
ANO 11 –  Nº 2167  –  SÃO PAULO, 07 A 13 DE JUNHO DE 2008  –  R$ 2,00
www.jornalnippak.com.br

Presidente Lula confirma viagem ao Japão
após comemorações do Centenário

EDSON SANTOS/AG. CÂMARA Depois de celebrar o Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil, o presidente Luís
Inácio Lula da Silva embar-
cará para o Japão, em julho.
Por lá, o presidente participa
do encontro do G-8 - o gru-
po dos sete Países mais indus-
trializados do mundo mais a
Rússia. A participação fora
decidida na semana retrasa-
da, após o próprio presiden-

Origamis do Centenário - O
Grupo Parlamentar Brasil-Ja-
pão lançou o Movimento Ori-
gami na última quarta-feira
(04) na Câmara dos Deputa-
dos, com a presença de auto-
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O prefeito de São Bernardo
do Campo, William Dib (na
foto, participando do ritual da
cerimônia do chá), inaugurou
no dia 31 de maio, a exposi-
ção “Japão em São Bernar-
do” em referência ao cente-
nário da imigração japonesa

“Japão em São Bernardo”
prossegue até amanhã (8)
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no Brasil. A exposição acon-
tece até o dia 8 de junho, das
10h às 22h, no Pavilhão Vera
Cruz, com entrada franca.
No mesmo dia e local, a Câ-
mara Municipal prestou ho-
menagem aos imigrantes ja-
poneses e seus descendentes.

No Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil , o estado
do Paraná quer reforçar as
relações de amizade, culturais
e comerciais com o Japão. A
segunda maior economia do
planeta é detentora de tecno-
logia avançada, com desta-

Empresas paranaenses querem
conquistar mercado japonês

—––—––––—–––——–—–—––—–––––——– | pág 5

DIVULGAÇÃO

ques na indústria de veículos
e motores e equipamentos
eletrônicos e de telecomuni-
cações, entre outros. Em con-
trapartida, os japoneses de-
pendem integralmente da im-
portação de matérias-primas
e do petróleo.
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O Onkyo (Associação Nipo-
Brasileira de Cultura Musical)
está quebrada. Desde a funda-
ção por um grupo de amigos
até a organização através de as-
sociados espalhados em diver-
sas cidades, a associação so-
fre hoje com a falta de estrutu-
ra para manter uma comunica-
ção com os associados (gran-
de parte do interior paulista),
fato que enfraqueceu o Onkyo.
Mas, com uma nova diretoria,
o panorama promete mudar.

Com dificuldades
financeiras, Onkyo
quer ‘se levantar’
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O esporte nikkei viveu uma ver-
dadeira noite de gala no último
dia 29 de maio, no Grande Au-
ditório do Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa
e de Assistência Social). Com
direito a presença de autorida-
des, lideranças e dirigentes e até
do criador das mascotes ofici-
ais do Centenário, o cartunista
Maurício de Sousa, o 52º Prê-
mio de Paulista de Esportes ho-
menageou esportes e modali-
dades da comunidade

52º Prêmio Paulista
de Esporte consagra
atletas e dirigentes

Documentário “Mundo Nikkei” é lançado em DVD
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Após sua estréia no circuito nacional
de cinema, o documentário “Mundo
Nikkei - Os Brasileiros do Outro Lado
do Mundo”, será lançado em DVD
ainda este mês. O longa, idealizado
pelo casal Yuri e Vera Sanada, faz
parte das comemorações oficiais para
o Centenário da Imigração Japonesa
no Brasil e apresenta o Japão moder-
no e seus contrastes com a tradição

O Cinema japonês está em
alta na Cinemateca Brasileira
e no Memorial do Imigrantes
com mostras especiais. Na
Cinemateca, o destaque é o
Cinema Japonês Hoje, cujo
objetivo é identificar tendên-
cias desta cinematografia a

Cinema japonês é destaque no
Memorial e na Cinemateca
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partir dos filmes distribuídos
no País nos últimos dez anos.
A mostra reúne cineastas
como Takeshi Kitano e
Nagisa Oshima. No Memo-
rial, a programação especial
tem início hoje (7), com o fil-
me Cartas de Iwo Jima.

ridades dos três poderes e do
embaixador japonês, Ken Shi-
manouchi.  O projeto prevê a
construção de um painel, cha-
mado “Sonho Brasileiro”, com
meio milhão de origamis, para

comemorar os 100 anos da
chegada dos imigrantes japo-
neses no Brasil.  Quando com-
pleto, retratará a bandeira do
Brasil e do Japão e ficará per-
manentemente exposto na

Casa, a partir de novembro.
Durante a solenidade, todas as
autoridades depositaram seus
origamis em uma urna, inclusi-
ve o presidente da Câmara,
Arlindo Chinaglia.

te afirmar que não chegaria
apenas para a “sobremesa”,
como costumava ser nos anos
anteriores, em que o grupo
chamado de G-5 aparecia
apenas no último dia para uma
reunião pró-forma, quando o
documento do G-8 já estava
discutido, pronto e acabado.
A idéia é tratar, também, do
etanol brasileiro - e de inte-
resse dos japoneses.
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A Kibo-No-Iê  realizou, no dia 24 de maio, um
mega jantar beneficente em comemoração ao
centenário da imigração japonesa. O evento,
que reuniu cerca de 1500 pessoas aconteceu
no Expo Barra funda e contou com um show
especial do cantor Guilherme Arantes.

1: Kihatiro Kita - presidente da Kibô-no-Iê, Karina
Eiko Nakahara, Claudia Yuri Ando, Kokei Uehara e
Nivaldo Odo- coordenador geral da festa.  2: Kimie
Odo com o casal Wellington e Vanessa Watana-
be. 3: Luiz Aoyama, Mariko Nakahira e Shigueko
Aoyama. 4: Koiti e Emiko Gyotoku. 5: Célia
Ohkawara, Gilberto Kuwazuru e Mario Shimao.
6: Márcia e Tomio Katsuragawa.

1: Tomio Katsuragawa, Alexandre Ymanouth, Yuji Ikuta, Kiyoshi Harada e Yoshio Kamizono.  2: Kihatiro
Kita e Eduardo Shinji.  3: Jô Tatsumi, Luiz Kitsutani e Hideki Hirashima.  4: Anália Kita, Felicia Harada,
Izilda Takayama e Amália Hokama.

Os ex-bolsistas Gaimusho realizaram o encontro onde receberam ex-bolsistas da América Lati-
na. Com a abertura do Salão Nobre do Bunkyo, o grupo organizou também uma visita no Museu
da Imigração e um delicioso almoço.

1: Hirofumi Ikesaki, Joana Woo, Cris Woo com a pequena Maria Paula e William Woo.  2: William Woo,
Geraldo Alckmin, Cris Woo com a filha Maria Paula, Victor Kobayashi e Eida Lee.

O deputado federal William Woo realizou a festa de 100 dias da sua filha Maria Paula. O evento
aconteceu no dia 01 de junho e reuniu centenas de pessoas no Buffet Colonial, em uma agradá-
vel manhã de domingo.

1: Paulo Yokota e Milton Ozaki.  2: Osamu Matsuo, Yuli Fujimura e Kokei Uehara.  3: Sr. Motomi , Helena
Hamasaki e Terezinha Nakahawa.  4: Chieko Aoki, Karina Eiko Nakahara e Koichiro Shinomata.  5:
Satoshi Yokota, Delfim Neto, Shoei Arima e Shigueaki Ueki.  6:  Nagato Hara e Aurélio Nomura.  7: Victor
Kobayashi, Marcelo Takaoka e Fumio Araki.  8: Ricardo Yokota, MônicaUyema, Elaine Yokota, Massato
Yokota, Lucia Yokota e Satoshi Yokota.

O Hospital Santa Cruz realizou um coquetel no Buffet Rosa Rosarum para lançamento do livro
“O Olhar dos Nisseis Paulistanos” e o lançamento da campanha de doações para a reforma e
ampliação do Hospital. O evento, que aconteceu no dia 27, reuniu centenas de pessoas.

O Nippon Contry Club festejou o
centenário da imigração japonesa
durante a abertura do V Torneio
Poliesportivo que aconteceu nos

dias 22, 23, 24 e 25 de junho,
com aproximadamente três mil

atletas e público de 17 mil
pessoas, o torneio promoveu

competições em 17 modalidades,
fortalecendo as relações entre a

comunidade nipo-brasileira.

1: Akira Obara, Rosa Kayano, Kokei
Uehara, Sadao Kayano, Lucia Ueki,
Shigueaki Ueki, Sumiko Arimori e
Anacleto Hanashiro.
2: Valter Sassaki, Sadao Kayano, Walter
Ihoshi e Milton Nakamura.
3: Sadao Kayano, Yutaka Toyota, Masuo
Nishibayashi, Genesio Silva, Kokei
Uehara e Walter Ihoshi.
4: Nancy Saeki, Sadao Kayano, Kokei
Uehara e Midori Kobayashi.

Bruna Kita
comemorou seu 3º

aniversário cercado
dos pais Alexandre e

Daniela, muitos
parentes e muitos

amigos. A festa, que
aconteceu em um

buffet infantil no
domingo, 01, animou

crianças e adultos.

Alexandre Kita, Bruna
Kita e Daniela Kita.
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Origamis iniciam celebração na
Câmara dos Deputados Entidade representativa

dentro da comunidade nipo-
brasileira, o Instituto Paulo
Kobayashi passará por uma
auditoria. Na semana passada,
a Comissão de Relações Ex-
teriores e de Defesa Nacional
aprovou um relatório prévio do
deputado Hidekazu Takayama
(PSC-PR) à Proposta de Fis-
calização e Controle (PFC) 40/
08, que solicita ao Tribunal de
Contas da União (TCU) a re-
alização de auditoria no Insti-
tuto, que está promovendo um
projeto (Movimento Origami)
com recursos públicos.

Pela proposta apresentada
a idéia é que uma auditoria
das contas relativa ao Movi-
mento Origami do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil, em caráter de urgên-
cia e com fiscalização
concomitante à realização dos
eventos seja feito.

De acordo com o relatório
prévio, o TCU remeterá à co-
missão o relatório da auditoria
e cópias do voto e acórdão
sobre a fiscalização. Segundo
o Regimento Interno da Câma-
ra, caberá ao relator, após re-
ceber o material do TCU, ela-

borar o parecer final da fisca-
lização e controle com os re-
sultados da apuração e suges-
tões, quando couber.

