
10:05

NHK News
Exercise for Everyone
Hello from Studio Park (R)
Enjoy Learning: History at Hand
Baby Care Tips
News: Good Morning, Japan
World Weather (E)
Drama Serial “Dondohare” Eps. 36
NHK Weekly News
Check Your Life Budget
Extracurricular Lesson
News & Weather
Songs for Everyone

12:00
12:20
12:45
13:00
13:05
13:15
13:20
13:35
14:00
14:05
14:55
15:00
15:15
15:20
15:25
15:55
16:00
16:05
16:59
17:00
17:15
17:59
18:00
18:10
18:45
19:00
19:30
20:45
20:50
20:59
21:00
22:00
23:00
23:30
00:10
00:55
01:15
01:45
02:00
02:10
02:35
02:50
03:00
03:15

12 – Sábado

10:10
10:54
10:55
11:00
11:39
11:40
11:45
12:00
12:15
12:40
12:45
13:00
13:05
13:50
14:00
14:10
14:55
15:00
15:10
15:39
15:40
16:00
16:10
16:55
17:00
17:10
18:00
18:10
18:42
18:45
18:55
19:00
19:30
19:59
20:00
20:45
21:00
22:00
22:10
22:53
22:55
23:00
23:10
23:40
00:00
00:25
00:55
01:00
01:10
01:40
02:00
02:10
02:40
03:00
03:10
04:30

Weekend Japanology (B, R)
World Weather
Overseas Safety Information
Around Japan Again
World Weather
Japanese Traditional Music (R)
Drama Serial Encore “Sakura”
Eps. 36
News
Law and Laughter
Micro World
Drama Serial “Dondohare” Eps.36 (R)
News
Historical Drama “Furinkazan”
Eps. 18 (R)
Enjoying Hot Springs (R)
NHK News
World Strollers
World Music Album
NHK News
J-MELO (E)
World Weather (E)
Insight & Foresight (E)
NHK News
Treasures of Japan: Okinawa’s
Legendary Martial Arts (B)
Mini Japanese Lessons
News
Undecided
News
News for Kids Weekly
Our Favorite Songs
Pottery Dream Atelier (R)
Overseas Safety Information
NHK News 7 (B)
Can You Speak English?
World Weather
Exploring World Heritage
News & Weather
Saturday Drama “Starry Sky
Hospital” Eps. 6 (Final)
NHK News
Tonight with Kiyoshi
World Weather
Asian Word Traveller
NHK News
Nature Wonder Land
Inspiring Lives: Europe
Saturday Sports News
MUSIC JAPAN
Overseas Safety Information
NHK News
WHAT’S ON JAPAN (B)
Getting into Nihongo
NHK News
Battle for Laughs
The Ultimate Cuisine (R)
NHK News
Go & Shogi Journal
Japanese Narrative Art

13 – Domingo
05:00
05:10
05:55
06:00
06:15
06:50
07:00
07:45
07:59
08:00
08:25
08:57
09:00
10:00
10:05
10:50
10:55
11:00
11:59
12:00
12:15
13:00
13:05
13:35
14:00
14:10
14:55
15:00
15:10
15:30
15:59
16:00
18:00
18:10
18:40
18:55
19:00
19:30
19:59
20:00
20:45
21:00
21:49
21:55
22:00
22:10
23:00
23:40
00:00
01:00
01:10
01:55
02:00
02:10
02:35
02:40
03:00
03:10
03:55
04:00
04:10

NHK News
Sunday Art Museum
Asian Word Traveller
News & Weather
What’s New on Japanese Food
TV Exercise
News: Good Morning, Japan
Natural Grandeur of the East
World Weather (E)
Little Trips
Business Compass
World Weather
Sunday Debate
News & Weather
Japan’s Potential
World Heritage 100
Overseas Safety Information
Time for a Hobby
World Weather
News
NHK Amateur Singing Contest
News
Comedy Hour
With Mother
NHK News
Deciphering Science
World Music Album
NHK News
Beautiful Peaks of Japan
Nature Wonder Land (R)
World Weather
Grand Sumo Summer
Tournament at Ryogoku (B)
News
Junior High School Diary
World Heritage 100 Selection
Overseas Safety Information
NHK News 7 (B)
Battle for Laughs (R)
World Weather
Historical Drama “Furinkazan”
Eps. 19
News & Weather
NHK Special
World Weather
World Heritage 100 (R)
NHK News
Pop Music Club
This Week and You
NY Streets
Sunday Sports News
NHK News
NHK Amateur Singing Contest (R)
Overseas Safety Information
NHK News
Grand Sumo Summer
Tournament Highlights
Mini Japanese Lessons
Three-month English Lessons
NHK News
Historical Drama “Furinkazan”
Eps. 19 (R)
Our Favorite Songs (R)
NHK News
Internet Agora

***Programação sujeita a alteração sem
aviso prévio***

O Hospital Santa Cruz participará
mais uma vez da
Campanha de Vacinação Contra a
Gripe, promovida
pelas Secretarias
de Estado e do
Município da Saúde. A vacinação é
gratuita e é destinada a pessoas com
60 anos ou mais. Vacina será
No Hospital
Santa Cruz a Campanha acontece nos dias 5 e 6 de maio (sábado e domingo), das 8 às 17
horas. O local de vacinação
será o prédio do Serviço de
Check-up. É importante levar
o RG original e a carteirinha de
vacinação.
Esta é a quinta vez consecutiva que o Hospital Santa

aplicada de forma gratuita

Cruz participa desta importante campanha. No ano passado
foram aplicadas 1.416 doses.
O Hospital Santa Cruz fica
na Rua Santa Cruz, 398, Vila
Mariana (próximo à estação
Santa Cruz do metrô). Mais
informações pelo telefone
5080-2489 /2421 / 2260 (horário comercial).

