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19ª edição do Furusato Matsuri celebra os
90 anos da presença japonesa em Cocuera
A Associação dos Agriculto-
res de Cocuera realizará nos
dias 14 e 15 de novembro,
em sua sede, no município de
Mogi das Cruzes (SP), a 19ª
edição do Furusato Matsuri
– Festival Agrícola de Mogi
das Cruzes. O evento, cujo
objetivo é valorizar a voca-
ção agrícola da região, tam-
bém irá comemorar os 90
anos de “migração” japone-
sa no bairro de Cocuera, dis-
tante cerca de 10 km do cen-
tro de Mogi pela Rodovia
Professor Alfredo Rolim de
Moura – SP 088 (antiga es-
trada Mogi-Salesópolis).
Segundo o coordenador do
evento, Américo Miysaka,
os primeiros imigrantes japo-
neses chegaram em Cocuera

(“Porto das Canoas”, em
tupi) em setembro de 1919
vindos de outras localidades
do País, daí o termo “migra-
ção” ao invés de imigração.
Evento que integra o calen-
dário oficial do município, o
Festival Agrícola de Mogi
das Cruzes espera receber
cerca de 30 mil visitantes nos
dois dias de programação.
Além de produtos agrícolas
da região, os visitantes tam-
bém poderão conhecer um
pouco mais sobre a história
de Cocuera. Parte dessa pe-
culiaridade poderá ser
conferida durante o Festival,
que integra os calendários ofi-
ciais do município e Mogi das
Cruzes e do Estado de São
Paulo.
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FESTIVAL DE TAIKÔ –
As muitas emoções propor-
cionadas pelas batidas dos
tambores serão vivenciadas
por 25 grupos de taiko de São

Paulo e região que vão se
apresentar no 2º Festival de
Taiko da Primavera a ser re-
alizado no dia 15 de novem-
bro, no Bunkyo, em São

Pualo. O evento é organiza-
do pela Associação Brasilei-
ra de Taiko (ABT), co-reali-
zação do Instituto Paulo Ko-
bayashi (IPK) e apoio do de-

putado federal William Woo
(PPS-SP). Além do show,
haverá vários estandes para a
comercialização de pratos tí-
picos da culinária japonesa.
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Campeonato
Nikkey de Golfe
reúne a “nata” da
comunidade no PL
Este fim de semana (7 e 8)
promete ser de muita emoção
com a realização do 39º Cam-
peonato Nikkey de Golfe do
Brasil, torneio organizado pela
Associação Nikkey de Golfe
do Brasil com apoio do Arujá
Golf Clube, PL Golf Clube e
os jornais Nikkey Shimbun e
Nippak. Este ano, a compe-
tição – que começa no sába-
do, às 7h, e termina no domin-
go, na modalidade “stroke-
play” em 36 buracos – acon-
tece no campo do PL Golf
Club, em Arujá (SP).

Depois de 27 anos, o Grêmio
Recreativo Cultural Esportivo
Beneficente Escola Faculda-
de do Samba Barroca Zona
Sul, ou simplesmente Barro-
ca Zona Sul, pretende
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Barroca ZS quer reativar
“ala nipônica” em 2010

reativar sua ala nipônica, uma
“ousadia” que marcou a es-
cola no desfile de 1983, quan-
do a agremiação homenageou
os 75 anos da imigração ja-
ponesa no Brasil

—––––––––––—–| pág 05

Polícia prende
homem suspeito
de ter ligações
com a Yakuza

Quatro pessoas foram pre-
sas na manhã desta quinta-fei-
ra (5), em Birigui, interior de
São Paulo, acusadas de per-
tencer a uma quadrilha espe-
cializada em roubo de carros,
receptação de cargas rouba-
das e de ligação com a máfia
japonesa. Segundo a polícia,
o grupo seria liderado pelo
empresário Renato Kasama -
que teria ligações com a máfia
japonesa, a Yakuza, cujo bra-
são estaria desenhado nos
portões de sua mansão, em
Birigui.
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BAZAR E BINGO BENEFICENTE – A Associação Naguisa realizou no dia 24 de outubro,
o seu tradicional bazar beneficente, juntamente com uma tarde de bingo, na sua sede situada no
bairro de Cidade Vargas, próximo à estação Jabaquara do metrô. De acordo com Luzia Denda,
diretora social da Naguisa e coordenadora do evento, o resultado da arrecadação será destinado
a Creche São Judas, uma entidade que cuida de crianças carentes e que luta com dificuldades
para a sua manutenção.  Departamento de Artesanato da Naguisa preparou diversos artigos que
foram colocados à venda nesse bazar, além de um estande de doces, cuja arrecadação, será
totalmente destinada à Creche.

Um bom público esteve presente ao bazar

Luzia Denda (centro): “Foi um dia bastante
animado...”

(esq/dir): Claudete, Rosemeire e Elisa - doces
especiais

Fazendo “temakis”: Terezinha (esq) e Elena

Todos atentos à “boa” Lúcia Ikawa na barraca de cosméticos

BUNKYO RURAL – O 1º
Encontro Bunkyo Rural, reali-
zado na sede da Fundação
Shunji Nishimura, em Pompeia
(região oeste do Estado de São
Paulo), nos dias 16 e 17 de ou-
tubro, reuniu 80 profissionais de
diferentes setores relacionados
à agricultura (entre eles, enge-
nheiros agrônomos, integrantes
dos Sindicatos Rurais de Ibiú-
na, Mogi das Cruzes e Bastos,
representantes de associações
nipo-brasileiras de Pompeia,
Lins, Mogi das Cruzes, Bastos,
Ourinhos e Presidente Pruden-
te, e de associações de provín-
cias do Japão, das entidades re-
lacionadas às atividades agríco-
las Jatak e Notakyo, coopera-

tivas agrícolas e empresas es-
pecializadas do setor). Logo na
chegada, o grupo foi recepcio-
nado pelo próprio Shunji Nishi-
mura. A abertura oficial contou
com a presença de mais de 100
pessoas e prestigiada pelos di-
retores do Grupo Jacto; vice-
prefeito de Pompeia, Jorge

Gouveia e o vice-prefeito de
Bastos,  Yutaka Kimura, entre
outros. O I Encontro Bunkyo
Rural teve parceria do Grupo
Jacto e patrocinios do Banco
Real – Grupo Santander Brasil
e Yakult. (texto e fotos: Célia
Abe Oi. Leia mais no site
do Bunkyo)

JANTAR NA ZONA NORTE  – Dirigentes
das entidades assistenciais da comunidade nipo-
brasileira estiveram presentes no jantar de con-
fraternização dos amigos de Victor Kobayashi,
presidente do Instituto Paulo Kobayashi, promo-
vido pelas entidades nikkeis da Zona Norte da
Capital. Toshiaki Tamae, diretor social da Asso-
ciação Cultural e Esportiva Okinawa Santa
Maria e presidente da Comissão Organizadora
do 5º Nikkey Matsuri e Victor Kobayashi, presi-
dente do IPK.

ASEBEX – A Asebex (Associação Brasileira de Ex-Bolsistas no Japão) realizou no dia 31 de
outubro, no Restaurante Aneto (Zona Sul de São Paulo), evento para comemorar os 50 anos do
sistema de bolsas de estudos e estágios oferecidas pelos governos e instituições do Japão. O
evento contou com co-realização do Kenren e Bunkyo e patrocínio do Banco Real.

Participantes do encontro

Ex-bolsista e atual prefeito de Andradina Jamil Akio
Ono e família.

Ex-bolsistas Horácio, Sadao Kayano - 1º Bolsista
no ano de 1959 (centro), Jorge Takano.

Jenny Sayaka Komatsu (presi-
dente da Associação Brasileira
de Ex-bolsistas no Japão)
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4ª COPA TAIYO MASTER DE VÔLEI –
Foi realizado entre os dias 31 de outubro e 2 de
novembro, a 4ª edição da Copa Taiyo de Vôlei.
A competição contou com representantes de
São Paulo (Tucuruvi e Coopercotia), Brasília
(DF) e Caldas Novas (GO), que disputaram
cinco categorias: Veterano Masculino, Adulto
Masculino, Veteranos Feminino, Adulto Femi-
nino e Sub-19 Masculino. Os jogos foram rea-
lizados no Ginásio Municipal de Caldas Novas
e a premiação ocorreu na noite de domingo (1º/
11). No Taiyohall, com um jantar especial de
confraternização e um show com a cantora
Gláucia, reunindo mais de 200 pessoas.

Evento foi realizado no Restaurante Aneto

Ex-bolsistas presentes na cerimônia
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Hatoyama poderá permitir votos
de dekasseguis no Japão

BRASIL-JAPÃO

Odeputado federal Wal
ter Ihoshi (DEM/SP) e
o deputado estadual

Luis Nishimori (PSDB/PR)
divulgaram como positiva as
viagens que ambos fizeram ao
Japão em outubro passado.
Em sua passagem de quatro
dias pelo arquipélago, o demo-
crata participou da 50ª Con-
venção Internacional de
Nikkeis; visitou a Embaixada
Brasileira em Tóquio; o secre-
tário-geral da Liga Parlamen-
tar Japão / Brasil, deputado
Osamu Fujimura; o ex-primei-
ro-ministro Yasuhiro
Nakasone; e o novo consula-
do brasileiro em Hamamatsu.
A viagem do parlamentar pa-
ranaense na China e no Japão
foi mais extensa, no período
de 8 a 26 de outubro ele man-
teve vários compromissos,
entre eles visita a Casa Im-
perial; à Federação Japonesa
de Futebol e à empresa Mitsui
& Co..

Como presidente do Gru-
po Parlamentar Brasil-Japão,
Walter Ihoshi representou o
Brasil ao participar da cerimô-
nia de abertura da Convenção
Internacional de Nikkeis que
contou com a presença do im-
perador Akihito e da impera-
triz Michiko. No segundo dia
de pronunciamentos o depu-
tado nikkei discursou sobre a
relação dos nikkeis no Japão
e no Brasil, a importância do
Japão para as comunidades e
o futuro dos dekasseguis.
“Notei que do interesse do
Japão com relação ao Brasil
o primeiro-ministro Yukio
Hatoyama acenou com a pos-
sibilidade dos dekasseguis par-
ticiparem de eleições no país
(prefeitos e vereadores) e a
continuidade de programas e
ações”, destaca.

Walter Ihoshi, que traba-

lha para o fortalecimento das
relações bilaterais entre os
dois países avalia que já vol-
taram para o Brasil cerca de
50 mil nipo-brasileiros, dez mil
desses utilizaram o auxílio fi-
nanceiro de 300 mii ienes (o
equivalente a US$ 3 mil), o
que fez com que o governo
japonês gastasse US$ 50 mi-
lhões. No encontro com
Osamu Fujimura o parlamen-
tar nikkei confirmou que o
colega japonês será uma pon-

te com o governo japonês que
vai facilitar o intercâmbio Bra-
sil-Japão.

Estabilidade – O deputado
Walter Ihoshi ainda visitou o
novo Consulado-Geral do Bra-
sil e a Associação Aliança de
Intercâmbio Brasil Japão, am-
bos em Hamamatsu. Conver-
sando com os dirigentes locais
ele foi informado que a situa-
ção dos dekasseguis está mais
estabilizada, os empregos es-

tão sendo retomados, outros
recebendo seguro desempre-
go e alguns usando um auxílio
do governo japonês. “O gover-
no tem fornecido uma ajuda fi-
nanceira para o ensino do ja-
ponês para quem que apren-
der a língua, mas não fui infor-
mado sobre valores”, ressalta.

Nishimori – Após cumprir a
sua 5ª Missão Econômica Chi-
na/Japão o deputado estadual
Luis Nishimori, concluiu com
sucesso a sua viagem de ne-
gócios na China e no Japão, e
acredita que o Brasil vai rece-
ber mais atenção dos japone-
ses. Em sua visita oficial ao
arquipélago o parlamentar di-
vulgou para as autoridades que
o Brasil mudou, que o país saiu
da crise financeira mundial e
que se encontra no grupo do
BRIC (Brasil, Rússia, Índia e
China), que reúne os quatro
países emergentes. Futebol e
encontros políticos e empresa-
riais fizeram parte da pauta de
trabalho da equipe nos dois
paises asiáticos.

Depois de passar pela Chi-
na, a delegação do Paraná com-
posta por cerca de 30 pessoas
cumpriu os principais compro-
missos no Japão. A visita à
Casa Imperial, à Federação Ja-
ponesa de Futebol e à empresa
Mitsui foram os principais pon-
tos da viagem. Luis Nishimori
disse que foi muito bem recebi-
do pelas autoridades locais du-
rante a sua viagem que consi-
derou um momento inesquecí-
vel. “Procurei saber a questão
da economia com os empresá-
rios japoneses. Aproveitei para
falar que o Brasil tem um gran-
de potencial, pretendemos fa-
zer mais missões para levar os
empresários brasileiros para
aprender”, destaca.

(Afonso José de Sousa)

DIVULGAÇÃO

Ihoshi com o ex-primeiro ministro japonês, Yasuhiro Nakasone

A Escola Estadual Professor
Paulo Kobayashi, de Suzano,
realizou no dia 30 de outubro,  a
solenidade de entronização do
seu patrono, com a participação
de autoridades, professores, pais,
alunos, familiares e amigos do
deputado federal Paulo Koba-
yashi, falecido em 2005.

O ex-vereador de Suzano,
Luís Higashi, muito amigo do
Paulo Kobayashi foi o respon-
sável pelo projeto de lei que
homenageou o deputado com
o nome da escola.  A diretora
Sueli Regina Pereira, no co-
mando de uma equipe com pro-
fessores engajados no espírito
do Educador Paulo Kobayashi,
enfatizou o orgulho e a respon-
sabilidade dirigir a escola, com
990 alunos, da 5ª série até o 3º
termo do Ensino Médio.

Estiveram presentes ainda
na solenidade Frank Tuda (re-
presentando o deputado fede-
ral Walter Ihoshi); Koji Naka-
yama (presidente do Bunkyo
de Mogi das Cruzes); Maria
da Penha (dirigente de Ensino
de Suzano); José Benedito de
Oliveira (coordenador de En-
sino da Cogesp); Koiti e
Miguel Gyotoku;  Humberto
Sakagawa (relações Instituci-
onais da Honda) e Sueo
Kanomori, entre outros.

