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Hiromi Tani aguarda resultado para o
Conselho, mas não descarta candidatura

DIVULGAÇÃOComeçou a contagem regres-
siva para a eleição à presidên-
cia do Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social).
Enquanto a situação, literal-
mente, quebra a cabeça na
tentativa de encontrar um su-
cessor para o presidente
Kokei Uehara – foram sonda-
dos os vice-presidentes Jorge
Yamashita e Sadao Kayano,
além do membro do Conse-
lho Deliberativo e presidente
–––——––––—–——––—––—–––––——––––—–——––—––––––——–––| pág 04

do Ikoi-No-Sono, Reimei Yo-
shioka – , a oposição continua
se articulando. Depois do ex-
diretor de Comunicação Akio
Ogawa, que já declarou ser
candidato à presidência do
Bunkyo, outro personagem
conhecido da entidade pode
voltar à cena. Trata-se do em-
presário e presidente do Cen-
tro Brasileiro de Língua Japo-
nesa, Hiromi Tani. Em entre-
vista ao Jornal Nippak, Tani
disse que prefere aguardar o

Colégio
Harmonia
inaugura novo
prédio com ‘selo’
da ACCIJB
O Centro Educacional
Harmonia denominado
Colégio Harmonia instala-
do em São Bernardo do
Campo, entrega no dia 8
de março (domingo), para
a população da região do
Grande ABC e da Capi-
tal, um novo edifício para
atender exclusivamente
alunos da educação infan-
til daquela instituição. A
inauguração do prédio se
transformou em um gran-
de feito para a instituição
ensino e para a comunida-
de nikkei porque foi a úni-
ca das quatro obras inici-
almente previstas para as
comemorações do Cente-
nário da Imigração Japo-
nesa que saiu do papel.
––––—––––––––| pág 03

MHIJB abre exposição
“Kimonos & Quimonos”

LUCI JÚDICE YIZIMA

Mostrar a transformação que
ocorreu com os imigrantes,
que tiveram de adaptar suas
vestimentas às mudanças que
sofreram quando chegaram
ao Brasil, no encontro do
moderno com o tradicional e
as formas e estilos novos que
aparecem na expressão do
vestuário. Esse é o objetivo
da exposição denominada
Kimonos & Quimonos -
––—–——–––—–––––—––––––––——––—–| págs 08

Desconstrução e Reconstru-
ção do Vestuário de Imigran-
tes Japoneses e Grupos
Nikkei, que acontece até o
dia 31 de março no Museu
Histórico da Imigração Ja-
ponesa no Brasil, instalado
na Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social (Bunkyo). A
abertura aconteceu no último
dia 2.

resultado da eleição para o
Conselho Deliberativo, que
acontece no próximo dia 28.
Tani, que disputou o cargo em
2005, afirmou que não está
com a mesma disposição de
antes, mas também não eco-
nomiza críticas à atual direto-
ria. “Não quero brigar. A elei-
ção para a presidência do Bun-
kyo deveria ser direta. Não é
certo ser presidente de uma
entidade filantrópica burlando
as regras”, comentou.

Registro realizou no ano pas-
sado vários eventos comemo-
rativos ao Centenário da Imi-
gração Japonesa. Um dos
eventos que chamou a aten-
ção foi o revezamento da
“Tocha da Amizade”. A tocha,
que partiu do Porto de Kobe
do Japão, simboliza a amiza-
de entre os povos brasileiro e
japonês e circulou durante 3
dias na zona urbana e na zona
rural de Registro.

Registro realiza
cerimônia para
“apagar” a Tocha

–––—–––––––––––| pág 05

Desde o início da atual crise
econômica as escolas brasi-
leiras no Japão perderam
metade dos alunos, uma vez
que seus pais ficaram sem
condições de arcar com as
mensalidades. De acordo com
um levantamento realizado
pela AEBJ, até novembro de
2008 a quantidade de alunos
em 40 das cerca de 90 esco-
las brasileiras no arquipélago
chegava a 6300.

Crise afeta escolas
brasileiras no
Japão

–––—–––––––––––| pág 03

A equipe de Marília conquis-
tou o título do 7º Torneio Iní-
cio de Softbol Feminino In-
terclubes Mirim (10 a 12
anos) – Taça Tiemi Yajima, ao
derrotar a equipe do Nippon
Blue Jays, por 7 a 5, na final
disputada no último dia 1º, no
Centro de Treinamento da
Yakult/CBBS, em Ibiúna
(SP). Anna Carolina Fukase,
de Marília, foi eleita a Melhor
Jogadora do Campeonato.

Marília conquista
título inédito da
Taça Tiemi Yajima

–––—–––––––––––| pág 09

BEISEBOL – O beisebol
brasileiro terá em campo um
representante na disputa do
World Baseball Classic, um
dos mais importantes campe-
onatos do beisebol internaci-

onal: o arremessador Tiago
Felipe da Silva (foto), que de-
fenderá a seleção da Itália na
competição mundial. Tiago,
que tem 23 anos, obteve a na-
turalização italiana em 2008 e

acabou convocado pelo téc-
nico Mike Hargrove para in-
tegrar a delegação italiana, que
fez a preparação para o World
Baseball Classic na Flórida
(Estados Unidos).

–––——––––—–——––—––—–––––——––––—–——––—––––––——–––| pág 09

A equipe Sudoeste foi a gran-
de campeã do 31º Campeo-
nato Paulista Mirim e Infanto-
Juvenil de Sumô, competição
realizada no dia 1º de março,
na Estância Turística de Sal-
to. Tanto no masculino como
no feminino as equipes sagra-
ram-se campeãs com 75 pon-
tos. Destaque especial para a
equipe da Paulista, que retor-
nou às competições após um
período de ausência. O Jor-
nal Nippak cobriu o evento
com exclusividade. Confira
fotos e reportagem.

Sudoeste confirma favoritismo no
31º Campeonato Paulista de Sumô

–––—–––—–––—–——–––——–––—–––––—––––––––——––––––| págs 10 e 11
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ACAL – O empresário Hiro-
fumi Ikesaki foi reeleito presi-
dente da Associação Cultural
e Assistencial da Liberdade
(Acal). Ele e os membros da
nova diretoria para o biênio
2009/2011 tomaram posse no
dia 19 de fevereiro durante um
evento realizado na sede da
entidade, na Liberdade, em
São Paulo, que reuniu várias
autoridades e personalidades
da comunidade nikkei. Esta é
a oitava gestão do presidente
Hirofumi Ikesaki à frente da
Acal. Prestigiaram a cerimô-

nia de posse, o deputado fede-
ral, William Woo (PSDB-SP);
Satoshi Morita, representante
do Consulado do Japão em
São Paulo; Milton Matsumo-
to, diretor do Bradesco; Akeo
Uehara Yogui, presidente da
Federação das Associações
das Províncias do Japão no
Brasil (Kenren); Olívio Sawa-
zato, presidente da Federação
Paulista de Beisebol e Softbol
(FPBS); Jorge Taba, ex-vere-
ador; o fundador do Instituto
Paulo Kobayashi, Victor Ko-
bayashi; o presidente da As-

sociação Cultural e Esportiva
Piratininga, Elzo Sigueta; e o
presidente da União dos Clu-
bes de Gate Ball do Brasil,
Toru Hondo, entre outros.

ANIVERSÁRIO DA
APMDFESP – O deputado
federal William Woo (PSDB-
SP) participou do 16º aniver-
sário da Associação dos Poli-
ciais Militares Portadores de
Deficiência do Estado de São

Paulo, a APMDFESP, no últi-
mo dia 20. Estiveram presen-
tes na solenidade integrantes
da Polícia Militar, Polícia Civil,
colaboradores e autoridades.
William Woo parabenizou to-
dos os funcionários e associa-

dos da entidade pela importân-
cia da APMDFESP no atendi-
mento dos companheiros que,
em função de seu trabalho e
em defesa da sociedade, so-
freram lesões que deixaram
seqüelas para toda a vida.

SUMÔ – A Estância Turísti-
ca de Salto (distante cerca de
100 km de São Paulo) sediou
no dia 1º de março, no dohyo
montado no Centro Esportivo
João Luiz Guarda, o Buracão,
o 31º Campeonato Paulista de
Sumô – Categorias Mirim, In-

fantil e Juvenil (Masculino e
Feminino). Destaque para a
presença do vice-prefeito, Ju-
venil Cirelli, que esteve repre-
sentando o prefeito José Ge-
raldo Garcia, além do secretá-
rio municipal de Esportes, Jair
Hernandez. O público, que

lotou a arena, se distraiu lendo
o Jornal Nippak – único jor-
nal da comunidade nikkei pre-
sente no evento. O almoço
também foi bastante concorri-
do.
Leia mais nas páginas 10 e
11

SEGURANÇA – Na últi-
ma sexta-feira, dia 27, foi
realizada a  primeira reunião
da Associação dos Municí-
pios do Centro do Estado de
São Paulo na cidade de
Iacanga  sob a direção do
recém-empossado presiden-
te Luiz Antônio Nais (Bu-
chinha) e atual prefeito de
Dois Córregos. A reunião
contou com a presença de
27 prefeitos, entre eles, o
deputado federal William
Woo. No dia 28, William
Woo se reuniu com delega-
dos de polícia da região de
Jaú, município de Dois Cór-
regos, interior de SP. A reu-
nião foi coordenada pelo
chefe da Polícia Civil da re-
gião , Dr. Antônio Peccino
e contou com a presença
dos prefeitos das cidades de
Bariri, Torrinha, Igaraçu do
Tietê, Bocaína e Brotas.

Deputado William Woo, delegado Antônio Peccino e prefeito de Dois
Córregos, Luiz Antônio Nais.

Presidente da Câmara Municipal de Iacanga, Carlos Francisco
Abdala, presidente da AMCESP, Luiz Antônio Nais (Buchinha), prefeito
de Iacanga, Ismael Boiani e deputado William Woo.

Akeo Yogui e Keiji Kato, respectivamente,
presidente e vice do Kenren (Federação das
Associações de Províncias do Japão no Bra-
sil), visitaram na semana passada o deputa-
do Hélio Nishimoto (PSDB) em seu gabine-
te, na Assembleia Legislativa de São Paulo.
O tema central da conversa foi a 12ª edição
do Festival do Japão, que acontece em ju-
lho, em São Paulo. “É um grande evento que,
certamente, contará com meu apoio”, disse
Nishimoto.

DIA DA DEFESA CIVIL –
O vereador Ushitaro Kamia
(DEM) realizou na última sex-
ta-feira, 27 de fevereiro, uma
solenidade em comemoração
ao Dia Municipal da Defesa
Civil, em parceria com a Co-
ordenadoria Geral da Defesa
Civil de São Paulo. Na oca-
sião, foram homenageados
profissionais, voluntários, em-
presas e entidades que parti-
ciparam da “Operação Santa
Catarina”, em 2008, doando
um pouco de esperança às
vítimas. Além do vereador,
compuseram a mesa o coro-
nel Orlando Rodrigues de
Camargo Filho, coordenador
geral da Comdec (Coordena-
doria Municipal de Defesa
Civil), Marco Aurélio Cunha
(DEM), vereador; Edsom
Ortega Marques, secretário
municipal de Segurança Ur-
bana; Cel. PM Orlando Ro-

Edsom Ortega, Jair Paca e Ushitaro Kamia

drigues de Camargo Filho, co-
ordenador geral da Defesa
Civil na Cidade de São Paulo;
Cel Josias Sampaio Lopes,
supervisor geral das Juntas de
Serviço Militar; Cel Jair Paca

de Lima , ex-coordenador ge-
ral da Defesa Civil e chefe de
Gabinete da Subprefeitura de
Vila Mariana; e Paulo Rogé-
rio de Sousa, inspetor geral da
Guarda Civil Metropolitana

TUCUNAGUISA – A Equi-
pe Tucunaguisa da Associa-
ção Naguisa, que reúne 8 as-
sociados da Naguisa que gos-
tam de pescar tucunaré e que
vem pescando há 7 anos, es-
teve durante a semana do

Pausa após o almoço no rancho. Na hora do jantar, não pode faltar o sashimi.

Uma foto da equipe Tucunaguisa, com a propri-
etário da Pousada da Ni e nos detalhes, cada
um com o seu “troféu”: (esq/dir): Zukeran, Mori,
Lourenço, Milton, Tsuji, Mitio, Norio e Takano.

Mitio mostrando o seu “ceviche”.

Carnaval (22 a 28 de feverei-
ro) na Serra da Mesa, em
Goiás, perto da Chapada dos
Veadeiros. Uma boa novidade
que a equipe encontrou foi a
implantação do Projeto de
Monitoramento da Pesca

Amadora, da IBAMA., com
o envolvimento dos guias de
pesca (piloteiros) e com o ob-
jetivo de concientizar todos
sobre a necessidade de pre-
servação da fauna aquática,
praticando a pesca esportiva.
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COMUNIDADE

Colégio Harmonia inaugura novo prédio com “selo”
da Associação para Comemoração do Centenário

OCentro Educacional
Harmonia denominado
Colégio Harmonia ins-

talado em São Bernardo do
Campo, entrega no dia 8 de
março (domingo), para a po-
pulação da região do Grande
ABC e da capital, um novo
edifício para atender exclusi-
vamente alunos da educação
infantil daquela instituição. A
inauguração do prédio se
transformou em um grande
feito para a instituição ensino
e para a comunidade nikkei
porque foi a única das quatro
obras que saiu do papel, sob
aprovação da Associação
para Comemoração do Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil (ACCIJB), inse-
rido na programação oficial
dos festejos.

A construção da edificação
se tornou possível graças aos
doadores, colaboradores e de
representantes da comunidade
nipo-brasileira. De acordo com
o presidente da Associação
Harmonia de Educação e Cul-
tura (que mantém o colégio),
Tadayosi Wada, a construção
do edifício foi necessária para
atender a faixa etária dos alu-
nos do ensino diferenciado, que
inclui o ensino da língua japo-
nesa, tornando assim mais fácil
à absorção dos ensinamentos.
Atualmente 340 alunos estu-
dam no Colégio Harmonia do
ensino infantil ao médio. “Se-
rão beneficiados de imediato
alunos dos ensinos infantil ao
fundamental, até a nona série.
Queremos dar um ambiente
melhor aos estudantes da edu-
cação infantil. Mais de 70% dos
alunos são não nikkeis, obriga-

tou no projeto educacional do
Harmonia, que é formado por
três pilares: a missão de for-
mar e capacitar as crianças e
jovens a construírem o conhe-
cimento indispensável ao exer-
cício da cidadania; a visão de
ser uma escola líder e centro
de excelência educacional; e
valores, ética, humanismo, res-
ponsabilidade social e compro-
misso institucional”, assegura.

História – A história da Soci-
edade Amigo dos Estudantes
de São Paulo (SAESP), hoje
denominada Associação Har-
monia de Educação e Cultura,
começou em 1953 com a con-
cretização da idéia da institui-
ção da Casa de Estudantes
Harmonia. Foi mais um mar-
co da imigração japonesa no
Brasil; uma iniciativa que os
imigrantes do Japão radicados
no Brasil, encontraram para
proporcionar aos seus filhos
estudos e melhor formação
profissional, e a sua integração
à sociedade brasileira.

A seqüência natural do tra-
balho desenvolvido pela Casa
de Estudantes Harmonia só
poderia dar em uma escola que
seguisse os princípios e tives-
se condições de proporcionar
ensino de alto nível, aos jovens
descendentes dos imigrantes e
às crianças da comunidade
brasileira.

Foi assim que em 1992, sur-
giu o Centro Educacional Har-
monia, denominado Colégio
Harmonia, que mantém a As-
sociação Harmonia de Educa-
ção e Cultura, sem fins lucra-
tivos, com objetivo de desen-
volver atividades, ações e mis-

dos a estudar o japonês. O
Harmonia trabalha no sentido
de difusão da cultura japonesa”,
explica ele ao informar que no
colégio também são lecionadas
matérias de cultura japonesa
como Origami, Kirigami, Taiko,
Judô, etc.