SOLIDARIEDADE

Soho promove Campanha
Beneficente no Jabaquara
Amanhã (6 de maio), das
9h às 16h, profissionais do
Soho Cabeleireiros irão realizar cortes de cabelo e sessões
de “Quick Massages” por R$
7,00 e esmaltações por R$
3,00, na Praça Alfredo Egídio
de Souza Aranha, em frente ao
metrô Conceição.
Toda a renda obtida com o
evento será revertida para a
Casa Maria de Nazareth, uma
entidade sem fins lucrativos que
promove atendimento médico e
odontológico para os moradores da Favela Heliópolis, com
cerca de 70 mil habitantes.
Promover ações voltadas
para o bem-estar e desenvol-

vimento da sociedade faz parte da filosofia do Soho. Além
desse tipo de campanha, que
é realizada quatro vezes ao
ano, os excepcionais da entidade Kodomo-no-sono e os
idosos da casa de repouso
Ikoi-no-sono recebem gratuitamente cortes de cabelo, todo
terceiro domingo de cada mês.
SOHO SOLIDÁRIO NO
JABAQUARA
QUANDO: 06 DE MAIO
HORÁRIO: DAS 9 ÀS 16H
ONDE: PRAÇA ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA
ARANHA (AV. ENGENHEIRO ARMANDO DE
ARRUDA PEREIRA, ALTURA DO Nº 1000)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3170-4199

PROJETO

Grupo de ópera japonês estuda
vinda ao Brasil em 2008
O grupo japonês “The Opera Kisetsukan” é uma das prováveis atrações para as comemorações do centenário em
2008. Na última semana, o diretor-geral da companhia,
Norihito Iseya, e o empresário
brasileiro do grupo, Okito
Fugiwara, estiveram em São
Paulo, Londrina e Curitiba para
encontro com autoridades da
comunidade e estudo dos possíveis locais para apresentações. A passagem por três cidades brasileiras foi uma exigência do Ministério da Educação do governo japonês para
apoiar o projeto. Com 15 anos
de carreira, o grupo pretende
trazer cerca de 25 profissionais,
dentre tenores, sopranos e ba-

rítonos, além de dançarinos e
lutadores de sumô.
“O objetivo é apresentar
músicas folclóricas antigas
para despertar a nostalgia das
pessoas”, afirma Fugiwara,
que esteve com Iseya no Jornal Nippak após visita aos
teatros do Bunkyo e o São
Pedro. Com apresentações na
Espanha e Itália no currículo,
o grupo visita o País pela primeira vez em homenagem aos
imigrantes japoneses. “Estou
fazendo uma pesquisa sobre
quais as músicas mais interessantes para o público. O repertório terá ênfase nas canções
mais antigas para a participação da platéia”, complementa
Iseya.

UNDOKAI

Associações realizam 5º
edição de evento amanhã
Neste domingo (06) acontece o 5º Undokai de Confraternização no Centro Cultural
Okinawa do Brasil, em Diadema, região metropolitana de
São Paulo. Uma realização
anual do Seinenbu das Associações Tohoku-Hokkaido,
grupo que envolve as sete províncias do norte do Japão.
A ocasião é uma iniciativa
dos próprios jovens kenjinkais
de Akita, Aomori, Fukushima,
Hokkaido, Iwate, Miyagi e
Yamagata. “Acho muito bom
o intercâmbio entre eles e essa
animação para realizar o evento. Fico contente em ver os
jovens manterem as tradições
e levar os kenjinkais para frente”, ressalta o presidente do
Iwate Kenjinkai Hiroaki Tida.
O tradicional evento
nipônico terá um dia inteiro
repleto de atividades voltadas
à família. Gincanas como corridas de 50 e 100 metros, procurar noivo (a) ou sogro (a),
caça objetos, cabo de guerra
e muitas outras irão garantir a
diversão de crianças e adultos

de todas as idades.
Além das brincadeiras e a
farta distribuição de brindes, a
organização prepara um
workshop de Yosakoi Soran, a
qual todos poderão participar.
E enquanto recuperam o fôlego para brincar mais um pouco, o público irá se entreter
com as apresentações de taikô
e bon odori, e passear pelo
bazar.
E já que o undokai é um
costume japonês e as atrações
mostram os traços típicos da
cultura, o baiten (praça de alimentação) não poderia ficar de
fora. Obentôs serão servidos
no almoço para os participantes carregarem as baterias.
Sem esquecer das bebidas,
churrasco, pastéis e sorvete
que irão complementar a refeição, bem como servir de
petiscos ao longo do dia.
HORÁRIO: DAS 9H ÀS 16H30
LOCAL: CENTRO CULTURAL OKINAWA
DO BRASIL
ENDEREÇO: AV. SETE DE ABRIL, 1670 –
DIADEMA – SP
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Festival dos Meninos é atração no
Pavilhão Japonês em São Paulo
DIVULGAÇÃO

C

om a nova ala expositiva do Pavilhão Japonês no Parque do Ibirapuera inaugurada esta semana, a Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assistência Social (Bunkyo), o Instituto Paulo Kobayashi e a JCI
Brasil-Japão realizam neste final de semana (05 e 06) o Festival dos Meninos.
Um evento que irá divertir
crianças e adultos com apresentações de taikô e da arte
marcial kenjutsu, além das exposições de koinobori, yoroi
kabuto, gogatsu ninguio, maquetes de castelos, nishikigoi e
mangá. Sem esquecer é claro,
da exibição do acervo do Consulado do Japão de brinquedos
tradicionais nipônicos.
Tradicionalmente conhecido como Kodomo no Hi (dia
das crianças), o Festival celebra o dia dos meninos. O evento tem a finalidade de encorajar a masculinidade, a vitória
sobre as dificuldades da vida
e o êxito nas empreitadas.
Embora tenha sofrido alterações no nome no período
pós-guerra, manteve-se a tradição de pendurar flâmulas em
forma de carpas voadoras
(Koinobori), símbolos de sucesso, no exterior das residências, enquanto a parte interna
é enfeitada pelos bonecos
guerreiros (Mushaningyo).
E como a festa é voltada
aos garotos, nada mais justo
que animar a molecada com
workshops de origami, comandada pela Aliança Cultural
Brasil - Japão, mangá, ministrada Escola Mangá Japan
Sunset e takô (pipa), liderada
por Ken Yamazato, que na
ocasião também irá mostrar alguns de seus trabalhos.
Em meio a tanta diversão,

Atividades culturais farão a alegria das crianças durante os dois dias de evento no Pavilhão Japonês

as crianças poderão também
encantar os pais no cantinho
do kimono. Lá terão a possibilidade de vestirem o traje clássico japonês, enquanto os pais
disparam os flashes para guardar a recordação.
A partir deste ano, o Hinamatsuri (Festival das Meninas)
e o Kodomo no hi (Dia das
crianças – Festival dos Meninos) são festejados separadamente, uma parceria entre o
Consulado Geral do Japão com
o Pavilhão Japonês do Parque
do Ibirapuera. Até então, ambas eram comemoradas juntas
como “Dia das crianças”.
Reforma – Para quem for até
o Parque do Ibirapuera entreter-se com a programação do
evento, irá conferir também a
nova ala de exposição do Pavilhão Japonês. Com apoio do
Governo do Japão, o espaço
oriental ganha uma nova estrutura.