O IPK é uma Organização
da Sociedade Civil de Interes-
se Público (Oscip) fundada
em 2005 pelo então deputado
federal Paulo Kobayashi, que
faleceu no mesmo ano. Se-
gundo a PFC 40, o instituto
está captando para o projeto
recursos da Petrobras, Ban-
co do Brasil, Caixa Econômi-
ca Federal, entre outros ór-
gãos.

O Movimento Origami ho-
menageará o centenário da
imigração japonesa (1908-
2008) com a confecção de um
painel feito com origamis en-
viados de várias partes do país,
que será exposto em caráter
permanente no Congresso. O
movimento foi lançado pelo
deputado William Woo
(PSDB-SP), também autor da
PFC. Como destacou o depu-
tado Takayama, não existe
qualquer denúncia contra o
IPK, e a fiscalização tem como
objetivo apenas resguardar a
transparência na aplicação de
verbas federais.

FISCALIZAÇÃO

IPK passará por auditoria de
Tribunal de Contas da União

Após o encon-
tro com o príncipe
japonês Naruhito
no dia 18 e de par-
ticipar de algumas
solenidades em co-
memoração ao
Centenário da Imi-
gração, o presiden-
te Luiz Inácio Lula
da Silva volta a se
encontrar com au-
toridades japonesas
no início do próxi-
mo mês. Desta vez
no Japão, para o
encontro do G-8 - o
grupo dos sete Paí-
ses mais industria-
lizados do mundo
mais a Rússia. No
encontro deste ano,
os cinco Países
emergentes convi-
dados - além do
Brasil, a China, Índia, México
e África do Sul - terão um café
da manhã com os presidentes
do G-8 pela manhã e um al-
moço, antes da apresentação
final dos documentos apresen-
tados pelos dois grupos, indivi-
dualmente.

A participação fora decidi-

ENCONTRO

Após Centenário, Lula participa de reunião do G-8 no Japão
“Tem muita gente já utilizan-

do o etanol. Qual é o problema
que nós enfrentamos? Esse
problema, eu o detectei em
2004. Quando o Brasil resolveu
fazer com que o etanol fosse
uma alternativa energética na
área de combustível, qual era a
indagação que as pessoas fazi-
am ao Brasil? É sustentável?
O Brasil pode suprir as neces-
sidades do mercado que ado-
tar o etanol? Esse é o grande
desafio. É a qualidade e a sus-
tentabilidade, porque na hora
em que o Japão resolve intro-
duzir 3% de etanol no tanque
do seu carro, na sua gasolina,
alguém tem que garantir que vai
ser suprido o mercado”, desta-
cou o presidente.

“Eu queria que eles discu-
tissem a questão do subprime
e o preço do petróleo, eles não
querem. Eu vou teimar nisso.
Daqui a pouco vão me ver
como aquele chato que vem
sempre com mesmo assunto.
Mas eu vou provocar. Vou fa-
zer todas as discussões neces-
sárias. É o momento do Bra-
sil. Se a gente ficar quieto e
não fizer o debate, eles farão
sem nós”, afirmou Lula.

da na semana retrasada, após
o próprio presidente afirmar
que não chegaria apenas para
a “sobremesa”, como costu-
mava ser nos anos anteriores,
em que o grupo chamado de
G-5 aparecia apenas no último
dia para uma reunião pró-for-
ma, quando o documento do G-

8 já estava discutido, pronto e
acabado.

A reivindicação do grupo era
uma participação mais efetiva
nas discussões nos dias anteri-
ores e Lula queria que o G-5 se
reunisse antes, discutisse antes
os temas, para depois o G-8 le-
var em conta as propostas do
grupo. A alteração feita pelo G-
8 e a apresentação de um do-
cumento em separado passou
a ser mais palatável ao gover-
no brasileiro. “Nós do G-5 va-
mos levar o nosso documento.
Vamos produzir um documen-
to porque esse encontro vai dis-
cutir questão climática e eu que-
ro discutir etanol, biodiesel, as
nossas coisas”, disse o presi-
dente.

E o combustível renovável
parece mesmo ser um dos
motivos para a ida de Lula ao
Japão. Afinal, o arquipélago é
um dos maiores interessados
em importar o etanol tupini-
quim. Durante entrevista a jor-
nalistas em Roma, na Itália,
Lula confirmou que a produ-
ção do biodiesel no Brasil ga-
nha cada vez mais projeção,
mas há alguns desafios pela
frente.

Presidente discutirá produção de etanol

RICARDO STUCKERT/PR
BENEFICENTE

Escola Cáritas promove 10ª
Festa da Solidariedade

Mantida e administrada
pela Congregação das Irmãs
da Caridade de Miyazaki, a
Escola Caritas promove ama-
nhã (08) sua Festa da Solida-
riedade, que neste ano chega
na décima edição. O evento,
mais tradicional da instituição
e referência no bairro de São
Mateus, também marca as co-
memorações dos 100 anos de
imigração.

Durante todo o dia o públi-
co poderá conferir as atrações
preparadas pelos próprios alu-
nos. Entre os destaques, apre-
sentações culturais e exposi-
ção de trabalhos feitos em sala
de aula. Para animar a festa,
o cantor nikkei Mauricio Miya
se apresentará no palco prin-
cipal.

Como todo evento nipo-bra-
sileiro, a praça de alimentação
será um dos destaques deste
ano. Por lá, barracas vendem
yakissoba, tempurá, churrasco,
entre outras guloseimas. Para
as crianças, as opções de di-
versão são as brincadeiras,

caso da pescaria, acerte o
alvo, argola, entre outros. “Tra-
ta-se de uma comemoração
aos 100 anos de imigração
através de um trabalho cultu-
ral desenvolvido não só pelos
alunos, como também pelos
educadores, pais e outros fa-
miliares”, destaca a diretora da
Caritas, Matilde Tiemi
Makiyama.

A Festa da Solidariedade
contará ainda com a presen-
ça especial do Grupo
Dummont Saab, empresa
relojoeira parceira da Caritas
e que destina 1% do valor de
todos os relógios comerciali-
zados ao projeto “Educando
para um mundo melhor”. Vale
lembrar que toda a renda ob-
tida durante o evento será re-
vertida para melhorias na es-
trutura da escola.

A festa começa às 9 horas
e acontece na própria Escola
Caritas (rua Pedro Paulino dos
Santos, 157, São Mateus, São
Paulo). Mais informações pelo
tel: 11/ 6919-9543.

No âmbito político, o
Centenário da Imigra-
ção ganhou destaque

na Câmara dos Deputados, na
última quarta-feira (04). Por
lá, o Grupo Parlamentar Bra-
sil-Japão lançou o Movimen-
to Origami, com a presença
de autoridades dos três pode-
res e do embaixador japonês,
Ken Shimanouchi.  O projeto
prevê a construção de um pa-
inel, chamado “Sonho Brasi-
leiro”, com meio milhão de ori-
gamis, para comemorar os
100 anos da chegada dos imi-
grantes japoneses no Brasil.
Quando completo, retratará a
bandeira do Brasil e do Japão
e ficará permanentemente ex-
posto na Casa, a partir de no-
vembro.

Durante a solenidade, to-
das as autoridades deposita-
ram seus origamis em uma
urna, inclusive o presidente da
Câmara, Arlindo Chinaglia.
Ele ressaltou, na ocasião, que
o painel deverá ser a melhor
contribuição que a instituição
poderia dar, pois homenageia
a cultura japonesa. Cerca de
1,6 milhão de descendentes ja-
poneses vivem no Brasil. É a
maior comunidade fora do Ja-
pão.

O Movimento Origami do
Centenário foi apresentado em
Tóquio em um evento come-
morativo do centenário da imi-
gração japonesa, no último dia
24 de abril, com a presença do
imperador Akihito, da impera-
triz Michiko, do príncipe Na-
ruhito e do primeiro-ministro,
Yasuo Fukuda.

O presidente do Grupo Par-
lamentar Brasil-Japão, deputa-
do Takayama (PSC-PR), ob-
servou que o origami eleva o
nível de concentração e me-
lhora a coordenação motora.
É indicado por especialistas,
segundo o parlamentar, no
combate ao estresse e para
ajudar a quem tem dificuldade
com matemática.

Os ensinamentos do origa-
mi serão levado para as esco-
las públicas, que receberão
cartilhas explicativas com o
passo-a-passo de alguns mo-
delos mais tradicionais de do-
braduras. O movimento pre-
tende ainda demonstrar que
essa arte pode ser uma fonte
de renda.

Para participar da cons-
trução do painel no Brasil,

qualquer pessoa pode procu-
rar uma das agências dos
bancos do Brasil, Real ou da
Caixa Econômica Federal e
depositar suas dobraduras em
urnas instaladas em local de
fácil acesso. Também nos
aeroportos e nos correios é
possível participar da cons-
trução do painel.

No Japão, os interessados
deverão procurar uma das 57
unidades regionais da Junior
Chamber Internacional (JCI).
Mais informações sobre os lo-
cais e envio eletrônico através
do site www.origamido-
centenario.com.br

Exposição - Entre os dias 16

e 19 de junho, o Museu da
Câmara promoverá a exposi-
ção Projeto Origami, que terá
gravuras de artistas japoneses
radicados no Brasil. A expo-
sição será realizada no Espa-
ço do Servidor e também in-
cluirá a apresentação do ori-
gami como método de ensino
e de reintegração de jovens
em conflito com a lei, tendo
como base o livro Nosso ori-
gami, do professor Alcides
Passos.

O Museu da Câmara vai
promover ainda, até 30 de
agosto, a exposição “Bandei-
ra branca na terra roxa”. A
mostra terá quadros de pinto-
res japoneses radicados e
naturalizados no Brasil. Entre
eles Tomie Ohtake (a dama da
pintura no Brasil), Yutaka To-
yota, Tikashi Fukushima, Kenji
Fukuda e Manabu Mabe (pio-
neiro do abstracionismo no
Brasil).

Esses pintores chegaram
ao País para trabalhar nos
cafezais em São Paulo por
causa da diminuição de pos-
tos de trabalho no Japão após
a Primeira Guerra Mundial.
O nome da exposição faz re-
ferência à situação de paz
encontrada pelos japoneses
em razão do emprego con-
quistado em terras brasileiras
(terras de cor vermelho-
roxeado, ricas em ferro, onde
se cultivava o café) e será
realizada no gabinete da Pre-
sidência da Câmara.

