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Analista político avalia “efeito Centenário”
nas eleições municipais

DIVULGAÇÃO De acordo com o cientista
político Alexandre Uehara, as
comemorações do Centená-
rio da Imigração Japonesa no
Brasil, poderão influenciar os
eleitores nas eleições 2008 a
votarem nos candidatos
nikkeis, para vereador na ca-
pital paulista. Para o catedrá-
tico, as comemorações do
centenário ajudarão os can-

didatos nikkeis por causa da
imagem positiva divulgada
pela mídia a partir dos feste-
jos iniciados no final de 2007.
Segundo ele, os três candida-
tos à reeleição (Aurélio No-
mura, Jooji Hato e Ushitaro
Kamia), têm grandes chances
de se reeleger porque são
conhecidos na Câmara Mu-
nicipal e junto à comunidade.
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Depois do futebol, os japo-
neses buscam agora inspira-
ção no vôlei brasileiro, capaz
de se manter na elite por anos
tanto no feminino como no
masculino. Prova disso é a
vinda da equipe masculina da
Panasonic, que fará uma sé-
rie de jogos-treinos contra
clubes brasileiros e, de que-
bra, espera levar algum jovem
talento para atuar por lá. Um
dos amistosos será contra a
Liga Nipo-Brasileira.

Liga Nipo de Vôlei
faz amistoso
contra Panasonic

————––—–| pág. 06

Aprofundar as principais
questões que envolvem a pre-
sença japonesa, sua identida-
de e contribuições, são os
principais objetivos do
simpósio 100 Anos de Imi-
gração Japonesa: As múltiplas
Identidades da Comunidade
Nikkei, que será realizado no
dia 20 de setembro na Fun-
dação Japão. O evento pro-
mete ser uma oportunidade
única para se discutir e mos-
trar a história da comunidade
nipo-brasileira.

Seminário discute
aspectos da
comunidade nikkei
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LONDRINA MATSURI –
A sexta edição do Londrina
Matsuri prossegue neste fim
de semana (6 e 7) em novo
endereço. Tradicionalmente

realizado na Praça Nishinomi-
ya, este ano o evento muda
para o Parque de Exposições
Ney Braga a fim de propor-
cionar mais conforto e segu-

rança aos visitantes. Segundo
Mity Shiroma, presidente do
Grupo Sansey, este ano o
evento é especial. “Estamos
comemorando o Centenário

da Imigração Japonesa e os
20 anos do Grupo Sansey,
que idealizou o Festival”, ex-
plicou Mity em entrevista ao
Jornal Nippak.

–—–––——––––—–——–—–—–––––––—––| págs 10

Será com um vôo gratuito e
especial que a Japan Airlines
International (JAL), pretende
comemorar o Centenário da
Imigração Japonesa no Bra-
sil e os 30 anos da rota Bra-
sil/Japão. Para o vôo no avião
747-400 que será realizado

JAL festeja Centenário e 30
anos da rota Brasil/Japão

DIVULGAÇÃO

no dia 2 de outubro, a em-
presa convidará 200 pesso-
as. Qualquer cidadão japo-
nês, nikkei ou brasileiro aci-
ma dos 60 anos e crianças
dos 5 aos 12 anos poderão
se inscrever até o dia 15 de
setembro.

–—–––——––––—–——–—–—––—–––——–| pág 12

A Fundação Japão realiza a
terceira edição da Caravana
de Karaokê, de 7 de setem-
bro a 11 de outubro, em ins-
tituições de diferentes regiões
do país. O evento tem como

Rio recebe amanhã 1ª etapa
da Caravana Karaokê

DIVULGAÇÃO

objetivo difundir canções re-
centes de artistas populares
do Japão, apresentar formas
divertidas de aprender japo-
nês e apoiar jovens que ad-
miram a música japonesa.

————––—–| pág. 08

O Bunkyo apresenta o Reci-
tal de Piano, com Junko Ueno
Garrett, no dia 14 de setem-
bro, às 11 horas, no Concer-
to Bunkyo aos Domingos. A
entrada é franca, mas pede-
se a doação de um quilo de
alimento não-perecível. No
programa estão previstas
composições de Francis
Poulenc, Manuel de Falla,
Villa-Lobos, Takashi Yoshi-
matsu, Astor Piazzolla e
Ryuichi Sakamoto, entre ou-
tros.

Concerto Bunkyo
apresenta pianista
Junko Garret

Levar informação dire-
tamente até o dekassegui,
tirar dúvidas e ouvir os
anseios e questões mais fre-
qüentes de empreendedores
nipo-brasileiros que, ao re-
tornarem ao Brasil, preten-
dem abrir um negócio. Com
essa perspectiva, desde no-
vembro do ano passado,
acontece o Sebrae Itineran-
te. Técnicos da instituição
viajam ao Japão para aten-
der a demandas dos dekas-
seguis. O projeto já teve
três edições e a próxima
acontece a partir de hoje (6)
até 24 de setembro e per-
correrá seis cidades japone-
sas. O momento de maior
expectativa da temporada
deve ser4 amanhã (7), em
Toyohashi, onde um grande
evento irá comemorar o Dia
do Brasil no Japão. A orga-
nização desse evento espe-
ra a presença de aproxima-
damente 35 mil pessoas.

Sebrae Itinerante
realiza orientação
empresarial no Japão

————–—–| pág. 07
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A 17ª Aflord teve inicio no dia 23 na cidade de Arujá.  A cada
ano, a exposição surpreende seus visitantes com novas técni-
cas e novas flores. A cerimônia de abertura, que aconteceu no
sábado, reuniu empresários, expositores e políticos.

Mauricio Miya, Walter Ihoshi e o cantor japones Masaki Hajime.

Oridio Shimizu, Walter Ihoshi, Virginia Aligrini, Hirotaka Hayashi e
Toshimiti Chisaka.

Walter Ihoshi entrega o prêmio ao melhor corte de antúrio para
Luiz Ishikawa.

Valquiria Dellarzipete, Ie Kobayashi e Tina Kobayashi.

Yugo Mabe, Fernando Hiro Maruyama e Sergio Kobayashi. Victor Kobayashi, Chicão de Assis e Joh Mabe.

Fernando Hiro Maruyama, Ely Sayemi Iutaka e Yoshino Mabe.

JOH MABE Es-
paço de Arte &
Cultura realizou no
dia 21 de agosto a
abertura da expo-
sição do artista
plástico Chicão de
Assis. Cercados
de amigos e artis-
ta pode reencon-
trar grandes ami-
gos, que foram
prestigiar a belíssi-
ma exposição.

Os vereadores Gilson Barreto
e Aurélio Nomura realizaram
a sessão solene em comemo-
ração ao cinqüentenário da
Associação Pró-Excepcionais
Kodomo-No-Sono na Câmara
Municipal de São Paulo no úl-
timo dia 3. Na ocasião foram
feitas diversas homenagens
aos pioneiros que contribuíram
com a associação desde a sua
fundação.

Todos os homenageados.

Yasuo Suzuki, Aurélio Nomura, Luiz Okamoto e André Kurosue.

A Beauty Fair, feira do setor de cosmético e beleza reuniu nos
seus 4 dias, milhares de profissionais do setor. A exposição, que
está na sua quarta edição, a cada ano apresenta mais novida-
des. O presidente de honra da feira, Hirofumi Ikesaki recebe
calorosamente todos os convidados.

Hirofumi Ikesaki, Marta Suplicy e Celso Kamura.

Os músicos japoneses Kifu Mitsuhashi & Nanae Yoshimura
se apresentaram pela primeira vez no Brasil, numa série de
concertos apresentados em São Paulo e Porto Alegre, em agos-
to. O evento tem realização da Fundação Japão. Em São Paulo,
o concerto foi feito no Centro Cultural São Paulo (CCSP), no
último dia 15, com casa lotada. No Brasil, os  shows contaram
com a participação de Mika Danno, artista que os acompanha
nesta turnê, e dos músicos brasileiros Shen Ribeiro e Elza Tsuzuki.

A artista Nanae Yoshimura recebe a família.

O músico Kifu Mitsuhashi conversa com amigos e fãs.

O diretor Geral da Fundação Japão SP Kazumasa Nishida, o músico
Kifu Mitsuhashi e a vice-cônsul do Japão em SP Sachiko Takeda.

DIVULGAÇÃO / ERICO MARMIROLI

O artista plástico japonês Shioh Kato, radicado nos EUA,
abre a individual ‘Imagens dos Doze Bodaishins’, na Galeria
Deoc, no último dia 16. Composta por 30 pinturas, a exposi-
ção une o abstrato de suas composições estéticas à caligra-
fia japonesa, inspirado em preceitos filosóficos contemporâ-
neos. A mostra, que faz parte das comemorações do Cente-
nário da Imigração Japonesa no Brasil, já segue, em 2009,
para a cidade de Montreal, no Canadá. Anteriormente pas-
sou pelo Espaço Cultural do Consulado Geral do Japão em
São Francisco; na Iwataya Art Gallery, em Fufuoka (no Ja-
pão) e na Galeria Piazza Assembly Hall, em Tóquio.

O artista plástico James Kudo e a empresária Marta Kojima

DIVULGAÇÃO / ERICO MARMIROLI

O artista plástico japonês Shioh Kato explica sua mostra para
amigos
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Para analista, candidatos nikkeis “desconhecidos”
devem investir mais em publicidade

As comemorações do
Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Bra-

sil poderão influenciar os elei-
tores a optarem pelos candi-
datos nikkeis nas eleições 2008
na capital paulista. A avaliação
é do cientista político Alexan-
dre Ratsuo Uehara, professor
de relações internacionais das
Faculdades Integradas Rio
Branco, em São Paulo.

Para o catedrático, as co-
memorações do Centenário
ajudarão por causa da ima-
gem positiva que foi passada
pela mídia a partir dos feste-
jos iniciados no final de 2007.
“Esse é um aspecto positivo
que venho observando, tive-
mos uma queda da
participação dos
políticos de des-
cendência japone-
sa nos últimos
anos, particular-
mente nas últimas
eleições munici-
pais.

Já no âmbito
federal tivemos
uma recuperação,
ampliamos o nú-
mero de políticos na Câmara
Federal e uma melhoria pe-
quena em São Paulo, que
com relação ao passado foi
melhor”, analisa.

O professor conclui que o
Centenário tem pesado não
só em relação aos políticos,
mas também nas marcas de
produtos japoneses, criando
uma sinergia na cooperação
Japão e os descendentes que
pode ajudar.

Ao fazer uma análise do
processo eleitoral na capital
paulista, ele afirma que as
questões que mais preocu-
pam os eleitores estão liga-
das ao dia-a-dia que afeta a
população como a saúde (as-
sunto ainda carente) e o trân-
sito que não tem como fugir,
temas esses que vão ser bas-
tante focados.

Duas outras áreas devem
voltar a ser discutidas como o
desemprego e principalmente
a economia, com o ressurgi-
mento da inflação, que pode
ter grande impacto na área in-
ternacional, em virtude da
candidata Marta Suplicy es-
tar querendo vincular o seu
nome ao do Presidente Luis
Ignácio Lula da Silva, cujo
aspecto é positivo, até porque
durante os últimos anos a eco-
nomia internacional apresen-
tou um resultado favorável
que contribuiu para o Brasil.

Economia – Alexandre
Uehara constatou que desde
o final de 2007 a economia
dos Estados Unidos começou
a enfrentar uma crise crian-
do problemas para economi-
as como a brasileira, euro-
péia e japonesa. “No caso do
Brasil ela está relacionada

com o câmbio. Porém, en-
quanto as finanças norte-
americana enfraqueceram, a
nossa moeda se valorizou,
criando um problema na área
de exportação que afetou a
economia brasileira e gerou
uma discussão importante
para saber como o país en-
frentará essa crise que vem
de fora. A inflação foi um
reflexo da crise internacio-
nal”, ressalta ele que é pes-
quisador visitante na Univer-
sidade Keio (1993).

Reeleição – Atualmente são
cerca de 25 candidatos
nikkeis (de acordo com le-
vantamento prévio realizado
pelo Jornal Nippak, que le-
vou em consideração apenas
a ascendência japonesa) so-
mente na capital paulista, so-
bre as chances desse grupo,
o professor admite que os
três candidatos à reeleição
(Aurélio Nomura – PV, Jooji
Hato – PMDB, e Ushitaro
Kamia – DEM), têm grandes
possibilidades de se reeleger
e prosseguir na Câmara Mu-
nicipal, porque são conheci-
dos e a comunidade tem os
apoiado nos últimos anos, ge-
rando uma probabilidade
maior.

 “Independente de ser da
comunidade japonesa ou não
o aspecto da popularidade
pesa bastante pelo fato deles
serem conhecidos. Um perfil
de eleitores no país muitas
vezes vota mais num nome
conhecido do que na propos-
ta ou na formação política do
candidato”, destaca.

Já os demais candidatos
nikkeis o professor acha que
vai ser muito difícil se elege-

rem. “Se não houver um gran-
de investimento em publicida-
de e propaganda, isso vai de-
pender de como eles vão di-
vulgar os seus nomes”, presu-
me o vice-presidente da Asso-
ciação Brasileira de Estudos
Japoneses.

Com relação ao trabalho
dos três vereadores nikkeis, o
cientista observou que eles
têm tido uma presença cons-

tante nas sessões, nas comis-
sões, discussões e atividades
legislativas. Porém ele ainda
vê uma participação bastante
tímida com relação às propos-
tas e concretizações para São
Paulo. “Esses parlamentares
poderiam ter uma atuação
melhor elaborando mais pro-
postas. Eles têm uma inser-
ção no partido bastante aca-
nhada, eu creio que isso po-

deria ser ampliado, os própri-
os políticos poderiam ter uma
participação e divulgação
maiores do que fazem. Pode-
riam ter mais proximidade com
seus eleitores e a população”,
avalia.

Indefinição – Vários candi-
datos se aproximaram das
bases eleitorais através de
eventos promovidos pela co-
munidade, mas que em pou-
cas oportunidades falaram o
que fizeram durante os qua-
tro anos de mandato. “Apro-
veitam os eventos para fazer
propaganda, homenagens, di-
zendo que a imigração é im-
portante, mas o quê eles fi-
zeram nesses quatro anos

que justificasse votar nova-
mente neles ?? Não houve
nenhuma reação ou ação
desses políticos, os eleitores
não cobraram, não houve
uma preocupação, foi uma
falha de ambas as partes”,
esclarece.

Alexandre Uehara revela
que um grande problema no
Brasil é a maneira como os
eleitores votam (discussão
antiga), mas como existe uma
proporcionalidade na divisão
dos votos, muitas vezes o
eleitor vota num candidato
que não é eleito e quem se
elege é um candidato de ou-
tro partido, o que gera
distorção.

“Temos candidatos que
são bem votados, mas por
causa dessa proporcionalida-
de os candidatos menos vo-
tados são eleitos pelo parti-
do. Isso provoca um afasta-
mento dos eleitores em rela-
ção aos políticos, porque não
acompanham o processo,
não sabem quem são os polí-
ticos eleitos e passados qua-
tro anos os eleitores não lem-
bram em qual candidato vo-
tou”, lamenta.

Cidade Limpa – De acordo
com o professor a eleição
para vereador é mais compli-
cada porque a campanha na
televisão não ajuda os eleito-
res (que geralmente não pres-
tam atenção), a ter uma idéia
melhor dos candidatos. “Na
maioria das vezes os candi-
datos só falam de propostas
gerais, não se sabe se ele é
um engenheiro, médico, me-
cânico, a formação e a pro-
posta dele ou qual a sua ex-
periência e ligação na políti-
ca. Isso acaba criando uma
dificuldade grande para o
eleitor”, explica.