Houve apresentação de
grupo de balé japonês da
Aceas, grupos de taikô, coral
de alunos, grupo de dança afro
e grupo de dança dos alunos
da 5ª série. Os alunos foram
incentivados ainda a fazer um
trabalho de pesquisa sobre a

história de vida do Professor
Paulo Kobayashi

IPK –O Instituto Paulo Koba-
yashi (IPK) é uma Oscip - Or-
ganização da Sociedade Civil
de Interesse Público (OSCIP)
fundada em 30 de junho de
2005, com área de atuação vol-
tada à educação complemen-
tar e projetos de inserção soci-
al. O deputado havia concebi-
do uma organização não-gover-
namental voltada a apoiar e
desenvolver projetos educaci-
onais, envolvendo o poder pú-
blico, a iniciativa privada e as
organizações de terceiro setor,
para amenizar a injustiça social
e para a construção de um país
mais justo.

Com o falecimento do de-
putado, Victor Kobayashi fun-
dou o IPK, e imprimiu, desde
o início das atividades, uma di-
nâmica de atuação voltada ao
desenvolvimento e execução
de projetos que envolvam or-
ganizações do Terceiro Setor
com ações do Poder Público
aliados a programas de res-
ponsabilidade social da Inicia-
tiva Privada.

Na área de educação com-
plementar, o IPK estendeu tais
ações para mais de 200 enti-
dades para o beneficio de mais
de 100 mil pessoas de todas as
idades e classes sociais. A tô-
nica dessas ações visam à for-
mação de cidadãos preparados
e conscientes do seu papel na
sociedade, para que se tornem
agentes da transformação so-
cial.

HOMENAGEM

Escola Paulo Kobayashi realiza
solenidade de entronização

DIVULGAÇÃO

O presidente do IPK, Victor Kobayashi, com educadores

*KEN SHIMANOUCHI

(PARTE 1)

Uma nova era de relacio-
namento bilateral entre Japão
e Brasil se inicia. Atualmente,
diante de um novo ambiente
internacional, a relação entre
os dois países vem evoluindo
em termos de complexidade e
intensidade.

Nas décadas de 1950 e 70,
a relação econômica entre Ja-
pão e  Brasil teve o que cha-
mamos de sua “época doura-
da”, representada por grandes
projetos nacionais como a Usi-
minas, Albrás, Cenibra, entre
outros.

Porém, aquele cenário pro-
missor não resistiu à recessão
econômica que tomou curso
nos dois países, – e a era dou-
rada, precocemente, fechou
suas cortinas. Enfrentamos
vinte anos de estagnação. De-
pois desse período, houve uma
retomada na relação política,
cultural e social, e consequen-
temente a relação econômica
adquiriu um perfil horizontal e
multifacetado, sob a ordem de
um mundo globalizado e de boa
conjuntura na economia de

cada um dos países, em que
ambos promoveram a intera-
ção do capital, da tecnologia e
dos recursos naturais, dinami-
zando nossos mercados.

Existem dois fatores que
explicam essa rápida revitali-
zação da relação econômica
nipo-brasileira: a transforma-
ção da situação brasileira e a
natural mudança na percepção
dos japoneses em relação ao
Brasil.

Primeiramente, é importan-
te mencionar o fato de que o
Brasil começa a atuar como
um dos atores principais na
comunidade internacional. No
conceito das relações interna-
cionais, valoriza-se a seguran-
ça do Estado, estável e sem
riscos de desencadear confli-
tos de ordem interna e exter-
na, resultantes de instabilida-
des político-econômicas; o di-
namismo social, que toma cor-
po na diversidade social e eco-
nômica, baseado, para tanto,
em um sistema democrático,
sólido e maduro, articulando
assim uma gestão macro-eco-
nômica saudável.

A rápida recuperação das
consequências decorrentes da
crise financeira global demons-

trou a maturidade e a solidez
da economia brasileira.

Respondendo à transfor-
mação do cenário político-eco-
nômico brasileiro, assistimos o
“redescobrimento do Brasil”
pelo Japão. Enquanto o Brasil
desperta a atenção dos japo-
neses, em 2008, o investimen-
to do Japão no Brasil foi oito
vezes maior do que do ano
anterior e os negócios realiza-
dos cresceram 45 % em com-
paração com 2007. Como se
vê, a relação econômica entre
os países amplia-se significa-
tivamente. Essa mudança é
enorme não somente do ponto
de vista quantitativo mas tam-
bém qualitativo.

O Brasil, reconhecido como
fornecedor de matéria-prima e
alimentos para o Japão, come-
ça a ser visto também sob no-
vos focos: como “Grande mer-
cado de consumo”, com uma
população de quase 200 mi-
lhões de habitantes, crescimen-
to acentuado da classe média
e desempenhando um papel
fundamental no mercado latino-
americano; “centro de investi-
mento e produção na estraté-
gia global de empresas priva-
das japonesas” e “parceria es-

tratégica com o Japão”; como
o país que possui tecnologia de
ponta como etanol, aeronaves
e prospecção de petróleo. Es-
sas novas funções desempe-
nhadas e contextos que surgem
fascinam as empresas japone-
sas e motivam os vários mega-
projetos conjuntos com o setor
público que estão em anda-
mento.

O projeto do trem de alta
velocidade entre o Rio de Ja-
neiro e São Paulo pode ser o
maior empreendimento, de âm-
bito nacional, na história da re-
lação nipo-brasileira. O trem-
bala japonês, que utiliza tecno-
logia de ponta e possui um sin-
gular e incomparável nível de
segurança, além de operar den-
tro de um regime de baixo cus-
to ambiental, constitui o DNA
da tecnologia e do empreendo-
rismo e superação japonesas.
Pessoalmente, manifesto o de-
sejo de ver o trem de alta velo-
cidade percorrendo trilhos aqui
no Brasil como um símbolo de
amizade entre nossos países.
(Continua na próxima edição)

*Ken Shimanouchi, embaixador
Extraordinário e Plenipotenciá-
rio do Japão no Brasil

DEBATES

A Relação Econômica Japão-Brasil e suas Perspectivas

Nishimori com o vice-ministro das Relações Exteriores do Japão
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Escola de samba Barroca Zona Sul quer
resgatar “ala nipônica” no desfile de 2010

COMUNIDADE

Ano: 1983. O Grêmio
Recreativo Cultural
Esportivo Beneficente

Escola Faculdade do Samba
Barroca Zona Sul, ou simples-
mente Barroca Zona Sul, es-
cola de samba paulistana fun-
dada em 1974 com o objetivo
de contribuir com a cultura e
promover o desenvolvimento
sócio-econômico e cultural da
comunidade local, “ousou” ao
levar para a passarela do sam-
ba – ainda na Avenida Tiraden-
tes – os 75 Anos da Imigração
Japonesa no Brasil (O Reino
do Sol Nascente).

Mais: entre os 1300 inte-
grantes da escola, 200 “inau-
guraram” a ala nipônica, for-
mada exclusivamente por ja-
poneses e descendentes de ja-
poneses. Um dos idealizadores
da ala foi o saudoso jornalista
William Kimura, responsável
pela página em português do
Diário Nippak.

Naquele ano, a Barroca fi-
cou com a sexta colocação – a
mesma do ano anterior – atrás
da Rosas de Ouro, Vai-Vai,
Nenê da Vila Matilde, Mocida-
de Alegre e Camisa Verde e
Branco (nessa ordem).

De acordo com o Jornal
Paulista da época, o então pre-
sidente Antonio Américo
Canallongo, o Tonhão, destacou

RAIO-X DA BARROCA EM 1983

Presidente: Antônio Américo Canallonga (Tonhão)
Carnavalesco: Comissão de Carnaval
Número de componentes:
Carros Alegóricos:
Mestre Sala: Gabi
Porta Bandeira: Alice
Mestre de bateria: Mestre Fubá
Intérprete: Orlando da Barroca e Jeremias da Imperatriz
Colocação: 6º lugar
Enredo: 75 Anos de Imigração Japonesa no Brasil (O Reino
do Sol Nascente)
Compositores: Gabi e Dú Cavanhaque

Seus marcantes carnavais
nos anos 80 foram “Futebol
no Carnaval” em 82, onde o
samba virou vinheta da Radio
Bandeirantes na Copa do
Mundo, “75 Anos de Imigra-
ção Japonesa no Brasil” em
83, já sob a presidência de
Antônio Canallonga (Tonhão)
a primeira homenagem de
uma escola do Brasil à uma
colônia oriental, com partici-

Da Liberdade para o Japão,
via satélite

pação deles no desfile vindo
de avião apenas para passar
na passarela; primeiro show
ao vivo para o Japão trans-
mitido via satélite do bairro da
Liberdade feito pela Barroca
Zona Sul com suas passistas,
ritmistas e aula de samba do
mestre Pé Rachado e “Chico
Rei”.
(Fonte: site da Barroca
Zona Sul)

história do Carnaval de São
Paulo”, diz o vice-presidente
do Departamento Jovem e in-
tegrante da Bateria, Humber-
to Leal Fernandes.

De lá para cá, muitas coi-
sas mudaram. Depois de idas
e vindas, a Barroca está no
Grupo de Acesso. E os nikkeis,
que em 2008 comemoraram o
Centenário da Imigração, des-
cobriram, definitivamente, que
também têm samba no pé e
acabaram por adotar outras
escolas.

“Na Barroca, a ala ainda
continuou por alguns anos, mas
foi extinta por falta de integran-
tes”, lamenta Yone Martins
Rodrigues, responsável pela
Ala das Baianas.

Fernandes explica que a
ideia de reativar a ala nipônica
surgiu em conversas com
Albert Uchida. “E vem de en-
contro com a proposta do De-
partamento Jovem, cuja preo-
cupação é preservar as raízes
e tradições da escola”, conta,
lembrando que, por enquanto,
estão reservadas apenas 80
vagas na ala do Sol. “Foi uma
coincidência porque em 83 o
enredo foi No Reino do Sol
Nascente”, diz Fernandes, an-
tecipando que em 2010 a Bar-
roca virá forte, com 2 mil inte-
grantes distribuídos em 18 alas
e quatro carros alegóricos.

Interessados em desfilar
pela Barroca Zona Sul em 2010
devem reservar sua fantasia
pelo telefone: 11/9895-7699
(com Humberto Leal Fernan-
des) Os ensaios acontecem to-
dos os domingos, a partir das
20h, na quadra da escola, na
Av. Professor Abraão de Mo-
raes, 1800, na Água Funda
(sob o Viaduto Bandeirantes).

(Aldo Shiguti)

Barroca homenageou os 75 anos da imigração japonesa no Brasil em 1983: pioneirismo

ARQUIVO/BARROCA ZONA SUL

Quinta-feira, noite de 7 de
agosto de 1974, na Rua Pa-
dre Machado 442 (casa 2,
fundos), no famoso “vilão”,
onde residem até hoje muitas
famílias, nascia o Grêmio
Recreativo Cultural Esporti-
vo Beneficente Escola Facul-
dade do Samba Barroca
Zona Sul, com as cores ver-
de e rosa, uma homenagem
à Mangueira. “Pé Rachado”
[Sebastião Eduardo do
Amaral], mesmo com seus 56
anos de idade, reuniu em sua
humilde casa seus filhos
Binha, Bira e Lobão, sua pri-
ma Lurdes do Amaral (a mãe
da Barroca) e os seus segui-
dores Ednei, Zé Carlinhos, Zé
Francisco, Tornado, Carlos
Alberto Amaral (Galocha),
Miguel Lopes Filho, Norber-
to Amaral Filho, Aracendi
Amaral, Pedro Paulo Cami-
lo, Encida Maria Novaes Fer-
reira, Maria Aparecida
Amaral, Vera Lucia Amaral,
Lurdes Amaral (a mãe da
Barroca), Clélia Aparecida
Mariano, Áurea Lúcia
Amaral, Francisco Fabiano
Júnior (Chiquinho), Gregório,
Tamborim, Dorinho Marques,
João Márcio, José A. Almei-
da, Valcir, Céia, Wilson e

Marina (o primeiro casal de
mestre sala de porta bandei-
ra vindos do Camisa Verde e
Branco) estes em sua maio-
ria da Ala Cuíca de Ouro da
Vai-Vai.

O primeiro ensaio aconte-
ceu no campo da Brahma, na
Rua Padre Machado com a
Rua Santo Irineu, onde mstre
Binha reuniu a molecada da
área para formar a bateria,
que foi considerada a melhor
de São Paulo – sendo forma-
da apenas por garotos soma-
dos a experientes batuqueiros
da Vai-Vai e da Camisa Ver-
de e Branco.

O nome Barroca é origi-
nário do campo de terra que
seus integrantes freqüenta-
vam de uma equipe de fute-
bol de várzea, a
Portuguesinha, na Vila Mari-
ana, chamado de campo da
barroca, que abrigava os
batuqueiros da escola para
animadas rodas de samba aos
finais de semana. Local onde
em 1976 a escola ensaiou e
se consagrou na Rua Jorge
Tibiriçá. O nome Barroca foi
dado pelo saudoso Valter Ja-
pão (...)
(Fonte: site da Barroca
Zona Sul)

“Portuguesinha”, na Vila Mariana, deu
origem à Barroca Zona Sul

Nikkeis mostraram samba no pé na Avenida Tiradentes

O SAMBA-ENREDO
DA BARROCA ZONA

SUL DE 1983

75 Anos de Imigração
Japonesa no Brasil (O
Reino do Sol Nascente)

Brilha ... Brilha ...
Brilha o sol, Brilha a lua
A Barroca está na rua
Hoje é festa é
carnaval...carnaval
Exalta
Com seu samba altaneiro
... laia
Um povo tão pioneiro
E oriental!

Ô Japonês quem te trouxe
O mar, oi o mar
Imensidão de grandes
águas
No caminho foi jornada
De sua imigração
Trouxe no seu povo o seu
canto
Suas lendas seus encantos
Crenças e adorações
Na agricultura é forte
O seu budismo da sorte,
p’ra viver
Tome uma xícara de chá
E p’ra lhe acompanhar
Vou de saquê ..
Arigatô
Ora não tem de que
Esse enredo a Barroca
Oferece a você!

a participação positiva dos
nikkeis e “profetizou”: “Daqui
para frente, a integração será
cada vez maior. O nosso desfi-
le neste ano foi o ponto culmi-
nante desta integração”. E con-
cluiu: “Somos todos brasileiros”.