(com Agência Câmara)

Parlamentares, vestidos de happi, celebraram data com quebra de barril de saquê na Câmara

EDSON SANTOS/AG. CÂMARA

Ilusionista Issao Imamura participou de evento com número especial

A Assistência
Social Dom José
Gaspar realizou
no último dia 28 a
formatura da 16ª
turma do curso
para familiares e
voluntários que
cuidam de idosos,
em solenidade
que aconteceu na
sede da entidade,
Guarulhos. No to-
tal, formaram-se
33 alunos, sendo a
maior parte da própria região
e de São Paulo. O evento con-
tou ainda com a participação
de autoridades e personalida-
des como o presidente da As-
sistência, Reimei Yoshioka,
Ykuo Tamaru e da irmã
Adelaide Koshita.

Com início em outubro de
2000, o curso já formou 489
alunos e tem como principal
objetivo aprimorar o cuidado
comunitário, além de oferecer
aos membros da comunidade
uma compreensão do envelhe-
cimento através de práticas
sobre auto-cuidado e o cuida-
do mútuo. Ao final, saem pron-
tos para serem cuidadores tan-
to nas famílias quanto na soci-
edade em geral.

Já no último dia 04, acon-
teceu a 5ª Reunião de Ex-

Alunos do Curso. Na ocasião,
o evento contou com a parti-
cipação de 70 ex-alunos para
a atualização da ficha
cadastral e preenchimento de
questionário sobre levanta-
mento de suas necessidades
atuais, ambos com a finalida-
de de convidá-lo para futu-
ros cursos e treinamentos na
entidade.

Durante a programação,
houve também a palestra
“Atualização e Reflexões so-
bre o ser Cuidador” ministra-
da pela Assistente Social Mô-
nica Andrade Tobias, especia-
lista em Gerontologia pela
Unifesp, que abordou dentre
outros assuntos: a origem do
cuidar, perfil do cuidador, éti-
ca profissional e formação do
cuidador.

ENTIDADES

Ikoi-no-Sono forma turma de
cuidadores de idosos

No total, 33 pessoas se formaram no curso

NIKKEY SHIMBUN
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Semana Cultural abre oficialmente
Centenário em São Paulo

Shotaro, o autor desta narrativa, descobre entre os documentos
da família o diário de seu pai. Mas Shotaro está para completar
80 anos em 2008, quando da comemoração do Centenário da
Imigração Japonesa ao Brasil. Enquanto lê o diário, sua memó-
ria se ativa, relembrando acontecimentos que praticamente caí-
ram em esquecimento. Quando chegou ao Brasil, Shotaro tinha
10 anos. Nesta interação entre o passado relembrado e recriado,
Shotaro confunde os tempos: às vezes é o menino quem fala, ou-
tras vezes, é o Shotaro da atualidade.

Um dois feijão com arroz...
– PARTE 22 –

- E quem é ela? - devol-
veu de jeito ríspido.

Aquela conversa parecia
não ter um fim.

Outros assuntos tinham
que ser resolvidos, antes dis-
so. Shotaro demonstrou inte-
resse em comprar a casa em
que morava, contígua a mer-
cearia. No dia em que o es-
panhol Benito Diaz foi cobrar
a aluguel, Shotaro não se in-
timidou e arrematou:

- Senhor Benito, eu lhe
devo muitos favores, princi-
palmente o voto de confian-
ça. Se um dia resolvesse ven-
der esta casa, faria isso por
mim? Por favor, fale com sin-
ceridade: quer me vender
esta casa?

Pego, de chofre, por se-
gundos empalideceu e fran-
zindo a testa engasgou:

-Você... meu jovem... gos-
tei muito de você. Sempre lhe
tive simpatia, apesar de não
ser batizado.

- O que tem a ver eu ser
batizado ou não? Demonstro
apenas o meu interesse por
esta casa, que vou pagar con-
forme o valor. É apenas isso,
não se trata de confissão re-
ligiosa.

- Acontece que para o
acordo ser firmado, é preci-
so confiança – colocou.

Teria sido este a condição
para que o negócio pudesse
avançar. Ficou desalentado,
mas Shotaro não se deixou
vencer. Achou estranho que
haveria de mudar a sua for-
ma de pensar, para que pu-
desse adentrar nos valores
sociais então vigentes. Que-
rer impor os seus valores,
neste momento, não resolve-
ria a situação conflituosa. O
que fazer? “Mas quê espa-
nhol reacionário”, pensou.
Retornaria aos negócios mais
tarde, era apenas um ques-
tão de tempo.

Depois de mais algumas
visitas, Higashi teve a permis-
são de realizar um encontro
com a futura noiva de Shota-
ro. Matsue também tinha
aconselhado-o a conhecer a
moça. “Não custa nada, de-
pois deixo a decisão a você.
Não me intrometerei”, argu-
mentou Joshiro. Na verdade,
não se tratava em recusa de
uma proposta de casamento.
Shotaro queria receber uma
esposa, quando tivesse com-
prado a casa própria e um
negócio rendoso para a ma-
nutenção da família. Nada
mais do que isso! Para ele
um casamento significava
muito mais do que um empre-
endimento arriscado.

Uma foto da moça tinha
sido trazida por Higashi, de-
vidamente embalada em pa-
pel seda:  cabelos longos, um
pouco mais do que a altura
dos ombros, olhos vivos e ex-
pressivos. A primeira impres-
são teve efeito. Shotaro res-
pirou fundo. Não se parecia
com as outras moças japone-
sas, de semblante comporta-
do. Havia, ao contrário, uma
rebeldia transparente e isso
era bom sinal? Pensou: “se
ela colocasse um kimono fi-
caria parecendo caricata,
mas o vestido ocidental lhe
caia bem”. Algumas vezes
tinha visto as bonecas ociden-
tais, de olhos redondos e azuis,

mas vestidas à moda japone-
sa. Era de se admirar: real-
mente belas. Não se poderia
dizer do contrário. As jovens
japonesas ao se apresenta-
rem com vestidos era uma
lástima: pernas curtas de-
mais. Mas tudo tem uma ex-
ceção.

Durante o encontro na
casa de Shizue, este era o
nome, ela por diversas vezes
lançou olhares perscrutado-
res, sem nenhuma inibição.
Por quase uma hora, Higashi
conversou, sem sinal de inter-
ferência. Falava sem parar de
tudo, menos a respeito do pro-
pósito do encontro. Ao se
lembrar deste encontro, Sho-
taro riu da própria ingenuida-
de. Desconhecia a respeito
do sexo oposto. Naquela oca-
sião, ficou com uma certeza:
iria se casar com ela. Trata-
va-se de um encontro de fa-
mílias, suas histórias, a lem-
brança do Japão e o sofri-
mento nos primeiros anos de
Brasil. Conhecer a família,
parecia ser a regra para tra-
çar o futuro dos filhos. Ao
contrário da família de Sho-
taro, os pais de Shizue, da
família Kyomizu, eram pro-
prietários de um sítio em que
cultivavam tomate, Não se
poderia dizer que eram ricos,
mas eram proprietários des-
ta terra, um caminhão e um
trator.

- Não temos nada, além
de nossa honestidade e uma
carteira sem dívidas – alertou
Joshiro.

- Sabemos dos negócios
de Shotaro, que parece ir de
vento a popa.

- Meu único patrimônio é
esta quitanda, que ainda pago
aluguel. Vou me empenhar
para comprar a casa. No
momento, nada de concreto
tenho além deste sonho.

- Para mim é suficiente –
interrompeu Shizue. Se atre-
vimento fosse qualidade, ela
poderia se considerar a me-
lhor. Nisso, teve a manga do
vestido puxado como adver-
tência. Era a sua irmã mais
nova, que passava pelo local
para trazer biscoitos e café
de bule.

Depois mais um embara-
ço apareceu para o casamen-
to se realizar. O padre decla-
rava que ambos os nubentes
fossem devidamente batiza-
dos. Essa de novo? Poderi-
am casar no cartório, mas o
ingresso como noiva na igre-
ja era um sonho de Shizue.
Ceder aos caprichos da mu-
lher, antes mesmo do casa-
mento, poderia ser mau agou-
ro. Neste cabo de guerra,
acabou prevalecendo a von-
tade de Shizue. Como padri-
nho convidaram o proprietá-
rio da casa, o espanhol Beni-
to. Desta forma, resolveria-
se o problema do impedimen-
to.

Antes disso, a vizinha da
frente, Florisbela Martins ti-
nha pedido para batizar Sho-
taro. Era ela e sua família os
principais fregueses de sua
venda, com quem estabele-
ceu uma forte amizade. Os
filhos menores de Florisbela
freqüentavam a sua casa,
bem como ajudavam na ven-
da. Como gratificação, Sho-
taro dava-lhes doces.

(continua)

Aduas semanas para a
solenidade oficial das
comemorações do

Centenário da Imigração, São
Paulo ganha um “esquenta” a
partir do próximo sábado (14).
Na ocasião, será inaugurada a
“Semana Cultural Brasil-Ja-
pão”, evento aberto ao públi-
co e que traz a oportunidade
de conhecer e aprender um
pouco da cultura japonesa com
os melhores profissionais bra-
sileiros e japoneses. A expec-
tativa, de acordo com os orga-
nizadores, é de que milhares de
pessoas passem pelo Comple-
xo do Anhembi durante os
nove dias de programação.

Aos que vão encarar a
“maratona”, atrações não fal-
tarão. Dividido em três partes
principais (Arte e Tradição do
Japão, Workshops As Artes do
Japão e o Simpósio Brasil-Ja-
pão), o evento mescla desde
os primórdios da imigração,
com exposições, passando pelo
passado recente até chegar à
comunidade atual.

Em “Arte e Tradição do
Japão” o público poderá pres-
tigiar apresentações de dan-
ças folclóricas, musicais e te-
atrais no Grande Auditório do
Anhembi. Yamabuki Japanese
Drum, Coral Guaçatom, Or-
questra The Friends, Jazz Sin-
fônica com Mawaca e Taiko
Shô, Dança das espadas, Ban-
da da Marinha Japonesa,
Hibiki Family e Concurso de
Karaokê promovido pela
UPK (União Paulista de Ka-
raokê) estão entre as princi-
pais atrações da Semana. O
encerramento fica por conta
do World Cosplay Summit, o
maior campeonato de cosplay
do mundo, e show de Fernan-
da Takai, que cantará clássi-
cos da MPB em japonês, no
Auditório Elis Regina.