O professor verificou um
baixo grau de indefinição dos
eleitores com relação aos can-
didatos à Prefeito, boa parte da
população já tem definido o
seu voto, o grau de indecisos é
bastante baixo, o que mostra
que a população está se
posicionando e se identifican-
do com os candidatos.

Com relação ao projeto
Cidade Limpa da Prefeitura
de São Paulo, o cientista crê
que a campanha desse ano
será mais limpa. Para ele os
candidatos vão ter que pro-
curar outros caminhos para
divulgar suas campanhas, al-
ternativas essas que vai se
tornar mais cara.

“Eu ainda não vi nada de
alternativo ou interessante
dos candidatos a vereador.
Existe a proibição municipal
e o candidato que usar o es-
paço público para fazer a sua
campanha de maneira ilegal
vai pesar negativamente”,
alerta.

(Afonso José de Sousa)

O analista Alexandre Uehara

01) Akiko Akiyama (PSOL)
servidora pública aposentada;
02) Albert Hitoshi Uchida
(PCB);
03) Alexandre Akio
Motonaga (PV) Advogado;
04) Antonio Carlos Mori
(PT) – Engenheiro;
05) Aurélio Nomura (PV) –
Vereador;
06) Eduardo Tsuneo Saito
(PTB) – Policial civil;
07) Hiroaqui Yamada
(PSDB) – comerciante;
08) Irineu Uebara (PV) – ad-
vogado;
09) Jean Alex Tamazato

(PTC) – empresário;
10) Jooji Hato (PMDB) – ve-
reador;
11) Jorge Yukio Ide (PSTU)
– Professor ensino médio;
12) Kowa Iha (PSDB) – Ad-
vogado;
13) Laura Kioko Kamisaki
(PSDB) – Jornalista/Redatora;
14) Marcos Akira Shimabu-
kuro (PPS);
15) Mario Ikeda (PSC) –
Servidor público federal;
16) Rubens Massashi Ito
(PDT) – Jornalista / Redator;
17) Rubens Yoshida (PSDB)
– Médico;

18) Sergio Koei Ikehara
(PSTU) – Bancário e Econo-
mista;
19) Sérgio Nagamine (PSOL)
– Bancário e Economiário;
20) Shinji Yaginuma (PSDC)
– Contador;
21) Siusaku Hirashima
(PHS) – Comerciante;
22) Ushitaro Kamia (DEM =
Democratas) – Vereador;
23) Vanessa Itokazu Kane-
cadan (PTB) – Comerciante;
24) Victor Kobayashi (PSDB)
– Professor ensino superior;
25) Walter Yonemi Maeda
(PMN) – Administrador.

Hoje aproximadamente 25 candidatos nikkeis estão inscritos nas eleições 2008 na
capital paulista. Atualmente o TRE está julgando os pedidos de recursos dos casos de
candidaturas que não foram aceitas ou impugnadas, ou seja, nas situações de parla-
mentares que não tiveram as contas públicas aprovadas. Da lista de candidatos abai-
xo, três deles já são vereadores na Câmara Municipal de São Paulo e que tentam a
reeleição. O levantamento do Jornal Nippak levou em consideração apenas a ascen-
dência japonesa. A relação é composta pelos seguintes candidatos:

Jooji HatoUshitaro Kamia Aurélio Nomura

ARQUIVO

ELEIÇÕES 2008

Alexandre Motonaga quer estreitar relações com comunidade
Estreitar o relacionamento

com a comunidade, bem como
atuar nas áreas do meio ambi-
ente, cidadania e administra-
ção pública. São com essas
propostas que o nikkei Alexan-
dre Motonaga (PV) quer con-
quistar os votos dos eleitores
de São Paulo. Pela primeira
vez disputando um cargo pú-
blico, o administrador promete
“uma cidade mais urbanizada
e com serviços públicos que
atendam à população”.

“Gostaria muito de promo-
ver ações que priorizem a de-
fesa do verde e animais em um
ambiente urbano. Atualmente,
precisamos de medidas para
melhorar essas áreas. Além

disso, poderíamos criar um
‘selo verde’ para os ônibus e
demais veículos que perten-
çam ao transporte coletivo
municipal. Já com a comuni-
dade, estreitarei os laços com

Alexandre Motonaga

DIVULGAÇÃO

os nikkeis, trabalhando em prol
de atividades e projetos que
divulguem ainda mais a cultu-
ra japonesa”, atesta ele.

Currículo para levar adian-
te suas idéias ele tem. É atual-
mente professor da Fundação
Getulio Vargas (FGV), além de
exercer atividades de consul-
toria (FGV Projetos e Organi-
zação Internacional do Traba-
lho – OIT) e advocacia. For-
mado em Administração pela
FGV e Direito pela USP (São
Francisco), com mestrado em
administração pública pela pró-
pria FGV, tem estudado a polí-
tica a fundo nos últimos anos
em seu doutorado em Ciência
Política, na área de “Relações

Internacionais.
Preocupado também com a

transparência na vida pública,
Motonaga tem uma proposta
para melhorar. “A idéia é criar
um mandato on-line e interati-
vo, em que todas as ações pos-
sam, mensalmente, serem di-
vulgadas via internet, possibi-
litando ao eleitor acompanhar
e opinar sobre os projetos e
propostas. Outra idéia é im-
plantar processo público de
seleção dos cargos em gabi-
netes, segundo critérios esta-
belecidos por uma empresa
independente de Recursos
Humanos. Precisamos de mais
transparência na política”, fi-
naliza.

O Partido Liberal Demo-
crata (PLD) do Japão marcou
para o dia 22 de setembro a
escolha do novo premier do
país. Os políticos liberais-de-
mocratas têm até o dia 10 de
setembro para formalizar a
candidatura. O favorito e mais
cotado para a sucessão de
Yasuo Fukuda até agora, se-
gundo analistas, é o ex-minis-
tro das Relações Exteriores,
Taro Aso, um franco e con-
servador. No total, 528 mem-
bros do LDP terão direito a

INTERNACIONAL

Novo primeiro-ministro japonês
será conhecido este mês

voto: 304 parlamentares da
Câmara dos Deputados, 83 do
Senado e 141 membros pro-
vinciais do partido. O partido
de Fukuda deve escolher um
novo líder e ganhar a confian-
ça da câmara baixa do parla-
mento e tentar formar um go-
verno de coalizão. Yasuo
Fukuda anunciou sua renún-
cia segunda-feira após suces-
sivas derrotas políticas e uma
vertiginosa queda de popula-
ridade, que comprometeram o
seu poder de governar.

Centenário marcou imagem positiva dos nikkeis; cenário para
candidatos, no entanto, não é dos mais otimistas nas eleições

DIVULGAÇÃO
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AERONÁUTICA

Comandante Juniti Saito recebe
homenagem em sua terra natal

Estado com a terceira
maior comunidade nikkei do
Brasil, Mato Grosso do Sul re-
cebeu na semana passada uma
comitiva de Okinawa para tra-
tar de assuntos bilaterais, Em
pauta, questões como parceri-
as e planejamento que podem
render bons frutos para ambos
os lados.

Na ocasião, a vice-gover-
nadora de Okinawa, Katsuko
Asato, encontrou-se com o
governador André Puccinelli
(PMDB). O principal objetivo
do encontro, segundo o gover-
nador, é estreitar laços com o
Japão para facilitar o acesso a
intercâmbios universitário, cul-
tural, turístico e comercial.
“Nós seremos beneficiados
pela ciência milenar japonesa
e os okinauanos pela tecnolo-
gia sul-mato-grossense”, afir-
mou Puccinelli.

Já a vice-governadora res-
saltou as belezas naturais de
Campo Grande e o presidente
da Assembléia Legislativa de

INTERCÂMBIO 2

Okinawa e Mato Grosso do Sul querem estreitar relações
comerciais

além de empresários.
Segundo os japoneses, a re-

cente visita (das autoridades
deste Estado ao Japão, em
maio deste ano), “proporcionou
a todos nós muita alegria e
grande satisfação, mormente
pela simpatia e discussão de
vários assuntos de interesse
comum, razão pela qual esta-
mos aguardando com ansieda-
de o encontro em Mato Gros-
so do Sul”.

Feria – Além do encontro com
o governador e com o deputa-
do nikkei, a comitiva visitou a
Feira Central de Campo Gran-
de para conhecer a influência
da cultura de Okinawa em
Campo Grande. Estiveram pre-
sentes na reunião a primeira-
dama, Beth Puccinelli, deputa-
dos sul-mato-grossenses e da
província japonesa, além da
secretária Teresa Cristina Cor-
rêa da Costa e o presidente da
Associação Okinawa de Cam-
po Grande, Jorge Tamashiro.

Okinawa, que estava presen-
te na comitiva, Takamine
Zenshin afirmou que “espera-
mos que este intercâmbio se
concretize no nosso dia-a-dia”.

A visita da comitiva de Oki-
nawa é uma retribuição à ida
de Puccinelli àquele estado do
Japão no início deste ano. Além
disso, a vice-governadora tam-
bém participa da Exponipo, que

começou no último dia 25 de
agosto e homenageia Okinawa.

Quem também recebeu a
comitiva de okinawanos foi o
deputado estadual Akira
Otsubo (PMDB). Juntamente
com representantes da comu-
nidade nipo-brasileira e auto-
ridades, Otsubo conversou
com presidente da Assembléia
okinawana, Takamine Zenshin,

A  vice-governadora Katsuko Asato com o governador de MS

DIVULGAÇÃO

Cerca de 20 alunos da Uni-
versidade de Meio, no Japão,
participam de uma visita ofi-
cial à Londrina. A delegação
dá continuidade às comemo-
rações de 10 anos de relações
entre as cidades co-irmãs de
Londrina e Nago e 100 anos
da imigração da comunidade
okinawana ao Brasil.

A agenda dos estudantes
inclui passeios aos principais
pontos da cidade, festa na
Acrol, visita ao Museu da
Imigração Japonesa em Ro-
lândia, além de visita à Uni-
versidade Estadual de Lon-
drina (UEL). O grupo parti-
cipa também do Londrina
Matsuri, neste sábado (dia 6).

“A troca de experiências

que você tem é importante, até
em relação ao comércio, por
isso é fundamental você man-
ter relações com uma cidade
de primeiro mundo”, informou
o presidente da Associação
Cultural Recreativa Okinawa
de Londrina (Acrol), Luiz
Shiroma.

No mês passado, a pri-
meira parte da comitiva do
Japão com 20 pessoas tam-
bém desembarcou na cidade.
Entre as autoridades, esta-
vam o prefeito de Nago, Yo-
shikazu Shimabukuro; e o
presidente da Câmara,
Kenyo  Shimabukuro. Eles
visitaram a Prefeitura de
Londrina e a Câmara de Ve-
readores.

INTERCÂMBIO 3

Universitários japoneses
visitam Londrina

INTERCÂMBIO 1

Equoterapia inspira Naha a
instalar um centro no Japão

São Vicente e
Naha (Japão) cele-
braram os 30 anos
de convênio “Cida-
des-Irmãs” nos
dias 27 e 28. A pro-
gramação serviu
para comemorar
também o Cente-
nário da Imigração
Japonesa. A comi-
tiva foi comandada
pelo prefeito de
Naha, Takeshi
Onaga, e o presi-
dente da Câmara
do Município japo-
nês, Mitsuo Ageta.
Durante a visita, o
que mais chamou a atenção
dos japoneses foram os proje-
tos de Equoterapia, desenvol-
vidos no Horto Municipal e no
Jockey Club, quando foram
aos recantos no dia 28.

Segundo a presidente do
Fundo Social de Solidariedade
de São Vicente, após conhe-
cer a ação, a intenção deles é
criar algo semelhante para
atender os moradores de
Naha. “Eles ficaram tão en-
cantados com o projeto que já
estão pensando em um lugar
para implantar algo semelhan-
te lá no Japão”, afirma.

O que é - O atendimento é
oferecido por meio de um con-
vênio entre a Prefeitura de São
Vicente e o Centro de Atendi-
mento da Associação de Equo-
terapia há 11 anos. Atual-
mente, conta com 72 pratican-
tes que têm, no mínimo, três
anos de idade e sofrem na
maioria das vezes de Paralisia
Cerebral, Autismo, Hiperativi-
dade, Síndrome de Down e
Síndrome de West. O Centro
conta ainda com cinco cava-
los.

De acordo com a coorde-
nadora do projeto, Daniela
Perri, o tratamento de recupe-
ração dos pacientes é feito por
meio dos cavalos. “Psicólogos
e fisioterapeutas utilizam o ani-
mal dentro dos três programas
básicos da Equoterapia, que
são a hipoterapia, a educação
e reeducação e os pré-espor-
tivos”. Os pacientes são enca-
minhados de hospitais e cen-
tros educacionais de toda Re-
gião. “Quem se interessar tam-
bém pode preencher uma fi-
cha no Horto e esperar a aber-
tura de uma vaga”. O endere-
ço do Horto Municipal é Ave-
nida Juiz de Fora, s/n - Vila

Voturuá.
O Centro de Equoterapia

Jockey Club São Vicente
(CEJCSV) foi fundado em
2002 e é uma entidade filan-
trópica, sem fins lucrativos, lo-
calizada dentro do hipódromo
Jockey Club São Vicente,
numa área de 2600 m². O Cen-
tro tem, além das pistas de
areia e grama onde são reali-
zadas as atividades equoterá-
picas, sala de avaliação, sala
de reunião, consultório e sala
de espera (com vista para a
pista onde são realizadas as
atividades, permitindo o acom-
panhamento e a participação
ativa dos pais). O endereço é
Rua Dom Duarte da Costa, n°
484 - Jóquei Clube

Festividades – Para Onaga,
com o passar dos anos, a ali-
ança entre os dois mnicípios
fica cada vez mais intensa.
“Em 1978 o então prefeito
Koyu Iha concretizou este
convênio de Cidades-Irmãs,
mas foi no decorrer destes 30
anos que este laço se fortale-
ceu. Recebemos professores
e técnicos vicentinos e envia-
mos profissionais para cá”,
lembrou Onaga. “Dessa for-
ma podemos contribuir para o
desenvolvimento das duas ci-
dades e para fortalecer a ali-
ança entre o Brasil e o Ja-
pão”, destacou. Já o presiden-
te da Câmara de Naha, Mitsuo
Ageta, ressaltou a oportunida-
de de estar no Brasil.

Independência – Em São
Vicente, as festividades do
186º aniversário da Indepen-
dência do Brasil apresentaram
o tema “Na Independência, a
nação é o coração da imigra-
ção”, em homenagem aos 100
anos da imigração japonesa.

Comitiva de Naha em visita a São Vicente

DIVULGAÇÃO

Acidade de Pompéia
(SP) recebeu no dia 9
de agosto, a ilustre vi-

sita do comandante da Força
Aérea Brasileira, tenente bri-
gadeiro-do-ar Juniti Saito. O
retorno do militar à sua terra
natal foi organizada pela Pre-
feitura Municipal de Pompéia
em parceria com o Grupo Jac-
to e a família Nishimura. Saito
desembarcou do avião da FAB,
em Marília, acompanhado de
sua esposa Vera Regina Saito,
familiares e amigos, e foi re-
cepcionado pelo prefeito Álva-
ro Januário, a primeira-dama
Isabel Cristina Janurário, e os
empresários Jorge Nishimura
e Takashi Nishimura.

De lá seguiram para a Pre-
feitura de Pompéia, local onde
começaram as homenagens,
que contou também com a pre-
sença de membros da Associ-
ação Nikkey do Brasil. No ga-
binete, o comandante recebeu
a chave simbólica da Cidade
Coração e o Decreto de Hós-
pede Oficial. “É com o cora-
ção aberto e feliz que entre-
gamos ao senhor a chave da
cidade. É um orgulho para to-
dos nós pompeenses, termos
um filho dessa terra no coman-
do da aeronáutica deste país”,
declarou o prefeito.

