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Crise mundial deve provocar demissão
de cerca de 70 mil dekasseguis no Japão

A Colônia Hirano celebrou no
dia 1º de fevereiro, os 90 anos
do falecimento de seu funda-
dor Umpei Hirano, morto em
6 de fevereiro de 1919, com
missa em ritual budista cele-
brada pelo sacerdote Mário
Kajiwara, visita ao seu mau-
soléu – onde estão também
seus pais Kenzo e Naka
Shimba – e ofício no antigo
cemitério da comunidade,
hoje já desativado com pou-
cos túmulos de imigrantes,
ofício junto ao monumento no
pátio do templo e almoço.
Essa homenagem repete to-
dos os anos. Mesmo durante
a guerra não foi interrompido.

Há 90 anos morria
um dos ícones da
imigração japonesa
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DIVULGAÇÃO

A seletiva para o tradicional
Festival de Música e Dança
Folclórica Japonesa – Gueino-
sai –, que este ano chega a sua
44ª edição, acontece no pró-
ximo dia 8 de março, a partir
das 12h, no Grande Auditório
do Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social). As ins-
crições devem ser feitas até o
dia 13 de fevereiro. O Guei-
nosai, considerado o mais im-
portante evento de palco da
comunid      ade nipo-brasilei-
ra, reúne apresentações de
música, dança, teatro, e outras
atrações artísticas tradicionais
japonesas.

Abertas inscrições
para a seletiva do
Gueinosai
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O Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social) deu
início ao processo eleitoral da
nova diretoria da entidade
para a gestão 2009/2010
cuja primeira etapa é a elei-
ção de 50 membros do Con-
selho Deliberativo, marcada
para o dia 28 de março. Os
interessados em candidatar-
se como membro do Conse-
lho Deliberativo têm até o dia
20 de fevereiro para fazer a
inscrição. A eleição está mar-
cada para o dia 28 de mar-
ço. Já a eleição para a dire-
toria executiva será realiza-
da no dia 25 de abril.

Comissão Eleitoral
define cronograma
para as eleições
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Os dados do Ciate (Centro
de Informação e Apoio ao
Trabalhador no Exterior)
não são nada animadores.
Até março deste ano, apro-
ximadamente 70 mil (dados
extra-oficiais) dos 322 mil
brasileiros devem perder o
emprego no arquipélago. A
maioria das passagens aére-
as das grandes companhias
que fazem o percurso entre
o Japão e o Brasil está es-
gotada. Preocupados com a
questão dos dekasseguis, os
deputados federais Walter
–––——––––—–——––—––––—––––––——–| pág 03

Ihoshi (DEM-SP), e William
Woo (PSDB-SP), entre ou-
tros parlamentares nikkeis,
estão se mobilizando e pro-
gramando uma viagem para
o Japão provavelmente no
fim deste mês para verificar
a real situação dos dekas-
seguis no Japão e discutir os
problemas com o governo
japonês. Enquanto isso, o
comitê especial criado pelo
governo japonês anunciou
as primeiras medidas para
amenizar a situação dos tra-
balhadores estrangeiros.

Manifestação reúne cerca de 1500
dekasseguis em Nagoya
Uma animada, colorida e ba-
rulhenta, mas organizada,
passeata de dekasseguis,
não descendentes, latinos e
filipinos realizada no dia 2 de
fevereiro (domingo), no cen-
tro de Nagoya, capital da
Província de Aichi-ken, no
Japão, chamou a atenção da
mídia japonesa e estrangei-
ra e da população local.
Aproximadamente 1500
pessoas participaram da iné-
dita manifestação para exi-
gir direitos trabalhistas; pe-
dir empregos; gritar por so-
lidariedade e também por
–––—–––––––—––––––—–––––—––––––––| pág 04

Projeto prevê modernização
do clube Piratininga em SP

JORNAL NIPPAK

Um projeto de modernização
e reconstrução da Associação
Cultural e Esportiva Piratinin-
ga (Acep) está em fase de
negociações pela diretoria da
entidade que tem fortes liga-
ções com história da comuni-
dade nikkei no Brasil. A am-
pliação do Piratininga prevê a
construção de um teatro, um
–––——––––—–——––—––––—––––––——–| pág 06

restaurante de primeira linha,
estacionamento, uma acade-
mia fitness com piscina, giná-
sio de esportes, um salão que
acomodará bar e restauran-
te, um salão multiuso que ser-
virá para as atividades cultu-
rais e esportivas, compreen-
didos em uma área de 3,6 mil
metros quadrados.

uma atenção maior do go-
verno japonês para as ques-
tões sociais dos cidadãos
estrangeiros. Segundo
Miguel Kamiunten, um dos
organizadores, a passeata
atingiu as expectativas, por
que aconteceu em uma cida-
de que concentra a maior
quantidade de dekasseguis
no Japão (são aproximada-
mente 70 mil), e também por
ser sede da Toyota, a maior
montadora automobilística
japonesa, responsável pelos
maiores cortes nas indústri-
as japonesas.

Mulheres com idades entre 16
e 30 anos de idade, que sejam
japonesas  ou descendentes e
morem na região do Alto Tietê,
podem se inscrever no “Miss
Akimatsuri”. O concurso, orga-
nizado pela 24ª Comissão do
Akimatsuri, tem como objetivo
classificar uma candidata da
região para disputar o Miss
Festival Japão, concurso de ní-
vel nacional coordenado por
Kendi Yamai. As interessadas
em participar desta seletiva de-
vem se inscrever até o dia 21
de março no site do Akimatsuri
(www.akimatsuri.com.br).

Começam os
prepartivos para o
24º Akimatsuri

–––—–––––––––––| pág 05

Alimento completo, que faz
parte da dieta dos japoneses há
milhares de anos, o arroz tem
agora seus segredos revelados
em “A Dieta do Arroz”, livro
lançado pela Editora JBC, da
terapeuta ortomolecular Helo-
isa Bernardes. O livro conta a
história do arroz no mundo, sua
utilização desde as mais anti-
gas civilizações e tabelas com
todas as vitaminas necessári-
as ao organismo. Em lingua-
gem simples, leve e bem-hu-
morada, o livro dá dicas de
como alcançar o equílibrio do
organismo.

Livro revela os
Segredos da Dieta
do Arroz

–––—–––––––––––| pág 07

Paulistão deve reunir mais de
500 cantores em Campinas

MARIO TOMITA/JORNAL DAS NAÇÕES

A cidade de Campinas (dis-
tante cerca de 100 km de São
Paulo) já está em contagem
regressiva para a realização
da 15ª edição do Concurso
de Karaokê do Estado de
São Paulo, ou o Paulistão –
como é carinhosamente cha-
mado. Este ano, o evento vol-
ta a ser realizado em feverei-
–––——––––—–——––—––––—––––––——–| pág 12

ro, nos dias 13, 14 e 15, no
Instituto Cultural Nipo-Brasi-
leiro de Campinas, que
sediará o evento pela segun-
da vez – a primeira foi em
2001. Segundo o presidente
da UPK (União Paulista de
Karaokê), Luiz Yuki, o Pau-
listão deste ano recebeu 562
inscrições.
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ARUKOKAI – Repetindo o
ritual que acontece a cada
ano, no mês de janeiro, a
Associação Naguisa realizou
novamente uma Caminhada
pelo Programa Arukokai
Naguisa, no dia 31 de janeiro
último, pela Estrada Velha de
Santos, hoje, transformado
em Polo Ecoturístico Serra
do Mar, com 45
participantes.

NOBUHIRO HIRATA –
Aconteceu entre os dias 22 e
25 de janeiro, no hotel Taiyo,
em Caldas Novas (GO), o lan-
çamento do segundo CD do
cantor Nobuhiro Hirata. O
evento reuniu uma plateia com

mais de 300 pessoas, que vie-
ram de São Paulo, Goiânia e
Brasília, exclusivamente para
prestigiar o cantor. O lança-
mento oficial do CD, que leva
o nome de “Anatani Arigatou”,
aconteceu na noite de 24 de
janeiro, no Taiyohall, com um

jantar especial oferecido pelo
hotel. Durante o show, Nobu-
hiro Hirata dividiu o palco com
amigos e recebeu também o
carinho do grupo de taikô “Hi-
kari” e “Requios”, além do gru-
po das professoras Cecília Ka-
to e Lucia Yaeko Motomatsu.

HOMENAGEM – No último dia 27, o deputado federal
William Woo (PSDB-SP), em visita a Rio Claro, na sede da
Guarda Civil Municipal, foi homenageado pelos  secretários
municipais de Segurança e Defesa Civil, Desenvolvimento
Econômico e pelo presidente da Associação da Guarda Civil
Municipal pelo seu trabalho de apoio realizado no decorrer
de sua vida pública.  Durante a homenagem, William Woo,
informou sobre o projeto de implantação de um sistema de
monitoramento de segurança, onde através de câmeras in-
terligadas ao sistema Prodesp, será possível identificar veí-
culos furtados e roubados. Participaram da homenagem, o
secretário de Turismo, o prefeito da cidade de Dois Córre-
gos, além de representantes das Guardas de Araras,
Iracemápolis, Limeira e Santa Gertrudes.

CULINAG – O festejado e
elogiado chef Shinya Koike,
proprietário dos restaurantes
Aizomê e A1 (que fechou para
a tristeza de muita gente), par-

ticipou de um concorrido cur-
so (mais de 60 participantes)
e degustação na sede da As-
sociação Naguisa, abrindo com
chave de ouro o curso de culi-

nária, coordenado por Luzia
Denda. O evento ocorreu no
dia 28 de janeiro, na sede da
entidade (Zona Sul de São Pau-
lo).

O chef Shinya Koike esbanjando simpatia no
curso.

O chef Koike e ao fundo Luzia Denda, a
coordenadora de Culinag.

Maiumi Miyahara aprovou a sobremesa:
“Cheese Cake de Tofu”

Um curso concorrido: mais de 60 participantes.

ABEUNI – A Aliança Beneficen-
te Universitária de São Paulo
(Abeuni) realizou no final de janei-
ro, em Mairiporã, a 49ª Caravana
Científico Assistencial cujo objetivo
é atender a comunidade carente do
município. O evento, que teve du-
ração de quatro dias ( 25 a 31 de
janeiro), prestou assistência odon-
tológica à população e promoveu
diversas atividades educativas atra-
vés de gincanas, teatros interativos
e bate-papos. O deputado federal
William Woo (PSDB-SP) fez ques-
tão de visitar o evento para conferir
de perto o trabalho desenvolvido
pela entidade e oferecer o seu apoio
pela iniciativa. Durante a sua visita,
o deputado foi acompanhado pelo
prefeito de Mairiporã, Antônio Shi-
gueyuki Aiacyda (primeiro prefeito
reeleito na história do município com
72% dos votos válidos) e pelos res-
ponsáveis pela organização da ca-
ravana.

SUMÔ – A Uces realizou no
dia 1º de fevereiro, na Acenbo
(Associação Cultural e Espor-
tiva Nipo-Brasileira de Osas-
co), o seu 31º Campeonato de
Sumô nas Categorias Mirim e
Infanto-Juvenil. A cerimônia de
abertura contou com o tradici-
onal ritual de purificação do
dohyo e reuniu convidados
ilustres (fotos de Takio
Otaki).

O grupo, com 45 participantes iniciando a caminhada rumo a Cubatão

Os guias-monitores na Pousada O grupo descansa no Rancho da Maioridade.Caminhando na Calçada da Lorena
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JAPÃO/CRISE

Deputados nikkeis querem
conhecer realidade de perto

Os deputados federais
Walter Ihoshi (DEM-
SP), e William Woo

(PSDB-SP), entre outros par-
lamentar nikkeis, estão se mo-
bilizando e programando uma
viagem para o Japão provavel-
mente no fim deste mês para
verificar a real situação dos
dekasseguis no arquipélago e
discutir os problemas com o
governo japonês. As primeiras
medidas e ações para a via-
gem estavam previstas para
ser decididas e formatadas
nesta semana de 2 a 6 de fe-
vereiro. Os dois políticos
nikkeis fazem parte do Grupo
Parlamentar Brasil / Japão na
Câmara dos Deputados em
Brasília e a viagem será a pri-
meira visita oficial do grupo e
sua nova diretoria.

Outros parlamentares tam-
bém serão convidados para
integrar o grupo, como os de-
putados estaduais nikkeis He-
lio Nishimoto (PSDB-SP); Luiz
Nishimori (PSDB – Paraná);
Akira Otsubo (líder do PMDB
na Assembléia Legislativa do
Mato Grosso do Sul), e outros.
“Faremos primeiro a mudan-
ça da composição da diretoria
e depois disso realizaremos a
viagem ao Japão”, adiantou.

No Japão Walter Ihoshi dis-
se que o grupo pretende visi-
tar Hamamatsu, Oizumi
(Gunma-ken), e Nagoya, para
ouvir a comunidade e levantar
as necessidades e o tipo de
ajuda que os nipo-brasileiros
precisam. Uma agenda tam-
bém será preparada em con-
junto com a embaixada brasi-
leira em Tokyo. “Vamos pedir
audiências com a Liga Parla-
mentar Japão / Brasil, cujo
presidente é o primeiro-minis-
tro Taro Aso e com a Ministra
de População e Igualdade en-
tre os Sexos, Yuko Obuchi, que
coordena um plano de ação do
governo japonês com o intuito
de ajudar os estrangeiros. Ar-
ticulações já têm sido tomadas
pelo governo japonês”, ressal-

ta.
O democrata destaca que

a finalidade é apresentar as
necessidades imediatas do
brasileiros e discutir com au-
toridades japonesas as solu-
ções para minimizar a situação
dos dekasseguis no arquipéla-
go. “Nada como ver pessoal-
mente a situação dos dekas-
seguis e sentir na pele o que
eles estão vivendo”, avalia ele
ao dizer que no retorno ao Bra-
sil vai preparar um plano de
ação e apresentar ao governo
brasileiro.

Providências – Walter Ihoshi
lembra que no final de dezem-
bro de 2008 encaminhou um
requerimento de informação
para o Ministério das Relações
Exteriores (MRE) questionan-
do quais medidas seriam toma-
das pelo órgão em benefício
dos nipo-brasileiros. O depu-
tado William Woo que também
vai viajar para o Japão disse
que está avaliando o momento
oportuno para não prejudicar

os trabalhos das comissões
permanentes da Câmara dos
Deputados em Brasília. Co-
missões permanentes são ór-
gãos técnicos criados pelo
Regimento Interno da Casa e
constituídos de deputados(as),
com a finalidade de discutir e
votar as propostas de leis que
são apresentadas à Câmara.

“Estamos avaliando a pos-
sibilidade da viagem para o
Japão para verificar a situação
dos dekasseguis que estão vol-
tando sem recursos para o
Brasil”, diz William Woo que a
partir de 2010 assumirá a pre-
sidência do Grupo Parlamen-
tar Brasil / Japão, revezando
com Walter Ihoshi que assu-
me o comando este ano.

Como representante da co-
munidade nipo-brasileira e in-
tegrante da Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Na-
cional, William Woo também
enviou um ofício, só que para o
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e ao ministro Celso Amo-
rim, pedindo o apoio do gover-

no aos dekasseguis nesse deli-
cado momento de crise econô-
mica mundial. “O ministério nos
enviou um documento infor-
mando as medidas que tomará
para ajudar os dekasseguis no
Japão”, antecipou.

William Woo aproveitou a
visita do Ministro do Departa-
mento da Ásia e Oceania do
Ministério das Relações Exte-
riores, Francisco Mauro Bra-
sil de Holanda, à São Paulo, por
conta de uma reunião na Pre-
feitura de São Paulo, para ex-
por sua preocupação ao Ita-
maraty com os trabalhadores
brasileiros que vivem no Japão.
Devido à crise econômica
mundial eles estão perdendo
seus empregos, imóveis e de-
pendendo da ajuda de doações
de entidades assistenciais para
sobreviver. Também participa-
ram da reunião Victor Koba-
yashi e Reimei Yoshioka, pre-
sidente do Instituto de Solida-
riedade Educacional e Cultu-
ral (ISEC).

(Afonso José de Sousa)

Deputados nikkeis querem averiguar a real situação dos trabalhadores brasileiros no Japão

DIVULGAÇÃO

Instalado no último dia 9
pelo Gabinete do Governo ja-
ponês, o comitê para promo-
ver a política dos estrangeiros
residentes anunciou uma série
de medidas para amenizar a
situação dos dekasseguis.