Os workshops “As Artes
do Japão” trarão diversas mo-
dalidades das artes japonesas

do design e dos sabores ensi-
nadas por renomados profis-
sionais, como a especialista
em origami Mari Kanegae, o
estilista japonês Kenzo e o cri-
ador Jum Nakao, os chefs
Adriano Kanashiro e Jun Sa-
kamoto. Cursos de cerimônia
do chá, indumentária cosplay,
kendô, massagens, figurinos e
visagismo aplicados ao teatro
e à dança, fotografias japone-
sas, bailado do nô e muito
mais também estarão dispo-
níveis aos visitantes da Sema-
na.

E no Simpósio Intercâmbio
Brasil-Japão 2008, o público
terá a oportunidade de partici-
par de conferências no Audi-
tório Elis Regina sobre temas
variados, como Infraestrutura,
Nanotecnologia, Meio Ambi-
ente e Gás & Petróleo, minis-
tradas por profissionais de des-
taque no cenário econômico
brasileiro e japonês. Haverá,
também, uma exposição téc-
nica de organizações do setor.
Os interessados deverão pagar
uma taxa de inscrição.

Além dessas atividades, em
todo o Anhembi haverá expo-
sições de mangá, tanabatas,
pipas de Ken Yamazato, Gru-
po Moyashi’s com quadros em
estilo contemporâneo sobre a
cultura japonesa, ikebana e
origami. Destaque para a ex-
posição inédita de bonecas do
artista Yuki Atae e mostra tec-
nológica do Japão com os ro-
bôs PaPeRo da NEC. Há a
expectativa que a Semana
Cultural Brasil-Japão receba
cerca de 200 mil visitantes de
todo o país nos nove dias de
evento.

SEMANA CULTURAL BRASIL-JAPÃO

LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES DO

ANHEMBI E AUDITÓRIO ELIS REGINA/
SÃO PAULO

DATA: 14 A 22 DE JUNHO DE 2008
HORÁRIO: DAS 9H ÀS 22H

ENTRADA GRATUITA

mais próximas do público. Por
meio de mini-cursos e de-
monstrações realizados nas

Salas de Apoio do Grande Au-
ditório, as pessoas poderão in-
teragir com as artes do papel,

Cantora Fernanda Takai interpretará músicas em japonês

Robô PaPeRo, da Nec, promete atrair olhares curiosos na Semana

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Antenada com a progres-
siva popularização do sinal de
tv digital no Brasil, padrão ado-
tado em dezembro do ano pas-
sado, a rede japonesa NHK
promove um evento itinerante
para divulgar a qualidade das
imagens em alta definição.
Denominado “Festival de Ima-
gens e Exposição de Equipa-
mentos de Transmissão ‘Hi-
Vision’”, a exposição começa
na sexta-feira (13) em São
Paulo. Em Londrina, no Para-
ná, a estréia está marcada para
o dia 20 de junho.

Com duração de duas ho-
ras e meia, o festival trará qua-
tro produções nipônicas distin-
tas. A primeira a ser exibida
será “Yôkoso Japan”, produ-
zida pelo governo japonês para
atrair mais turistas estrangei-
ros, seguida do documentário
“O Caminho e o Futuro dos
100 anos de imigração”, que
retrata a saga dos imigrantes
japoneses radicados no Brasil.
Após um intervalo curto, se-
rão apresentados ainda o ani-
me “Never Give Up”, sobre
uma menina que luta contra a

TV DIGITAL

Exposição da NHK traz imagens em alta definição do Japão
Já a exposição de equipa-

mentos de transmissão ficará
a cargo das empresas Toshiba
e Panasonic. Na prática, o que
o público verá são televisores
já preparados para o sinal di-
gital. “A Panasonic trará uma
televisão de 103 polegadas à
exposição. É exatamente a jun-
ção da tecnologia com as ima-
gens de alta definição”, finali-
zou Abe.

Festival de Imagens &
Exposição de Equipamentos
de Transmissão “Hi-Vison”
São Paulo
Sala Cinemateca, Vila Ma-
riana, São Paulo (SP)
13/06 (Sexta). Sessões: 14 às
17 horas e 18 às 21 horas
14/06 (Sábado). Sessões: 12
às 15 horas, 15 às 18 horas e
18 às 21horas
15/06 (Domingo) Sessões: 12
às 15 horas, 15 às 18 horas e
18 às 21 horas
Local: Largo Senador Raul
Cardoso, 207, Vila Clementi-
no, São Paulo/SP
Tel: (11) 3512-6111

Londrina
Parque Governador Ney
Braga, Londrina (PR)
20/06 (Sexta). Sessões: 14 às
17 horas e 18 às 21 horas
21/06 (Sábado). Sessões: 12
às 15 horas, 15 às 18 horas e
18 às 21 horas
22/06 (Domingo). Sessões: 12
às 15 horas, 15 às 18 horas e
18 às 21 horas
Local: Av. Tiradentes, 6275,
Parque Governador Ney
Braga, Londrina (PR)
Tel: (43) 3378-2000

Aids; além da série especial
“Os Sete Duelos”, história ba-
seada no guerreiro samurai
Jubei Yagyu.

Presente no Brasil para
acompanhar os eventos, o di-
retor-presidente da NHK In-
ternational, Osamu Abe, expli-
ca que todas as produções fo-
ram escolhidas “a dedo” para
a exibição. Segundo ele, que
apesar de ser diretor da rede
internacional da emissora não
possui grande conhecimento

sobre o mercado brasileiro, a
idéia é promover, a partir des-
te ano, um intercâmbio maior
com o Brasil. “Inclusive com
a possibilidade de veicularmos
as produções do Festival na tv
brasileira. Hoje, temos uma
parceria com a Rede Bandei-
rantes e recentemente houve
a veiculação da série Haru e
Natsu, com um bom retorno.
Com o tempo, a idéia é refor-
çar esse tipo de ação”, desta-
cou ele.

Na visão de Abe, a adoção
do sistema japonês para a tv
digital no Brasil renderá, a
médio prazo, muitos frutos.
Como exemplo, o diretor citou
a possibilidade de receber o
sinal digital nos automóveis,
além dos celulares. “Há mui-
tas vantagens no padrão japo-
nês. Na prática, por exemplo,
a pessoa pode assistir a uma
partida de futebol pelo celular
em qualquer lugar. É uma tec-
nologia de muita mobilidade”,
ressaltou Abe.

Série “Os Sete Duelos” mostra saga de samurai no período Edo

DIVULGAÇÃO
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PARANÁ

Empresas paranaenses querem
conquistar mercado japonês

Vender mais e agregar
valor. É com esta es-
tratégia que as empre-

sas paranaenses querem au-
mentar as exportações para o
Japão, país considerado merca-
do de difícil inserção e que ocu-
pou a 14ª colocação no ranking
entre os principais parceiros in-
ternacionais do Estado, em ex-
portações no ano passado.

Segundo dados do Ministé-
rio do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior
(MDIC), o Paraná está no ca-
minho certo para reverter e
estreitar laços comerciais. Em
2007, o Estado vendeu US$
256 milhões ao Japão, avanço
de 28,32% sobre o ano anteri-
or. E importou US$ 156 mi-
lhões, uma elevação de
37,89% sobre 2006.

A inclusão de micro e pe-
quenas empresas, identificar
setores e produtos em potenci-
al para exportação, além de
realizar um diagnóstico sobre os
obstáculos para o exportador
estadual estão entre as metas
do governo estadual, entidades
e empresariado para a conquis-
ta do mercado japonês.

Para o secretário da Indús-
tria, do Comércio e Assuntos do
Mercosul, Virgílio Moreira Fi-
lho, o empresário precisa saber
que, uma vez atingido o Japão,
ele terá conquistado todo o
mercado asiático. Entre os pro-
dutos exportados destacam-se
frango congelado, álcool etílico,

café solúvel, fios de seda, mi-
lho, injetores para motores e
madeira. No período, foram
importados basicamente veícu-
los, além de peças e acessórios
também do setor automotivo.

Em apenas quatro meses,
neste ano, o Paraná já vendeu
ao Japão cerca de US$ 80 mi-
lhões (alta de 20,64%), contra
compras de US$ 70 milhões.
Sobre as importações, fica a
percepção de que os setores
produtivos estão investindo e
aumentando a produção, em
especial o setor automotivo,
com a compra de peças e

acessórios para atender a de-
manda nacional. Por outro
lado, o Estado garante-se com
a venda de produtos primári-
os, ação que o empresariado
local deve estar atento.

Orgânicos - Uma iniciativa de
venda de produtos com alto
valor agregado tem colocado
o Paraná como referência para
todo o Brasil. Criado há três
anos, o projeto Organics Bra-
sil ultrapassou, no primeiro tri-
mestre, a meta de exportar
US$ 27 milhões, estimada para
todo o ano. Entre janeiro e

março de 2008, as vendas ex-
ternas de orgânicos atingiram
US$ 29 milhões.

As empresas paranaenses
contribuíram com 30% dos
embarques do primeiro trimes-
tre do ano. Os principais pro-
dutos orgânicos paranaenses
são soja, erva-mate e biscoi-
tos. Com investimentos em
embalagens e melhorias pro-
dutivas, hoje os produtos do
Paraná estão nas principais
cadeias varejistas dos Estados
Unidos, Europa e Japão.

(do site do Governo do
Estado do Paraná)

Segunda maior economia é detentora de tecnologia avançada mas depende de matérias-primas

DIVULGAÇÃO

CIDADES/SÃO BERNARDO DO CAMPO 2

“Japão em São Bernardo”
prossegue até amanhã (8)

O prefeito de São Bernar-
do, William Dib, inaugurou no
dia 31 de maio, a exposição
“Japão em São Bernardo” em
referência ao centenário da
imigração japonesa no Brasil.
A exposição acontece até o dia
8 de junho, das 10h às 22h, no
Pavilhão Vera Cruz (Avenida
Lucas Nogueira Garcez, 756,
Jardim do Mar), com entrada
franca.

Para o prefeito, o evento é
uma justa homenagem, pois os
imigrantes japoneses contribu-
íram muito para a construção
da história do município em
todas as áreas, como no espor-
te, lazer, cultura e economia.

Com uma decoração alusi-

va à cultura japonesa, o públi-
co pode mergulhar na história
do povo japonês e conhecer
seus costumes, por meio de um
amplo acervo cultural com bo-
necos, quimonos, espadas, sa-
murais e painéis. Fotos, docu-
mentos e narrativas, que retra-
tam o início da formação das
colônias com a vinda dos pri-
meiros imigrantes, também fa-
zem parte da exposição.