Logo na entrada, o visitante notará a diferença na elaboração das portas. E no interior, bases e vitrines móveis
mais resistentes expõe agora
os tesouros nipônicos. Além
de oferecer melhor visualização e valorização com a instalação de equipamentos de iluminação adequados a cada
mostruário. Com a parceria da
Jica (Agência de Cooperação
Internacional do Japão), o local recebe também câmeras
de segurança.
Para o presidente da comissão do Pavilhão Japonês,
Léo Ota, tais melhorias proporcionam uma estrutura mais
apropriada e segura para divulgar a cultura nipônica na sociedade brasileira. Assim, terá
boas condições de receber as
visitas em 2008, quando será
comemorado o Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.
“Essa iniciativa demonstra
a preocupação do Japão em di-

vulgar a cultura para o público
em geral. Com isso proporciona a integração entre dois povos. O reflexo disso é visto a
favor em diversos setores”,
destaca ele, acrescentando
ainda que “esse é o início de
um processo de desenvolvimento. Há projetos de ampliação do Pavilhão”.
O que resume toda essa reforma é a preservação e a conservação do ponto cultural japonês. E o fruto das mudanças
é o lançamento do livro “Pavilhão Japonês - Tradição e Modernidade”, que aborda o histórico e as particularidades de
cada obra do acervo, e ainda o
próprio lugar.
(Cibele Hasegawa)
LOCAL: PAVILHÃO JAPONÊS DO PARQUE
DO IBIRAPUERA - PORTÃO 10

DIA: 5 E 6 DE MAIO DE 2007 (SÁBADO
E DOMINGO)

HORÁRIO: 10H ÀS 17H
ESTACIONAMENTO PELO PORTÃO 3

Fundação Japão sedia
exposição ‘Sorriso Singelo’
DIVULGAÇÃO

De 05 a 12 de
maio, o Espaço
Cultural da Fundação Japão sedia
uma exposição de
57 obras inéditas
de Shinya Nobuyuki, especialista
na representação
de jizos, os santos
protetores das crianças, em estilo
sumiê
Os jizos são divindades budistas,
populares no Japão como santos
protetores das crianças. O artista
Shinya Nobuyuki,
que nasceu no
templo budista Joraku-ji, em Fukuo- Nobuyuki é especialista em arte sumiê
ka, especializou-se
na representação destes jizos dos workshops de cerâmica e
em estilo sumiê, utilizando tin- demonstrações de cerimônia
ta sumi sobre papel.
de chá.
Os jizobosatsu, mais conheO projeto é uma realização
cidos como Jizo, significam em da Associação para Comemoportuguês “estátua de pedra de ração do Centenário da ImiBuda”. Os japoneses tinham o gração Japonesa no Brasil,
costume de criar o jizo e com participação da Fundação
reverenciá-lo, pois era conhe- Japão e outras entidades.
cido como o deus íntimo dos
SORRISO SINGELO - O MUNDO
benefícios na Terra.
Vida longa, crescimento DE SHINYA NOBUYUKI
sadio e seguro das crianças, EXPOSIÇÃO: DE 05 A 12 DE MAIO, DAS
boa colheita e vitórias nas ba- 10 ÀS 18H (EXCETO DOMINGO, DIA 6)
talhas eram algumas das ra- WORKSHOPS DE CERÂMICA: DIA 05 E
zões que levavam os japone- 12/05 ÀS 13H30, 14H30 E 15H30
ses a reverenciar o jizo. No DEMONSTRAÇÃO DE CERIMÔNIA DO CHÁ:
Japão é comum encontrar este DIA 05 E 12/5 ÀS 14H00, 15H00 E
tipo de estátua pelas ruas e 16H00
estradas e até mesmo em áre- ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO
as metropolitanas, carregando JAPÃO (AV. PAULISTA, 37 – 1º ANDAR)
pedras preciosas na mão es- ACESSO PARA PORTADORES DE
querda e uma bengala na mão NECESSIDADES ESPECIAIS
ENTRADA GRATUITA
direita.
Durante a exposição será INFORMAÇÕES:
lançado o livro “Sorriso Singe- 11/3141-0110 / 3141-0843
lo”, e também estão programa- SITE: WWW.FJSP.ORG.BR
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Gafanhoto caramelizado é a nova
opção de entrada no Ten Kai
JORNAL NIPPAK

GASTRONOMIA

Banri reabre restaurante e aposta em
atrativos para clientes da mercearia
MARCUS IIZUKA

N

os últimos doze anos,
o Banri funcionou
como mais uma mercearia instalada na movimentada rua Galvão Bueno, no
bairro da Liberdade. No final
do mês de abril, o estabelecimento voltou às raízes e
reinaugurou o serviço de restaurante, que fez a fama do
local por várias décadas.
A casa continua no comando da família Yen, que assumiu o ponto em 1979 - mas que
desde o início dos anos de 1960
já pertencia a parentes. A terceira geração seguiu os mesmos passos e é o neto mais
velho, William Lin, um dos responsáveis pela modernização
do estabelecimento.
Quem for ao Banri encontrará um serviço completo de
atendimento. Antes de se diri- Linguado com legumes é uma das opções “bem servidas” do recém-inaugurado restaurante
gir à mercearia e fazer as comções dos Yen também chegapras, os clientes podem optar
ram ao chá e na receita da fapor um rápido café expresso
mília mistura-se ingredientes
ou então experimentar salgacomo flor de jasmim e folhas
dos diferenciados, como a
e sementes de tahiti.
pamonha chinesa, preparada
com arroz motigome. Se a
Recordações – Freqüentador
fome aumentar, basta subir ao
de eventos e de associações
mezanino e escolher entre as
da comunidade nipo-brasileira,
diversas opções de pratos típicos chineses oferecidas no resLin relembra o motivo que fez
taurante.
a família fechar o restaurante
Além do cardápio à la carte,
e investir no ramo de merceano qual podem ser encontraria. Ele, que foi criado com
dos os saborosos risoto chop
amigos nikkeis e cresceu no
suey (R$ 13,50), lula com lebairro que virou marco da
gumes (R$ 26,00) e linguado
grande presença de imigrantes
com legumes (39,00), há tam- Para refrescar, sucos que misturam variedades de frutas e gengibre japoneses em São Paulo, rebém os “kits”, perfeitos para
corda a onda de violência que
tas de pessoas de diversas re- tomou conta da região na déquem está com
giões”, justifica.
pouco tempo ou
cada de 90.
No que depender do esforque queira uma
“Os roubos eram noturnos
ço e da criatividade da família, e aconteciam por volta das 23
opção mais baranão vão faltar atrativos para horas, quando estávamos feta. “É ótimo para
quem queira dar uma descan- chando o restaurante. Por isso,
atender trabalhasada durante o passeio pelo optamos pela mercearia, que
dores da região,
bairro. É no café, instalado logo fechava mais cedo. Foi uma
que tem entre uma
na entrada do estabelecimen- pena porque não havia tantos
hora e uma hora e
to, que os visitantes poderão restaurantes orientais naquela
meia de almoço e
apreciar criações como o café época e vinham pessoas de
que ainda preciBanri (R$ 4,30), feito com ex- todos os bairros para comer no
sam fazer outras
presso, leite, sakê, açúcar Banri”.
coisas nesse perímascavo e gergelim. Há tamodo. São pratos
(Luciana Kulba)
bém combinações com whisky,
rápidos, como o
licor e chantilly, ou limão e BANRI
bentô japonês,
chantilly.
mas com alimenRUA GALVÃO BUENO, 160 – LIBERDADE
Para refrescar, a dica é HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
tos quentes”, expliexperimentar o Jelly Coffee MERCEARIA E CAFÉ – DE SEGUNDA A
ca Lin.
(drink gelado de café) ou os DOMINGO, DAS 8H ÀS 20H30.
As combinadeliciosos sucos especiais (R$ RESTAURANTE – DE SEGUNDA A DOMINGO,
ções (todas no va4,00) disponíveis em três op- DAS 11 H ÀS 14 H 30 ( EM BREVE O
lor de R$ 14,50)
ções: manga, laranja e horte- RESTAURANTE IRÁ FUNCIONAR TAMBÉM NO
variam de acordo
lã; manga, maça e pêssego; ou PERÍODO DAS 18H ÀS 22H)
com o dia da semana e fica a car- Serviço de cafeteria oferece drinks com o grão maracujá, maça, pêssego e INFORMAÇÕES:
gengibre, todos adoçados com 11/3208-7232 – WWW.BANRI.COM.BR
go dos clientes escolher os acompanhamentos - nheiro para sair e comprar al- leite condensado. As invenentre eles frango xadrez, cos- gumas coisas, mas quando sentela suína ao molho de laranja tavam para comer, tinha de ter
e gergelim, peixe ensopado e fartura”.
Qualidade da comida, amomelete com camarão - que
serão servidos juntamente com biente moderno, bom atendimento e porções bem servidas
arroz branco e salada.
são alguns dos pontos que o
A La Yen – Os pratos no Banri proprietário resolveu investir
são bem servidos e seguem o com o intuito de atrair turistas.
pensamento de Lin de que chi- “Quero atender orientais tamnês gosta mesmo é de fartura bém, mas quero resgatar a
na mesa. “O maior prazer do comida tradicional chinesa e
chinês é comer. Eles imigra- levar aos turistas. A Liberdaram ao Brasil com a idéia de de está no roteiro turístico de
trabalhar e podiam não ter di- São Paulo e recebemos visi-

