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“Situação aqui no Japão está de mal
a pior”, avalia presidente do Ciate

O presidente do Centro de
Informação e Apoio ao Tra-
balhador no Exterior (Ciate),
Masato Ninomiya, foi pessi-
mista ao comentar a recessão
que afeta a economia do Ja-
pão e do mundo. O proble-
ma já afeta os dekasseguis,
trabalhadores das indústrias
de peças e colaboradoras de

montadoras como a Toyota,
a Nissan e Suzuki que anun-
ciaram a redução de 1000
empregados temporários,
questão essa que pode se tor-
nar ainda maior para a comu-
nidade no arquipélago. Nino-
miya, que está no Japão des-
de o início de novembro par-
ticipando de vários compro-

—–––——––––—–——––—––––—––—–––——––––—–——––——–––——––––—–——––—–––——–| pág 03

Acontece neste final de sema-
na, dias 6 e 7, o 2º Fórum de
Integração (FIB), organizado
pela Comissão de Relaciona-
mento com as associações do
Bunkyo. A exemplo da 1ª edi-
ção do FIB, realizada em no-
vembro do ano passado, o
evento reunirá representantes
das entidades (liga ou fede-
ração), das senhoras, dos jo-
vens e das secretarias das
entidades.

Fórum debate os
próximos cem anos
da comunidade
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Igreja São
Francisco Xavier é
reinaugurada
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A Igreja São Francisco
Xavier, localizada em Regis-
tro, no Vale do Ribeira, con-
siderada a primeira igreja ca-
tólica construída pelos imi-
grantes japoneses, foi
reinaugurada no dia 30 de
novembro com a celebração
da cerimônia de Dedicação
do Altar e da Catedral. A igre-
ja começou a ser planejada
em 1925 e sua inauguração
ocorreu em 1929.

40º Toyo Matsuri celebra o
Centenário da Imigração

TONY GALVEZ

O Toyo Matsuri, o Festival
Oriental, que este ano chega
a sua 40ª edição, promete ser
ainda mais especial. O even-
to, que deve receber cerca de
80 mil visitantes, celebra o
Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil no “cora-
ção” do Bairro Oriental.
Quem comparecer, poderá
conferir, num só local, diver-
sas atividades que estiveram
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presentes nos principais even-
tos espalhados pelo País,
como apresentações de dan-
ças típicas e shows musicais.
Nos dois dias, a tradicional
“feira da Liberdade” estará
funcionando. Outro atrativo,
talvez, passe despercebido do
grande público. Trata-se do
projeto “O Caminho do Im-
perador”, que está dando cara
nova ao Bairro Oriental.

missos profissionais, afirma
que desta vez o problema não
é tão fácil. Ele estima que na
medida em que os japoneses
(muitos deles trabalhadores
temporários), estão sendo
despedidos, os mesmos já
não se dão mais ao luxo de
escolherem onde querem tra-
balhar. Estão se encaixando

onde podem e talvez não so-
brem vagas de trabalho para
os dekasseguis como na cri-
se de 1998, quando houve a
quebra da bolha econômica
no Japão, e os brasileiros fo-
ram recolocados nas fábricas
de marmitas, locais que os
japoneses não queriam traba-
lhar por ser noturno.

BSGI apresenta
projeto de parque
a Silvio Barros
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Coordenadores da Associa-
ção Brasil Soka Gakkai In-
ternacional (BSGI), apresen-
taram no último dia 28, ao
prefeito de Maringá (PR), Sil-
vio Barros, o projeto do Par-
que de Educação Ambiental
Professor Makiguti. Lançado
no último dia 18 de novem-
bro, o parque será implanta-
do em uma área do município
com 26,2 mil metros quadra-
dos.

Nec Brasil
comemora 40 anos
e planeja investir
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A NEC Brasil empresa vol-
tada para área de serviços e
aplicações tenciona investir
em uma fábrica de software
para atender os novos planos
estratégicos com o objetivo
de ampliar a sua rentabilida-
de junto à área de serviços
das operadoras e no merca-
do corporativo, a partir da
customização de soluções.
Duas OSS estão ganhando
uma atenção especial.

Wakabayashi expõe no
Shopping Higienópolis

DIVULGAÇÃO

O Espaço
Arte M.
Mizrahi, no
Shopping Hi-
gienópolis,
em São Pau-
lo, abre na
p r ó x i m a
quarta-feira
(10), a expo-
sição “Waka-
bayashi 2008
-100 Anos da
Imigração Ja-
ponesa no
Brasil” do artista plástico
nipo-brasileiro Kazuo Wa-
kabayashi . Nesta exposição
estão expostos os 25 traba-
lhos da fase mais recente do
pintor e gravador que figura
entre os grandes nomes de
uma geração de artistas, ja-
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poneses ou descendentes,
que constituíram um impor-
tante referencial para a arte
brasileira desde as primeiras
décadas do século 20. Os
trabalhos expostos estarão à
venda entre R$ 4.900,00 e
R$ 60 mil.
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O deputado federal William Woo comemorou seus 40 aninhos
ao lado de amigos, familiares, parceiros e autoridades no último
dia 27, no Espaço de Eventos Hakka Plaza. Além do aniversá-
rio, o deputado comemora 10 anos de vida política.

William Woo, embaixador Ken Shimanouchi; Cristina Woo; cônsul
Masuo Nishibayashi.

Satiko Kajiyama
comemora 95
anos ao lado de
filhos, netos,
bisnetos e muitos
amigos. A
comemoração
aconteceu perto
de São Paulo em
um delicioso
almoço. Com
essa idade,
Satiko tem muita
saúde e
disposição.

O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Massami Uyeda, foi
homenageado pela Fiesp (Federação das Indústrias do estado
de São Paulo) e pela Apamagis (Associação Paulista de Ma-
gistrados) no dia 24 de novembro, na sede da Fiesp, em São
Paulo. Paulo Skaf, presidente da entidade, e o desembargador
Henrique Nelson Calandra, presidente do Apamagis homena-
gearam as entidades, seguida de um suntuoso jantar.

Consul Jiro Maruhashi, Jose Roberto Opice Blum, Walter Ihoshi,
Samuel Yoshida e Alvaro Lazarini.

Ministro Massami Uyeda recebe homenagem do desembargador
Henrique Nelson Calandra.

Paulo Skaf, ministro Massami Uyeda e deputado federal Walter
Ihoshi.

O apresentador infantil Yugi
e o artista plástico Wilson Iguti.

A Associação
Abrinq, a Casa

Hope e a
Fundação Xuxa

Meneghel
realizaram  o

leilão beneficente
dos bonecos Toy

Art desenvolvidos
pelo artista

plástico Wilson
Iguti. O evento

aconteceu no dia
27 na Galeria de

Arte Romero
Britto.

Luis Felipe Bonetti da agencia SB3, Wilson Iguti e Roberta Britto,
comemoram o sucesso do evento com Sakê Hakushika

Doação do Consulado
Japonês e do conselho
Municipal da criança
resultará em 200 novas
vagas para complemen-
tação pedagógica no
Lar da Criança Emma-
nuel, entidade filantrópi-
ca que atende crianças
da região de São Ber-
nardo do Campo. A so-
lenidade de inauguração
contou com a participa-
ção do cônsul geral do
Japão em São Paulo,
Masuo Nishibayashi, o
vice-cônsul Atsushi
Tabata; o secretário de
Planejamento Hiroyuki
Minami; e o presidente
do Lar Emmanuel Adão
Ribeiro da Cruz acom-
panhado pela diretoria e
grupo de conselheiros.

O cônsul Masuo Nishibayashi,
Raymundo Espelho (um dos fundado-
res do Lar), Adão Ribeiro (presidente),
e Hiroyuki Minami.

Maria Geni, Adão Ribeiro, Cônsul Masuo Nishibayashi, Minami e
Raymundo Espelho.

Cônsul Nishibayashi e Minami com crianças do Lar Emmanuel.

O evento Japan Experience 3 aconteceu no último final de se-
mana no Parque da Juventude. Foram mais de 20 atrações e
workshops onde os presentes puderam vivenciar e experimen-
tar a cultura japonesa em todos os âmbitos. O evento foi orga-
nizado pela Comissão Jovem do Centenário.

Marcelo Hideshima, Kokei Uehara e Cladio Kurita.

Crianças do Escotismo Caramuru participam do evento.

Entre os voluntários: Issamu, Yumi e Kleber.

Muitos voluntários participam do evento.

Mais voluntários: Rodolfo, Tati e Rodrigo.
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DEKASSEGUIS

Recessão japonesa cria clima de apreensão e
preocupação entre trabalhadores estrangeiros

Asituação aqui está de
mal a pior. Foi com
essa frase que o pre-

sidente do Centro de Informa-
ção e Apoio ao Trabalhador no
Exterior (Ciate), Masato Nino-
miya, classificou a recessão
que afeta a economia do Ja-
pão e do mundo. O problema
já afeta os dekasseguis, traba-
lhadores das indústrias de pe-
ças e colaboradoras de mon-
tadoras como a Toyota, a
Nissan e Suzuki que anuncia-
ram a redução de 1000 empre-
gados temporários, questão
essa que pode se tornar ainda
maior para a comunidade no
arquipélago.

Desta vez o problema não é
tão fácil segundo Masato Ni-
nomiya que está no país desde
o início de novembro participan-
do de vários compromissos pro-
fissionais. Ele estima que na
medida em que os japoneses
(muitos deles trabalhadores
temporários), estão sendo des-
pedidos, já não se dão mais ao
luxo de escolherem onde que-
rem trabalhar. Estão se encai-
xando onde podem e talvez não
sobrem vagas de trabalho para
os dekasseguis como na crise
de 1998, quando houve a que-
bra da bolha econômica no Ja-
pão, e os brasileiros foram
recolocados nas fábricas de
marmitas, locais que os japone-
ses não queriam trabalhar por
ser noturno.

“Entendo que o Ciate não
pode ficar alheio a dificulda-
des enfrentadas pelos patrícios
no arquipélago japonês, que
segundo informações começa-
ram no início deste ano, por
causa do problema de financi-
amentos imobiliários
(Subprime), nos Estados Uni-
dos que desencadeou a gran-
de crise financeira internacio-
nal”, ressaltou o dirigente que
crê que ninguém tem uma fór-
mula mágica para resolver a
recessão que fez com que as
indústrias automobilísticas re-
duzissem as produções.

Para discutir o que o Ciate
pode fazer neste momento de
dificuldade dos dekasséguis,
Masato Ninomiya solicitou um

encontro com o diretor da Di-
visão de Política de Trabalha-
dores Estrangeiros do Minis-
tério da Saúde, do Trabalho e
Previdência Social do Japão.
“Não acredito em soluções
milagrosas, gostaria de espe-
rar pela reunião antes de me
precipitar a dar opiniões pes-
simistas”, avaliou.

Tendência – Para Masato
Ninomiya há quem diga que a
recessão apenas começou e
que vai durar pelo menos até
o final de 2009. A expectativa
é que a injeção de recursos
anunciada pelos governos de
paises desenvolvidos, entre
eles Estados Unidos e Japão,
possa acelerar a solução do
problema. “Não podemos ficar
otimistas, acho difícil que a cri-
se financeira que assolou a

Coréia, onde o passivo de dí-
vida externa ultrapassou o va-
lor de seus ativos no exterior,
ocorra no Brasil, dono de uma
reserva de 200 bilhões de dó-
lares. Acredito que ninguém
arriscaria ser o profeta do oti-
mismo”, analisa.

Existem dois agravantes
caso medidas concretas não
sejam tomadas pelos governos
dos dois países na visão de
Masato Ninomiya. Aquipe eco-
nômica de Barak Obama pa-
rece ser eficiente, mas ainda
não foi empossada. E o primei-
ro-ministro Taro Aso, jogou a
discussão na Dieta sobre o or-
çamento suplementar para o
início de 2009, o que contribui
para diminuir a sua populari-
dade. “A posição dele é com-
preensível, porque faltam nove
meses para o final do manda-

Desde que chegou no Ja-
pão no dia 6 de novembro, o
presidente do Centro de In-
formação e Apoio ao Traba-
lhador no Exterior (Ciate),
Masato Ninomiya, tem tido
agenda cheia no arquipélago.
Como representante da Uni-
versidade de São Paulo
(USP), ele participou no dia
8 das festas do sesquicente-
nário da Universidade Keio,
que tem convênio firmado
com a USP há mais de 25
anos. As comemorações tive-
ram participação conjunta dos
advogados Kazuo Watanabe
–  ex-desembargador do Tri-
bunal de Justiça de São Pau-
lo (TJSP), Tsuyoshi Ohara,
Rimi Harada Oliveira, do juiz
Marcus Vinicius Onodera e
do dentista Koto Nakae.

Na semana de 10 a 14 de
novembro o presidente parti-
cipou de reuniões cientificas
nas faculdades de direito das
Universidades Keio e Tóquio.

Presidente do Ciate tem agenda cheia no Japão
Nagoya, Aichi); casais inter-
nacionais quando um dos côn-
juges for cidadão japonês e o
outro brasileiro; prova de se-
paração; testemunhas ausen-
tes; e pensão.

O mutirão também contou
com a participação da
advogada Áurea Christine
Tanaka, pesquisadora do Ins-
tituto de Altos Estudos da Uni-
versidade das Nações Uni-
das, com sede em Tokyo e
doutora em direito pela USP
especializada em separação
e divórcio. Assuntos sobre a
legislação japonesa foram dis-
cutidos por três advogados
japoneses, Hironobu Toyama,
Ryo Takagai e Hidemitsu
Hoshino.

Nos dias 29 e 30 de no-
vembro Masato Ninomiya
participou de um Simpósio
promovido pela Universidade
de Gunma-Ken na cidade de
Oizumi, sobre a convivência
multicultural. (AJS)

No dia 16 o dirigente atuou no
1º Mutirão Jurídico (um painel),
promovido pela Associação
Brasileira de Hamamatsu
(Abrah), no Act City de Ha-
mamatsu. No evento dirigido
para a comunidade brasileira
seis juristas nikkeis dirimiram
várias dúvidas e perguntas do
público participante sobre di-

versas questões jurídicas que
afligem os brasileiros no Ja-
pão.

Na ocasião o presidente da
Abrah e advogado nikkei Etsuo
Ishikawa, foi o interlocutor do
mutirão e sugeriu a discussão
de temas como divórcio e se-
paração (o assunto mais con-
sultado no Consulado de

Masato Ninomiya durante evento realizado no Japão

ARQUIVO PESSOAL

to dos atuais parlamentares da
Câmara Baixa e ele está atento
para saber quando dissolveria
a Dieta para partir para uma
eleição”, ressalta.