Atrações – Ikebana, origami,
manga, sumiê e shodô podem
ser apreciados nos estantes e
sua confecção aprendida duran-
te as oficinas gratuitas e com
vagas limitadas. A cerimônia do
chá, conhecida como Chadô,
será encenada no próximo sá-
bado (dia 07), a partir das 13
horas. Uma ampla praça de ali-
mentação reúne culinária típi-
ca, como yakissoba, udon, ben-
to, sushi, sashimi e doces. Além
de barracas com artigos japo-
neses, como roupas, camisetas,
adornos, chaveiros e bebidas.

Danças típicas, grupos mu-
sicais, taikô e apresentação de
artes marciais (karatê, judô e
kendô) também animam o
evento.

Crianças também participam de atividades no Pavilhão Vera Cruz

DIVULGAÇÃO

CIDADES/SÃO BERNARDO DO CAMPO 1

Câmara Municipal presta
homenagem a imigrantes

No sábado (31), o plenário
da Câmara Municipal de São
Bernardo do Campo foi trans-
ferido para o Pavilhão Vera
Cruz, onde foi realizada a Ses-
são Solene em Homenagem
aos Imigrantes Japoneses e
seus Descendentes, que é re-
alizada anualmente no Muni-
cípio através de lei de autoria
do vereador Hiroyuki Minami.

Neste ano, em que a imi-
gração japonesa comemora o
centenário, foram destinadas
honrarias a pessoas, organiza-
ções e entidades que represen-
tam estes cem anos da mistu-
ra das culturas do Japão e do
Brasil. Foram entregues dez
medalhas João Ramalho, três
títulos beneméritos, quatro tí-
tulos de cidadão saobernarden-
se, quatro títulos eméritos, além
de cento e vinte moções de
congratulação.

A lista dos homenageados
inclui nomes como Hugo Ho-
yama, mesa-tenista recordista
de medalhas em jogos pan-
americanos; Marie Murakami,
diretora presidente da
SEICHO-NO-IE do Brasil;
Zilo Matsunaga, diretor da
empresa Yoki Alimentos S/A;
Takaaki Kobashi, diretor pre-
sidente da empresa Acrilex
Tintas Especiais S/A; a senho-
ra Shizu Fujimori, de 103 anos,
japonesa que imigrou para o
Brasil em 1934; e a senhora

Kamato Tawata, de 101 anos,
japonesa que chegou no Bra-
sil em 1932, a bordo do navio
Santos Maru.

Respeito – Também recebe-
ram homenagens o presidente
de cada associação nipo-bra-
sileira do município (Associa-
ção Cultural Recreativa e Es-
portiva de Paulicéia; Baseball
Clube de São Bernardo; União
Cultural Nipo-Brasileira de
São Bernardo Do Campo; As-
sociação Cultural de Mizuho e
Grêmio Recreativo Rudge
Ramos), além do presidente e
vice-presidentes da União das
Associações Nipo-Brasileiras
de São Bernardo do Campo,
que reúne as cinco entidades
citadas acima.

Dentre as condecorações,
noventa e dois idosos com
mais de 85 anos foram agraci-
ados com diploma de “moção
de congratulação”, entregues
pelo prefeito William Dib e o
vereador Minami. “É tradição
e dever dentre nós, descen-
dentes, demonstrar o respeito
com os mais idosos”, explicou,
acrescentando que a “soleni-
dade foi uma grande oportuni-
dade para as pessoas conhe-
cerem importantes nomes que
ajudaram a formar a cultura
nipo-brasileira e contribuir com
a construção de São Bernar-
do do Campo e do País”.

Cerimônia é realizada através de lei de autoria de Minami

DIVULGAÇÃO

A jovem Marcela Idehara
Rodrigues foi eleita Miss
Nippon Fest. Realizado no úl-
timo dia 31 pela Secretaria de
Cultura e Turismo de Tupã e
Associação Cultural e Recre-
ativa de Tupã (Acert), a pri-
meira edição do concurso ele-
geu ainda Laiz Hiraga (1ª
Princesa), Beatrice Tanaka
Contelli (2ª Princesa) e e Lais
Takahara (Miss Simpatia).

O evento reuniu cerca de
600 pessoas no kaikan e fez
parte das comemorações do
Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil e das festi-
vidades do Mês do Padroeiro
de Tupã - São Pedro.

A primeira colocada rece-
beu um microcomputador e
uma hospedagem no final de

CIDADES/TUPÃ

Marcela Idehara Rodrigues é eleita Miss Nippon Fest
gues para todas as candida-
tas certificados de participa-
ção e presentes patrocinados
por diversas empresas da ci-
dade.

As eleitas deverão cumprir
com obrigações do cargo,
como comparecer a eventos
realizados pela Acert, presen-
ça no Nippon Fest e forneci-
mento do uso de imagem para
divulgação.

Estiveram presentes, o pre-
feito Waldemir Gonçalves
Lopes, o deputado federal,
Edson Aparecido, a secreta-
ria de Cultura e Turismo,
Aracelis Goes Morales,o ve-
reador Noboru Ueda, Danilo
Aguilar, o presidente da Acert,
Roberto Kawasaki e
secretarios.

semana, com acompanhante,
no Termas dos Laranjais. A
segunda colocada recebeu

um aparelho de DVD player,
e a terceira um aparelho ce-
lular. Também foram entre-

Marcela Idehara (centro) ladeada pelas princesas

DIVULGAÇÃO

CIDADES/CURITIBA

Shinichi Numata recebe condecoração do governo do Japão
O imigrante Shinichi Nu-

mata foi homenageado pelo
governo do Japão com a con-
decoração “Ordem do Sol
Nascente, Raios de Ouro e
Prata”. A homenagem foi en-
tregue pelo cônsul do Japão,
Soichi Sato, no dia 30 de
maio, em Curitiba - Paraná,
quando estiveram presentes
familiares e autoridades.

Segundo o cônsul Sato
esta condecoração é um re-
conhecimento do governo do
Japão às pessoas que promo-
vem atividades que contribu-
em para o desenvolvimento
sócio-econômico-educacio-
nal de vários países. “A ho-
menagem tem um significa-
do especial por ser entregue
no ano da comemoração do
centenário da imigração ja-
ponesa no Brasil”.

Emocionado, Numata,
aos 92 anos, se disse uma
pessoa agraciada pela natu-
reza pela sua longa vida. Ele
agradeceu a homenagem re-
cebida e disse que as ações
em prol  da comunidade

nipo-brasileira ao longo de
sua vida foram feitas porque
gostava e que sempre teve
uma preocupação com a pre-
servação da cultura e o fu-
turo dos nikkeis.

Agricultor – Nascido no
Japão, em 15 de abril de
1918, Shinichi Numata des-
de 1934 tem atuado na área
de agricultura no município
de Londrina, no Norte do
Paraná. Em relação à comu-

nidade nipo-brasi leira,
Numata tem participado ati-
vamente da diretoria da Ali-
ança Cultural Brasil-Japão
exercendo atualmente o car-
go de conselheiro. Também
foi o proponente da constru-
ção do primeiro templo xin-
toísta em homenagem aos
imigrantes japoneses pionei-
ros do Paraná. Ele já rece-
beu, em 1994, o título de Ci-
dadão Honorário de Londri-
na e, em 1995, a condecora-
ção do Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros do Gover-
no do Japão.

Shinichi Numata recebe condecoração do cônsul Soichi Sato

DIVULGAÇÃO
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ESPORTES

Ministro dos Esportes promete
ajudar projetos do Centenário

No dia 28 de maio, o mi-
nistro dos Esportes,
Orlando Silva, recebeu

em seu gabinete o deputado
federal Walter Ihoshi (DEM),
o presidente Confederação
Brasileira de Beisebol e
Softbol, Jorge Otsuka e o pre-
sidente da Associação Cultu-
ra e Esportiva Saúde, Tomio
Katsuragawa. A audiência,
agendada pelo parlamentar,
teve como propósito discutir
projetos referentes ao Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil.

Todos os projetos apresen-
tados ao ministro têm pressa,
pois devem acontecer em
2008. Otsuka levou três com-
petições internacionais, que
devem ocorrer a partir de
agosto nos estados de São
Paulo, Paraná e Mato Grosso
do Sul. “Cada competição pos-
sui um roteiro diferente. Fomos
pedir ao ministro que agilize e
aprove nossos projetos, afinal,
a delegação japonesa já tem
data para chegar e nós preci-
samos de ajuda para o cus-
teio”, afirmou.

Segundo o dirigente, “o mi-
nistro afirmou que está em dí-
vida com o beisebol brasileiro,
por isso, fará de tudo para nos

Ministro Orlando Silva recebeu em seu gabinete o deputado federal Walter Ihoshi e o presidente da
Associação Cultura e Esportiva Saúde, Tomio Katsuragawa

ajudar. Ter conversado com
Orlando Silva, pessoalmente,
foi de grande valia”.

Katsuragawa também re-
tornou otimista de Brasília. Ele,
que é o proponente do projeto
Atletas do Futuro, cujo objeti-
vo é construir um complexo
esportivo nas dependências do
Fontes do Ipiranga, zona sul de
São Paulo, ressaltou que o mi-
nistro apreciou sua proposição.
“Ele disse que pretende lançar

a pedra fundamental ainda
este ano”, comemorou.

Segundo Katsuragawa,
Orlando Silva também se com-
prometeu a articular ações
com o secretário de Esportes
e Turismo do Estado de São
Paulo, Claury Alves da Silva,
para que o projeto ganhe cele-
ridade. “A conversa com o
ministro não poderia ter sido
melhor”, comentou.

Para o deputado federal

Walter Ihoshi, foi um prazer
ter colaborado de alguma for-
ma. “Quero muito que esses
projetos se concretizem o
quanto antes, e continuarei
ajudando da maneira que pu-
der para que sejam aprovados
pelos órgãos competentes,
seja em São Paulo ou em Bra-
sília. Se precisarmos ir nova-
mente ao ministério conversar
com o ministro, iremos”, fina-
lizou.

TÊNIS DE MESA

Por que Biriba não foi
campeão Mundial no RJ?