O cardápio com
mais de 160 opções do restaurante japonês Ten Kai,
no Rio de Janeiro,
acaba de receber
uma novidade, um
tanto quanto exótica. O proprietário
e
engenheiro
Cesar Hasky agora tem mais uma
opção para sugerir
de entrada aos
amigos e freqüentadores da casa:
Tsukudami Inago.
Caso não pergunte antes o que
seja o prato, o cliente poderá ter
uma grande surpresa quando forem
colocados na mesa Hasky: “não é nada assustador”
gafanhotos caramelizados. “Se você experi- ta italiana La Mia Casa, que
mentar, vai gostar. Não é nada dedicou seis páginas sobre a
assustador; pelo contrário, é arquitetura do restaurante. Há
uma curiosidade a conferir”, cerca de dez meses, a unidade
da zona sul, em Ipanema, mugarante o carioca.
Os gafanhotos são impor- dou de endereço. O projeto sotados do Japão e o modo de fisticado da reforma do espaço
preparo torna os insetos ado- é assinado pelo arquiteto Ivan
cicados e, segundo Hasky, Rezende e conta com luminárias importadas de Nova York,
muito apetitosos.
Recentemente, o restauran- do museu de Isamu Noguchi.
te recebeu a visita do antropólogo Naomichi Ishige e do chef TEN KAI
Ayao Okamura, que estiveram IPANEMA:
na cidade para a série de RUA PRUDENTE DE MORAES, 1.810 –
eventos promovida pela Fun- (21) 2540-5100
dação Japão. “Eles vieram jan- ABERTO DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 19H A
tar no Ten Kai e ficaram im- 1H; SÁBADO, DAS 13H À 1H E DOMINGOS E
pressionadas com a qualidade, FERIADOS, DAS 13H À 0H
variedade e frescor dos peixes, CENTRO:
bem como a variedade do car- RUA SENADOR DANTAS, 75 –
dápio”, afirma o proprietário. (21) 2240-5898
A casa também foi desta- ABERTO DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 11H
que na edição de abril da revis- ÀS 16H

DIA DAS MÃES

Shundi & Tomodachi oferece rosa
de sashimi com flocos de ouro
DIVULGAÇÃO

Para comemorar
o Dia das Mães, o
Shundi & Tomodachi irá presentear todas as mães
que almoçarem ou
jantarem no restaurante no dia 13 de
maio (domingo) com
uma entrada feita à
base de sashimi de Mães serão presenteadas com o prato
atum servido em
formato de rosa e decorada Tomodachi III (R$ 160,00 para
com flocos de ouro.
duas pessoas).
No comando do restaurante estão os chefs Koji SHUNDI & TOMODACHI
Yokomizo e Ronaldo Imae, que RUA DR. MÁRIO FERRAZ, 402 – ITAIM
apresentam opções como o BIBI – 11/3078-6852
menu-degustação (omakassê), H ORÁRIO DE FUNCIONAMENTO : DE
com pratos quentes e frios em SEGUNDA A QUARTA, DAS 12H ÀS 14H30
pequenas porções, nas versões E DAS 19H À 1H; DE QUINTA A SÁBADO,
Tomodachi I (R$ 90,00 por DAS 12H ÀS 14H30 E DAS 19H ÀS 2H;
pessoa), Tomodachi II (R$ DOMINGO, DAS 12H ÀS 22H
130,00 por pessoa) e COUVERT: R$ 5,00
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DUAS RODAS

AUTOMÓVEIS

Nissan Motors anuncia
resultados financeiros

Nova XT 660R é destaque da
Yamaha para mercado nacional
DIVULGAÇÃO

U

ma das motos líder de
vendas em sua categoria acaba de chegar ao
mercado nacional mais atraente. Trata-se da Yamaha a XT
660R versão 2007, que traz
novo um grafismo, mais moderno e arrojado e de tonalidades mais vivas. A XT 660R
na cor preta, por exemplo, faz
um contraste com detalhes em
laranja. Já a trail da Yamaha
na opção azul mistura o marinho com o petróleo. Mas, a XT
660R continua com as mesmas
características que a consagraram no Brasil e no mundo.
Além da novidade em relação à cor, a moto também
mostra o porque é considerada uma das mais completas. O
display no painel é de cristal
líquido, multifuncional. Com
uma rápida olhada é possível
identificar todas as informações necessárias para a navegação, como velocidade,
hodômetro total ou parcial.
Também estão disponíveis dados sobre temperatura e estado do motor, piscas, combustível na reserva, luz alta, ponto
morto e luz-espia para indicar
a ativação do sistema de imobilização. Este último é um dos
atrativos: ao tirar a chave da
ignição, o sistema entra em
ação, bloqueia a partida e só é
desativado quando a chave é
novamente introduzida.
Na seqüência, quem desperta atenção é o motor, com