Tradições – Agora, quase 27
anos depois, a Barroca Zona
Sul quer resgatar a participa-
ção da comunidade nikkei em

seu desfile. Desta vez, a es-
cola levará para o sambódro-
mo do Anhembi o enredo “O
Beijo”, com o qual pretende
voltar ao Grupo Especial. E
para isso, espera contar, mais
uma vez, com a performance
dos nikkeis na passarela.

“Aquele desfile [de 1983]
ficou marcado não só na his-
tória da Barroca Zona Sul
como também entrou para a

O então presidente Tonhão profetizou: “A integração será maior”...

... e concluiu “Somos todos brasileiros”
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19º Furusato Matsuri deve
receber cerca de 30 mil visitantes

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

ARTIGO

Dia de Finados
*SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

Morávamos num bairro
distante uns sete quilômetros
de Capituva. Éramos umas
quinze famílias de pequenos
agricultores, todos arrendatá-
rios. Plantadores de algodão,
arroz, verduras e criação de
pequenos animais. No pós-
guerra até que vivíamos com
certo conforto. Mas o único
que possuía veículo era o
Tamurasan. Era um caminhão
pequeno. Embora pequeno
servia a todas as famílias.

Uma vez por mês, íamos
fazer compra na cidade. Era
o caminhão do Tamurasan
que transportava as merca-
dorias. Claro que ele cobra-
va o carreto. Se havia uma
festa na cidade era ele que
nos dava carona.

Só tinha uma data do ano
que ele não estava à disposi-
ção. Era o dia dos Finados.

Seus pais estavam enterrados
em um local distante, por isso
ele partia no dia 31 de novem-
bro e só voltava semanas
após.

Mas certo dia, lá pelos
meados de agosto, ele come-
çou a dizer aos amigos e vizi-
nhos, e repetia sempre, que
nos Finados daquele ano le-
varia todos ao cemitério. E
todos ficaram contentes. Ir de
carroça era cansativo e incô-
modo. Mesmo na carroceria
de caminhão era melhor.

E a promessa foi cumpri-
da. Nos Finados daquele ano
os amigos e vizinhos foram de
caminhão ao cemitério, mas
acompanhando um caixão. O
Tamurasan morrera no dia
primeiro, à tarde, de um
enfarto fulminante.

Shigueyuki Yoshikuni é jorna-
lista e reside em Lins
 (yoshikumi@ig.com.br)

A Associação Shimane
Kenjin do Brasil realiza no dia
8 de novembro o seu tradicio-
nal Bazar Beneficente Shima-
ne 2009 com o intuito de desti-
nar 15% da arrecadação para
o Lar dos Idosos Vivência Fe-
liz. No dia do evento 27 barra-
cas montadas vão comerci-
alizar produtos de artesanato
como bijuterias, pintura em
madeira cerâmica, cartona-
gem, decoupagem, e
patchwork. Além de pratos tí-

SÃO PAULO 2

Shimane Kenjin do Brasil
promove bazar beneficente

picos da culinária japonesa
como makisushi, imarisushi,
kimpira de gobo ou konhaku,
shina okowa, salgados, e bebi-
das. A entrada é franca.

BAZAR BENEFICENTE
SHIMANE 2009
QUANDO: DIA 8 DE NOVEMBRO

HORÁRIO: DAS 10H ÀS 17H

ONDE: ASSOCIAÇÃO SHIMANE KENJIN DO

BRASIL – RUA DAS ROSAS, 86 – PRAÇA

DA ÁRVORE – SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: 5071-0082

P R O G R A M A Ç Ã O

DIA 7/11 - SÁBADO
17h - Abertura oficial - Grupo Seishumaru (taikô)
18h30 - Bon odori tradicional
20h - Show de Enka
21h - Matsuri Dance - Grupo Heiwa

DIA 8/11 (DOMINGO)
17h30 - Grupo Seishimaru (taikô)
17h45 - Artes Marciais - Nippakuji Kendô Dojo
18h - Grupo de Odori - Acema
18h15 - Bon odori tradicional
19h45 – Atração internacional – Apresentação de Kotô
(Yukari Kataoka)
20h - Grupo Mugen - yosakoi soran - Paranavaí
20h15 - Grupo Saikyou (yosakoi soran) – Acema
20h30 - Matsuri Dance - Grupo Heiwa

Programação sujeita a alterações

Acontece neste fim de se-
mana (dias 7 e 8), nas depen-
dências do asilo Wajunkai, em
Maringá (PR), o Kanpai Ma-
tsuri – Festival Beneficente em
prol do asilo Wajunkai e da
Creche Monsenhor Kimura. O
objetivo do evento é cultivar o
tradicional bon odori, além de
homenagear os antepassados.

A entrada para o evento
será 1 kg de alimento não pe-
recível, como sal fino ou gros-
so, fubá, torrada, farinha de
mandioca, e gêneros não pere-
cíveis denominados supérfluos.

O evento também contará
com apresentações de yosakoi
soran, taikô, artes marciais,

além do tradicional bon odori.
Os fãs do Matsuri Dance

também terá meia hora do bon
odori jovem, só para matar a
vontade de quem estiver cur-
tindo o evento.

Durante toda a tarde irão ser
realizadas diversas atividades
como wanaguê, kingyo sukui e
sumô fight, além dos deliciosos
pratos tradicionais que serão
servidos durante o Festival.

KANPAI MATSURI
QUANDO: DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO,
DAS 17 ÀS 21H30
ONDE: ASILO WAJUNKAI (AV. LON-
DRINA, 477, ZONA 8 – MARINGÁ)
WWW.KANPAIMATSURI.BLOGSPOT.COM

Objetivo do Kanpai Matsuri é preservar o bon odori

CIDADES/MARINGÁ

Festival preserva bon odori e
homenageia antepassados

DIVULGAÇÃO

AAssociação dos Agri-
cultores de Cocuera
realizará nos dias 14 e

15 de novembro, em sua sede,
no município de Mogi das Cru-
zes (SP), a 19ª edição do
Furusato Matsuri – Festival
Agrícola de Mogi das Cruzes.
O evento, cujo objetivo é valo-
rizar a vocação agrícola da
região, também irá comemo-
rar os 90 anos de “migração”
japonesa no bairro de Cocuera,
distante cerca de 10 km do
centro de Mogi pela Rodovia
Professor Alfredo Rolim de
Moura – SP 088 (antiga estra-
da Mogi-Salesópolis).

Segundo o coordenador do
evento, Américo Miysaka, os
primeiros imigrantes japoneses
chegaram em Cocuera (“Por-
to das Canoas”, em tupi) em
setembro de 1919 vindos de
outras localidades do País, daí
o termo “migração” ao invés
de imigração.

No auge, o bairro já abri-
gou cerca de 400 famílias ja-
ponesas – atualmente são cer-
ca de 230. A região, predomi-
nantemente agrícola, com síti-
os de exploração e de criação
animais, mantém suas carac-
terísticas até hoje e também é
procurado por turistas à pro-
cura de descanso e contato
com natureza.

Parte dessa peculiaridade
de Cocuera poderá ser
conferida durante o Festival,
que integra os calendários ofi-
ciais do município e Mogi das
Cruzes e do Estado de São
Paulo, também oferece aos
visitantes um panorama histó-
rico-cultural, com trabalhos
sociais e preservação do meio

ambiente e incentivo ao turis-
mo local.

“Antes, um dos pontos for-
tes de Cocuera eram as gran-
jas, que restaram poucas. Mas
a região continua com uma
produção intensa de atemoia,
nêspera e caqui, sendo a rama
forte a variedade mais cultiva-
da seguida do fuyu e do
giombo. O bairro também é um
dos maiores produtores de co-
gumelos shiitakes do Alto
Tietê”, conta Américo Miya-
saka, antecipando que os visi-
tantes encontrarão um pavilhão
todo decorado com hortaliças,
frutas, flores, cogumelos e
ovos. Além da exposição, tam-
bém haverá venda de produ-
tos,  um mini-shopping com 40
lojas de variedades como arti-
gos importados e uma praça de

alimentação com comidas típi-
cas. Para o Festival, os cerca
de 160 produtores de Cocuera
receberão um reforço extra de
agricultores de Biritiba Mirim,
Itapeti e Salesópolis.

Joe Hirata e ingresso – Na
parte artística, o destaque fica
por conta do show com o can-
tor sertanejo Joe Hirata, no
sábado (14). “Este ano, como
estamos cobrando a entrada
[R$ 5,00], quem comparecer
ao local até as 10h30 do do-
mingo (15) receberá gratuita-
mente uma cartela de bingo
para concorrer aos sorteios de
prêmios”, diz Miyasaka, lem-
brando que, apesar de ser um
preço simbólico, os organiza-
dores decidiram taxar a entra-
da para manter o ambiente fa-

miliar. “Agora, é só torcer
para não chover, como ocor-
reu em 2008”, diz Miyasaka.
A abertura oficial do Furusato
Matsuri acontece às 10h do dia
14 (sábado), com a presença
de autoridades.

(Aldo Shiguti)

19º FURUSATO MATSURI –
FSTIVAL AGRÍCOLA DE MOGI
DAS CRUZES
QUANDO: DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO

ONDE: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES

DE COCUERA: RODOVIA PROFESSOR

ROLIM DE MOURA – SP 088 – S/Nº –
KM 61,4 (ANTIGA ESTRADA MOGI-
SALESÓPOLIS, KM 9,5)
ENTRADA: R$ 5, 00. CRIANÇAS ATÉ 10
ANOS DE IDADE, IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS,
PROFESSORES E ESTUDANTES PAGAM MEIA

ENTRADA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/4792-2008

Cantor Joe Hirata será atração no sábado (14): Festival mostra vocação agrícola do bairro de Cocuera

DIVULGAÇÃO

A Associação Cultural de
Mizuho em São Bernardo do
Campo (ABC Paulista) reali-
za neste domingo (8), na
Asociação Cultural de Mizuho,
em São Bernardo do Campo
(no ABC paulista), a 34ª edi-
ção do Bazar Beneficente
Mizuho. Na ocasião serão co-
mercializados alimentos, pro-
dutos de artesanato, artigos
orientais, brinquedos, e roupas.
Além de pratos típicos da culi-
nária japonesa como haruma-

ki, yakissoba, manju, moti, pas-
tel, sushi, udon, hot-dog e be-
bidas. A entrada é franca.

34ª EDIÇÃO DO BAZAR
BENEFICENTE MIZUHO
QUANDO: 08 DE NOVEMBRO (DOMINGO)
HORÁRIO: DAS 9H ÀS 17H

ONDE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE

MIZUHO (PRAÇA TOKUYAMA, 2, BAIRRO

COOPERATIVA - SÃO BERNARDO DO

CAMPO – ALTURA DO Nº 751 DA ESTRADA

DA COOPERATIVA. ESTACIONAMENTO NO

LOCAL.)

CIDADES/SÃO BERNARDO DO CAMPO

Bazar da Associação Mizuho
acontece neste domingo (8)

Divulgar a cul-
tura japonesa e unir
os associados é o
objetivo do 1º Tomo
Matsuri – Festival
da Amizade que
será realizado do-
mingo (dia 8 de no-
vembro), no Cen-
tro Esportivo e Cul-
tural do Taboão
(CECT), no Jar-
dim Jamaica (Zona
Sul de São Paulo).
Promovido pelo
Centro Esportivo e
Cultural de Itapecerica
(CECI), Centro Esportivo e
Cultural de Pirajussara
(CECP) e CECT, o evento
também tem como finalidade
fomentar o desenvolvimento
das associações nipo-brasilei-
ras e atrair novos membros.

Várias atrações culturais
estão programadas para os
visitantes com a instalação de
40 barracas que vão comer-
cializar pratos da comida ja-
ponesa como udon, yakisso-
ba, temaki e outras comidas
típicas. Além de apresenta-
ções artísticas de cantores de
karaokê como Takeshi Nishi-
mura, bon odori, tocadores de
taikô e dança. Bem como ofi-
cinas de origami, mangá, ce-
râmica, ikebana, outras artes
tradicionais e bazar com pro-
dutos japoneses. Paralela-
mente a confraternização
duas competições esportivas
serão promovidas com um tor-
neio de gateball e outro de tê-
nis de mesa. O presidente da
CECT Carlos Mitsutani pre-
vê um público de até 1500
pessoas que poderão concor-
rer a sorteios de um notebook,
uma TV de LCD 32” e uma
bicicleta.

Entidades – Segundo o diri-

gente as entidades mantém di-
versas atividades aulas de ja-
ponês, karaokê e taikô, gru-
pos seinen, da terceira idade,
entre outros esportes e even-
tos como undokai e aula de
shuji. As três entidades têm
hoje 100 famílias associadas
e a idéia “A comunidade está
um pouco dispersa, no futuro
espero que mais entidades se-
jam criadas além das dez já
existentes. A tendência é au-
mentar com a realização de
festas”, destaca.

Ele lembra que em função
do aquecimento do fenômeno
dekassegui houve um esvazi-
amento de associados das en-
tidades e com o retorno deles
acredita que podem voltar.
“Estamos tentando reunir a
comunidade através de even-
tos, e reformulação de cursos
de japonês e taikô”, esclare-
ce. Atualmente a CECP é pre-
sidida por Satio Nakamura e
o presidente da CECI é
Umberto Hamada.

1º TOMO MATSURI –
FESTIVAL DA AMIZADE
HORÁRIO: DAS 10H ÀS 18H
QUANDO: DIA 8 DE NOVEMBRO

ONDE: CECT – RUA NESTOR DOS SAN-
TOS LIMA, 18 - JARDIM JAMAICA – SP
INFORMAÇÕES: TEL. 5845-2458

SÃO PAULO 1

1º Tomo Matsuri movimenta
entidades da Zona Sul de SP

Quatro pessoas foram pre-
sas na manhã desta quinta-fei-
ra (5), em Birigui, interior de
São Paulo, acusadas de per-
tencer a uma quadrilha espe-
cializada em roubo de carros,
receptação de cargas rouba-
das e de ligação com a máfia
japonesa.