Em seguida, a comitiva do
comandante, acompanhada da
família Nishimura  e autorida-
des da cidade, visitou o local
onde Juniti Saito nasceu, nas
proximidades da Rua Constan-
tino Marcolino de Souza e Rua
Itália. O almoço com as auto-
ridades, representantes da co-
munidade japonesa, empresá-
rios e lideranças de Pompéia
foi realizado na Sociedade Re-
creativa de Pompéia a partir
das 12 horas, ocasião em que
foram prestadas diversas ho-
menagens ao Comandante. O
título de Cidadão Benemérito

shimura de Tecnologia, Aca-
demia Municipal Vida e depen-
dências das empresas Jacto e
Unipac.

Juniti Saito nasceu em
Pompéia em 12 de dezembro
de 1942. Filho de Iwataro Saito
e Toshike Tamaoki Saito, mo-
rou na antiga Rua São Simão,
atualmente Rua Constantino
Marcolino de Souza, onde pas-
sou parte da sua infância. Com
sua esposa Vera Regina Saito
teve três filhos, Adriana,
Carlos Gustavo e Juliana.

Sua formação superior
sempre rendeu muitos elogios
de seus superiores. Ingressou
na aeronáutica no dia 5 de
março de 1960 e a partir daí
galgou as seguintes promo-
ções: Aspirante, 2.° Tenente,
1.° Tenente, Capitão, Major,
Tenente-Coronel, Coronel, Bri-
gadeiro-do-Ar, Major-Briga-
deiro-do-Ar, Tenente-Briga-
deiro-do-Ar, Chefe do Estado
Maior da Aeronáutica e ago-
ra, após uma carreira brilhan-
te, chega ao posto máximo
dessa força.
(com o site da Prefeitura
Municipal de Pompéia)

foi entregue pelo vereador
Nilson Fernandes da Silva, pre-
sidente da Câmara Municipal
de Pompéia.

Representando o grupo Jac-
to e a família Nishimura, Jorge
Nishimura destacou a história do
comandante Juniti Saito e tam-
bém de seu pai, o comendador
Shunji Nishimura. “Acima de
todas essas conquistas, existe
algo mais importante na vida de
vocês, o caráter, a integridade e
o valor ao próximo”, destacou
Jorge Nishimura.

O prefeito Álvaro Januário
agradeceu a visita do coman-
dante. “Este é, com certeza,
um momento que ficará na his-
tória de Pompéia e de todos
aqui presentes”, destacou.

Carreira – Após o almoço, a
comitiva esteve na Praça da
Amizade, ocasião em que o
comandante, o comendador
Shunji Nishimura e o prefeito
fizeram o plantio de mudas de
árvores, seguindo para uma
visita na Fundação Shunji Ni-

Shunji Nishimura (a esq) participou da cerimônia com Saito

Juniti Saito retornou a sua terra natal para ser homenageado pela comunidade local
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INTERCÂMBIO 4

Comitiva de Saitama visita Curitiba
Uma comitiva de deputados

e autoridades da província de
Saitama (Japão) visitaram a
capital paranaense no último
dia 2 com o objetivo de conhe-
cer o sistema de urbanização,
de transporte e meio ambiente
de Curitiba, pois a delegação
busca a solução para alguns
problemas da província de
Saitama  no que diz respeito

ao transporte coletivo.
Chefiada pelo deputado

Mankichi Okumura, a delega-
ção foi formada pelos depu-
tados Fukuji Takise, Masahide
Moroi, Kazuhiro Tanaka, Yo-
shihiro Aizawa, Masato Fugi-
moto, Hirao Ishii, Hyroyuki
Kamiya, Kunio Matsuzawa,
Mitsuo Minegishi, Yoshihiro
Suzuki, Tsutomu Takahashi,

Hiroshi Kitamura, Susumu
Kojima e os assessores Seii-
chi Takahashi, Tamiko Mogi
e Hidemichi Naiki.

A comitiva visitou o
IPPUC (Instituto de Pesqui-
sa e Planejamento Urbano de
Curitiba), a prefeitura de Cu-
ritiba, a Assembléia Legisla-
tiva do Paraná, a URBS (Ur-
banização de Curitiba) e a

Ocepar (Sindicato e Associa-
ção das Cooperativas do Es-
tado do Paraná).

Na Assembléia Legislativa
do Paraná, a comitiva foi re-
cepcionada pelo deputado es-
tadual Luiz Nishimori em
evento que reuniu ainda o côn-
sul geral do Japão, Soichi Sato
e demais parlamentares e au-
toridades.
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CIDADES/LONDRINA

6º Londrina Matsuri espera
receber mais de 70 mil pessoas

Asexta edição do Lon-
drina Matsuri, conhe-
cido também como

Festival da Primavera – pros-
segue neste fim de semana (6
e 7) em novo endereço. Tradi-
cionalmente realizado na Pra-
ça Nishinomiya, este ano o
evento muda para o Parque de
Exposições Ney Braga a fim
de proporcionar mais conforto
e segurança aos visitantes.
Segundo Mity Shiroma, presi-
dente do Grupo Sansey – or-
ganizadora do evento –, a mu-
dança tem explicação. “Este
ano, além de comemorarmos
o Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil, estamos co-
memorando também os 20
anos do Grupo Sansey. Além
disso, a cada ano que passa o
evento vem conquistando mais
adeptos e a praça já não esta-
va mais comportando tanta
gente”, explica Mity, acrescen-
tando que a Expo Imin 100,
realizada entre 18 e 22 de ju-
nho, também serviu de refe-
rência.

“Embora o Festival já tenha
conquistado um público cativo,
o Ney Braga é três vezes maior
que a praça, o que representa
também maior espaço físico”,
compara Mity, afirmando que
a expectativa é receber mais
de 70 mil visitantes.

Atrações e novidades para
isso não faltam. Uma delas é
o Espaço Midori, inteiramente
destinado à preservação do
meio ambiente. Dentre as ati-
vidades, destaque para a cole-
ta de pilhas, baterias e óleo de
fritura, e uma exposição de
artistas que trabalham com
materiais recicláveis.

A preocupação com o meio
ambiente, aliás, foi outro moti-
vo que pesou na mudança.
“Por ser uma praça, a grama
ficava danificada após o festi-
val e isso acaba sendo incoe-
rente com a nossa própria pro-
posta, que é celebrar a chega-
da da primavera”, conta Mity,
lembrando que a reciclagem,
que há alguns anos levou o
Grupo Sansey a estabelecer
parceria com Ongs para a co-
leta do lixo seletivo no Londri-
na Matsuri, este ano ganha
uma dimensão bem maior no
evento.

“No Espaço Midori, o Ban-
co Real vai promover a coleta
de pilhas usadas, a Sercomtel
vai recolher baterias de tele-
fones celulares, e a Bothanica
Soluções Ambientais não só
ficará responsável pela coleta
de todo o óleo de fritura da
praça de alimentação, como
também vai disponibilizar tam-
bores para que a população
também entregue seu óleo de
cozinha usado no local. A em-
presa ainda vai promover um
trabalho educativo, explicando
os danos do descarte ou uso
indevido do óleo. Vale lembrar
que esses três itens – bateria,
pilha e óleo de fritura – não
podem ser descartados no lixo
comum por serem extrema-
mente agressivos ao meio am-
biente”, explica Mity.

Espaço Kodomo – Ainda na
linha da responsabilidade só-
cio-ambiental, o Instituto
Atsushi e Kimiko Yoshii expõe

Jishin Shamidaiko e de dança
típica de Okinawa pelo grupo
da Associação Cultural Recre-
ativa Okinawa de Londrina
(Acrol).

Além disso, sucessos de
público como o taikô do grupo
tricampeão brasileiro Ishindai-
ko, de Londrina, e o yosakoi
soran do também londrinense
e tricampeão brasileiro Grupo
Sansey devem agitar as tardes
de sábado e domingo.

No entanto, a maior atra-
ção da festa promete ser mes-
mo o Matsuri Dance, que to-
dos os anos atrai milhares de
pessoas de todas as idades
para a pista de dança. Segun-
do Mity, a dança, inspirada no
tradicional bon odori ao som do
pop rock costuma atrair não
apenas os jovens, mas também
crianças, adultos e até a ter-
ceira idade.

“O Matsuri Dance virou
uma febre em Londrina e fi-
zemos algumas adaptações
para que também os idosos
pudessem acompanhá-la”, co-
memora Mity, que faz questão
de ressaltar: “Sempre tocamos
uma hora do bon odori tradici-
onal para não esquecermos
nossas raízes já que o Londri-
na Matsuri nasceu há seis
anos com o objetivo de prepa-
rara a comunidade nikkei e a
sociedade em geral para o
Centenário”.

“Quando o Grupo Sansey
completou 15 anos decidimos
abrir as portas também para os
não descendentes de japone-
ses e hoje eles representam
cerca de 70% do nosso públi-
co. Isso significa que a nossa
meta foi atingida. É a comuni-
dade nikkei fazendo uma fes-
ta para os não descendentes
de japoneses. E pelo jeito, o
Londrina Matsuri caiu no gos-
to e vai continuar por longos
anos”, prevê Mity.

(Aldo Shiguti)

LONDRINA MATSURI
QUANDO: HOJE (6) E AMANHÃ (7),
A PARTIR DAS 10H

ONDE: PARQUE DE EXPOSIÇÕES

NEY BRAGA

OS INGRESSOS PARA O LONDRINA MATSURI

CUSTAM R$ 2,00. ESTUDANTES E

APOSENTADOS PAGAM MEIA. CRIANÇAS DE

ATÉ 10 ANOS E IDOSOS ACIMA DE 60 NÃO

PAGAM.
SITE DO GRUPO:
WWW.GRUPOSANSEY.ORG.BR

trabalhos artesanais utilizando
restos de materiais de constru-
ção, confeccionados pelas es-
posas dos funcionários da A.
Yoshii e pessoas da comunida-
de que integram o projeto Cri-
ando Arte. “São objetos que
servem não apenas para de-
corar, mas também têm a sua
utilidade, como porta-canetas
e cachepôs, feitos com mate-
riais como papelão, tinta, res-
tos de textura e azulejos”, ex-
plica Adriana Castro, curadora
do Instituto. O instituto ainda
promove oficinas durante o
Londrina Matsuri, mas com
vagas limitadas.

O evento também conta
com o Espaço Kodomo, uma
área especial para crianças,
onde são resgatadas brinca-
deiras infantis de antigamen-
te,  a  ginástica japonesa
“Kenkô Taissô” (ginástica
da saúde), inédita na cidade,
além de um pavilhão comer-
cial e praça de alimentação
com 27 barracas.

Com o sucesso do nagashi
somen (macarrão na corren-

teza) na edição passada do
Londrina Matsuri, o Grupo
Sansey não apenas repete
essa atração este ano, como
disponibiliza um maior número
de sessões de degustação.
Quem quiser “pescar” o ma-
carrão japonês na água cor-
rente e saboreá-lo com o mo-
lho à base de shoyu pode op-
tar pelos dias 6 ou 7, às 10 ou
15 horas.

Matsuri Dance – E mais uma
vez, a música e a dança vão
predominar na programação do
Londrina Matsuri com danças
étnicas, street dance, karaokê,
oficina de dança com a pro-
fessora Oriana Gotti, apresen-
tações de alunos da Mity Es-
cola de Karaokê, do Studio
Musical, da escola Megumi, de
cantores da Acel, dos grupos
de jovens da Paróquia
Imaculada Conceição e da
igreja Holiness, entre outros,
têm seu espaço garantido, as-
sim como as apresentações
tradicionais de shamisen (ins-
trumento de três cordas) do

O Matsuri Dance virou uma febre em Londrina e promete fazer sucesso no Festival da Primavera
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O nagashi somen terá um número maior de sessões de degustação

CIDADES/ITAPETI

Novidades marcam Festival
de Orquídeas de Itapeti

Os produtores de orquíde-
as do Bairro do Itapeti, em
Mogi das Cruzes (SP), anteci-
pam a chegada da “estação das
flores” e promovem, a partir
deste fim de semana, o Festi-
val de Orquídeas com a expo-
sição das espécies que mais
marcam a Primavera. Nesta
edição, as novidades são a par-
ceria fechada com o restau-
rante Djapa (franquia Mogi
das Cruzes), que ficará respon-
sável pela Praça de Alimenta-
ção, e a inclusão de mais cur-
sos – gratuitos e pagos - du-
rante o evento.

Promovido pelos floriculto-
res do Itapeti, que estão entre
os maiores produtores nacio-
nais de flores, o Festival de
Orquídeas será realizado du-
rante três finais de semana –
dias 5, 6 e 7; 12, 13 e 14; e 19,
20 e 21 de setembro -, com
entrada e estacionamento gra-
tuitos e visitação aberta das 9
às 17 horas.

As grandes atrações desta
temporada são as orquídeas
das espécies Dendrobium (co-

nhecida popularmente como
‘olho de boneca’), Cattleya
Intermédia e hibridos de
Laelia, que podem ser confe-
ridas nas mais diferentes co-
res. Além delas, a mostra reu-
nirá várias outras espécies que
florescem na Primavera.

Paralelo a exposição de flo-
res, o público poderá conferir
o espaço de artesanato, a pra-
ça de alimentação e o turismo
rural, com passeios de trator
pelas áreas de cultivos. Já a
programação de cursos aten-
derá tanto produtores como
apreciadores das orquídeas.
São quatro cursos, que serão
realizados nos dias 6, 7, 13, 14,
20 e 21.

Serviço – Informações po-
dem ser obtidas no telefone
4795-3060 ou através do site
www.festivaldeorquideas.com.br.

O Festival será realizado no
Orquidário Oriental, que fica
na Estrada Estrada Municipal
São Bento Lambari - km 27,
na divisa das cidades de Mogi
das Cruzes e Santa Isabel.

Atrações são as orquídeas das espécies olho de boneca
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CIDADES/POÁ

Centenário da Imigração é
homenageada em exposição

A maioria dos produtores de
plantas da comunidade nikkei
de Poá (45 quilômetros da
Capital) e região estarão pre-
sentes na 37ª Expoá, exposi-
ção de orquídeas e plantas or-
namentais que será realizada
a partir deste sábado (dia 6 de
setembro), e prossegue até o
dia 21 na Praça de Eventos da
cidade (em frente ao Fórum).

A decoração da festa é alu-
siva aos 100 anos da Imigra-
ção Japonesa no Brasil e a pro-
moção é da Secretaria Muni-
cipal de Cultura da cidade.
Estarão expostas mais de 1000
plantas entre orquídeas de co-
lecionadores e plantas orna-
mentais que serão comerciali-
zadas num galpão com a par-
ticipação de diversos orquidó-
filos do Estado de São Paulo.

A exemplo de 2007, foi
montado um palco na área in-
terna da Praça de Eventos
para apresentações musicais e
culturais no período vesperti-
no. Várias atrações serão re-
alizadas durante os 15 dias da
exposição como danças folcló-
ricas, inclusive japonesa;
shows musicais na praça de
alimentação com artistas da
região, feira de artesanato,
parque de diversões,
playground, restaurante de pro-
moção social, espaço coberto
com barracas de alimentação
e exposições diversas.

A previsão da comissão or-

ganizadora é que entre 20 e 30
mil pessoas por dia devem
prestigiar o evento que terá
abertura oficial no dia 6, às 10
horas. Para a Expoá também
foram eleitas a rainha e nove
princesas através de concur-
so para destacar a beleza e
elegância das jovens poaenses,
Pámela dos Santos Ferreira foi
nomeada rainha, Thalissa
Cazarini da Silva a 1ª Prince-
sa, Ellen da Silva Beraldo a
Miss Imprensa e Elvira Viggi-
ano Ferreira a Miss Simpatia.