A construção do prédio faz
parte do projeto Shin-Harmo-
nia Gakuen apoiado pela
ACCIJB. “Seu principal obje-
tivo é a formação da pessoa
humana e difundir e preservar
a cultura japonesa no Brasil
(...), não se restringindo ape-
nas aos descendentes da co-
munidade nipo-brasileira. No
novo prédio foram investidos

R$ 1,400 milhão”, afirma
Tadayosi Wada. O projeto têm
outras etapas previstas como
a ampliação dos edifícios do
ensino médio que se constitui-
rá em um novo e grande desa-
fio para a diretoria da institui-
ção. “A construção do prédio
do ensino médio não tem pre-
visão. Estamos fazendo uma
adaptação do prédio mais an-
tigo para atender os alunos do
ensino médio”, esclarece.

Infra-estrutura – O novo edi-
fício tem 1.200 m2 de área
construída, distribuídos em três
pavimentos interligados por um
elevador. Além de sete salas

de aula localizadas nos primei-
ros andares, foi construído um
pavimento exclusivo para ati-
vidades de lazer dos alunos.
Segundo o presidente da asso-
ciação “O empreendimento só
pode ser concretizado graças
à doação de inúmeras empre-
sas e parceiros da instituição,
principalmente dos cerca de 2/
3 de ex-internos da Casa de
Estudante-Harmonia, que ori-
ginou a atual Associação Har-
monia de Educação e Cultu-
ra”, ressalta.

Tadayosi Wada afirma que
o apoio irrestrito da sociedade
brasileira como um todo foi
possível por que “ela acredi-

sões de apoio à educação e a
cultura.

Ao longo dos mais de 54
anos de existência, respeitan-
do integral e perfeitamente os
ideais dos fundadores, a enti-
dade vem sendo conduzida
com extremo cuidado por vo-
luntários que empreendem pro-
fundas mudanças para o con-
tínuo desenvolvimento do Har-
monia. Devido a marcante atu-
ação da instituição dentro do
cenário educacional nacional,
a ACCIJB acolheu a amplia-
ção das instalações do Harmo-
nia, abrangendo edificações
específicas para a educação
infantil e o ensino médio, no seu
programa de realizações.

Essa nova fase é enfatiza-
da, para que todos os “harmo-
nienses” (ex-internos, associ-
ados, pais de alunos, familia-
res e a comunidade em geral)
conheçam as atividades e va-
lorizem os diferenciais. O pro-
jeto de ampliação do Colégio
Harmonia com a incorporação
do Shin-Harmonia Gakuen, foi
lançado em 2006, e está sen-
do concretizado.

(Afonso José de Sousa)

INAUGURAÇÃO DO NOVO
PRÉDIO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL DO COLÉGIO
HARMONIA
QUANDO: 8 DE MARÇO

HORÁRIO: 10H
ONDE: ASSOCIAÇÃO HARMONIA DE

EDUCAÇÃO E CULTURA – AVENIDA

CAMINHO DO MAR, 2709 – RUDGE

RAMOS – SÃO BERNARDO DO CAMPO –
SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: 4368-9560 //
CEHARMONIA@CEHARMONIA.COM.BR //
WWW.CEHARMONIA.COM.BR

A construção do novo edifício foi necessário para atender a faixa etária dos alunos do ensino diferenciado

DIVULGAÇÃO

COMUNIDADE/DEKASSEGUIS

Associação das Escolas Brasileiras no Japão considera
“perigoso” número de alunos que abandonaram as escolas

Desde o início da atual cri-
se econômica as escolas bra-
sileiras no Japão perderam
metade dos alunos, uma vez
que seus pais ficaram sem
condições de arcar com as
mensalidades, porque foram
incluídos na porcentagem de
trabalhadores estrangeiros de-
mitidos em massa.

De acordo com um levan-
tamento realizado pela Asso-
ciação das Escolas Brasilei-
ras no Japão (AEBJ), até no-
vembro de 2008 a quantidade
de alunos em 40 das cerca de
90 escolas brasileiras no ar-
quipélago chegava a 6.300.
Desse total, cerca de três mil
já deixaram as escolas. A pre-
sidente da AEBJ, Julieta Yo-
shimura, afirma que 40% des-
sas crianças já voltaram para
o Brasil, 10% foram para es-
colas japonesas e 50% estão
em casa, porcentagem consi-
derada um precedente perigo-
so.

Uma das prioridades no
Plano de Apoio aos Estrangei-
ros que está sendo elaborado
pelo governo, é facilitar a
transferência de alunos es-
trangeiros às escolas públicas
japonesas, e também fazer
com que os pais em dificulda-
des financeiras possam soli-
citar bolsas escolares. O Pla-

Dos cerca de 6300 alunos três mil já deixaram as escolas no Japão
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médio; cursos profissionali-
zantes, de idiomas, de gradu-
ação e pós graduação on-line
e educação de jovens e adul-
tos no Japão, estimulando o
reconhecimento da sua utili-
dade social e cultural dentro
de suas atividades.

O trabalho da AEBJ é ori-
entar e direcionar as entida-
des educadoras na busca de
novos padrões de qualidade e
conduta do ensino particular,
com base em várias recomen-
dações envolvendo questões
éticas, jurídicas, estruturais, fí-
sicas e pedagógicas. A asso-
ciação acredita na formação
dos cidadãos conscientes e
para isso realiza atividades
que contribuam nas institui-
ções de ensino particular as-
sociadas a AEBJ.

no de Apoio aos Estrangeiros
ainda não está concluído.

AEBJ – A Associação das
Escolas Brasileiras no Japão
é uma sociedade civil e
educativa sem fins lucrativos
que foi fundada no dia 3 de
março de 2001. A entidade

abrange, congrega, reúne e
representa os estabelecimen-
tos particulares de ensino, que
ministram educação básica e
cursos de graduação, destina-
dos a atender cidadãos brasi-
leiros residentes no Japão,
nas categorias educação in-
fantil; ensinos fundamentais e

Com o intuito de ajudar os
dekasseguis no Japão foi cria-
da no dia 27 de fevereiro, em
Oizumi, província de Gunma,
a Associação de Ajuda Comu-
nitária, que em japonês será
registrada como Zainichi
Kokusai Community Shien
Kyoukai, (Associação de Aju-
da aos Residentes da Comu-
nidade Internacional).

A idéia de criação de uma
associação com nome interna-
cional de ajuda aos brasileiros,
foi formatada por um grupo de
voluntários durante os eventos
de auxílio, particularmente para
os nipo-brasileiros e peruanos.
“Estamos todos no mesmo bar-
co. Se em um abrigo tiver ou-
tros estrangeiros precisando, não
iremos discriminar, ajudaremos
a todos”, assegurou um dos vo-
luntários. Durante a reunião, di-

COMUNIDADE/DEKASSEGUI

Criada associação de ajuda
aos dekasseguis em Oizumi

versos casos foram apresenta-
dos pelos membros. “Mas sem
a ajuda de mais pessoas fica di-
fícil, pois não temos forças sozi-
nhos, precisamos de união”, afir-
mou outra voluntária.

O grupo já vinha ajudando
várias famílias, doando cestas
básicas, instalando desabriga-
dos, e prestando assistência
para órgãos públicos. Na últi-
ma reunião, foi escolhido um
Conselho Fiscal onde alguns
nomes foram indicados para o
conselho e a diretoria. O gru-
po aguarda uma adesão maior
da comunidade se criar um
grupo forte e atuante. A reu-
nião seguinte estava marcada
para o dia 5 de março, quando
o grupo deveria definir a dire-
toria e divulgaria os locais para
recebimento das doações e os
telefones para contato.

MISSA DE SÉTIMO DIA

AS FAMÍLIAS
IIHOSHI e NAKANO

Agradecem às manifesta-
ções de carinho e solida-
riedade prestados neste
momento de dor, e con-
vidam a todos para a mis-
sa de 7º dia de falecimen-
to de Reinaldo Hideki
Iihoshi, no dia 6 de mar-
ço, às 19h, na Reiyukai do
Brasil, R. Vergueiro,
3.507 – Vila Mariana –
São Paulo/SP. Reinaldo,
44 anos, era empresário.
Ele deixa mulher e filhos.

MISSA DE SÉTIMO DIA

O marido Ciutoco (Paulo)
Kogima, os filhos Meire,
Marcos e Rubens, o gen-
ro Denis, e as noras Már-
cia e Cláudia, e netos,
agradecem a solidarieda-
de recebida de parentes e
amigos por ocasião do fa-
lecimento ocorrido em 28
de fevereiro último, de

SHIZUKO (Marina)
KOGIMA

e convidam para a missa
de 7º Dia a ser celebrada
no Santuário São Judas
Tadeu, na Avenida Jaba-
quara, 2682, nesta cidade
de São Paulo, no próximo
dia 6 (sexta-feira), às
20,00 horas.
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COMUNIDADE 1

“O Bunkyo precisa de alguém
com visão empresarial”, diz Tani

TERCEIRO SETOR –
TÍTULOS E QUALIFICAÇÕES (II)

3 - OSCIP-ORGANIZA-
ÇÃO DA SOCIEDADE CI-
VIL DE INTERESSE PÚ-
BLICO

A OSCIP foi criada pela Lei
nº 9.790/1999 e pode ser ob-
tida pelas organizações sem
fins lucrativos junto ao |Mi-
nistério da Justiça.

3.1. Quem pode requerer
As entidades que podem re-
querer a OSCIP são aquelas
que atuam com:
a) promoção de assistência

social;
b) promoção de cultura, de-

fesa e conservação do pa-
trimônio histórico e artís-
tico;

c) promoção gratuita da edu-
cação;

d) promoção gratuita da saú-
de;

e) promoção da segurança
alimentar e nutricional;
promoção do voluntariado;

f) defesa, preservação e
conservação do meio am-
biente e promoção do de-
senvolvimento sustentá-
vel;

g) promoção do desenvolvi-
mento econômico e soci-
al e combate à pobreza;

h) experimentação não lu-
crativa, de novos modelos
sócio-produtivos e de sis-
temas alternativos de pro-
dução, comércio, empre-
go e crédito;

i) promoção de direitos es-
tabelecidos, construção de
novos direitos e assesso-
ria jurídica gratuita de in-
teresse suplementar;

j) promoção da ética, da paz,
da cidadania, dos direitos
humanos, da democracia
e de outros valores univer-
sais;

k) estudos e pesquisas, de-
senvolvimento de tecnolo-
gias alternativas, produção
e divulgação de informa-
ções e conhecimentos téc-
nicos e científicos que di-
gam respeito ás atividades
aqui mencionadas;

3.2. Requisitos
As organizações que preten-
dam a obtenção de OSCIP,
além das determinações le-
gais pertinentes em seus es-
tatutos suas normas devem
dispor expressamente:
a) observância dos princípi-

os da legalidade, impesso-
alidade, moralidade, publi-
cidade, economicidade e
da eficiência;

b) a adoção de práticas de
gestão administrativa, ne-
cessárias e suficientes a
coibir a obtenção, de for-
ma individual ou coletiva,
de benefícios ou vanta-
gens pessoais, em decor-
rência da participação no
respectivo processo
decisório;

c) a constituição de conselho
fiscal ou órgão equivalen-
te, dotado de competência
para opinar sobre os rela-
tórios de desempenho fi-
nanceiro e contábil, e so-
bre as operações patrimo-
niais realizadas, emitindo
pareceres para os orga-
nismos superiores da en-
tidade;

d) a previsão de que, em
caso de dissolução da en-
tidade, o respectivo patri-
mônio líquido será trans-
ferido a outra pessoa ju-
rídica qualificada nos ter-
mos da lei acima citada,
preferencialmente que
tenha o mesmo objeto
social da extinta;

e) a previsão de que, na hi-
pótese de a pessoa jurídi-
ca perder a qualificação
de OSCIP, o respectivo
acervo patrimonial dispo-
nível, adquirido com re-

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

Integrante do Harada Advogados Associados
felicia@haradaadvogados.com.br

cursos públicos durante o
período em que perdurou
aquela qualificação, será
transferido a outra pessoa
jurídica qualificada para
tanto, preferencialmente
que tenha o mesmo obje-
to social ;

f) a possibilidade de se insti-
tuir remuneração para os
dirigentes da entidade que
atuem efetivamente na
gestão executiva e para
aqueles que a ela prestam
serviços específicos, res-
peitados, em ambos os ca-
sos, os valores praticados
pelo mercado na região
correspondente a sua área
de atuação;

g) as normas de prestação de
contas a serem observadas
pela entidade, que determi-
narão, observância de prin-
cípios contábeis e das Nor-
mas Brasileiras de Conta-
bilidade, de publicidade do
relatório de atividades e
das demonstrações finan-
ceiras da entidade, inclusi-
ve das ceridões negativas
junto ao INSS e FGTS,
realização de auditoria e
prestação de contas de to-
dos os recursos e bens de
origem pública.

3.3. Benefícios
A qualificação de OSCIP
confere as seguintes vanta-
gens a entidade:
a) os dirigentes podem ser

remunerados;
b) possibilidade de firmar

Termo de Parceria com o
Poder Público;

c) procedimento de obten-
ção da qualificação cen-
tralizado e simplificado,
com critérios objetivos;

d) possibilidade de receber
bens apreendidos, aban-
donados ou disponíveis,
administrados pela Recei-
ta Federal.

4. – CONSIDERAÇÕES
FINAIS

4.1. A entidade  deve estar
constituída juridicamen-
te, atender todas as exi-
gências do Código Civil,
bem como, as exigênci-
as de leis específicas
que regem a matéria.

4.2. Observar em seus esta-
tutos além do que dispõe
o Código Civil, as exigên-
cias que fazem as leis
pertinentes a cada caso.

4.3. O CEBAS é mais apro-
priado para as entidades
assistenciais, pois, possi-
bilita a isenção da quota
patronal  e de outras con-
tribuições sociais. De-
vem estas buscar antes
o Título de Utilidade Pú-
blica Federal. A obten-
ção e manutenção do
CEBAS é bastante tra-
balhosa, pois, exige uma
vasta documentação, re-
gistro em vários órgãos
e exige dispositivos es-
pecíficos em seus esta-
tutos. Devem, ainda,
atentar para a sua con-
tabilidade e finanças,
pois, o CNAS (Conselho
Nacional de Assistência
Social) examina periodi-
camente a prestação de
contas e pode cancelar
o certificado caso encon-
tre irregularidade.

4.4. Em regra, a qualificação
de OSCIP é mais vanta-
josa para as entidades
não assistenciais. Para
obtenção de OSCIP, não
há proibição de remune-
ração de seus dirigentes
e se pode requerer tão
logo esteja a entidade re-
gistrada.

Depois do presidente do
Instituto Ícaro, Akio
Ogawa, que declarou

sua candidatura à presidência
do Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social) – a eleição
para a diretoria executiva
acontece no dia 25 de abril –
outra figura bastante conheci-
da planeja voltar à cena para
disputar a presidência da enti-
dade. Trata-se do presidente
do Centro Brasileiro de Língua
Japonesa, o empresário Hiro-
mi Tani, que disputou o cargo
em 2005 e foi derrotado pelo
atual presidente, Kokei Ueha-
ra.

Em entrevista ao Jonal
Nippak, na semana passada,
Tani disse estar na “expectati-
va”. Explica-se. Membro do
Conselho Deliberativo, Tani
prefere aguardar o resultado da
eleição do dia 28 de março,
quando serão eleitos os 50 no-
vos membros efetivos e outros
25 suplentes para o Conselho
Deliberativo do Bunkyo, com
mandato de quatro anos. Esses
novos membros estarão subs-
tituindo os outros 50 conselhei-
ros com mandato de dois anos.

De acordo com cálculos de
Tani, dos 134 candidatos apro-
vados pela Comissão Eleitoral
– do total de 141 inscritos sete
foram indeferidos por apre-
sentarem irregularidades –
cerca de 50 pertencem ao seu
grupo. Conforme apurou o
Nippak, Akio Ogawa assegu-
ra ter “entre 70 e 80 nomes”.