Tornozelo direito de Biriba durante o jogo contra o alemão Kunz

MARCOS YAMADA

*MARCOS YAMADA

É muito fácil inventar des-
culpas após uma derrota, ali-
ás, muitos atletas assim o fa-
zem alegando: falta de ritmo,
retorno aos treinos, indisposi-
ção, mal estar, gripe, febre,
mesa ruim, bola oval, vento, ilu-
minação, etc. No caso do me-
lhor brasileiro na competição,
Ubiraci Rodrigues da Costa
(Biriba) que ficou em 5º lugar,
tive a chance de acompanhá-
lo este ano, observando sua
preparação no Clube Itaim
Keiko, e também fomos jun-
tos ao Rio quando na ocasião
ministramos uma palestra na
Academia Nakazato Takemu-
ra antes da competição.

Sempre humilde, atencioso,
solícito e alegre, porém, deter-
minado para o Mundial. Saben-
do que ele enfrentou inúmeros
problemas para estar no me-
lhor de sua forma, para minha
honra, fui convidado para
ajudá-lo nas suas duas últimas
partidas como “bench coach”.

Orientar Biriba? Nem é
preciso pois sua sabedoria e
facilidade para este esporte é
natural, mas sim acalmá-lo
para atingir seu objetivo que
era o de estar entre os oito
melhores do Mundial. No últi-
mo Mundial em Bremen (Ale-
manha) quando estiveram pre-
sentes 3.700 atletas de todo o
mundo, o campeão em sua
categoria – 60 a 64 – anos foi
o alemão Reuland, em segun-
do Surbek (CRO) e em 3º lu-
gar Jaroslav Kunz (GER).

Com a ausência dos cam-
peões e vice no Rio, o favorito
da competição passou a ser
Kunz que confirmou sua per-

formance e foi o grande cam-
peão com certa facilidade –
veja sua campanha na fase fi-
nal (3x0 Trotman, 3x0 Nielsen,
3x1 Kucera, 3x2 BIRIBA, 3x0
Pedersen e 3x1 Ramberg) –
exceto quando jogou com o
nosso grande Biriba que esta-
va vencendo-o por 5 a 4 no
último set, quando faltou apoio
em seu tornozelo direito (como
podem ver na foto).

Kunz muito inteligente sa-
cou e colocou as bolas onde
Biriba não conseguia apoiar a
perna nos pontos finais. Pou-
cos sabem, mas este jogo foi a
revanche do último mundial
disputado por Biriba em 1963
na ex-Tchecoslovaquia, na 2ª
rodada entre os 64, Biriba ven-
ceu Kunz (CZE) que e tche-
co, depois naturalizou alemão,
por 3 a 2 (22 a 20), jogo duro
pois Biriba não conseguia en-
tender bem o novo golpe “top
spin” inventado pelos japone-
ses e aplicado pelos europeus.

Kunz chegou a ficar em 12º
no ranking Mundial. Na época
ambos estavam com 17 anos,
sendo que Biriba encerrava
sua participação em Mundiais,
enquanto Kunz estava inician-
do na seleção tcheca. Vejam
a campanha de Biriba na fase
final (3x0 Mehdi, 3x0 Pleyer,
3x0 Stana, 2x3 Kunz).

Com certeza se o tornoze-
lo não estivesse tão inchado, o
resultado poderia ter sido ou-
tro e quem sabe ele seguiria
como Kunz, vencendo com
facilidade as duas partidas fi-
nais, tornando-se o primeiro
campeão mundial na história
do tênis de mesa brasileiro.
*Marcos Yamada é diretor
técnico da ADR Itaim Keiko

As homenagens ao Cente-
nário da Imigração não são
restritas somente às entidades,
associações ou artes plásticas.
O street dance também come-
mora a celebração com um
espetáculo inovador. Trata-se
de “Oriente-se dance”, que
acontece no Centro Cultural
São Paulo hoje (07) e amanhã
(08), com entrada gratuita.

Em cena, o tradicional The
Face, grupo de street dance
que neste ano completa seus
15 anos, além do Sampa
Master. Ambos se revezarão
para mostrar coreografias iné-
ditas ao público. “Trata-se de
um espetáculo criado especi-
almente para as comemora-
ções do Centenário. Apesar de
não ser um descendente, sem-
pre fui muito ligado com a cul-
tura japonesa”, destaca o líder
do The Face, Lenílson Rodri-
gues, mais conhecido como
Haysten. Além deles, marcam
presença ainda grupos amado-
res da comunidade: Secret,
Jewel, Just, Freedom, Kryztal,
Neway e Funkaholic.

E para comemorar uma
data tão especial, Haysten con-
firma uma outra atração: a do

já conta com 11 músicas, e o
CD está pronto para ir às gra-
vadoras. “As músicas também
falam da nossa vida e da reali-
dade do The Face, que envol-
ve baladas, agitação, competi-
ções, lutas, frustrações e glóri-
as”, relata Haysten. O som tem
a meta de fazer todo mundo
dançar. “Até hoje, só o The
Face dançava e os outros as-
sistiam. Agora, queremos tam-
bém fazer as pessoas dança-
rem ao ritmo da nossa música”,
convida o líder do grupo. Quem
quiser conhecer o trabalho mu-
sical basta acessar o link http://
w w w . m y s p a c e . c o m /
thefacehiphop.

ORIENTE-SE DANCE
QUANDO: HOJE (07) E AMANHÃ (08),
ÀS 19 HORAS

ONDE: CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

– SALA ADONIRAN BARBOSA (RUA

VERGUEIRO, 1000, SÃO PAULO). A
BILHETERIA ABRE COM UMA HORA DE

ANTECEDÊNCIA

HORÁRIO: SÁBADO ÀS 19 HORAS E
DOMINGO ÀS 20 HORAS

ENTRADA GRATUITA

MAIS INFORMAÇÕES PELO SITE

WWW.CENTROCULTURAL.SP.GOV.BR/
PROGRAMACAO_DANCA.ASPCOM

ESPETÁCULO

Grupos de street dance e taikô promovem encontro inusitado
neste final de semana no Centro Cultural São Paulo

grupo Ryussei Taiko. Na oca-
sião, os tocadores apresenta-
rão um número individual. Até
aí, nenhuma novidade. A sur-
presa fica por conta de uma
jam session com o próprio The
Face ao final do espetáculo. A
idéia surgiu há cerca de um
ano, mas só agora é que pôde
ser colocada em prática.

“Conheço a líder do grupo
há alguns anos e sempre con-
versamos sobre a possibilida-
de de se criar algo junto. A prin-
cipio, deixamos em aberto.

Agora, com a criação desse
espetáculo, pudemos colocar
os planos em prática. Mas não
será nada pré-estudado. Não
ensaiamos e vamos na impro-
visação”, explica Haysten.

Música - Além da dança, o
grupo aposta também na área
musical, mais especificamente
a gravação de um CD. Antigo,
o projeto começou a tomar for-
ma nos últimos tempos. O con-
junto, formado por Haysten,
Akemi, Negraxa, Miwa e PJ,

O street dance também comemora o Centenário da Imigração

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Este é o último final de se-
mana para se conhecer um
pouco mais da história do Ja-
pão. No Palácio dos Bandei-
rantes – sede do Governo Pau-
lista – está sendo exibida até
amanhã (8), a exposição “Tem-
plos e Palácios japoneses: O
Caminho do Olhar”.

Estão expostas 15 maque-
tes de templos e palácios ja-
poneses construídos a partir do
século 5. Tais obras estão em
torno de um jardim japonês
criado especialmente para a
mostra e pertencem ao Con-
sulado do Japão de São Paulo.

Entre as obras destacam-se
as reproduções do santuário
xintoísta Itsukushima, cuja
construção data do século 6 e
do castelo Himeji, que é consi-
derado o maior e mais belo cas-

telo de todo Japão e que levou
cerca de trezentos anos para ser
concluído, entre os séculos 14
e 17. Também chama a aten-
ção a maquete que representa
o templo budista Horyuji, cuja

EXPOSIÇÃO

Mostra ‘Templos e Palácios Japoneses – O Caminho do Olhar’
termina amanhã (8) no Palácio dos Bandeirantes

Estão expostas 15 maquetes de templos e palácios japoneses

DIVULGAÇÃO

construção, que data do ano de
607, ainda conserva parte de
sua madeira original.

Estão expostas também
gravuras dedicadas aos ”50
anos da Bomba de Hiroshima”

(1945/1995). São obras de ar-
tistas como Tomie Ohtake,
Carla Petrini, Renina Katz e
outros que foram doadas ao
Acervo dos palácios em 1996.
Será mostrada também uma
maquete da Cúpula da Bomba
Atômica de Hiroshima.

EXPOSIÇÃO: “TEMPLOS E PALÁCIOS

JAPONESES: O CAMINHO DO OLHAR”.
ONDE: PALÁCIO DOS BANDEIRANTES

(AV. MORUMBI, 4.500 - PORTÃO 2 -
SÃO PAULO – SP)
INFORMAÇÕES: 11/2193-8282
AGENDAMENTO ELETRÔNICO:
WWW.ACERVO.SP.GOV.BR

HORÁRIO DAS VISITAS: DE TERÇA A SEXTA-
FEIRA, DAS 10 ÀS 17 HORAS; SÁBADOS,
DOMINGOS E FERIADOS, DAS 11 ÀS 16H;
SEMPRE EM HORAS CHEIAS.
TODAS AS VISITAS SÃO ACOMPANHADAS

POR EDUCADORES.  ENTRADA FRANCA.

A Associação Naguisa rea-
lizou no último dia 31, festa para
celebrar seu 36º aniversário de
fundação. O evento, que con-
tou com a participação de cer-
ca de 200 convidados, foi reali-
zado na sede da entidade, na
Zona Sul de São Paulo. Como
faz tradicionalmente, foram
homenageados associados ex-
funcionários do antigo Grupo
América do Sul que tenham
completado 80 e 88 anos e este
ano, excepcionalmente foi ho-
menageada Maki Tachibana de
88 anos, viúva de Fujio
Tachibana, ex-presidente do
Banco América do Sul.

Foi oferecido aos convida-
dos um almoço preparado pelo
Buffet Midori e como entrete-
nimento, shows com dança de
salão e com participação do
público, apresentado pela dupla
Marquinhos Kina e Simone. E
depois, dança japonesa com o

grupo da professora e mestre
Yoko Gushiken, “Tamagusuku
Ryu Teda No Kai” com núme-
ros de danças tradicionais da
ilha de Okinawa, aplaudidíssimo
pelo público., principalmente um
quadro apresentado por uma
dupla infantil, Ayumi e Naomi
sobre um casal de velhinhos
que resolveram separar-se,
após tantos anos juntos.