A cidade de Poá é servida
pelas linhas 11 (Coral, Luz-
Guaianazes-Estudantes) e 12
(Safira, Brás-Calmon Viana)
da Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos –
CPTM. Além de ônibus exe-
cutivo que parte do Terminal
Rodoviário do Tietê e mais 19
linhas de ônibus intermunici-
pais que partem da Capital
Paulista.

37ª EXPOÁ, EXPOSIÇÃO DE ORQUÍDEAS E
PLANTAS ORNAMENTAIS

QUANDO: DE 6 A 21 DE SETEMBRO DE

2008
HORÁRIO: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

DAS 18 ÀS 22H E AOS SÁBADOS E
DOMINGOS DAS 10 ÀS 22H
ONDE: AVENIDA ANTONIO MASSA,
150 - CENTRO DE POÁ – SÃO PAULO

ENTRADA: FRANCA

INFORMAÇÕES: (11) 4638-8804
4639-2765 (SECRETARIA MUNICIPAL

DE CULTURA)

37ª edição reúne mais de mil plantas em Poá

DIVULGAÇÃO



6 JORNAL NIPPAK São Paulo, 06 de setembro de 2008

CENTENÁRIO

Seminário em São Paulo discute
identidade da comunidade nikkei

CIDADES/PEREIRA BARRETO

Prefeitura inaugura obra com
doação do governo japonês

A Prefeitura de Pereira
Barreto (SP) inaugurou no úl-
timo dia 28 novo centro odon-
tológico. A cerimônia de entre-
ga oficial de doação através do
Programa de Assistência para
Projetos Comunitários e de

Segurança Humana (APC) do
Governo Japonês contou com
as presenças do prefeito mu-
nicipal, Dagoberto de Campos,
e do cônsul geral do Japão em
São Paulo, Masuo Nishibaya-
shi.

Masuo Nishibayashi e o prefeito durante inauguração do centro

DIVULGAÇÃO

O Consulado Geral do Ja-
pão em Curitiba assinou no úl-
timo dia 4 contrato de doação
com a Prefeitura Municipal de
Paranacity no Estado do Pa-
raná. O contrato disponibiliza-
rá recursos no valor de US$
85.032,00 para a construção
do novo posto de saúde no ter-
reno que fica ao lado do hos-
pital municipal, situado no cen-
tro da cidade.

O posto atual funciona no
antigo prédio da Agência de
Rendas Estadual e é impró-
prio como estabelecimento de
saúde pública. Por outro lado,
com a ampliação da capaci-
dade de moagem da usina, si-
tuada no município, que tem
empregado mais funcionários
e está aumentando a popula-
ção na cidade, por esse moti-
vo, é imensa a necessidade de
construir uma nova unidade de
saúde maior e mais moderna.

A construção do novo pos-
to contribuirá tanto na
melhoria da assistência médi-
ca como na promoção de saú-
de dos moradores do municí-
pio. A cerimônia de assinatu-
ra do contrato foi realizado no
dia 4 de setembro, no Consu-
lado.

A doação será viabilizada
através do Programa de As-
sistência a Projetos Comunitá-
rios do Governo Japonês (Pro-
grama APC), cujos recursos
provêm dos impostos pagos
pelo povo japonês e que visa
promover auxílio no campo
sócio-econômico aos países
em desenvolvimento, por meio
de ações nas áreas de educa-
ção básica, capacitação profis-
sional, saúde e bem-estar so-
cial.

Duartina – O governo japo-
nês também contemplou o mu-
nicípio de Duartina (SP) com
US$ 88.406,00 para reformas
e ampliações da Creche Esco-
la de Educação Infantil São
Francisco de Assis. A cerimô-
nia de assinatura do contrato
de doação para o “Projeto de
Reforma e Ampliação de Ins-
tituição de Educação Infantil
de Duartina” aconteceu nesta
quinta-feira (4), no Consulado
Geral do Japão em São Paulo.
A solenidade contou com as
presenças da vice-presidente
da entidade, Sonia Maria
Borçato, e do cônsul Geral do
Japão em São Paulo, Masuo
Nishibayashi.

CIDADES/PARANACITY/DUARTINA

Governo japonês firma
parcerias com Prefeituras

CULTURA E CULINÁRIA

Centenário da imigração é
tema de festival na Ceagesp

Nos dias 20 e 21 de setem-
bro, a Ceagesp (Companhia de
entrepostos e Armazéns Gerais
de São Paulo) e o Sincaesp
(Sindicato dos Permissionários
em Centrais de Abastecimento
de Alimentos do Estado de São
Paulo), promovem o “Festival
100 anos de Imigração Japone-
sa”, no Entreposto da Capital.
O evento, que será realizado em
uma área de 20 mil metros qua-
drados, também marca o início
da primavera.

Estarão disponíveis no car-
dápio diferentes tipos de
sushis, como o Uramaki; Ho-
somaki; Nigirizushi; e também
sushis especiais. Além da gas-

tronomia com pratos típicos do
Japão, o festival terá artes
marciais, shows e danças fol-
clóricas japonesas, bem como
uma área de expositores, onde
os visitantes poderão encontrar
artesanatos, artes plásticas e
alimentos típicos do país do Sol
nascente.

“FESTIVAL 100 ANOS DE
IMIGRAÇÃO JAPONESA”
QUANDO: 20 DE SETEMBRO - 10 ÀS

21H E 21 DE SETEMBRO - 10 ÀS 18H
ONDE: CEAGESP - AVENIDA DR.
GASTÃO VIDIGAL, 1946 – PORTÃO 7
ENTRADA: FRANCA COM

ESTACIONAMENTO GRATUITO

INFORMAÇÕES: 3643-3946 / 9991-3643

Culinária é um dos destaques do Festival 100 Anos da Imigração

DIVULGAÇÃO

Aprofundar as principais
questões que envol-
vem a presença japo-

nesa, sua identidade e contri-
buições, são os principais ob-
jetivos do simpósio 100 Anos
de Imigração Japonesa: As
múltiplas Identidades da Co-
munidade Nikkei, que será
realizado no dia 20 de setem-
bro na Fundação Japão. Or-
ganizado pelo website Des-
cubra Nikkei o evento que
promete ser uma oportunida-
de única para se discutir e
mostrar a história da comu-
nidade nipo-brasileira, tam-
bém faz parte dos festejos do
Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil.

Algumas das personalida-
des nikkeis mais influentes nes-
sa jornada apresentarão atra-
vés de depoimentos os cami-
nhos percorridos, suas experi-
ências que permitirão refle-
xões sobre o passado e deba-
tes sobre o contemporâneo. O
seminário é coordenado pelo
cientista político Alexandre
Ratsuo Uehara – Mestre
(1995) e Doutor em Ciência
Política pela Universidade de
São Paulo (2001), e professor
de relações internacionais das
Faculdades Integradas Rio
Branco.

No simpósio serão desen-
volvidos três eixos temáticos:
O bloco I – Em busca de no-
vos sonhos, abordará as comu-
nidades nikkeis no Brasil e a
contribuição para o agronegó-
cio brasileiro. Quatro assuntos
também serão discutidos: Nú-
cleo Celso Ramos (Santa Ca-
tarina), São Gotardo e o Cer-
rado (Minas Gerais), Teixeira
de Freitas (Bahia), além da
Família Maeda e o cultivo de
Algodão (São Paulo).

O bloco II – A identidade
através da arte, será debatida
por Roberto Okinaka, Ricardo
Otake e Jo Takahashi. O blo-

co III – A vida dinâmica dos
migrantes entre Brasil e Japão,
é dividida em duas partes: 1)
Perspectivas no Japão com a
participação de Lili Kawamu-
ra, Eliza Sasaki e Andreia Fer-
reira; e 2) Perspectivas no
Brasil que será enfocado por
Kyoko Nakagawa, Victor
Otani, Helio Ishii e Celia Oi.

O simpósio conta com a
cooperação da Associação
Brasileira de Estudos Japone-
ses e do Museu Histórico da
Imigração Japonesa no Brasil.
Descubra Nikkei, um projeto
do Japanese American Natio-
nal Museum e apoio da Nippon
Foundation.

Fundação Japão – É uma
organização vinculada ao Mi-
nistério das Relações Exterio-
res do Japão, estabelecida em
1972, cujo objetivo é promover
o intercâmbio cultural e a com-
preensão mútua entre o Japão
e outros países. O escritório em
São Paulo foi inaugurado em
1975 e desde então, atua como

uma porta de comunicação
entre a Fundação Japão e o
Brasil, desenvolvendo diversas
atividades. A entidade desen-
volve programas e atividades
em três categorias: 1) Inter-
câmbio Artístico e Cultural, 2)
Ensino da Língua Japonesa no
Exterior, 3) Estudos Japoneses
no Exterior e Intercâmbio In-
telectual, além de prover infor-
mações e incentivar o inter-
câmbio internacional.

Descubra Nikkei – Tem
como meta a promoção do
entendimento intercultural e da
expansão de contatos entre
pessoas de todo o mundo ao
tornar acessíveis recursos e
materiais relacionados aos
Nikkeis, indivíduos de descen-
dência japonesa que migraram
e se estabeleceram em dife-
rentes partes do planeta. http:/
/www.discovernikkei.org/pt/

Nippon Foundation – Cria-
da em 1962 como uma organi-
zação filantrópica sem fins lu-

crativos, o objetivo fundamen-
tal da fundação é a realização
de uma sociedade mundial pa-
cífica e próspera, e garantir a
sua luta pelos direitos huma-
nos básicos. A entidade tem
como atividades expandidas
atender áreas como a educa-
ção, bem-estar social e de saú-
de pública, tanto no Japão e em
mais de cem países do exteri-
or. “O Mundo é uma família e
todos os homens são irmãos e
irmãs”. Ryoichi Sasakawa
(1899-1995), fundador da
Nippon Foundation.

SIMPÓSIO 100 ANOS DE IMIGRAÇÃO

JAPONESA: AS MÚLTIPLAS IDENTIDADES

DA COMUNIDADE NIKKEI

QUANDO: 20 DE SETEMBRO DE 2008
HORÁRIO: DAS 9H ÀS 17H30
ONDE: FUNDAÇÃO JAPÃO – AVENIDA

PAULISTA, Nº 37 – 1º ANDAR –
PARAÍSO – SÃO PAULO

ENTRADA: GRATUITA

VAGAS: LIMITADAS

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
RSVP@DISCOVERNIKKEI.ORG

(11) 3209-5465 (MARCOS PERSICI).

A vida dinâmica dos migrantes entre Brasil e Japão será um dos temas do Seminário

DIVULGAÇÃO

CENTENÁRIO 2

Kyoto é destaque este fim de
semana no Espaço Cosipa

A Feira Industrial e Cultu-
ral de Kyoto prossegue hoje
(6) e amanhã (7) no Espaço
Teatro Cultural Cosipa – Cen-
tro Empresarial do Aço (Av. do
Café, 277). O evento conta
com a presença de uma comi-
tiva de Kyoto formada por cer-
ca de 130 integrantes entre
eles, o governador Keizi Yama-
da e o presidente da Kyoto
University of Foreign Studies,
Yoshikazu Morita, além de 18
deputados, artistas e convida-
dos.

Haverá exposição de pai-
néis, exibição de vídeos e apre-
sentação de músicas e danças
folclóricas.

Amanhã, no encerramento,
a programação tem início às
10h, com uma cerimônia co-
memorativa organizada pela
Associação Kyoto do Brasil.
Destaque especial para apre-
sentação do balé de Kyoto. A
programação tem início às 14h
nos dois dias.

Mais informações pelo te-
lefone: 11/5011-7245.

DIVULGAÇÃO

Idéia é divulgar a província de Kyoto para os brasileiros

ACRILAR ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA –

EPP, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU NA

CETESB A LICENÇA DE OPERAÇÕES-LO,

PARA ATIVIDADE DE: FABRICAÇÃO DE

PEÇAS EM ACRÍLICO, SOB ENCOMENDA.

NO ENDEREÇO, RUA CONSELHEIRO

NÉBIAS, Nº. 1063 – CEP: 01203-002 -

CAMPOS ELÍSEOS – SÃO PAULO – SP.

O bairro da Saúde que abri-
ga a maior porcentagem de
moradores nikkeis por metro
quadrado está completando 70
anos de fundação e para co-
memorar a data a Associação
Cultural e Esportiva da Saúde
– ACE Saúde, realiza amanhã
(dia 7 de setembro), o 7º Agita
Saúde. O objetivo do festival
é integrar a comunidade nipo-
brasileira do Jardim da Saúde,
bem como auxiliar o desenvol-
vimento e a divulgação do
bairro.

A programação do evento
que faz parte das comemora-
ções do Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil conta-
rá com várias atrações ao lon-
go do dia e será iniciada com
a tradicional caminhada cívica,
seguida da apresentação de
Taikô – dança com tambores
japoneses, fechando as ativi-
dades no período da manhã.

O público poderá assistir
também danças típicas japone-
sas seguidas da ginástica chi-
nesa Liang Gong, desfile de
modas, a apresentação musical
da Banda Zen, além de uma
sessão da saudável ginástica tí-
pica Japonesa, o Rádio Taissô,
atualmente difundida em todo
o Brasil. As atrações do festi-
val serão finalizadas com a
apresentação do badalado e
famoso cantor nissei, Joe Hira-
ta, que além de músicas pop
japonesas, cantará músicas ser-
tanejas, country e outros ritmos
brasileiros. De acordo com o
Presidente da ACE Saúde,
Tomio Katsuragawa, a previsão
é que cerca de 5 mil pessoas
participem da festa

Oficinas de origami – Tam-
bém estão programadas ses-
sões de dobradura de papel,
shodô – escrita japonesa, exa-
mes preventivos gratuitos de
pressão arterial e diabetes re-
alizados pelo Hospital Santa
Cruz, preservação e preven-
ção do meio ambiente com dis-
tribuição gratuita de mudas,
feira de artesanato e exposi-
ção de orquídeas. As crianças
não foram esquecidas, diver-
sas atividades estão reserva-
das para elas se divertirem
como derruba latas, pescaria
e trampolim de 7,5 metros e o
espaço gastronomia com vari-
edades de comidas típicas ja-
ponesas e brasileiras, doces
salgados e sorvetes importa-
dos.

FESTIVAL DE INTEGRAÇÃO
DA COMUNIDADE DO
BAIRRO JARDIM DA SAÚDE
QUANDO: 7 DE SETEMBRO DE 2008
HORÁRIO: DAS 9H ÀS 17H
ONDE: RUA RIBEIRO LACERDA, PRAÇA

FLÁVIO XAVIER DE TOLEDO - SAÚDE –
SP (ATRÁS DO CARREFOUR IMIGRANTES)
INFORMAÇÕES: ASSOCIAÇÃO CULTURAL

E ESPORTIVA SAÚDE 5058-6958

BAIRROS

Saúde comemora Centenário
da Imigração nos seu 70 anos

Ginastas de rádio taissô

DIVULGAÇÃO
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No ‘Dia do Brasil no Japão’, Sebrae Itinerante
realiza orientação empresarial em Toyohashi

Levar informação direta-
mente até o dekassegui,
tirar dúvidas e ouvir os

anseios e questões mais fre-
qüentes de empreendedores
nipo-brasileiros que, ao retor-
narem ao Brasil, pretendem
abrir um negócio. Com essa
perspectiva, desde novembro
do ano passado, acontece o
Sebrae Itinerante. Técnicos da
instituição viajam ao Japão
para atender a demandas dos
dekasseguis. O projeto já teve
três edições e a próxima acon-
tece a partir de hoje (6) até 24
de setembro e percorrerá seis
cidades japonesas.

O Sebrae Itinerante é uma
das ações do programa De-
kassegui Empreendedor, de-
senvolvido em parceria pelo
Sebrae, Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID)
e Associação Brasileira de
Dekaseguis (ABD). Desde
2005, quando começaram as
atividades, o programa já pres-
tou atendimento individual -
presencial e virtual - a quase
100 mil pessoas.