“Tenho um grupo formado,
mas é melhor esperar o resul-
tado do dia 28. Por enquanto,
prefiro só observar e se for
convidado...”, disse Tani,
acrescentando que “o cargo de
presidente de uma entidade fi-
lantrópica como o Bunkyo não
deveria ser conquistado atra-
vés de disputas indiretas por-

“Estive visitando mais de dez
escolas de língua japonesa na
Argentina, Peru, Paraguai e
Bolívia. A experiência que
mais me fascinou foi na capi-
tal peruana. Em Lima existe
uma entidade nikkei cujo nú-
mero de sócios gira em torno
de 600, isto é, bem menor que
no Bunkyo. A diferença é que
esses associados freqüentam
a associação porque ela man-
tém atividades para crianças e
idosos. É uma entidade que
deu certo porque conta com
um diretor para cada departa-
mento. Apesar de também ser
um trabalho voluntário, esses
diretores realmente dedicam
seu tempo em função da as-
sociação, o que não acontece
aqui”, compara Tani, que faz
também um “apelo” para
aqueles que defendem a troca
de comando para as novas
gerações. .

Liderança – “Os isseis ain-
da podem contribuir e desem-
penhar um papel fundamental
para intensificar as relações
com o Japão”, destaca Tani,
afirmando que também tem a
receita para tornar o Bunkyo
“independente financeiramen-
te”. “As mudanças teriam que
começar por detalhes, como
a localização da secretaria,
que não deve ficar na entra-
da do prédio. Ou seja, os es-
paços podem ser melhores
trabalhados e em parceria
com outras entidades, sejam
elas privadas ou não. O audi-
tório, por exemplo, pode ser
locado com mais freqüência
e assim gerar recursos para a
entidade. Da mesma forma
pode ser administrado o Ko-
kushikan e o Pavilhão Japo-
nês”, comenta Tani. “Mas
para isso é preciso ter lideran-
ça”, destaca.

(Aldo Shiguti)

ARQUIVO/NIKKEY SHIMBUN

que favorece a manipulação”.
“A eleição para presidente do
Bunkyo tem que ser direta e
transparente”, conta ele, afir-
mando que recusou um convi-
te para compor uma chave
com a situação encabeçada
por Reimei Yoshioka e conver-
sou também com o 3º vice-pre-
sidente, Sadao Kayano.

Para Tani, a eleição direta
no Bunkyo só será possível
com o aumento do número de
associados. “E isso requer uma
mudança estrutural e de men-

talidade não só dos diretores
como também dos funcionári-
os, que devem ser treinados”,
avisa. Segundo ele, para res-
gatar o papel que o Bunkyo
exerceu no passado e revitali-
zar a entidade “é preciso al-
guém com experiência empre-
sarial, com conhecimentos na
área financeira”.

“Para conquistar novos as-
sociados, o Bunkyo precisa se
tornar atrativo”, observa Tani,
que utiliza como exemplo a
associação nikkei do Peru.

“As eleições para a presdiência do Bunkyo deveriam ser diretas”

COMUNIDADE 2

Uces decide apoiar “candidato que der atenção ao interior”

Toshiaki Yamamura (sentado, à dir): “Ele não cansou de nos visitar”

ARQUIVO/NIKKEY SHIMBUN

A Uces (União Cultural e
Esportiva Sudoeste) realizou a
primeira reunião do ano 2009
sob o comando do novo
presidente,Toshiaki Yamamura
no dia 22 de fevereiro na sede
do Bunkyo de Piedade. Esti-
veram presentes cerca de 40
representantes, entre eles 14
novos presidente dos Bunkyos
e 3 novos diretores dos depar-
tamentos da Uces. A ideia é
realizar uma reunião a cada 3
meses, em local alternado. A
próxima será em maio, em Ibi-
úna, já com a participação de
representantes dos Seinens e
Fujinkais, uma das iniciativas
da nova diretoria.

Entre os assuntos, foi apro-
vado o Projeto 101, um evento
anual realizado em parceria
entre a Uces e a Fenivar (Fe-

deração das Nikkeis do Vale
do Ribeira).

Segundo Yamamura, que
preside também a Fenivar – a
Assembleia Geral que definirá
a nova diretoria está marcada
para o dia 28 de março (mes-
mo dia da eleição para o Con-

selho Deliberativo do Bunkyo)
– o objetivo é promover uma
integração entre as duas enti-
dades. Foram aprovadas tam-
bém a colaboração para rees-
truturação da Hospedaria dos
Emigrantes, em Kobe, e a visi-
ta dos Fujinkais de um Bunkyo

para outro, uma vez por ano, a
título de intercâmbio.

A eleição para a presidên-
cia do Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social) também
mereceu destaque. Conforme
antecipou o Jornal Nippak
em entrevista exclusiva com
Toshiaki Yamaura, a Uces
apoiará o candidato que der
maior atenção para o interior.
“Por enquanto, o único que nos
procurou e apresentou uma
proposta foi o candidato da
oposição, Akio Ogawa. Aliás,
ele não cansou de nos visitar
mesmo após sua derrota na
eleição passada. Ele tem feito
um esforço é impressionante”,
destacou o presidente da Uces
e Fenivar ao Jornal Nippak.

(Aldo Shiguti)

A Assembléia Le-
gislativa do Estado de
São Paulo e a Comissão
de Representação do
Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil
lançam nesta terça-fei-
ra (10), no Hall Monu-
mental daquela casa
parlamentar, o livro “Os
Nikkeis na Assembléia
de São Paulo”, que
aborda a influencia dos
imigrantes japoneses na
história paulista e no Legislati-
vo de São Paulo.

A publicação trás a biogra-
fia dos cerca de 22 ex-depu-
tados nikkeis que trabalharam

HOMENAGEM

Livro apresenta biografia de ex-deputados nikkeis paulistas

na casa desde a sua fundação
em 1968. O livro será institu-
cional e fará parte da divisão
de acervo da Assembléia pau-
lista considerada um dos cen-

tros cívicos do Estado.
O livro possui dois capítu-

los baseados na documentação
primária do acervo histórico da
Assembléia: o primeiro capítulo
trata o primeiro deputado es-
tadual nikkei eleito, Yukishigue
Tamura em 1951. O segundo
trás a biografia dos parlamen-
tares nikkeis até o final de
2008. O deputado Hélio Nishi-
moto (PSDB) não foi incluído
no livro.

Uma das dificuldades do
escritor Carlos Dias foi locali-
zar o paradeiro de cinco depu-
tados nikkeis: Pedro Nacaso-
ne, Paulo Nakandakare, Jihei
Noda; Shisuto Muriama e Cel-

so Tanauí. O livro faz parte da
comissão dos festejos da As-
sembléia em torno das Come-
morações do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil
presidida pelo deputado Sa-
muel Moreira (PSDB).

“OS NIKKEIS NA ASSEMBLÉIA
DE SÃO PAULO”
QUANDO: DIA 10 DE MARÇO

HORÁRIO: 20H
ONDE: HALL MONUMENTAL DA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO

– PALÁCIO NOVE DE JULHO – AV PEDRO

ÁLVARES CABRAL, 201 – IBIRAPUERA –
SÃO PAULO.
INFORMAÇÕES: 3886-6122
WWW.AL.SP.GOV.BR

Capa do livro que será lançado dia 10

DIVULGAÇÃO
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CIDADES/REGISTRO

Registro realiza cerimônia para
“apagar” a Tocha da Amizade

Registro (SP), como mui-
tas cidades brasileiras,
realizou no ano passa-

do vários eventos comemora-
tivos do Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil. Um
dos destaques da programação
foi o revezamento da “Tocha
da Amizade”. A tocha, que
partiu do Porto de Kobe do
Japão e simbolizando a amiza-
de entre os povos brasileiro e
japonês, circulou durante 3
dias na zona urbana e na zona
rural de Registro.

Ela foi carregada por vári-
as pessoas nos dias 4, 5 e 6 de
setembro de 2008 graças a
colaboração do Bunkyo, Polí-
cia Militar, Diretoria de Ensi-
no de Registro, escolas muni-
cipais, estaduais e privadas,
Policia Rodoviária Federal, clu-
bes esportivos, entidades soci-
ais, entre outras. Sua passa-
gem pelo Vale do Ribeira mo-
bilizou milhares de alunos de
32 escolas, desde o pré-primá-
rio até faculdades, encarrega-
dos de conduzi-la. A missão
despertou interesse pela histó-
ria dos imigrantes japoneses e
sua contribuição ao Brasil e
cultura japonesa.

Hideo Nasuno apaga a “Tocha da Amizade”: passagem despertou interesse pela história do Japão

DIVULGAÇÃO

CIDADES/MOGI DAS CRUZES 1

Prefeitura de Mogi realiza
cadastro de produtores rurais

No dia 4 de fevereiro, 5
meses após o revezamento da
“Tocha da Amizade”, foi rea-
lizado a cerimônia de encerra-
mento de “Apagar a Tocha da
Amizade” na sede social do
Bunkyo. Para mantê-la acesa,
o ex-presidente do Bunkyo,

Rubens Shimizu, usou 17 ve-
las de sétimo dia. Na verdade,
sua intenção era realizar a ce-
rimônia no final de 2008, o que
não foi possível em função dos
eventos programados.

Estiveram presentes na ce-
rimônia, além de Shimizu, o

presidente da comissão Muni-
cipal do Centenário da Imigra-
ção Japonesa, Hideo Nasuno;
o capitão da PM, Henri Sasa-
ki e representantes das esco-
las, entidades sociais, totalizan-
do cerca de 30 pessoas apro-
ximadamente.

CIDADES/CAMPINAS

Instituto Nipo-Brasileiro
oferece programação variada

CIDADES/LONDRINA 2

Barbosa Neto busca apoio na
comunidade nikkei

Na foto, o ex-vereador Carlos Eikiti Hirooka, o deputado Barbosa
Neto, o advogado Eihite Masumoto, o agricultor Masaji Numata e o
coordenador da campanha, Kentaro Takahara.

O deputado federal Barbo-
sa Neto (PDT) vem conse-
guindo novos apoios da comu-
nidade nipo-brasileira à sua
candidatura a prefeito de Lon-
drina, em disputa com Luiz
Carlos Hauly (PSDB). No úl-

timo dia 22 de fevereiro o em-
presário Ykio Marubayashi
ofereceu um jantar na Pizaria
Ravenna a vários membros da
comunidade nikkei e represen-
tantes de diversos grupos co-
munitários de Londrina.

DIVULGAÇÃO

Elogiado pela organização
do 15º Concurso de Karaokê
do Estado de São Paulo, reali-
zado nos dias 6, 7 e 8 de feve-
reiro, o Instituto Cultural Nipo-
Brasileiro de Campinas é con-
siderado hoje um dos principais
clubes da comunidade nikkei
de Campinas e região. Presi-
dida por Tadayoshi Hanada, o
clube conta com uma agenda
repleta de atividades culturais
e educativas como o Festival
do Japão e mantém várias ati-
vidades visando o bem-estar
de seus associados.

As programações já estão
em andamento em seus vári-
os departamentos. Além dis-
so, são oferecidos também
cursos para associados e não
sócios de todas as faixas
etárias. Ao todo são mais de
20 modalidades, de diferentes
áreas com mensalidades bem
acessíveis.

Na área de dança, por
exemplo, o Nipo oferece cur-
sos de odori, bon odori, dança
de salão e yosakoi soran para
jovens. Para quem gosta de
cantar, são ministrados cursos
com vários professores, inclu-
sive iniciantes. O canto coral
também vem conquistando
admiradores e atraindo a ala
das senhoras. Atividades
como ikebana, escultura em
legumes, poesia haicai, taikô
são realizados em diferentes
horários e turmas.

Para quem deseja cuidar
melhor da saúde, as opções
são lian gong e tai chi chuan.
Entre as modalidades espor-
tivas, os interessados podem
optar entre judô, kendô,
karatê, tae kwon do etc. Ou-
tro curso que desperta bastan-
te interesse é o de língua ja-
ponesa , a exemplo do turis-
mo familiar.

Feira oriental – Uma das ati-
vidades que mais chama a
atenção do público é a tradi-
cional Feira Oriental, que
acontece todo segundo domin-
go do mês. Realizado das 9
às l7h, no ginásio poliesporti-
vo do clube, a feira conta com
bazaristas oferecendo  artigos
japoneses, flores artificiais e
artigos artesanais. Na gastro-
nomia, são vendidos pratos tí-
picos da culinária  japonesa,
como o yakissoba, além do
bentô, inari, sushi imagayaki
(doce), churrasco, pastel, sor-
vetes. A entrada é gratuita.

Já o Kodomo Kai funcio-
na aos domingos das 9 às 12
horas e o Meijikai às quintas-
feiras alternadas, a partir das
12 horas, enquanto o Fujinkai
atende todo segundo sábado
do mês. Para os jovens, o
Seinenkai funciona em dias e
horários variados e o Juniakai,
aos domingos, das 14 às
18h45.

Os interessados em partici-
par das atividades do Nipo po-
dem ligar para o tel.: 19/3241-
1213 ou pessoalmente à Rua
Camargo Paes, 118, Jardim
Guanabara, Campinas (SP)
(Célia Kataoka e Marcos Volpato,
especial para o jornal Nippak)

Nipo de Campinas oferece cursos de dança, como o yosakoi soran

DIVULGAÇÃO

CIDADES/LONDRINA 1

Canto da Liga/Aliança realiza
Assembleia e Shinenkai

A Liga Desportiva Cultural
Paranaense realizou no dia 8
de fevereiro, na sede da Ali-
ança Cultural Brasil-Japão do
Paraná, na cidade de Londri-
na (PR), a Assembléia Geral
Ordinária do Departamento de
Canto da Liga. Na pauta, fo-
ram discutidos e aprovados o
Balancete de 2008; calendário
anual de eventos de canto de
2009, revisão do regulamento
de 2009. O professor Ricardo
Origassa, diretor de Canto,
com sua diretoria, comandou
a reunião com a participação
dos diretores Regionais do
Paraná (Bandeirantes, Cam-
bará, Uraí, Assaí, Guapirama,

Cornélio Procópio, Cambé,
Londrina (Acel-Rubiacea),
Ibiporã, Maringá, Arapongas,
Apucarana, Liga Oeste, Para-
navaí), além do presidente
Francisco Takio Tan.

No dia 14, os membros do
Departamento de Canto da Ali-
ança/Liga esiveram reunidos
para o reencontro de ano novo
(shinennkai) e ciclo de estudos
para os diretores de Canto e
jurados. O evento aconteceu
em Londrina, na sede social da
Aliança, e contou com a pre-
sença de vários membros sob
o comando do diretor Origassa
e do vice-presidente da Alian-
ça/Liga, Jintaro Ikeda.

Eventos da Liga/Aliança reuniram membros em Londrina

DIVULGAÇÃO

Objetivo é desenvolver e profissionalizar as cadeias produtivas

DIVULGAÇÃO

A Secretaria Municipal de
Agricultura de Mogi das Cru-
zes está intensificando o tra-
balho de cadastramento de
produtores rurais de Mogi das
Cruzes. O trabalho é parte do
Programa de Microbacias, par-
ceria entre o município e o
Governo do Estado, que tem
como objetivo desenvolver e
profissionalizar as cadeias pro-
dutivas, beneficiando os agri-
cultores.

“Este trabalho teve início há
dois anos e estão sendo cadas-
trados todos os produtores ru-
rais das três microbacias aten-
didas pelo programa: Pindora-
ma, Cocuera e Biritiba Ussu.
Em cada propriedade é feito
um diagnóstico detalhado, inclu-
indo quais os produtos cultiva-
dos, quantidade de funcionári-
os, maquinários, sistemas de
abastecimento de água e irriga-
ção, saneamento, tamanho da
área e a parte cultivada, entre
muitos outros itens”, explica o
secretário municipal de Agricul-
tura, Oswaldo Nagao.