Para quem ainda sonha em
se dar bem no arquipélago,
Masato Ninomiya diz que o
sucesso está em toda parte,
inclusive nos momentos mais
difíceis da economia existe al-
guém ganhando. Basta ter vi-
são e discernimento, pois a
oportunidade de ganho está
nos lugares mais imprevisíveis.
“Acho que é em um momento
de crise que as pessoas se es-
forçam de forma redobrada ou
triplicada para tirar vantagem
dela. Quem sabe operar no
mercado de valores, sabe com-
prar e vender bem antes da
queda. Quem obteve sucesso
pode continuar a suceder bem,
mas o passado glorioso não
tende a continuar sempre.
Pode ser que, de repente, o
vitorioso de ontem se torne o
derrotado de amanhã”, apre-
goa.

Solidariedade – Por conta da
recessão o dirigente falou que
será difícil algum dekasségui
se tornar homeless ou indigen-
te, e necessitar de auxílios. Ele
está persuadido que mais do
que nunca haverá ajuda recí-
proca entre os nikkeis para
vencer as dificuldades, como
ocorreu na crise da década de
90. Em sua estada no Japão

ele não ficou sabendo de bra-
sileiros com problemas de
fome, mas com certeza pode-
rá vir a surgir. Ele salienta que,
“soube recentemente de pes-
soas que perdem os empregos
e que ficam sem teto, tem pro-

curado igrejas para se acomo-
dar em seus salões. O inverno
deste ano promete ser sacrifi-
cado para os brasileiros em
conseqüência da baixa da tem-
peratura”.

Masato Ninomiya relata
que recebeu várias consultas
de dekasseguis por telefone e
via e-mail para saber quais são
os seus direitos por ocasião de
despedida injusta. Aparente-
mente muitos têm receios
(compreensíveis), em protes-
tar contra os atos das empre-
sas onde trabalharam por te-
mer entrar para a lista negra e
serem os primeiros a serem
despedidos. “Ainda não tive a
oportunidade de ouvir brasilei-
ros necessitados, exceto al-
guns que participaram nos
eventos onde estive presente.
Como foram poucos não po-
deria ser chamado de reuniões
com os dekasseguis”, atesta.
(Afonso José de Sousa)

O padre nikkei Evaristo
Higa que este ano completa
15 anos no Japão, confirma
as demissões em massa que
estão acontecendo e afetan-
do inicialmente os cidadãos
estrangeiros, entre eles os
dekasseguis, por conta da
recessão no Japão. A dispen-
sa de funcionários está ocor-
rendo por que as empresas ja-
ponesas registraram queda
nas exportações (o arquipé-
lago depende da venda e sa-
ída de produtos), afetadas
pelo retrocesso econômico e
provocando a atmosfera
apreensiva.

Para Evaristo Higa, a ten-
dência, segundo analistas
econômicos, não é nada ani-
madora, porque paira uma
nuvem negra e muita insegu-
rança quanto ao quadro eco-
nômico. “Devido a crise mun-
dial que estamos vivendo, há
cerca de quatro semanas co-
meçaram a aparecer brasilei-
ros, alguns desempregados,
sem moradia e algumas fa-
mílias dormindo nas ruas de
Hamamatsu, que chegam
para tomar o sopão que dis-
tribuímos semanalmente aos
Homelles”, revelou, em en-
trevista ao Jornal Nippak,
via internet.

Segundo o padre os de-
kasseguis que viviam em alo-
jamentos (apartamentos), de
empresas foram obrigados a
desocupar o local e como não
têm amigos ou parentes no
Japão, estão indo para a rua.
Os que alugaram casa por
conta própria estão abrigados.

Evaristo Higa tem acon-
selhado os dekasseguis a re-
tornar ao Brasil para esperar
a situação econômica do ar-
quipélago melhorar, porque o
dinheiro pode desaparecer
devido o caro custo de vida
japonês. “Dar conselho é fá-
cil, mas devemos ver a situa-
ção de cada pessoa. Não é
fácil para elas simplesmente
pegar a mala e retornar, isso
implica uma série de proce-
dimentos, como casa alugada
por conta e crianças nas es-
colas”, explica.

O padre afirma que ape-
nas os brasileiros comuns e
estrangeiros telefonam dizen-
do estar dispostos a ajudar os
sem-teto e desempregados no
que for preciso. “Os brasilei-
ros em si são solidários, te-
nho recebido muitas ligações
de várias regiões do Japão,
pessoas se colocando a dis-
posição”, adianta ele ao la-
mentar que os japoneses que
“aparentam ser meio insen-
síveis”, infelizmente, não tem
o espírito solidário dos brasi-
leiros.

Grupo Esperança – Res-
ponsável pelo Grupo Esperan-
ça, Evaristo Higa presta aju-
da aos moradores de rua e
necessitados no Japão há 14
anos, fornecendo alimenta-
ção (sopão, onigiri, chá, pão);
roupas; e saco de dormir.
Além de chamar ambulância
para os doentes ou levando
para hospitais; moradia em
apartamento; e providencian-
do documentação. “O grupo
foi iniciado por mim, e conti-
nuo a frente. No Japão é di-
fícil fazer um trabalho com os
pobres, infelizmente não te-
mos apoio do governo local,
nenhuma ajuda. A colabora-
ção é de voluntários, fazemos
também uma festa para ar-
recadar fundos para essa fi-
nalidade”, esclarece.

Padre Higa confirma que
é o primeiro grupo estrangei-
ro a oferecer ajuda aos mo-
radores de rua. Atualmente
existem alguns grupos de ca-
tólicos, espíritas e evangéli-
cos em outras regiões que
inspirados no seu trabalho,
tem iniciado uma tarefa pa-
recida. “A principio era para
eu ficar três anos, mas devi-
do à necessidade dos
dekasséguis acabei ficando,
porque senão eles ficariam
sem amparo. Já pedi para re-
tornar para o Brasil para mu-
dar de clima, porque apesar
de ser padre não sou de fer-
ro, é estressante todos os
dias tentar resolver os pro-
blemas das pessoas”, asse-
gura. (AJS)

Padre Higa confirma demissões em
massa provocadas pela recessão

Recomendação é retornar ao País de origem até situação melhorar

Há quatro semanas começaram a aparecer brasileiros sem moradia

ARQUIVO PESSOAL
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COMUNIDADE 1

Fórum de Integração Bunkyo reúne
representantes regionais de associações

Neste fim de semana (6 e
7), o bairro da Liberdade será
palco de um dos mais tradicio-
nais e importantes festivais de
rua do calendário da cidade.
Trata-se do Toyo Matsuri, que
este ano chega a sua 40ª edi-
ção. Realizado pela Acal (As-
sociação Cultural e Assistenci-
al da Liberdade), a expectativa
é atrair mais de 80 mil pessoas
nos dois dias de programação.

Quem comparecer, poderá
conferir algumas das atrações
que estiveram presentes nos
principais eventos em come-
moração ao Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.

E o que para muitos pode
ser alvo de críticas, a grade de
programação, para o presiden-
te da Acal, Hirofumi Ikesaki,
é justamente o grande atrativo
da festa. “Algumas pessoas
reclamam porque as atrações
são sempre as mesmas, mas
sou de opinião que não se pode
mudar o que já é uma tradi-
ção”, explica Ikesaki, lembran-
do que nos dois dias a tradici-
onal “feirinha” estará funcio-
nando normalmente.

Assim, o público terá um le-
que de atividades que come-
çam hoje (6), com a realização
de uma cerimônia xintoísta, no
torii, e que prosseguem no pal-

TONY GALVEZ

Danças típicas são algumas das atrações do Toyo Matsuri

co montado na Praça da Liber-
dade, com apresentações de
danças e shows musicais. Ama-
nhã, a programação tem início
às 12h, com a Banda Gaijin
Sentai, do Seinen Liberdade
Acal, seguidas de apresenta-
ções de artes marciais e taikô.

Segundo Ikesaki, trata-se
também de uma oportunidade
para checar como está o pro-
jeto que promete dar uma nova
cara ao bairro da Liberdade.
Batizado de O Caminho do
Imperador, a iniciativa é uma
parceria público-privada entre
a Prefeitura de São Paulo, o
Instituto Paulo Kobayashi e
empresas, com o objetivo de
redesenhar o mapa da Liber-

dade e marcar o caminho per-
corrido pelo imperador Akihito
há dez anos, quando a imigra-
ção japonesa comemorava 90
anos no Brasil. A proposta é
revitalizar e dar uniformidade
arquitetônica ao comércio ori-
ental que abrange 15 quartei-
rões e quatro viadutos da re-
gião. O projeto tem dez fases,
três anos até a conclusão e um
custo previsto de R$55 mi-
lhões divididos entre dez par-
ceiros investidores. “Com as
melhorias, a praça da Liberda-
de já ficou mais limpa e atra-
ente, o que pode ser traduzida
também em mais conforto para
os usuários”, garante Ikesaki.

(Aldo Shiguti)

HOJE (6/12)
14h20 – Radio Taissô (Acal)
14h40 – Abertura oficial: ce-
rimônia xintoísta
15h00 – Taikô (Grupo
Himawari)
15h15 – Discurso das autori-
dades
15h35 – Dança Awaodori
(Represa)
15h50 – Raça e Ginga Mis-
turou (Hanayagui Kinryu-
Kai)
16h00 – Dança Kaori Ondo
(Shinsei Acal)
16h05 – Dança Nanchu Soran

40º TOYO MATSURI – FESTIVAL ORIENTAL
“Ano do Centenário da Imigração japonesa no Brasil”

Local: Praça da Liberdade – Rua Galvão Bueno – Rua dos Estudantes

(Ribeirão Pires/Shinsei Acal)
16h10 – Dança Yosakoi Soran
(Ribeirão Pires/Shinsei Acal)
16h15 – ChanChan Kasa
Odori (Tottori)
16h23 – Dança Liberdade
Ondo (Acal)
16h28 – Hyakushuunen (Acal)
16h33 – Dança Tanko Bushi
(Acal)
16h38 – Matsuri Dance (Ri-
beirão Pires/Acal)
17h08 – Variedades (Rádio e
TV Nikkey)
18h08 – Variedades (Seinen
Acal)

18h38 – Encerramento
DOMINGO (7/12)

12h00 – Banda Gaijin Sentai
13h30 – Taekwondo
14h00 – Taikô Suzana
14h20 – Aikidô
14h50 – Karatê Kyokushin
15h20 – Banda Animadiness
17h00 – Taikô
17h20 – Show Street Dance
17h50 – Show Extreme Per-
formance
18h05 – Encerramento

*Programação sujeita a al-
terações

COMUNIDADE 2

40º Toyo Matsuri do Centenário deve atrair
mais de 80 mil visitantes ao Bairro Oriental

Acontece neste final de
semana, dias 6 e 7 de
dezembro, o 2º Fórum

de Integração (FIB), organiza-
do pela Comissão de Relacio-
namento com as Associações
da Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social (Bunkyo). A
exemplo da 1ª edição do FIB,
realizada em novembro do ano
passado, o evento reunirá re-
presentantes das entidades
(liga ou federação), das senho-
ras, dos jovens e das secreta-
rias das entidades.

Durante dois dias, esses
representantes de diversas lo-
calidades do país, abordarão o
tema “Construindo os Próxi-
mos Cem Anos” para discutir
sobre o futuro da comunidade,
tendo em vista sua dinamiza-
ção e coesão como forma de
garantir uma presença mais
marcante no cotidiano da so-
ciedade brasileira.

“Acreditamos que, desde o
último dia 18 de junho do ano do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil, simbolicamente,
para os nipo-brasileiros, teve iní-
cio uma nova etapa de sua tra-
jetória”, ressalta Marcelo Hide-
shima, que preside a Comissão
de Relacionamento com as As-
sociações. “Esta fase, certa-
mente, deverá ser marcada por
uma atuação de abrangência
mais ampla”, afirma, ressaltan-
do que, como na edição anteri-
or, estão sendo convidados não
somente os 25 representantes
regionais, como também os se-

cretários e representantes re-
gionais) para debater sobre o
subtema da segunda edição do
FIB, “Legados Culturais, Par-
cerias e Relacionamento”. O
dia termina com a apresenta-
ção especial de koto e shaku-
hachi com Fernando Neves e
Danilo Tomic, no Planetário do
Parque Ibirapuera.

Amanhã (7), os trabalhos
começam às 8h, com palestras
sobre: o livro “100 anos da
Imigração Japonesa”, a ser
publicado pela Associação do
Centenário da Imigração Japo-
nesa com o prof. Koichi Mori
(coordenador da sub-comissão
da versão japonesa do referi-
do livro); os “80 anos da Imi-
gração Japonesa na Amazô-
nia” por Yuki Ikuta, represen-
tante da Regional do Pará; e
sobre o “Cinqüentenário da
Presença Nikkei no Distrito
Federal e Futura Integração
Regional do Centro-Oeste”,
por Mitsutoshi Akimoto, presi-

cretários das entidades, as re-
presentantes do grupo de mulhe-
res e os dos jovens.

Conferência – A conferência
do embaixador Ken Shimanou-
chi, intitulada “Perspectivas do
Relacionamento Brasil-Ja-
pão”, abrirá os trabalhos no
sábado (6), às 9h. Em segui-
da, haverá um painel com três
especialistas enfocando aspec-
tos diretamente relacionados
ao tema do evento: “Constru-
indo os Próximos Cem Anos”.
Um deles é o jornalista Jorge
Okubaro, editorialista do Gru-
po Estado e autor do livro O
Súdito (Banzai, Massateru).

Outro convidado é o Prof. Dr.
Paulo César Garcez Marins,
docente e membro da equipe
curatorial do Museu Paulista da
USP e docente do programa
de pós-graduação da FAU/
USP. E, finalmente, a
advogada Dra. Felícia Ayako
Harada tratará do aspecto ju-
rídico das entidades relaciona-
das ao terceiro setor.

Na seqüência, está progra-
mada uma série de apresenta-
ções sobre diversos assuntos,
tendo como destaque o
workshop sobre o Bunkyonet
e Banco de Dados ministrado
por Cláudio Sampei, Márcio
Okabe e Victor Kobayashi.

Nesse primeiro dia, os par-
ticipantes serão divididos em
grupos (jovens, mulheres, se-

Como na edição passada, foram convidados representantes regionais e secretários das entidades

REPRODUÇÃO

dente da Feanbra (Federação
da Associações Nipo-Brasilei-
ras do Centro-Oeste).

Os representantes das em-
presas parceiras deste 2º.
Fórum, Campo - Companhia
de Promoção Agrícola e Ban-
co Real, apresentarão o tema
do evento, antes de serem di-
vulgadas as conclusões dos
trabalhos do dia anterior pelos
representantes dos Grupos.