Além da novidade em relação à cores, a moto também traz itens como display de cristal líquido
arrefecimento líquido, equipado com um sistema de injeção
eletrônica desenvolvido pelos
engenheiros da Yamaha exclusivamente para esta máquina.
É um propulsor monocilíndrico leve e compacto, porém
muito potente. Ele é capaz de
gerar impressionantes 5,95
kgf.m de torque a 5.250 rpm e
atingir a potência máxima de
48 cv a 6.000 rpm. O resultado é fruto da eficácia do processo de admissão, um longo
injetor de 82,1 milímetros com
12 furos que insere a mistura
ar-combustível liberada pela

borboleta de 44 milímetros de
diâmetro no corpo do acelerador.
O cabeçote da XT 660R é
equipado com duas válvulas de
entrada com 38 milímetros, inclinadas a 20º para otimizar o
desempenho do fluxo de gases,
que dentro do cilindro com revestimento cerâmico é comprimido pelo pistão forjado a uma
taxa de 10:1.
Antes de serem liberados,
os gases queimados atravessam os duplos cotovelos do
escape até alcançar os dois
catalisadores e silenciosos

DIA 9

Vice-presidente da Embraer faz palestra para
jovens líderes no Nikkey Palace Hotel
O vice-presidente-executivo de desenvolvimento tecnológico e projetos avançados
da Embraer, Satoshi Yokota,
vai palestrar em encontro que
reunirá empresários, executivos e autoridades, no Nikkey
Palace Hotel, em São Paulo,
no próximo dia 9 de maio, às
19h30. Yokota vai falar sobre
o tema “Embraer: um exemplo de construção e
competitividade mundial”,
destacando a importância da
capacitação e renovação e
competitividade mundial, contando também a trajetória da
sua vida, seus 36 anos na
empresa. O evento é promovido pela Junior Chamber International Brasil-Japão, presidido por Leandro Hattori,
com o apoio da Câmara.
Satoshi Yokota, graduado
em engenharia eletrônica pelo
ITA – Instituto Tecnológico da
Aeronáutica, é também membro do conselho superior de
tecnologia da FIESP – Fede-

ração das Indústrias do Estado de São Paulo.
A Embraer, atualmente, é
a quarta maior fabricante de
aeronaves do mundo e uma
das maiores empresas exportadoras brasileiras. Com mais
de 37 anos de experiência em
projeto, fabricação, comercialização e pós-venda, a empresa já produziu cerca de 3.900
aviões, que hoje operam em 69
países, nos cinco continentes.
A Embraer foi a maior ex-

portadora brasileira entre os
anos de 1999 e 2001, e foi a
segunda maior empresa exportadora nos anos de 2002,
2003 e 2004. Atualmente sua
força de trabalho totaliza mais
de 19.265 empregados, 85,9%
baseados no Brasil e contribui para a geração de mais de
5.000 empregos indiretos.
Informações e inscrições
pelo e-mail evento@jcibrjp.org.br ou pelo tel.: 11/
9623-0502.

para chegar à atmosfera em
níveis tão ínfimos que jamais
foram alcançados por nenhuma outra máquina monocilíndrica.
O prazer ao pilotar uma XT
660R tem origem não apenas
em seu propulsor, mas no conjunto, que também proporciona conforto e segurança em
qualquer terreno. O chassi de
quadro tubular em aço tipo
Diamond duplo também é integrando ao reservatório de
óleo, sua rigidez acompanha
as necessidades exigidas pelo
desempenho do motor, sem
que haja aumento de peso e
de dimensões e perda de maleabilidade. A rigidez do conjunto fica completa com o garfo Paioli de 43 mm de diâmetro.

A Nissan Motor Co., Ltd.,
anunciou na última semana os
resultados financeiros do ano
fiscal de 2006, que terminou
em 31 de março de 2007. Conforme anunciado, a fim de promover transparência e consistência, a Nissan está padronizando os resultados de subsidiárias como Europa e México seguindo a mesma periodicidade de ano fiscal.
Na formalização, a montadora conseguiu uma Receita
Líquida de 10.468 trilhões de
ienes ($89.48 bilhões de dólares); Lucro operacional de
776.9 bilhões de ienes ($6.64
bilhões de dólares); Lucro líquido consolidado de 460.8 bilhões
de ienes ($3.94 bilhões de dólares); e uma Margem de lucro
operacional de 7,4%. Todos os
valores foram computados na
Bolsa de Tóquio, no Japão.
Com exceção da China e
Taiwan, em que períodos fiscais contábeis são definidos por
lei, todas as subsidiárias que
previamente terminavam seus
períodos em dezembro, foram
alinhadas com o período fiscal
consolidado que terminou em
março. Isso foi feito incluindo
um trimestre adicional referente ao período de Janeiro a
Março no resultado das subsidiárias que previamente utilizavam como base o ano calendário. A adição deste quinto trimestre impactou positivamente o resultado do ano fiscal em 767.6 bilhões de ienes
($6,56 bilhões de dólares) em
receitas, 21,4 bilhões de ienes
($0,18 bilhão de dólares) em
lucro operacional e 11,6 bilhões
de ienes ($0,10 bilhão de dólares) no lucro líquido.
Nos últimos 12 meses as
vendas da Nissan atingiram
3.483.000 unidades, queda de
2,4%. Nos Estados Unidos as
vendas atingiram 1.035.000

unidades, queda de 4,0%. No
Japão as vendas totalizaram
740.000 unidades, queda de
12,1%. Na Europa as vendas
chegaram a 540.000 unidades,
queda de 0,2%. E nas demais
regiões as vendas somaram
1.168.000 unidades, aumento
de 5,1%.
“O ano de 2006 não apresentou os resultados previstos
na direção dos objetivos do plano Nissan Value-Up,” disse o
presidente e CEO da Nissan,
Carlos Ghosn. “Entretanto,
acreditamos que os compromissos do plano estão dentro do
potencial da companhia e por
isso manteremos o foco para
atingi-los integralmente. Com
isso decidimos estender o período para cumprir os compromissos do plano em um ano.”
Previsões para 2007 - Comentando sobre as previsões
para este ano fiscal, Ghosn disse que 2007 será melhor para
a Nissan do que o ano anterior. O aumento dos preços das
matérias primas, da energia,
das taxas de juros, taxas de
câmbios voláteis e o alto nível
de descontos, continuam entre
os riscos do negócio para o
ano fiscal 2007.
A Nissan continua com altos investimentos para o futuro dentro de uma estratégia de
longo prazo claramente estabelecida, especialmente na
pesquisa e desenvolvimento de
tecnologias e produtos inovadores. Em 2007, a Nissan lançará 11 novos produtos globalmente: Livina, X-TRAIL,
Altima cupê, picape Atlas cabine simples e dupla, um sedã
de entrada para o Mexico,
Infiniti G37 cupê, Rogue, GTR, crossover Infiniti EX,
Murano e uma versão cabine
simples da picape Frontier
Navara.
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Lideranças da comunidade
discutem festejos em Brasília