O levantamento de cada
unidade é realizado por dois
engenheiros agrônomos da
Prefeitura e um da Casa da
Agricultura, ligada ao Gover-
no do Estado, e inclui um ma-
peamento da unidade, efetua-
do com sistema GPS, e uma
avaliação dos principais proble-
mas.

Nagao explica que a inten-
ção é estender o trabalho a
todas as áreas produtivas de

Mogi, traçando um mapa com-
pleto sobre a atividade rural no
território mogiano: “Hoje em
dia, trabalhamos com base em
estimativas e informações de
entidades, como o Sindicato
Rural. Com este levantamen-
to, teremos uma fonte oficial
de informações essenciais
para definirmos a estratégia de
trabalho da secretaria em cada
trecho da cidade”.

Estratégias – Na avaliação
do diretor municipal de Agro-
negócios, Takashi Nakagawa,
a compilação dos dados tam-
bém definirá exatamente o que
Mogi produz, possibilitando
melhores estratégias de divul-
gação: “Não há como fazer um
levantamento definitivo porque
muitos produtores mantêm cul-
turas temporárias e mudam
com freqüência o que é pro-
duzido e a quantidade, sem pro-
gramação. Mesmo assim, este
levantamento será muito im-
portante para planejarmos
ações futuras”.

 De acordo com Censo
Agropecuário 2007 do IBGE,
Mogi possui 1.576 produtores
rurais, com crescimento de
46% na produção desde o últi-
mo levantamento, em 1996.
Com forte presença da colô-
nia de descendentes japoneses,
a cidade responde sozinha por
80% de toda a produção naci-
onal de orquídeas e lidera a
produção de caqui, nêspera e
cogumelos, entre outras.

A Prefeitura de Mogi das
Cruzes iniciou um trabalho de
identificação das espécies de
aves que habitam o Parque
Centenário, em Cezar de Sou-
za. Os objetivos do estudo, que
teve continuidade no sábado
passado (28/02), são conhecer
a biodiversidade da área, pela
qual é possível verificar o es-
tado de conservação dos
ecossistemas naturais, e ela-
borar um material para ser dis-
tribuído aos visitantes, a fim de
que possam conhecer e iden-
tificar os pássaros que vivem
no parque.

Segundo o secretário mu-
nicipal do Verde e Meio Am-
biente, Romildo de Pinho
Campello, o trabalho fornece-
rá dados importantes sobre as
condições ambientais do par-
que, possibilitando vários estu-
dos futuros. “Além disso, que-
remos montar um livreto como
guia de visitação, com descri-
ções e informações além de
fotos de cada espécie. Dessa
forma, os visitantes poderão
observar e identificar as aves”,

destacou o secretário.
Segundo ele, o início do tra-

balho demonstrou uma grande
riqueza natural no espaço.
Apenas no primeiro dia de ca-
dastramento, realizado no últi-
mo sábado, foram identifica-
das e catalogadas 32 espécies
diferentes de aves. “Trata-se
de um resultado muito bom
para o primeiro dia de levan-
tamento. Neste sábado, dois
biólogos vão continuar o tra-
balho e devem observar ainda
mais espécies”, destaca
Campello.

Centenário – Com 215 mil
metros quadrados de área, o
Parque Centenário fica ao
lado do rio Tietê e permite ao
visitante contemplar sua mata
ciliar. O local foi construído a
partir de uma área degradada,
que anteriormente serviu para
extração mineral, o que origi-
nou seus lagos. Com público
estimado em 40 mil pessoas
aos fins de semana, o parque
tem também um grande valor
simbólico, já que foi inaugura-
do em homenagem ao Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil, no ano de 2008.

O local abriga vários mu-
seus com objetos, fotografias
e obras de arte que lembram a
relação de amizade entre os
países e a cultura japonesa,
presente ainda em monumen-
tos como a réplica do navio
Kasato Maru e o porta Torii,
além da arquitetura usada em
prédios e pontes por todo o
espaço.

CIDADES/MOGI DAS CRUZES 2

Espécies de aves do Parque
Centenário serão identificadas
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COMUNIDADE

Hospital Santa Cruz promove
campanha de ampliação e reforma

O Hospital Nipo-Brasileiro
da Beneficência Nipo-Brasilei-
ra de São Paulo (Enkyo) pro-
moverá no próximo dia 15, das
9 às 16h, Campanha de
Detecção e Prevenção da Per-
da Auditiva. Dirigida à comu-
nidade geral, a campanha é

totalmente gratuita e aconte-
ce no Ambulatório Externo do
Nipo-Brasileiro (Av. José Ma-
ria Fernandes, 909, Parque
Novo Mundo).

O agendamento deve feito
de segunda a sexta-feira, das 9
às 15h, pelo tel.: 11/2633-2603.

AUDIÇÃO

Enkyo promove Campanha de
Detecção e Prevenção

O consultor japonês Yasuhi-
ko Genku Kimura ministra o
workshop Passion neste fim de
semana (7 e 8 de março), das 9
às 18 horas. O evento, que ocor-
re no espaço Robert Wong (Rua
Des. Joaquim Celidônio, 33, Jar-
dim Paulistano), pretende mos-
trar como o executivo pode des-
cobrir e despertar a sua verda-
deira paixão pela vida e apren-
der a arte de desenvolver o ca-
minho de sua carreira profissio-
nal e de sua vida autêntica.

A proposta do workshop
Paixão é abrir a possibilidade
para uma vida onde o indiví-
duo obtenha ascensão em to-

dos os âmbitos.
Para participar do evento,

que é destinado para profissio-
nais de todas as áreas, basta
acessar o site http://www.glg.
com.br/ygkimura/ou pelos te-
lefones: 11/3064-4630/2157-6402.

O custo é de R$ 960,00 e
as vagas são limitadas.

WORKSHOP PASSION
QUANDO: DIAS 7 E 8 DE MARÇO, DAS 9
ÀS 18 HORAS

ONDE: ESPAÇO ROBERT WONG (RUA

DES. JOAQUIM CELIDÔNIO, 33, JARDIM

PAULISTANO)
VALOR: R$ 960,00 (VAGAS LIMITADAS)
TRADUÇÃO SIMULTÂNEA

CARREIRA

Yasuhiko Kimura realiza
workshop sobre Paixão

Com o objetivo de exe-
cutar uma expansão da
medicina preventiva e

de atendimento geriátricos, ab-
sorvendo técnicas japonesas
de atendimentos médicos com
custos razoáveis, a Comissão
Organizadora do Ano de Inter-
câmbio no Japão, aprovou um
projeto para a ampliação de 40
leitos do Hospital Santa Cruz.

O Santa Cruz é hoje um
pequeno hospital de alta com-
plexidade (executa pratica-
mente todos procedimentos
médicos mais complexos),
destacando-se em algumas ati-
vidades como na oftalmologia,
onde é a maior na América
Latina. Está equilibrado finan-
ceiramente, e conta com con-
dições para ampliar suas ativi-
dades em prol da população,
principalmente dos carentes
(atende as principais entidades
assistências da comunidade),
no terreno que dispõe.

Para apoiar o projeto de
ampliação do Santa Cruz, o
príncipe Naruhito concedeu os
direitos autorais de seu livro

Comissão aprovou um projeto para ampliação de 40 leitos

DIVULGAÇÃO

Cultural e Social, reconhecido
como Organização Social Ci-
vil de Interesse Público
(OSCIP), mencionando que os
recursos se destinam ao Hos-
pital Santa Cruz. O Instituto
mantém as seguintes contas:
Banco Itaú - Agência: 0177, C/
C: 59674-9; Banco Real -
Agência: 1551, C/C: 3001637-
8; Bradesco - Agência 0131-
7, C/C: 126515-6; Caixa Eco-
nômica Federal - Agência
2903, C/C: 208-8 e Banco do
Brasil - Agência 1196-7, C/C:
26261-7.

Para explicações mais de-
talhadas, os interessados po-
dem entrar em contato o supe-
rintendente do Hospital Santa
Cruz, doutor Milton Osaki, pelo
telefone 5080-2009 ou e-mail
mosaki@hospitalsantacruz.com.br
O hospital está à disposição,
inclusive, para esclarecer as
formas de deixar consignadas
as contribuições mais expres-
sivas nas novas instalações que
serão implementadas. Ou for-
mas de colaboração com o hos-
pital e seus futuros projetos.

“Junto ao Rio Tâmisa” à insti-
tuição. O livro está sendo ofe-
recido como retribuição às pes-
soas e empresas que fizerem
contribuições significativas ao
hospital. Também está sendo
oferecido aos colaboradores o
livro “O Olhar dos Nisseis Pau-
listanos”, de Paulo Yokota.

Placas de agradecimento e
outras formas de retribuição às
colaborações recebidas estão
sendo oferecidas pelo Santa

Cruz. Elas variam de acordo
com o valor da contribuição.
As contribuições para o proje-
to atual, no Brasil, podem ser
feitas à Sociedade Brasileira e
Japonesa de Beneficência San-
ta Cruz (Hospital Santa Cruz),
através da conta: Banco
Bradesco - Agência: 3392-8,
C/C: 11.448-0.

Elas também podem ser
realizadas através do Instituto
Brasil-Japão de Integração

Cerâmica e Porcelana

ÁSIA

DIVULGAÇÃO

(PARTE I)

A argila para porcelana
pode ser trabalhada para fa-
zer vasos de qualquer forma.
Portanto, a arte de fabricar
vasos em barro está intima-
mente relacionada à vida da
gente comum e representa
um importante ganho cultural
na história humana. Apesar
de ser uma ilha pequena, Tai-
wan possui uma rica cultura
em cerâmica e porcelana que
foi se desenvolvendo através
de vários milênios.

O desenvolvimento da ce-
râmica e porcelana em Tai-
wan se remonta a seis ou sete
milênios. Foram encontradas
evidências em vários pedaços
de cerâmica desenterrados
nas ruínas de Dachakeng.
Entre os mais importantes
artefatos e relíquias desenter-
radas em numerosos outros
sítios históricos, posterior-
mente, também foram encon-
tradas peças de cerâmica.

O Museu Nacional de
Pré-História em Taitung e o
Museu de Arqueologia Shi-
San-Hang em Bali, distrito de
Taipei, possuem abundantes
vasos de cerâmica e porce-
lana pré-históricos em suas
respectivas coleções.

Quase todos os primeiros
povos aborígenes de Taiwan
se dedicaram à arte de fabri-
car vasos em barro e muitas
dessas peças continuam exis-
tindo até hoje. Os membros da
tribo Tao que vivem atual-
mente na Ilha das Orquídeas,
próximo da costa de Taitung,
continuam a fabricar a cerâ-
mica tradicional, da mesma
forma como faziam seus an-
tepassados. O Museu Shung
Ye dos Aborígenes
Taiwaneses, situado em fren-
te ao Museu Nacional do Pa-

lácio em Waishuangsi, na ci-
dade de Taipei; o Departa-
mento de Antropologia da Uni-
versidade Nacional de Tai-
wan; e o Instituto de História
e Filologia da Academia Sínica,
possuem ricas coleções de
vasos em barro aborígene.

O povo Han que emigrou
da China para Taiwan trouxe
consigo técnicas tradicionais
de fabricação de vasos de
barro da China Continental.
Quando os holandeses gover-
naram Taiwan, eles contrata-
ram artesãos chineses para
confeccionar ladrilhos e te-
lhas para a construção de
castelos e igrejas na ilha. Al-
guns dos primeiros registros
do povo Han fazendo cerâ-
mica em Taiwan se encon-
tram em Tainan datando da
dinastia Ming, quando o fun-
cionário conselheiro de Zheng
Cheng-gong, Chen Yong-hua,
ensinou aos residentes locais
como cozinhar as telhas. A
recente escavação de anti-
gas peças de cerâmica no
povoado de Guiren, em
Tainan, confirmou que a ci-
dade foi o primeiro lugar em
Taiwan onde o povo Han fa-
bricou cerâmica. Hoje em dia,
é possível ver numerosas ru-
ínas de fornos redondos e em
forma de túnel em Miaoli,
Nantou, Tainan, Kaohsiung, e
inclusive em Taitung. Mais
ainda, as velhas casas espa-
lhadas nas zonas rurais da ilha
ainda possuem vasilhas gran-
des de cerâmica sob as va-
randas e urnas de cerâmica
em suas esquinas, as quais
servem como testamento do
desenvolvimento da cultura
da cerâmica e da porcelana
em Taiwan.
Fonte: Divisão de Informações
– Escritório Econômico e Cul-
tural de Taipei

Argila pode ser trabalhada para fazer vasos de qualquer forma

A arte de fabricar vasos está ligada à vida de gente comum

Com o objetivo de incenti-
var empresas brasileiras a re-
alizar negócios com fabrican-
tes de Taiwan, acontece nesta
segunda-feira (9 de março),
em São Paulo, o “Encontro
Empresarial Brasil e Taiwan”.
Uma grande comitiva de re-
presentantes de 70 marcas
chega do país asiático em visi-
ta que faz parte do 2009 Tai-
wan Expo Tour around South
América – jornada que visita-
rá alguns países da América
do Sul no mês de março (Chi-
le, Peru e Colômbia).

Na capital paulista, primei-
ra parada, o encontro será no
Hotel Caesar Park Faria Lima.
A programação é das 9h às
18h e se divide em duas par-
tes: Rodada de Negócios (reu-
niões individuais, sem horário
predefinido) e Show de Tec-
nologia (demonstração de pro-
dutos). A abertura será às

9h40, com apresentação dos
convidados. Está prevista ain-
da a participação do vice-mi-
nistro da Economia de Taiwan,
Sheng-Chung Lin.

As fabricantes são de di-
versos setores: componentes
eletrônicos, auto-peças e aces-
sórios, móveis, ferragens, pro-
dutos higiênicos, de seguran-
ça, têxtil, etc, e que podem ser
consultados no site http://
mission.taiwantrade.com.tw/
sa09. No Show de Tecnologia,
trazem novidades cinco mar-
cas famosas: Asus, D-Link,
MSI Computer, Genius e
Johnson Healthtech.

O Caesar Park Faria Lima
fica na Rua das Olimpíadas, 205,
na Vila Olímpia. A inscrição é
gratuita. O Encontro tem a orga-
nização do Taitra (Taiwan Trade
Center) do Brasil, e mais infor-
mações podem ser obtidas no
site www.taiwantrade.com.tw.

BRASIL-TAIWAN

Encontro traz mais de 70
empresários de Taiwan a SP

Escondida dos olhos da
metrópole, a Cooper Glicério,
com o apoio da Prefeitura
Municipal de São Paulo, reali-
za há 4 anos a reciclagem de
papéis, vidros e garrafas. O
entra e sai de carrinhos dura o
dia inteiro. É um trabalho can-
sativo que não para nunca com
o objetivo de encontrar um
destino correto para os resídu-
os recicláveis que se acumu-
lam pela cidade.

A cooperativa, localizada
sob do viaduto Glicério, possui
35 cooperados. O atual presi-
dente, Romeu Sergio Dias
Bueno, 53 anos de idade, téc-
nico em construção civil, tro-
cou o curso superior de enge-
nharia civil para ser catador de
lixo reciclável há dois anos.
“Hoje eu ajudo melhor as pes-
soas, limpando a cidade, me
sinto importante sendo um sim-
ples catador de lixo reciclável”,
comenta Romeu.

Através da coleta seletiva
é possível separar os materi-
ais recicláveis dos não reciclá-
veis. Isso quer dizer que uma
parte do lixo pode ser reapro-
veitada, deixando de se tornar
uma fonte de degradação para
o meio ambiente e tornando-

BAIRRO ORIENTAL

Cooper Glicério “limpa” as ruas da Liberdade há 4 anos
nhos. Não somos coitadinhos,
somos trabalhadores. Sei que
contribuo para a valorização da
limpeza pública e para formar
uma consciência ecologicamen-
te correta”, arremata Bispo.