Na finalização do evento,
cada Regional estará reunida
com seus representantes para
a “consolidação dos compro-
missos”, tomando como refe-
rência as conclusões dos Gru-
pos de Trabalho. Além disso,
os representantes do Conselho
Deliberativo, o secretário Ki-
yoshi Harada e o presidente
Kazuo Watanabe, estarão en-
carregados de fazer os comen-
tários gerais, um balanço, do
2º Fórum.
(fonte: do site do Bunkyo:
www.bunkyo.org.br)

SOLIDARIEDADE

Associação Aomori Kenjin lidera campanha
de ajuda às vítimas de Santa Catarina

A Associação Aomori
Kenjin do Brasil realiza até o
final de dezembro uma cam-
panha com o objetivo de arre-
cadar dinheiro para ajudar as
vítimas das enchentes causa-
das pelas fortes chuvas que as-
solaram a região do Vale do
Itajaí, Santa Catarina, em no-
vembro. Como Santa Catari-
na é estado irmão de Aomori
(acordo assinado em 1980), a
diretoria da entidade entrou em
contato com os cidadãos japo-
neses daquela província que
também estão se mobilizando
para fazer uma campanha pa-
ralela com o intuito de reunir
dinheiro junto à sociedade ci-
vil local.

A vice-presidente da asso-
ciação, Marina Tikazawa, dis-
se que as pessoas podem co-
laborar com R$ 1,00 ou mais.
“O importante é o sentido de
querer ajudar o próximo”, res-
salta. “Nós idosos estamos pre-
ocupados com a situação”,

completa Michiko Tamashiro,
presidente da entidade.

Marina Tikazawa adianta
que já conversou com o presi-
dente da Aliança Cultural Brasil
Japão de Joinville, (ACBJJ),
Mario Sato, e com o assessor
do governador de Santa Catari-
na, Agnaldo Luis Fernandes, que
farão um levantamento das
regiões mais necessitadas. “Nós

Doações não param de chegar em Santa Catarina

DIVULGAÇÃO

vamos verificar a região mais
atingida para dividir o dinheiro
entre elas”, esclarece ela.

De acordo com as últimas
informações divulgadas pelo
Departamento Estadual de
Defesa Civil, a chuva que as-
sola o Estado provocou morte
de 116 pessoas (segundo da-
dos da Defesa Civil Estadual
até 2 de dezembro).

As doações para a campa-
nha da Associação Aomori
Kenjin do Brasil podem ser
feitas no Banco Real 347,
agência Liberdade 1551, con-
ta número 5004570-1.

CAMPANHA DE ARRECADA-
ÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AOMORI
KENJIN DO BRASIL
QUANDO: ATÉ O FINAL DE DEZEMBRO

ONDE: RUA DR. SIQUEIRA CAMPOS, 62
– LIBERDADE - SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: 11/3207-1599 (COM

OLINDA)
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Comunidade reinaugura Igreja
São Francisco Xavier em Registro

AIgreja São Francisco
Xavier, localizada em
Registro (SP), conside-

rada a primeira igreja católica
construída pelos imigrantes ja-
poneses, foi reinaugurada ofi-
cialmente no último dia 30 de
novembro com a realização da
cerimônia de Dedicação do
Altar e da Catedral durante
comemorações dos 64 anos de
fundação de Registro. O even-
to contou com a participação
do bispo Dom José Luiz
Bertanha e de 20 padres. Foi
a primeira vez que suas portas
foram reabertas desde o início
das obras de restauração, em
11 de junho de 2007. No dia 3
de dezembro, dia do padroeiro
São Francisco Xavier também
foi celebrada missa.

A Igreja São Francisco
Xavier começou a ser planeja-
da em 1925, ou seja, 12 anos
após a chegada dos primeiros
imigrantes japoneses no Vale do
Ribeira. A inauguração ocorreu
em 1929 graças aos esforços da
comunidade nikkei. Ao longo de
79 anos, a igreja sofreu várias
reformas parciais. No mês de
dezembro de 2006 surgiu a idéia
de fazer uma grande reforma
para que o projeto ficasse pron-
to em 2008, ano em que se co-
memora o Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil.

Com o início das obras de
restauração, a missa vinha sen-
do celebrada provisoriamente no

Padre Brant e  a coordenadora Aparecida Florido diante da igreja

ARQUIVO PESSOAL

CIDADES/SÃO BERNARDO DO CAMPO

Japão ajuda a ampliar creche
em São Bernardo do Campo

O Lar da Crian-
ça Emmanuel, enti-
dade filantrópica
que atende cerca
de 210 crianças
com até seis anos
na região do Alves
Dias, inaugurou a
ampliação de sua
sede no último dia
2. A partir do pró-
ximo ano, a entida-
de poderá receber
mais duzentos no-
vos alunos em um
novo propósito: jor-
nada ampliada.
“Em período opos-
to ao da escola, es-
taremos oferecen-
do apoio pedagógi-
co e cursos extra-
curriculares para
crianças entre seis
a quatorze anos”,
explica a diretora
pedagógica, Maria Geni Fran-
cisco.

Cinco salas de aula e um
amplo salão foram construídos
no andar superior através de
doação realizada pelo Consu-
lado do Japão e pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente
(CMDCA). O primeiro doou
cerca de R$ 154 mil através
do programa de Assistência a
Projetos Comunitários e de Se-
gurança Humana, promovido
pelo governo japonês a países
em desenvolvimento.

A segunda aconteceu atra-
vés de doações de empresas
e pessoas físicas por meio de
deduções do Imposto de Ren-
da (IR). Esses recursos foram
destinados a programas edu-
cacionais fiscalizados pelo
CMDCA. Deste montante, o
Lar Emmanuel recebeu cerca
de R$ 113 mil.

A solenidade contou com a
participação do cônsul geral do
Japão em São Paulo , Masuo
Nishibayashi, o vice-cônsul
Atsushi Tabata; o Secretário
de Planejamento Hiroyuki Mi-
nami; e o presidente do Lar
Emmanuel Adão Ribeiro da
Cruz acompanhado pela dire-
toria e grupo de conselheiros.

Minami, que na ocasião re-
presentou o Prefeito Dr.
William Dib, ressaltou o pio-
neirismo do Lar Emmanuel em

oferecer a complementação
dos estudos “evitando assim
que as crianças estejam nas
ruas ou à mercê de más influ-
ências”, e completou: “Como
poder público temos que agra-
decer a toda diretoria do Lar
Emmanuel pelo brilhante tra-
balho que realizam na comu-
nidade”.

Seriedade – O cônsul, que em
janeiro despede-se do país,
destacou que o programa exis-
te no Brasil desde 1999 e que
foram repassados mais de US$
4 milhões. “Participei de 24
solenidades como esta e sin-
to-me honrado em receber a
gratidão e o reconhecimento
em nome do meu país”. Nishi-
bayashi ressaltou ainda que
sua maior satisfação é perce-
ber que o repasse de verbas
possibilita atingir arestas ain-
da não atendidas pelo poder
público. “Fico contente porque
existe um trabalho sério e que
vai oferecer oportunidade para
a comunidade desta região”.

 Para conseguir a doação do
governo japonês, foram neces-
sários quase dois anos de nego-
ciação. A possibilidade foi inter-
mediada pelo Secretário Mina-
mi e só foi possível porque a
entidade é uma das únicas na
região que está sediada em ter-
reno próprio e possuir toda do-
cumentação regularizada.

Masuo Nishibayashi e Hiroyuki Minami

DIVULGAÇÃO

CIDADES/MARINGÁ

BSGI apresenta projeto de parque a Silvio Barros
Coordenadores da Associ-

ação Brasil Soka Gakkai Inter-
nacional (BSGI), apresenta-
ram no último dia 28, ao pre-
feito de Maringá (PR), Silvio
Barros, o projeto do Parque de
Educação Ambiental Professor
Makiguti. Lançado no último
dia 18 de novembro, o parque
será implantado em uma área
do município com 26,2 mil me-
tros quadrados, onde existem
cinco nascentes da bacia do
Córrego Morangueiro.

O coordenador da Associa-
ção BSGI em Maringá,  Celso
Shuti Narimatsu, disse que o
prefeito Silvio Barros gostou do
projeto, e já viabilizou as primei-
ras intervenções na área. Ele
esteve no gabinete com a co-

Silvio Barros durante reunião com coordenadores da BSGI

DIVULGAÇÃO

com a Universidade Estadual
de Maringá, o parque vai con-
tar com centro de planejamen-
to e pesquisa ambiental, core-
to para apresentações artísti-
cas, uma praça temática e a
“Reciclateca”, um prédio para
reciclagem de materiais que
vai envolver toda a comunida-
de do entorno.

Revolucionário – A Soka
Gakkai Internacional atua em
192 países e territórios promo-
vendo a paz, a cultura e a edu-
cação ambiental. O professor
Tsunessaburo Makiguti, que
dará nome ao parque, nasceu
em 1871 em uma pequena vila
japonesa. Superou do abando-
no dos pais e a pobreza antes
de se tornar educador e fun-
dar o Soka Kyoiku Gokkai –
Sociedade Educacional de Cri-
ação de Valores, atual Soka
Gokkai, junto com outro pro-
fessor, Jossei Toda.

O posicionamento intransi-
gentes ante ao antimilitarismo
e à liberdade religiosa levou
Makiguti e Toda à prisão. O
professor Makiguti morreu na
prisão, aos 73 anos, depois de
sofrer muitos mal tratos. Hoje
seu método de ensino ainda é
considerado revolucionário em
muitos países.

ordenadora do comitê femini-
no da entidade em Maringá,
Satiko Yamashita e da integran-
te do setor de relações públi-

cas da associação, Débora Irie.
O município vai cercar todo

trecho de preservação perma-
nente, isolar a área total e cal-
çar o entorno do parque. A
estrutura física será construí-
da pela associação em parce-
ria com empresas privadas.
“Quero esse modelo de parce-
ria para multiplicar os projetos
de recuperação e preservação
de nossas áreas de proteção
ambiental”, adiantou Silvio
Barros.

O Parque de Educação
Ambiental Professor Makiguti
vai ser uma unidade de preser-
vação e educação. Além de
um centro de Educação Am-
biental, mantido em parceria

Como acontece todos os
anos, o tradicional Koohaku
Karaokê Taikai de Guaimbê
será realizado no dia 11 de ja-
neiro, a partir das 14h, no
Oterá Nambei Hongwanji.
Promovido pelo Departamen-
to de Karaokê, o evento con-
tará com a participação de

cantores de toda a região,
principalmente de ex-morado-
res que retornam a Guaimbê
para festejar a entrada do Ano
Novo. As inscrições devem
ser feitas até o dia 15 de de-
zembro. Mais informações
pelo telefone: 14/3553 4014
(com Nanai Taka).

KARAOKÊ

Abertas inscrições para
Koohaku de Guaimbê

Amanhã (dia 7 de dezem-
bro), o Uceg Matsuri, Bazar
Tradicional da União Cultural
e Esportiva Guarulhense
(Uceg), promete agitar a co-
munidade nikkei de Guarulhos
e região. Está prevista a ven-
da de vários produtos impor-
tados e nacionais, aparelhos
eletrônicos, artesanatos, fon-
tes, bolsas, calçados femini-

nos, roupas, bijouterias finas,
livros e produtos de anime e
origami.

Uma praça de alimentação
será instalada para o público
comprar e apreciar pratos da
culinária japonesa como yakis-
soba, tempurá, sushi, churras-
co, crepe, raspadinha, entre
outras delícias. Também estão
programadas atrações de taiko
(tambor japonês); odori – dan-
ça típica japonesa, caricaturis-
tas no estilo manga, diversão
para as crianças como cama
elástica e tobogã inflável.

UCEG MATSURI
QUANDO: 7 DE DEZEMBRO

HORÁRIO: DAS 9H ÀS 17H
ONDE: CLUBE DOS JAPONESES – GINÁSIO

POLIESPORTIVO, RUA MARIA ZINTL, 232
– COCAIA - GUARULHOS, SÃO PAULO

(ESTACIONAMENTO GRATUITO NO LOCAL)
ENTRADA: FRANCA

INFORMAÇÕES: 2405-8072/2407-7935.

CIDADES/GUARULHOS

Uceg Matsuri agita
comunidade de Guarulhos

A Igreja Cristo Rei dos 26
Mártires, localizada no bairro
do Gonzaga, em Promissão
(SP), inaugurada em 1938 pelo
padre Domingos Nakamura,
também “ostenta” o título de
“a primeira igreja católica
construída no Brasil pelos imi-
grantes japoneses”. O diferen-
cial, explica o engenheiro Emílio
Yamaguti, vice-presidente da
Comissão Específica do Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil da Panib (Pasto-
ral Nipo-Brasileira), é o fato de
a Igreja Cristo Rei dos 26 Már-
tires ter sido construída “intei-
ramente pelos imigrantes japo-
neses, desde a mão de obra,
até a vinda da planta, inspirada
na Igreja 26 Mártires do Japão

Em Promissão, Cristo Rei também foi construída por imigrantes

de Imamura (atual Fukuoka-
ken). De acordo com o docu-

mento elaborado pela Panib,
“para edificação da igreja, onde

DIVULGAÇÃO

Panib realizou romaria à Igreja Cristo Rei dos 26 Mártires

seria necessária quantidade
imensa de tijolos, adequados à
natureza da construção, bem
como pelo fator econômico, os
imigrantes construíram uma
olaria, anexa à obra. Transpor-
taram argila, água e outros
insumos em carroções puxa-
dos por junta de bois. Os imi-
grantes queimaram e molda-
ram cada um dos tijolos em-
pregados na construção”. No
dia 23 de novembro, a Panib
organizou uma romaria à Cris-
to Rei, que culminou com a ce-
lebração de uma Missa de
Ação de Graças. A iniciativa
fez parte das comemorações
do Centenário.
(Aldo Shiguti, com mate-

rial da Panib)

O piso é de granito, na jane-
la foram colocados vitrais; ilu-
minação e pintura interna dei-
xam o ambiente bem claro. A
reforma custou cerca de R$
650.000. “Sentimo-nos felizes
concluindo a reforma da cate-
dral, que era nosso sonho. Gos-
taríamos de agradecer profun-
damente todas as pessoas que
colaboraram para  concluir esta
obra, não somente de Registro,
mas também de todas as cida-
des do Vale do Ribeira, São
Paulo e das outras cidades.
Sentimo-nos muito grato pela
ajuda recebida das pessoas de
outras religiões. Acreditamos
que esta colaboração é devida
ao reconhecimento da impor-
tância do espaço onde recebe-
mos Deus. Nesta oportunida-
de gostaríamos de  agradecer
o engenheiro Kunihiko Takaha-
shi e a arquiteta Lina Shimizu,
que acompanharam as obras.
A  Igreja São  Francisco  Xavier
é a Igreja católica  mais antiga
que a colônia japonesa construiu
no Brasil. Ela renasceu como
igreja merecidamente para Re-
gistro, que ostenta o título de
“Marco da Colonização Japo-
nesa”. Agradecemos mais uma
vez todas as pessoas que dire-
ta ou indiretamente colabora-
ram para a grande reforma da
catedral”, declarou o padre
Brant.
(Aldo Shiguti, com colabo-
ração de Kuniei Kaneko)

salão paroquial – ao lado da igre-
ja. A reforma foi comandada
pelos padres Júlio César Brant
e Marcel Teixeira de Oliveira,
pela coordenadora da paróquia,

Aparecida de Oliveira Canto
Florido e pelos coordenadores
da campanha de recursos, Ari
Seimaru e Antonio Calixtro, en-
tre outros.