Samurais comemoram seu dia
com workshops e demonstrações
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

E

m audiência pública na
cidade de Brasília, no
Distrito Federal, realizado no último dia 26, representantes e lideranças da comunidade realizaram um primeiro encontro para a discussão
das comemorações do Centenário da Imigração em 2008.
Na ocasião, estiveram presentes os deputados federais
William Woo (PSDB-SP),
Walter Ihoshi (DEM-SP) e
Hidekazu Takayama (PANPR), responsáveis pelas questões em âmbito federal, além
dos deputados Nilson Mourão,
Luiz Carlos Hauly, Paes
Landim e dr. Rosinha, que se
mostraram interessados nas
questões envolvendo os
nikkeis.
Além da ala política, representantes de entidades preponderantes também formalizaram suas opiniões, caso dos
juristas Kazuo Watanabe e
Masato Ninomiya, do Instituto
de Direito Comparado BrasilJapão e Centro de Informação
e Apoio ao Trabalhador no
Exterior (Ciate), respectivamente. Em pauta, questões não
só sobre a comemoração do
ano que vem, mas de assuntos
como a educação e o panorama hoje dos dekasseguis no
Japão.
Segundo Woo, os trabalhos
em prol dos 100 anos da imigração estão sendo muito po-

Alunos mostraram algumas das técnicas utilizadas nas aulas

Encontro reuniu lideranças da ala política e de entidades representativas da comunidade nikkei

sitivos, principalmente pelos
esforços de toda a comunidade, desde as representações
políticas até os inúmeros kenjinkais e associações espalhados pelo Brasil. “Estamos trabalhando a todo o vapor para
celebrar o Centenário. Encontros como esses proporcionam não só idéias novas,
como também uma troca de
experiências para lidar com
assuntos pertinentes às relações Brasil-Japão”, destacou
o parlamentar.
Assim como Woo, o paranaense Takayama destacou a
importância da Subcomissão
do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil, pois tratase de um canal para debater
os acordos importantes e ne-

cessários aos dois países. Segundo ele, “agora é uma luta
que se fortalece já que o Parlamento possui três descendentes nipo-brasileiros e que
estão se organizando para
marcar uma viagem ao Japão
para acordos bilaterais”. A
data, porém, ainda está aberta.
Atual presidente do Ciate,
Masato Ninomiya, expôs o fenômeno dekassegui com o
problema econômico japonês.
Segundo ele, hoje são mais de
600 mil coreanos, 500 mil chineses e 302,80 mil brasileiros
vivendo no Japão, contingente que nem o governo brasileiro ou japonês estavam preparados para lidar. “Os brasileiros que vão morar no Ja-

pão ganham em média de 3 à
7 salários mínimos no Brasil,
quem possui um salário maior
que 10 mínimos continuam no
país”, diz ele, complementando que uma das grandes frentes que os parlamentares devem se ater diz respeito a tais
trabalhadores.
Kazuo Watanabe destacou
que o Congresso Nacional possui fundamental importância
para o futuro do relacionamento entre o Brasil e o Japão. Ele
disse que o Japão estava com
dificuldade, precisava exportar
mão-de-obra e o Brasil precisava de trabalhadores. Segundo o desembargador, nesses
100 anos o Japão recebeu mais
de 300 mil brasileiros e o Brasil 250 mil japoneses.

Para comemorar o Dia do
Samurai – 24 de abril – instituído na capital paulista pelo
deputado federal William
Woo (PSDB), em 2005, então vereador de São Paulo, o
Instituto Niten programou
dois workhops gratuitos de
Kobudo (artes samurais) e
uma série de demonstrações
de jittejutsu (técnicas com
forquilha), kusarigamajutsu
(técnicas de foice com corrente), bojutsu (técnicas com
bastão longo), naginatajutsu
(técnicas com alabrada),
kenjutsu (técnicas com espada), iaijutsu (técnicas de desembainhar a espada) e
jojutsu (técnicas com bastão.
As atividades, realizadas no
Pavilhão Japonês, no Parque
do Ibirapuera, teve como ponto alto a apresentação do mestre Jorge Kishikawa – fundador do Niten e idealizador do
Método KIR (Ken Intensive
Recuperation) – com o coordenador das unidades do Rio
de Janeiro Wenzel Bohm, que

este ano foi agraciado com o
Prêmio Paulista de Esportes,
na categoria Kobudo.
O evento contou com as
presenças de diversas personalidades e autoridades, entre
elas a vice-cônsul Sachiko
Takeda, o vereador Jooji Hato
(PMDB), os delegados Mauricio José Lemos Freire e Edson Minoru Nakamura, e o presidente do Centro Cultural
Okinawa do Brasil, Shinji
Yonamine, entre outros.
Durante a solenidade,
Kishikawa, aniversariante do
dia, recebeu homenagens e foi
parabenizado por seu trabalho
em difundir o Kobudo na América Latina – o Niten já conta
com uma unidade em Buenos
Aires, na Argentina – e em
transmitir a cultura japonesa
aos brasileiros.
“Uma vez por ano é bom
lembrarmos e cultivarmos os
valores samurais: honra, coragem, lealdade, compaixão, benevolência, honestidade e respeito”, resume Kishikawa.