Conscientização – De acor-
do com a cooperativa, só no
bairro da Liberdade são cole-
tados mais de 40 a 50 tonela-
das de materiais recicláveis
que viram matéria prima por
mês. A Cooper Glicério em sua
totalidade coleta 300 toneladas
de lixo recicláveis por mês. A
Cooper Glicério está buscan-
do parceria com o setor priva-
do para ampliar a implantação
de projetos de melhoria da
Coleta Seletiva.

Condomínio ou empresa que
tiver interesse em fazer a Co-
leta Seletiva e doações pode li-
gar para a Cooper Glicério no
telefone: 11/ 2771-3332.

se uma solução econômica e
social, passando a gerar em-
pregos e lucro.

Segundo o representante do
Comitê de Catadores da Cida-
de de São Paulo e Secretário
da Cooper Glicério, Sergio da
Silva Bispo, “contribuir para
diminuir a poluição do solo,
água e ar, melhora a limpeza
da cidade e a qualidade de vida
da população, prolonga a vida
útil de aterros sanitários, me-
lhora a produção de compos-
tos orgânicos, gera empregos
para a população não qualifi-
cada, gera receita com a co-

mercialização dos recicláveis”.
“Eu tenho orgulho de ser

catador de lixo reciclável, é o
meu ganha pão, meu sustento.
Cada um de nós catadores tem
o seu ponto de coleta e ganha-
mos por produção. Se engana
quem pensa que somos coitadi-

Localizada sob o Viaduto Glicério, cooperativa tem 35 cooperados

LUCI JUDICE YIZIMA
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PONTO DE ENCONTRO

Fundação Japão apresenta
quatro novas pesquisas

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

AFundação Japão e a
Associação Brasileira
de Estudos Japoneses

(ABEJ) apresentam mais qua-
tro novas pesquisas de disser-
tação de mestrado e tese de
doutorado de Estudos Japone-
ses, defendidas entre 2005 e
2008, no Brasil e no Japão.
Acontece no dia 18 de março,
das 19 às 22h, no Espaço Cul-
tural Fundação Japão, com ins-
crição prévia e gratuita, a se-
gunda etapa de apresentações,
iniciada em outubro de 2008,
devido ao grande número de
inscritos. O Ponto de Encon-
tro tem como objetivo divulgar
as novas pesquisas realizadas
na área de Estudos Japoneses,
bem como fortalecer o network
entre os pesquisadores da
área.

Confira os resumos das
pesquisas e os currículos dos
palestrantes:

Um jornal entre Brasil e Ja-
pão: a construção de uma
identidade para “japone-
ses” no Brasil e “brasilei-
ros” no Japão

A pesquisa enfoca o estu-
do antropológico da “identida-
de nipo-brasileira”, como nas
formas que esta identidade é
pensada pelos descendentes
de japoneses residentes no
Brasil como por aqueles que
migram para o Japão como
dekasseguis. Tendo como ma-
terial de estudo publicações
representativas da comunida-
de nikkei como matérias publi-
cadas em jornais e revistas, foi
possível através da análise tex-
tual e de pesquisa etnográfica
acessar algumas das maneiras
como os nikkeis se pensam e
são representados na mídia
atualmente.

Quem – Victor Hugo Kebbe
é mestre em Ciências Sociais
e Antropologia pela Universi-
dade Federal de São Carlos
(2008), onde desenvolve pes-
quisa para doutoramento na
mesma instituição, com o títu-
lo “Parentesco e relacionalida-
des entre dekasseguis no Ja-
pão”, explorando temas como
parentesco, migração transna-
cional dekassegui e famílias
transnacionais

O mangá como material al-
ternativo no ensino de japo-
nês como língua estrangei-
ra em nível de graduação

O objetivo central do tra-
balho foi discutir a relevância
e implicações do uso do man-
gá no ensino-aprendizagem do
japonês como língua estrangei-
ra em sala de aula de gradua-

Institute de Kyoto, com o mes-
tre Udaka Michishige. Seus
trabalhos buscam a fusão dos
universos do teatro nô e da
dança afro-brasileira e explo-
ram novas leituras e interpre-
tações da dança brasileira.

Entry Strategy and Perfor-
mance of Japanese Subsi-
diaries in Brazil (Estratégi-
as de Entrada de Mercado
e Desempenho das Subsidi-
árias Japonesas no Brasil)

A pesquisa teve como ob-
jetivo investigar os fatores que
auxiliaram no desempenho das
subsidiárias de multinacionais
japonesas instaladas no Brasil.
Neste estudo, foram utilizadas
três diferentes medidas de de-
sempenho que foram coletados
em diversos volumes do
diretório Japanese Overseas
Investment e do Anuário Em-
presas Japonesas no Brasil jun-
tamente com outras informa-
ções adicionais. Com a análi-
se estatística observou-se que
a forma de entrada no merca-
do local, a decisão de investi-
mentos seqüenciais no país, a
experiência acumulada pelas
empresas japonesas tanto no
Brasil como também em ou-
tros mercados internacionais,
gerou um impacto financeiro
positivo nas subsidiárias japo-
nesas em nosso país. Desta
forma, o estudo contribui para
a literatura em negócios inter-
nacionais ao investigar os in-
vestimentos japoneses em um
local fora do eixo dos países
desenvolvidos e asiáticos.

Quem – Mário Henrique
Ogasavara é doutor (2006) em
Administração pela Universi-
ty of Tsukuba, Japão, no
Graduate School of Informati-
on Systems and Engineering,
com pós-doutorado (2006-
2008) na National University
of Singapore, no Department
of Japanese Studies. Desen-
volve pesquisa relacionada
com a experiência de interna-
cionalização de empresas bra-
sileiras e do leste asiático.

PONTO DE ENCONTRO:
NOVAS PESQUISAS
QUANDO: 18 DE MARÇO, A PARTIR DAS

19H

ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO (AV. PAULISTA, 37, 1º ANDAR)
É NECESSÁRIO EFETIVAR INSCRIÇÃO PRÉVIA.
FAVOR ENVIAR NOME COMPLETO E E-MAIL

PARA INFO@FJSP.ORG.BR

SERÁ OFERECIDO O CERTIFICADO DE

PARTICIPAÇÃO AOS INTERESSADOS.
FAVOR SOLICITAR NO ATO DA INSCRIÇÃO.
MIAS INFORMAÇÕES:
TELS.: 11/3141-0843 / 3141-0110
SITE: WWW.FJSP.ORG.BR

ção. Para verificar a sua apli-
cação na prática, foram entre-
vistados todos os professores
de japonês das duas institui-
ções de ensino superior (IES)
públicas do RJ que ofereciam
o curso de japonês entre 2005
e 2007. Também foi realizada
uma oficina de leitura com alu-
nos do sexto período de uma
dessas IES. A revisão teórica
orientou-se a três aspectos: a)
noções de identidade, multi e
interculturalismo; b) caracteri-
zação de leitura e c) de histó-
rias em quadrinhos. Como re-
sultado, constatou-se que o
mangá é um gênero que favo-
rece o desenvolvimento tanto
da compreensão leitora, quan-
to de conteúdos sócio-culturais
da língua meta.

Quem – Nícia DamiãoTanaka
(Em co-autoria com Cristina de
Souza Vergnano Junger) é
mestre (2007) em Lingüística
pela Universidade Estadual do
Rio de Janeiro, ministrou au-
las de língua japonesa no Ins-
tituto Cultural Brasil-Japão
(2004-2005) e na Universida-
de Estadual do Rio de Janeiro
(2004-2005). Desenvolveu
pesquisa em ensino da língua
japonesa com o uso de man-
gá, explorando a questão de
identidade dos estudantes para
a conscientização do multicul-

turalismo e o do intercultura-
lismo

O dojô do BPI: lugar onde
se desbrava um caminho

Em O dojô do BPI: Lugar
onde se desbrava um caminho,
a bailarina-pesquisadora-intér-
prete realiza uma “escavação”
do próprio corpo, atravessan-
do várias camadas da história
nele gravada, bem como de
suas heranças culturais nipo-
brasileiras. A partir daí, elabo-
rou-se uma síntese de movi-
mentos significativos conquis-
tada na integração corporal, e
não numa idéia de corpo ou de
identidade. Tal escavação dá-
se no espaço laboratorial que,
no método BPI, recebe o nome
de dojo, procedimento dedica-
do à abertura de um caminho
interior. No dojo, quatro “dan-
ças” desabrocharam, as quais
serão apresentadas em DVD.

O método de pesquisa utili-
zado foi o BPI - Bailarino-Pes-
quisador-Intérprete, criado
pela Profa. Dra. Graziela Ro-
drigues.

Quem – Ângela Mayumi
Nagai é bailarina e mestra
(2008) em Artes pela Univer-
sidade Estadual de Campinas.
Bolsista da The Japan Foun-
dation e da Fundação Vitae,
estagiou no International Noh

DIVULGAÇÃO

A bailarina Ângela Nagai será uma das palestrantes

O jornalista
Gonçalo Silva
Júnior escreveu
um livro contando
a vida de Minami
Keizi. Minami
fundou a Editora
Edrel, em 1966,
que ficou como
um marco na his-
tória de quadrinho
brasileiro. A obra
está pronta desde
2007 a procura
de um editor. Se-
gundo o autor, foi
preciso 20 anos de pesquisa e
entrevistas. Espera encontrar
um editor este ano.

As revistas editadas pela
Edrel circularam de 1967 a
1973, revelando inúmeros de-
senhistas nikkeis como, por
exemplo, Cláudio Seto, recen-

temente falecido, que também
tem sua trajetória narrada no
livro. O estilo mangá no Brasil
começou ali.

Além de quase mil obras
publicadas de diversos assun-
tos, foi fundador de outras edi-
toras: HQ Competição e M&

C. Atualmente escreve sobre
horóscopo oriental em jornais
da capital.

No ano passado, ano do
Centenário da Imigração Japo-
nesa, foi um dos premiados
entre muitos outros nikkeis,
como Paulo e Roberto Tukue,
no 20 HQ MIX, com dois tro-
féus – Samurai – de Grande
Mestre de HQ – história em
quadrinhos. O troféu foi insti-
tuído para homenagear dese-
nhistas descendentes de japo-
neses. É a imagem do perso-
nagem Samurai do desenhista
Cláudio Seto, um dos homena-
geados, e foi esculpido por
Olintho Tahari. A HQ MIX é
o Oscar dos quadrinhos.

É a principal premiação na
categoria na América Latina,
patrocinada pela Associação
dos Cartunistas do Brasil. A

solenidade foi apresentada
pelo Serginho Groisman e
aconteceu em São Paulo, em
julho.

Minami já tem sua vida nar-
rada em um curta metragem
– Minami em Close-Up, do di-
retor Thiago Mendonça. Em
tamanho grande foi exibido em
Brasília, premiado no Festival
de novembro de 2008, como
melhor direção e ganhou men-
ção honrosa no festival de
Campo Grande (MS). Irá par-
ticipar no Festival Internacio-
nal de Barcelona, no fim de
março. Quem quiser o DVD
pode solicitar a
thiago.mendonca@uol.com.br.

O quadrinho completou 140
anos de história no Brasil e o
dia 30 de janeiro é o Dia do
Quadrinho Nacional.
(Shigueyuki Yoshikuni)

LITERATURA

Autor nikkei de quase mil obras terá sua vida contada em livro

Cláudio Seto(já falecido) e Minami Keizi, na
20ª edição do HQ MIX

ARQUIVO PESSOAL

Canto do
Bacuri

MARI SATAKE

Apesar de ter se passado
muito tempo, lembro-me mui-
to bem da última vez que es-
tivemos juntos. Como eu, ele
também gostava de caminhar
pelas ruas da cidade. Daquela
vez, não foi diferente. Assim
que nos encontramos, saímos
andando. Mas daquela vez, o
passeio estava bem diferen-
te dos muitos que já havíamos
feitos antes. Nós estávamos
tristes e sabíamos que algo
havia se rompido. Não hou-
ve brigas nem discussões.
Apenas me comunicou a de-
cisão tomada. Na semana
seguinte, partiria para o Ja-
pão. Já havia se desligado do
emprego, acertado a passa-
gem de ida e um posto de tra-
balho como operário no dis-
tante país.

Havíamos concluído a fa-
culdade no começo daquele
ano. Estávamos empregados
na área. Nunca consegui en-
tender as razões de seu pro-
cedimento. Fiquei chocada.
Falei que lá seria discrimina-
do, seria tratado como ser de
categoria inferior. Nada o
sensibilizava. Iria embora.
Sua decisão estava tomada.
Nada e nem ninguém o im-
pediria de partir.

E quem haveria de impe-
di-lo? Sem pais ou irmãos,
concluiu a faculdade com
muito esforço. Durante os
anos de estudo, para se man-
ter trabalhava de noite. O
curso era em período integral,
tínhamos aulas de manhã e de
tarde. Trabalhador e estudio-
so que era, logo que se for-
mou foi transferido para área
de sua formação. Tudo pare-
cia caminhar bem para ele.
No entanto, decidiu partir.

Partiu e por muitos anos
não deu notícias. Um dia, re-
cebi um cartão seu. Estava
em Hokkaido caminhando e
sentiu saudades da caminha-
das que fazíamos pelas ruas
de São Paulo. Em seguida,
por um tempo e de vez em
quando, trocávamos notícias.
Estava morando na mesma
região onde seus pais haviam
nascido. Mas, para os paren-
tes era como se não existis-
se. Para eles, não passava de
um estrangeiro aventureiro
que ali estava em busca de
alguns trocados.

Volta adiada
Dizia não se importar mui-

to com isso, aprendera desde
muito cedo a ser só. Agora,
estava bem. Tinha a sua pró-
pria família e um pequeno ne-
gócio que permitia uma vida
confortável. Seus planos
eram acumular um pouco
mais seu capital e retornar ao
Brasil. Achava que no Brasil
poderia oferecer uma vida
mais descontraída para sua
filha. Tinha saudades do ve-
rão e das praias brasileiras.

Ultimamente, com as notí-
cias preocupantes sobre os
brasileiros no Japão, tentei me
comunicar. Quis saber notíci-
as suas, seus planos de voltar
ao Brasil. Há meses, nenhu-
ma resposta. Nenhum sinal
que havia recebido minhas
mensagens. Agora, entendo
seu silêncio. Amigos em co-
mum trouxeram as notícias.
Seus negócios começaram a
andar para trás, as entradas
foram diminuindo, as contas
devidas aos credores não pa-
ravam de chegar. Suas reser-
vas foram se esvaindo. Para
sobreviver começou a vender
os poucos bens que havia con-
seguido. Para ajudar, veio a
crise. Se quisesse, um pouco
antes poderia ter voltado ao
Brasil. Não quis. Achou que
teria fôlego para se recuperar
e se reerguer. Ao se despedir
dos amigos que voltavam ao
Brasil no começo do ano, dis-
se que ainda não era a sua
hora de voltar. Agora, com
mulher e filha para cuidar, seu
dever era encontrar uma al-
ternativa ali mesmo.

Sem nada de consistente
para oferecer a elas não po-
deria simplesmente fazer as
malas e fugir da situação. Não
é o que deseja fazer e nem se
poderia imaginar que faria.
Desde menino, sempre tão
correto consigo mesmo e sem-
pre fazendo as suas difíceis
escolhas. Para alcançar o que
desejava, apenas trabalhava.
Nos cinco ou seis anos de
convivência nunca se queixou
ou lamentou sobre nada. Sem-
pre, diante de qualquer dificul-
dade, encarava os fatos e se
punha a trabalhar para rever-
ter os impedimentos que atra-
palhavam o seu caminho. Não
seria agora que esmoreceria.
Não, não esmorecerá.