A Editora Jornalística União Nikkei
Ltda. está admitindo escriturária para
início imediato. Interessadas devem
ter noção de japonês e informática.
Tratar pelo telefone: 11/3208-3977
(com Seiko)

ADMITE-SE
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Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

Aquela era a última para-
da, antes de chegar ao desti-
no: Itaporanga do Sul. Não
havia o que poderia ser cha-
mado de rodoviária, apenas
uma agência num largo, em
cujo lado oposto ficava o
mercado municipal. Neste
largo imensas mangueiras dis-
putavam entre si um lugar ao
sol. Viajando pelo interior de
São Paulo, tinha por função
consertar máquinas de lavar
roupa. Uma maleta com as
ferramentas era a única ba-
gagem que levava.

Por uma questão técnica,
teriam que permanecer na-
quela cidade, se poderia ser
chamado assim o vilarejo, por
duas horas. O motorista tinha
verificado uma falha no mo-
tor, e não queria se arriscar.
Foi num posto de gasolina que
ele comunicara o escritório
central do ocorrido. Segundo
o que o próprio motorista con-
firmou depois, aconselharam-
no a procurar um mecânico
em Realejo das Águas Para-
das. Este era o nome.

Adiante, a oeste na imen-
sa planície o sol se punha,
manchando de laranja até que
a escuridão descesse de vez.
Mais de uma hora demorou
o espetáculo.

Sem muito o que fazer,
Hidekazu perambulou pelas
ruas daquela cidade. Um po-
eira de terra vermelha suja-
va as roupas claras que usa-
va. Era começo de outono.
Alguns armazéns tinham as
portas semi-cerradas, deixan-
do o seu interior numa escu-
ridão quebrada pelo facho de
uma luz leitosa e tênue. Um
cachorro sarnento achegou-
se  e cheirou os seus pés, fi-
cou rodeando, tentando reco-
nhecer o forasteiro. Depois
desistiu, indo dormir debaixo
de um banco de pedra, cola-
da à parede, na calçada.

Nenhuma janela daquelas
casas estava fechada. No
parapeito vasos de flores en-
feitavam. Teve a impressão
que aquelas janelas tinham
olhos que espreitavam, de
maneira curiosa, quase indis-
creta. Pensou que o motivo
de tamanha curiosidade era
a sua presença. “Talvez por

Noite dos pássaros
ser japonês, demonstre este
interesse incomum”. Chegou
próximo a uma criança, me-
nino de uns dez anos, e arris-
cou: “o que as pessoas fazem
em suas casas?” Levantou
os olhos e balbuciou por ins-
tantes “eu não sei!” Logo
uma voz feminina se ouviu,
que chamava pelo garoto.
“Venha logo para dentro”.
Cada vez mais, mais rápido,
a noite vinha chegando. As
janelas foram fechadas e
alma viva a mais se via pelas
ruas. O que teria acontecido?
Mal teve tempo para se re-
cuperar, havia circulado por
mais de cinco quarteirões. A
cidade acabava no final de
uma avenida, junto ao cemi-
tério. Um velho cemitério,
cujos muros quebrados mos-
trava o interior abandonado,
o mato avançando sobre os
túmulos.

Retornou pelo mesmo ca-
minho e notou a lua mais pró-
xima como fosse um balão de
gás. Esta lua foi tomada por
uma multidão de pássaros
negros, que produziam sons
irritantes. Sentiu os tímpanos
batendo, tal qual uma bigor-
na malhando o ferro em bra-
sa. Toda aquela revoada ti-
nha por propósito chegar até
as mangueiras, onde as aves
repousariam naquela noite.
Foram momentos de angús-
tia, a natureza tentando se
vingar do homem.

Quando chegou à agência,
ainda teve tempo para con-
versar com o bilheteiro.

“É sempre assim, esta-
mos à mercê dos pássaros”.

“Vocês não fazem nada
para afastá-los daqui?”, per-
guntou.

“Fizemos mas não adian-
tou nada”.

Afinal, para onde iriam os
pássaros se não havia mais
lugar para eles. Região
desmatada, o ronco das
colhedeiras e a explosão dos
rojões, os pássaros não ti-
nham mais onde ir, senão di-
rigir-se à cidade. Estavam
disputando com os homens o
direito de usufruir da vegeta-
ção que restava. Eram os
manguezais do largo.

chicohanda@yahoo.com.br

ARTES PLÁSTICAS

Tomie Ohtake expõe pinturas e
esculturas na Galeria Nara Roesler

Acontece nesta segun-
da-feira (8), na Gale-
ria Nara Roesler, a

abertura da exposição da ar-
tista plástica Tomie Ohtake. A
mostra ficará aberta ao públi-
co até 31 de janeiro de 2009.
Mesmo na extensa trajetória
de uma artista que já partici-
pou de 20 Bienais Internacio-
nais (seis de São Paulo), con-
tabiliza em seu currículo mais
de 200 exposições entre o Bra-
sil e o exterior, esta individual
na Nara Roesler revela-se rara,
por reunir ao mesmo tempo pin-
turas e esculturas, duas expres-
sões do vocabulário de Tomie
Ohtake até então exibidas se-
paradamente.

“A opção por apresentar ao
lado de pinturas um pequeno,
mas significativo número de
esculturas lineares realizadas
em tubos metálicos pintados de
branco, termina por evidenci-
ar a agilidade do raciocínio da
artista, a maneira desenvolta
com que ela lida com a linha,
uma das protagonistas recor-
rentes de sua obra, fazendo-a
transitar do espaço plano da
tela para o espaço do ambien-
te, saltando de um para o ou-
tro, conquistando seu lugar no
mundo”, explica Agnaldo Fa-
rias.

Com uma agenda lotada
neste ano em função do Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa, quando foi convidada a de-
senvolver seis obras públicas

(entre as quais, Aeroporto de
Cumbica, Santos, Guarulhos,
Guairá) e a desenhar conde-
corações para o Itamaraty,
além dos freqüentes projetos,
como a marca e o troféu da
Mostra Internacional de Cine-
ma, Tomie manteve-se silen-
ciosamente ativa em seu ate-
liê, produzindo e, como sem-
pre, inovando em pinturas, es-
culturas e gravuras. O resul-
tado disso está nesta exposi-
ção com 14 telas e 6 escultu-
ras (2008) selecionadas por
Agnaldo Farias, a ser inaugu-
rada no mês seguinte ao 95º
aniversário da artista.

Bidimensionalidade – Se-
gundo o crítico, esta mostra
tem a força de um balanço
“como se a artista resolvesse
repassar alguns dos caminhos
percorridos nas últimas duas
décadas, avaliando os resulta-
dos obtidos em cada um dos
meios – pintura e escultura –

as aberturas e os intercâmbi-
os que eles propiciaram e que
terminaram por resultar nos
extensos limites de sua obra”.
Farias ressalta que a linha fei-
ta pelo lápis ou pelo pincel na
bidimensionalidade do plano é
convocada para uma outra fa-
mília de gestos, a manipulação
de arames ou chapas finas de
metal com os quais a artista
constrói as maquetes, a base
de suas esculturas.

Nesta série de pinturas,
com seu virtuosismo inconfun-
dível na fatura das formas e
das cores que entre a opaci-
dade e a transparência cons-
troem campos magnéticos
para o olhar, surge a linha –
um gesto que, sem fazer es-
forço, consegue amarrar o todo
só pela presença, dando movi-
mento à forma criada pela cor.

Costumava-se observar que
as linhas da pintura de Tomie
num determinado momento,
principalmente a partir de sua

sala especial na Bienal Inter-
nacional de São Paulo, em 1996,
foram para o espaço alcançar
a linguagem escultórica. Nes-
tas novas pinturas, a linha pa-
rece retornar calma à tela, po-
rém, como elemento
estruturante, ao mesmo tempo
em que continua a habitar as
novas esculturas, que podem
brotar das paredes e do teto, ou
permanecerem apoiadas no
chão. Agnaldo Farias assinala
que a poética de Tomie está no
modo como ela opera a rela-
ção entre cor, plano e linha, en-
gendrando situações tão diver-
sas quanto surpreendentes.

EXPOSIÇÃO: TOMIE OHTAKE

QUANDO: DE 9 DE DEZEMBRO DE 2008
A 31 DE JANEIRO DE 2009. ABERTURA:
8 DE DEZEMBRO, ÀS 20H (CONVIDADOS)
ONDE: GALERIA NARA ROESLER (AV.
EUROPA, 655, SÃO PAULO, SP)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3063-2344
SITE: WWW.NARAROESLER.COM.BR

E-MAIL: ALERIA@NARAROESLER.COM.BR

Mostra na Galeria Nara Roesler reúne 14 telas e 6 esculturas selecionadas por Agnaldo Farias

DIVULGAÇÃO

ANEFAC

24º Prêmio homenageia
profissionais nikkeis

A 24ª edição do Prêmio
Anefac (Associação Nacional
do Executivos de Finanças,
Administração e Contabilida-
de) Profissional do Ano pres-
tou uma homenagem a três
profissionais do mercado: o di-
retor financeiro e de Relações
com Investidores da Cesp,
Vicente Okazaki, na categoria
Finanças; Iran Siqueira Lima,
diretor presidente da Fipecafi,
na área de Contabilidade; e
Roberto Ken Nagao, diretor
presidente da Alberto Pas-
qualini - Refap S. A., na cate-
goria Administração.

A premiação dos contem-
plados ocorreu no último dia
27, nos salões do Buffet
Baiúca, em São Paulo, e tem
como objetivo reconhecer o
trabalho desses profissionais,
responsáveis por mudanças
significativas em suas empre-
sas ou área de atuação.

Na Cesp (Companhia
Energética de São Paulo) des-
de 1975, o diretor financeiro
Vicente Okazaki, contribuiu
para que a companhia alcan-
çasse o equilíbrio. Conseguiu
que a dívida em dólar da com-
panhia diminuísse, caindo
atualmente para 30%. O valor
total da dívida, antes de R$ 10
bilhões despencou para R$ 3,9
bilhões.

O diretor presidente da
Fipecafi (Fundação Instituto de
Pesquisas Contábeis, Atuariais
e Financeiras), o professor
Iran Siqueira Lima, está dire-
tamente envolvido no proces-
so de adaptação do Brasil às
normas contábeis internacio-

nais, as IFRS (da sigla, em in-
glês). Recentemente, a Fipe-
cafi e a Ernst & Young envol-
veram-se num trabalho enco-
mendado pela CVM (Comis-
são de Valores Mobiliários).

Já o engenheiro Roberto
Ken Nagao, diretor presiden-
te da Alberto Pasqualini -
Refap S/A, uma das empresas
do sistema Petrobras, partici-
pou do processo de ampliação
da refinaria, que incrementou
sua capacidade de produção
em 50% há dois anos. A Refap
é atualmente a quinta maior
refinaria da Petrobras no país,
com capacidade de processar
30 mil m3 de petróleo por dia.
Os investimentos superaram
US$ 1 bilhão.

Critérios – A cada ano, a
Anefac promove uma eleição
entre seus associados para que
façam sua opção entre os in-
dicados de uma lista tríplice,
elaborada pelo comitê respon-
sável pela premiação. Em edi-
ções anteriores, o Prêmio era
entregue a um destaque na
área técnica e outro na área
empresarial.  Hoje, com a ado-
ção de novas regras, a premi-
ação envolve três categorias:
Administração, Contabilidade e
Finanças.

O Prêmio Anefac Profissi-
onal do Ano foi criado em
1985, com intuito de reconhe-
cer o trabalho desenvolvido por
profissionais das áreas finan-
ceira, administrativa e contábil
que foram destaques em suas
áreas, como exemplos de lide-
rança e dedicação.

Vicente Okazaki, homenageado na Categoria Finanças

DIVULGAÇÃO

BENEFICENTE

Bazar do Bem movimenta as
compras de Natal no Bunkyo

Até o Papai Noel promete aparecer no Bazar do Bem

DIVULGAÇÃO

Uma iniciativa solidária, cri-
ada com o objetivo de ajudar
as entidades beneficentes. O
Bazar do Bem, um evento or-
ganizado para arrecadar recur-
sos e doações para as entida-
des beneficentes da comunida-
de nipo-brasileira, continua nos
dias 06 e 07, e 20 e 21 de de-
zembro. O Bazar reunirá mais
de 30 expositores no Ginásio
do Bunkyo, oferecendo bijute-
rias, roupas, brinquedos, arte-
sanato, acessórios, decoração,
enfeites natalinos e presentes
em geral.

O público vai encontrar pro-
dutos diferenciados, com pre-
ços especiais, diretamente tra-
zidos pelos expositores. “Con-
vidamos todos os amigos para
fazerem suas compras de Na-
tal no Bazar do Bem, porque
além de fugir do trânsito e do
estresse dos shoppings, o visi-
tante poderá conhecer de per-
to quem fabrica os produtos, e
escolher presentes de Natal
diferentes, selecionados com
muito carinho”, explica Erika
Yamauti, uma das coordenado-
ras do evento.

A idéia inicial do Bazar do
Bem era acontecer apenas no
Natal de 2008, mas o interesse
do público e dos expositores
motivou a continuidade do pro-
jeto. “O fato de ser realizado
no Bunkyo, que é uma referên-
cia única para a comunidade,
ajuda bastante na divulgação e

na motivação do publico para
visitar o evento e ajudar as en-
tidades. No ano que vem, por
exemplo, estamos planejando
uma edição de Dia das Mães e
Dia dos Namorados, com mui-
tas novidades”, adianta Yukimi
Yamauti, coordenadora de ex-
positores do Bazar.

Doação – As entidades bene-
ficiadas serão Kodomo-no-
Sono, Kibo-no-Iê, Ikoi-no-
Sono, Yassuragui Home e Cen-
tro Marta Kuboiama. No dia
do Bazar, o visitante poderá
colaborar trazendo a doação
de 1 quilo de alimento nao-pe-
recível, roupas usadas e brin-
quedos. Os expositores tam-
bém farão sua parte, ajudando
as entidades com a doação de
alimentos, produtos ou recur-
sos. Mais informações pelo
site www.bazardobem.com.br.