Segundo a polícia, o grupo
seria liderado pelo empresário
Renato Kasama - que teria li-
gações com a máfia japonesa,
a Yakuza, cujo brasão estaria
desenhado nos portões de sua
mansão, em Birigui.

Os agentes da Delegacia
de Investigações Gerais (DIG)
de Araçatuba entraram na
mansão na madrugada de hoje
para prender o empresário. Na
casa, que possui um lago de
carpas e vigiada por gansos, os
agentes apreenderam compu-
tadores, que teriam informa-
ções ligando o empresário com
a receptação de cargas rouba-
das e dois veículos, que seri-
am produtos de roubos.

Num barracão, em outro

endereço, os policiais apreen-
deram dezenas de carros. En-
tre os veículos apreendidos
está um triciclo que, segundo
os agentes que trabalharam na
ocorrência, está avaliado em
R$ 200 mil.

De acordo com o delegado
Seccional de Araçatuba, Eli
Vieira de Faria, as investiga-
ções vinham sendo conduzidos
há meses pela polícia. “Esses
veículos eram roubados nos li-
mites dos estados do Paraná e
São Paulo e eram trazidos para
cá onde eram desmanchados
e as peças, comercializadas”,
disse o delegado. “Já oficia-
mos a Polícia Federal para que
esclareça essa possível ligação
deste empresário com a máfia
japonesa”, completou Faria.

As diligências ainda conti-
nuam; os policiais deveriam
cumprir 12 mandados de bus-
ca e apreensão, por isso, o fla-
grante ainda não começou a
ser feito na Delegacia de
Birigui.
(do site Terra: www.terra.com.br)

CIDADES/BIRIGUI

Homem supostamente ligado à
máfia japonesa é preso em SP

Comida típica é uma das atrações do evento

DIVULGAÇÃO
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ÁSIA

A Ação Certa no Momento Certo
SU JUN-PIN

– PARTE I –

A data de 10 de outubro de
2009 é o 98º aniversário da
República da China e o 60º
aniversário de sua nova fase
em Taiwan. Enquanto o desas-
tre resultante do Tufão
Morakot está atrapalhando o
espírito de celebração da nos-
sa data nacional este ano, Tai-
wan tem vencido muitos desa-
fios nas últimas seis décadas
para tornar-se a 17ª maior en-
tidade econômica do mundo e
um farol de democracia para
a Ásia. Esta nova provação
em nível profundo, juntamente
com os contínuos desafios ge-
opolíticos e econômicos, ape-
nas nos motiva a provar mais
a nossa coragem.

Os mais recentes trabalhos
árduos e triunfos de Taiwan
sobre a adversidade estão bem
dentro de nosso coração nes-
ta data nacional. Em agosto
passado, o Tufão Morakot cau-
sou pesadas perdas de vidas,
danificou propriedades e de-
vastou a infra-estrutura do
povo de Taiwan. Após sua pas-
sagem, os setores público e
privado reuniram recursos e
colaboraram na prestação de
ajuda com 85 países e orga-
nismos internacionais, incluin-
do os Estados Unidos, União
Européia, Japão e China con-
tinental, os quais ofereceram
assistência e expressaram suas
condolências. Através do pro-
cesso de resgate, nosso gover-
no e o nosso povo sentiram a
preocupação da comunidade
internacional e aprenderam o
verdadeiro significado do res-
peito à natureza e valor à vida.

Nosso país acaba de lan-
çar uma iniciativa de recons-
trução. Além de aprovar a Lei
Especial Governando a Re-
construção, depois do Tufão
Morakot, a qual autoriza o gas-

to de mais de US$ 3 bilhões
em três anos, iremos acelerar
a reconstrução na área do de-
sastre através da adesão aos
princípios da velocidade,
leniência e simplicidade. Em
nome do governo da Repúbli-
ca da China, gostaria de apro-
veitar esta oportunidade para
agradecer sinceramente a co-
munidade internacional por seu
apoio e assistência nesta hora
de necessidade.

O desastre natural não é o
único desafio enfrentado por
nosso país que exige uma res-
posta apropriada e imediata.
Anos de contenção através do
Estreito, devido a diferenças
históricas, tem negado a Tai-
wan a sua presença devida na
comunidade internacional. En-
tretanto, o presidente Ma Ying-
jeou tem implementado ativa-
mente uma política de “diplo-
macia flexível” desde que to-
mou posse em maio do ano
passado. Com a reaproxima-
ção entre Taipei e Pequim, a
qual ocorreu desde que se tor-
nou presidente, as relações
formais calorosas e amistosas
da República da China com
seus parceiros diplomáticos e
seus laços substantivos com
outros países se consolidaram
mais. Em maio deste ano, Tai-
wan tornou-se observador na
Assembleia Mundial de Saú-
de das Nações Unidas, no
maior acontecimento diplomá-
tico para nosso país em mais
de 30 anos.

Este também foi o primeiro
ano que o governo da Repúbli-
ca da China tomou uma abor-
dagem diferente a sua política,
desde 1993, de procurar ativa-
mente participação na ONU.
No passado, nossos parceiros
diplomáticos foram solicitados

a propor a inclusão da conside-
ração do caso de Taiwan na
agenda da Assembleia Geral
das Nações Unidas. Este ano,
conclamamos cada país a apoi-
ar a participação de Taiwan em
dois organismos especializados
da ONU estreitamente ligados
aos interesses do povo de Tai-
wan – a Organização Interna-
cional de Aviação Civil e a Con-
venção sobre Mudanças Cli-
máticas das Nações Unidas –
na esperança de que uma abor-
dagem mais pragmática e fle-
xível possa colocar Taiwan em
outros organismos internacio-
nais onde é o seu lugar para ga-
rantir os interesses de seu povo.

Ao desenvolver as relações
com a China continental, o nos-
so governo tem mantido a po-
sição de “colocar Taiwan pri-
meiro para o benefício do
povo” e tem tomado uma po-
sição pragmática de “buscar a
razão comum, colocar de lado
as diferenças e criar conjun-
tamente uma solução onde to-
dos ganhem” para expandir os
intercâmbios através do Estrei-
to. Até agora, Taipei e Pequim
realizaram três rodadas de ne-
gociações institucionalizadas e
assinaram nove acordos, resul-
tando em uma melhora dramá-
tica nas reações bilaterais e na
construção gradativa da con-
fiança mútua.

Bailes e bingo de associações
agitam a Zona Norte neste sábado

ENTIDADES CULTURA

Bunkyo realiza Feira de Livros
e Mangás neste domingo (8)

A Comissão de Biblioteca
do Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social) realiza
neste domingo (8), das 9 às
15h, em sua Sala de Exposi-
ção, a Feira de Livros e Man-
gás. O evento contará com
cerca de 9 mil publicações
provenientes de doações do
público em geral e a maioria
no idioma japonês. A entrada
é gratuita.

Público no Ginásio Espor-
tivo durante a Feira de Livros
Usados, realizada pela Bibli-
oteca, Museu e Jinmonken
em maio deste ano.

Estarão à venda 3 mil
mangás, dos quais 500 são em
português, e 6 mil livros, en-
tre romances, enciclopédias e
outros. Esses materiais cus-
tarão a partir de R$ 1,00. Ha-
verá também alguns filmes ja-
poneses em fita VHS.

O valor arrecadado será
revertido para manutenção da
biblioteca que possui em seu

acervo aproximadamente 60
mil livros e está localizada no
2º andar do Prédio Anexo.

A Feira de Livros e Man-
gás é uma realização da Co-
missão de Biblioteca da Soci-
edade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência So-
cial (Bunkyo).

FEIRA DE LIVROS E MANGÁS
QUANDO: DIA 8 DE NOVEMBRO

(DOMINGO), DAS 9H ÀS 15H

ONDE: SALA DE EXPOSIÇÃO DO BUNKYO

- RUA SÃO JOAQUIM, 381, 1º ANDAR

(PRÉDIO ANEXO), LIBERDADE - SÃO

PAULO - SP
ENTRADA GRATUITA

INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755

Evento no Bunkyo contará com cerca de 9 mil publicações

DIVULGAÇÃO

Neste sábado (7), das 17
às 22 horas, a Associ-
ação Cultural e Espor-

tiva Okinawa Casa Verde, por
intermédio do Departamento
de Dança de Salão, realizará
o seu tradicional baile de en-
cerramento de ano de 2009.

O baile da Associação Oki-
nawa de Casa Verde será na
sede social da entidade que
fica na rua Ana Ribeiro, 89, na
Casa Verde.

Informações e ingressos
podem ser obtidos com o dire-
tor Yoshikazu Gushiken (cel.
7541-8700) e Minoru Ieto (cel.
7160-3831) ou no e-mail
minoru.ieto@gmail.com

Bingo na Acenbi – Também
neste sábado, dia 7, das 19 às

23 horas, a Acenbi (Associa-
ção Cultural e Esportiva Nipo-
brasileira do Imirim), realiza
em sua sede social, na rua

Carolina Roque, 274, o seu tra-
dicional bingo beneficente.

A Comissão Organizadora
liderada pelo seu presidente

Eurípedes Prataviera e pelo
diretor Gerson Takayama,
grandes incentivadores da re-
tomada das atividades do De-
partamento de Jovens (seinen-
kai) da entidade, promete um
dia de muita descontração e
amizade. O Departamento das
Senhoras (fujin-kai) estará res-
ponsável pelos quitutes e sal-
gadinhos.

“A renda obtida será inte-
gralmente revertida para os
departamentos da Acenbi, em
especial para o tenis-de- mesa,
que conta com a participação
de jovens”, afirma Eurípedes.

Mais informações do bingo
da Acenbi com Eurípedes (cel.
9930-7818) e Gerson Takaya-
ma (cel. 8924-2448) ou no e-
mail gtakayama@hotmail.com

A cantora Megumi Gushi (centro) conheceu o baile da Casa Verde

OSMAR MAEDA

CULTURA

Colégio Oshiman realiza sua tradicional feira cultural em SP
Com o tema cinema, tea-

tro e televisão alunos do mini-
maternal à 8ª séries do ensino
fundamental do Colégio
Oshiman na Vila Mariana,
Zona Sul de São Paulo, reali-
zam neste sábado (dia 7), a
Feira Cultural 2009, evento tra-
dicional promovido desde 1993.
O objetivo é mostrar e expor
os trabalhos desenvolvidos pe-
los alunos com base no tema
da feira através de exposições
permanentes como manifesta-
ções de ikebana e caligrafia
com pincel; redações; cerimô-
nia do chá; entre outras.

Das exibições com hora
marcada estão programadas

Alunos do Colégio Oshiman realizam Feira Cultural neste sábado

JORNAL NIPPAK

formam que a feira começa a
ser preparada praticamente
desde o início do ano de acor-
do com a pesquisa desenvol-
vida pelos alunos. A expecta-
tiva é que um público de cerca
de 600 pessoas prestigiem o
evento, entre os pais dos alu-
nos e visitantes.

FEIRA CULTURAL COLÉGIO
OSHIMAN
QUANDO: DIA 7 DE NOVEMBRO

HORÁRIO: 13H30 ÀS 16H30
ONDE: COLÉGIO OSHIMAN

RUA FERDINANDO GALIANI, 80
VILA MARIANA – SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: 5908-0019 / 5904-2456
COM PROFESSOR LÉO

apresentações de dança, mu-
sical, encenação de peça de
teatro em português, japonês,
inglês e espanhol; telejornal; e

demonstrações de tarefas em
cadernos. No total 31 atrações
fixas e permanentes serão re-
alizadas. Os organizadores in-

Fonte: Divisão de Informações –
Escritório Econômico e Cultural
de Taipei

SU JUN-PIN

MINISTRO DO

ESCRITÓRIO DE

INFORMAÇÕES DO

GOVERNO DA

REPÚBLICA DA

CHINA (TAIWAN)
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Depois do prêmio, Maria Kuniko
Yonaha desiste de se aposentar

‘O MELHOR PASTEL DE SÃO PAULO”

Após ganhar o concur-
so que elegeu o melhor
pastel de feira mais

crocante, saboroso e sequinho
da cidade de São Paulo no úl-
timo dia 26 de outubro, a pas-
teleira Maria Kuniko Yonaha
está convivendo com momen-
tos de celebridade que não ti-
nha antes e vendo crescer sig-
nificativamente o movimento
de clientes em suas barracas
instaladas nas zonas Oeste,
Norte e Leste da capital. Com
o título ela ganhou um prêmio
de R$ 8 mil depois de uma dis-
puta com 731 barracas de pas-
tel de 888 feiras da cidade. A
escolha foi feita por um júri
formado por 30 pessoas entre
chefs de cozinha, donos de res-
taurantes e personalidades. O
objetivo do concurso de acor-
do com o supervisor geral de
abastecimento da Secretaria
das Subprefeituras, José Ro-
berto Graziano, foi incentivar
os feirantes a oferecer produ-
tos de boa qualidade para a po-
pulação.

Com a fama repentina a
sorridente Maria Yonaha acre-
dita que a quantidade de clien-
tes cresceu 500%, ou seja, mais
do que dobrou após se trans-
formar no centro das atenções
na cidade, conquistando fregue-
ses até de outras localidades.
Antes do cartaz ela revelou que
a sua amizade com os clientes
vai além do convívio nas feiras,
tanto que participa de eventos
promovidos por eles. “Sou mui-
to feliz vendendo pastel, ver os
clientes todos os dias, as vezes
participo de churrascos nas ca-
sas deles”, conta.

Com o título a extrovertida
Maria Yonaha também come-
çar a colher frutos, como vári-
os fornecedores se manifes-
tando em patrocinar a maté-
ria-prima dos seus pastéis,
como farinha e óleo. “Nossa
está demais, eu não estou dan-
do conta do atendimento. Te-
nho que ver quem dá mais com
relação aos fornecedores. Es-
tou procurando trazer cinco
vezes mais pastéis do que em
dias normais em termos de
quantidade”, destaca. Ela
acredita que o recheio de car-
ne, a higiene, o atendimento e
a simpatia das suas atendentes
levaram os jurados a avaliar e
nomear o seu pastel como o
melhor da cidade.