Maricantodobacurijn@yahoo.com.br

Acaba de “sair do forno” o
mais recente livro do jornalis-
ta Shigueyuki Yoshikuni. “Úl-
timas Crônicas” (Editora Di-
nâmica, 44 páginas), o quinto
livro do autor – “Aspectos da
Imigração Japonesa” (1998),
“Primícias de um Insensato”
(1999), “Velório n o Carnaval”
(2001) e “No Limiar dos 100
Anos” (2007) – , é uma cole-
tânea de artigos publicados em
jornais da comunidade nipo-
brasileira, entre eles o Jornal
NIppak – muitas delas saíram
também na coluna que Yoshi-
kuni mantém no Correio de
Lins, periódico de sua região.
O prefácio é assinado pelo jor-
nalista Aldo Shiguti, do Jornal
Nippak, do qual Yoshikuni é
colaborador. A capa é uma ho-
menagem ao artista Cláudio
Seto (1944-2008), que ilustrou
também “Velório no Carnaval”,
de 2001.

O lançamento acontece no
próximo dia 14, por volta das
19h30, na Abcel. Após esse
dia, os interessados poderão

adquirir o exemplar, ao preço
de R$ 12,00 (incluindo o fre-
te), somente pelo telefone:
14/3522-4032.

Em “Últimas Crônicas”,
Yoshikuni convida o leitor a
uma viagem ora engraçada ora
séria. Em todas elas, suscita
reflexões. Como em “A Res-
saca do Centenário”. Há tam-
bém as divertidas “Divórcio à
Dekassegui” e “Finados”.

LITERATURA

Shigueyuki Yoshikuni lança
“Últimas Crônicas”

Capa do livro de Yoshikuni

REPRODUÇÃO
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EXPOSIÇÃO

“Kimonos & Quimonos” é tema
de exposição do MHIJB

Mostrar a transforma-
ção que ocorreu com
os imigrantes, que ti-

veram de adaptar suas
vestimentas às mudanças que
sofreram quando chegaram ao
Brasil, no encontro do moder-
no com o tradicional e as for-
mas e estilos novos que apa-
recem na expressão do vestu-
ário. Esse é o objetivo da ex-
posição denominada Kimonos
& Quimonos - Desconstrução
e Reconstrução do Vestuário
de Imigrantes Japoneses e
Grupos Nikkei, que acontece
até o dia 31 de março no Mu-
seu Histórico da Imigração
Japonesa no Brasil, instalado
na Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social (Bunkyo).

De acordo com a vice-di-
retora do museu, professora
Lili Kawamura, estarão expos-
tos na mostra, vários modelos
de quimonos, equipamentos
rústicos, máquinas de costura
antigas, painéis explicativos e
uma série de fotos e objetos.
A mostra que reflete o passa-
do dos imigrantes por meio de
seu vestuário, também aproxi-
ma a história do presente ao
refletir sobre a influência das
raízes japonesas nos estilistas
como Erika Ikezili, Fernanda
Yamamoto e Jun Nakao (eles
contarão com uma área reser-
vada para seus trabalhos), bem
como na juventude nikkei.

Haverá ainda uma área re-
presentando tendências de com-
portamentos e valores, onde es-
tarão expostas peças feitas por
cosplayers que participaram do
World Cosplay Summit. Várias
atividades serão realizadas
como dança; Bom Odori, artes
marciais, como o judô; além da
influência do mangá no quimono.
“Houve uma desconstrução do
quimono em uma outra verten-
te e uma reconstrução com o
passar dos tempos”, destacou a
vice-diretora.

Voltando no tempo Lili Ka-
wamura lembra que os primei-
ros japoneses no Brasil que usa-
vam quimonos tiveram que se
adaptar as condições locais,
como por exemplo, o trabalho
no campo os tecidos do Kiru-
mono (como eram chamados)
tiveram que ser cortados. A
exposição recebeu suporte de
profissionais da Universidade
de São Paulo (USP) como da
pesquisadora e vice-diretora
Madalena Hashimoto do Cen-
tro de Estudos Japoneses, atra-
vés de uma consulta. “Quere-
mos recuperar e trazer as pes-
soas da comunidade nikkei para
o museu. Chegou o momento
de darmos um passo a mais, o
Brasil está caminhando para
um país do futuro e isso depen-
de dos jovens”, defende.

museu precisa contar com pro-
fissionais como antropólogos.
Para tocar os objetivos depen-
demos de recursos financeiros
e humanos, para isso pretende-
mos trazer a comunidade para
o museu. Os Estados Unidos é
um exemplo de país porque em
qualquer cidade existem mu-
seus”, esclarece.

O diretor revelou que pela
primeira vez em 20 anos o mu-
seu fechou o balanço financeiro
com superávit grande por três
motivos: devido às doações pro-
cedentes do Japão, a mais sim-
bólica da Casa Imperial, no ano
das comemorações do Centená-
rio da Imigração Japonesa no
Brasil; pela competência da co-
missão de administração presi-
dida por Takeshi Kurihara; e pela
importância que a mídia deu ao
Centenário. “O museu está va-
lorizado pela Casa Imperial”,
ressalta Shozo Motoyama.

Para o diretor o museu tem
que ser vivo com a sociedade
participando para isso são ne-
cessários mecanismos de
interatividades. “Queremos
uma comunidade de empresas,
pessoas e profissionais interes-
sadas a participar das ativida-
des do museu ajudando com
recursos. Tentar o apoio da
comunidade nikkei e da socie-
dade paulista para que o mu-
seu seja do povo e da popula-
ção”, finaliza ele ao comentar
a proposta de remoçar o mu-
seu, formar especialistas para
trabalhar no local e fazer com
que os jovens se interessem
pelo museu.

(Afonso José de Sousa)

EXPOSIÇÃO “KIMONOS &
QUIMONOS”
QUANDO: 3 A 31 DE MARÇO (PODE SER

PRORROGADA EM ABRIL)
HORÁRIO: TERÇA-FEIRA À DOMINGO,
DAS 13H30 ÀS 17H30
ONDE: MUSEU HISTÓRICO DA IMIGRAÇÃO

JAPONESA NO BRASIL - SOCIEDADE

BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA E DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL (BUNKYO) RUA SÃO

JOAQUIM, 381 - 9º ANDAR - SÃO PAULO.
INFORMAÇÕES: 3208-5519 OU

MUSEU@BUNKYO.ORG.BR

INGRESSOS: CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS

PAGAM R$ 1,00. CRIANÇAS ACIMA DE 12
ANOS OU ESTUDANTES COM CARTEIRINHA

PAGAM R$ 2,50. ADULTOS E INTEIRA: R$
5,00. IDOSOS ACIMA DE 65 ANOS E

CRIANÇAS ATÉ 5 ANOS NÃO PAGAM

INGRESSO.

Museu tem superávit pela
primeira vez em 20 anos –
“O museu sem profissionais é
um museu morto, mas graças
aos nikkeis ele conseguiu sub-
sistir”, a declaração é do Di-
retor do Museu da Imigração
Japonesa no Brasil, professor
Shozo Motoyama, ao revelar
que muitos objetivos ainda não
foram alcançados como a cri-
ação do departamento de pes-
quisas; e das áreas de restau-
ro e educacional voltada para
publicações. “Até agora so-

mos um país sem memória
porque não soubemos preser-
var. Uma das funções impor-
tantes do museu é preservar a
memória e os objetos para se
inserir na sociedade. O Japão
tem o sentimento de preservar,
temos que ter orgulho do nos-
so passado”, explicou.

Segundo Shozo Motoyama
o museu deixou de contribuir na
área educacional da sociedade
por não contar com especialis-
tas entre eles museólogos de-
vido à falta de recursos. “O

No encontro do moderno com o tradicional, novos estilos surgiram

JORNAL NIPPAK

Os diretores do museu Lili Kawamura e Shozo Motoyama

Mostra, que reflete o passado, também aproxima o presente

ORQUÍDEAS

Bunkyo recebe 80ª Exposição
da Associação Orquidófila

A Associação Orquidófila
de São Paulo (Aosp) realiza
nos dias 13, 14 e 15 de março
(de sexta a domingo), a 80ª
Exposição de Orquídeas, o
maior evento do segmento em
São Paulo, que acontecerá nas
dependências do Bunkyo (So-
ciedade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência So-
cial), no bairro da Liberdade,
em São Paulo.

Muito aguardado por apre-
ciadores de orquídeas, o even-
to tem uma expectativa de pú-
blico de 30 mil pessoas. Cerca
de 150 colecionadores, agru-
pados em dezenas de associa-
ções orquidófilas de diversas
cidades, devem expor em tor-
no de 1200 plantas.

Com a proximidade do Ou-
tono, os destaques serão as
cobiçadas Miltonias e
Cattleyas Labiatas, espécies
brasileiras de formas exube-
rantes e cores vibrantes, que
são as mais procuradas para
presentear e decorar. Por vol-
ta de 1885, orquidófilos come-
çaram a fazer os primeiros cru-
zamentos de Cattleyas, técni-
ca chamada de hibridação, que
resulta em plantas cada vez
mais belas e encantadoras,
muito comuns atualmente.

Existem ainda as chamadas
micro orquídeas, cujas flores
têm menos de 1 centímetro, in-
dependente do tamanho da
planta. Pelo menos a metade
de todas as orquídeas existen-
tes no mundo é considerada
micro orquídea. Essas plantas
não são muito conhecidas pelo
público leigo, pois por causa da
falta de interesse comercial elas
dificilmente são encontradas à
venda, embora sejam muito

apreciadas por colecionadores.
Estas curiosas espécies serão
outro destaque da exposição,
que deve contar com aproxima-
damente 100 exemplares de
micro orquídeas.

Durante os três dias da ex-
posição haverá venda de
substratos, livros sobre cultivo,
vasos e orquídeas com preços
a partir de R$ 5,00 (mudas de
1 ou 2 anos de idade, que de-
vem florescer em 2 anos) até
R$ 40,00, já floridas. Orquíde-
as de coleção também estarão
à venda e podem custar até R$
600,00. Serão promovidas au-
las gratuitas de cultivo com pelo
menos 4 orquidófilos diferen-
tes, sem necessidade de ins-
crição.

80ª EXPOSIÇÃO DE
ORQUÍDEAS
QUANDO: DE 13 A 15 DE MARÇO, DAS

9H ÀS 19H

ONDE: BUNKYO

(RUA SÃO JOAQUIM, 381, LIBERDADE)
AULAS GRATUITAS SOBRE CULTIVO DE

ORQUÍDEAS TODOS OS DIAS ÀS 10H, 14H E
16H (NÃO É NECESSÁRIO FAZER INSCRIÇÃO)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3208-1755

DIVULGAÇÃO

Exposição da Aosp deve reunir mais de 1200 plantas no Bunkyo

Dois jovens com-
pletamente inexperi-
entes na cama um dia
se conhecem por meio
de um encontro arran-
jado com finalidades
matrimoniais, conheci-
do no Japão como
“omiai”. Eles se ca-
sam e juntos apren-
dem a satisfazer seus
desejos sexuais. Futari
H, o mangá recordis-
ta em vendas  no Ja-
pão, chega ao Brasil
pela Editora JBC.

O mangá criado
por Katsu Aki é suces-
so em diversos países.
No Japão foi apelida-
do de “Guia do Sexo”,
nos Estados Unidos, a
comédia erótica co-

ANIME E MANGÁ

Comédia erótica desmistifica de maneira
bem-humorada os tabus do sexo

REPRODUÇÃO

meçou a circular sob o curio-
so e sugestivo nome de “Man-
ga Sutra”. Já na Alemanha, o
título ganhou um nome mais ro-
mântico: “Manga Love Story”.
Também foi lançado na Espa-
nha como “Yura y Makoto”.

Ao contrário dos mangás
eróticos voltados exclusiva-
mente para o público masculi-
no, em que há situações que
exploram mais as fantasias
sexuais dos homens, Futari H
apresenta um tom mais sutil,
romântico até, sem deixar de
lado a sensualidade, tornando
a leitura agradável também
para as mulheres.

FUTARI H
AUTOR: KATSUAKI NAKUMURA

PÁGINAS: 88 PÁGINAS

PREÇO: R$ 6,90Mangá criado por Katsu Aki
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SOFTBOL

Marília quebra hegemonia do
Paraná na 7ª Taça Tiemi Yajima

Aequipe de Marília con-
quistou o título do 7º
Torneio Início de

Softbol Feminino Interclubes
Mirim (10 a 12 anos) – Taça
Tiemi Yajima, ao derrotar a
equipe do Nippon Blue Jays,
por 7 a 5, na final disputada no
último dia 1º, no Centro de
Treinamento da Yakult/CBBS,
em Ibiúna (SP).

A terceira colocação ficou
com Atibaia, que venceu Nik-
key de Santo Amaro por 21 a 1.

Para chegar à decisão,
Marília superou o Cooperco-
tia por 11 a 0 e o Gigante por
10 a 0 na fase classificatória.
Na semifinal, passou por
Atibaia por 8 a 1.

A competição, que abre o
calendário de atividades ofici-
ais da modalidade da Confe-
deração Brasileira de Beisebol
e Softbol, contou com a parti-
cipação de dez equipes:
Atibaia, Coopercotia, Gigante,
Marília, Nippon Blue Jays, Nik-
key Santo Amaro, Tozan
(Campinas), Nikkey Curitiba,
Central Glória (Curitiba) e
Acema (Associação Cultural
e Esportiva de Maringá).

A conquista da garotada
mariliense interrompeu uma
sequência de cinco títulos con-
secutivos levantados por equi-
pes do Paraná (quatro do
Nikkei Curitiba e um do Cen-
tral Glória). E os destaques
desta última edição ficaram
para as atletas Anna Carolina
Fukase (Marília), eleita a Me-
lhor Jogadora do Campeona-
to, e Erika Mizutani (Nippon
Blue Jays), premiada como a
Jogadora Mais Eficiente.

Segundo o idealizador do
evento, Nelson Yajima, “a
cada ano que passa a compe-

Atletas, comissão técnica e pais da equipe de Marília posam para foto junto com os troféus conquistados

DIVULGAÇÃO/CBBS

Fernando Fukuda, de Marília, recebe o troféu de
Técnico Campeão das mãos de Nelson Yajima

Uma das marcas registradas do torneio é a
distribuição de lembranças a todas participantes

A atleta Anna Carolina Fukase, de Marília, recebe o troféu de
Melhor Jogadora do Campeonato

FASE FINAL
01/03 (Domingo)

Chave Ouro
Marília 8 x 1 Atibaia (Semifinal)
Nippon Blue Jays 12 x 5 Nikkey

Santo Amaro (Semifinal)
Atibaia 21 x 1 Nikkey Santo

Amaro (3º lugar)
Marília 7 x 5 Nippon Blue Jays

(Final)
Chave Prata

Maringá 12 x 2 Tozan
Coopercotia 9 x 4 Maringá
Tozan 0 x 10 Coopercotia

Chave Bronze
Central Glória 0 x 14 Nikkei

Curitiba
Gigante 1 x 16 Nikkei Curitiba
Central Glória 14 x 9 Gigante

FASE CLASSIFICATÓRIA
28/02 (Sábado)

Grupo A
Nikkei Curitiba 4 x 20 Nippon

Blue Jays
Maringá 13 x 3 Tozan

Nippon Blue Jays 15 x 5
Maringá

Nikkei Curitiba 12 x 13 Tozan
Grupo B

Coopercotia 0 x 11 Marília
Gigante 1 x 11 Coopercotia

Gigante 0 x 10 Marília
Grupo C

Nikkey Santo Amaro 12 x 10
Atibaia

Central Glória 11 x 16 Nikkey
Santo Amaro

Central Glória 0 x 15 Atibaia

R E S U L T A D O S

tição fica melhor”. “A gente
pode constatar que tudo deu
certo ouvindo os comentários

que involuntário contra uma
adversária, tirou o brilho da
festa.

“Sabemos que o diferenci-
al é diferenciado e proporcio-
na momento de confraterniza-
ção. Por sinal, é justamente
esse o objetivo do torneio, ou
seja, promover a confraterni-
zação entre jogadoras e fami-
liares”, destacou Yajima, ante-
cipando que já está olho em
2010.