ENTIDADES

Naguisa homenageia Maki
Tachibana na festa de 36 anos

DIVULGAÇÃO

Diretores e associados da Naguisa celebram mais um aniversário
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Cinemateca Brasileira apresenta
‘Cinema Japonês Hoje’

Dentro do espírito de ce-
lebração dos cem anos
da imigração japonesa

no Brasil, a Cinemateca Bra-
sileira apresenta a mostra Ci-
nema Japonês Hoje. Segundo
seus organizadores, a propos-
ta é identificar tendências des-
ta cinematografia a partir de
filmes distribuídos no Brasil
nos últimos dez anos.

 Por meio desse breve pa-
norama, é possível entrar em
contato com o trabalho auto-
ral dos realizadores que mais
se destacaram no período (Ta-
keshi Kitano, Kore-Eda, Shinji
Ayoama) e com obras recen-
tes de cineastas consagrados
e já veteranos (Shohei Imamu-
ra, Yoji Yamada e Nagisa Oshi-
ma).

Além disso, a programação
contempla alguns gêneros que
surgiram renovados na cine-
matografia japonesa recente e
que permitiram-lhe reconquis-
tar o grande público, inclusive
internacional: a comédia ado-
lescente, o policial de gângster
e, evidentemente, o filme de
terror, que ajudou a projetar
novos diretores e desencadeou
uma profusão de refilmagens
holywoodianas de fitas de hor-
ror orientais.

Refletindo a diversidade de
visões artísticas e gêneros que
marca a produção japonesa
atual, a mostra Cinema Japo-
nês Hoje representa uma ho-
menagem à tradição cinema-
tográfica de um povo por meio
de um recorte que busca lan-
çar luz sobre o passado recente
e apontar possibilidades futu-
ras.

CINEMA JAPONÊS HOJE
QUANDO: DE 11 A 29 DE JUNHO

ONDE: CINEMATECA BRASILEIRA (LARGO

SENADOR RAUL CARDOSO, 207 –
PRÓXIMO AO METRÔ VILA MARIANA)
WWW.CINEMATECA.GOV.BR

INGRESSOS: R$ 8,00 (INTEIRA) / R$ 4,00
(MEIA-ENTRADA). ENTRADA FRANCA PARA

FILMES CEDIDOS PELA FUNDAÇÃO JAPÃO,
COM EXIBIÇÃO EM 16MM (ASSINALADOS)
ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL

E MÉDIO DE ESCOLAS PÚBLICAS TÊM

DIREITO À ENTRADA GRATUITA MEDIANTE

A APRESENTAÇÃO DA CARTEIRINHA.

Sala Cinemateca Petrobras
11/06

17h – Bem-vindo, Mr.
McDonald
19h – Nodo-jiman
21h – Swing girls

12/06
18h30 – Ninguém pode saber
21h – Depois da vida

13/06
17h – Robocon
19h30 – Ring – O chamado
21h30 – Almas reencarnadas

14/06
20h30 – Ninguém pode saber

15/06
17h – Depois da vida
19h30 – Almas reencarnadas
21h30 – Bem-vindo, Mr.
McDonald

18/06
17h – Muita adrenalina
19h30 – Eureka

P R O G R A M A Ç Ã O

19/06
17h – Nodo-jiman
19h – Swing girls
21h – O samurai do entardecer

20/06
17h – Ring – O chamado
18h30 – O samurai do entardecer
21h – Tabu

21/06
17h – Eureka
21h – Muita adrenalina

22/06
16h30 – Robocon
19h – Waterboys
21h – Água quente sob uma pon-
te vermelha

25/06
Sala Cinemateca BNDES

16h30 – Dolls
Sala Cinemateca Petrobras
18h30 – Água quente sob uma
ponte vermelha
21h – Escola do riso

26/06
Sala Cinemateca BNDES

16h30 – Tabu
Sala Cinemateca Petrobras
18h30 – Consumido pelo ódio
21h – Brother – A máfia japone-
sa Yakuza em Los Angeles

27/06
Sala Cinemateca BNDES

16h30 – Waterboys
Sala Cinemateca Petrobras
18h30 – Escola do riso
21h – Verão feliz

28/06
Sala Cinemateca Petrobras

18h – De que lado fica a lua
20h30 – Consumido pelo ódio

29/06
Sala Cinemateca Petrobras

16h – Verão feliz
18h30 – Brother – A máfia japo-
nesa Yakuza em Los Angeles
21h – Dolls

Proposta é identificar tendências a partir de filmes distribuídos no País nos últimos dez anos

Cena de Eureka, um dos destaques da mostra na Cinemateca Cartaz de Robocon

DIVULGAÇÃO

YOSAKOI SORAN

Associação promove workshop com Masako Shimahara
A Associação de Yosakoi

Soran do Brasil realiza ama-
nhã (8), das 14h às 17h, um
workshop ministrado pela pro-
fessora Masako Shimahara,
destinado a todos os grupos de
Yosakoi Soran, coreógrafos,
associações e interessados na
cultura japonesa. Masako, que
está no País desde julho do ano
passado a convite da própria
associação, apresentará os
quesitos de julgamento para o
Festival de Yosakoi Soran e os
passos básicos para a dança,
como postura e o uso correto
do naruko.

Formada em língua inglesa,
Masako é professora de Dança
Japonesa com graduação máxi-
ma pela escola Fujima Lyu.

Como produtora de eventos co-
nheceu há 5 anos o Yosakoi
Soran e se apaixonou pelo estilo
da dança criando um grupo em

Workshop é destinado a grupos, coreógrafos e ao público em geral

DIVULGAÇÃO

Osaka onde é coreógrafa e re-
aliza apresentações pela cidade
(Osaka). Sua vinda conta com
apoio da Jica (Japan Internatio-

nal Cooperation Agency).
O workshop é gratuito e

será realizado no Soho Guenki,
localizado na Rua Domingos de
Moraes, 1425. Para participar,
basta confirmar a presença
através do telefone: 11/3541-
1809 ou pelo email: yosakoiso-
ran@gmail.com, com Jennifer.

WORKSHOP DE YOSAKOI
SORAN
QUANDO: AMANHÃ (08/06), DAS 14 ÀS

17H

ONDE: SOHO GUENKI (RUA DOMINGOS

DE MORAIS, 1425 – PRÓXIMO AO

METRO VILA MARIANA)
ENTRADA FRANCA

CONFIRMAR PRESENÇA ATRAVÉS DO

TEL: (11)3541-1809 / EMAIL:
YOSAKOISORAN@GMAIL.COM.

Após sua estréia no circui-
to nacional de cinema, o docu-
mentário “Mundo Nikkei - Os
Brasileiros do Outro Lado do
Mundo”, será lançado em
DVD ainda este mês. O lon-
ga-metragem, idealizado pelo
casal Yuri e Vera Sanada, faz
parte das comemorações ofi-
ciais para o Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil e

apresenta o Japão moderno,
seus contrastes com a tradição
milenar e as raízes históricas
do encontro das duas grandes
nações, Brasil e Japão. O fil-
me tem 80 minutos de dura-
ção e foi gravado em Sistema
Digital de Alta Definição, com-
patível com a tecnologia de TV
digital japonesa adotada pelo
Brasil.

DOCUMENTÁRIO

 “Mundo Nikkei” é lançado em DVD
Além de conferir as curio-

sidades do Japão antigo e mo-
derno no DVD, ainda é possí-
vel desfrutar da trilha sonora
nacional. No CD, que também
será lançado em junho, estão
as músicas do filme, que têm
como base o taikô do Grupo
Ishindaiko de Londrina. Sobre
os tambores foram compostas
as melodias e arranjos por

Kodiak Bachine.
O “Mundo Nikkei” também

esteve presente na terceira
edição do Nipo Cine Brasil –
Mostra de Filmes Brasileiros
no Japão, que aconteceu de
abril a maio em seis cidades
japonesas com público superi-
or a 6 mil pessoas.

Mais informações no site:
www.aventura.com.br Documentário apresenta o Japão moderno e seus contrastes

DIVULGAÇÃO

Em comemora-
ção ao Centenário
da Imigração Japo-
nesa, o Memorial
do Imigrante, órgão
ligado à Secretaria
de Estado da Cul-
tura de São Paulo,
oferece neste mês
de junho, gratuita-
mente ao público,
uma programação
especial, com fil-
mes de Akira Ku-
rosawa, o maior ci-
neasta que o Japão já teve, e
Clint Eastwood, que relatam
momentos da história do Japão,
sua cultura, seus sonhos e so-
frimentos.

O Cine Vídeo Memorial,
com capacidade para 100 pes-
soas, apresenta sessões gratui-
tas todos os sábados, às 14
horas. Confira abaixo a rela-
ção de filmes deste mês:

07/06 (HOJE) – Cartas de
Iwo Jima (Letters From Iwo
Jima), EUA, 2006. Drama,
140 minutos. Direção: Clint
Eastwood
14/06 – Ran (Ran), França/
Japão, 1985. Drama, 161 mi-
nutos. Vencedor do Oscar de

Melhor Filme Estrangeiro de
1985. Direção: Akira Kurosa-
wa
21/06 – Rapsódia em Agos-
to (Hachigatsu no Kyoshi-
kyoku), Japão, 1991. Drama,
97 minutos. Direção: Akira
Kurosawa
28/06 – Sonhos (Yume), Ja-
pão/EUA, 1990. Drama, 119
minutos. Direção: Akira Kuro-
sawa

CINE VÍDEO MEMORIAL
DO IMIGRANTE
(RUA VISCONDE DE PARNAÍBA, 1.316,
MOOCA, METRÔ BRESSER, SP)
SESSÃO ÚNICA – TODO SÁBADO ÀS 14H

ENTRADA GRATUITA

INFORMAÇÕES: (11) 2692-1866

CINEMA 2

Memorial do Imigrante
destaca histórias japonesas

ARTES

Fasm promove encontro e
homenageia o Centenário

A Fasm (Faculdade Santa
Marcelina) promoverá entre os
dias 9 e 11 de junho, a partir
das 09h30, a Semana de Edu-
cação Artística intitulada Edu-
cação pela Arte: caminhos cul-
turais. Dentre os tópicos apre-
sentados estão a cultura e eti-
queta japonesa; os tambores
japoneses e seus benefícios; a
TV para crianças e adolescen-
tes; e brinquedos e brincadei-
ras do Brasil.