Além desses, mais 90 mil
já foram beneficiados pelo pro-
jeto com palestras, seminários
e outras iniciativas em even-
tos coletivos como os Congres-
sos Dekassegui. O Dekasse-
gui Empreendedor tem como
objetivo apoiar os jovens que
foram ao Japão para trabalhar
e que desejam montar uma
empresa ao regressarem ao
Brasil. “Queremos que eles
apliquem suas economias de
forma sólida e sustentável, mi-
nimizando os riscos”, explica
Silmar Rodrigues, coordenador
nacional do Dekassegui Em-
preendedor. O programa De-
kassegui Empreendedor é re-
alizado no Japão e no Brasil,
especificamente em Mato
Grosso do Sul, São Paulo, Pará
e Paraná, estados onde há
maior concentração de popu-
lação de origem japonesa.

Dia do Brasil – Além do aten-
dimento presencial, o programa
dispõe do site www. sebrae.
dekassegui.com.br. Nesse en-
dereço eletrônico, os dekasse-
guis podem formular perguntas
que são respondidas por con-
sultores. Em curto prazo, o
Sebrae pretende disponibilizar
seu serviço de call center aos
dekasseguis gratuitamente,
para que eles também possam
tirar dúvidas por telefone.

O Sebrae Itinerante passa-
rá pelas cidades de Hamama-
tsu, Oizumi, Nishio, Heikinan,

Nagoya e Toyohashi. O mo-
mento de maior expectativa
deve acontecer amanhã (7), em
Toyohashi, onde um grande
evento irá comemorar o Dia do
Brasil no Japão. A organização
desse evento espera a presen-
ça de aproximadamente 35 mil
pessoas.

No Dia do Brasil, a coorde-
nação do Dekassegui Empreen-
dedor estima a participação de
mil pessoas no “Sebrae Itineran-
te”, que terá quatro palestras e
atendimento presencial. Uma
das palestras terá como tema
franquias e as outras três, em-
preendedorismo, segundo adian-
ta Marcos Aurélio Gonçalves,
coordenador do Dekassegui
Empreendedor no Paraná.

Marcos Aurélio
conta que franquia
é um dos temas
mais demandados
pelos dekasseguis.
“Pela pouca expe-
riência que eles
têm, acreditam que
montar uma fran-
quia pode suprir
essa carência”, ob-
serva Marcos. Ele
diz que recomenda
aos dekasseguis
que procurem se
informar sobre três
ou quatro franquias
do mesmo setor e
que busquem infor-
mação no Sebrae
ao regressarem ao
Brasil. “Eles preci-
sam ter um plano
de negócios e ob-
servar a legislação
do setor em que
querem ter uma

franquia”, aconselha.
Fora do Dia do Brasil, a

equipe do “Sebrae Itinerante”
espera beneficiar em torno de
800 pessoas com palestras e
atendimento com orientação
empresarial. Nos atendimentos,
os dekassseguis têm a oportu-
nidade de se informar sobre
como anda o mercado no Bra-
sil. “Eles perguntam a respeito
do crescimento econômico e
em que setor e região podem
investir”, revela Gonçalves.

Marcos Aurélio assinala
que o atendimento virtual, re-
alizado pelo site do Dekasse-
gui Empreendedor, é muito
importante, mas que o atendi-
mento presencial, propiciado
por ações como o “Sebrae Iti-

nerante”, permite aos técnicos
da Instituição sentir o cotidia-
no dos clientes e identificar
novas ações para beneficiar o
dekassegui.

Silmar Rodrigues diz que a
experiência de atender
presencialmente o dekasegui
traz um enorme aprendizado à
coordenação do programa.
“Ao conversarmos diretamen-
te com eles, agregamos valo-
res e estratégias ao programa
e temos um retorno de nossas
ações”, afirma.

Silmar lembra que o
‘Sebrae Itinerante’ resulta de
uma experiência bem-sucedi-
da da Instituição no Brasil. O
serviço leva orientação empre-
sarial para municípios onde
não existem postos de atendi-
mento do Sebrae e beneficia
as comunidades carentes de
informação com conceitos so-
bre empreendedorismo e ges-
tão de negócios.

Edições anteriores – O
“Sebrae Itinerante” no Japão
aconteceu pela primeira vez
em novembro de 2007. A se-
gunda edição ocorreu em abril
de 2008 e a terceira, em junho
passado. Nessas três viagens
dos técnicos do Sebrae ao ori-
ente, houve mais de dois mil
atendimentos.

Marcos Aurélio Gonçalves
diz que um dos papéis das via-
gens dos técnicos do Dekasse-
gui Empreendedor ao Japão é
a construção de uma rede de
apoio ao dekassegui, formada
junto a entidades nipo-brasilei-
ras no Japão. O Sebrae tem
entre seus parceiros a Associ-
ação Brasileira de Toyohashi

Objetivo do programa é apoiar os jovens que foram ao Japão para trabalhar...

(ABT) e a Associação Brasi-
leira de Hamamatsu (ABH).
“São duas cidades onde há
grande concentração de brasi-
leiros”, informa Marcos. O
Sebrae Itinerante passa por lo-
calidades em que há contingen-
tes representativos de dekasse-
guis, uma população que chega
a 300 mil pessoas no Japão.

O coordenador do Dekas-

segui Empreendedor no Para-
ná explica que as entidades
parceiras ajudam a divulgar o
Sebrae Itinerante para as co-
munidades. Uma outra edição
do projeto no Japão acontece-
rá no mês de novembro, quan-
do a iniciativa vai completar
um ano de existência.
(do site do Sebrae:
www.sebrae.com.br)

DEKASSEGUIS 3

Curso reúne dekasseguis e empresários em Ourinhos
Entre os dias 18 e 22 de

agosto, foi realizado o curso
“Planejamento Estratégico
para Micro e Pequena Empre-
sa, com a participação de 28
pessoas, entre dekasseguis e
empresários nikkeis. O curso
foi promovido pelo Escritório
Regional do Sebrae de Ouri-
nhos juntamente com o Cen-
tro Dekassegui de Ourinhos.

O curso foi ministrado na
sede do Sebrae pelo facilitador
Carlos Rocha que no decorrer
das aulas ensinou aos partici-
pantes conceitos básicos de
um planejamento estratégico,
avaliar seu negócio: pontos for-
tes e fracos, entender os cli-
entes e analisar os concorren-
tes para poder planejar o cres-
cimento da empresa, dentre
outros assuntos, aprendendo
ainda como solucionar as ques-
tões mais comuns de um em-
preendedor, sendo orientados
quanto às alternativas de solu-

Curso reuniu empresários e dekasseguis no Sebrae de Ourinhos

DIVULGAÇÃO

entação que oferece aos de-
kasseguis e seus familiares, o
Centro visa atrair investimen-
tos para Ourinhos por meio de
orientação e qualificação pro-
fissional, o que será possibili-
tado pela parceria com o
Sebrae, que faz a intermedia-
ção dos cursos como o “Pla-
nejamento Estratégico para
Micro e Pequenas Empresas”.

Serviço – Para saber mais
como funciona e quais são os
serviços prestados pelo Cen-
tro Dekassegui de Ourinhos,
os interessados podem se diri-
gir até a sua sede, situada à
Rua Expedicionários nº 389, ou
ainda pelo telefone (14) 3302-
1450, com Lidiane Tanaka.
Pela internet o contato pode ser
feito pelo seguinte endereço
eletrônico: centrodekassegui
@ourinhos.sp.gov.br ou ainda
pelo site: http://dekassegui.
ourinhos.sp.gov.br

ções.
O Centro Dekassegui de

Ourinhos oferece uma estrutu-
ra para atender aos dekasse-
guis, nikkeis e descendentes de
um modo geral, que buscam
oportunidade de vida no Japão,
tanto na ida àquele país quanto
no seu retorno ao Brasil.

O Centro conta com par-
ceiros como Aeco (Associa-

ção Esportiva e Cultural de
Ourinhos), Sebrae, Ace (As-
sociação Comercial e Empre-
sarial), dentre outros órgãos,
sendo este um ambiente para
acolher e orientar os dekasse-
guis, que partem para o Japão
a fim de realizar o “sonho” de
captar recursos para investir
no Brasil.

Além dos serviços de ori-

Com o objetivo auxiliar e
desenvolver a capacidade
empreendedora dos dekasse-
guis, o Sebrae em São Paulo,
por meio do Escritório Regi-
onal Sudeste Paulista, traz
para Campinas o projeto De-
kassegui Empreendedor, que
será apresentado no dia 14 de
setembro, às 15h, no Institu-
to Cultural Nipo-Brasileiro.

A palestra tem como pro-
posta mostrar o programa e
o seu conteúdo que envolve
capacitação e informação
para que os dekasseguis pos-
sam montar seu próprio ne-
gócio com planejamento. Os
cursos visam desenvolver a
capacidade empreendedora
nos participantes, a identifica-
ção e escolha de oportunida-
des de negócio no Brasil e a
preparação gerencial neces-
sária para a implantação e a
gestão bem-sucedida de um
negócio.

Após a apresentação do
programa, o Escritório Regi-
onal do Sebrae/SP dará iní-
cio ao projeto com a primeira
turma do curso Aprender a
Empreender, destinado exclu-
sivamente ao Dekasseguis.
O ex-dekassegui Sérgio
Matsumura, que viveu dez
anos no Japão, atesta a im-
portância do projeto. Segun-
do ele, muitos jovens retor-
nam sem saber o que fazer
ou como investir o dinheiro
que ganharam. “A orientação

do Sebrae/SP vai auxiliar
muitos jovens a ter um foco”.

Importância –  Em Campi-
nas são pelo menos quatro mil
famílias de descendentes ja-
poneses. De acordo com Sér-
gio Matsumura, embora não
exista um dado oficial sobre
o número de dekasseguis, a
maioria deles são jovens re-
cém-formados que permane-
cem três anos, em média, no
Japão, onde ganham por mês
em torno de 2 mil dólares. Há
casos ainda de famílias intei-
ras que embarcam para
aquele país.

O gerente do Escritório
Regional do Sebrae/SP no Su-
deste Paulista, Vlamir Sartori,
reforça a importância do pro-
jeto para a região. Além de
Campinas, que conta com
uma comunidade expressiva
de nipo-brasileiros, há ainda
um grande número de dekas-
seguis nos municípios vizinhos
que integram a Região Me-
tropolitana de Campinas.

PALESTRA DE
APRESENTAÇÃO DO
PROJETO DEKASSEGUI EM
CAMPINAS
QUANDO: DIA 14 DE SETEMBRO, ÀS 15H

ONDE: INSTITUTO CULTURAL NIPO-
BRASILEIRO DE CAMPINAS (RUA

CAMARGO PAES, 118, JARDIM

GUANABARA)
INSCRIÇÕES: 19/3243-0277 E
(19) 3308-5960

DEKASSEGUI 2

Projeto Dekassegui Empreendedor
chega a Campinas (SP)

... e que desejam montar uma empresa

A estudante nikkei Fer-
nanda Okumura Abensur, 22
anos, está desaparecida des-
de segunda-feira (dia 1º e
setembro), depois de ser ar-
rastada por uma correnteza
durante uma excursão em
um rio na área sudeste de
Porto Rico durante a passa-
gem do furacão Hanna, in-
formaram as autoridades. A
brasileira está sendo procu-
rada na área por uma equi-
pe de resgate da Agência
Estatal para a Gestão de
Emergências e Administra-
ção de Desastres (Aemead).

Fernanda Okumura estava
em Porto Rico como parte de
um programa de troca entre
universidades internacionais. A
nikkei é estudante da Univer-
sidade Federal do Amazonas
e completa seus estudos de
mestrado em Biologia na Fa-
culdade de Ciências Naturais
da Universidade de Porto
Rico. Os pais de Fernanda, que
são de Boa Vista (RR) e es-
tão em Manaus de férias, fi-
caram sabendo da notícia pela
TV e já estão em contato com
as autoridades porto-
riquenhas, segundo seu tio,
Emerson Abensur.

A estudante participava de
um passeio num rio quando o
nível da água subiu de repente

devido às fortes chuvas que
caíam na região. O colombia-
no Alejandro López Pabón, 29
anos, estudante de biologia da
mesma faculdade que estava
no local, morreu depois de ser
levado pelas águas.

O namorado de Fernanda
Okumura, Almir Junior, informou
nesta quinta-feira (4) ao Jornal
Nippak, que das últimas notíci-
as obtidas através de professo-
res, alunos e da embaixada bra-
sileira em Porto Rico, as buscas
foram retomadas, sendo encon-
trada parte da roupa que ela usa-
va na ocasião. Ele revelou que
namora a sansei há quatro anos
e que a estudante é uma moça
dedicada, esforçada e estudiosa.
Almir Junior e uma tia da garota
embarcaram num vôo Manaus/
Panamá – Panamá/Porto Rico,
para acompanhar as buscas.

INTERNACIONAL

Estudante nikkei desaparece
em Porto Rico após furacão

Fernanda Okumura

REPRODUÇÃO
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MÚSICA CLÁSSICA

Concerto Bunkyo aos Domingos
apresenta Junko Garret

De hoje (6) até se-
gunda-feira (8) o
Jockey Club de São
Paulo, em parceria
com a Academia Lati-
no-Americana de
Arte, abre suas portas
para a 1ª Exposição
Nacional de Artes
Plásticas. Sob a cura-
doria de Fábio Porchat,
a mostra traz 50 obras
representativas de ar-
tistas oriundos de 12
Estados, oferecendo
um panorama contem-
porâneo das Artes
Plásticas no País.

Entre os consagra-
dos artistas que parti-
cipam da exposição coletiva
figuram nomes como Adda
Pompermayer (Rio Grande do
Sul), Célia Arroyo (São Pau-
lo), Myrian Loureiro (Espírito
Santo), Rosa Kanayama (Mi-
nas Gerais), Carlos Miranda
(Rio de Janeiro) e Susana Gui-
marães (Goiás), entre outros.

Os nove páreos que acon-
tecem na segunda-feira (8), no
Jockey Club, vão homenagear
grandes nomes da pintura bra-
sileira como Portinari, Bre-
cheret, Di Cavalcanti e Volpi.
Nos intervalos entre os páreos,
os 50 artistas contemporâneos

receberão diplomas comemora-
tivos. No mesmo dia, a partir
das 18h30, haverá um coquetel
só para convidados na Tribuna
de Honra. Os preços das obras
variam de R$ 900 a R$ 18 mil.

Além da presença do pre-
sidente do Jockey Club de São
Paulo, Marcio Toledo, já estão
confirmadas as presenças de
personalidades, empresários e
Secretários de Estado, entre
outras autoridades. A 1ªExpo-
sição Nacional de Artes Plás-
ticas  conta com o apoio cultu-
ral da Engeval - empresa na-
cional especializada em enge-
nharia de avaliações e contro-
le patrimonial.

1ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE
ARTES PLÁSTICAS
VISITAÇÃO GRÁTIS NOS DIAS 6, 7 E 8 DE

SETEMBRO

COQUETEL: 8 DE SETEMBRO, A PARTIR

DAS 18H30 (SÓ PARA CONVIDADOS)
ONDE: JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

(AV LINEU DE PAULA MACHADO,
1263 - ENTRADA SOCIAL)

EXPOSIÇÃO

Jockey Club de SP realiza 1ª
Exposição Nacional de Artes

O Centenário da Imigra-
ção Japonesa – Exposição de
Arte Brasil – Japão, é o tema
da mostra que o Grupo Nipo-
Brasileiro de Pintura realiza-
rá de 9 a 14 de setembro no
Clube Paineiras Morumby.
Durante a mostra estarão ex-
postos vários trabalhos de ar-
tistas plásticos conhecidos da
comunidade e outros anôni-
mos como Elza Sumie
Kakihara Oda, Isamu Araki,
Katsunori Nishio, Hikoji Ya-
mada, Kyoko Fukugawa,
Susumo Harada, Enio Cintra,
Vera Bekin, entre outros. Pa-
ralelamente à exposição ha-
verá uma apresentação de
taikô do Grupo Kyolakuza.