O torneio foi criado com o

de quem participou e, para nos-
sa felicidade, todos elogiosos”,
explica Yajima, lembrando que

nem mesmo o incidente envol-
vendo uma jogadora de Marília,
que se machucou após um cho-

objetivo de prestar uma home-
nagem a Tiemi Yajima, que teve
sua vida abreviada em 1994,
então com 11 anos, vítima de
uma doença. Tiemi tinha seis
anos quando conheceu o
softbol. Na época, ela jogava
nas categorias de base do
Shida. Sua luta pela vida e seu
amor pelo esporte germinaram
e deram frutos com essa justa
homenagem prestada por seus
familiares e amigos.

(Aldo Shiguti)

BEISEBOL INTERNACIONAL

Brasileiro disputará o World Baseball Classic pela Itália
O beisebol brasileiro terá

em campo um representante
no World Baseball Classic, um
dos mais importantes campe-
onatos do beisebol internacio-
nal: o arremessador Tiago
Felipe da Silva, que defenderá
a seleção da Itália na compe-
tição mundial.

Tiago, que tem 23 anos,
obteve a naturalização italiana
em 2008 e acabou convocado
pelo técnico Mike Hargrove
para integrar a delegação ita-
liana, que fez a preparação
para o World Baseball Classic
na Flórida (Estados Unidos).

Na semana passada, as se-
leções realizaram os últimos
cortes no elenco e apresenta-
ram a lista final da delegação.
O nome de Tiago se manteve
na delegação italiana e ele já
se encontra em Toronto (Ca-
nadá), onde a Itália disputará
a Primeira Fase do Mundial –
a estreia será contra a forte
seleção da Venezuela, neste
sábado (7)

“Não ficamos surpresos em
ver o Tiago confirmado para a
disputa do World Baseball
Classic. Mesmo brigando por
uma vaga contra atletas que
atuam na Major League

a cada três anos, é promovido
pela Major League Baseball e
pela Federação Internacional
de Beisebol. Em 2006, o Ja-
pão conquistou o título da edi-
ção inaugural derrotando Cuba
na final.

Carreira – Natural de Suza-
no (SP), onde começou a jo-
gar beisebol ainda criança,
Tiago sempre se destacou nas
competições no Brasil e seu
nome era constantemente re-
lacionado nas convocações da
Seleção Brasileira desde as
categorias de base. Em 2003,
Tiago atuou de defensor-inter-
no e arremessador pelo Brasil
na disputa da Copa do Mundo
de Beisebol, em Cuba, na qual
os brasileiros obtiveram uma
inédita 7ª colocação, quase
derrotando a imbatível seleção
cubana na fase de quartas-de-
final.

Em 2004, Tiago arriscou-se
no beisebol profissional de Tai-
wan, mas acabou não sendo
aprovado no período de testes.
Assim, surgiu a oportunidade
de jogar profissionalmente na
Itália, onde segue atuando até
hoje pela equipe T & A San
Marino.

Baseball (a bilionária Liga Pro-
fissional Americana), sabemos
do potencial que o Tiago tem.
Agora esperamos ver ele em
campo, representando o beise-
bol brasileiro nesse que é con-
siderado o ‘Campeonato Mun-
dial dos Profissionais’”, disse
Carlos Sugimoto, diretor-técni-
co da Confederação Brasileira
de Beisebol e Softbol.

O dirigente salientou a im-
portância do World Classic
Baseball, competição que, di-
ferente da disputa dos Jogos
Olímpicos e de Campeonatos
Mundiais, conta com a presen-
ça de atletas das principais li-
gas profissionais do mundo,
como Estados Unidos, Japão,
Coréia do Sul e Venezuela. O
campeonato, que é disputado

Tiago (à direita), com o italiano Piazza (centro) e o brasileiro Camargo

DIVULGAÇÃO

“Arremessos Vencedores” é
o título do livro biografia que
aborda a carreira do jogador de
beisebol Kleber Tomita Ojima
lançado oficialmente no dia 5 de
março, em São Paulo. Elabo-
rado pelo jornalista e escritor
Nivaldo Marangoni, a obra re-
lata as lições de vida do jogador
que começou a carreira profis-
sional no Brasil, País onde a
modalidade ainda é pouco co-
nhecida e praticada. O livro re-
trata a trajetória do atleta desde
os primeiros passos no Tozan,
de Campinas, a transferência
para a equipe de Mogi das Cru-
zes, o contrato profissional na
Ásia, até a participação em três
Jogos Pan-Americanos com a
Seleção Brasileira, onde atua
como auxiliar técnico.

Kleber Ojima espera que os
leitores saibam mais sobre a sua
carreira e vivência como joga-
dor de beisebol. “O livro tem
muitos depoimentos de amigos
do esporte como Mitsuiyoshi
Sato, técnico da seleção brasi-
leira; Estevão Sato, fisiotera-
peuta e vice-presidente da Con-
federação Brasileira de Beise-
bol e Softbol e outros”, afirmou.
Duas mil cópias já estão sendo
vendidas em algumas livrarias
de São Paulo e Mogi das Cru-

BEISEBOL/LITERATURA

“Arremessos Vencedores”
retrata carreira de Kleber Ojima

zes, e também durante os cam-
peonatos de beisebol que serão
realizados este ano no Brasil ao
preço de R$ 20,00.

O principais títulos de Kleber
Ojima são: campeão sul-ameri-
cano adulto 2005; hexacampeão
da Taça Brasil adulto; bicam-
peão brasileiro adulto. Principais
premiações individuais: melhor
arremessador (All Star Team)
e arremessador com melhor
média de vitórias da Copa do
Mundo de Beisebol Adulto 2003;
prêmio COB (Atleta do Ano Bei-
sebol) 2003; três vezes melhor
jogador e arremessador da Taça
Brasil Adulto.

Ojima atuou no beisebol da Ásia

DIVULGAÇÃO
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Sudoeste confirma favoritismo
no 31º Campeonato Paulista

Aequipe Sudoeste foi a
grande campeã do 31º
Campeonato Paulista

Mirim e Infanto-Juvenil de
Sumô, competição realizada no
dia 1º de março, no dohyo do
Centro Esportivo “João Luiz
Guarda”, o “Buracão”, na Es-
tância Turística de Salto (dis-
tante cerca de 100 km da Ca-
pital). No masculino, Sudoes-
te ficou em primeiro com 75
pontos, seguido pela Paulista
(24), Nova Central (23) e Nor-
te (22). No feminino, a equipe
Sudoeste sagrou-se campeã ao
contabilizar os mesmos 75
pontos. A segunda colocação
ficou com a equipe Norte (18),
com Grande ABC (15) em ter-
ceiro e Nova Central (10) na
quarta colocação.

Na disputa individual, des-
taques para Maria Domingues,
da Sudoeste, que faturou o tí-
tulo entre as mulheres na ca-
tegoria juvenil, e Gabriel Fer-
nandes, de Santo Amaro, que
ficou em primeiro entre os ho-
mens. A competição reuniu a
participação de sete setores
(Sudoeste, Norte, Nova Cen-
tral, ABC, Santo Amaro, São
Paulo e Paulista) e teve cober-
tura exclusiva do Jornal
Nippak.  O destaque ficou por
conta da equipe Paulista, que
retornou às competições após
um hiato de quatro anos.

A cerimônia de abertura
contou com as presenças de
diversas personalidades e au-
toridades, entre elas o vice-pre-
feito de Salto, Juvenil Cirelli
(PT), o secretário municipal de
Esportes, Jair Hernandez, o
vice-presidente do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social), Elzo Sigueta; e o
vice-presidente do Kenren (Fe-
deração das Associações de
Províncias do Japão no Bra-
sil), Keiji Kato.

Em seu discurso, o presidente
da Federação Paulista de Sumô,
Oscar Morio Tsuchiya, disse
que a cidade de Salto foi esco-
lhida para sediar a competição
“devido ao grande sucesso obti-
do em anos anteriores, quando
recebeu o Paulista”. Morio des-
tacou também a participação
dos atletas da Paulista, “que veio
totalmente renovada”.

Representando o Bunkyo,

Elzo Sigueta lembrou os cem
anos de imigração japonesa afir-
mando que “os japoneses deram
inúmeras contribuições ao Bra-
sil”. “O sumô foi uma delas”,
observou Sigueta, acrescentan-
do que “o esporte está retornan-
do com força total”.

Já o vice-prefeito de Salto,
Juvenil Cirelli, elogiou a con-
tribuição da comunidade nikkei
para o desenvolvimento da re-
gião e destacou a importância
do sumô para a formação “não
só de atletas como também de
verdadeiros cidadãos”.

“São poucos que conseguem
ser campões e galgar o cami-
nho do profissionalismo. No en-
tanto, o mais importante é que
através do esporte agregamos
valores como a disciplina e o
respeito. É por isso que fazemos
questão de tocar os hinos nacio-
nal e do município em todos os
eventos”, disse Cirelli, que apro-
veitou para convidar os presen-
tes a conhecerem os pontos tu-
rísticos da região.

“Salto é um lugar especial
com atrações como o Comple-
xo Turístico da Cachoeira, o
Memorial do Rio Tietê, o Mi-
rante, a Ponte Pênsil e a Con-
cha Acústica”ganhou uma pla-
ca da Federação Paulista de
Sumô e da Confederação Bra-
sileira de Sumô e convidou os
presentes a conhecerem os
pontos turísticos do município.

(Aldo Shiguti)

Um antiga reivindicação
da comunidade nipo-brasilei-
ra da cidade de Salto (SP) se
tornou realidade. Em reunião
realizada nesta quarta-feira
(4), foi oficializada a criação
da  Associação Nipo-Brasi-
leira de Salto (Anibras). O
ex-vereador do município,
Claudio Terasaka comanda-
rá a nova diretoria. Segundo
o presidente da Associação
Comercial de Salto e um dos
idealizadores da associação,
Paulo Takeyama, a criação
de uma entidade nikkei con-
solida definitivamente a inte-
gração dos nikkeis na socie-
dade saltense.

“Nos reunimos a cada 45
dias e já vínhamos organizan-
do atividades como a própria
realização do campeonato de
sumô, mas de forma voluntá-
ria”, explicou Takeyama, lem-
brando que, “a semente es-
tava viva e germinou no na o
passado por ocasião das co-
memorações do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil”. “Realizamos um
evento com shows artísticos
e comidas típicas na Praça
XV de Novembro, a princi-
pal da cidade, e sentimos não
só necessidade como tam-
bém percebemos que era um
sonho viável”, conta Takeya-
ma, acrescentando que, por
iniciativa do ex-vereador
Cláudio Teresaka, a Câmara
Municipal da Estância Turís-
tica de Salto aprovou no ano
passado projeto de lei que
cria o Dia da Imigração Ja-
ponesa. “A data já faz parte
do calendário de atividades
de Salto”, orgulha-se Take-
yama, afirmando que ele in-
tegrou diversas comitivas de
Salto em visita a São Paulo

com o objetivo de estreitar
relações com o Bunkyo (So-
ciedade Brasileira de Cultu-
ra Japonesa e de Assistência
Social) e conhecer de perto
o funcionamento de uma en-
tidade nipo-brasileira.

A criação de uma entida-
de nikkeis não é a única novi-
dade da comunidade nikkei de
Salto. Em breve, ela planeja
comemorar também a inaugu-
ração do Centro Ítalo-Nipo-
Brasileiro. Como o próprio
nome sugere, trata-se de uma
entidade destinada a irradiar
cultura das três etnias com di-
reito a edificações caracterís-
ticas de cada país. O projeto,
que deve ser bancado por um
empresário nikkei de São Pau-
lo, já está em fase bastante
avançada. “Já temos o terre-
no e a parte burocrática está
em trâmite”, diz Takeyama.

Namoro – Para o vice-pre-
feito de Salto, Juvenil Cirelli,
“a criação da Associação
Nipo-Brasileira de Salto e o
projeto do Centro Cultura Ítalo
Nipo-Brasileiro mostram que
a comunidade nikkeis saltense
“não é só sumô”. “A presen-
ça japonesa no município é
marcante e esperamos estrei-
tar ainda mais nossos laços
daqui para frente”, disse
Cirelli, lembrando que o “na-
moro” entre a Prefeitura de
Salto e a comunidade nikkei
“esquentou” a partir da admi-
nistração do prefeito José Ge-
raldo Garcia – ambos foram
reeleitos para mais um man-
dato. “A instalação da fábrica
Kanjiko do Brasil, que presta
serviços para a Toyota, abriu
muitos canais para esse diá-
logo”, afirmou Cirelli.

(Aldo Shiguti)

Comunidade nikkei de Salto,
enfim, ganha associação

Paulo Takeyama, presidente da Associação Comercial

ALDO SHIGUTI

O presidente da Federação Paulista de Sumô, Oscar Morio Tsuchiya durante o Juramento do Atleta

HELIO TAKIO OTAKI

Dohyo de Salto: competição esquentou dentro e fora da arena

Competição reuniu os melhores atletas da categoria infanto-juvenil

A crise financeira mundial
que atormenta a vida de mi-
lhares de dekasseguis pode tra-
zer alento e perspectivas de
dias melhores para o sumô.
Calma, não é o caso de torcer
contra ninguém. A ideia é sim-
ples. “Assim como a maioria
dos esportes amadores, tam-
bém o sumô está passando por
uma fase de retração, com
queda no número de pratican-

tes. Regiões como a Noroes-
te, por exemplo, a cada ano que
passa tem menos praticantes”,
diz o presidente da Federação
Paulista de Sumô, Oscar Morio
Tsuchiya.

E a “reviravolta” pode
acontecer ainda este ano, com
o retorno forçado de milhares
de famílias que optaram pelo
Japão como alternativa para
fazer seu pé-de-meia. “O

sumô é o esporte que mais se
associa ao Japão e quando os
brasileiros voltam de lá é até
natural que procurem o sumô,
até porque o Brasil é o país que
pratica o sumô mais puro, isto
é, mais próximo dos japone-
ses”, diz Morio, afirmando que
a FPS também desenvolve um
trabalho de divulgação na ten-
tativa de massificar o sumô no
País.

“Através de uma parceria
com o Sesc, estamos tentando
popularizar o sumô realizando
apresentações no Estado,
como no Sesc de Bauru. É
também uma forma de tirar o
sumô do âmbito da Capital.
Um exemplo é a realização do
campeonato Paulista em Sal-
to. Para isso, contamos com o
apoio da Prefeitura local, que
não tem medido esforços na

formação de novos atletas”,
destaca, acrescentando que o
trabalho inclui ainda intercâm-
bio com outros Estados.
“Como o que fazemos com o
Paraná. Londrina está
reativando seu departamento
de sumô e vem participando
com freqüência de nossas
competições. Por isso, nada
mais justo que reconhecermos
esse esforço”, diz Morio, ex-

plicando que a Federação Pau-
lista participará do Campeona-
to Sul-Brasileiro, que será re-
alizado nos dias 27 e 28 de
março, na cidade de Londrina.

(Aldo Shiguti)

Presidente da Federação Paulista prevê “reviravolta” com ex-dekasseguis
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Uma das gratas surpresas
do Campeonato Paulista Mi-
rim, Infantil e Juvenil de Sumô,
realizado no dia 1º de março,
no dohyo do “Buracão”, na
Estância Turística de Salto, foi
a presença da equipe Paulis-
ta. Ausente nos últimos cam-
peonatos, a Paulista esteve
representado em Salto com
dez atletas no masculino. E
mostrou sua força ao conquis-
tar a segunda colocação na
classificação geral, atrás ape-
nas da favorita Sudoeste. Para
o treinador da equipe, Moisés
Augusto Rodrigues, de 25
anos, a intenção é voltar defi-
nitivamente no cenário de

competições. “Não sabemos
os motivos que nos levaram a
ficar ausentes por tanto tem-
po, mas nesse período não pa-
ramos de treinar”, explica
Moisés, lembrando que ele
próprio, que conquistou títulos
nas categorias mirim e infan-
til, teve que abandonar o sumô
por causa dos estudos.