BAZAR DO BEM –
EDIÇÃO NATAL 2008
QUANDO: DIAS 6, 7, 20 E 21 DE

DEZEMBRO (SÁBADO E DOMINGO), DAS

10H30 ÀS 19 HORAS

ONDE: GINÁSIO DO BUNKYO (R. SÃO

JOAQUIM 381, LIBERDADE – PRÓXIMO

AO METRÔ SÃO JOAQUIM)
ENTRADA FRANCA. SOLICITA-SE A

DOAÇÃO DE 1 QUILO DE ALIMENTO NÃO

PERECÍVEL, BRINQUEDO OU ROUPA USADA.
INFORMAÇÕES:
CONTATO@BAZARDOBEM.COM.BR

SITE: WWW.BAZARDOBEM.COM.BR

TELEFONE: (11) 9886-3125

Com o intuito de promover
a participação de munícipes, o
vereador Ushitaro Kamia
(DEM) toma a iniciativa e re-
aliza nos próximos dias 9, 10 e
11 de dezembro reuniões com
a população, profissionais liga-
dos à área e interessados para
a instalação do Conselho Re-
gional de Meio Ambiente, De-
senvolvimento Sustentável e
Cultura de Paz nas Subprefei-
turas da Zona Norte.

O órgão atuará em cada
subprefeitura e contará com a
colaboração da Secretaria
Municipal do Verde e do Meio
Ambiente (SVMA), Secreta-
ria Municipal de Coordenação
das Subprefeituras (SMCP),
Secretaria Municipal para Par-
ticipação e Parceria (SEPP) e
Secretaria Municipal de Espor-
tes, Lazer e Recreação
(SEME). O objetivo é preser-
var a natureza para o presen-
te e futuras gerações.

“Acredito que esta ativida-

de é uma ação conjunta não
só entre Secretarias, mas tam-
bém com os moradores da re-
gião. É muito importante que
todos façam parte deste me-
canismo democrático. É um
direito dos cidadãos”, afirma o
vereador Ushitaro Kamia, res-
ponsável por promover o en-
contro a fim de trazer conhe-
cimento às pessoas e por via-
bilizar a criação do mesmo em
cada subprefeitura da Zona
Norte.

Na ocasião estará em pau-
ta a preparação de entidades
e candidatos ao Conselho nas
eleições de 2009. Serão expla-
nadas as atribuições e respon-
sabilidades, que serão assumi-
das por membros, marcar a
data de votação, além de in-
formar a população a respeito
desta questão que pretende
trazer melhorias à cidade, so-
bretudo, a região.

O evento é aberto ao públi-
co.

ADMINISTRAÇÃO

Kamia discute criação do
Conselho de Meio Ambiente



São Paulo, 06 de dezembro de 2008 JORNAL NIPPAK 7

LITERATURA  1

Estação Liberdade lança edição
especial de Musashi A Editora Ágora e

a Livraria da Vila (SP)
lançaram no último dia
25 o livro O caminho
sábio – Tao-Te-Ching
como fonte de inspira-
ção e orientação pes-
soal, de Roberto Otsu.
Escrito no século VI
a.C. pelo sábio chinês
Lao-Tsé, o Tao-Te-
Ching existe há 2.600
anos e é considerado
um dos textos mais pro-
fundos da sabedoria
chinesa. No livro, Otsu
resgata os 81
aforismos de Lao-Tsé
com um cuidadoso tra-
balho de tradução. A
obra acompanha ainda
um baralho ilustrado
que permite utilizar o
Tao-Te-Ching como
oráculo.

Cada aforismo vem acom-
panhado de uma reflexão de
Otsu, facilitando a compreen-
são das palavras de Lao-Tsé
e da sabedoria chinesa, que
têm servido de orientação
para que milhares de pessoas
em todo o mundo busquem
uma vida mais sábiae equili-
brada. O baralho que acom-
panha a obra permite que o
leitor sorteie um dos 81
aforismos de forma comple-
tamente aleatória, dando total
liberdade ao inconsciente para
que ele escolha pelo “acaso”
o melhor texto para a ocasião.

Em meio à violência, ao
desamparo e à banalidade da
decadente sociedade de con-
sumo de hoje, torna-se cada
vez mais necessário resgatar
a integração com a natureza,
a humildade, a confiança, o
respeito ao próximo e a com-
preensão lúcida da vida. Com
suas reflexões, Otsu mostra
que há um caminho sábio para
qualquer situação, além de re-
afirmar o valor dos ensina-
mentos do Tao-Te-Ching.

Como afirma o autor, na
introdução do livro, palavras
como as de Lao-Tsé “sempre
ressoarão em nosso interior
como uma das mais belas in-
tuições e mais profundas ins-
pirações da sabedoria da Hu-
manidade.”

O autor – Roberto Otsu nas-

ceu no dia 23 de fevereiro de
1958, em São Paulo, SP. É
graduado em Comunicação
Social e em Arte-Educação.
Estuda a sabedoria chinesa
desde 1976. No final da dé-
cada de 1980, entrou em con-
tato com o I Ching por inter-
médio dos estudos de Carl
Gustav Jung. Em 1997, co-
meçou a dar palestras sobre
Taoísmo e I Ching em vários
centros de estudos, como a
Associação Palas Athena, o
Núcleo de Pesquisas e Estu-
dos da Consciência (Nupec),
o Hotel Ponto de Luz, a Li-
vraria e Espaço Arjuna, a Li-
vraria Millenium e o Centro
de Neurologia Medicina
Mente-Corpo.

Em 2006, publicou o livro A
sabedoria da natureza, pela
Editora Ágora. É professor de
Taoísmo na Pós-Graduação
em Psicologia Transpessoal da
Faculdade das Ciências da
Saúde (Facis) e dá cursos e
atendimentos de I Ching em
São Paulo.

O CAMINHO SÁBIO –
TAO-TE-CHING COMO
FONTE DE INSPIRAÇÃO E
ORIENTAÇÃO PESSOAL
AUTOR: ROBERTO OTSU

EDITORA: ÁGORA

PREÇO: R$ 79,00
PÁGINAS: 200
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:
11-3865-9890
SITE: WWW.EDITORAAGORA.COM.BR

LITERATURA 2

Ágora lança “O Caminho
Sábio”, de Roberto Otsu

Capa do livro “O Caminho Sábio”

DIVULGAÇÃO

Por ocasião dos 10 anos
de Musashi no Brasil, da
marca de 100 mil exem-

plares vendidos dos dois volu-
mes da edição anterior e do
centenário da imigração japo-
nesa, a Estação Liberdade traz
aos leitores uma edição come-
morativa – caixa contendo a
obra em três volumes e livreto
ilustrado com representações
do grande samurai nas gravu-
ras ukiyo-e – à altura da im-
portância desse fenômeno edi-
torial. A elogiada tradução é de
Leiko Gotoda, e abriu caminho
para toda uma safra de tradu-
ções diretamente do japonês
no Brasil. A edição brasileira
de Musashi é a primeira ver-
são integral da obra no Ociden-
te, e o projeto como um todo
marcou o destino de nossa edi-
tora.

Romance épico baseado
diretamente na história japone-
sa, Musashi narra um período
da vida do mais famoso samu-
rai do Japão, que viveu
presumivelmente entre 1584 e
1645. O início é antológico:
Musashi recupera os sentidos
em meio a pilhas de cadáve-
res do lado dos vencidos na
famosa batalha de Sekigahara,
em 1600. Perambula a seguir
em meio a um Japão em crise
onde samurais condenados por
senhores feudais ao desempre-
go e à miséria (os rounin), des-
baratados, semeiam a vilania
ditando a lei do mais forte.

Musashi será mais um den-
tre estes pequenos tiranos, der-
rotando impiedosamente quem
encontra pela frente até que um
monge armado apenas de sua
ma-lícia e de alguns preceitos
filosóficos zen-budistas conse-
gue capturá-lo e pô-lo rude-
mente à prova.

Musashi foge graças a uma
jovem admiradora, para ser
novamente capturado, e ago-
ra fica três anos confinado
numa masmorra onde uma lon-
ga penitência toda feita de lei-
turas e reflexões o fará ver um
novo sentido para a vida, as-
sim como novos usos para sua
força e habilidade descomu-
nais.

Os caminhos rumo à pleni-
tude do ser jamais são fáceis,
e em seus anos de peregrina-
ção em busca da perfeição tan-
to espiritual quanto guerreira
enfrentará os mais diversos
adversários. É numa dessas
situações que, totalmente
acuado, usará pela primeira
vez, em meio ao calor da luta
e quase inconscientemente de
início, a surpreendente técni-
ca das duas espadas, o estilo
Niten ichi, que o tornaria fa-
moso pelo resto dos tempos.

Tokugawas – O leitor poderá
assistir a seu amadurecimen-
to, acompanhando o percurso
que o levou a transformar-se
de garoto selvagem e sangui-
nário no maior e mais sábio dos
samurais, capaz de entender e
amar tanto a esgrima quanto
as artes. Paralelamente, a tra-
ma caminha para o esperado
e inevitável duelo na ilha de
Funashima com Sasaki Kojiro,
o outro grande espadachim da
época e rival de Musashi em
habilidade, tenacidade e sabe-
doria guerreira. Esse surpre-
endente combate, que encer-
ra a obra, se firmou por meio
da literatura (em adaptações
de todo tipo e por suas várias
versões cinematográficas) no
ideário coletivo da nação japo-
nesa, e não há quem não co-
mente seus lances nos míni-
mos detalhes.

Musashi também traça um
painel do Japão em sua encru-
zilhada na época da unificação
nacional sob a linhagem dos
Tokugawas, numa longa tran-
sição que o viu passar de cons-
tantes lutas armadas entre pe-
quenos suseranos (daimyo) ao
domínio de uma classe de “bu-
rocratas do papel e do pince -
(nas palavras do especialista
Edwin Reischauer, que assina
o prefácio), que fariam o país
se desenvolver isoladamente
do resto do mundo por dois
séculos e meio.

A obra também será mar-
cada pelos acontecimentos em
Edo, a futura Tóquio, então em

frenético desenvolvimento,
cujo palpitante submundo dei-
xa antever a metrópole que
mais tarde viria a ser, e que
constituem a incursão urbana
desta obra predominantemen-
te bucólica e com forte presen-
ça de um feudalismo em sofri-
da modernização.

A obra –  Eiji Yoshikawa divi-
diu sua obra em sete livros: A
Terra, A Água, O Fogo, O Ven-
to, O Céu, As Duas Forças e
A Harmonia Final. Destes, os
cinco primeiros são uma refe-
rência ao gorin, os cinco ele-
mentos básicos de que se com-
põe, segundo o Budismo, toda
e qualquer matéria, ou ainda os
ciclos pelos quais passa o es-
pírito humano para alcançar a
perfeição, começando pela ter-
ra impura até atingir o estágio
mais alto, o céu, ou segundo a
concepção budista, a paz do
nada, o nirvana.

Yoshikawa compõe portan-

to ao longo dessa extensa obra
uma magistral metáfora dos
duros estágios pelos quais tem
de passar um guerreiro para
alcançar a perfeição técnica
que lhe permite lutar com uma
espada em cada mão.

Musashi é a obra literária
mais vendida da história do
Japão — mais de 130 milhões
de exemplares em suas diver-
sas edições, além de cerca de
15 versões cinematográficas
ou televisivas. Seus principais
personagens passaram a inte-
grar o cotidiano, e a obra tor-
nou-se livro de cabeceira e
guia da arte de viver para ge-
rações de japoneses.

O autor – Eiji Yoshikawa nas-
ceu em 1892 na província de
Kanagawa, perto de Tóquio,
numa família de antigos samu-
rais empobrecidos. Iniciou sua
carreira literária aos 22 anos,
quando, paralelamente ao jor-
nalismo, começou a escrever
contos e romances históricos,
muitas vezes publicados nos
jornais de maior prestígio do
Japão. No ano de sua morte,
em 1962, era um dos mais co-
nhecidos e populares escritores
do país. Com Musashi, publica-
do inicial-mente no Asahi
Shimbun entre 1935 e 1939 em
1.013 episódios, Yoshikawa fi-
cou nacionalmente famoso, al-
cançando depois tiragens mo-
numentais na história japonesa.

MUSASHI, DE EIJI YOSHIKAWA
TRADUÇÃO DE LEIKO GOTODA

1800 PÁGINAS, 16 X 23 CM

EDIÇÃO COMEMORATIVA –
CAIXA COM A OBRA EM 3 VOLUMES,
VOLUME 1: A TERRA - A ÁGUA – O
FOGO

VOLUME 2: O VENTO – O CÉU

VOLUME 3: AS DUAS FORÇAS – A
HARMONIA FINAL

MAIS LIVRETO ILUSTRADO.
ISBN: 978-85-7448-150-0
PREÇO PROMOCIONAL DE

LANÇAMENTO: R$ 218,00
WWW.ESTACAOLIBERDADE.COM.BR

Edição brasileira é a primeira versão integral da obra no Ocidente
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O autor Eiji Yoshikawa

Neste domingo, 7 de de-
zembro, o Grupo Santander
Brasil, que reúne  os Bancos
Real e Santander, e a Prefei-
tura de São Paulo inauguram
a árvore de Natal gigante do
Ibirapuera. O evento, que terá
a apresentadora Hebe
Camargo como mestre de ce-
rimônia, terá início às 16h, com
carreata de Papais Noéis que
sairá da exposição O Natal do
Nosso Mundo, no Banco Real,
na Avenida Paulista 1.374, e
seguirá até o Parque do Ibira-
puera.

Instalada ao lado do
Obelisco na Avenida Pedro
Álvares Cabral, a árvore des-
te ano está maior que as ante-
riores. Possui 70 metros de al-
tura - equivalente um prédio de
24 andares –, 31 metros de di-
âmetro e pesará mais de 240
toneladas de peso. Serão usa-
das mais de 800 mil micro lâm-
padas e cerca de 17 mil me-
tros de flexlights (mangueiras
de luzes vermelhas e brancas).
A árvore, que fica exposta até
6 de janeiro, faz parte dos pro-
jetos O Natal do Nosso Mun-
do, do Grupo Santander Bra-
sil, e Natal Iluminado, da Pre-
feitura.

Confira a programação de
inauguração:

DIA 7/12 (DOMINGO)
15h – Papai Noel com as

crianças, no coreto da exposi-
ção do Banco Real, O Natal
do Nosso Mundo - Avenida
Paulista, 1374.

16h – Saída da carreata de

NATAL

Paulistanos ganham árvore gigante

Papais Noéis. Trajeto: Av. Pau-
lista, Túnel Acesso, Av. Re-
bouças. Av. Henrique
Schaumann, Av. Brasil,  Av.
Pedro Álvares Cabral

16h45 – Chegada da
carreata ao Parque do Ibira-
puera

17h – Papai Noel com cri-
anças no Parque.