Segundo Elza Oda, cerca
de 50 artistas compõem o Gru-
po Nipo Brasileiro de Pintura
que além de reunir um núme-
ro máximo de artistas, também
tem o objetivo de buscar a
união entre eles. Essa união,
além da amizade, é uma fusão
de hábitos e costumes, a mes-
cla de conceitos filosóficos e
espirituais que traz a luz do
positivismo e a troca desinte-
ressada de informações.

No relacionamento desses
artistas amigos, se exige a con-
vivência, a sinceridade nos
atos, a honestidade de princí-

pios, entusiasmo, fidelidade,
enfim o artista e o amigo se
fundem num só ser. “É um gru-
po que se reúne mais pela
amizade, uma confraterniza-
ção de amigos”, esclarece a
pintora. Nesta exposição o gru-
po aproveita o Centenário da
Imigração Japonesa para com-
partilhar seus sonhos e ideais.

QUANDO: DE 9 A 14 DE SETEMBRO

HORÁRIO: DAS 9H ÀS 22H
ONDE: CLUBE PAINEIRAS MORUMBY –
SAGUÃO SOCIAL, AV DRº ALBERTO PEN-
TEADO, 605 – MORUMBI – SÃO PAULO

ENTRADA: FRANCA

INFORMAÇÕES: 3399-5981 / 2578-8399

ARTES

Artistas nipo-brasileiros
expõem no Clube Paineiras

Mostra reúne obras de cerca
de 50 artistas

DIVULGAÇÃO

Em sua estréia
como escritor,
Toshio Furihata
aborda um tema
bastante em moda
mas que, segundo
ele, ainda pouco se
falou sobre os fun-
damentos doutriná-
rios. Essa é a opi-
nião do nissei
Toshio Furihata,
autor de “O Fascí-
nio da Cultura Japo-
nesa”, referindo-se
às manifestações
culturais japonesas,
amplamente explo-
radas no ano em que se co-
memora o Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil.

Produzido inteiramente no
âmbito das manifestações cul-
turais do Japão praticadas no
Brasil, a obra oferece uma vi-
são sobre uma cultura que,
embora disseminada em ter-
ritório nacional, nem sempre
tem seus fundamentos assimi-
lados pelos brasileiros. A obra
desvenda ao leitor o
ideograma dô, conceito que
alicerça a cultura japonesa,
que pode ser interpretado
como “caminho” e contém um
sentido amplo e profundo.

O dô (imagem ao lado)
aparece como sufixo de di-
versas manifestações cultu-
rais nipônicas, como chadô
(“cerimônia do chá”), kadô
(“caminho das artes florais”),
kodô (“cerimônia do incen-
so”), shodô (“arte das caligra-
fias”), onkyokudô (“caminho
do som”), kendô (“caminho da
espada”), judô (“caminho da
suavidade”), aikidô (“caminho
das essências vitais”), entre
inúmeros outros.

Segundo o autor, para cap-
turar plenamente o seu signifi-
cado, é necessário que se te-
nha em mente as cinco formas
da virtude humana : virtude
(jin), justiça (gui), respeito (rei),
sabedoria (ti) e coração/bon-
dade (shin).

Imagens inéditas – O livro
é fartamente ilustrado, con-
tendo fotos, reproduções e
ideogramas exclusivos, al-

guns inéditos. Todos os ideo-
gramas publicados são de
autoria do professor Joku
Wakamatsu, mestre na arte
Shodô. Toshio Furihata teve
acesso, ainda, a documentos
inéditos, como um certifica-
do de transmissão dos ensi-
namentos das artes marciais
(ken jutsu) de mestre para
discípulos e do preceito de
conduta para o samurai (veja
detalhe do documento abai-
xo).

O autor – O nissei Toshio
Furihata é músico, profissio-
nal de marketing, consultor e
empresário na área de ali-
mentação e estudioso do Ja-
pão. Com longa atividade
como integrante da Orques-
tra Sinfônica do Teatro Mu-
nicipal de São Paulo, Furihata
atuou intensamente na divul-
gação da cultura musical e,
agora, estréia como escritor
com “O Fascínio da Cultura
Japonesa”, para divulgar a
essência desta fascinante
cultura para os brasileiros.

LIVRO: “O FASCÍNIO DA CULTURA

JAPONESA” (116 PÁGINAS, R$ 80,00),
DE  TOSHIO FURIHATA

ONDE ENCONTRAR: LIVRARIA DA VILA

(RUA FRADIQUE COUTINHO, 915 - VILA

MADALENA / RUA DR. MÁRIO FERRAZ,
414 – ITAIM / AL. LORENA, 173 –
JARDINS / AV. MAGALHÃES DE CASTRO,
12000 - PISTA LOCAL DA MARGINAL

PINHEIROS / RUA OSCAR FREIRE, 2500 /
SÃO PAULO, SP).
INFORMAÇÕES:
WWW.LIVRARIADAVILA.COM.BR

LITERATURA

Livro explora os fundamentos
da cultura japonesa

Capa do livro de Toshio Furihata

DIVULGAÇÃO

CULTURA

Teatro nô inspira espetáculo
“Como a brisa do outono”

O espetáculo teatral “Co-
mo a brisa do outono” é uma
obra adaptada de quatro tex-
tos dos maiores autores do te-
atro nô (tradicional no Japão),
criadas entre os séculos 14 e
16: O barco espantalho,
Komachi em Sekidera, A
dama Han e Matsukaze. As
obras que oferecem a singular
oportunidade para conhecer
esta centenária obra do teatro
japonês, abordam aspectos
existenciais da condição hu-
mana como a solidão, a intole-
rância, a desilusão, a desagre-
gação do ser e o amor incon-
dicional.

Além de combinar canto,
dança e declamação, a peça é
terna, humana e profunda. O
espetáculo é encenado pela

Confraria da Paixão Teatro de
Raízes Populares e Núcleo
Raiz Forte de Teatro e Reper-
tório. Flávio Koike e Ricardo
Ono são dois dos atores que
fazem parte do elenco. A dra-
maturgia e direção é de Luiz
de Assis Monteiro e a autoria
é Kanze Kiyotsugu Kan’Ami,
Kanze Motokiyo Zeami e
Kongo Yagoro.

“COMO A BRISA DO OUTONO”
QUANDO: ATÉ 25 DE SETEMBRO DE

2008 (SEMPRE ÀS QUINTA-FEIRAS)
HORÁRIO: 21H – DURAÇÃO 70 MINUTOS

ONDE: TEATRO STÚDIO 184, NA

PRAÇA ROOSEVELT, 184 - REPÚBLICA -
SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: (11) 3259-6940.
INGRESSOS: R$ 20 - ESTUDANTES

PAGAM R$ 10.

Teatro nô inspirou espetáculo teatral “Como a brisa do outono”

DIVULGAÇÃO

OBunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assis-

tência Social) apresenta o Re-
cital de Piano, com Junko Ueno
Garrett, no dia 14 de setem-
bro, às 11 horas. A entrada é
franca, mas pede-se a doação
de um quilo de alimento não-
perecível.

No programa estão previs-
tas composições de Francis
Poulenc (Novelette nº 1), Ma-
nuel de Falla (Canción), Hei-
tor Villa-Lobos (Suíte Floral
Op. 97), Takashi Yoshimatsu
(Pleiads Dances), Astor
Piazzolla (Tango Suite),
Ryuichi Sakamoto (Aqua /
Intermezzo), entre outros.

Junko iniciou seus estudos
de piano aos 3 anos, e gra-
duou-se pela prestigiosa Toho
Gakuen, Faculdade de Músi-
ca em Tóquio. Estudou com
Hiroshi Miura, John Perry,
Robert Roux e Keiko Kana-
zawa e recebeu o grau de
Doutor pela Universidade
Rice.

Sua estréia, no Japão, se
deu em 1995, como membro
do Duo Belrose, com o violon-
celista David Garret (“Técni-
ca maravilhosa e lirismo belo”,
Kanagawa Shimbun, Japão).
Em 1996, em sua turnê pela
França, realizou um recital na

pão, Embaixadas do Japão e
Consulados Gerais do Japão.

Em 2005/2006, as apresen-
tações do Duo Belrose foram
realizadas em várias cidades
japonesas a convite da Embai-
xada Americana no Japão. A
pianista também fez concertos
solo na Índia, Tailândia, São
Francisco e Japão, e turnê na
costa leste americana, promo-
vido pelo Consulado Geral do
Japão nos Estados Unidos.

Centenário – A pianista lan-
çou dois CDs solo – “100 Anos
da Música Japonesa para Pia-
no” e “Música Americana para
Piano”. Participou também em
dois CDs de Cantigas Japone-
sas, para trio de piano.

40º CONCERTO BUNKYO AOS
DOMINGOS - RECITAL DE
PIANO
QUANDO: 14 DE SETEMBRO DE 2008,
ÀS 11 HORAS

ONDE: PEQUENO AUDITÓRIO DA

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA

JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA SÃO JOAQUIM, 381 -
3º ANDAR DO PRÉDIO ANEXO -
LIBERDADE - SP
ESTACIONAMENTO: RUA GALVÃO

BUENO, 540
INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755
ENTRADA FRANCA (COLABORE DOANDO

UM QUILO DE ALIMENTO NÃO-PERECÍVEL)

Radio France, aberto ao públi-
co.

De 1998 e 2002 recebeu
apoio da Fundação Japão em
sua turnê pela América do Sul
(Brasil, Venezuela, Equador e
Colômbia), cujas apresenta-
ções não se restringiram a re-
citais, realizando concertos
com orquestras locais, recitais
com demonstração, aulas aber-
tas ao público, sendo muito
prestigiada.

Em 2000 recebeu menção
especial do Consulado Geral
do Japão por sua contribuição
no âmbito de intercâmbio cul-
tural entre o Japão e os outros
países.

Em suas turnês recentes
estão relacionados recitais em
São Francisco, Los Angeles,
Kansas City, Denver, Salt
Lake City, Tucson, Alaska,
Indianápolis, Índia e Japão, sob
os auspícios da Fundação Ja-

A pianista Junko Garret se apresenta no próximo dia 14 no Bunkyo

DIVULGAÇÃO

Obras estarão em exposição no Jockey

DIVULGAÇÃO
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FOTOGRAFIA

Galeria apresenta obras de Rio
Branco realizadas no Japão

Nesta segunda edição
do I-Contemporâneo,
a Galeria Millan apre-

senta exclusivamente fotos do
consagrado artista Miguel Rio
Branco. A série reúne obras
em grandes formatos realiza-
das no período em que o artis-
ta se encantou pelo Japão e
viajou várias vezes ao país
(2005), a partir de seu traba-
lho fotográfico para o livro so-
bre o filme Babel do premiado
cineasta mexicano Alejandro
González Iñarritu (Babel,
Taschen).

Com esta série, Rio Bran-
co foi convidado a expor no
prestigiado Museu de Arte
Contemporânea de Tóquio.

Nestas fotografias, o artis-
ta compõe a atmosfera estéti-
ca e a temperatura de uma
sociedade que, como bem de-
clarou Iñarritu, não precisa de
palavras para se expressar,
mas de ações. Imagens que
fundem poéticas, carregadas
de erudição literária, são a tô-
nica da obra de Rio Branco,
daí ter se tornado um dos ar-
tistas brasileiros mais conhe-
cidos no mundo.

“Os trabalhos são constru-
ções poéticas, conexões sim-
bólicas que ultrapassam o lu-
gar ou o momento da foto que
em geral têm como base o
descritivo, o temático”, expli-
ca o artista.  Para ele, a foto-
grafia é como um pedaço de
realidade a ser transformado.
“Você junta pedaços da reali-
dade e os transforma em algo
rico em termos de informação
emocional”.

No Museu de Arte Contem-

porânea de Tóquio, uma expo-
sição conjunta – com as fotos
de Miguel Rio Branco realiza-
das em Tóquio e outra de Daido
Moriyama realizadas  em São
Paulo – constrói o contraponto
simultâneo de duas culturas,
duas cidades e dois olhares. O
resultado é um conjunto de ima-
gens com os efeitos visíveis do
fluxo e do contra-fluxo migra-
tório entre Brasil-Japão, ao
mesmo tempo em que revela o
contraste entre o olhar brasilei-
ro e o olhar japonês sobre as
cidades. A exibição enfim trata
da influência recíproca de duas
culturas, seja na sua face con-
creta, arquitetônica, seja na sua
face humana, por meio de ima-
gens capturadas em ambos os
países.

O brasileiro Miguel Rio
Branco nasceu nas Ilhas
Canárias em 1946. Filho de um
diplomata, mudou muitas vezes
de país, morando, no período
que cursava o ensino médio,
além do Brasil, na Argentina,
Portugal, Suíça e Estados Uni-
dos. Desde 1974, realizou di-
versas exposições individuais
e coletivas em países variados,
tendo hoje seu trabalho exposto
em importantes coleções pú-
blicas e privadas no mundo.

I-CONTEMPORÂNEO -

CIRCUITO DE FOTOGRAFIA

2008

ONDE: ESPAÇO IGUATEMI (AVENIDA

BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2232, 9º

ANDAR)

QUANDO: DE 11 A 14 DE SETEMBRO, DAS

14H ÀS 21H. ABERTURA DA EXPOSIÇÃO:

10 DE SETEMBRO, DAS 17 ÀS 22H

(SOMENTE PARA CONVIDADOS)

DIVULGAÇÃO

Trabalhos são construções poéticas que têm como base o temático

BAIRROS

340º aniversário do Tatuapé
tem como tema o Centenário

A solenidade oficial da co-
memoração dos 340 anos do
bairro do Tatuapé (Zona Les-
te de São Paulo), acontece
hoje (6), a partir das 9h30, no
estacionamento externo do
Shopping Metrô Tatuapé. O
tema deste ano é o Centená-
rio da Imigração Japonesa no
Brasil, mote que dará o tom do
cerimonial.

Em parceria com o Conse-
lho Comunitário do Bairro, a
organização da celebração en-
tregará os títulos de “Persona-
lidade Feminina” a Elizabeth
Yamada, diretora social do Hos-
pital Maternidade Leonor Men-
des de Barros; de “Personali-
dade Masculina” a Massataka
Ota, presidente do Movimento
Paz e Justiça Ives Ota; e “Pre-
sidente de Honra dos Festejos
de 2008” a Naohide Urasaki,
presidente do Grupo Ryu
Kyukoku Matsuri .

Diversas autoridades, inte-
grantes de entidades do bair-
ro, clubes de serviços e asso-
ciações devem prestigiar o
evento, que contará com a
apresentação do grupo de

taikô Ryu Kyukoku Matsuri
Taiko.

Ao som do hino nacional,
executado pela Banda Marci-
al do Conselho Comunitário de
São Paulo, sob a regência do
maestro André Luiz Barbezani,
será realizado o hasteamento
das bandeiras nacional, esta-
dual, municipal e do bairro. A
cerimônia contará também
com queima de fogos e
revoada de balões.

Ainda como parte da ceri-
mônia, será realizada uma
gincana solidária, com a parti-
cipação das escolas Professo-
ra Benedita Ribas Furtado
Silveira, Colégio Conde Do-
mingos e Othelo Franco.

O cerimonial será gratuito
e aberto ao público.