BEISEBOL 1

BEISEBOL 2

BEISEBOL 3

Seleção Colegial disputará
série de amistosos no Japão

Bom Retiro e Dragons sediam ABC conquista título do
terceira rodada do Paulista
Veterano Interseleções
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Legenda

Uma seleção formada por
jogadores com faixa etária entre 17 e 18 anos embarca nesta segunda-feira (7) para o
Japão onde disputará uma série de amistosos contra equipes colegiais do Japão. No total, serão dez jogos em território japonês com passagens
por Gunma (12), Ibaraki (13),
Fukushima (15), Gifu (17),
Mie (19) e Tóquio (20). É a
terceira vez que os brasileiros
participam deste tipo de intercâmbio a convite do jornal
Asahi e da Federação Colegial Japonesa de Beisebol.
Segundo o vice-presidente
da Confederação Brasileira
de Beisebol e Softbol (CBBS)
e chefe da delegação, Olívio
Sawasato, o grupo brasileiro
passou por uma seletiva no final de janeiro e está concentrado desde o início de fevereiro. O dirigente disse que
espera estreitar ainda mais os
laços com os japoneses visando as comemorações do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, em 2008, quando o País deve receber equipes de beisebol e softbol do
Japão.
“Além disso, os jogadores
brasileiros que encontram-se
nessa faixa etária despertam
interesse não só de clubes japoneses como também dos

Estados Unidos. Tanto que,
apesar de serem partidas
amistosas, os jogos que o Brasil fará no Japão devem ter
cobertura da mídia, incluindo
a presença de olheiros”, explicou Sawasato, acrescentando que “todos os jogadores do elenco contam com experiência internacional e alguns tem potencial para jogar
no exterior”.
Delegação – A delegação
brasileira é formada pelos jogadores: Alex Júnior Morimoto, Celso Atsumi Tokuda,
Daniel Pereira da Silva,
Everton Shimizu, Felipe
Manabo Hanada, Fernando
Satoshi Nishijima, Fernando
Yukio Tanaka, Helder Yuiti
Nishi, Leonardo Hideki
Tsuzuki, Márcio Isao Kikuchi,
Moacyr de Morais Neto,
OscarMassaki Nakaoshi,
Ricardo Honda, Rodney
Tetsui Uehara, Rômulo Lima
Shindo, Sydnei Kendy Tomita,
Vinicius Estrozi Teixeira e
Vinicius Tanaka de Melo. Técnico: Estevão Sato. Auxiliares:
Roberto Ono Nery e Michiaki
Yamamoto. Chefe da delegação: Olívio Sawasato. Diretores: Job Fugice, Wilson Fiúza
e Agnelo José de Castro
Moura. Delegado: Alexandre
Nita

Dois jogos equilibrados
marcaram a segunda rodada do
5º Campeonato Paulista de
Beisebol Adulto, dia 1º de maio,
no Estádio Municipal Mie
Nishi, no Bom Retiro, com as
arquibancadas parcialmente
lotadas devido ao feriado. Na
primeira partida, Nippon Blue
Jays “A” venceu Uceg de
Guarulhos por 1 a 0. O ponto
de vitória foi marcado por
Marcos Ioshida, no quinto
inning, aproveitando o hit de
Fábio Takara. O rebatedor
Takara entrou na partida no
quarto inning substituindo
Frank Minowa que sofreu uma
contusão na perna.
Pelo time de Guarulhos arremessaram Thiago Calixto
até o sétimo inning e substituído pelo fechador Anderson
Santos, que completou a partida sem permitir pontos do adversário. Enquanto, pelo
Nippon, Gabriel “Gabiru” Asakura segurou o jogo em zero.
Na outra partida do dia,
também no Bom Retiro,
Gecebs da Capital derrotou
Indaiatuba por 5 a 3. O
Gecebs marcou um ponto no
terceiro e outro no quarto,
definindo o resultado no sexto inning. Os adversários do
interior paulista tentaram uma
reação no nono inning marcando os três pontos.
Com este resultado, o Indaiatuba ficou com duas derrotas, no jogo de estréia per-

deu do Nippon por 5 a 2 e por
enquanto é o lanterna do Grupo “A”.
Outros Resultados Gecebs 4, Coopercotia 0;
Nippon-A 5, Indaiatuba 2;
Dragons 5, Shida 3; Atibaia 2,
Med-USP 1; Mogi 5, Anhanguera 0; Suzano 9, São Paulo
9; Nippon-B 9, Atibaia 3; e
Med-USP 7, Dragons 19.
Amanhã (6) acontece a
terceira rodada no Mie Nishi
e no Centro Esportivo
Dragnons, em Itapecerica da
Serra. No Bom Retiro jogam,
às 9 horas, São Paulo BBC x
Mogi das Cruzes, e às 13 horas, Anhanguera x Suzano.
Nos dois campos do Dragons,
com início às 9 horas: NipponA x Gecebs; Guarulhos x Coopercotia; e às 13 horas:
Atibaia x Dragons e NipponB x Shida.
Endereços – O Estádio de
Beisebol Mie Nishi fica na Av.
Presidente Castelo Branco,
5446, no Bom Retiro. O Centro Esportivo Dragons fica na
Rodovia Régis Bittencourt,
km 293 (depois de Terras Altas). Entrada franca.
A competição conta com
apoio da Secretaria Municipal
de Esportes, Lazer e Recreação e promoção da Federação Paulista de Beisebol e
Softbol patrocínio do Banco
Sudameris.

A seleção ABC derrotou a
Grande São Paulo Leste por
10 x 3 na final do 13º Campeonato Veterano Beisebol Interseleções (45 anos) e faturou o
título da competição. A decisão foi realizada no último dia
29, em São Paulo. Apesar da
derrota, o atleta Júlio Hayashi,
do GSP Leste, foi eleito o Melhor Jogador do Campeonato,
enquanto que Paulo Kawakami, do ABC, levou para casa o
prêmio de Jogador Mais Esforçado.
Confira a lista das premiações por equipe e individuais e
todos os resultados da competição
Premiações:
Por equipe
Campeã: ABC; vice: Grande
São Paulo Leste; 3º) Sorocabana; 4º) Grande São Paulo
Oeste

2º Melhor rebatedor: Roberto Shirata (G.S.P.Leste - 66,7%)
Melhor empurrador de carreiras: Nélson Miura (G.S.P.
Leste - 8 pontos)
2º Melhor empurrador de
carreiras: Shigueru Misumi
(G.S.P. Oeste - 4 pontos)
Rei do Quadrangular: Milton
Katayama (Sorocabana - 1HR
/ 1ponto)
Melhor arremessador: João
Iwashiro (ABC)
Arremessador destaque:
Wilson Minami (G.S.P.Leste)
Melhor jardineiro-interno:
Hiroshi Namba (ABC)
Melhor jardineiro-externo:
Roberto Shirata (G.S.P.Leste)
Melhor Jogador do Campeonato: Júlio Hayashi (G.S.P.
Leste)

Individuais

Jogador Mais Esforçado:
Paulo Kawakami (ABC)

Melhor rebatedor: Júlio Hayashi (G.S.P. Leste - 75%)

Técnico campeão: Shigueru
Aota (ABC)
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MÚSICA