Questionada se o título de
melhor pastel da cidade vai in-
centivar a melhorar a qualida-
de, Maria Yonaha garantiu que
do prêmio recebido, R$ 4 mil
serão para investir mais na

tou na feira já tem funcionári-
os lá em casa preparando e
colocando no freezer para no
dia seguinte ser carregado e
trabalhar”, esclarece.

Com duas barracas, 40 sa-
bores no cardápio e mais de 30
anos de experiência, trabalham
com ela o seu marido e uma fi-
lha, bem como funcionários.
Apenas no sábado são vendi-
dos de 2500 a 3000 pasteis e
no domingo mais de 1000, atual-
mente são utilizados 200 quilos
de carne de acém, 20 latas de
óleo e 700 quilos de farinha,
itens esses que poderão dobrar
com a procura repentina. A
pasteleira aproveitou para agra-
decer os clientes que se não ti-
vessem votado, ela não tinha
ganhado o título. “Vou estar
grata para o resto da vida com
os clientes. Para os concorren-
tes eu falo que é para partici-
par, pra mim valeu a pena, eu
não estava esperando essa re-
percussão”, reforça Maria
Yonaha.

(Afonso José de Sousa)

Com a fama repentina, a procura pelo pastel na barraca “da Maria” aumentou em 500%

JORNAL NIPPAK

infra-estrutura e outros R$ 4
mil serão divididos entre os
funcionários conforme adian-
tou num programa da TV. “R$
4 mil não é nada, mas juntan-
do com mais um pouquinho dá
pra melhorar mais, inclusive
pedi pra fazer uma barraca
maior. A única que tem
climatizador para os clientes
sou eu, vou ganhar mais um,
com isso os fregueses vão co-
mer num lugar fresquinho”,
argumenta.

A pasteleira confirmou que
o título à incentivou a querer ter
mais motivação, especialmen-
te no momento que com 57
anos já pretendia se aposentar
por causa do cansaço, mas an-
tecipou que seguirá em frente.
“Estou querendo abrir uma pas-
telaria provavelmente na Zona
Sul. Já tenho gente procurando
o ponto para abrir, mas vou
manter a barraca porque foi ela
que deu o prêmio pra mim”,

admitiu. “Deus foi muito gene-
roso comigo, com a idade que
estou pensei que o prêmio não
viria. Vou participar dos próxi-
mos concursos, quero ser bi, tri,
igual à Seleção Brasileira”,
completou ao gargalhar.

Segredo – Segundo Maria
Yonaha o segredo do preparo
do pastel está nele como um
todo, massa fina, crocante e o
recheio. “Tem que fazer com
muita dedicação, higiene. Até
brinquei com um repórter que
na minha idade não ganho sexo
todos os dias, mas quando se
ganha no dia anterior, no dia
seguinte se trabalha com ale-
gria e bom humor”, reconhe-
ce. Com relação ao preparo ela
explica que há algum tempo
preparava os pastéis de ma-
drugada e ia direto para a fei-
ra, hoje com o freezer e o
maquinário quase não existe o
contato manual. “Quando es-

A sorridente Maria também começou a colher os frutos

BARRACAS DA MARIA
onde encontrar

Terça-feira: Praça Charles
Miller - Pacaembu – São Paulo

Quarta-feira: Rua Caiowaá –
Perdizes – São Paulo

Quinta-feira: Praça Charles
Miller - Pacaembu – São Paulo

Sábado: Alameda Subtenente
Francisco Hierro, 351, Parque
Novo Mundo – São Paulo

Domingo: Rua dos Trilhos,
Mooca – São Paulo

Em um dia de trabalho nor-
mal de Maria Yonaha a repor-
tagem do Jornal Nippak
acompanhou o movimento de
clientes na barraca instalada na
Praça Charles Miller, em fren-
te ao Estádio do Pacaembu.
Na ocasião a procura pelo pas-
tel da Maria era maior do que
na barraca vizinha, uma par-
cela experimentou a fritura
pela primeira vez, a maioria já
é cliente cativo.

A assistente Karina Onoha-
ra, 24 anos, achou o pastel gos-
toso, bom e com a massa se-
quinha, para ela o diferencial é
o sabor. “É maravilhoso expe-
rimentar o pastel da Maria, não
gosto de massa muito gorduro-
sa, vou pedir um autógrafo
dela”, afirma ao completar que
para ela a massa é o essencial
em um pastel junto com a car-
ne que não pode faltar.

O gerente de projeto da área
de TI, Caio Freitas, 23 anos,
sabia que experimentou o me-
lhor pastel da cidade por que
acompanhou a votação e que
de três a quatro barracas mon-
tadas no evento elegeu o pastel

Clientes aprovam o pastel campeão da pasteleira Maria

Karina Onohara: sequinho Fábio: pela Internet Silvia: mais recheado

da Maria como o melhor.
“Achei a qualidade muito boa,
sou fã de pastel, já comia aqui
há três meses que comecei a
trabalhar na região. A massa é
mais leve, tem menos gordura,
mais recheio, o atendimento é
dez, e as atendentes são super
simpáticas”, assegura. Para ele
o pastel da Maria tem uma dis-
tinção enorme com relação aos
de outras feiras, é mais reche-
ado. “Em um pastel não pode
faltar o recheio e a atenção das
atendentes que são atenciosas,
são rápidas no atendimento e o
preço bem viável”, destaca.

Publicidade – O auditor Fabio
Hiroshi, 28 anos, comeu o pas-
tel pela primeira vez porque viu
a notícia da conquista de Maria

Yonaha na Internet para apre-
ciar o pastel. “Faz tempo que não
como pastel de feira, mas o dela
é bem sequinho, bem gostoso,
nada a reclamar. Pastel de feira
é meio parecido difícil encontrar
um detalhe que seja diferenci-
al”, salientou. Trabalho na ave-
nida Paulista e gosto de lugares
diferentes e sempre quando sur-
ge algo assim procuro ir e o pas-
tel da Maria foi o da vez. “Num
pastel não pode faltar recheio,
quando se pega um sem recheio
é duro. De óleo tem que estar
enxugado, porque se tiver oleo-
so perde o sabor. Aqui o atendi-
mento também conta, fui aten-
dido rápido e bem, apesar das
muitas pessoas”, atesta.

Quem também experimen-
tou o pastel da Maria pela pri-

meira vez foi a advogada Sil-
via Ferreira da Rocha, 31 anos,
ao falar que ‘viu a publicidade
da barraca de pastel e foi co-
nhecer’. Para ela o pastel é
muito bom, mais recheado do
que outros que está acostuma-
da a comer e o sabor mais gos-
toso. “Eu gostei muito do pas-
tel que é mais recheado e sa-
boroso. Um recheio capricha-
do é o que não pode falta num
pastel, porque alguns têm pou-
co recheio. O consumidor per-
cebe quando o pasteleiro quer
economizar no pastel, quando
ele colocou muito ovo e pouca
carne; o da Maria é bem ca-
prichado”, garante ela ao re-
comendar para as pessoas e
que com certeza voltará para
comer pastel. (AJS)

Canto do
Bacuri

MARI SATAKE

P r o d u z i d o
em 2008 com
roteiro e direção
de Hirokazu
Kore-eda o filme
foi exibido na 33ª
Mostra Interna-
cional de Cine-
ma que aconte-
ce anualmente
em São Paulo.
Traduzido para o
português com o
título Seguindo
em Frente mos-
tra o encontro
familiar de três
gerações que se
reúnem para o
aniversário de
morte do filho
mais velho do
casal de idosos.

Na cozinha, mãe e filha
conversam enquanto a mãe
cuida dos preparativos para
o almoço da família. A mãe
fala como se deve preparar
determinado prato, a filha ar-
gumenta que seus filhos e seu
marido preferem fast food e
ela jamais fará algo tão mi-
nucioso. Logo surge o pai se
preparando para a caminha-
da diária. A filha diz que ele
poderia aproveitar a cami-
nhada e trazer leite na volta.
Ele ignora. A mãe diz que ele
não andará com a sacola do
leite; ele já não atende seus
pacientes, mas, ainda preci-
sa ser chamado de “sensei”
e não quer ser visto andando
com compras domésticas.

No outro lado, em Tóquio
ainda, Ryo, o segundo filho se
prepara com a nova mulher
e seu filho para a viagem. Ele
acerta com ela alguns peque-
nos detalhes. Diz que seus
pais não sabem que está de-
sempregado, não teve cora-
gem de dizer; pede também
que o enteado de dez anos o
chame de pai enquanto esti-
verem na casa de seus pais.
Logo que entram no trem, Ryo
pondera que não deveriam
pernoitar na casa de seus
pais. Sua mulher diz que não,
já combinaram com a mãe
que pernoitariam. Ao chega-
rem, a mãe lhes faz festas; o
pai se mostra indiferente com
um “ah! Você veio”. Em tor-
no da mesa, conversam ame-
nidades entremeadas com as
mágoas, frustrações e temo-
res, sempre velados, nunca
ditos clara e abertamente.

Tenso em alguns momen-
tos, terno em outros, somos
levados ao universo da famí-
lia que anualmente se reúne
em memória ao primogênito
que muito jovem entregou a
própria vida para salvar a
vida de uma criança que se
afogava. Passados tantos
anos, os pais não se confor-
mam, não aceitam a morte do
filho. Não suportam olhar
para o desengonçado e obe-
so ser que vive graças ao
gesto do filho. Não suportam,
mas, ano a ano, a mãe faz
questão de convidá-lo para
que ele também venha acen-
der o incenso em memória de
seu filho. Enquanto viver ela
o convidará para que ele ja-
mais se esqueça.

O pai se recusa a conver-
sar com o filho. Não aceita
sua profissão de restaurador
de quadros e não médico
como ele. O filho tenta se
aproximar, o pai ignora. A
aproximação se faz com o

Aruitemo, Aruitemo

enteado. O garoto ao ver a
porta do consultório aberta,
entra e enquanto admira os
muitos livros e remédio é sur-
preendido pelo dono da casa,
o pai de Ryo. O garoto tenta
sair rapidamente, mas é con-
vidado a ficar. O velho e o
garoto conversam. Ao ser
perguntado sobre o que de-
seja ser quando crescer, o
garoto diz que quer ser
afinador de piano. Ele gosta
da professora de piano. O
velho sorri e pede para ver
suas mãos. Ao ver e pegar
as mãos do garoto diz que
elas são ágeis, boas para um
médico. Diz ao garoto que a
medicina é uma bela profis-
são. Neste momento chega
Ryo a tempo de ouvir as pa-
lavras de seu pai. Muito irri-
tado pede ao garoto que saia
e ao pai para não tentar in-
fluenciar o garoto com sua
fala.

Mais tarde, saem a mãe,
Ryo e sua família. Vão depo-
sitar flores no túmulo do fa-
lecido. Ao chegar percebem
que alguém passou por ali, há
flores no túmulo. Sobre a lá-
pide a mãe joga água dizen-
do estar muito quente e em
seguida acendem os incensos
e oram. Na volta, vão andan-
do lado a lado mãe e filho. A
mãe fala de seu temor, a fi-
lha quer vir morar com mari-
do e filhos em sua casa. Ela
não deseja isso. Acha que já
está velha e não suportará o
barulho das crianças o tem-
po todo. No fundo, deseja que
o filho volte para casa.

Em outro momento, no dia
seguinte, na caminhada ma-
tinal do pai, saem o garoto,
Ryo e seu pai. Andam em di-
reção ao mar. Ao chegarem,
o garoto sai correndo e ficam
pai e filho admirando o mar.
O filho pergunta pelo time de
beisebol que o pai torcia. O
pai responde que agora torce
para um outro time. O filho
sorri e diz que este time é de
futebol. O pai confirma e diz
que eles três poderiam com-
binar para assistirem uma
partida de futebol. O filho
animado diz que sim, um dia
irão os três. Mas, logo mais
deverão partir para Tóquio e
continuarão a tocar as suas
vidas. Eles em Tóquio, os pais
idosos na outra cidade.

Tão belo este filme. Um
filme que fala das relações e
mudanças que afetam as fa-
mílias.  Poderia ser da minha,
da sua ou mesmo daquele
outro que nem sabemos onde
mora. Um filme a ser assisti-
do em qualquer tempo ou lu-
gar.