COMEMORAÇÃO DOS 340
ANOS DO BAIRRO DO TATUAPÉ
ONDE: ESTACIONAMENTO EXTERNO DO

SHOPPING METRÔ TATUAPÉ (RADIAL

COM TUIUTI, INTEGRADO À ESTAÇÃO

TATUAPÉ DO METRÔ)
QUANDO: HOJE (6/9), A PARTIR DAS 9H30
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/2092-9444
WWW.SHOPPINGTATUAPE.COM.BR

Cultura okinawana é um dos destaques do evento

DIVULGAÇÃO
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JAL comemora 30 anos da rota
Brasil/Japão com vôo gratuito

Para comemorar os 30
anos da rota Brasil/Ja-
pão, a Japan Airlines In-

ternational (JAL) convidará
200 pessoas para um vôo gra-
tuito e especial que será reali-
zado no dia 2 de outubro de
2008. O vôo com duração pre-
vista de uma hora será reali-
zado num avião modelo 747-
400, mesmo aparelho que cum-
pre o trajeto entre os aeropor-
tos de Cumbica e Narita.

Até o dia 15 de setembro
qualquer cidadão japonês, nikkei
ou brasileiro acima dos 60 anos
e crianças dos 5 aos 12 anos
poderá se inscrever, uma das
crianças terá o direito de viajar
ao lado da mãe na ocasião. As
inscrições só poderão ser fei-
tas através dos Correios com o
envio dos dados para a sede da
JAL em São Paulo. A diretoria
da empresa informa que caso
o número de inscritos ultrapas-
se 200, um sorteio será promo-
vido para definir os passagei-
ros que terão o privilégio de
participar do vôo.

De acordo com o Diretor
Superintendente da JAL em
São Paulo, Futoshi Nakahara,
além de agradecer os brasilei-
ros que utilizam a rota Brasil/
Japão, o objetivo da empresa é
ratificar a parceria entre os dois
países. O percurso envolvendo
as cidades por onde o avião
deverá voar ainda não está de-
finido porque depende da dis-
ponibilidade do espaço aéreo,
sabe-se que os organizadores

do vôo estão tentando incluir a
cidade de Santos onde o navio
Kasato Maru aportou em 1908
trazendo 781 imigrantes japo-
neses. O custo desse vôo se-
gundo Futoshi Nakahara gira
em torno de US$ 10 mil.

O presidente da JAL no
Japão, Haruka Nishimatsu,
deve vir ao Brasil para partici-
par do vôo e visitar à Embra-
er, já que a companhia japone-
sa adquiriu aviões da empresa
brasileira e planeja usá-los em
rotas domésticas nesse ano fis-
cal de 2008. No Japão Haruka
Nishimatsu é vice-presidente
da comissão dos festejos do

Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil.

Os interessados em parti-
cipar do vôo podem encami-
nhar seus dados como nome,
data de nascimento, endereço,
telefone para a sede da JAL,
na Avenida Paulista, 542 – 3º
andar – CEP: 01310-000 –
São Paulo – SP.

História – A JAL começou a
operar em outubro de 1951,
inaugurando suas atividades no
Brasil em 1954, no entanto, os
vôos regulares de São Paulo a
Tóquio só tiveram início em
1978. Concebida para ser uma

empresa aérea privada, a com-
panhia passou para as mãos do
governo japonês e foi
privatizada no final dos anos
80. Desde então, a Japan
Airlines expandiu seus servi-
ços e não mediu esforços para
aprimorar o seu já conceitua-
do serviço de bordo. Em 1999
a empresa deu uma pequena
amostra de ousadia ao inaugu-
rar uma nova rota: São Paulo /
Japão via Nova York; atual-
mente são três vôos semanais
via Nova York e sete via Pa-
ris, totalizando dez vôos sema-
nais para o Brasil.

(Afonso José de Sousa)

NIKKEY SHIMBUN

O diretor superintendente da JAL, Futoshi Nakahara: objetivo é ratificar parceria entre os dois países

VEÍCULOS 1

Toyota marca presença na
Casa Cor Interior SP 2008

Pela primeira vez, a Toyo-
ta do Brasil participa das
ações da Casa Cor, o maior
evento de arquitetura, decora-
ção e paisagismo da América
Latina. “Os carros e a deco-
ração tem elementos em co-
mum como design, conforto,
elegância, estilo, tendência e
status”, afirma Frank Gun-
dlach, gerente geral de marke-
ting da Toyota Mercosul. Com
uma excelente reputação no
setor há 22 anos, a Casa Cor
chega em 2008 para trazer
conceitos de qualidade, exclu-
sividade e bom gosto. “A To-
yota está, desta forma, asso-
ciada a um evento de prestígio
e com grande visibilidade”,
completa Gundlach.

A ação da Toyota durante
a edição do evento que acon-
tece em Piracicaba, no interi-
or de São Paulo, é a exposi-
ção de um veículo Corolla SE-
G no ambiente da casa. O
modelo é equipado com motor
1.8 16V VVTi Flex. Lançado

em março deste ano, o novo
Corolla vem com um toque
especial de design. Para con-
ceber a geração atual do mo-
delo, os designers da Toyota
passaram quatro meses na ci-
dade de Turim (Itália) avalian-
do os aspectos do estilo local.
O resultado foi um veículo de
classe superior e extremo bom
gosto, com desenho equilibra-
do e elaborado nos mínimos
detalhes. As linhas procuram
ressaltar a beleza natural do
modelo e possuem toques de
esportividade, sem colocar a
elegância em segundo plano.

CASA COR INTERIOR SP 2008
ONDE: RUA CAMPOS SALES, 429,
CENTRO, PIRACICABA (SP)
QUANDO: ATÉ 28 DE SETEMBRO. DE

TERÇA A SEXTA, DAS 16H ÀS 22H.
SÁBADOS E DOMINGOS, DAS 12 ÀS 22H

INGRESSOS: R$ 25
ESTACIONAMENTO NO LOCAL: R$ 10,00
MAIS INFORMAÇÕES:
WWW.CASACORINTRERIORSP.COM.BR OU

TELEFONE (19) 3302-0089

Corolla SE-G decora ambiente da Casa Cor em Piracicaba

DIVULGAÇÃO

VEÍCULOS 2

Honda Civic atinge 300 mil
unidades produzidas

Considerado como um
ícone do grupo em todo o mun-
do, o Honda Civic deu mais
uma demonstração de sua cre-
dibilidade no mercado brasilei-
ro. Recentemente, o sedã mé-
dio atingiu a marca de 300 mil
unidades produzidas na fábri-
ca da Honda Automóveis, em
Sumaré (SP).

Líder absoluto em sua ca-
tegoria, o modelo foi o primei-
ro carro importado pela em-
presa para o Brasil, em 1992.
Cinco anos depois, com o iní-
cio das atividades da fábrica
de Sumaré (SP), o veículo
inaugurou a linha de produção
nacional. Desde então, o au-
tomóvel atraiu a atenção de
milhares de consumidores,
além de se tornar referência
em inovação, tecnologia e
economia.

Exemplo desse cenário é a
sua oitava geração, lançada no
país no primeiro semestre de
2006 e que recebeu o nome de
New Civic. Foi totalmente
reformulada e estabeleceu no-
vos conceitos para a indústria
automobilística. Por isso, al-
cançou excelentes resultados
dentro do setor.

Encerrou 2007 com 47.761
unidades emplacadas. Em
2008, esse número deve ser
superado. Somente no primei-
ro semestre deste ano, foram
mais de 31 mil unidades ven-
didas. Além disso, no último

mês de julho, a Honda viu mais
um recorde de emplacamento
do modelo, com a venda de
5.683 unidades.

A boa aceitação é refletida
também em prêmios recebidos
por meio da imprensa especi-
alizada. O mais recente deles,
“Melhores do Jornal do Car-
ro”, foi conquistado na cate-
goria sedã médio até 2.0l.

8ª geração – A oitava gera-
ção da família Civic apresen-
tou ao consumidor um modelo
com inspiração moderna, que
teve origem em aprofundados
estudos de design. Isso resul-
tou numa estética diferencia-
da. Entre outros detalhes, de-
senvolveu o inédito painel em
dois níveis para que o motoris-
ta interprete os dados com
mais rapidez e sem desviar a
atenção da pista.

O modelo é equipado ainda
com motor i-VTEC 1.8l SOHC
Flex, que produz 140 cv a 6.200
rpm, na utilização de álcool, e
138 cv também a 6.200 rpm,
quando for apenas gasolina.
No tópico segurança, além do
sistema de airbag, traz em to-
das as versões freios a disco
nas quatro rodas, ABS (Anti-
lock Braking System), que evi-
ta o travamento das rodas, e
EBD (Electronic Brake
Distribution), que distribui a
força de frenagem de manei-
ra uniforme.

No primeiro semestre foram comercializadas 31 mil unidades

DIVULGAÇÃO

Como fazer o leite de
soja, reaproveitamento dos
resíduos da soja, são alguns
dos itens que serão ensina-
dos na Oficina Culinária de
Soja que acontecerá no dia
19 de setembro na Funda-
ção Mokiti Okada. A
culinarista Amélia Mieko
Santana ministrará o cur-
so que tem duração de 2
horas.

O objetivo da oficina é
despertar no público a im-
portância de uma alimen-
tação saudável e de novas
técnicas para tal e posteri-
ormente a criação de no-
vas receitas por parte dos
alunos.

As oficinas serão reali-
zadas na rua: Humberto I,
612 - Vila Mariana - SP nas
dependências da Fundação
Mokiti Okada.

As inscrições já estão aber-
tas e podem ser feitas através
do telefone: (11) 5087-5045 ou
5087-5049 ou pelo e-mail:

buck@fmo.org.br

OFICINA CULINÁRIA - SOJA
DATA: 19 DE SETEMBRO (SEXTA-FEIRA)
HORÁRIO: DAS 14H ÀS 16H

INVESTIMENTO: R$ 16,00 (OFICINA

R$ 10,00 + LIVRETO R$ 6,00).

CULINÁRIA

Fundação Mokiti Okada
promove oficina de soja

Tofu, exemplo de alimento saudável

DIVULGAÇÃO

VEÍCULOS 3

Nissan participa da 31ª
edição da Expointer

A Nissan do Brasil partici-
pa pela quarta vez da Expointer,
uma das feiras mais importan-
tes do setor agropecuário e de
maquinários da América Lati-
na. Em sua 31ª edição, a
Expointer ocorre prossegue
neste fim de semana (6 e 7), no
Parque Estadual de Exposições
Assis Brasil, em Esteio (RS).

A Nissan em parceria com
suas concessionárias locais –
Comprebem, Iesa e Nissei -
conta com um estande, onde
estarão expostos diversos pro-

dutos de sua gama como
Frontier, Novo X-Trail, Sentra,
Tiida, Murano e Pathfinder.
Além disso, haverá um test-
drive em uma pista off-road
montada no local exclusiva-
mente para a feira.

A Expointer, reconhecida
como um dos maiores eventos
do mundo em seu setor, con-
centrará as últimas novidades
em tecnologia agropecuária e
agroindustrial, evidenciando o
potencial do agronegócio do
Rio Grande do Sul.

Novo X-Trail está em exposição na Expointer

DIVULGAÇÃO
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VOLEI

Liga Nipo-Brasileira recebe
equipe profissional do Japão

TÊNIS DE MESA/OPINIÃO

Nunca é tarde para (re)começar

*MARCOS YAMADA

Sempre após os Jogos Pan-
Americanos e Olimpíadas, há
uma repercussão importante e
reflexões referentes a prática
esportiva no País. Será que
estamos no caminho certo? O
que falta para conquistarmos
mais medalhas? Qual a políti-
ca esportiva que estamos ado-
tando?

Claro que surgem os ques-
tionamentos devido a freqüente
exposição das modalidades,
não muito difundidas pelos ca-
nais com transmissões abertas,
daí os clubes, as academias, as
escolas de esporte sofrem uma
super-lotação e muitas vezes
não tem estrutura para aten-
der todas as solicitações.

No tênis de mesa o aumen-
to pela procura de vagas e as-
sustador, ex-atletas, aficiona-
dos, amantes da modalidade,
buscam pela internet e nas fe-
derações, locais que ensinem
as técnicas e possam praticar
como viram nas TV durante os
jogos.

Pais sonham com os filhos
participando no desfile de
abertura, atletas se empenham
muito mais nos treinamentos
em busca de uma vaga olímpi-
ca, academias investem mais
na infra-estrutura para propor-
cionar mais chances aos seus
atletas, ou seja uma avalanche
de motivação e inovação re-
sultado da divulgação, soa os
benefícios deixados pelos
eventos.

Há mais de 60 clubes na
capital paulista, basta procurar
um no seu bairro, veja alguns
dos mais famosos:

ADR ITAIM KEIKO (Me-
trô Saúde), ATEME (Metrô
São Judas), ACE Saúde (Av.
Cursino), REPRESA (Interla-
gos), SHOWA (Santo Amaro),
AJAB (Jabaquara), BUN-
KYO (Metrô São Joaquim),
PIRATININGA (Pinheiros),
ANHANGUERA NIKKEI
(Lapa), COOPERCOTIA
(Raposo Tavares), NIPPON
CC (Arujá), VILA RÉ (Pe-
nha), PATRIARCA (Metrô
Patriarca), BONFIGLIOLI
(Jardim Bonfiglioli), OKINA-
WA CASA VERDE (Casa
Verde), SANTA MARIA
(Freguesia do Ó), ACESA
(Santana), TRÊS COROAS
(Ponte Rasa), ITAQUERA
(Itaquera), UCEG (Guaru-
lhos), IPÊ (Vila Mariana),
OKINAWA CARRÃO (Me-
trô Carrão), ACENBO (Osas-
co), T3 (Osasco), ACREPA
(São Bernardo), BUNKA
(Santo André), BUNKA (São
Bernardo), CIRCOLO ITALI-
ANO (São Caetano),
BROOKLIN (Brooklin)

Agora, somente em 2011,
quando a cidade de Guadala-
jara (México) sediará os Jogos
Pan-americanos, vamos ter
outra chance de aparecermos
na mídia, ou quando surgir um
novo “Biriba”, Ubiraci da Cos-
ta, que com 13 anos surpreen-
deu o mundo com suas vitóri-
as e golpes geniais, como fez
o fenômeno “Guga” no tênis?

Neste final de semana, na
cidade de Jundiaí, a Federação
Paulista de Tênis de Mesa,
promove o 3º Ranking, para
selecionar os melhores atletas
do ano e também para com-
por a seleção paulista que dis-
putará em dezembro o Brasi-
leiro na cidade de Fortaleza
(CE).

A Liga Nipo-Brasileira re-
aliza no Nippon Country Club
(Arujá) a sua 6ª etapa, com
mais de 400 atletas não-
federados.

A Liga Universitária Pau-
listana, organiza seu primeiro
JUP - Jogos Universitários
Paulistanos no clube Itaim
Keiko, metrô Saúde, também
com recorde de inscrições.

Mais informações com Mar-
cos Yamada (bty@bty.com.br)

DIVULGAÇÃO

O mesa-tenista Gustavo Tsuboi esteve nas Olimpíadas de Pequim

GOLFE

13ª edição da Copa Infantil ‘Taça Yoshito
Nomura’ reúne 95 participantes

A 13ª edição da Taça In-
fantil Yoshito Nomura – Golfe
Nota 10 foi disputada no últi-
mo dia 30, no São Paulo Golf
Club. Com 95 participantes,
entre 5 e 12 anos – um novo
recorde de inscritos – a crian-
çada deu um show de alegria
e paixão pelo esporte. A Taça
Yoshito Nomura levou em con-
sideração a competição por
equipes e o Golfe Nota 10, a
classificação individual por fai-
xa etária. A competição é uma
homenagem ao diretor técni-
co da FPG Yoshito Nomura,
um dos maiores incentivadores
do golfe no País.

No masculino, o grupo do
anfitrião São Paulo sagrou-se
campeão da Taça Yoshito No-
mura, com 44 tacadas. Foi a
campo com Bruno Rehder (8
anos), Antonio Lati (11), Gus-
tavo Tadini (12) e João Luís
Dávila (12).