Na área da educação será
facilitado o ingresso das crian-
ças e alunos com dificuldades
em ingressar em escolas pú-
blicas para estrangeiros por
meio de repasses especiais de
verbas da União; criação de
espaços para as crianças se
reunirem e permanecerem (en-
quanto os pais trabalham);
apoio aos alunos através de
consultores nas comissões edu-
cacionais; criação de classes
para orientações preliminares
(pré-classes); nomeação de
assistentes educacionais com
proficiência em línguas estran-
geiras; melhor divulgação aos
parentes sobre as ações das
administrações locais que vi-
sam auxiliar as crianças; apoio
para o ensino de língua japo-
nesa e criação de salas de aula
específica tendo como público
alvo as crianças e seus pais,

Governo japonês adota medidas de apoio aos estrangeiros
de nipo-brasileiros.

Apoio na geração de em-
pregos também será disponi-
bilizado através das “ações
emergenciais para a geração
de empregos” e dos “repasses
emergenciais para a revitaliza-
ção sócio-econômica; local e
para a melhoria das condições
de vida”, apoiar as iniciativas
locais; ampliação do quadro de
pessoal encarregado do treina-
mento dos egressos do merca-
do de trabalho.

Melhoria do treinamento

bem como para a familiariza-
ção com a vida no Japão e
auxílio no aprendizado.

Outras formas de apoio se-
rão fornecidas na busca de
emprego; e incremento do trei-
namento e dos cursos profis-
sionalizantes para estrangeiros
residente no Japão; aumento
no número de intérpretes e
aconselhadores nas “Hello
Work” (agências de auxilio ao
trabalhador); estabelecimento

dos “one stop ‘sodan’ corner”-
posto onde “resolve-se tudo”
(agências que unificam os di-
versos procedimentos buro-
cráticos em apenas um lugar,
de forma que o trabalhador
tenha seu pleito atendido rapi-
damente e de forma mais ágil);
estabelecimento de novos cen-
tros de atendimento e apoio
especializados aos estrangeiros
residentes, sobretudo nos lo-
cais com grande concentração

Governo quer facilitar acesso de crianças à educação

para os estrangeiros residen-
tes; ajuda financeira para as
políticas emergenciais dos go-
vernos locais, e repasses es-
peciais de verba para políticas
emergenciais e provisórias de
geração de emprego para es-
trangeiros residentes. Outras
formas de apoio abrangerão a
habitação como assegurar a
estabilidade de moradia aos
estrangeiros residentes que
perderam o emprego, bem
como as suas famílias, apro-
veitando o sistema público de
aluguel de moradias; auxilio

para os trabalhadores pode-
rem alugar moradia.

Um auxílio providencial
será dado para o retorno ao
país de origem, será uma cons-
trução de um ambiente volta-
do ao retorno harmonioso dos
estrangeiros residentes que
desejam voltar ao seu pais.
Solicitação de apoio ao setor
industrial; às companhias aé-
reas; construção de um site
(portal); provimento de infor-
mações multilingüe; melhoria
no atendimento; e campanhas
de divulgação no exterior.

As boas perspectivas anos
atrás se transformaram em
previsões péssimas para os
dekasseguis que estão no Ja-
pão. Até março aproximada-
mente 70 mil (não oficiais)
dos 322 mil brasileiros devem
perder o emprego no arquipé-
lago. A maioria das passagens
aéreas das grandes companhi-
as que fazem o percurso en-
tre o Japão e o Brasil está es-
gotada. Os aviões estão
lotados de dekasseguis retor-
nando para o país. A estimati-
va é de que cerca de 500 pes-
soas despedidas de fábricas
de automóveis, eletroeletrôni-
cos e alimentos desembarcam
por dia em aeroportos brasi-
leiros.

O movimento de volta co-
meçou em outubro de 2008, um
mês após a crise econômica se
intensificar, conforme análise
de Teruhiko Sakura, diretor do
Centro de Informação e Apoio
ao Trabalhador (Ciate), órgão
vinculado ao Ministério do Tra-
balho japonês. A crise econô-
mica mundial está ameaçando
o sonho dos dekasseguis de
trabalhar e viver no Japão,

guardar dinheiro e enviar para
a família no Brasil e, quem
sabe um dia, voltar com recur-
sos para ter uma vida mais
confortável.

O arquipélago foi afetado
em cheio pela crise, as expor-
tações sofreram com as con-
seqüências, caíram 35% em
dezembro do ano passado, um
recorde histórico. Os empre-
gos foram afetados, os estran-
geiros foram os primeiros a
perder o trabalho em gigantes
como Toyota, Honda e Nissan,
porque a maioria não tem di-
reitos trabalhistas algum e ago-
ra estão engrossando as esta-
tísticas de desemprego japone-
sas.

A situação piorou recente-
mente com a gigante Sony
anunciando queda brutal nos
lucros, e a Toshiba, cortando
4,5 mil vagas temporárias. A
onda de protestos por empre-
go tem crescido, tanto que no
dia 2 de fevereiro 1,5 mil de-
kasseguis foram às ruas de
Nagoya pedir garantias soci-
ais ao governo japonês

(leia mais na página 4).

Crise japonesa deve provocar a
demissão de 70 mil dekasseguis

Estimativas é que até março, 70 mil percam o emprego
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JAPÃO/CRISE

Manifestação reúne 1500
dekasseguis em Nagoya

JAPÃO/DEKASSEGUIS

Desempregados, brasileiros tentam invadir fábrica no Japão
empresários”, disse Arias.
“Tem japonês em situação
ruim, mas os mais prejudica-
dos são os estrangeiros”.

Há 18 anos no Japão, Arias
deixou São Paulo para tentar a
sorte como imigrante. “O bra-
sileiro hoje não é mais aquele
do começo do movimento de-
kassegui, que andava de bici-
cleta e comia mal”, analisa.
“Hoje, ele faz parte da socie-
dade, é consumidor de carro e
casa”, acrescenta. “Um veículo
novo que a gente compra é um
pedido a mais para a empresa
que nos demitiu”.

(das agências internacio-
nais)

Aproximadamente 50 bra-
sileiros desempregados fize-
ram um piquete, na manhã do
dia 2 de fevereiro (segunda-
feira), na porta da fábrica de
autopeças Asmo, na cidade
japonesa de Kosai, província de
Shizuoka. Oito deles, uniformi-
zados, tentaram entrar à força
na empresa e voltar ao traba-
lho. Houve confusão e eles
foram barrados pelos seguran-
ças de passar pelo portão.
“Este foi um ato histórico, pois
nunca no Japão se tentou a
reintegração à força de um
demitido ao quadro de funcio-
nários”, disse o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores
Estrangeiros Francisco Freitas
e vice-presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos do Japão.

Funcionários da administra-
ção da Asmo acompanharam
o protesto, mas não comenta-
ram o incidente. Cerca de mil
brasileiros trabalhavam nas li-
nhas de montagem da empre-
sa, de acordo com cálculos do
sindicato, até o início de mar-
ço sobrarão menos de 200 de-
kasseguis.

Os demitidos possuíam
contratos de trabalho tempo-
rários, que eram renovados a
cada dois meses. “A Asmo
agiu de erroneamente perante
a lei, pois deveria ter efetiva-
do os trabalhadores há muito
tempo”, afirmou Freitas.

No Japão, segundo a lei tra-
balhista, após três anos em um
mesmo emprego, o trabalhador
temporário tem o direito de ser
contratado como funcionário
efetivo. Entre os demitidos da
empresa, havia brasileiros que
estavam na empresa há mais
de cinco anos.

O sindicato ficou de pedir
uma nova reunião com a admi-
nistração da Asmo. “Queremos
que eles readmitam os brasilei-
ros”, defendeu o sindicalista. “Se
não houver acordo, o caminho
vai ser o tribunal. Com a crise,
as empresas começaram a fa-
zer cortes em massa, sem pen-
sar na responsabilidade social”,
adicionou Freitas. “Elas não po-
dem simplesmente jogar os tra-
balhadores na rua sem antes ten-
tar outras opções, como a redu-
ção da jornada de trabalho e

salarial, ou férias coletivas”.

Revolta – Silvio Iwamoto, de
33 anos, foi um dos que tentou
entrar à força na fábrica. “Mi-
nha esposa também trabalha
na Asmo, mas já foi avisada
que seu contrato não será re-
novado”, contou. Há 17 anos
no Japão e com três filhos pe-
quenos, ele não sabe qual rumo
vai tomar. “Tirei as crianças da
escola, porque senão não terei
como pagar aluguel e a comi-
da”, afirmou.

Revoltado, Iwamoto já pen-
sa em desistir de continuar no
país e retornar para Bauru, in-
terior de São Paulo. “Estou me
sentindo como um objeto
descartável”, lamentou. “Meu
único objetivo aqui era poder
pagar os estudos dos meus fi-
lhos para que tivessem um fu-
turo melhor do que o dos pais”.

Luiz Arias, de 40 anos, é
outro que não conseguiu vol-
tar ao trabalho. Ele trabalhava
na empresa há um ano e não
quis assinar a carta de demis-
são proposta pela Asmo. “Este
ato foi simbólico, para chamar
a atenção do governo e dos

Uma animada, colorida e
barulhenta, mas orga-
nizada, passeata de

dekasseguis, não descenden-
tes, latinos e filipinos realizada
no dia 2 de fevereiro (domin-
go), no centro de Nagoya, ca-
pital da Província de Aichi-ken,
no Japão, chamou a atenção
da mídia japonesa e estrangei-
ra e da população local. Apro-
ximadamente 1500 pessoas
participaram da inédita mani-
festação para exigir direitos tra-
balhistas; pedir empregos; gri-
tar por solidariedade e também
por uma atenção maior do go-
verno japonês para as questões
sociais dos cidadãos estrangei-
ros.

Segundo Miguel Kamiun-
ten, um dos organizadores, a
passeata atingiu as expectati-
vas, por que aconteceu em
uma cidade que concentra a
maior quantidade de dekasse-
guis no Japão (são aproxima-
damente 70 mil), e também por
ser sede da Toyota, a maior
montadora automobilística ja-
ponesa, responsável pelos mai-
ores cortes nas indústrias ja-
ponesas.

O manifesto aconteceu em
Sakae, bairro comercial de
Nagoya escolhido para mos-
trar de uma forma pacifica e
organizada as reivindicações
do Movimento SOS Comuni-
dade. “O percurso foi peque-
no, levou cerca de 45 minutos,
mas foi suficiente para chamar
atenção dos meios de comuni-
cação e da sociedade local. A
rede NHK noticiou a passea-
ta mais de uma vez em rede
nacional”, destacou.

Durante a manifestação fo-
ram divulgadas as reivindica-
ções e a importância de um
abaixo-assinado para pedir a
revisão de leis ao parlamento
do governo japonês. “Os parti-
cipantes entenderam a propos-
ta e receberam cerca de 1400
assinaturas em pouco mais de
uma hora”, ressalta. No próxi-
mo dia 14 de fevereiro, será
realizada uma reunião com cer-
ca de 30 pessoas, representa-
do a NPO, empresas, voluntá-
rios na Embaixada do Brasil
em Tóquio. Nessa ocasião de-
verá ser fechada as lista de rei-
vindicações que serão encami-
nhas ao governo japonês.

Os nipo-brasileiros desem-
pregados no arquipélago fazem
parte dos 3,9% da taxa de de-

semprego registrada em no-
vembro de 2008 no Japão.
Atualmente existem 280 mil
brasileiros vivendo no arquipé-
lago, onde de cada dez, três
estão sem emprego.

O jornalista, sociólogo e pro-
fessor da Universidade
Musashi, de Tokyo, Angelo Ishi,
aproveitou a aglomeração de
patrícios na passeata para fa-
zer uma pesquisa relativa aos
motivos que levaram os mani-
festantes a se reunir. “A comu-
nidade brasileira sempre foi vis-
ta como uma minoria silencio-
sa e até invisível no Japão, mas
de repente esses trabalhadores
começaram a lutar pelos direi-
tos”, afirma. “Sei que a crise e
o desemprego estão no topo
dessa lista, mas deve ter algo a
mais”, analisa o estudioso.

Uma nova passeata, ainda
sem data definida, está progra-
mada para acontecer na cida-
de de Gunma (também em

Aichi-ken), outra região com
grande quantidade de trabalha-
dores dekasseguis e latinos. O
primeiro movimento semelhan-
te realizado no dia 18 de janei-
ro na capital Tokyo, reuniu um
número menor de participan-
tes – cerca de 400.

Sem perspectivas – Desem-
pregado o nikkei Ricardo Su-
zuki aproveitou o domingo para
apoiar o movimento. Ele levou
a filha Bruna, e a esposa
Daiane, que por hora ainda tra-
balha. Há 16 anos no arquipé-
lago, ele disse que nunca viu
uma situação como esta. “Se
as coisas não melhorarem, se-
remos obrigados a voltar para
o Brasil mesmo”, calcula.

Quem divide a mesma idéia
é Ricardo Nakamura. “Vou
fazer de tudo para arrumar um
emprego, mas se não der mes-
mo, vou voltar para São Pau-
lo”, admite ele, que também

está no Japão há 16 anos.
Clodomir Ikuno da Silva,

perdeu o emprego recentemen-
te e foi um dos que participou
da manifestação. Há 13 anos
no território japonês, esta é a
primeira vez que ele fica de-
sempregado. “Não estava com
planos ainda de ir embora, mas
talvez seja obrigado a voltar”,
diz o brasileiro, que não fez o
pé de meia que sonhava, e só
tem o dinheiro da passagem de
volta para Manaus (AM).

Volta – Assim como os dekas-
seguis muitos outros brasilei-
ros estão antecipando o retor-
no ao Brasil. “A gente vem
com um objetivo de juntar di-
nheiro e voltar o mais rápido
para o Brasil, mas acabamos
nos acomodando e criamos um
vínculo com o Japão, como se
aqui fosse a nossa casa”, la-
menta Clodomir Ikuno.

Apesar da situação comple-
xa, as entidades assistenciais
e até os empresários brasilei-
ros que trabalham na coloca-
ção de mão-de-obra dekasse-
gui nas fábricas não acreditam
no fim da comunidade brasi-
leira. “Já são 20 anos de histó-
ria e acredito que, a partir de
agora, vamos ter sim é o co-
meço de uma nova era do imi-
grante”, aposta Ricardo
Minoru Koike, diretor da Bell
Tech, empresa de recursos
humanos.

(Afonso José de Sousa,
com agências internacio-

nais)

Manifestantes reivindicaram direitos trabalhistas e mais atenção do governo japonês
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Segundo os organizadores, participantes entenderam a proposta

O lucro líqüido da Honda
despencou 90% no último tri-
mestre de 2008. A segunda
maior montadora japonesa,
depois da Toyota, registrou lu-
cro líqüido de 20,24 bilhões de
ienes (US$ 226,18 milhões)
nos três meses encerrados em
31 de dezembro, em compa-
ração aos 200,01 bilhões de
ienes no mesmo período de
2007.

O lucro líqüido ficou em li-
nha com a média das previsões
de quatro analistas consultados
pela Thomson Reuters, que
previam 19,75 bilhões de ienes.
O lucro operacional caiu para

102,45 bilhões de ienes, de
276,24 bilhões um ano antes.
A receita diminuiu 17%, para
2,533 trilhões de ienes.

A montadora diminuiu a
projeção para o resultado do
atual ano fiscal, que encerra
em março, e agora prevê um
lucro de 80 bilhões de ienes,
contra os 185 bilhões de ienes
previstos anteriormente. O lu-
cro operacional do ano deverá
ser de 140 bilhões de ienes, de
180 bilhões previstos anterior-
mente, e a receita deverá atin-
gir 10,1 trilhões de ienes, con-
tra os 10,4 trilhões. As infor-
mações são da Dow Jones.

JAPÃO/CRISE

Lucro líquido da Honda
diminui 90% no 4º trimestre

Em entrevista concedida
ao jornal Japan Times, o em-
baixador do Brasil no Japão,
Luiz Augusto de Castro Ne-
ves, disse que o governo ja-
ponês deveria dar treinamen-
to profissional e cursos de lín-
gua japonesa para os brasilei-
ros que foram dispensados
pelas indústrias por causa da
crise financeira mundial. Se-
gundo o embaixador essas
medidas são necessárias para

que os brasileiros possam tra-
balhar em outros setores da
economia.

Castro Neves disse que
existe a tendência das crianças
brasileiras se transferirem para
as escolas públicas japonesas
em decorrência das altas men-
salidades das escolas particu-
lares brasileiras. A questão do
acordo previdenciário entre o
Japão e o Brasil também foi
citado pelo diplomata.