18h – DJ tocam músicas
natalinas e músicas nacionais

19h30 - Papais Noéis dis-

tribuem balões para as crian-
ças

20h – Início da cerimônia,
com apresentação de Hebe
Camargo

20h15 – Apresentação Co-
ral do Grupo Santander Brasil
e Musicantes

20h35 – Árvore de Natal é
acesa/Queima de fogos

20h45 – Apresentação do
grupo Afro-Lata

21h30 – Encerramento

Árvore deste ano é equivalente a um prédio de 24 andares

DIVULGAÇÃO
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EXPOSIÇÃO

Shopping Higienópolis mostra
fase mais recente de Wakabayashi

O Teatro Sérgio Cardoso
recebe o Festival Fábricas de
Cultura, evento que reúne o
conjunto de nove diferentes
montagens inspiradas em
Petrouchka, resultado do Pro-
jeto Espetáculo do Programa
Fábricas de Cultura desenvol-
vido pela Secretaria de Esta-
do da Cultura de São Paulo e
dedicado a atividades de dan-
ça (coordenação Inês Bogéa),
teatro (coordenação Marcio
Aurélio), música (coordenação
Ari Colares) e circo (coorde-
nação Marco Vettore).

Após um ano de vivências
artístico-culturais e ensaios,
cerca de mil jovens dos distri-
tos de Capão Redondo, Cida-
de Tiradentes, Itaim Paulista,
Jaçanã, Jardim São Luís, Luz,
Sapopemba, Vila Curuçá e
Vila Nova Cachoeirinha vão
apresentar o seu respectivo
“Pedrinho” inspirado na obra
de Stravinsky e no repertório
cultural de sua região. O
“Pedrinho Luz”, que será apre-
sentado no dia 14, é dirigido
pela coreógrafa e bailarina
Susana Yamauchi.

O espetáculo Pedrinho
Luz, que já foi visto por mais
de 10 mil pessoas em quase
50 apresentações na Capital
e interior, propõe uma

ARTES CÊNICAS

Susana Yamauchi dirige peça inspirada em Petrouchka

releitura da história vivida por
Petrouchka, um boneco de
marionetes que, animado por
um mago, divide o amor da
bailarina com o mouro. A tra-
ma, que foi originalmente am-
bientada numa praça da anti-
ga São Petersburgo de 1830,
recebe a nova paisagem dos
arredores da cidade de São
Paulo no período de carnaval.

Questões humanas como a
cumplicidade amorosa, a acei-
tação do diferente, a perda do
próximo, o abandono e a su-
peração em situações extre-
mas marcam a trajetória dos
personagens revelando esta-
dos de conûito e de fragilida-
de. A escolha pela fragmen-
tação, tanto da história como

da representação, faz brotar
uma linguagem corporal ágil,
não-linear e própria dos seus
intérpretes. Na montagem os
protagonistas não só recebe-
ram outros nomes como tam-
bém foram multiplicados para
intensiûcar os sentimentos e
os estados oníricos. A idéia
desse desdobramento nasceu
do ûagrante reconhecimento
destes personagens vividos
em cada um de nós, além de
possibilitar o exercício de ta-
lentos tão raramente reconhe-
cidos.

Susana Yamauchi – Coreó-
grafa e bailarina, cuja forma-
ção artística inclui a Escola
Municipal de Bailados, Balé

Stagium e Balé da Cidade de
São Paulo, além dos mestres
Ismael Guiser, Sonia Mota e
Renée Gumiel. Profissional
desde 1975, recebeu a bolsa de
estudos Capes-Fullbright em
1984 para aperfeiçoamento em
dança moderna com Jeniffer
Muller em Nova York. Dirige
e dança no grupo Lúdica Dan-
ça desde 1998, nas produções
Muito Romântico e CUBO,
em parceria com João Maurí-
cio e Fernando Meirelles. Pa-
ralelamente, desenvolve solos
inspirados em sua origem nipo-
brasileira e se apresenta regu-
larmente na Europa e nos Es-
tados Unidos, além de realizar
cursos, curadorias e atuar em
filmes e programas educativos
de TV.

FESTIVAL FÁBRICAS DE
CULTURA – PEDRINHO LUZ
DIREÇÃO: SUSANA YAMAUCHI

QUANDO: DIA 14/12, ÀS 18H

ONDE: TEATRO SÉRGIO CARDOSO

(RUA RUI BARBOSA, 153, BELA VISTA)
856 LUGARES

INFORMAÇÕES: (11) 3288-0136
INGRESSOS: ENTRADA FRANCA.
INDICAÇÃO ETÁRIA: LIVRE

HORÁRIO DA BILHETERIA: RETIRADA DE

SENHAS UMA HORA ANTES DO ESPETÁCULO.
ESTAÇÕES DO METRÔ PRÓXIMAS AO

TEATRO: SÃO JOAQUIM E BRIGADEIRO

Pedrinho Luz já foi apresentado em mais de 50 cidades
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OEspaço Arte M.
Mizrahi, no Shopping
Higienópolis, em São

Paulo, abre na próxima quar-
ta-feira (10), a exposição “Wa-
kabayashi 2008 -100 Anos da
Imigração Japonesa no Brasil”
do artista plástico nipo-brasi-
leiro Kazuo Wakabayashi .
Nesta exposição estão expos-
tos os 25 trabalhos da fase
mais recente do pintor e gra-
vador que figura entre os gran-
des nomes de uma geração de
artistas, japoneses ou descen-
dentes, que constituíram um
importante referencial para a
arte brasileira desde as primei-
ras décadas do século 20. Os
trabalhos expostos estarão à
venda entre R$ 4.900,00 e R$
60 mil.

Não à toa, a escolha das
obras de Wakabayashi para
esta homenagem foi das mais
felizes, pois, no mundo da arte
moderna, onde predomina a
expressão universal e não se
distingue a nacionalidade do
autor, as suas
obras  tem pro-
fundos traços
da estética e
cultura japone-
sa, inconfundí-
vel até para os
mais desavisa-
dos.

Wakabaya-
shi que vive no
Brasil, quase a
metade da his-
tória da imigra-
ção japonesa,
sentiu logo ao
pisar as terras
paulistanas o respeito que os
japoneses tinham granjeado
graças a dedicação e empe-
nho dos primeiros imigrantes
junto a comunidade brasilei-
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ra. No mundo artístico en-
controu o caminho já desbra-
vado pelo Manabu Mabe,
Tomie Ohtake, Tomoo Han-
da, Takaoka, Higaki e outros

que foram do grupo Seibi
como o prof. Teiiti Suzuki.

Coração brasileiro – Ape-
sar dos seus trabalhos apre-
sentarem uma visão nitida-
mente nipônica, o seu coração
é brasileiro, de tal forma que
se naturalizou brasileiro, agra-
decido pelo calor humano dos
brasileiros, a democracia no
mundo artístico, a acessibili-
dade, lembrando da convivên-
cia com o Volpi, Di Cavalcanti
e outros, logo que chegou do
Japão. Algo impensável no
Japão, onde existem as cor-
porações e rígida hierarquia,
que não permitem os jovens a
contatar os famosos e consa-
grados.

Wakabayashi transmite

através das suas obras a im-
portância das raízes, da sua
historia, do seu passado, e
como cidadão a dedicação
com afinco ao mister que se
propõe e valorizar os aspec-
tos positivos da brasilidade,
sem se perder nas picuinhas
da vida.

WAKABAYASHI 2008 – 100
ANOS DA IMIGRAÇÃO
JAPONESA NO BRASIL
QUANDO: DE 10 A 15 DE DEZEMBRO.
SEGUNDA A SÁBADO, DAS 10 ÀS 22H.
DOMINGOS, DAS 14 ÀS 20H

ONDE: SHOPPING PATIO HIGIENÓPOLIS

- ESPAÇO ARTE M. MIZRAHI (AV.
HIGIENÓPOLIS, 618, HIGIENÓPOLIS,
REGIÃO CENTRAL, SÃO PAULO, SP)
TEL.: 11/3823-2828/ 2957.
WWW.ESPACOARTE.COM.BR

Mostra reúne obras da fase mais recente do artista que está entre os grande nomes de sua geração

Obras transmitem importância de suas raízes

MÚSICA

Corais apresentam Concerto
de Natal beneficente no Bunkyo

Os corais da Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social
(Bunkyo), Bunkyo, Paineira e
Piccolo, que formam o Coral
Feminino Nipo-Brasileiro de
São Paulo, com cerca de 65
vozes, apresentam no dia 11 de
dezembro o 15º Concerto de
Natal Beneficente. Segundo
Marie Miki que faz parte da
comissão organizadora, a pre-
visão é que cerca de 1200 pes-
soas prestigiem o evento o qual
pretende fazer com que as
pessoas entrem no clima de
Natal.

Sob regência do maestro
Teruo Yoshida, o concerto re-
úne em seu repertório músicas
natalinas populares brasileiras,
além de algumas cantadas em
japonês na poesia de
Hakushyu Kitahara e Ujoo
Noguchi, por causa das come-
morações do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.

O maestro Teruo Yoshida que
é regente do coro infantil da
Orquestra Sinfônica do Esta-
do de São Paulo (Osesp), con-
tará com a participação da pi-
anista Lissa Kawashima.

O evento será apresentado
no Grande auditório do Bunkyo
e a entrada é um quilo de ali-
mento não perecível, e a arre-
cadação será distribuída para
duas entidades beneficentes, a
Kodomo no Sono e a Creche
Nossa Senhora de Fátima.

15º CONCERTO DE NATAL
BENEFICENTE
QUANDO: DIA 11 DE DEZEMBRO

HORÁRIO: 20H30
ONDE: GRANDE AUDITÓRIO DA

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA

JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(BUNKYO) – RUA SÃO JOAQUIM, 381 –
LIBERDADE – SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: 3208-1755 COM BETE

ENTRADA: UM QUILO DE ALIMENTO

NÃO PERECÍVEL

O maestro Teruo Yoshida e a pianista Lissa Kawashima

DIVULGAÇÃO

ORQUÍDEAS

9ª Expoverão é destaque hoje
e amanhã no Bunkyo

A Aosp (Associação Orqui-
dófila de São Paulo) realiza nes-
te fim de semana (6 e 7), no
Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa), no bair-
ro da Liberdade, em São Pau-
lo, a 9ª Expoverão. Segundo os
organizadores, trata-se de um
evento completo, com expec-
tativa de público estimado em
cerca de 15 mil pessoas nos três
dias – a abertura foi ontem (5).
A entrada é gratuita e haverá
exposição e, como sempre, um
concurso elegerá as mais be-
las orquídeas. Mais de 10 mil
vasos estão à venda com pre-

ços a partir de R$ 8,00 e tam-
bém adubos, substratos e livros,
entre outros acessórios.

Hoje e amanhã, às 10, 14 e
às 16h, os visitantes poderão
participar de aulas gratuitas
sobre plantio e cultivo com
vários orquidófilos, membros
da Aosp.

9ª EXPOVERÃO
QUANDO: DIAS: 6 E 7/12, DAS 9 ÀS 19H

ENTRADA FRANCA

R. GALVÃO BUENO, 540 - LIBERDADE

FONE: (11) 3207-5703
AULAS GRATUITAS, VENDAS, LIVROS,
IMPRESSOS E PREMIAÇÕES

Evento no Bunkyo terá venda e exposição de belas orquídeas

DIVULGAÇÃO



São Paulo, 06 de dezembro de 2008 JORNAL NIPPAK 9

EM FAMÍLIA

Unidos pela arte, pai e filho
modelam sonhos de crianças

Ele não é Papai Noel, mas
faz a alegria de muitas
crianças. E de muitos

lojistas também. Quem vai às
compras nessa época do ano,
não imagina que o “pai” de
muitas bonecas e personagens
famosos que invadem o ima-
ginário infantil é, na verdade,
um nikkei. Wilson Iguti, artista
plástico, é responsável pela
modelagem de bonecas como
as da Xuxa, Eliane, Sandy,
Angélica e também “dá vida”
a personagens de Maurício de
Sousa, Disney e  Warner, en-
tre muitos outros. Especialista
em 3D, o nikkei, que está na
área desde 1976, também mo-
dela utilidades domésticas,
display e peças de uso indus-
trial. “A gente faz desde mini
brinquedos até grandes escul-
turas”, ressalta.

Iguti afirma ter aprendido
o ofício com o pai, que tinha
uma marcenaria. “Ele entalha-
va as madeiras e eu comecei
aprendendo com ele assim”,
diz ele, lembrando que ainda
que, quando recebia projetos
do Japão, contava com a aju-
da para lidar com o idioma.
“Meu pai traduzia para o por-
tuguês e eu fazia as correções,
depois anotava o que precisa-
va e passava para o japonês,
assim a gente mandava para o
Japão e esperava até a apro-
vação do projeto”.

O filho de Wilson, Wesley
Iguti, segue os passos do pai há
dez anos. “Fiz minha primeira
modelagem quando tinha nove
anos. Antes eu já tinha feito,
mas só por brincadeira”, conta
Wesley, acrescentando que
“começou pra valer entre os 15

ver seus brinquedos em festas
infantis.

Centenário – Em comemo-
ração ao Centenário da Imi-
gração Japonesa, Wilson pen-
sou em um projeto cultural.
“Eu queria fazer alguma coisa
para comemorar o centenário,
ai eu lembrei do ‘Toy Art’, que
são brinquedos criados por
designers e artistas e se desen-
volveu principalmente no Ja-
pão. Alguns têm formas defi-
nidas, outros não e dá para pin-
tar e customizar da forma que
quiser. Essa é a grande brin-
cadeira”. Wilson logo pensou
em fazer um boneco japonês
com as mesmas característi-
cas com que era motivo de
brincadeira quando criança.
“Pensei, ‘vou fazer um
japonesinho de cara chata e
cabelo espichado’ e essa go-
zação de criança eu estou de-
volvendo em brinquedo”.

A idéia do projeto foi de ex-
por pela cidade de São Paulo
bonecos de 1,80m de altura e
com a mesma forma só que pin-
tados e desenhados por famo-
sos diferentes. “Falei que o
tema era livre e que a idéia era
usar a criatividade”, explicou.
Foram 25 bonecos e participa-
ram do projeto artistas entre
outros artistas Ana Maria Bra-
ga, Xuxa, Sabrina Sato, Romero
Brito e Mauricio de Souza.

 Para concluir o projeto, as
peças foram leiloadas e a ver-
ba arrecadada foi entregue a
Casa Hope (apoio à criança
com câncer), Fundação Xuxa
Meneghel e Fundação Abrinq.
(Thâmara Kaoru, especial
para o Jornal Nippak)

e 16 anos”. O amor pela pro-
fissão cresceu tanto que hoje
ele sonha até em fazer uma
exposição com temas ligados à
cultura japonesa.