Maricantodobacurijn@yahoo.com.br

DIVULGAÇÃO
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Universo da Aquarela realiza a sua tradicional
exposição anual no Espaço Ecco da ACSP

ARTES

12/11/09, QUINTA-FEIRA
9h – Abertura Café com Arte
14h às 15h – Demonstração – Galina
Sheetikoff 15h30 às 16h30 – Consultoria –
Galina Sheetikoff

13/11/09, SEXTA-FEIRA
10h30 às 12h – Palestra “Aquarela: Técni-
ca de pintura ou método escolar?” – Luis
Castañón
10h30 às 16h – Laboratório Experimental
(30 min)
14h às16h30 – Workshop “Fundamentos
da aquarela” – Maria Serena

14/11/09, SÁBADO
10h às 11h – Demonstração – Guyer Salles
11h30 às12h30 – Consultoria – Guyer
Salles
11h30 às 16h – Laboratório Experimental
(30 min)
14h às16h30 – Workshop “A cor e sua
linguagem” – Fátima Lourenço e Maria Lúcia
Panizza

15/11/09, DOMINGO
10h30 às 16h – Laboratório Experimental
(30 min)
14h às 16h30 – Workshop “Planos e pro-
fundidade em aquarela” – Guyer Salles

16/11/09, SEGUNDA FEIRA
10h às 12h30 – Workshop “Aquarela &
máscaras” – Lílian Arbex
10h30 às 16h – Laboratório Experimental
(30 min)
14h às 16h30 – Workshop “Embalagens e
suportes para aquarela” – Gisele Fujiwara

17/11/09, TERÇA FEIRA
10h30 às 12h – Palestra “Exposição: Cri-
térios para escolha do tema” – Oscar
D’Ambrosio
10h30 às 16h – Laboratório Experimental
(30 min)
14h às 16h30 – Workshop “Expressionis-
mo na aquarela” – Guyer Salles

18/11/09, QUARTA FEIRA
10h30 às 12h – Palestra “Paisagem na his-

tória da aquarela” – Norberto Stori
10h30 às 16h – Laboratório Experimental
(30 min)
14h às16h30 – Workshop “Batik em aqua-
rela” – Marilu F Queiroz

19/11/09, QUINTA-FEIRA
10h às12h30 – Workshop “A essência da
perspectiva” – Isabel Cardoso
10h30 às 16h – Laboratório Experimental
(30 min)
14h às16h30 – Workshop “Ganhos e lu-
cros com aquarela” – Sima Woiler

20/11/09, SEXTA-FEIRA
10h às12h30 – Workshop “Ganhos e lu-
cros com aquarela – acabamentos” – Sima
Woiler
10h30 às 16h – Laboratório Experimental
(30 min)
14h às16h30 – Workshop “Figura e ecolo-
gia” – Celina Lima Verde

21/11/09, SÁBADO
10h às 11h – Demonstração – Fábio
Cembranelli
11h30 às 16h – Laboratório Experimental
(30 min)
14h às16h30 – Workshop “O Figurativo e
o Abstrato na Execução de Aquarelas Flo-
rais” – Fábio Cembranelli

22/11/09, DOMINGO
10h às 11h – Demonstração – “Ilustração
Botânica” – Carmen Fidalgo
11h30 às 16h – Laboratório Experimental
(30 min)
14h às16h30 – Workshop “Ilustração Bo-
tânica” Hiroe Sasaki, Cecília Tomasi e Car-
men Fidalgo

23/11/09, SEGUNDA-FEIRA
10h às 11h – Demonstração – Zeminian
11h30 às 12h30 – Consultoria – Zeminian
14h às 15h – Demonstração – Galina
Sheetikoff
16h às 17h – FINISSAGE

Agenda sujeita a alterações

P R O G R A M A Ç Ã O

Admiradores de aquarela
no Brasil terão um
motivo a mais para

apreciarem os dotes artísticos
de vários artistas durante a
Jornada 2009 do Projeto Uni-
verso da Aquarela que será
realizada entre os dias 12 e 23
de novembro no Espaço Ecco
da Associação Comercial de
São Paulo – Distrital centro, na
Liberdade. Cultura e qualida-
de de vida, 2009 é o tema do
evento dirigido para o público
em geral diversificado de to-
das as idades, bem como curi-
osos, leigos, simpatizantes da
aquarela, aquarelistas inician-
tes, além de artistas profissio-
nais que trabalham e desejam
conhecer melhor a técnica da
aquarela.

O projeto classificado
como cultural, ecológico e edu-
cativo, tem como objetivo dar
continuidade e fortalecimento
aos que se dedicam a educa-
ção como professores do en-
sino fundamental como agen-
te multiplicador e que forma
novas gerações; e dar conti-
nuidade dos projetos anterio-
res. Além do aprimoramento
dos aquarelistas emergentes e
amantes da técnica; e também
de sensibilizar o público para
com olhar artístico, apurar o
gosto pela arte, incentivar e dar
apoio e conhecimento técnico
para os participantes.

Várias atividades diárias
serão realizadas durante a pro-
gramação como exposição de
aquarelas, bate-papo, demons-
tração gratuita com artistas
profissionais renomados, pales-
tras, workshops, consultoria, e
laboratório experimental de
aquarela.

Será uma oportunidade rara

uma arte, reciclagem da aqua-
rela para iniciantes e oportuni-
dade de experimentar a aqua-
rela para o público em geral ou
artistas”, destaca.
Laboratório – Graciela Wa-
kizaka enfatiza que é essenci-
al refletir sobre as orientações,
as regras básicas fundamen-

de aprendizado ou obter infor-
mações sobre a técnica da
aquarela, com artistas execu-
tando trabalhos e para os
aquarelistas a chance de fazer
consultoria com os mesmos,
apresentando as suas aquare-
las para análise e orientação.
O projeto conta com a coor-
denação geral de Graciela
Wakizaka e Regina Y. Koma-
tsu.

Um total de 57 artistas fo-
ram convidados e comissão
organizadora, totalizando 84
obras que serão expostas na
mostra. Este ano haverá par-
ticipantes de São Paulo, da
Califórnia (EUA), caso da ar-
tista Sônia Regina; Limeira,
Rio de Janeiro, Curitiba, Soro-
caba, Piracicaba, Cuiabá, Rio
Claro e São José do Rio Pre-
to.

Entre os artistas estão Car-
men Fidalgo; Cecília Tomasi;
Celina Lima Verde; Fábio
Cembranelli; Fátima Louren-
ço; Galina Sheetikoff; Guyer

Salles; Hiroe Sasaki; Isabel
Cardoso; Lílian Arbex; Luis
Castañón; Maria Lúcia
Panizza; Norberto Stori; Philip
Hallawell; Sima Woiler. Bem
como Zeminian; Enock Sacra-
mento; Oscar D’Ambrosio;
Gisele Fujiwara. E premiados
como Sachie Sonoki (Prêmio
Exposição virtual); MaRegina
(Prêmio ouro); São Pedro
(Prêmio prata); Amine (Prê-
mio bronze); Patricia Berardi
(Prêmio qualidade de vida);
DGPenteado (Menção honro-
sa); Harumi Ogiwara; Marinês
Takano; e outros.

De acordo com Graciela
Wakizaka na abertura da ex-
posição serão entregues os
prêmios exposição virtual
(maior prêmio), ouro, prata,
bronze, qualidade de vida e
menção honrosa. “Já é o quar-
to ano consecutivo, e cada ano
vêm aumentando número de
participantes e sentido resulta-
do surpreendente quanto à va-
lorização da aquarela como

Organizadores classificam o projeto de cultural, ecológico e educativo

DIVULGAÇÃO

tais dos valores que regem o
indivíduo civilizado que são a
ordem, ética, compromisso,
paciência, perseverança, ho-
nestidade, amor, transparência,
seriedade e interesse no apren-
dizado. E ainda a atenção, ob-
servação, e respeito pelo local
oferecido e funcionários; ma-

terial utilizado nas oficinas; aos
orientadores; organizadores e
colaboradores. “Utilizadas de
forma correta, essas ferramen-
tas vão auxiliar não só na rea-
lização de um trabalho perfei-
to em aquarela, mas também
na vida desse indivíduo”, afir-
ma.

Segundo ela as aquarelas
selecionadas por um júri idô-
neo, com prêmios para os me-
lhores trabalhos. O projeto
deste ano conta mais uma vez
com o apoio significativo da
Associação Comercial de São
Paulo, através do Diretor Su-
perintendente, José Alarico
Rebouças, e contato com em-
presários da entidade. A coor-
denadora avisa que as inscri-
ções para os workshops, pa-
lestras e consultorias estarão
sendo recebidas às sextas-fei-
ras no horário das 11h às 15h30
no mesmo local do evento.
Sugere também que o público
participe do Laboratório Expe-
rimental para aproveitar melhor
os Workshops.

UNIVERSO DA AQUARELA
“CULTURA E QUALIDADE DE
VIDA”, 2009
QUANDO: 12 A 23 DE NOVEMBRO

HORÁRIO: DAS 10H ÀS 17H

ONDE: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO

PAULO - DISTRITAL CENTRO - ECCO –
ESPAÇO CULTURAL DO COMÉRCIO E

IMPRENSA

RUA GALVÃO BUENO, 83 –
METRÔ LIBERDADE

FONES: 3208-4096 /3207-9366.
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES: 5585-3689 (MARILU)
OU 9586-4460 / 5575-3241 (GRACIELA)
RESERVAS:
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS DE 2/10 A

6/11/09 NO HORÁRIO DAS 12H30H

ÀS15H30 NO LOCAL DO EVENTO.
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Kazuo Okubo expõe na Casa da
Luz Vermelha, em Brasília

FOTOGRAFIA

ACasa da Luz Vermelha
apresenta até 12 de
novembro, a mostra

fotográfica O Colecionador de
Paisagens, de Kazuo Okubo.
A exposição, que tem curado-
ria de Ralph Gehre, traz 29
fotos em tamanhos diferentes
de até 1mx1,50m. As fotos,
com tiragem limitada até 10
cópias e impressas em papel
de fibra de algodão, são o re-
sultado de um exaustivo exer-
cício de fotografia realizado em
quatro capitais européias –
Amsterdã, Praga, Paris e
Roma.

Depois de apresentar as
mostras individuais Paisagens
(2004) e corpos nus de pesso-
as comuns fotografadas em
momentos únicos tendo Bra-
sília como cenário em De To-
das as Formas (2007), Kazuo
Okubo volta seu olhar para o
mundo com um trabalho re-
quintado em técnica, mas im-
pregnado de emoção e espan-
to ao se deparar com cenas
pictóricas impressas na memó-
ria coletiva. Imagens carrega-
das de história e em composi-
ções que transitam entre o
onírico e o real.

“A Europa entra nesta ex-
posição por causa do impacto
e o choque que ela me causou
ao vê-la pela primeira vez. São
cenários quase idílicos que há
muitos anos viviam em meu
imaginário e que agora conse-
gui concretizá-los”, afirma Ka-
zuo Okubo ao explicar o foco
geográfico de seu trabalho. As
fotografias de paisagens que
compõe esta mostra são quase
uma conseqüência imediata
desse encontro, um viés surgi-
do da necessidade de expres-
sar a urgência da comunicação.

Ralph Gehre, curador da
mostra O Colecionador de
Paisagens, examinou pouco
mais de 6.500 imagens. “En-
tre mais de uma centena de
cliques perfeitos, como pode-
ria escolher apenas uma dúzia
de fotos?”, pergunta. Ralph
lembra que, na exposição, não
está em questão apenas o ob-
jeto enfocado, e sim, as esco-
lhas anteriores estabelecidas
na memória do artista.

Três acervos – Assim, a mos-
tra foi dividia em três acervos.
O primeiro é intitulado Paisa-
gem Obtusa, onde as imagens
são amplas e complexas, com-
postas por sobreposições de
planos infinitos sobrecarrega-
dos de influências pictóricas.
Nelas surgem cidades-criatu-
ras sempre incompletas, onde
realidade e fantasia se mistu-
ram e dão testemunho da
incompletude. O segundo acer-
vo, Paisagem Formal, traz a li-
nha do horizonte como eixo e a
altura do homem que vê e a dis-
tância do objeto observado
compõem uma visão que con-
tradiz a verdade geográfica. As
imagens são justapostas como
se fizessem parte de um mu-
seu de “história natural”. As
imagens beiram o limite da na-
turalidade, com pássaros que se
encaixam perfeitamente no céu
e cores e sombras controladas
e orquestradas resultam “cons-
truções apuradas pelo olhar do
observador”, afirma Gehre.

Paisagem Colagem é o ter-
ceiro e último acervo desta
mostra. Ele registra uma cons-
trução ainda mais elaborada,

ARTES

Exposição de Oshibana Art
reúne mais de 400 trabalhos

A arte das flores e folhas
naturais prensadas praticada
pela professora Mirian Tatsu-
mi e seus alunos será atração
na III Exposição Oshibana Art
que acontecerá de 7 a 15 de
novembro no salão nobre da
Igreja Nossa Senhora do Lí-
bano, na Liberdade, centro de
São Paulo. Com o tema Natu-
reza a mostra reunirá mais 400
obras produzidas por alunos da
mestre. A expectativa segun-
do ela é que mais de 2.000
pessoas visitem o evento.

De acordo com Mirian
Tatsumi apesar dos graves pro-
blemas no planeta como o de-
gelo nos Pólos Norte e Sul, o
aquecimento global e proble-
mas climáticos, o objetivo da
exposição é mostrar um pou-
co da beleza da natureza atra-
vés da arte Oshibana. “A pro-
posta é que as pessoas se
conscientizem com os cuida-
dos na natureza. As obras ri-
cas abordam a natureza, os
animais, o fundo do mar e a
floresta Amazônica”, afirma.

Mirian Tatsumi explica que
os quadros expostos vão mos-
trar os resultados dos trabalhos

realizados pelos alunos durante
as aulas lecionadas. “A Oshi-
bana foi inserida nos temas de-
senvolvidos no trabalho de cada
um”, completa ela ao destacar
que os trabalhos trazem a paz
e a verdadeira terapia.

Há cinco anos a professo-
ra ministra aulas duas vezes
por semana para 82 alunos com
idade que varia dos 27 aos 84
anos, mas a maioria está na
faixa dos 55 aos 73 anos. En-
tre os alunos estão profissio-
nais como médicos, dentistas,
professores, bancários, enge-
nheiros, etc. Eles são proce-
dentes de São Paulo, Arujá,
Atibaia, Campinas, Mogi das
Cruzes, São José dos Campos,
Suzano, Taboão, Vinhedo e Rio
de Janeiro como o caso de
Kimie Kameda.

III EXPOSIÇÃO DE
OSHIBANA ART
QUANDO: 7 A 15 DE NOVEMBRO

ONDE: SALÃO NOBRE DA IGREJA NOSSA

SENHORA DO LÍBANO - RUA TAMANDARÉ,
355 – LIBERDADE – SÃO PAULO.
HORÁRIO: 10H ÀS 18H
ENTRADA: GRATUITA

INFORMAÇÕES: 3207-4279

JORNAL NIPPAK

Mostra reunirá mais de 400 trabalhos produzidos por alunos

beirando o imponderável, o
impossível. “São fotos com
uma visão mais interior da urbe,
um universo interior, fruto da
anarquia desvairada que a co-
municação em massa impõe”,
diz Gehre. São imagens de
affiches, chamadas publicitá-
rias, banners e fachadas em
planos contrapostos. Espaços
poluídos pela publicidade onde
surgem buracos, passagens,
túneis que sugerem a existên-

cia de um mundo
muito raro onde
algo de muito inte-
ressante acontece.

A Casa da Luz
Vermelha – Fun-
dada pelo fotógra-
fo brasiliense Ka-
zuo Okubo, A Casa
da Luz Vermelha é
a primeira galeria
especializada em

fotografia de arte na capital fe-
deral. O espaço, com 130m²,
tem caráter nacional, pois seu
acervo será comercializado via
Internet em todo o país. No
acervo permanente da galeria,
grandes nomes da fotografia
brasileira, entre eles, Anderson
Schneider, André Dusek, Ben-
to Viana, Camilo Righini,
Carlos Moreira, Cristiano Mas-
caro, Dorival Moreira, João
Paulo Barbosa, Kazuo Okubo,

Olivier Boëls, Patrick Grosner,
Ricardo Labastier, Thomaz
Farkas, Tiago Santana e Wal-
ter Firmo. Em São Paulo, a
galeria será representada com
exclusividade pela arquiteta
Rosely Nakagawa, maior es-
pecialista no Brasil em fotos de
arte, consultora técnica e
curadora do acervo permanen-
te de A Casa da Luz Verme-
lha.