JAPÃO/CRISE

Castro Neves sugere
treinamento a desempregados

O deputado federal Walter
Ihoshi (DEM) e o novo cônsul
geral do Japão em São Paulo,
Kazuaki Obe, se reuniram pela
primeira vez, no último dia 30,
em um encontro informal no
Consulado Geral do Japão, na
capital paulista. Ihoshi fez
questão de visitar o diplomata
para dar as boas-vindas.

Na reunião, Ihoshi e Obe
aproveitaram para conhecer
suas trajetórias profissionais. O
cônsul também quis entender
o cenário político brasileiro,
como funcionam as eleições
no País, o Congresso Nacio-
nal, e sobre o Grupo Parlamen-
tar Brasil-Japão (GPBJ).

“O cônsul é muito dedica-
do, atencioso e está bastante
interessado em conhecer tudo
sobre o Brasil e a aprender rá-
pido a língua portuguesa. Ele me
fez diversas perguntas e sali-
entou que ser cônsul em São
Paulo é uma honra e um imen-
so desafio, já que cidade possui
a maior comunidade nikkei fora
do Japão”, afirmou Ihoshi.

 O cônsul e o deputado ain-
da conversaram sobre a situa-
ção dos dekasseguis no Japão
diante da crise econômica mun-
dial. Obe conta ter visitado os

municípios de Hamamatsu e
Oizumi antes de embarcar para
o Brasil para conhecer um pou-
co mais sobre os brasileiros, e
disse ter visto de perto os pro-
blemas enfrentados por esses
trabalhadores. Ihoshi, preocupa-
do com a situação dos dekasse-
guis, viajará ao Japão pelo GPBJ
em breve a fim de buscar solu-
ções que ajudem os nipo-brasi-
leiros junto às autoridades japo-
nesas. O cônsul Kazuaki Obe
apoiou o deputado e se colocou
à disposição para ajudar no que
for possível.

Hamamatsu – O cônsul ge-
ral Kazuaki Obe elogiou e en-
fatizou a importância da insta-
lação do Consulado Brasileiro
em Hamamatsu, província de
Shizuoka. A indicação foi feita
pelo deputado Walter Ihoshi, no
início de 2008. O Consulado
Brasileiro é o primeiro consu-
lado da cidade de Hamamatsu,
e é resultado da missão oficial
ao Japão liderada pelo ex-pre-
sidente da Câmara Federal,
deputado Arlindo Chinaglia
(PT/SP), em janeiro do ano
passado. Obe parabenizou
Ihoshi e toda a comitiva pelos
frutos colhidos após a viagem.

DIPLOMACIA

Walter Ihoshi e cônsul Kazuaki
Obe se reúnem em SP

O cônsul Kazuaki Obe e o deputado federal Walter Ihoshi

DIVULGAÇÃO
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CIDADES/CAFELÂNDIA

Há 90 anos morria Umpei Hirano,
um dos ícones da imigração

CIDADES/SEBASTIANÓPOLIS DO SUL

Prefeito de Sebastianópolis
do Sul visita William Woo

Vereador João Aranha, prefeito José do Valle e deputado William Woo

O prefeito do município de
Sebastianópolis do Sul (SP),
José Antonio Abreu do Valle,
visitou o gabinete do deputado
William Woo, em Brasília, no
último dia 2 de fevereiro. O
objetivo da visita foi solicitar
recursos para o município e fir-
mar parceria com o deputado

federal para o ano de 2009.
Na ocasião, William Woo

mostrou-se atento às necessi-
dades da cidade e se compro-
meteu a trabalhar, junto à pre-
feitura, para buscar benefícios
para a população. O vereador
João Fernandes Aranha Júnior
também participou da reunião.
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CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Comissão abre inscrições
para o Miss Akimatsuri

Mulheres com idades entre
16 e 30 anos de idade, que se-
jam japonesas  ou descenden-
tes e morem na região do Alto
Tietê, podem se inscrever no
“Miss Akimatsuri”. O concur-
so, organizado pela 24ª Comis-
são do Akimatsuri, tem como
objetivo classificar uma
candidata da região para dis-
putar o Miss Festival Japão,
concurso de nível nacional co-
ordenado por Kendi Yamai.

As interessadas em parti-
cipar desta seletiva devem se
inscrever até o dia 21 de mar-
ço no site do Akimatsuri
(www.akimatsuri.com.br). A
inscrição é gratuita e obriga-
tória. Serão classificadas 20
candidatas e seus nomes se-
rão divulgados até o dia 28 de
março no portal da festa.

O concurso acontecerá no
dia 10 de abril (10/04) no pri-
meiro dia da 24ª Festa do Aki-
matsuri, que continuará com as
atividades nos dias 11 e 12 de

abril.  Haverá ensaio obriga-
tório no dia 5 de abril (05/04)
na sede do Bunkyo, localizado
na rua Presidente Campos
Sales, 230, Vila Industrial, Mogi
das Cruzes.

“Esta é a oportunidade
para quem sonha em seguir
carreira de modelo porque a
vencedora disputará um con-
curso de nível nacional”, co-
menta Cristiane Nagao, coor-
denadora do concurso. “Que-
remos repetir o mesmo suces-
so quando selecionamos a
Karina Nakahara, que consa-
grou-se Miss Centenário Bra-
sil Japão”, relembra Cristiane.

Serviço – A 24ª edição do
Akimatsuri acontecerá nos
dias 10, 11 e 12 de abril, das
9h às 22 horas, no Centro Es-
portivo do Bunkyo, localizado
na Avenida Japão, número
5919, Porteira Preta, Mogi das
Cruzes. Informações pelo te-
lefone 4791-2022

24ª edição do Akimatsuri acontecerá em abril em Mogi das Cruzes
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O Seinenkai (grupo de jo-
vens) do Akimatsuri promove-
rá no dia 15 de fevereiro, das
9h às 16 horas, o curso “Cul-
tura e Etiqueta Social Japone-
sa” sob a coordenação da pro-
fessora e pesquisadora da cul-
tura japonesa, Lumi Toyoda.

Com uma carga horária de
seis horas, os participantes
aprenderão os modos japone-
ses; o tradicional comporta-
mento social, incluindo várias
dinâmicas entre deles as reve-
rências, troca de cartões de
visita, dentre outras maneiras.

Cada situação será explica-
da com detalhes, enfatizando
a formação familiar, social, res-
peito com pessoas e objetos,
simbolismo e outros princípios
praticados no dia-a-dia dos ja-
poneses. Inclui fundamentos
da arte culinária e comporta-
mento à mesa; ensina a ma-
neira correta de se comer com
hashi, manipular utensílios à
mesa e como se servir de pra-
tos típicos.

De acordo com a especia-

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Seinenkai do Akimatsuri promoverá curso “Cultura e Etiqueta
Social Japonesa”  com a professora Lumi Toyoda

lista, esses são apenas alguns
dos itens que serão abordados
durante o curso. “O objetivo é
mostrar não só a parte prática
da etiqueta japonesa mas, prin-
cipalmente, ensinar porque
devemos nos comportar des-
sa maneira. As pessoas preci-
sam entender as tradições e
respeitá-las”.

O curso “Cultura e Etique-
ta Social Japonesa” acontece-
rá no Salão Social do Bunkyo,

na rua Presidente Campos
Sales, 230, Vila Industrial. O
valor da inscrição é R$ 70, que
devem ser pagos antecipada-
mente na Secretaria do Bun-
kyo de Mogi das Cruzes. As
vagas são limitadas. Mais in-
formações com Marcela, de
segunda a sexta-feira, das
8h30 às 17 horas, no 4791-
2022.

Akimatsuri – Coordenado

Curso inclui fundamentos da culinária e comportamento à mesa
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por Cristiane Nagao, o grupo
de jovens nikkeis ficará res-
ponsável em promover ativida-
des artísticas e culturais para
o pré-lançamento do Akima-
tsuri e realização da festa, bem
como para estimular a partici-
pação dos mais jovens nas ati-
vidades da colônia japonesa.
”O Seinenkai quer reunir o
maior número possível de jo-
vens descendentes ou não de
japoneses para promovermos
eventos para a divulgação des-
ta cultura que tanto nos orgu-
lha”, avalia Cristiane.

Para participar do grupo de
jovens basta freqüentar as reu-
niões periódicas. As datas es-
tão sendo postadas na comu-
nidade do Orkut “Akimatsuri
Seinen”.  “Não temos idades
mínima e/ máxima definidas
para a participação. Só preci-
samos de pessoas com força
de vontade e empolgação para
nos ajudar, pois serão neces-
sárias para conseguirmos levar
nosso projeto adiante”, finali-
za Cristiane.

AColônia Hirano cele-
brou no dia 1º de fe-
vereiro, os 90 anos do

falecimento de seu fundador
Umpei Hirano, morto em 6 de
fevereiro de 1919, com missa
em ritual budista celebrada
pelo sacerdote Mário Kajiwa-
ra, visita ao seu mausoléu –
onde estão também seus pais
Kenzo e Naka Shimba – e ofí-
cio no antigo cemitério da co-
munidade, hoje já desativado
com poucos túmulos de imi-
grantes, ofício junto ao monu-
mento no pátio do templo e al-
moço. Essa homenagem repe-
te todos os anos. Mesmo du-
rante a guerra não foi interrom-
pido.

A colônia foi fundada em 3
de agosto de 1915, quando
quase uma centena de família
de imigrantes se instalaram em
1620 alqueires adquirido por
Hirano. Essa comunidade é
bem conhecida decorrente da

O presidente do Bunkyo Hisashi Moribe despeja saquê no
mausoléu de Hirano, obedecendo uma antiga tradição

S. YOSHIKUNI

no imóvel. Posteriormente,
atendendo desejo de Hirano
em vida, desbravaram mais
3.849 alqueires contíguos,
onde hoje são os bairros
Tangará.

Atualmente só restam 12
famílias, mesmo assim com-
postas de casais de idosos.
Mas os filhos retornam à terra
natal nesse dia de celebração.
O mesmo acontece com ex-
moradores espalhados pelo
país.

Na Colônia Hirano está
também a primeira Igreja Bu-
dista no Brasil – o Komiyoji –
construída em 1933, restaura-
da em 1915 e reformada em
2008, no ano do centenário da
imigração. O prédio do kaikan
está também reformado. O pre-
sidente do Bunkyo é Hisashi
Moribe e da instituição que cui-
da do oterá, Masakatsu Yano,
descendentes dos pioneiros.

(Shigueyuki Yoshikuni)

tragédia que abateu sobre ela:
a malária dizimou quase a to-
talidade dos pioneiros; segui-
da de seca e praga de gafa-
nhotos. Documentário exibido
na televisão japonesa NHK
em dois episódios e a inaugu-

ração do busto de Hirano em
Kakegawa no Japão, no ano
passado, também colaborou
para realçá-la mais ainda.

Mas eles sobreviveram às
adversidades e no auge eram
umas 300 famílias que viviam

CIDADES/LONDRINA

Prefeitura entrega iluminação da praça Nishinomiya
A praça Nishinomiya (Zona

Leste de Londrina) ganhou
nova iluminação. A prefeitura
investiu R$ 105 mil na instala-
ção de 11 postes de 13 metros
de altura ao longo dos 700
metros no entorno da praça,
utilizada diariamente por cen-
tenas de pessoas para a práti-
ca da caminhada. Ela foi en-
tregue pelo prefeito interino
José Roque Neto, “padre Ro-
que”, no último dia 27.

Em cada poste foram insta-
ladas 2 luminárias de 400 watts
vapor de sódio, de forma que as
22 luminárias permitem a clari-
dade da calçada, bem como toda
a parte interna da praça. “É mais
uma medida para oferecer maior
segurança para as pessoas que
aqui caminham, bem como às fa-
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Prefeitura investiu cerca de R$ 100 mil para instalar 11 postes

da praça, e como o projeto ar-
quitetônico do local especifica
detalhes do layout, há neces-
sidade de consulta prévia para
qualquer alteração que for pro-
posta para o local.

mílias que freqüentam a praça
para o lazer”, afirmou padre
Roque.

Ele informou que a obra faz
parte de um pacote que incluiu

também o novo sistema de ilu-
minação da pista de caminha-
da do lago Igapó 1, e do entor-
no do Centro de Recreação e
Lazer Luigi Borghesi (Zerão).
“Temos outros projetos já em
andamento na Secretaria de
Obras, para melhoria da ilumi-
nação pública em vários pon-
tos da cidade. Em breve esta-
remos entregando outras obras
como a da praça Nishinomi-
ya”, garantiu o prefeito.

Nos próximos dias padre
Roque estará reunido com a
comunidade japonesa para dis-
cutir outra reivindicação da
população que freqüenta a pra-
ça Nishinomiya. É que os fre-
qüentadores querem o alarga-
mento da calçada no entorno

Foi realizada no último dia
27, cerimônia de posse do novo
presidente do RBBC (Regis-
tro Base Ball Club), tradicio-
nal clube esportivo e recreati-
vo de Registro e que completa
62 anos de atividade. Carlos
Tamada tomou posse em ceri-
mônia que contou com presen-
ça da prefeita de Registro,
Sandra Kennedy; do presiden-
te da Associação Cultural
Nipo-Brasileira de Registro,
Rubens Takeshi Shimizu; do
presidente da Uces (União
Cultural e Esportiva Sudoeste)
e Fenivar (Federação das En-
tidades Nikkeis do Vale do Ri-
beira), Sr. Toshiaki Yamamu-
ra; do presidente do Cosnelho
Deliberativo do RBBC, Rei-
naldo Kodi Ozaki; e do ex-pre-
sidente do clube, Satoru Sas-

CIDADES/REGISTRO

Carlos Tamada toma posse como novo
presidente do Registro Base Ball Club

Carlos Tamada no centro, à esquerda José Honório e à direita,
Mario Soshin Sakugawa

saki; entre outras autoridades
e cerca de 150 convidados.

Além de Carlos Tamada,
foram empossados José
Honório de Castro (1º vice-

presidente) e Mário Soshin
Sakugawa (2º vice-presiden-
te), além de diretores dos de-
partamentos e os membros do
Conselho Fiscal.

DIVULGAÇÃO
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ENTIDADES

Projeto prevê modernização do clube Piratininga

I – A HISTÓRIA DO CHÁ

DE TAIWAN

O chá que os taiwaneses
bebiam era originalmente im-
portado da China – principal-
mente das províncias do sul de
Jiangsu e Fujian – durante as
dinastias Ming e Qing. Ao
mesmo tempo, a maioria dos
bebedores do chá de Taiwan
era constituída de pessoas com
riquezas, poder ou intelectuais.
Durante a ocupação japonesa,
iniciou-se a importação do chá
Uji do Japão incorporando os
ricos e influentes japoneses na
lista dos consumidores de chá
em Taiwan. Depois da reinte-
gração de Taiwan à Repúbli-
ca da China, estiveram dispo-
níveis no mercado os chás pro-
venientes da China continen-
tal, convertendo-se em uma
bebida popular. Não obstante,
durante os primeiros tempos,
o chá local de Taiwan era pro-
duzido principalmente para
exportação e, a partir dos anos
70, o mercado de chá come-
çou a suprir a demanda local.

Os chás locais de Taiwan
se originaram de plantas silves-
tres. Existem dois tipos princi-
pais cuja diferença primária se
encontra na cor de seus bro-
tos: o chá da montanha, que
tem brotos verdes ou verme-
lho claro; e o chá da monta-
nha de brotos vermelhos, com

A Arte do Chá (Parte I)

ÁSIA

o chá de Taiwan nessas feiras,
o elegante pacote dos chás de
Taiwan e as técnicas de servir,
refinadas e profissionais, dos
vendedores, a imagem do chá
de Taiwan foi rapidamente pro-
pagada.

Depois da reintegração de
Taiwan à República da China,
Tang Ji-shan introduziu os chás
verdes nas já existentes expor-
tações dos chás oolong,
baojhoung e preto. Isto incluiu
a introdução dos chás verdes
tostados, tais como o chá jhu e
o chá mei, em 1949. Em 1963,
o chá verde cozido no vapor, o
chá sen, começou a ser expor-
tado para o Japão e quando as
exportações de chá de Taiwan
atingiram o ápice em 1973, o
principal produto exportado era
o chá sen. Durante este perío-
do, o Governo estabeleceu a

pequenas folhas altas, de co-
loração vermelha. No início, o
chá de Taiwan tinha pouco
valor comercial, porém isso
mudou depois de algumas me-
lhorias feitas no Chá de Tai-
wan nº 18, próprio para fazer
chá preto.