A relação entre pai e filho
é de cumplicidade. “Hoje em
dia já temos contatos diferen-
ciados. Tem muita coisa que
vejo que é mais interessante
para o meu pai então passo
para ele e vice-versa”, conta

Wesley que quando tem dúvi-
das não deixa de perguntar ao
pai e brinca: “Ele que sabe
bastante né?”.

Ambos concordam que
quando contam que eles quem
modelaram certa peça, as pes-
soas não acreditam. “Às ve-
zes mostro a minha assinatura
na boneca e mesmo assim fi-
cam na dúvida”, comenta Wil-
son que já está acostumado a

O artista Wilson Iguti, que aprendeu o ofício com o pai e agora...
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... transmite a arte ao filho Wesley: relação é de cumplicidade

KARAOKÊ

Akemi  Nishimori  é reeleita
presidente da Abrac

A atual presidente da Abrac
(Associação Brasileira de
Canção Japonesa), Akemi
Nishimoro, foi reeleita para a
gestão 2009/2010 em Assem-
bléia Geral Ordinária realiza-
da pela entidade no dia 8 de
novembro, na sede do
Wajunkai de Maringá (PR).

A nova diretoria da Abrac
ficou assim constituída: Presi-
dente: Akemi Nishimori; Vice-
presidentes: Paulo Kubo,
Yuichi Oshima, Tetsuji Arie,
Paulo Terabe, Jintaro Ikeda,
Eizo Hassunuma, Kuniei Ka-
neko e Jorge Iriguchi; Secre-
tária Geral: Yooko Tanabe;
Secretários: Katsutoshi
Kuratome, Roberto Watanabe
e Kokiti Morizawa; Tesoura-
ria Geral: Takeshi Tanabe; Te-
soureiros: Sadao Shigueoka,
Sergio Toyohara e Ítalo Tada;
Conselho Fiscal: Seiti
Sumizawa, Shoji Kiyokawa e
Kunihiro Kawakami;

Conselho Fiscal (Suplentes)
Shuiti Sumi, Toyohiro Shimura
e Olga Kyono.

Atividades – Em 2008, a
Abrac teve uma agenda parti-
cularmente lotada por causa
das comemorações do Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil. Promoveu o Show
Itinerante em Bauru e Regis-
tro e foi responsável pela vin-
da da cantora Minami Kanako
ao País. A cantora, que nas-
ceu em Londrina e atualmente
faz sucesso no Japão, se apre-
sentou em São Paulo, São Ber-
nardo do Campo, Londrina e
Campo Grande, sempre com
grande sucesso.

Outras realizações da Abrac
durante o ano foram os Con-
cursos de “Minami Kanako no
Uta”, o Seminário de jurados e
apresentadores e o 23º Concur-
so Brasileiro da Canção Japo-
nesa, em Maringá (PR). A en-
tidade também já definiu as se-
des das duas próximas edições:
em 2009 será  no Bunkyo (So-
ciedade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência So-
cial), em São Paulo, e em 2010
em Curitiba (PR).

Diretoria da Abrac, que reconduziu Akemi Nishimori à presidência

DIVULGAÇÃO
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EMPRESAS

Nec Brasil comemora 40 anos no País e planeja
investir em fábrica de software

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Hospital Bandeirantes comemora sucesso da
segunda edição do Circuito do Óleo

O Hospital Bandeirantes
promoveu no último dia 25, na
Praça da Liberdade, na região
central de São Paulo, a segun-
da edição do Circuito do Óleo.
Organizado pelo seu Instituto
de Responsabilidade Socioam-
biental, o evento teve a parti-
cipação de 1500 pessoas que
aprenderam sobre a importân-
cia de se descartar correta-
mente o óleo de cozinha usa-
do e a sua transformação em
biocombustível.

O Circuito do Óleo, apre-
sentou quatro etapas: Estação
Consumo, onde o óleo foi utili-
zado para fritar pastéis, distri-
buídos gratuitamente aos visi-
tantes; Estação Descarte
Consciente, posto de coleta de
garrafas de óleo usado; Esta-
ção Óleo Aqui, recolhimento
das embalagens de óleo des-
cartadas pela população; Es-
tação Reciclagem, com a de-
monstração dos procedimentos
necessários para transformar
o óleo em biocombustível; e
Estação Atitude, com a cam-
panha Atitude pra Valer, reali-
zada junto aos funcionários do
Hospital Bandeirantes visando

a conscientização por meio da
distribuição de prêmios aos
colaboradores que mais arre-
cadarem óleo de cozinha no
mês.

Os participantes puderam,
ainda, rodar a Roleta da Atitu-
de. Quando a roleta parasse
em atitudes positivas em rela-
ção ao meio ambiente e à re-
ciclagem de resíduos, os
sortudos recebiam a moeda
“atitude”, que pôde ser trocada
por sacolas ecológicas,
petisqueiras e bijuterias feitos
de materiais reciclados. Outro
destaque foram as oficinas
conduzidas pela equipe da Fun-
dação Orsa - Escritório de In-
clusão Social, que ensinou
maneiras criativas de aprovei-
tar os resíduos recicláveis e
produzir até objetos de deco-
ração.

A ação faz parte da Cam-
panha Óleo Aqui, que teve iní-
cio há um ano e arrecada men-
salmente de 300 a 500 litros de
óleo de cozinha usado. Nesse
período, a adesão da comuni-
dade cresceu de maneira sig-

nificativa e a meta é chegar a
1.000 litros recolhidos  por mês.

Vantagem – Os catadores e
catadoras da Cooper Glicério
são responsáveis pela coleta do
óleo de cozinha nas Casinhas
Óleo Aqui, postos onde a co-
munidade e os funcionários
depositam as garrafas com o
resíduo. O óleo é encaminha-
do para reciclagem e produção
de biodiesel, considerado o
combustível do futuro.

“A designação correta do
óleo usado contribui para ame-
nizar problemas como entupi-
mento das redes de esgoto e
impermeabilização do solo e
das margens dos rios”, ressalta
Áurea Barros, gerente de de-
senvolvimento do Instituto de
Responsabilidade Socioambien-
tal do Hospital Bandeirantes,
que conclui: “O óleo polui a
água, enquanto o biocombustí-
vel tem a vantagem de não
emitir enxofre. Além disso, o
resultado da queima desse
combustível não é considerado
nocivo à camada de ozônio”.

Teoria e prática: utilização do óleo e distribuição de pastéis

DIVULGAÇÃO

ANEC Brasil empresa
voltada para área de
serviços e aplicações

tenciona investir em uma fá-
brica de software para aten-
der os novos planos estratégi-
cos com o objetivo de ampliar
a sua rentabilidade junto à área
de serviços das operadoras e
no mercado corporativo, a par-
tir da customização de solu-
ções. Duas unidades, a Comu-
nicação Unificada e a Siste-
mas de Suporte às Operações
(OSS), estão ganhando uma
atenção especial.

A divulgação do investi-
mento em uma fábrica de
software apresentada como
estratégica foi revelada no dia
25 de novembro, pelo presiden-
te da NEC Brasil, Heriberto
Yamamuro, durante encontro
com a imprensa na sede da
empresa na capital paulista,
onde o executivo anunciou os
planos para 2009 e paralela-
mente festejar os 40 anos de
atividades no Brasil. Porém, o
executivo não estimou um pra-
zo para a instalação da unida-
de, muito menos antecipou so-
bre os investimentos necessá-
rios.

Heriberto Yamamuro afir-
mou que 2008 foi muito bom
por que a empresa, em algu-
mas áreas, alcançou um cres-
cimento de 18% acima do pre-
visto para o mercado de tele-
comunicações, no entanto pro-
jeta um crescimento da ordem
de 25% a 30% para o ano, o
que segundo ele motiva a in-
vestir cada vez mais. Para
2009 a previsão da NEC é
crescer 20%, para isso ela
tem diversos planos para sus-
tentar o crescimento acima dos
dois dígitos.

De acordo com o dirigente
três fatores contribuíram para
que a empresa superasse as

metas em relação a 2007 e
conquistasse um crescimento
acima do previsto: a banda lar-
ga, os serviços profissionais
que cresceram bastante este
ano e a terceira geração. Esta
última foi o elemento propul-
sor aliado à tecnologia compe-
titiva em termos de hardware
e transmissão.

Em 2007 a empresa teve
um faturamento de R$ 500 mi-
lhões de bruto e em 2008 o re-
sultado pode alcançar R$ 700
milhões. A estratégia de cres-
cimento da NEC, nomeada de
Phoenix 2.0 tem como alvo do-
brar o tamanho da operação da
empresa em quatro anos che-
gando a um faturamento de
US$ 600 milhões no Brasil e
US$ 1 bilhão na América La-
tina.

O presidente Heriberto
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cabo, celular e fixo. O Siste-
ma de Suporte às Operações
(Operating Support System),
fim-a-fim; e uma linha desen-
volvida em IP com novos ter-
minais e soluções de FMC
(Convergência Fixa-Móvel)
para operações.

Novidades para 2009 – Tam-
bém foram anunciadas novas
ferramentas de software e apli-
cativos de comunicação em-
presarial (que fazem parte da
oferta da Nec Sphere Commu-
nications adquirida no final do
ano passado por US$ 42 mi-
lhões); na área de TV Digital
será oferecido um portfólio des-
de transmissores até equipa-
mentos para estúdio; e platafor-
mas próprias de TI como a ofer-
ta de servidores Fault-Tolerant
(tolerantes a falha), Network
Storage – armazenamento em
rede. Do pacote de soluções
lançadas as que merecem maior
destaque é o complexo Siste-
ma de Suporte às Operações e
a NetCracker Technology, con-
sideradas as mais trabalhosas.

Para Heriberto Yamamuro
a TV Digital surgiu como uma
grande promessa, um projeto
que começou este ano e tem
dez anos para ser realizado.
“Este ano em termos de volu-
me não é tão grande, mas é
um programa importante”,
destaca. Na opinião do dirigen-
te o cenário econômico atual
‘com certeza’ pode afetar as
operações da Nec no Brasil.
“Neste instante estamos pre-
vendo uma turbulência, esta-
remos monitorando isso, mas
nada que afete significativa-
mente o plano de crescimen-
to”, garantiu.

O presidente assegura que
a Nec em 40 anos de atuação
no Brasil obteve conquistas
significantes, como em uma

No Memorial da NEC, trajetória da empresa é relatada através de recursos audiovisuais

Yamamuro também anunciou
as novidades em produtos para
2009. A partir do primeiro se-
mestre, a empresa disponibili-

zará para as operadoras bra-
sileiras de telecomunicações
cinco novas soluções dirigidas
para provedores de serviços a

primeira fase ajudou a cons-
truir uma rede de telecomuni-
cações que unificou o país,
além de ter colaborado com
outra proposta parecida volta-
da para a Internet bandalarga.

Memorial – Paralelamente
aos 40 anos de trabalhos no
Brasil, a empresa inaugurou o
espaço Tadashi Suzuki, em ho-
menagem a um de seus gran-
des presidentes. Destinado à
memória da companhia e aos
valores que sustentam sua vi-
são de futuro, o ambiente que
ocupa mais de 150 metros qua-
drados, está localizado na sede
do Centro Integrado Nec de
Serviços Profissionais (Cispro),
avenida Angélica, 2197. “Eu
achei interessante criar esse
projeto, a importância dessa
pessoa foi que ele, enviado
como um homem de confian-
ça, superou a fase difícil do pro-
jeto. Todas as pessoas mais jo-
vens precisam entender um
pouco sobre a importância da
empresa na história do país e
que saiba fazer uma coisa si-
milar para o futuro”, salienta.

No memorial a trajetória
da Nec Brasil é relatada atra-
vés recursos audiovisuais, que
mostram as diversas etapas
da empresa no país, desde a
sua instalação em 1966, quan-
do então instalou um escritó-
rio no Rio de Janeiro, passan-
do pelos anos 70, 80 e 90 (em
1994, a NEC entregou o pri-
meiro supercomputador da
América Latina ao INPE-
CPTEC, incluindo o Brasil no
uso de tecnologia de ponta em
modelagem numérica para
previsão do tempo e clima),
até os anos 2000, quando a
companhia iniciou seu plano
de reconstrução depois da
bolha da Internet.

(Afonso José de Sousa)

Yamamuro também anunciou as novidades em produtos para 2009

Diante da turbulência
econômica que assola o
mundo, o Sebrae-SP pre-
parou um documento
“Como agir na crise” com
orientações e dicas para
as empresas superarem
com menos dificuldades o
período de incerteza eco-
nômica e eventual desa-
celeração da economia
previsto para os para os
próximos meses.

De forma didática e
com uma linguagem aces-
sível a todos, o documen-
to é dividido em duas par-
tes. A primeira orienta
como as micro e peque-
nas empresas devem agir na
crise em oito situações espe-
cíficas, que são: MPEs que
vendem para o consumidor fi-
nal no mercado interno; MPEs
que vendem para grandes em-
presas; MPEs que vendem
bens de capital; Pequenas em-
presas que utilizam crédito
bancário para financiar a ven-
da de seus produtos para o

consumidor final; Pequenas
empresas que precisam de cré-
dito bancário para capital de
giro e investimento; Pequenas
empresas importadoras ou que
utilizam insumos importadoras;
e, Investir ou não investir?

A outra, mais abrangente,
vale para todos os empresári-
os. Neste caso, a dica é aten-
ção nas vendas, na definição

CRISE

Sebrae divulga documento que orienta micro e
pequenas empresas enfrentarem a crise

de preços e obtenção de re-
cursos.

Vale lembrar que o Brasil,
de acordo com o IBGE, pos-
sui 14,8 milhões pequenos ne-
gócios, sendo 4,5 milhões de
empresas formalizadas e 10,3
milhões de informais. Juntos,
elas respondem por 28,7 mi-
lhões de empregos e por
99,23% dos negócios do país.

Futuro – Segundo o Sebrae-
SP, o documento é importante
porque orienta os empreende-
dores e também ajudará a ins-
tituição a definir futuras ações.

Além do documento, que
pode ser consultado no site da
instituição, o Sebrae-SP ofere-
ce aos empreendedores uma
série de palestras gerenciais
gratuitas e cursos de gestão
empresarial com preços aces-
síveis.

Mais informações podem
ser obtidas no site da institui-
ção no endereço
www.sebraesp.com.br ou pelo
telefone 0800 570 0800.