O COLECIONADOR DE
PAISAGENS – EXPOSIÇÃO

FOTOGRÁFICA DE KAZUO OKUBO

QUANDO: ATÉ 12 DE DEZEMBRO. DE

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 10 ÀS 20H.
SÁBADO, DAS 10 ÀS 18H

ONDE: CASA DA LUZ VERMELHA: SCES
TRECHO 02 CONJUNTO 31 – ASBAC,
BRASÍLIA (DF)
CONTATO@ACASADALUZVERMELHA.COM

WWW.ACASADALUZVERMELHA.COM

Fotos são o resultado de um exaustivo exercício de fotografia realizado quatro capitais europeias

DIVULGAÇÃO

Kazuo Okubo

Kazuo Okubo volta seu olhar para o mundo
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Espiritualidade é tema de coletiva
com artistas japoneses na Deco

EXPOSIÇÃO

DIVULGAÇÃO

Segue até o dia 15 de no
vembro a mostra coleti
va ‘Caminhos Espiritu-

ais’ com os artistas plásticos
japoneses Mitsue Hosoido,
Yutaka Toyota e Kazuo Wa-
kabayashi, no primeiro e se-
gundo piso da Galeria Deco, no
bairro da Bela Vista, em São
Paulo. Composta por obras
recentes e antigas de pintura,
objeto e tapeçaria, esta é a pri-
meira vez que se reunem nes-
te espaço expositivo.

Apresentada ateriormente
na Casa de Arte e Cultura
Julieta de Serpa, no Flamen-
go, no Rio de Janeiro (entre
maio e junho de 2009), a mos-
tra revela a trajetória e os ca-
minhos espirituais de artistas
com discursos estéticos tão
distintos. Atravessando o pla-
neta em busca de novas
vivências, os três estetas nas-
cidos no Japão trazem para o
Brasil, onde vivem hoje, a es-
piritualidade da civilização ori-
ental, buscando a simbiose en-
tre o universo lógico do ociden-
te.

Artistas – Mitsue Hosoido
nasceu em Tóquiom formou-
se na Universidade de Arte de
Tóquio e chegou ao Brasil em
1978, realizando sua primeira
individual em 1983. Utiliza o
macramé em suas tapeçarias,

JANTAR DANÇANTE

Associação Okinawa Santa
Maria promove evento no dia 14

No segundo sábado deste
mês, dia 14, da 19 às 23h30,
será a vez da Associação Cul-
tural e Esportiva Okinawa
Santa Maria realizar na sua
sede social (avenida João dos
Santos Abreu, 755 – Vila Es-
panhola) o seu tradicional jan-
tar dançante, que terá música
ao vivo, com a presença da
banda Wave, que irá embalar
os casais com sucessos dos
anos 70 e 80.

Os organizadores, como
nas edições anteriores, espe-
ram um grande público, uma
vez que esse evento é um su-
cesso de público, inclusive en-
tre os brasileiros não descen-
dentes, que sempre elogiam a
organização do evento dan-

çante, do cardápio do jantar ao
repertório das bandas.

Convites e outras informa-
ções podem ser obtidos com o
diretor social Toshiaki Tamae,
o “Toshi” (cel. 9943-3453) e
Ana Maria (cel. 7632-6525) e
também pelo e-mail
toshi@akium.com.br).

5º Nikkey Matsuri – Visan-
do os preparativos para o pró-
ximo Nikkey Matsuri, a comis-
são organizadora do tradicio-
nal evento vem se reunindo
semanalmente. A próxima reu-
nião está programada para o
próxima terça, dia 10, a partir
das 18 horas, no Kikos Bar
(avenida do Guacá, 639 - Man-
daqui).

OSMAR MAEDA

Organizadores esperam grande presença de público

A Igreja Adventista do Sé-
timo Dia Nipo-Brasileira esta-
rá realizando do dia 9 a 13 de
novembro, a partir das 20 ho-
ras, o Curso Como Deixar de
Fumar em 5 Dias. As pales-
tras serão ministradas por
pedagogos, fisioterapeutas,
nutricionistas e médicos da
Faculdade de Medicina da

USP. O curso é gratuito.

CURSO COMO DEIXAR DE
FUMAR EM 5 DIAS
QUANDO: DE 9 A 13 DE NOVEMBRO

ONDE: RUA MAURO, 32 (PRÓXIMO A
ESTAÇÃO SAÚDE DO METRÔ)
INFORMAÇÕES: (11)3654-0896;
(11)5589-6704;(11)3294-5760
ENTRADA GRATUITA

TABAGISMO

Curso ajuda a parar de fumar

técnica que não usa nenhum
tipo de maquinário ou ferra-
menta, mas sim com os dedos.
crzuando os fios e os prenden-
do por nós. Participou de co-
letivas em São Paulo, como
Arte Koguei e Grande Expo-
sição de Arte Bunkyo, em
2008, por conta das comemo-
rações do Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil.

Yutaka Toyota é pintor, es-
cultor, desenhista, gravador e
cenógrafo, Graduou-se na
Universidade de Arte de Tó-
quio. Imigra para o Brasil em
1958, quando passa a usa o

“espaço cósmico” como inspi-
ração e o aço como seu prin-
cipal material. Premiado em
mostras nacionais e internaci-
onais, em 1968, naturaliza-se
brasileiro. Atualmente tem cer-
ca de 100 obras expostas no
Brasil e no Japão.

Kazuo Wakabayashi tem
em sua obra a expressão sin-
gular do abstracionismo pós-
moderno. Premiado em impor-
tantes salões de arte, mescla
um grafismo contundente e
uma féerica ciranda figurativa.
Tem cerca de 50 anos de imi-
gração para o Brasil, país de

onde a luz e o calor de seu
povo deram mais brilho a sua
pintura, que pode ser encon-
trada nas coleções dos princi-
pais  museus da Europa, Ja-
pão, Estados Unidos e Brasil.
Naturaliza-se brasileiro em
1968.

Serviço – A Galeria Deco, que
funciona de segunda a domin-
go, das 10 às 19h, fica à Rua
dos Franceses, 153, na Bela
Vista, em São Paulo. O telefo-
ne é 11 3289.7067. O website
é www.galeriadeco.com.br e o
twitter é @galeria_deco.

Trabalhos dos artistas Yutaka Toyota e Mitsue Hosoido (dir) em exposição na Galeria Deco, em SP

A Aliança Cultural
Brasil-Japão e a Socie-
dade Brasileira de Cultu-
ra Japonesa e de Assis-
tência Social (Bunkyo)
lançaram no dia 5 de no-
vembro na sede da Ali-
ança o livro “A fibra e o
sonho”, do autor Antão
Shinobu Ikegami. O livro
conta a saga da coloni-
zação japonesa na Ama-
zônia através da jornada
do pioneiro Kinji
Ikegami. A publicação
aborda os interesses dos
Estados do Pará, do
Amazonas e do governo
japonês; os objetivos de
cada grupo; suas origens,
condições e preocupações.
Além dos seus produtos e de-
senvolvimento com a pimenta-
do-reino, a juta e o guaraná; a
integração com a sociedade
local, inclusive com os ribeiri-
nhos, bem como a preocupa-
ção com a educação.

O livro também divulga a
imigração e a vida dos imi-
grantes japoneses denomina-
dos koutakuseis que chegaram
na Amazônia antes da II

LITERATURA

“A Fibra e o Sonho” é lançado em São Paulo
cou também que a integração
dos japoneses do Norte do
país com os brasileiros teve
uma velocidade maior do que
na região Sul.

O professor Antão
Ikegami informa que a tira-
gem de 3000 mil livros impres-
sos pela Editora Maçônica
estará à venda na Aliança
Cultural Brasil-Japão e nas li-
vrarias Fonomag, Sol, e Ono.
Cada exemplar custará R$
35,00. O livro conta com o
apoio da Fundação Kunito
Miyasaka, Jornal Nippak e
pessoas físicas.

Grande Guerra, e que foram
formados pela Escola Superi-
or de Colonização, fundada
com o intuito de criar líderes
de futuros imigrantes colonos
na Amazônia. O livro fez par-
te dos festejos dos 80 anos da
Imigração Japonesa no Ama-
zonas.

O autor e professor Antão
Shinobu Ikegami informa que
lançou o livro devido a inexis-
tência de uma publicação que

comente o cotidiano do princí-
pio da imigração no Amazonas.
Ele esclareceu que a Escola
Superior de Colonização foi
criada em 1930 pelo governo
japonês, onde os estudantes,
filhos de cidadãos das classes
média / alta, deveriam ir para
aquela região, se aclimatar e
se transformarem em líderes
das 50 mil famílias de colonos
que chegariam depois.

Na época os imigrantes se
estabeleceram em três cida-
des: Tomé-Açu onde cultiva-
ram cacau e pimenta;
Parintins com a plantação de
fibra de juta; e Maués com o
cultivo de guaraná. Segundo
Antão Ikegami a característi-
ca para a produção de produ-
tos na Amazônia era vincula-
da as empresas japonesas
com finalidades distintas como
modelo de colonização.

“Com a guerra tudo se aca-
bou, mas depois os japoneses
cultivaram juta e pimenta”,
lembra ele ao esclarecer que
hoje os nisseis na região Nor-
te estão atuando na política e
como técnicos de empresas
privadas. O professor expli-

O professor Antão com o seu livro

JORNAL NIPPAK
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Campeonato Nikkey de Golfe reúne
a “nata” da comunidade no PL

GOLFE TÊNIS DE MESA

Jogos Abertos do Paraná

Eles já são consagrados, e
em Francisco Beltrão deram
uma prova da qualidade. Hugo
Hoyama e Willlian Kumagai
foram os principais responsá-
vel pelo título no tênis de mesa
masculino para Campo
Mourão. A cidade também le-
vou o título no feminino, estan-
do presente em todos os pódios.

Hugo Hoyama participou
dos Jogos Abertos como con-
vidado, mas já está garantido
para o próximo ano. O princi-
pal objetivo é a participação
em competições internacionais
a partir do próximo ano, e a
disseminação de núcleos para
incentivar a prática da modali-
dade em todo o estado.

RESULTADOS

Duplas Masculinas
1º - CampoMourão
2º- Ponta Grossa
3º - Maringá
4º - Cascavel
5º - Chopinzinho
Duplas femininas
1º - Maringá
2º - Campo Mourão
Duplas mistas
1º - Maringá
2º - Campo Mourão
3º - Ponta Grossa
4º - Cascavel
Equipe Masculina
1º - Campo Mourão
2º - Maringá
3º - Ponta Grossa
4º - Cascavel
Equipe Feminina
1º - Campo Mourão
2º - Maringá
3º - Ponta Grossa
Individual Masculino
1º - Hugo Hoyama – Campo
Mourão
2º - Willian Kumagai – Campo
Mourão
3º - Alexsander Coelho – Pon-
ta Grossa
4º - Roberto Diquique – Cam-
po Mourão
Individual Feminino
1º - Jessica Yamada – Marin-
gá
2º - Carina Murashigue –
Campo Mourão
3º - Luciana Murimoto – Cam-
po Mourão
4º - Viviane Nakasato – Cam-
po Mourão

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Masculino
1º - Campo Mourão
2º - Ponta Grossa
3º - Maringá
4º - Cascavel
5º - Toledo
6º - União da Vitória
7º - Marechal Cândido Rondon
8º - Matinhos
9º - Chopinzinho
10º - Araucária
11º - Coronel Vivida
Feminino
1º - Campo Mourão
2º - Maringá
3º - Ponta Grossa
4º - Cascavel

(Fonte: Governo do Paraná)

Este fim de semana (7 e
8) promete ser de mui-
ta emoção com a reali-

zação do 39º Campeonato Nik-
key de Golfe do Brasil, torneio
organizado pela Associação
Nikkey de Golfe do Brasil com
apoio do Arujá Golf Clube, PL
Golf Clube e os jornais Nik-
key Shimbun e Nippak. Este
ano, a competição – que co-
meça no sábado, às 7h, e ter-
mina no domingo, na modali-
dade “stroke-play” em 36 bu-
racos – acontece no campo do
PL Golf Club, em Arujá (SP),
com a participação de 261 jo-
gadores inscritos.

Segundo o presidente da
Associação Nikkey de Golfe
do Brasil, Yoshito Nomura, que
preside também a Comissão
de Arbitragem da Federação
Paulista de Golfe, a lamentar
apenas as ausências de Gui-
lherme Oda, de Bauru, e Yuzo
Hirai, que está no Exterior.
“Em contrapartida, teremos a
presença do paranaense Enzo
Miyamura. E quem sabe não
surge um novo talento”, entu-
siasma-se Nomura, acrescen-
tando que no feminino, o título
na categoria scratch deve fi-
car entre Carla Zillioto e a ex-
periente Ruriko Nakamura.

No masculino, estarão em
disputa a Taça Embaixador do
Japão, Taça Federação Pau-
lista de Golfe e Taça Nikkey.
Entre as mulheres, as melho-
res performance serão premi-
adas com a Taça Cônsul Ge-
ral do Japão, Federação Pau-
lista de Golfe e Taça Nikkey.

Tiger Woods? – Idealizado

KOBUDÔ

8ª edição do Torneio Brasileiro reúne cerca de
200 participantes em Campinas

pelo extinto Jornal Paulista – que
se fundiu com o Diário Nippak,
dando origem aos jornais Nik-
key Shimbun e Nippak – o
Campeonato Nikkey de Golfe
foi criado com o objetivo de di-
vulgar a modalidade e, por ta-
bela, o campo do Arujá Golf
Club, seu local de origem, que
receberá a competição em 2010.
“As condições ainda eram bas-
tante precárias”, lembra Yoshito,
presidente da Associação Nik-
key de Golf do Brasil, entidade
que encampou a realização do
evento a partir de 1979.