Em 1860, depois que a Chi-
na e a Grã-Bretanha intercam-
biaram as ratificações do Tra-
tado de Tientsin em Pequim, o
porto de Danshuei foi aberto ao
comércio e o comerciante de
chá inglês John Dodd começou
a trabalhar com os cultivadores
e comerciantes de chá locais
para promover o chá de Tai-
wan, desenvolvendo paulatina-
mente um setor de exportação.
Pronto, o chá ocupou o primei-
ro lugar entre as três principais
exportações da ilha, passando

o açúcar e a cânfora. Os pri-
meiros chás exportados duran-
te a dinastia Qing foram o chá
oolong e o baojhoung, que co-
meçaram a ser vendidos no
exterior em 1865 e 1881, res-
pectivamente.

Em 1906, durante a ocupa-
ção japonesa, o chá preto Nitton
começou a ser exportado junto
com o chá oolong e o baojhoung.
Ao mesmo tempo, o Escritório
do Governador de Taiwan co-
meçou a dar assistência às or-
ganizações privadas, tais como
a Associação de Comerciantes
do Chá de Taiwan, para intro-
duzir a beleza do chá de Tai-
wan ao resto do mundo, medi-
ante a presença de estandes de
chá nas feiras internacionais.
Com impressos esplendidamen-
te desenhados que anunciavam

Casas se organizaram em associações e popularizaram o chá

DIVULGAÇÃO

No início, chá de Taiwan era produzido para exportação

Organização Interministerial
para o Aprimoramento do Chá
de Taiwan, com a finalidade de
auxiliar as empresas particula-
res de chá. Ao mesmo tempo,
o setor privado utilizou a Asso-
ciação de Comerciantes do
Chá de Taiwan e a Associação
de Exportadores do Chá de
Taiwan como respaldo para
promover o chá da ilha.

Em pleno apogeu das ex-
portações de chá em Taiwan,
o setor privado começou a
interar-se da importância do
mercado interno. Em 1973, o
Grupo para a Promoção do
Chá de Taiwan, dirigido por Lin
Fu-chuan, começou a incenti-
var o chá para consumo inter-
no e, no ano seguinte, o De-
partamento de Agricultura e
Silvicultura do Governo Pro-
vincial de Taiwan patrocinou

uma exibição de chá na pro-
víncia de Sindian. Através da
colaboração dos governos
distritais nas áreas produtoras
de chá, associações de agri-
cultores e meios de comunica-
ção, foi criada uma sólida base
para promover o chá no mer-
cado interno. Em 14 de agosto
de 1977 foi inaugurada a Casa
de Chá do Kung Fu Chinês,
precursora das modernas ca-
sas de chá em Taiwan. Imedi-
atamente, as casas de chá co-
meçaram a aparecer por todas
as partes, igual aos brotos de
bambu depois de uma chuva
de primavera. Durante os anos
80, essas casas de chá locais
se organizaram paulatinamen-
te em associações dedicadas
a promoção da cultura do chá.

(Fonte: Divisão de Informa-
ções – Escritório Econômi-
co e Cultural de Taipei)

Um projeto de moderni-
zação e reconstrução
da Associação Cultu-

ral e Esportiva Piratininga
(Acep) está em fase de nego-
ciações pela diretoria da enti-
dade que tem fortes ligações
com história da comunidade
nikkei no Brasil. A ampliação
do Piratininga prevê a constru-
ção de um teatro, um restau-
rante de primeira linha, estaci-
onamento, uma academia
fitness com piscina, ginásio de
esportes, um salão que acomo-
dará bar e restaurante, um sa-
lão multiuso que servirá para
as atividades culturais e espor-
tivas, compreendidos em uma
área de 3,6 mil metros quadra-
dos, com um custo estimado
em R$ 9 milhões.

“Vamos doar um terreno
para construir um prédio novo
fazendo uma parceria para em
seguida sermos sócios, uma
vez que ao lado da Acep está
sendo construído um empreen-
dimento de 382 escritórios
onde os funcionários poderão
utilizar o restaurante e se inte-
ressar em se associar ao clu-
be. Mas continuaremos com
nossas atividades”, destaca o
presidente Elzo Sigueta.

Para que o projeto de mo-
dernização e reconstrução seja
avançado e colocado em prá-
tica, o conselho superior da
presidência do clube está con-
sultando seus líderes, bem
como a comunidade. Os sóci-
os também foram consultados
através de uma assembléia
ordinária e uma reunião com-
plementar as quais o presiden-
te acredita que 80% deles são
favoráveis e 20% estão inse-
guros. “Queremos tentar com
um prédio moderno crescer e
ampliar o clube em um contex-
to moderno para ganhar asso-
ciados. Para isso estamos le-
vando o projeto na assembléia
geral extraordinária iniciada há
15 dias para os sócios vota-
rem. Queremos manter a his-
tória e a tradição da comuni-
dade nipo-brasileira”, ressalta.

Crise – Elzo Sigueta antecipa
que a partir do momento que a
parceria for aprovada, o pro-

jeto será detalhado num prazo
de até quatro meses em con-
junto com os arquitetos da In-
corporadora General Realty,
de propriedade da Esser Em-
preendimentos, com a parce-
ria de uma comissão de enge-
nheiros, arquitetos e advoga-
dos. “Teremos que elaborar a
planta, a maquete e preparar
o local para vender alguma
coisa, para isso serão neces-
sários de um ano a 15 meses
para lançar o empreendimen-
to. A partir daí possivelmente
iniciaremos a obra, será nessa
ocasião que o Piratininga sai-
rá do clube provisoriamente.
Nós teremos 1/6 aproximada-
mente do empreendimento glo-
bal”, explica o presidente ao
revelar que a obra poderá le-
var até três anos e meio para
ficar pronta.

Questionado se a crise eco-
nômica mundial poderá afetar
a obra, a preocupação de Elzo
Sigueta é com relação a Ge-
neral Realty, se ela terá fôlego
para tocar o empreendimento.
“Se começar a construção e
depois parar como é que nós
ficamos? Mas conversei bas-
tante com eles, e estão com a
idéia firme, o que eles não po-

dem é demorar dois anos para
se decidir. Eles querem que
nos decidamos o mais breve
possível, dentro do cronogra-
ma de trabalho deles”, anun-
cia.

Novidades –  O teatro espe-
cificamente terá uma capaci-
dade máxima de 420 lugares.

“Não teremos teatro grande
por que é mais difícil de se lo-
car e nem muito pequeno que
não sirva para atividades. Te-
remos um local para a realiza-
ção de eventos culturais, de
shows de artistas, peças tea-
trais, congressos e seminários
de empresas da região, o que
seria uma fonte de renda para

Fachada do Piratininga: clube possui fortes ligações com a história da comunidade nipo-brasileira
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a manutenção do clube”, ga-
rante o presidente. O teatro
poderá ser gerenciado por uma
das casas de shows tradicio-
nais de São Paulo, através de
uma parceria. O ginásio
multiuso terá uma pequena ar-
quibancada com até quatro pi-
sos.

De acordo com Elzo
Sigueta a idéia da moderniza-
ção do clube aconteceu por
acaso através de um corretor.
“A negociação foi feita com a
General Realty, proprietária de
uma área da Rua Cardeal Arco
Verde, nas proximidades”, adi-
anta. Ele lembra que há sete
anos um projeto do arquiteto
Rui Ohtake para uma recons-
trução não saiu do papel por
falta de recursos da ordem de
R$ 15 milhões. O mesmo
aconteceu com outro projeto
de reforma elaborado há qua-
tro anos com uma maquete ins-
talada no saguão de entrada do
clube.

Segundo o presidente o
novo complexo será adminis-
trado por uma diretoria que
será eleita a cada dois anos.
As atividades de manutenção
e limpeza devem ser adminis-
tradas dentro da modernidade
por empresa terceirizada.
“Ninguém hoje coloca funcio-
nário, todo mundo contrata

empresa especializada, o clu-
be ficará mais tranqüilo, me-
nos problemas trabalhistas, le-
gais e seguramente o serviço
será bem feito por que senão
fizer trocamos o funcionário”,
esclarece.

Infra-estrutura – Até dezem-
bro de 2008 o Piratininga tinha
62 sócios com o pagamento da
manutenção em dia. No total
são 250 sócios registrados nos
últimos três anos. Para Elzo
Sigueta é uma quantidade
inviável, fora os problemas de
infra-estrutura do local como
o ginásio de esportes com 50
anos de construção, e o prédio
com 40 e poucos anos “Esta-
mos preocupados com o pro-
blema de segurança dos sóci-
os e freqüentadores por que a
laje da sala do tênis de mesa
pode ruir por causa de um va-
zamento muito grande, os pi-
lares internos estão prejudica-
dos, e os problemas no arco do
ginásio de esportes que é de
madeira” adianta.

A situação do clube não está
complicada, o presidente con-
ta que está mantendo o con-
trole financeiro, não gastando
com nada e quando precisa
realiza um evento para arre-
cadar verbas.

(Afonso José de Sousa)

A Associação Cultural e
Esportiva Piratininga
(Acep) foi fundada em 26
de fevereiro de 1950, e sua
criação esteve ligada aos
fatos e momentos muito
peculiares da trajetória da
comunidade nikkei no Bra-
sil. Na ocasião a sede da
Acep foi filial da Taisho
Shogakko (a mais antiga e
importante escola voltada
aos filhos de imigrantes ja-
poneses na cidade de São
Paulo).

Instalada em Pinheiros,
zona Oeste da Capital pau-
lista, uma região privilegia-
da, a entidade sociocultural
e esportiva está localizada

em um local estratégico, de
fácil acesso e estruturada
para atender às necessidades
dos associados, da comunida-
de nikkey da Grande São
Paulo e de outras regiões.

A estrutura atual do Pira-
tininga ocupa um edifício de
três andares em uma área
construída de três mil metros
quadrados, onde a sede soci-
al e abriga parceiros como o
Pinheiro Bunka Shimboku-kai
e a Associação Brasileira de
Kendô, entidade máxima da
modalidade esportiva no Bra-
sil, que apóia e divulga o em-
penho dos atletas.

O clube também possui
salas de aula, de reuniões,

salão de festas e quadra po-
liesportiva coberta, além da
piscina semi-olímpica, pisci-
na aquecida e sala de
videokê. Várias atividades
não esportivas são oferecidas
para interessados como cur-
sos de soroban, karaokê, lín-
gua japonesa, reforço para
matérias escolares em geral,
aulas de dança de salão, e
dança flamenca e danças fol-
clóricas japonesas, origami,
aulas de washi-ê, ikebana.
Atividades que visam à inte-
gração, o lazer e a difusão da
cultura japonesa.

Anualmente são promovi-
das atividades tradicionais
como festa junina, baile anu-

al, o Karaokê Taikai em ou-
tubro, bazar beneficente do
São Paulo Tomo-no-Kai em
junho; além das específicas
de cada departamento e
dos diversos grupos e esco-
las de Pinheiros, que não
possuem sede própria e re-
correm à infra-estrutura do
Piratininga para a realização
de reuniões ou eventos.

O quadro social sempre
reuniu nomes de grande ex-
pressão da comunidade
nikkei, como empresários e
estudiosos, admirados e re-
conhecidos como formado-
res de opinião, os quais sem-
pre estiveram à frente de
eventos de grande projeção.

História do Piratininga está ligada à comunidade
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LITERATURA 1

Livros infanto-juvenis preservam
a memória e cultura do Japão

Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

Cada vez me dou conta
inquietações de ontem
profundamente cada vez
inquietações de hoje.

Se hoje a chuva molha
minha gola engomada
rabisco calendários ultrapassados
apagando todos os feriados
em que deixei de ler Baudelaire.

Em instantes a vida se esvaiu
pelo ralo da inconstante turbulência
dos encontros não realizados
na boêmia esquina das probabilidades.

Um pouco mais decadente
ficou a cidade deslumbrada
num sonho que por longo demais
caiu no descrédito.

Dos artistas que queríamos ser
desequilibrados na corda bamba
apenas somos desequilibrados
de outros talentos desenvolvidos
por necessidade de ser alguma coisa.

Ser apenas aquilo que não somos
ao lambuzar a cara de pó de arroz
numa máscara que passou a ser
nossa cara triste solitária.

Mas a senhora do tempo
não perde tempo ao deixar
a areia cair lentamente
para enganar os olhos de Iracema.

Um peixe apenas nada
e nada deseja que seja além de nadar.

Nada assusta mais do que a nadidade
de nada desejar.

Areia nos olhos de Iracema

chicohanda@yahoo.com.br

Alimento completo, que faz
parte da dieta dos japoneses há
milhares de anos, contribuindo
para que este povo seja um dos
que mais vive - com saúde - no
mundo, o arroz tem agora seus
segredos revelados em “A Di-
eta do Arroz”, livro lançado pela
Editora JBC, da terapeuta orto-
molecular Heloisa Bernardes.

O livro conta a história do
arroz no mundo, sua utilização
desde as mais antigas civiliza-
ções e tabelas com todas as vi-
taminas necessárias ao organis-
mo. Em linguagem simples, leve
e bem-humorada, o livro traz in-
formações e dicas de como uti-
lizar o arroz para alcançar o

LITERATURA 2

Publicação revela Os segredos da Dieta do Arroz
DIVULGAÇÃO

equilíbrio do organismo e auxili-
ar na prevenção de doenças.

Com o preparo de refeições
saudáveis e equilibradas em
uma dieta à base de arroz, do-
enças como Mal de Parkinson,
esclerose múltipla, insônia e
até mesmo o câncer podem ser
evitadas.

A Dieta do Arroz dá dicas
de como tirar o máximo pro-
veito de todas vitaminas conti-
das no cereal, a preparar más-
caras caseiras para o rosto vi-
sando o rejuvenescimento da

pele, e elaborar dietas especi-
ais que auxiliam no emagreci-
mento. Outro destaque são as
receitas dos mais conceituados
chefs de cozinha do mundo, que
usam esse cereal no preparo de
seus pratos. São pizzas, suflês,
lasanhas, risotos, quiches,
nhoques, bolachas, sobremesas,
bolos e outros pratos, além de
receitas vegetarianas.

.
A autora – Dieta do Arroz é o
resultado de extensa pesquisa
e 30 anos de experiência da

terapeuta ortomolecular Helo-
isa Bernardes, pioneira no Bra-
sil em cursos de extensão uni-
versitária em Terapia Orto-
molecular, Oligoterapia, Bio-
química e Cosmetologia. Au-
tora dos best-sellers Chique é
Ser Saudável, A Dieta de Je-
sus, Você e seu Sangue e De
Olho na Saúde, Heloisa é for-
mada em Bioquímica e espe-
cializada em Formation à
L’Autonomie Sanitaire e
Naturothérapeute na França.

Mais informações: http://
www.editorajbc.com.br/livros

Alimento faz parte da dieta dos japoneses há anos: longevidade

Capa do livro lançado pela JBC

ACosac Naify, reconhe-
cida e premiada edito-
ra de livros de arte, li-

teratura e cultura em geral,
também tem grande afinidade
com a literatura oriental. Tan-
to é que a editora tem no catá-
logo três livros ligados ao tema
e dirigido ao público infanto-
juvenil: Balanço (de Keiko
Maeo), Minhas imagens do
Japão (de Etsuko Watanabe)
e Aprendo com meus amigos
(de Taro Gomi). Os títulos fo-
ram lançados em comemora-
ção ao Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil.

Bem diferentes entre si, os
livros guardam em comum a
preocupação de preservar a
memória e as particularidades
dessa cultura que extrapola
fronteiras territoriais.

Minhas imagens do Japão,
de Etsuko Watanabe, é um guia
ilustrado que traz os hábitos e
as principais tradições do país
onde nasceu. A guia de viagem
é Yumi, uma simpática garoti-
nha de sete anos que mora nos
arredores de Tóquio. Item es-
sencial, a primeira página traz
um mapa do Japão, composto
por cinco ilhas (Hokkaido,
Honshu, Shikoku, Kyushu, Oki-
nawa) e 47 províncias.

Primeiro, o leitor é convi-
dado a conhecer a casa de
Yumi: o quarto onde dorme
com o irmão Takashi, de cinco
anos; a cozinha e todas as de-
lícias preparadas pela mãe; o
banheiro e a forma de tomar
banho tão diferente da nossa.
Na escola, ajudam a colocar a
mesa para o almoço, limpam a
classe, o pátio, os corredores.
A próxima parada são os lu-
gares da cidade: os banhos
públicos, os transportes, os
centros comerciais e as gran-
des lojas. Por fim, a pequena
anfitriã escolhe suas comemo-
rações populares preferidas,
como a festa dos meninos e
das meninas, a festa das cri-
anças, o tanabata e o undokai.