Comércio no bairro da Liberdade

ARQUIVO
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Mestre Kodama  organiza Mundial
de Karatê Shidokan no Japão

w w w . p r o d u t o s o r i e n t a i s . c o m . b r

Ao organizar o 1º Tor-
neio Internacional de
Karatê Shidokan, rea-

lizado no dia 2 de novembro,
em Hamamatsu (Shizuoka), o
mestre Tetsuyoshi Kodama tor-
nou-se o primeiro nissei a or-
ganizar um campeonato mun-
dial no Japão. A competição
reuniu 72 atletas infantis de dez
países no Hamakita Green Are-
na. Segundo o professor, que
também é presidente da Asso-
ciação Mundial de Karate Shi-
dokan na Província de Shizuo-
ka, o evento serviu como opor-
tunidade de intercâmbio entre
as crianças brasileiras que vi-
vem no Japão, japoneses, e es-
trangeiros.

O campeonato, também
comemorativo ao Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil, foi prestigiado por di-
versas autoridades, entre eles
o primeiro-ministro Taro Aso;
o Chefe do Gabinete Takeo
Kawamura; o Ministro da Edu-
cação do Japão, Ryu Shionoya;
representantes do governo de
Shizuoka e da prefeitura de
Hamamatsu (cidade que con-

centra a maior quantidade de
brasileiros no arquipélago), e o
secretário Municipal de Espor-
te, Lazer e Turismo da Prefei-
tura de São Paulo, Walter
Feldman, que destacou o tra-
balho social desempenhado
pelo mestre Kodama.

Conferência – O mestre e pro-
fessor, nascido em São Bernar-
do do Campo, ABC paulista,
mantém uma academia na ci-
dade de Hamamatsu, onde en-

sina caratê e kick boxing. Pa-
ralelamente ele mantém um tra-
balho para socialização infanto-
juvenil de brasileiros, japoneses
e outras nacionalidades, através
do vinculo com a delegacia cen-
tral da cidade e com o Centro
de Reabilitação de Menores.
Em uma outra atividade o pro-
fessor faz uma ronda noturna
aos sábados para ajudar os jo-
vens brasileiros.

Em julho deste ano, Koda-
ma esteve no País para partici-

par da 1ª Conferência das Co-
munidades Brasileiras no Exte-
rior “Brasileiros no Mundo”,
realizado no Rio de Janeiro,
onde relatou sua experiência.
Na ocasião, o professor tam-
bém visitou o secretário de Es-
porte, Lazer e Turismo do Es-
tado de São Paulo, Claury Alves
da Silva. Claury visitou a
acadêmia de Kodama, quando
esteve no Japão, em abril de
2008, quando conheceu o pro-
jeto desenvolvido por Kodama.

Em visita ao Brasil, Kodama foi recepcionado pelo secretário estadual de Esportes, Claury  Alves

DIVULGAÇÃO

JUDÔ

Porto Alegre recebe quinta
edição do Grand Prix

A quinta edição do maior
torneio interclubes por equipes
do judô brasileiro, o Grand Prix
Nacional, acontece neste fim
de semana (6 e 7/12), em Por-
to Alegre (RS). A disputa reu-
nirá 13 clubes e aproximada-
mente 140 judocas, entre eles
medalhistas olímpicos, mundi-
ais e de jogos pan-americanos,
além de promessas da nova
geração.

A competição acontecerá
no ginásio da Sogipa e terá iní-
cio às 10h. Com dois títulos,
São Caetano (SP) e Esporte
Clube Pinheiros (SP) domina-
ram a competição nos quatro
primeiros anos. Desta vez o
Grand Prix Nacional será no
formato de chave olímpica
com repescagem, o que visa
dar agilidade e maior emoção
ao torneio, já que todos os con-
frontos serão decisivos.

Medalha de ouro nos Jogos
Pan-Americanos de Santo
Domingo (2003) e duas vezes
medalhista em mundiais por
equipe, o peso pesado Daniel
Hernandes alerta que o novo
sistema de mata-mata adota-
do para a edição deste ano não
permitirá que as equipes come-
tam erros.

“Teremos o Minas Tênis
Clube na primeira rodada e
eles são uma grande equipe.
Com certeza farão uma estra-
tégia para tentar nos vencer,
mas estamos concentrados e
focados no título. O Pinheiros
se reforçou com a chegada do
Tiago Camilo (-90kg) e do cu-
bano Oscar Cardenas (-81kg),
mas os outros clubes também
buscaram atletas fortes e a dis-
puta será muito boa”, diz
Daniel Hernandes.

O coordenador da equipe do
USCS/São Caetano, Mário
Tsutsui, destaca que neste ano
a sua equipe passa por um pro-
cesso de transição. Além dis-
so, a equipe teve confirmada
a ausência de Eduardo Santos
no torneio. Eduardo sofreu
uma lesão no punho.

“Temos atletas experientes
como o Carlos Honorato e o
Alexandre Lee no time e es-
tamos renovando a equipe.
Vamos entrar com raça para
brigar por uma boa colocação,
além do mais, nesse sistema de
combates eliminatórios tudo
pode acontecer”, afirma Má-
rio Tsutsui.

O formato de disputa do
Grand Prix Nacional Masculi-

no será o de chave olímpica
com repescagem, que visa dar
agilidade e maior emoção ao
torneio, já que todos os con-
frontos serão decisivos. Na
competição, os clubes lutam
num sistema de melhor de cin-
co combates nas categorias -
66kg, -73kg, -81kg, -90kg e
+90kg.

Confrontos – O sorteio da
primeira rodada já foi realiza-
do: Belo Dente/Minas Tênis
Clube (MG) x Esporte Clube
Pinheiros (SP), Flamengo (RJ)
x Jequiá Iata Clube (RJ), Uni-
versidade Gama Filho (RJ) x
Santo André/Maisvalor/
Qualyvel (SP), USCS/São
Caetano (SP) x FTC (BA), Oi/
Sogipa (RS) x Unisul (SC).
G.R. Barueri (SP), Sesc Bahia/
Betim (BA) e Espaço Futuro
(DF) ficam de bye na primei-
ra rodada.

GP reúne 13 equipes no RS

DIVULGAÇÃO

TÊNIS DE MESA 1

Cerimônia de premiação dos
melhores do ano da Liga Nipo

A Liga Nipo-Brasileira de
Tênis de Mesa realizou no úl-
timo dia 29, na sede da Acrepa
(Associação Cultural, Recre-
ativa e Esportiva Paulicéia),
em São Bernardo do Campo,
cerimônia de premiação dos
melhores atletas e clubes do
Ranking.

Ao longo de 2008, foram
realizadas 10 etapas (Acrepa,
Ateme, Registro, Itaquera,
Kosmos-Mogi, Nippon, Itaim
Keiko, Bunkyo, Acenbo, Coo-
percotia) além da Super-Liga
(Acrepa). Para cada uma, fo-
ram atribuídos pontos aos oito
melhores atletas de cada ca-
tegoria, formando assim, o
Ranking de atletas e clubes.

A festa contou com a pre-
sença de atletas e dirigentes,
entre eles Elzo Sigueta (repre-
sentando a ACE Piratininga e
Bunkyo), representantes do
deputado federal Walter Ihoshi
e do vereador Ushitaro Kamia.
Estas três personalidades têm
apoiado a Liga Nipo-Brasilei-
ra desde a 1ª etapa, realizada
em agosto de 2004, num do-

mingo que era comemorado o
Dia dos Pais. Segundo Gilber-
to Murakami, diretor técnico
da Liga, o apoio deles foi fun-
damental para o sucesso das
etapas.

Foram premiados atletas de
17 categorias, sendo 11 mas-
culinos e 6 femininos. Desta-
que para a atleta Larissa
Morita Saito que pela segunda
vez consecutiva, conquistou o
título de melhor atleta da cate-
goria pré-mirim feminino que
além de receber o troféu das
mãos de seu avô, Massaru
Morita, Diretor Financeiro da
Comissão do Intercolonial de
Tênis de Mesa – participante
de quase todas as 59 edições
do Intercolonial – ganhou uma
TV 29” no sorteio realizado
dentre as melhores atletas fe-
mininas.

Após a entrega dos prêmi-
os foi tirada a já tradicional foto
dos melhores atletas da Liga.

Gilberto Murakami, da Liga
Nipo-Brasileira de Tênis de
Mesa

Evento da Liga Nipo-Brasileira foi realizada na Acrepa

DIVULGAÇÃO

TÊNIS DE MESA 2

Piratininga realiza Torneio da
Amizade para não federados

A Associação Cultural e
Esportiva Piratininga realizou
no dia 30 de novembro, em seu
Ginásio de Esportes (Zona
Oeste de São Paulo), o Tor-
neio da Amizade do Piratinin-
ga. Neste torneio para não
federados, gordinho também
tem vez. Confira os resultados:

Torneio de resistência e
regularidade (Bate-Bola) –
Campeão: Roberto Yamamo-
to e Celso Lan/Pira (505 bolas
em 10min); Vice: Fabio Lima
e  Nozomu Kikuti/Pira (500
bolas em 10min); 3º lugar:
Jacinta Tanamati e Rafaela
Xavier/Pira (475 bolas em
10min)
Classe A – Campeão: Itaim
Keiko (Yudi, Pedro, Takaki),
Vice: Pira (Gustavo, Murilo,
Julinho), 3º lugar: Acrepa
(Lincoln, Luan, Elzeario) A, 3º
lugar: Pira (Roberto, Celso,
Cucco) B
 Classe B – Campeão: Itaim
Keiko (Leonardo, Luis, Vini-
cius), B, Vice: Sindpd (Walter,

Dener, Fernando) A, 3º lugar:
Pira (Nozomu, Camargo, Con-
domitti) C, 3º lugar: Acrepa
(Vítor, Vinicius, Ricardo) B
Classe C – Campeão: Uceg
(Roger, Paulo, Guilherme) A,
Vice: Kosmos (Nascimento.
Masuda, Paulo) A, 3º lugar:
Pitangueiras (Rodrigo, Paulo,
João) A, 3º lugar: Bunkyo (Gui-
lherme, Rodrigo, Alfredo) B
Classe D – Campeão: Pira
(Simas, Rafaela, Leonardo) F,
Vice: Edu Chaves (Leonardo,
Yurian, Augusto) B, 3º lugar:
Pira (Cortese, Alexandre,
Christiane) E, 3º lugar: Pira
(Bruno, Hugo, Charle) G

“Gordinhos” também tiveram vez

DIVULGAÇÃO

BEISEBOL

São Paulo fatura o título do
Campeonato Brasileiro

Jogadores do São Paulo comemoram conquista do título

DIVULGAÇÃO

Com uma excelente atua-
ção do arremessador Vinicius
Kondo, o São Paulo derrotou
na final Maringá por 9 x 2 e
conquistou, no último dia 30, o
título do Campeonato Brasilei-
ro de Beisebol Interclubes
Pré-júnior. A competição foi
disputada nos campos da Ace-
na (Associação Cultural e Es-
portiva de Maringá), em Ma-
ringá (PR).

Kondo acabou eleito o Me-
lhor Jogador do Campeonato.
Já o atleta Fernando Hino, de
Maringá, levou o prêmio de
Jogadora Mais Esforçado.

Para chegar à final, o São
Paulo passou pelas equipes de
Mirandópolis (17 a 1) e do Nikkei
de Curitiba (10 a 0), na pelo Gru-
po E da fase de classificação.
Na semifinal, derrotou o Coo-
percotia (4 a 1) e o Paraná Clu-
be (13 a 0), pelo Grupo F.

RESULTADOS
30/11 (Domingo) Fase Final

Chave Ouro
Paraná Clube 5 x 4 Atibaia

(5º lugar)
Coopercotia 10 x 2 Marília

(3º lugar)
São Paulo 9 x 2 Maringá

(Final)
Chave Prata

Nikkei Curitiba 6 x 0 Bastos
(5º lugar)

Birigui 10 x 2 Indaiatuba
(3º lugar)

Gecebs 9 x 2 Nippon Blue Jays
(Final)

Chave Bronze
Presidente Prudente 5 x 6 Mogi

(3º lugar)
Gigante 12 x 0 Londrina

(Final)
Chave Incentivo

Guarulhos 4 x 3 Ibiúna
(3º lugar)

Araçatuba 6 x 4 Mirandópolis
(Final)

Jorge Otsuka entrega o troféu de
Melhor Jogador ao  arremessa-
dor Vinicius Kondo

SEINENGOL

Comissão de Jovens do Bunkyo promove
torneios de futsal e vôlei

Prossegue no próximo fim
de semana (13 e 14 de dezem-
bro), o grande Torneio de
Futsal – o SeinenGol 2008, or-
ganizado pela Comissão de
Jovens da Sociedade Brasilei-
ra de Cultura Japonesa e de
Assistência Social (Bunkyo),
São Paulo. O objetivo da com-
petição é integrar e fortalecer
os laços de amizade entre as
várias entidades convidadas. A
rodada inaugural do torneio
aconteceu no dia 6. Os finalis-
tas serão premiados com tro-
féus e medalhas, squeezes,
bolsas, sorteios, bolão, etc.
Haverá ainda um amistoso es-
pecial do time campeão con-
tra a seleção do SeinenVôlei

2008, formada pelos melhores
jogadores do torneio.

Vôlei – Outro torneio que será
promovido pela Comissão de
Jovens do Bunkyo entre os
dias 19 e 21 de dezembro, é o
seinenvôlei 2008, masculino e
feminino, que tem como finali-
dade incrementar a integração
entre os jovens nikkeis, incen-
tivando os esportes na comu-
nidade. As inscrições podem
ser feitas até o dia 12 de de-
zembro pelo site www.seinen-
bunkyo.com.br O valor da taxa
é de R$ 120 (para times ins-
critos até o dia 5), ou R$ 150
(após essa data). Times mas-
culino e feminino.

TORNEIO DE FUTSAL - O
SEINENGOL 2008
QUANDO: DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO,
DAS 9 ÀS 19H (HORÁRIO DOS JOGOS

DEPENDERÃO DA TABELA DAS PARTIDAS)
ONDE: SESC CONSOLAÇÃO (DIA 13) -
RUA DR. VILA NOVA, 245 (PRÓXIMO

AO MACKENZIE), E SESC VILA

MARIANA (DIA 14) - RUA PELOTAS,
141 (PRÓXIMO AO METRÔ ANA ROSA)

TORNEIO DE VÔLEI - O
SEINENVÔLEI 2008
QUANDO: DIAS 19 A 21 DE DEZEMBRO,
DAS 9 ÀS 19H

ONDE: SESC CONSOLAÇÃO (DIAS 19 E
20 DE DEZEMBRO) - RUA DR. VILA

NOVA, 245 (PRÓXIMO AO MACKENZIE),
E SESC VILA MARIANA (DIA 21 DE

DEZEMBRO) - RUA PELOTAS, 141
(PRÓXIMO AO METRÔ ANA ROSA).
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