HENSHIN

Músico nikkei prepara novo CD
após sucesso nos Estados Unidos

Em mangá para meninos,
quem manda são elas

JORNAL NIPPAK
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em japonês no samba. E
também na bossa nova,
no funk, no dub, no soul
e em todos os outros ritmos de
interesse do baterista Luciano
Nakata Albuquerque, o Curumin. Numa época em que os
gêneros já foram explorados
ao máximo e as produções
musicais aumentam a cada dia
graças às facilidades proporcionadas pelo computador, o
nikkei investe na mistura da
tradição com a contemporaneidade em seu novo CD – “Japão Pop Show”, após turnê
bem-sucedida nos Estados
Unidos no ano passado (deu no
“New York Times” que o também cantor e compositor é um
dos jovens “mais espertos” da
cena musical brasileira).
“O nome do disco é uma
referência ao programa de
calouros da época da minha
infância. Sinto a presença forte da cultura japonesa no meu
modo de ser, está no sangue.
Não falo o idioma, mas meus
avós participaram muito na
minha formação. Outros traços característicos são os interesses pela tecnologia e os
ritmos”, afirma Curumin.
No novo CD, o nikkei dá
continuação às experimentações sonoras à base de baixo,
bateria, cavaco, teclado e
samples. “Estou mais atento às
letras, mas é difícil enquadrar
as composições em um estilo”,
coloca. A mistura de sons está
mais homogênea que o primeiro trabalho “Achados e Perdidos”. Em sua estréia, o músico vendeu cinco vezes mais
nos Estados Unidos que no
Brasil.

Música une estilos diferentes em novo CD, “Japão Pop Show”

O sucesso no exterior é creditado ao mercado e à cultura
local. Enquanto no País o consumo está restrito a CDs de
artistas da mídia, lá fora o público é mais aberto. Outro projeto do baterista - a banda
Zomba, com a cantora Paula
Lima - já fazia uma aproximação com os americanos ao produzir o “funk e o soul originais,
sem sotaque”. Mas foi a incorporação de outras referências
que tornou a sua música mais
universal.
“Descobrir algo velho, que
é novo” é o caminho para a
“pesquisa intuitiva” de Curumin.
Ele costuma freqüentar lojas,
sebos e feiras de vinis para estar em dia com seus apelos.
“Ouvir coisas antigas é uma
ferramenta para produzir algo
atual”, explica. As facilidades
proporcionadas pela internet
não preenchem todas as necessidades musicais do nikkei: nela,
não há muitas produções
fonográficas antigas, nem a

possibilidade da troca de idéias
com especialistas no assunto.
O contato com as pessoas,
aliás, é uma das principais fontes de inspiração do músico.
Morador do Largo do Arouche, “um centro rico em história”, ele gosta de observar os
mais diversos tipos convivendo no mesmo espaço: “um verdadeiro experimento antropológico”, brinca.
Identidade e projetos paralelos – A relação irônica feita
entre o japonês e o samba (exposta na abertura da reportagem) é atribuída, por Curumin,
à rivalidade entre paulistas e
cariocas. Os japoneses da ala
da escola Vai-Vai, o samba
paulistano e as festas de São
Paulo não fariam frente ao
carnaval mais famoso do mundo. Brincadeiras à parte, a cidade é responsável pela formação de “identidades sujeitas
a influências do mundo todo”,
para o nikkei.

As músicas “Samba Japa”
e “Curukurombo” são alguns
exemplos da força desses elementos. A brincadeira com o
“politicamente correto” demonstra o “maior jogo de cintura” na convivência entre pessoas de diversas etnias no Brasil. “O conceito precisa ser
relativizado aqui, onde a diferença é algo positivo. Já nos
Estados Unidos, a segregação
é maior”.
A valorização dessas diferenças é refletida também na
ocupação da ONG Projeto
Aprendiz. O interesse na participação surgiu após a colheita dos frutos de uma época em
que estudava bateria 8 horas
por dia. Formado em Psicologia pela PUC-SP, o nikkei acredita que utiliza o aprendizado
da faculdade nas aulas de música. “Queria passar meus conhecimentos para pessoas que
não tinham condições financeiras. É um posicionamento político contra injustiças e diferenças sociais”, complementa.
Além disso, é músico de
apoio de outros artistas, tendo
no currículo shows com Arnaldo Antunes, Vanessa da Mata
e André Abujamra. Apesar do
retorno financeiro pelos direitos autorais da música “Guerreiro”, cedida a comercial da
Nike e ao videogame Fifa
Street 2, ele precisa se dedicar a atividades paralelas porque a profissão é muito instável no País. “Um dia quero viver só da minha música. O ideal é estar concentrado nela
para que a criação não sofra
interferências.”
(Gílson Yoshioka)

REPRODUÇÃO

Uma linda colegial que possui
uma enorme paixão pelos lendários guerreiros japoneses. Normal,
não? Mas Ryoko
Mitsurugi carrega
a espada de madeira todos os
dias para castigar
qualquer um que
desejar se aproveitar da fraqueza das pessoas.
Essa é a protagonista de Samurai
Girl, uma comédia cheia de ação
baseada na coleção de novelas de
autoria de Reiji
Saiga. Os desenhos foram feitos Mangá traz comédia e ação para leitores
pelo ilustrador
Sora Inoue, que assina as ar- guia com tudo sobre a obra,
tes das novels originais. No cheio de curiosidades, imaJapão, Samurai Girl contabili- gens inéditas e entrevista
zou uma coleção de seis vo- com o criador Ken
Akamatsu. São 448 páginas
lumes.
No Brasil, as aventuras da e a edição brasileira, também
bela e explosiva guerreira se- lançada pela Editora JBC,
rão publicadas mensalmente traz uma cartela com quatro
pela Editora JBC em 12 volu- adesivos exclusivos. O premes, com média de 100 pági- ço é R$ 19,90.
nas cada edição. O preço é
Coluna Henshin – A parR$ 5,90.
Outra história bem inusi- tir dessa edição do Jornal
tada é a de Keitarô Nippak, toda semana você enUrashima. Apesar de ser o contrará aqui notícias sobre
gerente de uma pensão de mangá, animê, cosplay e livemeninas, apanhar delas cons- action escritas pela equipe do
tantemente é o que mais site www.henshin.com.br. Para
acontece com ele. Love entrar em contato conosco,
Hina conta as aventuras des- mande um e-mail para
sa turma de um homem e cin- henshin@editorajbc.com.br.
co mulheres e, como é co- Henshin significa transformamum após o fim de um man- ção ou mutação em japonês e
gá de sucesso no Japão, foi é um termo usado nos seriados
lançada uma enciclopédia quando um personagem ativa
para matar a saudade do tí- todo seu poder para se transtulo. Love Hina Infinity é um formar em herói.