Yumi também explica, por
meio das coloridas ilustrações,
detalhes das vestimentas, dos
acessórios, da gastronomia e
do material escolar.

Ao final, duas páginas são
reservadas às diferentes for-
mas de escrita e trazem alguns
exemplos de kanji (ideogramas
que representam palavras),
além de um quadro com o al-
fabeto em hiragana (ideogra-

mas que representam sílabas).
Yumi ensina ainda a fazer em
origami chapéu de samurai,
vestido de boneca, guirlandas
e lampião.

Balanço –  Em edição bilín-
güe, Balanço é um poema líri-
co, na mais delicada linguagem
oriental, vestido com uma fina
estampa: tecido e hot stamping
na capa, clichê no miolo, im-
pressão especial. No parque
de uma grande cidade, brin-
cando em um balanço, um ga-
roto observa o anoitecer, e de-
clama uma poesia urbana so-
bre a noite que se debruça so-
bre os prédios.

De leitura vertical, o recur-
so gráfico foi cuidadosamente
pensado para que o movimen-
to das páginas pudesse se con-
fundir ao movimento do balan-
ço, provocando no leitor a sen-
sação de mover-se junto com
o garoto no tempo e no espa-
ço. Balanço proporciona uma
experiência sensorial da passa-
gem do tempo, do fim da tarde
ao início da noite, quando as
primeiras luzes da rua se acen-

dem e surgem algumas estre-
las solitárias. Guiados por esta
gradação, os tons de azul se
acentuam em direção ao anoi-
tecer. “Dentro do universo do
azul, reside o elemento índigo,
que em japonês é chamado de
Ai. É a tradução cromática para
o vazio das tonalidades ou das
palavras. Algo como a estética
ou a profundidade do silêncio”,
explica a autora.

As ilustrações – de perspec-
tiva aérea e traços leves – se
alternam em diferentes ângu-
los, ganhando ritmo: ora o me-
nino está de cabeça para bai-
xo, ora equilíbra-se de pé so-
bre o balanço, ora os prédios
se aproximam, ora estão dis-
tantes, ora as árvores são re-
presentadas no topo enquanto
os pássaros voam sob elas.

Aprendo com meus amigos
– Com o aval de Tomie Ohta-
ke, que assina a quarta-capa,
Aprendo com meus amigos é
um livro de celebração, com
história bem simples: uma ga-
rotinha conta ao leitor, pági-

na a página, tudo o que apren-
deu com seus amigos. Escrito
e ilustrado por Taro Gomi, um
dos autores mais inventivos do
cenário internacional contem-
porâneo, combina de forma
harmoniosa arte e literatura. O
texto, em letra bastão, facilita
a leitura dos pequenos. E há
um novo título de Taro Gomi a
caminho, a ser lançado ainda
este ano

Taro Gomi nasceu em Tó-
quio, Japão, em 1945, onde
vive com a esposa e duas fi-
lhas. Formado no Kuwazawa
Design Institute, iniciou sua
carreira como desenhista in-
dustrial criando roupas e arti-
gos de papelaria. Insatisfeito
com o trabalho, começou a ilus-
trar por prazer, até que um
amigo apresentou os originais
a uma editora. Hoje, são mais
de trezentos livros publicados,
traduzidos para mais de dez
idiomas. Recebeu prêmios na-
cionais e internacionais, inclu-
indo o Bologna Children’s
Book Fair Award, em 1989.

Para mais informações:
ww.cosacnaify.com.br/infanto

Livros foram lançados em comemoração ao Centenário da Imigração Japonesa no Brasil
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Capa de Aprendendo com Meus Amigos, Minhas Imagens do Japão e Balanço, da Editora Cosac

O Instituto Arte Cerâmica
da Fundação Mokiti Okada
está com inscrições abertas
para cursos de cerâmica nos
estilos: Modelagem Livre, Tor-
no Mecânico e Escultura Fi-
gurativa e Abstrata.

O curso de Modelagem Li-
vre é o primeiro passo para
construção de uma peça. Ele
promove o primeiro contato do
aluno com a argila e com as
ferramentas usadas, podendo
modelar peças básicas e utili-
tárias.

Já o curso com torno me-
cânico, utiliza uma máquina
com movimentos giratórios,
que além de auxiliar na cons-
trução de peças é utilizado
como uma forma de terapia.
O curso de “Escultura Figura-
tiva e Abstrata” trabalha as
medidas básicas do figurativo
desenvolvendo a criatividade

que é expressa na elaboração
de peças ricas em detalhe.

Há 25 anos no mercado o
Iace tem como diferencial tra-
balhar a arte como uma forma
de elevação e crescimento do
ser humano na qual as pesso-
as desenvolvem a criatividade
através da arte.

As aulas dos cursos são
realizadas de segunda a sex-
ta-feira, com uma aula por se-
mana, no período da manhã,
tarde e noite. O Iace está lo-
calizado na rua Frei Euzébio da
Soledade, 84, Vila Mariana
(próximo a estação Ana Rosa
do metrô).

Os interessados podem fa-
zer uma aula experimental.
Informações sobre custo, ma-
terial e horário entrar em con-
tato  telefone (11) 5573-8099
ou pelo e-mail
iace@fmo.org.br

ARTES

Instituto Arte Cerâmica
retoma suas atividades
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EXPOSIÇÃO

Tomi Ohtake e Femsa apresentam
Mestres Latino-Americanos

OGrupo Femsa, maior
companhia integral de
bebidas da América

Latina, e o Instituto Tomie
Ohtake trazem pela primeira
vez ao Brasil a mostra “Lati-
tudes: Mestres Latino-ameri-
canos na Coleção Femsa”.
Com curadoria de Rosa María
Rodríguez Garza, a exposição
reúne 41 obras de artistas lati-
no-americanos que represen-
tam, por meio das diversas ma-
nifestações de artistas renoma-
dos, a pluralidade cultural da
América Latina e Caribe. A
mostra será inaugurada no pró-
ximo dia 12 e ficará aberta até
5 de abril.

A Coleção é composta por
obras provenientes da Argen-
tina, Brasil, Colômbia, Cuba,
Chile, Equador, México, Nica-
rágua, Uruguai e Venezuela,
de artistas vanguardistas do
início do século 20, do pós-
guerra e da década de oitenta
do século passado.

A exposição revela a influ-
ência do cubismo nos pintores
latinoamericanos, o retrato e a
paisagem como testemunhos da
identidade, o aporte estético da
América como arte universal e
a incorporação do surrealismo
na plástica latino-americana. A
mostra é composta por obras
de Antonio Berni, Jacobo Bor-
ges, Fernando Botero, Iberê
Camargo, Leonora Carrington,
Pedro Coronel, Olga Costa,
Pedro Figari, Leonor Fini, José
Gamarra, Oswaldo Guayasa-
min, José Gurvich, Alfredo Hlito,
Arcangelo Ianelli, Frida Khalo,
Wifredo Lam, Agustín Lazo,

Romulo Maccio, Roberto
Matta, Francisco Matto, Carlos
Mérida, Guilhermo Meza, Al-
fonso Michel, Roberto Monte-
negro, Armando Morales,
Gerardo Murillo, Carlos Orozco
Romero, César Paternoso,
Alfredo Ramos Martínez, Ar-
mando Reverón, Manuel Rodrí-
guez Lozano, David Alfaro
Siqueiros, Jesús-Rafael Soto,
Rufino Tamayo, Luis Toma-
sello, Joaquín Torres García,
Cordelia Urueta, Remedios
Varo e Ángel Zárraga.

Difusão – A Coleção Femsa é
reconhecida como uma das co-
leções privadas mais importan-
tes da América Latina, com mais

de 1.000 obras de diferentes ma-
nifestações artísticas como pin-
tura, escultura, desenho,
grafismo, fotografia e instalação,
que percorre uma trajetória pela
arte moderna e contemporânea
latino-americana.

Surgiu como parte do com-
promisso do Grupo pelo desen-
volvimento integral de seus
colaboradores, familiares e
comunidades. Suas obras ilus-
tram a evolução, a pluralidade
e a riqueza da arte latino-ame-
ricana do século 20.

Mediante um ativo progra-
ma itinerante, a Femsa compar-
tilha sua Coleção com as mais
diversas comunidades do Méxi-
co e também com outros países,

cumprindo assim o objetivo de
promover e disseminar o inte-
resse pela arte e complementar
seus esforços históricos em im-
pulsionar a educação nas mais
diferentes esferas.

LATITUDES: MESTRES
LATINO-AMERICANOS NA
COLEÇÃO FEMSA
QUANDO: DE 13 DE FEVEREIRO A 5 DE

ABRIL. DE TERÇA A DOMINGO, DAS 11
ÀS 20H. ABERTURA: 12 DE FEVEREIRO,
ÀS 20H (CONVIDADOS)
INSTITUTO TOMIE OHTAKE (AV. FARIA

LIMA, 201 – ENTRADA PELA RUA

COROPÉS – PINHEIROS-SP )
ENTRADA FRANCA

MAIS INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/
2245-1900

Exposição reúne 41 obras de artistas latino-americanos que representam a pluralidade cultural

DO OUTRO LADO DO MUNDO

Nikkei prepara livro com fotos
de paisagens do Japão

O fotógrafo nikkei Matsuo
Sato de 63 anos está percor-
rendo o Japão para registrar as
mais belas paisagens do arqui-
pélago. O nipo-brasileiro que já
utilizou pouco mais de 1,5 mil
rolos de filme em 12 anos de
trabalho, está preparando um
livro com as melhores imagens
captadas no arquipélago. A es-
colha das imagens foi uma das
etapas mais complicadas de
acordo com o fotógrafo, uma
vez que seu arquivo tem cerca
de 20 mil fotos registradas em
todo o território japonês. “Foi
mais difícil até do que tirar as
fotos”, brinca Matsuo Sato, que
já realizou exposições em di-
versas cidades japonesas e
também no Brasil em 2008.

A obra em fase de produ-
ção deve ser lançada ainda
neste semestre no Japão, mas
o fotógrafo também pretende
publicá-la no Brasil. “Meu ob-
jetivo é divulgar a história, a
cultura e a natureza do Japão
ao povo brasileiro”, resume o
profissional.

Integração – Engenheiro me-
cânico por profissão, Matsuo
Sato passou a investir na foto-
grafia após chegar no Japão,
onde mora há 17 anos. Fez
cursos e comprou bons equi-
pamentos, e há seis anos, abriu
uma empresa de fotografia.

O projeto de rodar o Japão

e clicar as mais variadas pai-
sagens surgiu há 12 anos. “A
primeira coisa que me chamou
a atenção quando cheguei no
arquipélago foi a paisagem
deslumbrante, principalmente
por causa das estações do ano
bem definidas”, lembra.

O fotógrafo começou en-
tão a colecionar fotos de natu-
reza. “Depois, fui me interes-
sando pela história e cultura
local, então comecei a fotogra-
far templos, museus e festi-
vais”, conta.

Porém os cenários próxi-
mos de onde morava não eram
suficientes para satisfazer a
curiosidade do nipo-brasileiro.
Foi por isso que ele e a esposa
japonesa, Hiroko Nishino, de-
cidiram colocar o pé na estra-
da, e a bordo de uma van adap-
tada com cama, televisor e
outros acessórios, percorrem
todos os cantos do Japão com
o único objetivo de captar ce-
nas do cotidiano e paisagens
esplendorosas.

Durante a jornada do ca-
sal, algumas fotos ficaram
marcadas para Matsuo Sato,
um pôr-do-sol é uma delas.
“Demorei dez anos para con-
seguir a cena que queria, com
o Monte Fuji ao fundo”, escla-
rece o fotógrafo, que teve de
voltar ao mesmo lugar dez ve-
zes em anos consecutivos.
(das agências internacionais)

O fotógrafo Matsuo Sato: mais de 1,5 mil rolos de filmes em 12 anos

DIVULGAÇÃO!

DIVULGAÇÃO

BAIRRO ORIENTAL 2

Show interativo do Rakkoza
contagia público do Bunkyo

Em sua única aparição em
São Paulo, o Grupo de Taikô
Rakkoza do Japão apresentou
o espetáculo “The Sound of
Taikô”, no último dia 1º, no
Grande Auditório do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social). Pela segunda em
vez em São Paulo, o grupo
causou muita agitação entre
centenas de crianças, adoles-
centes e adultos que vieram de
toda região da capital e do in-
terior para prestigiá-los. O pú-
blico, aliás, deu um show à

parte, respondendo calorosa-
mente as provocações de Daiki
Nagao (locutor e integrante do
grupo) que, com muita intera-
ção, conquistou a plateia abu-
sando de simpatia e criativida-
de.

Lisa Magalhães, fã do gru-
po e que veio especialmente de
Rio Claro (SP) para assistir o
show, não se arrependeu.
“Eles são o máximo. Têm har-
monia e nos transmitem for-
ça”, disse, para emendar em
seguida: “Eles são muito
carismáticos.

(LJY)

Integrantes causaram muita agitação na plateia do Bunkyo

LUCI JUDICE YIZIMA

BAIRRO ORIENTAL 1

Organizadores comemoram sucesso do 10° Concurso
Nacional de Karaokê Beneficente ‘Kodomo-No-Sono’

No último domingo (1º), a
Associação Pró-Excepcionais
Kodomo-no-Sono realizou, na
Associação dos Shizuoka
Kenjin do Brasil (zona sul de
São Paulo), a sua 10ª edição
do Concurso Nacional de Ka-
raokê Beneficente. A cerimô-
nia de abertura reuniu autori-
dades da comunidade japone-
sa, representantes de diversas
associações, entidades e polí-
ticos.

Os organizadores ficaram
surpresos com a presença de
público. Segundo o presidente
da entidade, Luiz Okamoto, “a
gente não imaginava que tan-
ta gente fosse se inscrever
para um dia só”. “O evento
superou nossas expectativas”,
comemorou Okamoto, que
agradeceu a participação de
todos que colaboraram direta

cantaram, dançaram, incenti-
varam a platéia a fazer coro,
com direito até passos ensaia-
dos. Eles realmente foram a
grande atração do evento”,
explicou Taniguchi, acrescen-
tando que “das diversas tera-
pias que são aplicadas aos in-
ternos, a música é a que eles
gostam e participam mais”.

Para o vice-presidente da
comissão organizadora, André
Korosue, os candidatos deram
trabalhos aos jurados. “Eles
não só capricharam no visual
e na voz como também são
muito bons, cada um com a sua
característica particular”, dis-
se.

Campeões – O Troféu Gover-
nador do estado ficou com o
bancário Ricardo Nakase, de
25 anos de idade. “Estou mui-
to feliz, pois canto com o co-
ração. Nunca desista dos seus
sonhos”, disse ele, ainda mui-
to emocionado, lembrando que
canta há apenas cinco anos.
Quem também não conteve as
lágrimas foi a dentista Lina
Nagayama, de 25 anos de ida-
de, há quinze anos canta em
karaokê. Ela recebeu o Troféu
Consulado Geral do Japão. Já
a pequena Isadora Akemi
Kataoka, que faturou o Troféu
Kodomo-No-Sono, tinha até
torcida organizada.

(Luci Júdice Yizima)

e indiretamente com o evento.
Yoshitaro Matsuda, um dos

coordenadores do concurso,
concorda. “Foi algo inédito
para um dia só, 800 cantores
soltaram a voz, haja fôlego”,

ressaltou.
O presidente da Comissão

Organizadora, Armando
Taniguchi, destacou também a
participação dos internos.
“Eles deram um show à parte,

Taikai reuniu mais de 800 cantores na Associação Shizuoka;
organizadores ficaram surpresos com a procura

LUCI JÚDICE YIZIMA
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COMUNIDADE/BUNKYO

Comissão Eleitoral define
cronograma para as eleições

A visita de uma delegação
da província de Kanagawa ao
Brasil e uma série de eventos,
nos dias 7 e 8 de fevereiro, são
ações que fazem parte do “Pro-
jeto Ninomiya Kinjiro” promo-
vido pelas seguintes entidades
nipo-brasileiras: Bunkyo,
Kenren, Fenivar, ACNB Jacu-
piranga e Priqueraçu, ACNB
Registro, ABC Japan, Odawara
City, Província Kanagawa e
ACA Kanagawa. O Projeto
tem como finalidade divulgar a
história e os pensamentos de
Ninomiya Kinjiro (ou Ninomi-
ya Sontoku), (1787-1856), con-
siderado um dos importantes lí-
deres do período Edo.