O Clube de Golfe de Cam-
pinas, com 47 tacadas, ficou
em 2º lugar e foi representa-
do por Carlos da Fonte Ienne
(10 anos), Fernando Watana-
be (10), Lucas Ramos
Kanaoka (10) e Victor
Massao Yatsugafu (11). O
Lago Azul, de Araçoiaba da
Serra, terminou em 3º lugar,
com 49 tacadas: o caçulinha
Guilherme Grinberg (5 anos),
Bruno Henrique Scaglione (9),
Lucas de Abreu Gabriel (10)
e Ricardo Cadaval (10).

Na classificação individual
do Golfe Nota 10, Gustavo
Tadini, do SPGC, sagrou-se
campeão geral, com 19 tacadas,
seguido por Lucas de Abreu
Gabriel, do Lago, com 23. Na
categoria até 10 anos, ganhou
Fernando Watanabe, de Cam-
pinas, com 23 tacadas, contra 24
de Lucas Ramos Kanaoka, seu
companheiro de clube. Já na
categoria 11/12 anos, venceu
Antonio Lati, do São Paulo, com
25 tacadas, contra 27 de Leo-
nardo Bustamante, garoto de 12
anos do CPG.

Meninas – A dupla represen-
tante do Clube de Golfe de
Campinas, formada por
Giovanna Hirata Yabiku (9
anos) e Gabriela Ramos
Kanaoka (11), venceu a Taça
Yoshito Nomura para meninas,
com 56 tacadas.

DIVULGAÇÃO

Yoshito Nomura, o homenageado, com participantes do torneio

BEISEBOL INTERNACIONAL

Mogi e Bom Retiro recebem
Koko Yakiu neste fim de semana

A Seleção
Colegial Japo-
nesa e a Sele-
ção Brasileira
Juvenil encer-
ram amanhã (7),
no Estádio Mu-
nicipal de Bei-
sebol Mie Nishi,
em São Paulo, a
série de amisto-
sos do “Beisebol
Internacional”.
Hoje (6), às 11h,
o duelo aconte-
ce em Mogi das
Cruzes (SP). No Bom Retiro,
a cerimônia de abertura acon-
tece às 8h30 e em Mogi, às 9h.
Os jogos fazem parte das co-
memorações do Centenário da
Imigração japonesa no Brasil
da Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol (CBBS).

Na abertura do evento in-
ternacional, no último dia 30,
em Bastos (SP), a Seleção
Brasileira levou a melhor e
venceu os japoneses por 9 a
7. No dia 31, em Londrina, na
seqüência do evento, a Sele-
ção Colegial Japonesa venceu
as duas partidas disputadas
contra a Seleção Brasileira
Juvenil por 4 a 2 e 15 a 4, res-
pectivamente.

Na quarta-feira (3), em
Campo Grande (MS), ao ja-
poneses venceram os brasi-
leiros por 3 a 2, numa partida
decidida apenas na prorroga-

ção, mostrando o equilíbrio
do confronto. Na preliminar,
os japoneses venceram a
Seleção do Mato Grosso do
Sul por 11x0.

TABELA DE JOGOS

DIA 30/8 - Bastos (SP): Bra-
sil 9 x 7 Japão
DIA 31/8 – Londrina (PR): 1º
jogo: Brasil 2 x 4 Japão; 2º jogo:
Brasil 4 x 15 Japão (called
game na 7ª entrada)
DIA 3/9 – Campo Grande
(MS): 1º jogo: Mato Grosso do
Sul 0 x 11 Japão (called game
na 8ª entrada); 2º jogo: Brasil
2 x 3 Japão (prorrogação)
HOJE (6/9) – Mogi das Cru-
zes (SP) – Brasil x Japão (11h)
DOMINGO (7/9) – São Pau-
lo (SP) - 1º jogo: Brasil x Ja-
pão (9h30); 2º jogo: Brasil x
Japão (13h30)

Lance de amistoso disputado em Campo

DIVULGAÇÃO

No embalo das comemo-
rações do Centenário
da Imigração Japone-

sa no Brasil e das recentes
conquistas do vôlei brasileiro
nas Olimpíadas de Pequim, a
Liga Nipo-Brasileira de Vôlei
promove, no próximo domingo
(14), no Coopercotia Atlético
Clube, em São Paulo, um amis-
toso internacional contra a
equipe masculina do Panaso-
nic Panthers.

No mesmo dia, às 10h30, a
equipe profissional japonesa
fará uma clínica para atletas
iniciantes até 15 anos com dis-
tribuição de brindes. O evento
é aberto à comunidade nikkei.

O objetivo da Panasonic
Panthers não é apenas apren-
der com uma das principais
potências do vôlei mundial na
atualidade, mas também, se
possível, “fisgar” algum jovem
talento.

Segundo o presidente da
Liga, Yoshio Imaizumi, há dois
anos, a Panasonic Panthers,
vem recebendo a seleção bra-
sileira, na sua sede, para inter-
câmbio. “A Seleção Brasileira
é uma potência do voleibol
mundial e mesmo os japone-
ses não contam com a estru-
tura que o Brasil tem, que pos-
sibilita o surgimento de novos
atletas e, conseqüentemente, a
renovação não só das equipes
como também da Seleção”,
conta Imaizumi, acrescentan-
do que, no ano passado, a Pa-
nasonic contratou um atleta
brasileiro, Felipe da Seleção
Brasileira de Novos.

“Com o reforço, a equipe

conseguiu uma inédita con-
quista na V-League 2007/
2008, ou seja, a Liga Nacio-
nal Japonesa 2007-2008, de-
pois de 36 anos. E conquista-
ram ainda a Copa da Águia
2008 (Kurowashiki), encerra-
da em maio de 2008”, obser-
va Imaizumi, lembrando que
os Yamamoto e Usami defen-
deram a seleção olímpica ja-
ponesa em Pequim.

Para o amistoso, conta, a
Liga montou uma equipe com
o “perfil” solicitado pelos japo-
neses, isto é, nikkeis, de até 20
anos e com potencial para jo-
gar no voleibol japonês. “Já tí-

nhamos uma base que vinha
jogando e convocamos mais
quatro jogadores que se encai-
xam neste perfil”, comentou
Imaizumi, antecipando que pre-
tende aproveitar a vinda da
delegação japonesa para firmar
um intercâmbio. “A idéia é
enviar uns dois jogadores por
ano para estagiar lá”, revela.

A agenda dos japoneses no
Brasil inclui jogos amistosos
contra equipes da Superliga,
além de treino no CT da CBV
em Saquarema, no Rio de Ja-
neiro, nos dias 9,10 e 11 de
setembro; dia 13, contra o Mi-
nas-Vivo, no Esporte Clube

Pinheiros; no dia 14, contra a
Liga Nipo; e nos dias 16 e 17,
em Joinvile (SC), contra a
Unisul.

No Cooper – A programação
do dia 14 no Cooper começa
com jogos das categorias de
base da Liga Nipo, sub-14 e
sub-16 masculino e feminino.
O amistoso acontece às 16h,
com entrada franca. O Coo-
percotia Atlético Clube fica na
Rua Valentim Nicolai, s/nº (Ro-
dovia Raposo Tavares, km
19,5). Informações pelo tel.: 11/
3782-1227.

(Aldo Shiguti)

Equipe de vôlei da Panasonic Panthers quer aprender com os brasileiros

DIVULGAÇÃO

A equipe da Associação
Golfe Público de Japeri, do Rio
de Janeiro, terminou em 2º lu-
gar, com 57 tacadas, e foi a
campo com Vitória de Araújo
Monteiro (10 anos), Juliane de
Oliveira Martins (9), Kaory
Taniguti (10) e Thuane Olivei-
ra de Souza (11).

Na classificação do Golfe
Nota 10, Thuane Oliveira de
Souza, do Japeri, foi a grande
campeã geral, com 25 tacadas,
seguida por Giovanna Hirata
Yabiku, de Campinas, com 27.
Raquel Fragetti, do Lago, ga-
nhou na categoria até 10 anos,
com 29 tacadas, seguida por
sua companheira de clube
Lauren Grinberg, com 30. Já
na 11/12 anos, Gabriela Ramos
Kanaoka, de Campinas, brilhou
ao somar 29 tacadas, contra 32
de Jaqueline Yang, de 11 anos,
representante do Arujá.
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CARAVANA KARAOKÊ

Rio de Janeiro recebe primeira
etapa da Caravana de Karaokê

Hoje surgiu um boato na
Internet que, se verdadeiro, será
uma das notícias mais surpreen-
dentes desde a invenção do
acetato. O site IMDB. com, es-
pecializado em fi lmes e cinema,
divulgou o início da produção de
um longa metragem dos Cavalei-
ros do Zodíaco com atores reais.
Com estréia prevista para Dezem-
bro de 2009, Knights of the
Zodiac: The Movie. Chapter I -
Hope from the Stars (título provi-
sório do fi lme, que seria algo como
Os Cavaleiros do Zodíaco: O Fil-
me - Capítulo 1 - Esperança das
Estrelas), seria o primeiro fi lme
de uma suposta trilogia.

O site tem até o nome da pro-
dutora: Omega Entertainment
(mas sem informações sobre ela)
e o diretor do filme: Joseph Merhi
(um cineasta inglês que já traba-
lhou em filmes desde 1986, ne-
nhum conhecido no Brasil).

Tudo está sendo tratado como
boato, e não devemos esquecer
que Cavaleiros do Zodíaco foi um
fracasso nos EUA.

Fonte: www.animepro.com.br

A famosa revista japonesa Shonen Jump anunciou que no dia 6 de outu-
bro a série de Gon e sua turma, Hunter x Hunter, voltará a ser publicada. Há
um ano o autor Yoshihiro Togashi fez uma publicação com 10 novos capítu-
los, parando mais uma vez.

Até o momento os japoneses desfrutam de 25 volumes do mangá, que já
se encontra na saga das Chimera Ants. A saga de Greed Island estreou dia
27 de setembro no canal de televisão paga Animax.

A revista Young King Ours, que publica
Hellsing no Japão, anunciou recentemente que o
mangá terá fim seu próximo número publicado
que será lançado no dia 30 de setembro.

Com uma série contendo 13 episódios,
Hellsing teve seu início há dez anos na
mesma revista Young King Ours, totali-
zando, com este volume final, dez vo-
lumes.

O criador, Kohta Hirano, traba-
lha atualmente em uma hiatória que
se passa antes do conhecido
Helsing, chamada The Dawn,
além de sustentar um projeto
que ainda é sigilo total.

Cavaleiros do
Zodiaco em Live
Action

Hellsing acaba no Japão Hunter no Japão

A Abrac (Associação Bra-
sileira de Canção Japonesa),
principal entidade ligada a ka-
raokê no País, promoverá no
dia 14 de setembro, na sede do
RBBC (Registro Base Ball
Club), grande show com os 30
melhores cantores dessa enti-
dade.

A Abrac promove anualmen-
te o Concurso Brasileiro da Can-
ção Japonesa, que reúne mais
de 700 cantores representantes

de todas as regiões do Brasil.
Em comemoração ao Centená-
rio da Imigração Japonesa, a
entidade escolheu Registro para
fazer o Show Itinerante da
Abrac para divulgar seus can-
tores. A realização deste even-
to é do RBBC, com apoio do
Bunkyo e Comissão Municipal
do Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil. O ingresso de
R$ 5,00 está à venda na Secre-
taria do Bunkyo.

KARAOKÊ 2

Abrac realizará show em
Registro com 30 cantores

AFundação Japão, em
parceria com a Edito-
ra JBC, realiza a ter-

ceira edição da Caravana de
Karaokê, de 7 de setembro a
11 de outubro, em instituições
de diferentes regiões do país.

A programação está dividi-
da em três partes:

Japan Pop Concert: apre-
sentação dos videoclipes dos
artistas japoneses mais popu-
lares, como Amuro Namie,
Gackt e Utada Hikaru;

Demonstração de uma
aula de japonês utilizando
músicas japonesas;

Concurso de Karaokê In-
terpretado por Jovens Bra-
sileiros: participação de estu-
dantes da língua japonesa pre-
viamente inscritos e jovens da
platéia. Aqueles que se desta-
carem nos concursos realiza-
dos em cada cidade serão con-
vidados a participar do concur-
so nacional, em São Paulo,
onde haverá premiação em di-
versas categorias.

Caravana de Karaokê é
realizada há dois anos e já foi
vista por mais de 4 amil pes-
soas (em sua maioria jovens)
em todo o Brasil. Trata-se de
um projeto selecionado num
concurso interno da Japan
Foundation, como “Atividade
Inovadora e Criativa de 2005”.

O evento tem como objeti-
vo difundir canções recentes
de artistas populares do Japão,
apresentar formas divertidas
de aprender japonês através
da música, apoiar jovens que
admiram a música japonesa e
aumentar o número de estu-
dantes de língua nipônica no
Brasil.

Este ano, a Caravana con-
ta com a colaboração da rádio
via internet Rádio Banzai e de
7 instituições diferentes regiões
do Brasil. São eles: Aliança

Cultural Brasil-Japan do Para-
ná (Tel: 43/3324-6418); Asso-
ciação de Estudos da Língua
Japonesa de Brasília (Tel: 61/
3347-1214); Associação Nipo-
Brasileira da Amazônia Oci-
dental/Manaus (Tel: 92/3234-
7185); Associação Pan-Ama-
zônia Nipo-Brasileira/Belém
(Tel: 91/3229-4435); Instituto
Cultural Brasil-Japão/Rio de
Janeiro (Tel: 21/2220-7877);
Universidade Estadual do Ce-
ará – Uece (Tel: 85/8825-
0707); Universidade Vale do
Rio dos Sinos – Unisinos/São
Leopoldo (Tel: 51/3590-8138)

A Caravana acontece nos

seguintes dias, horários
e locais:

07 DE SETEMBRO
Rio de Janeiro
Horário: 12h
Local: América Football
Club: R. Campos Sales,
118, Tijuca)

20 DE SETEMBRO
Fortaleza
Horário: 14h
Local: Auditório Central
da Universidade Esta-
dual do Ceará (UECE):

Campus do Itaperi, AV.
Paranja, 1700
Belém
Horário: 16h30
Local: Associação Pan-Ama-
zônia Nipo-Brasileira: Trav. 14
de abril, 1128, São Braz

26 DE SETEMBRO
São Leopoldo
Horário: 19h30
Local: Auditório Central da
Universidade Vale do Rio dos
Sinos – Unisinos: Av. Unisinos,
950, Cristo Rei

28 DE SETEMBRO
São Paulo

Horário: 14h
Local: Associação Miyagi
Kenjinkai do Brasil: R.
Fagundes, 152, Liberdade

04 DE OUTUBRO
Londrina
Horário: 14h
Local: Aliança Cultural Brasil-
Japão do Paraná: R. Parana-
guá, 1782

05 DE OUTUBRO
Brasília
Horário: 14h
Local: Escola Modelo de Lín-
gua Japonesa de Brasília: SGS/
Norte, Quadra 611, Conjunto
ABC, Bloco-C, Asa Norte.

11 DE OUTUBRO
Manaus
Horário: 18h
Local: Associação Nipo-Bra-
sileira da Amazônia Ocidental:
R. Teresina, 95, Adrianópolis

INFORMAÇÕES SOBRE A CARAVANA:
CRISTINA MAKI ENDO – FUNDAÇÃO

JAPÃO EM SÃO PAULO

AV. PAULISTA, 37, 2º ANDAR, SÃO PAULO

- SP - CEP: 01311-902
TEL: (11) 3288-4971
E-MAIL: MAKIENDO@FJSP.ORG.BR

Caravana de Karaokê já foi vista por mais de 4 mil pessoas, a maioria jovens

Cônsul com finalista de 2007

DIVULGAÇÃO

Show reunirá 30 cantores da Abrac em Registro

DIVULGAÇÃO