Para competir no campe-
onato, os sumotoris da Paulis-
ta contaram com apoio da
Prefeitura Municipal de
Pompéia – a equipe é forma-
da ainda por atletas de Tupã
e Marília. “Aproveitamos o
Paulista para avaliarmos nos-
so atual estágio. Foi uma es-

pécie de laboratório para ou-
tras competições”, diz Moisés,
explicando todos os lutadores
que estiveram em Salto prati-
cam também o judô. “O sumô
completa o judô porque forta-
lece os quadris”, esclarece
Moisés, explicando que atual-
mente os treinos acontecem
três vezes por semana (as ter-
ças, quintas e sábados), na
academia de judô da Associ-
ação Cultural e Esportiva de
Pompéia. “Futuramente, a
idéia é unificarmos os treina-
mentos com Marília, que pos-
sui um dohyo”, comenta
Moisés.

(Aldo Shiguti)

Equipe Paulista mostra força e
fica em 2º no masculino

Equipe Sudoeste conquistou as primeiras colocações no masculino e também no feminino

F E M I N I N O
I N D I V I D U A L

MIRIM C
1º) Maria E. Ferreira (Norte)
2º) Fernanda Soares (Sudoeste)
3º) Pamela de Camargo (Sudoeste)
3º) Hellen Ferreira (Nova Centrl)

MIRIM B
1º) Katheen Paiva (Sudoeste)
2º) Lais Bisan (Norte)
3º) Camila Coelho (Nova Central)
3º) Anne Pires (Sudoeste)

MIRIM A
1º) Rafaeli Alves (Sudoeste)
2º) Larissa Maciel (Sudoeste)
3º) Natalia do Prado (Sudoeste)
3º) Jessica Machado (Sudoeste)

INFANTIL
1º) Doroteia da Costa (Sudoeste)
2º) Ellen Rodrigues (Sudoeste)
3º) Juliana Rodrigues (Sudoeste)
3º) Rafaela da Cruz (Norte)

JUVENIL
1º) Maria R. Domingues (Sudoeste)
2º) Rubia de Campos (Grande ABC)
3º) Barbara Azevedo (Grande ABC)
3º) Ionara de Souza (Sudoeste)

P O R  E Q U I P E S
MIRIM

1º) Sudoeste B
2º) Nova Central
3º) Sudoeste A
3º) Norte

INFANTIL
1º) Sudoeste A
2º) Sudoeste B
3º) Norte

JUVENIL
1º) Grande ABC
2º) S. Paulo
3º) Sudoeste

CONTAGEM GERAL DE PONTOS
1º) Sudoeste 75
2º) Norte 18
3º) Grande ABC 15
4º) Nova Central 10

M A S C U L I N O
I N D I V I D U A L

MIRIM C
1º) Francisco Junior (Norte)
2º) João Moreira Neto (Sudoeste)
3º) Leonardo Barbosa Silva (Sudoeste)
3º) Rubens Silvério (Sudoeste)

MIRIM B
1º) Mateus Dias Barbosa (Sudoeste)
2º) João Vitor Cursi (Paulista)
3º) Luciano Soares (Sudoeste)
3º) Leonardo Souza (Paulista)

MIRIM A
1º) Edwin Taves (Sudoeste)
2º) Caio Cesar da Silva (Nova Central)
3º) Bruno da Silva (Sudoeste)
3º) Hideki Nakamura (Grande ABC)

INFANTIL B
1º) Lucas Aburaya (S. Paulo)
2º) Guilherme Fagundes (Norte)
3º) Gustavo Katsuki (Sudoeste)
3º) Moriichi Miyahira (S. Paulo)

INFANTIL A
1º) Diego Nunes (Grande ABC)
2º) Rafael Kokumae (Paulista)
3º) Tomas Mocruha (Sudoeste)
3º) Rafael Ferreira (Sudoeste)

JUVENIL

R E S U L T A D O S
1º) Gabriel Fernandes (Sto. Amaro)
2º) Gabriel Kudo (Sto. Amaro)
3º) Suleima Oweis (Sto. Amaro)
3º) Danilo Chiba Toledo (Sudoeste)

P O R  E Q U I P E S
MIRIM C

1º) Sudoeste
2º) Norte
3º) Grande ABC

MIRIM B
1º) Sudoeste
2º) Paulista

MIRIM A
1º) Nova Central
2º) Sudoeste
3º) Grande ABC

INFANTIL B
1º) Sudoeste
2º) Nova Central
3º) S. Paulo
3º) Norte

INFANTIL A
1º) Paulista
2º) Grande ABC
3º) Sudoeste
3º) Nova Central

JUVENIL
1º) Sto. Amaro
2º) Sudoeste
3º) Norte

CONTAGEM GERAL DE PONTOS
1º) Sudoeste 75
2º) Paulista 24
3º) Nova Central 23
4º) Norte 22
5º) Grande ABC 21
6º) Sto. Amaro 20
7º) S. Paulo 11

Premiação da categoria Mirim B Individual Premiação da categoria Mirim A Individual

Premiação da categoria Juvenil Individual Santo Amaro ficou com o troféu “Equipe Juvenil”

Equipe Infantil da Paulista ficou em 2º lugar Premiação da categoria Mirim C Individual

Premiação da categoria Infantil Individual Premiação da categoria Juvenil Individual

Premiação da categoria Mirim B Individual Premiação da categoria Mirim A Individual

 ABC sagrou-se campeã no Juvenil por Equipe Premiação da categoria Mirim C Individual

Premiação da categoria Infantil B Individual Premiação da categoria Infantil A Individual

FOTOS HÉLIO TAKIO OTAKI
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Pavilhão Japonês comemora o Dia das Meninas

OPavilhão Japonês pro-
move, nos dias 7, 8 e
11 de março, uma sé-

rie de eventos culturais para
comemorar o Hina Matsuri, o
Dia das Meninas, que no Ja-
pão é celebrado no dia 3 de
março. O Hina Matsuri, que na
tradição japonesa é uma espé-
cie de ritual para desejar saú-
de e crescimento feliz às me-
ninas, foi a fonte de inspiração
para organizar vários eventos
culturais. Estes, não só para as
meninas, como também aos
meninos e aos adultos.

Para esta quinta edição do
festival, o Pavilhão Japonês
organizará exposições e ofici-
nas de arte. O grande desta-
que é a exposição de Kokeshi,
que são as tradicionais bone-
cas japonesas de madeira, de
corpo cilíndrico, cabeça redon-
da e que não possuem braços
ou pernas. Algumas trazem
feições infantis, outras adultas,
e são adornadas com pinturas
pelo corpo.

As bonecas de madeira que
serão apresentadas neste 5º.
Festival das Meninas fazem
parte das coleções do artista
plástico Caíto, Fundação Ja-
pão, Associação Aomori
Kenjin do Brasil, Associação
Hokkaido de Cultura e Assis-
tência, Associação Miyagi
Kenjinkai do Brasil, Associa-
ção Fukushima Kenjin do Bra-
sil, Associação Cultural e As-
sistência Iwate Kenjinkai do
Brasil e Yamagata Kenjinkai
do Brasil.

A mostra Kokeshi estará
dividida em três grupos: 1) Os
Kokeshi Tradicionais (tam-
bém chamados de Dento
kokeshi, feitos no Periodo Edo
- 1603-1867) originários da
região de Tohoku (extremo
norte da ilha de Honshu), fei-

De acordo com a tradição
japonesa, o ritual de a família
montar o Hinadan nessa oca-
sião tinha como finalidade re-
afirmar o desejo de saúde e
felicidade às meninas.

Música, oficinas e outras
atrações – Para celebrar o
Dia das Meninas, haverá um
concerto especial de koto com
a professora Tamie Kitahara
e alunas (Grupo Seiha), no dia
8, às 11h.

Também foi convidada a
professora Mirian Tatsumi
para ministrar oficinas de Oshi-
bana Art - arte com flores
prensadas e desidratadas - no
mesmo dia. A professora for-
necerá o material e dará a ori-
entação para montagem das

tos de acordo com as técni-
cas tradicionais locais, passa-
das de geração para geração
pelos artesões; 2) Os Kokeshi
Regionais ou Novos Kokeshi
(Shingata kokeshi, feitos a
partir de 1945, após o fim da
Segunda Guerra) com carac-
terísticas e detalhes típicos de
cada região do Japão; 3) Os
Kokeshi Criativos (Sosaku
Kokeshi, feitos a partir da dé-
cada de 1950) produzidos de
uma forma mais livre e ex-
pressiva, sem as característi-
cas regionais ou estilos, apro-
ximando-os dos terrenos iné-
ditos da linguagem escultóri-
ca e poética espacial.

A exposição ficará em car-
taz de 7 de março a 5 de abril
e aberta ao público durante o
horário de funcionamento do
Pavilhão Japonês (quartas, sá-
bados, domingos e feriados,
das 10h às 12h e das 13h às
17h).

Os visitantes poderão co-
nhecer dois conjuntos de
Hinadan, símbolo do Dia das
Meninas, em que os bonecos
(Hina Ningyo) são expostos
em formato de um altar, repre-
sentando o imperador, a impe-
ratriz, as damas da corte e
músicos. Um dos enfeites são
flores de pêssego que simboli-
zam felicidade no casamento.

Visitantes poderão conhecer dois conjuntos de Hinadan
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peças. A oficina será das 10h
às 17h.

Haverá ainda oficina de
origami, brinquedos tradicio-
nais japoneses, com o
“otedamá” (literalmente, sa-
quinhos de mão - um conjunto
de cinco, sete ou nove peque-
nos saquinhos, feitos com pe-
daços de tecidos e recheados
com feijões, contas ou pedre-
gulhos) e o “Cantinho do
Quimono”, onde o visitante
terá a oportunidade de vestir
um quimono e posar para foto,
tendo como cenário o Pavilhão
Japonês. Os quimonos são do
tipo yukata usado no verão,
feito de algodão ou linho.

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

5º FESTIVAL HINA MATSURI
QUANDO: DIAS 7, 8 E 11 DE MARÇO, DAS

10H ÀS 17H

ONDE: PAVILHÃO JAPONÊS (AV. PEDRO

ÁLVARES CABRAL S/Nº - PARQUE DO

IBIRAPUERA (PORTÃO 10) - VILA

MARIANA - SÃO PAULO – SP)
INFORMAÇÕES PELOS TELS.:
11/5081-7296 OU 3208-1755
INGRESSOS: R$ 3,00 (INTEIRA), R$ 2,00
(ESTUDANTES COM CARTEIRINHA E

CRIANÇAS COM 4 A 12 ANOS). ENTRADA

GRATUITA PARA MENORES DE 4 ANOS E

MAIORES DE 66 ANOS

CONCERTO DE KOTO - GRUPO SEIHA -
PROFESSORA TAMIE KITAHARA E ALUNAS:
DIA 8 (DOMINGO), ÀS 11H

OFICINAS CULTURAIS: ORIGAMI: DIAS 7
E 8 (SÁBADO E DOMINGO), DAS 10H ÀS

17H; OSHIBANA ART: DIA 8 (DOMINGO),
DAS 10H ÀS 17H, (CUSTO DO MATERIAL DE

OSHIBANA: R$ 3,00)
EXPOSIÇÃO KOKESHI: DE 7 DE MARÇO A
5 DE ABRIL. QUARTAS, SÁBADOS,
DOMINGOS E FERIADOS, DAS 10H ÀS 12H E
DAS 13H ÀS 17H

Abre nesta segunda-feira
(9), a mostra coletiva “Novos
Caminhos” na Galeria Deco,
a partir das 10h, no bairro da
Bela Vista, em São Paulo. A
exposição apresenta trabalhos
inéditos e antigos de cinco ar-
tistas plásticos japoneses, na
casa dos 20 e 30 anos, que se
dedicam a explorar questões
como espaço, dualidades sexu-
ais, mudanças climáticas como
passagem do tempo, individu-
alidade e globalização.

Azumi Sakata, Mari
Kanzaki e Ryota Unno vivem
no Japão e já tiveram sua obras
expostas na mostra “Entre
Oceanos - 100 anos de apro-
ximação entre Japão e Brasil”,
na Galeria Marta Traba, no
Museu Memorial da América
Latina, em São Paulo, em

EXPOSIÇÃO

Produção de jovens artistas japoneses ganha
foco na Galeria Deco em “Novos Caminhos”

2008. Kansuke Akaike realizou
sua primeira individual na Ga-
leria Deco, ‘Drive with the
Dog’, em outubro de 2007,
usando stencil, grafite e dese-
nho.

Yasushi Taniguchi
vive no Brasil há seis
anos e realizou diver-
sas coletivas, inclusiva
participou de mostras
na Pinacoteca do Es-
tado - onde faz parte
do acervo - e Museu
Arte Contemporânea
da USP (MAC-USP),
todas em 2008. Fazen-
do um contraponto fo-
ram selecionadas pe-
ças de quatros artistas
japoneses com mais
bagagem, todos do
staff da galeria, como:
Futoshi Yoshizawa,
Nobuhiko Suzuki,
Yasuichiro Suzuki e
Yasuo Ogawa.

Deco – Fundada em

dezembro de 1981, representa
artistas plásticos contemporâ-
neos japoneses e nikeis. Escul-
tura, pintura, fotografia, insta-
lação e objeto são os suportes
usados pelos estetas, que se di-
ferenciam por um inovador de-
senvolvimento plástico e con-
ceitual. Trabalhar com jovens
artistas, escolhidos nas Univer-
sidades de Artes Plásticas de
Musashino e Tama, no Japão,
é uma das principais ativida-
des do espaço, desde os anos
90. O espaço também traba-
lha com nomes como Yayoi
Kusama, Takashi Murakami e
Yoshitomo Nara.

COLETIVA “NOVOS CAMINHOS”
QUANDO: DE 10 DE MARÇO A 26 DE

ABRIL. DE SEGUNDA A DOMINGO, DAS

10 ÀS 19H. ABERTURA: 9 DE MARÇO

(SEGUNDA-FEIRA – SE VERNISSAGE)
ONDE: GALERIA DECO (RUA DOS

FRANCESES, 153, BELA VISTA, SP)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3289-7067
QUANTO: ENTRADA FRANCA

HOMEPAGE: WWW.GALERIADECO.COM.BR

Obra de Ryota Unno, em exposição na Galeria Deco
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Kansuke A nkaike também é destaque

COMUNIDADE

Associação Nikkey do Brasil planta cerejeiras
no Comando de Tecnologia Aeroespacial

Em comemoração ao Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil e em uma inicia-
tiva da Associação Nikkey do
Brasil, oito cerejeiras foram
plantadas no dia 22 de janeiro
no Comando de Tecnologia
Aeroespacial. O plantio das
cerejeiras, árvores símbolos
do Japão, foi uma homenagem
da comunidade nipo-brasilei-
ra para testemunhar e forta-
lecer os laços de amizade, in-
tegração e prosperidade que
existem e unem os dois paí-
ses.

Participaram da solenida-
de na ocasião o comandante
do CTA, tenente-brigadeiro
do Ar, Carlos Alberto Pires
Rolla, pela autorização do
plantio das árvores; diretor da
Work Móveis, Roberto Eiji
Kohigashi; tenente-brigadeiro
Hugo de Miranda; coronel-
aviador Carlos Arlindo
Rondon; tenente-coronel en-
genheiro Narumi Seito; tenen-

te-intendente Kazue Nakamu-
ra; e presidente da Sociedade
Bunkyo de São José dos Cam-
pos, tenente-coronel da Aero-
náutica Mario Niwa.

Além de Takashi Tsuru-
maki, presidente do conselho
do Bunkyo; presidente da
Associação Nova Bandei-
rante de Tiro ao Alvo, Tsuneo
Yamamoto; presidente da As-

Plantio foi uma homenagem da comunidade aos dois países

DIVULGAÇÃO

sociação Nikkey do Brasil,
coronel do Exército Yoshio
Kiyono; vice-presidente da
Associação Nikkey do Bra-
sil, coronel-aviador Mario
Endo; presidente de honra da
Associação Cultural Esporti-
va Nipo Brasileira de Osas-
co, Kiyoshi Koh; relações
públicas do Jornal Nikkey
Shimbun, Takio Otaki.