Ninomiya Kinjiro nasceu
numa família abastada. No en-
tanto, logo depois, por uma sé-
rie de problemas, a família foi à
miséria. Órfão desde pequeno,
sempre se esforçou para aju-
dar os familiares e a comuni-
dade. Aos 24 anos de idade,
conseguiu recuperar a fortuna
que fora perdida pelos pais.

Símbolo de trabalho árduo
e perseverança, Ninomiya
Kinjiro teve seus princípios de
vida e ensinamentos de moral
e ética difundidos por todo o
Japão, e com reconhecimen-
tos internacionais. Estátuas
com sua imagem, até a Segun-

da Guerra Mundial, estavam
espalhadas por todo o país e
seus exemplos eram exaltados
nas famílias, nas escolas, na
sociedade em geral.

Nos últimos anos, vários gru-
pos têm se movimentado para
divulgar a filosofia desse líder
buscando trazer, e aplicar, as li-
ções que acreditam poder me-
lhorar a vida dos dias atuais.

Os eventos – No dia 7 de
fevereiro, sábado, a partir das
13h, será realizado o seminá-
rio “Para Vencer o Século 21
- Vamos Aprender com Nino-
miya Kinjiro”. Está programa-
da a palestra sobre “A Vida e
os Ensinos de Ninomiya
Kinjiro”, com Kusayama, dire-
tor e curador do Odawara
Memorial, Museu e Biblioteca
sobre Ninomiya Kinjiro. Have-
rá também palestra sobre as
raízes culturais dos imigrantes
japoneses, enfocando as influ-
ências recebidas da filosofia
pregada por Ninomiya Kinjiro.
Todas as palestras terão tra-
dução (japonês/português).

Durante o evento, será fei-
to o lançamento do vídeo em
animê, “Ninomiya Kinjiro”,
legendado em português. Será
feita ainda a entrega do prê-
mio “Ninomiya” para o docu-

mentário “Hanko” (sobre imi-
gração japonesa), produzido
pela PseudoVideos, de Ribei-
rão Preto (SP), e que foi o ven-
cedor do Festival Internacio-
nal de Vídeos de 2008, reali-
zado em Yokohama, Japão.

O seminário será realizado
no Pequeno Auditório do Bun-
kyo, na Rua São Joaquim, 381
- 3º  andar do Prédio Anexo -
Liberdade - São Paulo. A en-
trada é franca.

No dia 8 de fevereiro, domin-
go, a partir das 9h30, será inau-
gurada a Estátua de Ninomiya
Kinjiro, que foi doada pelo Ja-
pão aos brasileiros, na Associa-
ção Cultural Kanagawa, na Rua
Major Newton de Feliciano, 75
- Vila Mariana (próximo à esta-
ção Imigrantes do metrô), com
entrada franca.

Nesse mesmo dia, a comiti-
va japonesa segue para a cida-
de de Registro para o jantar-pa-
lestra a ser realizado a partir das
19h30, na Associação Cultural
Nipo-Brasileira de Registro, lo-
calizada na Rua Nakatsugawa,
165 - Registro - São Paulo.

Para este evento estão sen-
do vendidos convites através
do telefone (13) 3822-4144,
com Fabiane ou Iasmin.

(do site do Bunkyo:
www.bunkyo.org.br)

CULTURA

Projeto divulga os pensamentos de Ninomiya
Kinjiro

OBunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assis-

tência Social) deu início ao pro-
cesso eleitoral da nova direto-
ria da entidade para a gestão
2009/2010 cuja primeira etapa
é a eleição de 50 membros do
Conselho Deliberativo. Os inte-
ressados em candidatar-se como
membro do Conselho Delibera-
tivo têm até o dia 20 de feverei-
ro para fazer a inscrição. A elei-
ção está marcada para o dia 28
de março. Já a eleição para a
diretoria executiva será realiza-
da no dia 25 de abril.

Serão eleitos, além dos 50
membros efetivos, mais 25 su-
plentes para um mandato de 4
anos. Estes novos membros
eleitos se somarão aos outros
50 conselheiros (com manda-
to também de 4 anos), eleitos
em 2007.

Durante a Assembléia de
proclamação de posse dos mem-
bros, será marcada uma data
para a eleição das: Diretoria do
Conselho, Diretoria do Bunkyo
e do Conselho Fiscal. São os 100
membros do Conselho Delibe-
rativo que vão eleger esses diri-
gentes, inscritos previamente
por meio de chapas.

No dia 27, foram postadas
as correspondências destinadas
a todos os associados do Bun-
kyo, contendo o Edital de Con-
vocação para a Assembléia do
Conselho Deliberativo, Regula-
mento Eleitoral, Formulário de
Inscrição de Candidato ao Con-
selho e a instruções para se
candidatar ao cargo.

O associado interessado
poderá se candidatar preen-
chendo o Formulário de Inscri-

ção e enviando-o ao Bunkyo
via correio, fax ou e-mail. Ou
ainda, poderá entregá-lo pes-
soalmente na secretaria da
entidade. O prazo para a ins-
crição encerra no dia 20 de
fevereiro próximo.

A candidatura para ser
membro do Conselho será fei-
ta individualmente, não por
meio de chapas (somente a
eleição das diretorias será por
meio de chapas). A Comissão
informa ainda que, os associa-
dos na condição de pessoa ju-
rídica, se desejarem, poderão
indicar o nome de pessoa físi-
ca para representá-los.

Segundo o secretário da
Comissão Eleitoral, Kiyoshi
Harada, os pedidos que não
preencherem os requisitos es-

tabelecidos pelo Regulamento
Eleitora serão indeferidos.
Analisados todos os nomes,
será montada a Cédula Única
contendo nomes de todos can-
didatos. Novamente esse ma-
terial será enviado, via correio,
aos associados que deverão
votar e enviá-la de volta à en-
tidade. Ou seja, o associado
poderá votar por correspon-
dência. No entanto, se prefe-
rir poderá trazer pessoalmen-
te a Cédula Única preenchida
para depositá-la na urna mon-
tada no Bunkyo, no dia 28 de
março próximo, em horário
ainda a ser definido.

Requisitos – Poderão candi-
datar-se ao Conselho Delibe-
rativo do Bunkyo os associa-

dos que: 1) Tenham pelo me-
nos três anos de filiação ao
quadro associativo. Para poder
se candidatar, terá de ser indi-
cado por cinco ou mais asso-
ciados; ou ainda, ser indicado
por uma entidade reconhecida-
mente idônea; 2) Tenham ocu-
pado cargos na diretoria da
entidade, por dois anos ou mais;
3) Tenham sido membros efe-
tivos do Conselho Fiscal, por
dois anos ou mais.

Além disso, no momento
em que apresentar o pedido de
inscrição, o associado deverá
estar quite com as anuidades
até 2008.

Para efetuar a inscrição
para a eleição de membro do
Conselho Deliberativo, o asso-
ciado deverá encaminhar o
Formulário de Inscrição de
Candidato, devidamente pre-
enchido, até o dia 20 de feve-
reiro ao Bunkyo. São três as
opções de envio: a) Por carta
endereçada para:

Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social

Rua São Joaquim, 381 - Li-
berdade - São Paulo – SP. CEP
01508-900; b)Por fax: (11)
3208-5519; c) Por e-mail:
secadm@bunkyo.org.
(do site do Bunkyo:
www.bunkyo.org.br)

Cena, até então inédita, deve se repetir no Bunkyo: candidatos trabalham nos bastidores

DIVULGAÇÃO

A seletiva para o tradicio-
nal Festival de Música e Dan-
ça Folclórica Japonesa – Guei-
nosai –, que este ano chega a
sua 44ª edição, acontece no
próximo dia 8 de março, a par-
tir das 12h, no Grande Auditó-
rio do Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social). O Guei-
nosai, considerado o mais im-
portante evento de palco da
comunidade nipo-brasileira,
reúne apresentações de músi-
ca, dança, teatro, e outras atra-
ções artísticas tradicionais ja-
ponesas.

A cada ano, para o Festi-
val, tradicionalmente realizado
no mês de junho, é organizada
uma seletiva de novos partici-
pantes, o chamado “senko-
kai”. Os interessados devem
preencher uma ficha de inscri-
ção e se apresentar para um
corpo de jurados formado por
cinco professores, três inte-
grantes da Comissão Organi-
zadora e convidados especiais.

O julgamento é feito atra-
vés de notas, levando-se em
conta diversos quesitos previ-
amente estabelecidos pelos ju-
rados. Os melhores classifica-
dos se credenciam para a
apresentação no 44º Festival
de Música e Dança Folclórica
Japonesa, programado para os
dias 27e 28 de junho.

Os organizadores infor-
mam que, durante a próxima
seletiva, no dia 8 de março, está
programada a apresentação

das entidades que se classifi-
caram em primeiro lugar no
ano passado.

Inscrições – Os interessados
em participar da seletiva po-
derão se inscrever em uma das
seguintes modalidades: Indivi-
dual adulto, individual infantil
(até 12 anos) e grupo. O tem-
po de atuação no palco para
cada inscrito é de até 5 minu-
tos.

Os organizadores infor-
mam que as despesas referen-
tes à participação na seletiva
correrão por conta de cada
participante.

As inscrições podem ser
feitas até o próximo dia 13 de
fevereiro, e o formulário de
inscrição poderá ser enviado
para o Bunkyo, via correio, por
fax ou pessoalmente na secre-
taria do Bunkyo (com Hase ou
Regina). Não será cobrada
taxa de inscrição.

Os formulários para inscri-
ção podem ser retirados na
secretaria do Bunkyo – rua
São Joaquim, 381 – térreo –
Liberdade.

SELETIVA PARA O 44º FESTIVAL DE

MÚSICA E DANÇA FOLCLÓRICA JAPONESA

QUANDO: DIA 8 DE MARÇO, A PARTIR

DAS 12H

ONDE: GRANDE AUDITÓRIO DO BUNKYO

INSCRIÇÃO PARA A SELETIVA: ATÉ O DIA

13 DE FEVEREIRO. HORÁRIO: DE SEGUNDA

A SEXTA, DAS 8H30 ÀS 17H30.

ONDE: SECRETARIA DO BUNKYO (RUA

SÃO JOAQUIM, 381, TÉRREO – LIBERDADE)

CULTURA1

Bunkyo abre inscrições para a
seletiva do Gueinosai
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GASTRONOMIA

Sanduicheria NycNyc combina
gastronomia e entretenimento

A Caixa Econômica Fede-
ral promoverá no dia 13 deste
mês, em São Paulo, o segundo
leilão público para venda de 16
imóveis localizados na capital,
Grande São Paulo e interior. O
evento será realizado às 14
horas, na Casa de Portugal,
instalada na Avenida da Liber-
dade, n° 602, 3º andar, no bair-
ro Liberdade.

Serão ofertados aparta-
mentos e casas localizados em
(1) Cotia, (1) Ferraz de Vas-
concelos, (1) Itapecerica da
Serra, (2) Itaquaquecetuba, (1)
Mairinque, (2) Poá, (7) São
Paulo e (1) Taboão da Serra.
As unidades foram recebidas
em garantia, nos contratos de
Alienação Fiduciária do Siste-
ma de Financiamento Imobili-
ário.

Na capital serão leiloados
sete imóveis, tendo como des-
taque uma casa de uso comer-
cial (escola), localizada na Vila
Prudente. São 260 metros qua-
drados de área de terreno,
265,40 m² de área a averbar
por conta do comprador. O
imóvel contém uma sala de di-
retoria, uma sala de secreta-
ria, 1 pátio, cinco salas de aula,
seis banheiros, uma cozinha,
uma brinquedoteca, uma qua-
dra e um playground, com va-
lor mínimo de lance de R$
82.806,20.

Destaca-se ainda, na capi-
tal, uma casa na Vila Mazzei,
de 61,20 metros quadrados de
área de terreno, 71,00 m² de
área total e 71,00 m² de área a
averbar por conta do compra-
dor. A unidade conta com uma
sala, dois quartos, uma cozinha,
um terraço, um banheiro, um
lavabo e uma vaga de gara-
gem no valor mínimo de lance
de R$ 33.732,15.

Já o imóvel ofertado em
Cotia é uma casa, no Moinho
Velho, com 61 metros quadra-
dos de área total, sendo 50,26
m² de área privativa, uma sala,
uma suíte, uma cozinha, uma
área de serviço, um lavabo e
uma vaga de garagem, valor
mínimo do lance R$ 69.937,72.
Em Itapecerica da Serra, será
leiloada uma casa no Parque
Delfim Verde, com 113,7m² de

área total, com uma sala, duas
suítes, uma cozinha, uma área
de serviço, um lavabo e uma
vaga de garagem, valor míni-
mo do lance R$ 104.572,22.

Compra segura – As princi-
pais vantagens para quem
compra os imóveis da Caixa
ofertados em leilão público são
os preços atrativos e a regula-
ridade da documentação do
imóvel. Além disso, o imóvel é
vendido quitado e a instituição
garante o pagamento das dívi-
das. Os interessados que de-
sejarem contar com financia-
mento, ou utilizar recursos do
FGTS, deverão dirigir-se às
agências da Caixa, em tempo
hábil para inteirar-se das con-
dições gerais e habilitar-se ao
crédito, se for o caso, antes do
prazo estipulado para realiza-
ção do leilão.

Os lances são verbais e
deverão ser ofertados no pre-
gão pelos interessados ou pro-
curadores, estes devidamente
investidos por instrumento de
mandato, com firma do
outorgante reconhecida por
tabelião. Será considerado lan-
ce vencedor aquele que resul-
tar no maior valor acima do
preço mínimo apresentado no
ato do leilão. O arrematante
deverá pagar no pregão, o va-
lor da comissão do leiloeiro,
correspondente a 5 % do lan-
ce vencedor.

A Caixa recomenda a lei-
tura atenta do Edital de Leilão
Público (0101/2009), disponí-
vel nas agências da Caixa e na
internet nos endereços
www.fidalgoleiloes.com.br e
www.caixa.gov.br. Os imóveis
à venda são remanescentes do
primeiro leilão realizado no úl-
timo dia 30.

LEILÃO DE IMÓVEIS DA

CAIXA

DATA DO EVENTO: 13 DE FEVEREIRO, A

PARTIR DAS 14H

ONDE: CASA DE PORTUGAL (AV. LIBER-

DADE, N° 602, 3º ANDAR, LIBERDADE,

SÃO PAULO/SP)

INFORMAÇÕES SOBRE O LEILÃO:

(11) 2653-0553/2653-8583

INFORMAÇÕES SOBRE FINANCIAMENTO E
FGTS: (11) 3757-6050/3503-1600

IMÓVEIS

Caixa Econômica Federal
promove leilão na Liberdade

NO METRÔ

Estação Sé recebe exposição multissensorial dos ‘Médicos
Sem Fronteiras no Mundo”

Desde o dia 4 os usuários
do Metrô podem visitar, na es-
tação Sé, a exposição “Médi-
cos Sem Fronteiras no Mundo”,
uma instalação diferente e que
vai interagir com os visitantes
em uma cabine de 2,55 m², es-
cura e com chão de brita.

Nessa cabine, as pessoas
escutarão diversos sons e po-
derão até “atuar como integran-
te” da equipe dos Médicos Sem
Fronteiras, movimento humani-
tário nascido em 1971, na Fran-
ça, e que chegou ao Brasil em
1991. O MSF ganhou o Prê-
mio Nobel da Paz em 1999.

Além do espaço multissen-

sorial, também será montada
uma mostra fotográfica com 12
imagens de projetos do MSF e
poderão ser consultados mapas
mostrando as regiões onde atu-
am os integrantes brasileiros da
organização.

A instalação completa fica-
rá montada na área paga do
mezanino da estação Sé duran-
te o mês de fevereiro, mas
para terem acesso à cabine
interativa, os visitantes devem
procurar o local sempre entre
segunda-feira e sexta-feira,
das 6h às 20h, e aos sábados
das 12h às 17h, quando conta-
rão com o apoio de monitores.Visitantes podem interagir em uma cabine com chão de brita

DIVULGAÇÃO

A Associação dos Jovens
da Seicho-no-Ie (AJSI), reali-
zará nos dias 14 e 15 de feve-
reiro na Academia Sul-Ame-
ricana de Treinamento Espiri-
tual de Ibiúna, dois seminários
com palestras e atividades dou-
trinárias dirigidos para pesso-
as da faixa etária seinenkai dos
15 aos 35 anos e juniakai dos
11 aos 14 anos, embasado nos
ensinamento da Seicho-no-Ie.