A proposta permanece fiel
até hoje, mas a competição ga-
nhou em importância. Tanto
que é bastante aguardado por
jogadores de norte a sul do País.
“Vem gente do Paraná, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Pará,

Amazonas e Rio Grande do
Sul”, diz Nomura, lembrando
que o Campeonato Nikkey de
Golfe se consolidou como uma
das maiores competições do
gênero da comunidade nipo-
brasileira. E para o futuro, as
perspectivas são as melhores
possíveis com a inclusão da
modalidade nos Jogos Olímpi-
cos de 2016, no Rio de Janeiro.
“Quem sabe até lá não surge
um talento nikkei para nos re-
presentar?”, diz, um esperan-
çoso Yoshito Nomura, revelan-
do que a Associação Nikkey
também pretende fazer sua
parte para que surja um “Tiger
Woods brasileiro”. “Estamos
em conversação com um em-
presário japonês chamado
Mikio Harazaki, que é casado
com uma nikkei, que manifes-

tou desejo de levar jogadores
da comunidade para Kobe. Ele
viu a Maria Priscila Iida [que
se profissionalizou e atualmente
mora no Japão] jogar e ficou
entusiasmado”, conta Nomura.

Este ano, o torneio conta
com patrocínio da Honda,
Yakult, Mineração Horii,
Construtora Hoss e Vox Edi-
tora, entre outros.

(Aldo Shiguti)

39º CAMPEONATO NIKKEY DE
GOLFE DO BRASIL
QUANDO:DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO

(SAÍDA A PARTIR DAS 7 HORAS)
ONDE: PL GOLF CLUBE (AV. PL DO

BRASIL, S/Nº, KM 6000, JAGUARI - ARUJÁ

– SP)
TEL.: 11/4655-2622
PLGCJULIA@UOL.COM.BR

WWW.PLGC.COM.BR

DIVULGAÇÃO

Categoria scratch feminino deve ter duelo entre as favoritas Carla Ziliotto (esq) e Ruriko Nakamura

A Confederação Brasileira
de Kobudô realizou nos dias 17
e 18 de outubro, em Campinas
(SP), o 8º Torneio Brasileiro de
Kobdô. A competição reuniu
cerca de 200 participantes do
Brasil, além da Argentina e
Chile. Houve demonstrações
de jitte, kusarigama, hyoho
niten, ichi ryu, suio ryu, shindo
muso, ryo jojutsu, tenshin
shoden katori shinto ryu.

Destaque também para a
luta com espada de bambu
(shiai de kenjutsu), onde o opo-
nente pode escolher diversas
posturas de combates; iaijutsu
(seqüências de desembainhar
a espada de metal ou até mes-
mo a shinken (espada com
corte); jojutsu (bastão contra
espada); kobudô (escolha livre
das armas) e naginata (luta
entre alabarda).

Segundo o presidente da
Confederação Brasileira de
Kobudô, Jorge Kishikawa, a
competição serviu para confir-
mar a evolução técnica dos
participantes. “A aplicação
dos estilos antigos no combate
faz com que nós fiquemos mais
próximos para entender o go
rin no sho, sun tsu e tratados
antigos. Conseqüentemente,

nosso respeito para com os
antigos se torna ainda maior.
São técnicas formidáveis que,
infelizmente, não foram incluí-
das no kendô”, explicou Kishi-
kawa. “Mas nós estamos fa-
zendo viver isso”, destacou.

Kishikawa comentou tam-
bém sobre a categoria máxima
de kenjutsu. “Fiquei contente
pois a técnica está se espalhan-
do pelo Brsil inteiro”, ressaltou,
lembrando que “surpreendente-
mente” a categoria máxima de
kenjutsu ficou com Ribeirão
Preto, Norte e Nordeste.

Competidores reunidos em Campinas: respeito com os antigos

DIVULGAÇÃO

Depois de conquistar todas
as medalhas de ouro possíveis
nos Jogos Abertos do Interior,
ajudando a cidade de Guaru-
lhos a vencer os titulo geral da
2ª Divisão, e todas na Copa
Brasil de Videira, a mesa-te-
nista Jessica Yamada acaba de
vencer o individual e duplas nos
Jogos Abertos do Paraná, sa-
indo invicta da competição.

 Jogos Abertos do Inte-

rior em SP Sub-21: Ouro no
individual feminino, duplas fe-
mininas e equipes

Copa Brasil: Rating A fem
e Juventude

Jogos Abertos do Para-
ná: Ouro no individual femini-
no e duplas femininas; por
equipes venceu todas partidas,
mas a equipe acabou com a
prata
(Fonte site do Paraná Esporte)

A mesa-tenista Jéssica Yamada está em alta na modalidade

DIVULGAÇÃO

Com Hoyama e Kumagai, Campo
Mourão leva o tênis de mesa

Bugei Dyuhappan – Este
ano, o Troféu Kobudô – entre-
gue àqueles que conquistam o
maior número de medalhas nas
diversas categorias – teve três
ganhadores. Em 2010, a dis-
puta de jitte e kusarigama tam-
bém será contabilizado para a
pontuação do Troféu Kobudô.
Segundo Kishikawa, a novida-
de visa incentivar o “bugei
dyuhappan”, ou seja, as 18 ar-
tes que o samurai deve domi-
nar.

O próximo evento será o 3º
Encontro Sul-Americano, que
acontece nos dias 12, 13, 14 e
15 de novembro.

Nova geração também mostrou garra e aplicação

KENDÔ

Confederação Brasileira
promove 4º Simpósio Brasileiro

ARQUIVO/JORNAL NIPPAK

Depois da repercussão do
14º Campeonato Mundial de
Kendô, realizado em setembro,
em São Bernardo do Campo
(no ABC paulista), a Confede-
ração Brasileira de Kendo se-
gue com seu calendário de
eventos com a realização, no
dia 15 de novembro, nas de-
pendências da Associação Mie
Kenjin do Brsil (Zona Sul de
São Paulo), do 4º Simpósio
Brasileiro de Kendô, cujo ob-
jetivo é aprofundar a prática da
arte da espada japonesa.

No período da manhã se-
rão apresentados estudos aca-
dêmicos sobre o kendô e à tar-
de, os capitães das equipes
feminina e masculina, além do
técnico da seleção brasileira de
kendô,  estarão dando depoi-
mentos sobre a experiência no
14º Campeonato Mundial da
modalidade, onde o Brasil con-
quistou um resultado histórico
ao terminar a competição com
três medalhas de bronze (duas
por equipes, no feminino e no
masculino, e uma no individual
feminino).

PROGRAMAÇÃO
8h – Inscrições e credenciamen-
to
8h30 – Saudação do presidente
da CBK
8h40 – Elzami Miwa Onaka “Aná-
lise sobre o abandono entre os
iniciantes de kendo: uma reflexão
à metodologia do ensino no Bra-
sil”, Tese de Mestrado defendida

na Universidade de Tsukuba, Ja-
pão em 2008.
9h40 – Intervalo
10h - Luiz Kobayashi, “História
do Kendo no Brasil – Uma Visão
Geral (1908-1970)”.
11h – Gil Vicente Lourenção,
“Identidades, Práticas e
Moralidades Transnacionais:
Etnografia da Esgrima Japonesa
no Brasil”, Tese de Mestrado a
ser defendida na UFSCar em 2009.
12h – Almoço livre
13h – “A Importância do Kendo
em Minha Vida”, Jogi Sato, Capi-
tão da Equipe Masculina do Bra-
sil no 14º Campeonato Mundial
de Kendo.
14h – “Influências do Kendo em
Minha Formação”, Elzami Miwa
Onaka, Capitã da Equipe Femini-
na do Brasil no 14º Campeonato
Mundial de Kendo.
15h – “Experiências Adquiridas
nos Campeonatos Mundiais de
Kendo e a Preparação da Seleção
Brasileira para o 14º WKC”, Ro-
berto Yoshiyuki Someya, Técni-
co da Seleção Brasileira de Kendo
no 14º Campeonato Mundial de
Kendo.

As palestras serão de 45 mi-
nutos, seguidas de 15 minutos
para perguntas e respostas.

4º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE KENDÔ

QUANDO: DIA 15 DE NOVEMBRO

ONDE: ASSOCIAÇÃO MIE KENJINKAI DO

BRASIL - AV. LINS DE VASCONCELOS,
3352, VILA MARIANA - SÃO PAULO (SP)
TAXA: R$ 20,00 (FILIADOS À CBK) E
R$ 30,00 (PÚBLICO EM GERAL)
ESTUDANTES APRESENTANDO

CARTEIRINHA PAGAM MEIA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/5549-6857

Resultados obtidos pelo Brasil no Mundial ainda repercutem
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2º Festival de Taikô da Primavera contará com os
25 melhores grupos de taikô do Brasil

TRADIÇÃO

As muitas emoções pro-
porcionadas pelas ba-
tidas dos tambores se-

rão vivenciadas por 25 grupos
de taiko de São Paulo e região
que vão se apresentar no II
Festival de Taiko da Primave-
ra a ser realizado no dia 15 de
novembro na Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social (Bun-
kyo). O evento é organizado
pela Associação Brasileira de
Taiko (ABT), co-realização do
Instituto Paulo Kobayashi
(IPK) e apoio do deputado fe-
deral William Woo (PPS).
Além do show, haverá vários
estandes para a comercializa-
ção de pratos típicos da culi-
nária japonesa, produtos rela-
cionados à prática de taiko,
bazar e bijuterias.

De acordo com o presiden-
te da ABT, Pedro Yano, o obje-
tivo do festival é reunir as equi-
pes para incrementar a experi-
ência dos tocadores. A equipe
de Paranavaí – Paraná, que se
sagrou campeã no 6º Festival
de Marília promovido em julho
deste ano vai participar do fes-
tival, o grupo vai representar o
Brasil no campeonato Jr que
acontecerá em 2010 no Japão.
Cada grupo terá um tempo
máximo de dez minutos para se
apresentar.

Intercâmbio – “Esperamos
lotar o Bunkyo com 1200 pes-
soas (capacidade máxima do
teatro) para incentivar o even-
to”, avalia. Segundo o presiden-
te da ABT está difícil obter pa-
trocínio seja para os eventos ou
para a associação, mas entida-
des particulares tem ajudado

O presidente da ABT falou
que a maior repercussão do
taiko no Brasil aconteceu du-
rante os festejos do Centenário
da Imigração Japonesa no país
com 1300 tocadores de taiko se
apresentando simultaneamente
no Anhembi. “Não foi fácil, re-
alizamos vários treinamentos na
época. Estamos pensando em
participar de alguma forma das
Olimpíadas. Já fizemos os pri-
meiros contatos com o Comitê
Olímpico Brasileiro (COB) no
Rio de Janeiro”, anunciou.

ABT – A ABT existe há seis
anos e seus líderes visitam
regularmente os atuais 80
grupos filiados à associação
para repassar novidades e
técnicas. Questionado se o
fenômeno dekassegui dimi-
nuiu, manteve ou aumentou a
quantidade de praticantes de
taiko, Pedro Yano assegurou
que não percebeu influênci-
as. “Se os dekasseguis estão
no Japão e participam de

campeonatos, os pais vão
para o arquipélago prestigiar
os filhos”, garante.

No Brasil o dirigente disse
que todos aqueles que querem
formar grupos de taiko a as-
sociação fornece informações
para a formação, compra de
equipamentos e suporte ne-
cessário. “Um taiko mais ba-
rato fabricado no Brasil com a
mesma tecnologia japonesa
custa R$ 600,00 e os mais ca-
ros na faixa dos R$ 3.500, en-
quanto que esses mesmos
equipamentos produzidos no
Japão dobram de preço”, as-
segura.

Equipes participantes –
Tenryu Wadaiko, Suzano 1 e
2, Fukuhaku, Arujá - Kaikan,
Arujá - Nippon, Itaquera,
Osasco, Jundiaí, Ibiúna,
Aozorá - Pipa, Mika Youtien,
Ribeirão Preto, São José do
Rio Preto, Cambuci – Ryuusei,
Kaito – Shamidaiko, Parana-
vaí, Curitiba, São Caetano do
Sul, Itaquaquecetuba, Santo
Amaro, Yosakoi Soran – São
Miguel Paulista, Fukushima –
Atibaia, Fukushima – Mogi, e
Mika Youtien B.

(Afonso José de Sousa)

II FESTIVAL DE TAIKO DA PRIMAVERA

QUANDO: DIA 15 DE NOVEMBRO DE

2009
HORÁRIO: DAS 9H ÀS 18H
ONDE: GRANDE AUDITÓRIO DO

BUNKYO - RUA SÃO JOAQUIM, 381 -
LIBERDADE - SÃO PAULO

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

CONVITE: R$ 15,00 À VENDA NA

ABT - RUA SÃO JOAQUIM, 381 - 2º
SUBSOLO – LIBERDADE.

com contribuições para cobrir
o mínimo necessário; para ele
um patrocínio seria melhor e
mais fácil.

Pedro Yano antecipa que
registrou um aumento no inte-
resse dos adeptos do taiko a
partir do festival de 2007 no
Anhembi, desde então a ABT
vem dando subsídios para os
grupos formados fornecendo
treinamento através da Nippon
Taiko Foundation. A entidade
também convida professores
japoneses para informar as
novidades e novas técnicas,
um exemplo é o professor
Toshiyasu Minoa que até dois
meses realizou treinamentos
em São Paulo, voltou para o
Japão por motivos de força
maior, mas retorna este mês

para o país onde até março de
2010 vai prosseguir com o seu
trabalho.

Ainda no início do ano que
vem três mestres japoneses
renomados do Japão virão para
aplicar exame de capacitação
técnica (kentei shiken), em
Paranavaí, São José do Rio
Preto e Ibiúna (SP). Em julho
do mesmo ano será a vez da
chegada do professor Tokuta-
ro Watanabe ministrar técni-
cas durante dois anos no país.
Ainda para 2010 Pedro Yano
revela que está trabalhando
em um projeto de lançamento
de um livro de sua autoria con-
tando a história do taikô, o es-
tágio atual dos grupos brasilei-
ros que se encontram no nível
três e da ABT. “Aprovado pela

diretoria os primeiros passos
serão traçados no início do ano
que vem”, afirma.

ABT registrou aumento no interesse dos adeptos de taikô após o Festival realizado em 2007

DIVULGAÇÃOI

Objetivo do evento é incrementar experiências entre percussionistas