Vários orientadores partici-
parão dos seminários, para o
seinenkai vão atuar Osvaldo
Shiniti Murahara, Regis Yoshio
Shimamoe, Daniela Cristina, e
o convidado especial José
Maria Coelho. O seminário
juniakai contará com José
Maria Coelho, Norma Kiyomi
Higasi, Terumi Leonora Sato,

Marcelo Naoki Onodera e os
convidados especiais Daniela
Cristina Seghessi e Regis
Yoshio Shimamoe.

QUANDO: DATA: 14 E 15 DE FEVEREIRO

DE 2009
HORÁRIO: 6H30 ÀS 13H NO DIA 14 DE

FEVEREIRO

ONDE: ACADEMIA SUL-AMERICANA DE

TREINAMENTO ESPIRITUAL DE IBIÚNA.
ESTRADA VICINAL SEICHO-NO-IE -
BAIRRO PAIOL – IBIÚNA - SÃO PAULO

CONTRIBUIÇÃO: SEINEN: R$ 90,00 E

JUNIA: R$ 76,00. PODE SER PARCELADO

EM DUAS VEZES (À VISTA E 30 DIAS); VALOR

PARA OS 2 DIAS. ESTÁ INCLUSO ESTADIA E
ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO,
CAFÉ DA TARDE E JANTAR). LEVAR OBJETOS

DE HIGIENE PESSOAL, TOALHA DE BANHO

E ROUPA PARA OS 2 DIAS.
INFORMAÇÕES: (11) 5014-2283 //
(0XX15)3241-1632 OU

AJSI@SNI.ORG.BR / WWW.SNI.ORG.BR

JOVENS

Seicho-no-Ie promove série
de seminários este mês

Encontro acontece na Academia Sul-Americana de Ibiúna

DIVULGAÇÃO

Inspirada nas sanduicherias
nova-iorquinas, no NycNyc
(iniciais de New York City,

pronuncia-se niquenique) é
possível tomar saborear um
sanduíche, criar uma salada,
observar o movimento, conver-
sar, provar um suco puro, to-
mar um café especial ou ape-
nas ouvir música.  Inaugurado
em 2004 e atualmente com
três endereços em São Paulo
- Brooklin, Itaim e Market
Place – a marca trabalha com
os conceitos de Sandwich Bar
e Monte Seu Sanduíche.

A idéia é unir o ritmo ace-
lerado dos grandes centros,
como São Paulo e Nova
Iorque, a uma alimentação rá-
pida e nutritiva. Com base no
fast food saudável, difundido
nos Estados Unidos, a casa
apresenta um cardápio com
opções em sanduíches, sala-
das e ingredientes sofistica-
dos.

O NycNyc oferece ainda
espaço com acesso WiFi gra-
tuito e tomadas para notebook.
As filiais Itaim e Berrini pos-
suem sistema de delivery. A
unidade Itaim também ofere-
ce espaço para a realização de
festas e eventos. “A comemo-
ração é aqui, mas é como se
estivesse em Nova York”, con-
firma o slogan.

Além de ingredientes fres-
cos e naturais (sem aditivos),
o pão assado na hora, crocante
por fora e macio por dentro, é
um dos grandes diferenciais
dos sanduíches. O cliente pode
“criar” seu próprio sanduíche

estilos de cafés, a maioria dis-
ponível on the rocks, como o
expresso com leite vaporizado,
baunilha e caramelo, o mocha
com chocolate, leite e chantilly
e o americano, expresso feito
com água quente bem ao esti-
lo nova-iorquino. Como opção
gelada, os originais Freeze
Freeze combinam o sabor ori-
ginal do café com caramelo,
chocolate e leite de coco. Ser-
vidos em copo de isopor, re-
metem ao clima cosmopolita e
moderno da cidade mais fa-
mosa dos Estados Unidos.
Para acompanhar: pão quente
com manteiga e geléia ou
cream cheese, waffle com
cobertura, salada de fruta ou
iogurte com mel e suco de la-
ranja. Os doces reservam boas
surpresas. Muffins, brownies,
iogurte fresco com granola e
cookies gigantes à moda nor-
te-americana.

NYCNYC SANDWICH BAR –
ITAIM (AV. JUSCELINO

KUBITSCHEK,165 - ITAIM BIBI)
TEL: (11) 3842-3449 / DELIVERY:
(11) 3842-6244
FUNCIONAMENTO: DE 2ª A 6ª FEIRA DAS

7H ÀS 24H / SÁBADOS: 9H30 ÀS 24H /
DOMINGOS E FERIADOS: 12H ÀS 24H

CARTÕES DE CRÉDITO: VISA, MÁSTER,
DINERS E AMEX

CARTÕES DE DÉBITO: TODOS

TÍQUETES: VR, TR, VISA VALE E
SODEXHO

INTERNET: ACESSO GRATUITO: (WI-FI)
DISPÕE DE TELÃO COM VÍDEO E MÚSICA

AMBIENTE

E MAIS 2 ENDEREÇOS: SHOPPING MARKET

PLACE E AV. L.C. BERRINI 1444

com mais de 100 ingredientes
dispostos em um balcão devi-
damente refrigerado. Primei-
ro deve-se decidir por um dos
dips, patês que preparam o pão
para receber outros ingredien-
tes. Duas boas pedidas são
blue cheese com salsão e
pesto genovês. O recheio vem
em seguida com as opções:
carne, frango, peixe, frios ou
vegetais. Filé mignon, frango
provençal, peito de peru, sal-
mão defumado, queijo brie, to-
mate seco marinado e shitakes
são alguns itens do cardápio.
(R$ 19,90)

Há também saladas. São
quatro tipos pré-estipulados de
acordo com as folhas: romana
(ligeiramente amarga), ameri-
cana (suave), mix verde (não
amarga) e mesclún (com es-
pécies amargas e não amar-

gas). Todas são acrescidas por
até cinco itens, como ovos, le-
gumes, verduras, frutas e um
molho, dos quais fazem suces-
so o balsâmico, alcaparras
parmegiano e o mostarda dijon.
(R$ 19,90)

Os sucos naturais também
fazem parte do diferencial da
casa, pois são considerados
energéticos, uma vez que con-
servam vitaminas e nutrientes
da mais pura fruta. Não há
adição de água ou açúcar. Mis-
turas exóticas como melancia
& abacaxi ou o fortalecedor
beterraba são embalados em
garrafinhas personalizadas.
(R$ 3,90 os simples; R$ 4,90
os especiais)

Café da manhã – Para o café
da manhã, servido até às 11h,
o NycNyc apresenta diversos

Idéia é unir ritmo acelerado de Sampa a uma alimentação saudável

DIVULGAÇÃO

ENTIDADES

Aliança Cultural realiza Open House 2009 na unidade Pinheiros
Uma oportunidade para co-

nhecer melhor os cursos e os
métodos aplicados pela Alian-
ça Cultural Brasil-Japão, no
Open House 2009. Nos dias 12
e 14 de fevereiro (quinta-feira
e sábado), das 10 às 16 horas,
a Unidade Pinheiros da Alian-
ça abre suas portas para o pú-
blico, com dois dias repletos de
atividades gratuitas, reunindo
os professores, alunos, funci-
onários e colaboradores da
unidade.

Em 2008, o evento reuniu
cerca de 200 pessoas, que par-
ticiparam de workshops e de-
monstrações de washi-ê
(colagem com papel artesanal
washi), shodô (caligrafia japo-
nesa), origami (dobraduras),
kirigami (origami  tridimensio-
nal) e língua japonesa. Também
foram realizados sorteios de
diversos brindes, além da ex-
posição dos trabalhos dos alu-
nos e professores.

“Mais importante do que

reunir o público, esse evento é
uma oportunidade para divul-
gar a cultura japonesa para
quem não conhece”, explica a
coordenadora do evento, a pro-
fessora Yoko Nakaema. Con-
fira a programação completa
e os horários pelo site
www.aliancacultural.org.br.

Evento é uma oportunidade para conhecer melhor os cursos

DIVULGAÇÃO

OPEN HOUSE
ALIANÇA CULTURAL BRASIL JAPÃO -
UNIDADE PINHEIROS (RUA DEP. LACERDA

FRANCO, 328, PINHEIROS, SÃO PAULO)
QUANDO: 12 E 14 DE FEVEREIRO (QUINTA-
FEIRA E SÁBADO), DAS 10 ÀS 16H

ENTRADA GRATUITA

INFORMAÇÕES: EMAIL:
PINHEIROS@ALIANCACULTURAL.ORG.BR

OU TEL.: 11/3815-3446 / 3031-9665
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KENDÔ

Campeonato Brasileiro reúne
atletas da nova geração

TÊNIS DE MESA/INTERCOLONIAL

Confira os resultados do 59º
Campeonato Brasileiro

Confira os campeões e vices
do 59º Campeonato Brasileiro
Intercolonial de Tênis de Mesa
realizado de 23 a 25 de janei-
ro, no Ginásio Poliesportivo de
São Bernardo do Campo:

TORNEIO INDIVIDUAL
Pré-Mirim Feminino: 1º)
Hanna Ueda (norte do Para-
ná), 2º) Larissa Saito (Central);
Pré-Mirim Masculino: 1º)
Bruno Yamada (Capital), 2º)
Bruno Oyamata (ABC-Sul);
Mirim Feminino: 1º) Caroli-
ne Kumahara (ABC-Sul), 2º)
Evelyn Tomi (MS); Mirim
Masculino: 1º) Fabio Kachi-
wazaki (Capital), 2º) Lenadro
Kojima (Santo Amaro); Infan-
til Feminino: 1º) Carolina Na-
gano (Santo Amaro), 2º) Lilian
Tomioka (Centro-Oeste); In-
fantil Masculino: 1º) Eric
Jouti (Capital), 2º) Taiki Sue-
yasu (Capital); Juvenil Femi-
nino: 1º) Kim Inokuchi (ABC-
Sul), 2º) Lívia Mizobuchi (Ca-
pital); Juvenil Masculino: 1º)
Fernando Yamazato (Capital),
2º) Douglas Tamioka (ABC-
Sul); Juventude Masculino:
1º) Willian Inoue (Norte Para-
ná), 2º) Luiz Imada (Central);
Adulto Feminino: 1º) Maria-
ny Nonaka (ABC-Sul), 2º)
Jéssica Yamada (Capital);
Adulto Masculino: 1º) Silnei
Yuta (Brasília), 2º) Diogo Ko-
saka (ABC-Sul); Pré-Lady:
1º) Aily Murashigue (Capital),
2º) Mônica Doti (ABC-Sul);
Pré-Sênior: 1º) Nelson Ku-
suoka (ABC-Sul), 2º) Akira
Chikaraishi (Brasília); Lady:
1º) Cleusa Taguchi (Capital),
2º) Kazumi Gondo (Capital);
Sênior: 1º) Toshimi Nakashi-
ma (Curitiba), 2º) Edson Ta-
masiro (ABC-Sul); Super-
Lady: 1º) Clarice Yoshihara
(Capital), 2º) Hilda Endo (Nor-
te Paraná); Veterano: 1º) Ma-
sahiro Hayakawa (Capital), 2º)
Nilton Takaoka (Norte Para-
ná); Super-Super-Lady: 1º)
Tomiyo Nishimori (Norte Pa-
raná), 2º) Kayoko Yamamoto
(Capital); Super-Veterano:
1º) Sunao Anraku (Central), 2º)
Keiti Suguimati (Curitiba);
Hiper-Lady: 1º) Elizabete
Okuda (Sudoeste), 2º) Eiko
Yokota (Norte Paraná); Su-
per-Super-Veterano: 1º) Mi-
noru Kohakura (Brasília), 2º)
Kozi Suzuki (Capital); Hiper-
Veterano: 1º) Fujio Takahashi
(Capital), 2º) Akio Yoshida
(Central); Especial: 1º) Hideo
Yamamoto (Capital), Hugo
Hanashiro (Capital); Livre: 1º)
Francisco Arado (ABC-Sul),
2º) Hélio Correa (ABC-Sul)

TORNEIO CONSOLAÇÃO
Pré-Mirim Feminino: 1º)
Alexia Nakashima (Curitiba),
Steffi Nakashima (Curitiba);
Pré-Mirim Masculino: 1º)
Cristiano Obuti (Norte Para-
ná), 2º) João Kanagushiko (Su-
doeste); Mirim: 1º) Sarah Sou-
za (ABC-Sul), 2º) Thaís Na-
kahira (Noroeste); Mirim
Masculino: 1º) Guilherme

Gondo (Curitiba), 2º) Gustavo
Terohata (Centro-Oeste)

TORNEIO POR EQUIPES
Pré-Mirim Feminino: 1º)
Norte Paraná (Hanna/Myle-
na), 2º) Curitiba (Alexia/
Steffi); Pré-Mirim Masculi-
no: 1º) Capital A (Bruno/Ma-
teus), 2º) Central A (Fernan-
do/Rodrigo); Mirim Femini-
no: 1º) ABC-Sul A (Carolina/
Karina), 2º) Capital A (Julia-
na/Vivian);  Mirim Masculi-
no: 1º) Capital A (Fabio/Leo-
nardo), 2º) Central A (Leonar-
do/Renan/Vitor); Infantil Fe-
minino: 1º) Centro-Oeste (Lia/
Lílian), 2º) Santo Amaro A
(Andreza/Carolina); Infantil
Masculino: 1º) Capital A
(Eric/Leonardo/Willian), 2º)
Central A (Daniel/Gustavo/
Henry); Juvenil Feminino:
1º) ABC-Sul A (Karin/Kim), 2º)
Capital (Livia/Renata); Juve-
nil Masculino: 1º) Capital A
(Fernando/Lucas/Renan), 2º)
Capital B (Cristian/Heidy/
Kevin); Juventude Mascu-
lino: 1º) Norte Paraná
(Douglas/Ricardo/Wilian), 2º)
Capital (Daniel/Lucas/Mario/
Victor); Adulto Feminino: 1º)
ABC-Sul A (Carina/Mariany/
Milena), 2º) Capital (Esther/
Jéssica); Adulto Masculino:
1º) Capital (Hideo/Hugo/Ricar-
do/Rodrigo), 2º) Norte Paraná
(Clóvis/Danilo/Willian); Pré-
Lady: 1º) Capital (Aide/Aily/
Lilian), 2º) ABC-Sul (Marcia/
Mônica); Pré-Sênior: 1º) Bra-
sília (Akira/Erico/Silney), 2º)
Centro-Oeste (Fabio/Marcio/
Marcio); Lady: 1º) Capital
(Cleusa/Kazumi), 2º) Norte
Paraná (Hiromi/Mitiko/Rosa);
Sênior: 1º) ABC-Sul A (Ed-
son/Makoto/Renato), 2º) Curi-
tiba (Beijamin/Eduardo/Luiz/
Toshimi); Super-Lady: 1º)
Capital (Clarice/Satiko), 2º)
Norte Paraná (Hilda/Maria);
Veterano: 1º) Capital (Julio/
Makoto/Massahiro), 2º) Mato
Grosso Sul (Caio/Edson/Ma-
rio); Super-Super-Lady: 1º)
Norte Paraná (Tomiyo/
Yooko), 2º) Capital (Kayoko/
Minako); Super-Veterano: 1º)
Central (Akito/Katayama/
Sunao), 2º) Curitiba (Keitti/
Sérgio); Hiper-Lady: 1º) Su-
doeste A (Elisabete/Sumie), 2º)
Norte Paraná (Eiko/Zélia);
Super-Super-Veterano: 1º)
Capital A (Kozi/Mikio), 2º)
Norte Paraná (Akihiko/Nel-
son); Hiper-Veterano: 1º)
Mato Grosso (Hiroshi/Mario),
2º) Central (Mitsuo/Yoshio)

CLASSIFICAÇÃO GERAL
Masculino: 1º) Capital ( 416,5
pontos), 2º) Central (183), 3º)
ABC-Sul (181,5), 4º) Norte
Paraná (175), 5º) Brasília (109)
Feminino: 1º) Capital (308,5),
2º) ABC-Sul (255,5), 3º) Nor-
te Paraná (234), 4º) Central
(92), 5º) Santo Amaro (69)
Geral: 1º) Capital (725 pontos),
2º) ABC-Sul (437), 3º) Norte
Paraná (409), 4º) Central
(275), 5º) Curitiba (148)

Ginásio Poliesportivo de São Bernardo sediou o Intercolonial

MARCOS YAMADA

AConfederação Brasi-
leira de Kendô (CBK)
realizará no próximo

dia 15, no ginásio do Esporte
Clube Banespa (Zona Sul de
São Paulo), a 27ª edição do
Campeonato Brasileiro Mirim,
Infantil e Juvenil de Kendô. A
competição deve reunir cerca
de 120 atletas entre 8 e 16
anos de idade de diversas as-
sociações do País.

Uma das novidades será o
1º Campeonato Incentivo para
Iniciantes. Segundo o presiden-
te da CBK, Ciutoco Kogima, o
objetivo da competição, como o
próprio nome sugere, é atrair
novos praticantes e fazer com
que o Brasil volte a ser uma das
grandes potências desta arte
marcial. “Sempre ocupamos
posição de destaque no cenário
internacional mas de alguns
anos para cá constatamos que
países como os Estados e Uni-
dos e os Europeus tem evoluído
bastante”, conta Kogima, acres-
centando que a evolução ocor-
re, principalmente, pela facilida-
de de intercâmbio. “Para nós,
uma alternativa é investir na
nova geração”, observa o diri-
gente, lembrando que em agos-
to o Brasil sediará o 14º Cam-
peonato Mundial da modalida-
de. Será a segunda vez que isso
ocorre. A primeira foi em 1982,
em São Paulo. Desta vez o pal-
co da principal competição mun-
dial de kendô será o Ginásio
Poliesportivo de São Bernardo
do Campo, no ABC paulista.

Como preparativo, a CBK
realizará, no dia 14 deste mês,
das 18 às 19h, na Associação

Competição deve reunir mais de 120 jovens praticantes de kendô: País ocupa posição de destaque

TACHIBANA ZEN

AUTOMOBILISMO

João Paulo de Oliveira disputa
sua sexta  temporada no Japão

Pelo sexto ano consecuti-
vo, o brasileiro João Paulo de
Oliveira vai competir profissi-
onalmente no automobilismo
do Japão. Em 2009 ele disputa
novamente o Campeonato Ja-
ponês de Super GT, um dos
principais certames de carros
esportivos do mundo, e a Fór-
mula Nippon, equivalente à
GP2 no país. “É bem legal es-
tar no Japão por tanto tempo.
O país não é um lugar de adap-
tação muito fácil, porém con-
quistei um espaço muito legal
e hoje não me vejo fora de lá.
As pessoas gostam do meu
trabalho e vou continuar dan-
do o meu melhor para conquis-
tar mais espaço ainda”, afir-
ma o esportista, que já foi cam-
peão sul-americano, campeão
alemão e japonês de F3, além
de ter feito um teste na equipe
Williams de Fórmula 1.

João Paulo vai para a sua
quarta temporada na Super
GT. No ano passado ele con-
quistou uma vitória, em Sepang
(Malásia), repetindo o triunfo
de 2007. “Continuarei me em-
penhando para conquistar vi-
tórias e bons resultados. Tal-
vez eu não tenha um pacote
técnico perto dos melhores,
mas com boas estratégias du-
rante o ano é possível criar si-
tuações favoráveis”, explica
sobre o fato de seu Nissan GT-
R ser equipado com os pneus
Yokohama, que ainda não tem
a performance dos Bridges-
tone. Os próximos testes de

pré-temporada acontecem nos
dias 19 e 20 de fevereiro, no
autódromo de Okayama.

O piloto paulista começa o
seu terceiro campeonato com-
pleto na Fórmula Nippon em-
polgado, após ter sido o sexto
colocado em 2008, conquistan-
do pódios e sua primeira vitó-
ria no certame, no circuito de
Fuji, o mesmo que recebeu o
GP do Japão de Fórmula 1. “A
categoria está enfrentando os
efeitos da crise econômica
mundial. Todas as equipes pre-
cisaram renovar os carros, um
modelo mais moderno e rápi-
do, e isso encareceu muito os
custos. Mas confio que o cam-
peonato será mais uma vez
muito bom e bastante compe-
titivo”, completa JP, como ele
é conhecido no Oriente. A ex-
pectativa para esta tempora-
da é de que a Fórmula Nippon
seja no máximo quatro segun-
dos mais lenta do que a Fór-
mula 1 em Fuji.

João Paulo de Oliveira vai competir no automobilismo japonês

DIVULGAÇÃO

DIA 14 (SÁBADO)
ONDE: Associação Cultural e Es-
portiva Piratininga (Rua Valério
de Carvalho, 63, Pinheiros)
Das 9 às 10h30 – Seminário Prá-
tico de Iaido com o professor
Tsutsumi (6º dan, renshi)
Das 10h45 às 12h15 – Seminá-
rio Prático de Kendô Katá com
os professores Paulo Hayashi
(7º dan, kiyoshi) e Yoshihiro
Harashima (7º dan, kiyoshi)
Das 14 às 18h – Exame de Gra-

PROGRAMAÇÃO – 27º Campeonato Brasileiro de Kendô – Categorias Mirim, Infantil e Juvenil

duação
Das 18 às 19h – Reunião da Co-
missão do 14º Campeonato Mun-
dial
Das 19 às 21h – Reunião da CBK
e dirigentes de academias

DIA 15 (DOMINGO)
ONDE: Esporte Clube Banespa
(Av. Santo Amaro, 5335, Santo
Amaro)
Das 8h às 8h30 – Cerimônia de
Abertura
1º Campeonato de Incentivo para

Iniciantes (sem bogu) – Catego-
rias Mirim, Infanto-Juvenil
Das 8h40 às 12h – Competições
Individuais
Das 13h15 às 17h – Reinício
das Competições Individuais e
por Equipes
Das 17 às 17h30 – Premiação e
Cerimônia de Encerramento
Entrada franca

Mais informações:
www.cbkendo.esp.br

Cultural e Esportiva Piratininga
(Zona Oeste de São Paulo), reu-
nião com os membros da Co-

missão Organizadora do Mun-
dial (veja programação abaixo).

(Aldo Shiguti)

O judô brasileiro dá neste
fim de semana (7 e 8) o pri-
meiro passo rumo aos Jogos
Olímpicos de Londres 2012.
Os judocas Sarah Menezes (-
48kg), Daniela Polzin (-48kg),
Ketleyn Quadros (-52kg),
Camila Minakawa (-63kg),
Hugo Pessanha (-90kg) e Lu-
ciano Correa (-100kg) dispu-
tam o Grand Slam de Paris,
primeiro torneio do novo cir-
cuito mundial da Federação
Internacional de Judô.

Os atletas a partir deste
ano já estarão enquadrados
ao novo sistema de classifi-
cação olímpico. Ao contrário
dos outros jogos, quando a
disputa começava apenas
dois anos antes dos Jogos e
a vaga era do país, para 2012
a corrida já começou e quem
se classifica é o atleta. O
Grand Slam de Paris distri-
bui 300 pontos para a meda-
lha de ouro, 180 para a prata
e 120 para o bronze.

JUDÔ

Camila Minakawa disputa o
Grand Slam de Paris

SUMÔ

Seletiva da Sudoeste define
equipe para o Paulistão

A União Cultural e esporti-
va Sudoeste (Uces) realizou
no dia 1º de fevereiro, na
Acenbo (Associação Cultural
e Esportiva Nipo-Brasileira de
Osasco), na região da Grande
São Paulo, o seu 31º Campeo-
nato de Sumô Mirim e Infanto-
Juvenil. A competição, que reu-
niu 27 atletas no torneio femi-
nino e 55 no masculino,  defi-
niu a equipe para o Campeo-
nato Paulista, que acontece no
dia 1º de março, na cidade de
Salto.

Além de dirigentes da FPS
e da CBS e da Acenbo, a ceri-
mônia de abertura contou com
a presença do coronel Mario
Endo, do vereador Fábio

Yamato, do presidente da As-
sociação Cultural e Esportiva
Piratininga e vice-presidente
do Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social), Elzo
Sigueta, do presidente da Jica
(Japan International Coopera-
tion Agency) Toshimichi
Chisaka, do vice-presidente do
Kenren (Federação das Asso-
ciações de Províncias do Ja-
pão no Brasil), Keiji Kato e do
presidente da Acal (Associa-
ção Cultural e Assistencial da
Liberdade), Hirofumi Ikesaki,
além de representantes dos
deputados federais Walter
Ihoshi (DEM-SP) e William
Woo (PSDB-SP).

Nova geração da região Sudoeste no dohyo da Acenbo

TAKIO OTAKI
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Paulistão deve reunir mais de 500
cantores no Nipo de Campinas

Acidade de Campinas
(distante cerca de 100
km de São Paulo) já

está em contagem regressiva
para a realização da 15ª edi-
ção do Concurso de Karaokê
do Estado de São Paulo, ou o
Paulistão – como é carinhosa-
mente chamado. Este ano, o
evento volta a ser realizado em
fevereiro, nos dias 13, 14 e 15,
no Instituto Cultural Nipo-Bra-
sileiro de Campinas, que
sediará o evento pela segunda
vez – a primeira foi em 2001.

Segundo o presidente da
UPK (União Paulista de Ka-
raokê), Luiz Yuki, o Paulistão
deste ano recebeu 562 inscri-
ções. “São menos candidatos
que em 2008, quando o con-
curso teve mais de 600 inscri-
tos. Mas temos que levar em
consideração que 2008 foi um
ano atípico, já que comemora-
mos o Centenário da Imigra-
ção Japonesa”, explica Yuki,
referido-se à edição realizada
no Palácio das Convenções do
Anhembi dentro da Semana
Cultural Brasil-Japão.

Para o presidente do Nipo
de Campinas – entidade res-
ponsável pela organização do
evento – Tadayoshi Hanada, os
trabalhos estão em ritmo ace-
lerado. “Na verdade, a estru-
tura visando o Paulistão come-
çará a ser montada nesta se-
gunda-feira (9) porque neste
fim de semana estaremos re-
alizado a Feira Oriental, um
evento bastante tradicional e
que já ocorre há 15 anos”, ex-
plica Hanada,  lembrando que
foi exatamente a experiência
do Nipo de Campinas em or-
ganizar eventos um dos fato-
res determinantes para que a

entidade fosse escolhida para
sediar o evento.

“Na verdade, já estávamos
pensando em realizar naquela
região, até porque em 2008 foi
realizado na Capital. Conver-
sando com o [Tadayoshi] Ha-
nada, chegamos um consen-
so”, disse Yuki, que espera um
público – rotativo – de cerca
de 10 mil pessoas nos três dias
de evento.

Para Hanada, espaço não
será problema. “Embora o sa-
lão não seja muito grande –
comporta entre 600 e 800 pes-
soas – a área total a ser utili-
zada é suficiente porque con-
taremos com bazaristas e uma
praça de alimentação”, expli-
ca Hanada, afirmando que,

“apesar do pouco tempo que
tivemos para organizar o Pau-
listão estamos contando com
a colaboração de muitos volun-
tários, entre diretores e jovens
do Nipo que estão atuando nas
diversas áreas de trabalho
como segurança, limpeza, ma-
nutenção, alimentação, entre
outras”.

De acordo com a organi-
zação, os hotéis já estão sen-
do reservados pelos cantores
e seus familiares vindos da
Capital e Interior. Haverá
condução para fazer o trasla-
do dos hotéis para o clube,
com motorista à disposição.
Para os que necessitarem de
esclarecimento podem entrar
em contato pelo telefone (19)

3251-9143 com Aquico Miya-
mura.

Os visitantes terão também
a oportunidade de degustarem
o famoso prato típico japonês,
o Yakisoba, além de aprecia-
rem os produtos que estarão
sendo vendidos pelos bazaris-
tas, distribuidos pelo ginásio de
esporte.

15º CONCURSO DE KARAOKÊ DO

ESTADO DE SÃO PAULO (PAULISTÃO)
QUANDO: DIAS 13, 14 E 15 DE FEVEREIRO

ONDE: INSTITUTO CULTURAL NIPO BRA-
SILEIRO DE CAMPINAS (RUA CAMARGO

PAES, 118 - JARDIM GUANABARA - CAM-
PINAS – SP)
INFORMAÇÕES PELOS TELEFONES: 11/
3191-0403 (UPK) OU 19/3241-1719
ENTRADA FRANCA

Paulistão deve reunir talentos da nova geração no Instituto Cultural Nipo-Brasileiro de Campinas

DIVULGAÇÃO

Luis Yabiku é forte candidato ao título em sua categoria

KARAOKÊ 2

Instituto NAK do Brasil
empossa diretoria

Após 10 anos no coman-
do da NAK do Brasil, para
dar continuidade à entidade,
o professor Akihisa Kitaga-
wa decidiu criar o Instituto
NAK do Brasil (INB) com o
objetivo de ampliar as ativi-
dades culturais, artísticas, tu-
rísticas, esportivas e de meio

ambiente em todo o Brasil e
América do Sul.

Na Assembleia Geral Or-
dinária realizada no dia 31 de
janeiro, nas dependências do
Saga Kenjinkai, em São Pau-
lo, foi empossado a diretoria
que passará a denominar-se
Instituto NAK do Brasil:

Presidente de Honra ........................... Akihisa Kitagawa
Presidente ..................................... Julia Yochimi Kitagawa
Vice Presidente ........................... Ricardo Rikichi Orikasa
Diretor de Operações ......................... Kunihiko Kurisaki
Diretor de Controladoria ......... Nair Yuri Takahashi Ikari
Diretor de Comunicações ............................. Tetsuo Mori

Instituto NAK do Brasil será presidido por Julia Kitagawa

ARQUIVO PESSOAL

KARAOKÊ

Etapa Final da Caravana de Karaokê acontece
neste domingo (8) no Bunkyo

FINALISTAS DA CARAVANA DE KARAOKÊ 2008
Nº Nome Música Etapa Regional
01 Mônica Christina Bahia Pradera Regret Rio de Janeiro
02 Tatiene Haddad Miguel Sakura iro mau koro Rio de Janeiro
03 Miguel Abner Correia Shimizu Sekai ni hitotsu dake no hana Belém
04 Cecília Hiromi Hayashi Ourselves Belém
05 Nathália Forte e Silva / Priscila Gasparetto Erinyes Fortaleza
06 Luciano Sabino da Costa Endless Rain Fortaleza
07 Vinícius de Mesquita Nelsis Mazinger Z! São Leopoldo
08 Rafael dos Reis Ribeiro Kamen Rider Agito São Paulo
09 Thais Santana de Souza Kawa no nagare no you ni São Paulo
10 Erik Massato Maeda Ashita ni São Paulo
11 Gustavo Shoji Omotto / Bruno Jun Omotto Toki no kakera Londrina
12 Stephany Emi Tanizaki Stay with me Londrina
13 Thalita Brito Chagas D. Siqueira Heart Brasília
14 Daniel Akira Hirozawa Kanata e Brasília
15 Larissa Mie Ishizawa Bouken deshou deshou? Manaus
16 Allan Nywner Praia Mendonça Remember Manaus

A final da Caravana de Ka-
raokê Brasil 2008, projeto da
Fundação Japão em São Paulo
dedicado à música jovem, acon-
tece neste domingo (8), a partir
das 14h, na Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social (Bunkyo)
com a apresentação dos 16 re-
presentantes das cidades do
Rio de Janeiro, Belém, Forta-
leza, São Leopoldo, São Paulo,
Londrina, Brasília e Manaus.

Haverá também pocket
show do cantor Joe Hirata (um
dos jurados), exibição, em
DVD, de videoclipes dos 5
cantores japoneses mais vota-
dos durante as Caravanas Re-
gionais, com apresentação e
comentários dos locutores da
Rádio Banzai. Os clipes serão
de Kobukuro, Nagayama
Yoko, Boa, Gackt e L’arc en
Ciel. Os professores de língua
japonesa Júlia Toffoli e Thiago
Migoto ministrarão uma aula
demonstração em japonês,
com a participação da platéia.

O grupo de yosakoi soran
Heisei Naruko Kai - campeão

do Festival Yosakoi Soran 2008
- fará uma apresentação no
evento. Esse estilo de dança é
muito popular na comunidade
nikkei brasileira. No hall de
entrada, haverá uma exposição
de posteres de artistas japone-
ses famosos, que serão sorte-
ados durante o evento.

Em setembro e outubro de
2008, aconteceu a Caravana
de Karaokê Brasil 2008 em
diversas cidades brasileiras,
com participação de jovens

cantando música japonesa de
vários estilos: j-pop (pop
japonês),j-rock, enka (música
tradicional japonesa), temas de
animês e de heróis japoneses.

CARAVANA DE KARAOKÊ
BRASIL ETAPA FINAL
QUANDO: 8 DE FEVEREIRO, A PARTIR DAS

14H

ONDE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CUL-
TURA JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(R. SÃO JOAQUIM, 381 – LIBERDADE)
ENTRADA: GRATUITA

Final da Caravana Karaokê 2008 acontece neste domingo no Bunkyo
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