A proposta da Semana é
promover o debate de temas
contemporâneos e pertinentes
ao Ensino da Arte. “Nesse
ano, o evento conta com uma
homenagem aos 100 anos de
imigração japonesa, além de
valorizar, na educação pela
arte, a cultura brasileira ex-
pressa por diversas formas de
linguagem artística”, explica a
coordenadora do curso de Ed.
Artística, Maria Aparecida
Bento.

Durante os três dias serão
apresentados palestras, me-
sas-redondas, workshops e
apresentações musicais, com
a presença de profissionais
renomados na área, como
Lumi Toyoda, Aoi Takahashi
Hayashi, Beth Carmona,

Vanessa Fort e Renata
Meirelles. As apresentações
musicais e espetáculos conta-
rão com o Grupo Yamabuki
Japanese Drums, com a Cia.
Fábula da Fíbula e com os alu-
nos da instituição.

Serviço – O evento é gratuito
e aberto ao público. Os certi-
ficados serão fornecidos me-
diante inscrições no local. As
atividades serão realizadas na
Faculdade Santa Marcelina,
que fica na Rua Dr. Emílio
Ribas, 89, no bairro de Perdi-
zes.

PROGRAMAÇÃO
* 09 de junho (Segunda-Feira)
9h30 – Mesa–Debate
Cultura e Etiqueta Japone-
sa (Lumi Toyoda – Pesquisa-
dora)
Wadaiko: os tambores japone-
ses e seus benefícios (Aoi Ta-
kahashi Hayashi – Educadora
e Pianista)
Mediadora: Professora Mô-
nica G. Fortunato Friaça
11h – Apresentação Musi-
cal: Grupo Yamabuki Japa-
nese Drums (Coordenado-
res: Yukio Hayashi e Aoi Ta-
kahashi Hayashi)

Evento contará com palestras e apresentação de taikô

DIVULGAÇÃO

Cena de Cartas de Iwo Jima

DIVULGAÇÃO
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KARI ME

Jonny Ueda e Tina Andrade
apresentam mostra em Londrina

Apartir da questão “O
que poderia mudar o
olhar de um homem

100 anos depois de sua histó-
ria?”, o fotojornalista Jonny
Ueda e a jornalista Tina
Andrade rumaram ao Japão
com o objetivo de encontrar
imagens que funcionassem
como uma resposta. O resul-
tado pode ser conferido na
exposição “Kari Me” (“olho
emprestado”). O resultado
pode ser conferido na expo-
sição Kari Me, que será
inaugurada hoje (7), no Es-
paço Cultural do Sesc-PR,
em Londrina. No período de
18 a 22, a mostra marcará
sua passagem na Expo Imim
100-Londrina, no Parque de
Exposições Governador Ney
Braga.

A idéia da dupla era fazer
o mesmo caminho feito por
Tamamura Kozaburo, um fo-
tógrafo popular da era Meiji
(1868-1912), que captou cenas
do dia-a-dia do arquipélago, na
época do início da moderniza-
ção do Japão (na foto acima,
cerejeira em flor no parque
Maruyama, em Kyoto).

Com isso, Ueda e Andrade
querem mostrar como os per-
sonagens das fotos mudaram
em 100 anos. Entre as cida-
des retratadas estão Osaka,
Tóquio, Kyoto e Kobe.

O trabalho final reúne fo-
tos antigas, coloridas manual-
mente por Kozaburo, e as atu-
ais, feitas por Ueda, que utili-
za equipamentos modernos de
fotografia. A mostra foi a for-
ma escolhida pela dupla para
homenagear o centenário da
imigração japonesa no Brasil.

“Toda a beleza de Kari Me
está na simplicidade. É uma
exposição para todas as ida-
des que reúne jornalismo, fo-
tografia e arte neste documen-
tário que, além de retratar o
dia-a-dia de japoneses na Era
Meiji, tem a missão de mos-
trar aos jovens descendentes
um pouco mais sobre esta cul-
tura que tanto nos influenciou”,
explica Tina, que se encarre-
ga pessoalmente de passar aos
visitantes curiosidades e infor-
mações inéditas.

Para Jonny Ueda “sinto
uma emoção especial pela his-
tória de superação, por tudo
que os colonos tiveram de en-
frentar para vencer neste país.
Hoje colaborar para a preser-
vação desta memória é o mí-

nimo que posso fazer pelo fu-
turo da comunidade”.

Livro – A exposição tem ca-
ráter itinerante – já foi apre-
sentada em Santos, São Pau-
lo, Canas e Lorena e segue
depois para Maringá e Porto
Alegre (que este ano comemo-
ra o cinquentenário da imigra-
ção) – e, por onde ela passa,
Ueda e Andrade doam uma
cópia da obra Maruyama Tree
– the splendor of the (n)light,
que representou o Estado de
São Paulo em um circuito in-
ternacional de arte brasileira
pela Áustria, China e Tailân-
dia, para ser leiloada. O valor
arrecadado é doado à associ-
ação japonesa local como con-
tribuição às comemorações do

centenário.
Entre uma exposição e ou-

tra, o casal ainda encontra tem-
po para pesquisar a comunida-
de japonesa no Brasil para seu
livro fotográfico. “Publicamos
uma parte no Japão, mas es-
tamos construindo um materi-
al rico, vamos fazer o retrato
do futuro nikkei no Brasil”,
conta Tina, autora do projeto.

KARI ME
LOCAIS:  ESPAÇO CULTURAL DO SESCD-
PR (RUA FERNANDO DE NORONHA, 264
– LONDRINA)
QUANDO: DE  7 A 16 E DE 23 A 30 DE

JUNHO

PARQUE DE EXPOSIÇÕES
GOVERNADOR NEY BRAGA
QUANDO: DE 18 A 22 DE JUNHO

ENTRADA FRANCA

Exposição itinerante Kari Me marcará presença também na Expo Imim 100-Londrina

DIVULGAÇÃO

CORAL – O Coral Feminino Paineira, sob a regência do
maestro Teruo Yoshida, comemorou, no último dia 01, o Cen-
tenário da Imigração com um requintado jantar concerto no
Hotel Tryp Nações Unidas. A organização do evento, reali-
zada pela presidente do coral Yolanda Watanabe, contou com
a colaboração de Satiko Tani e Rosa Sadatsune que assina-
ram a decoração do local.

ARQUIVO PESSOAL

De repente o
garoto Lucas, em
uma incrível via-
gem no tempo, se
encontra prisioneiro
no navio, pronto
para zarpar do por-
to de Santos, em
1908. Esse é o pon-
to de partida do li-
vro infanto-juvenil
“O Segredo da
Longa Vida” (Uni-
santa/Global), da
educadora e escri-
tora Lúcia Maria
Teixeira Furlani, em
homenagem ao
centenário da imi-
gração japonesa. A
obra também está
disponível em japo-
nês (em kanji e
furigana, para aten-
der adultos e crian-
ças), cuja tradução ficou a car-
go da Sayoko Nakai.

Apoiado na linguagem das
histórias em quadrinhos, a obra
conta a grande aventura do
garoto Lucas após conseguir
escapar do navio graças à aju-
da dos ratinhos e seu encontro
com Aiko, uma adorável garo-
tinha que se perdeu dos pais
no porto de Santos depois de
chegar no Kasato Maru. Ele
vai ajudá-la nessa busca pelo
caminho desses primeiros imi-
grantes no País e enfrentam
juntos a sinistra figura do Ninja
Sei, da Organização do Mal,
cujo objetivo é conseguir a fór-
mula secreta do elixir da eter-
na juventude.

Com um dos ratinhos como
intérprete, as crianças se des-
locam pela cidade de Santos e
pelo Interior do Estado de São
Paulo, valorizando o respeito à
diversidade e identificando a
saga e as origens da influên-
cia japonesa nos costumes do
Brasil.

O livro une ficção com as
tradições japonesas. Elemen-
tos de Santos (Estação do
Valongo, o porto) e do Interior
(fazendas de café) estão pre-
sentes ao lado de fatos da épo-
ca como a epidemia de febre
amarela em Santos, a constru-
ção dos canais por Saturnino
de Brito, os problemas enfren-
tados pelos imigrantes, a for-
mação das colônias, as cida-
des de origem desses imigran-
tes e seus costumes.
Lúcia Teixeira Furlani diz que
o livro nasceu da vontade de
participar dessa grande festa
e contribuir para trazer luz à
carência de informações peda-
gógicas sobre a imigração ja-
ponesa. “No meu primeiro li-
vro foi fantástico o retorno rá-
pido das crianças que assimi-
laram as informações históri-

cas,  manifestaram curiosida-
de e pediam mais situações
vividas pelo personagem cen-
tral, o menino Lucas”, comen-
ta a autora. Em seu livro de
estréia na literatura infanto-ju-
venil, “Tudo é possível - Incrí-
vel viagem no tempo”, o per-
sonagem Lucas faz um pas-
seio pelos principais momen-
tos da história do Brasil.

No final de “O Segredo da
Longa Vida”, um Saiba Mais
com informações sobre as co-
lônias japonesas no Brasil, a
rotação das culturas em que
trabalhavam os imigrantes, as
novas técnicas de cultivo e
pesca trazidas por eles, o ori-
gami, mangás e outras contri-
buições desse povo ajudam as
crianças a compreenderem
melhor esse rico momento.

Sobre a autora - Lúcia Ma-
ria Teixeira Furlani é doutora
e mestre em Psicologia da
Educação, psicóloga e educa-
dora. Nasceu e reside em San-
tos (SP). É autora dos livros
Autoridade do Professor:
Meta, Mito ou Nada Disso?;
Fruto Proibido - Um Olhar so-
bre a Mulher; Pagu - Livre na
Imaginação, no Espaço e no
Tempo; A Claridade da Noite
- Os Alunos do Ensino Superi-
or Noturno; e Croquis de Pagu,
entre outros. Recebeu vários
prêmios. É presidente da
Unisanta - Universidade San-
ta Cecília - e do Colégio Santa
Cecília, em Santos. É presiden-
te do Santos e Região Con-
vention & Visitors Bureau,
delegada Regional e diretora
do SEMESP - Sindicato das
Entidades Mantenedoras de
Estabelecimentos de Ensino
Superior no Estado de São
Paulo - e diretora do Sistema
Santa Cecília de Rádio e TV
Educativas.

LITERATURA

Livro infanto-juvenil conta
saga de imigrantes japoneses

Obra é apoiada na linguagem de HQs

DIVULGAÇÃO

Criado em 2005
com o objetivo de
ser o primeiro even-
to do Brasil dedica-
do aos cosplayers, o
Cosplaycon aconte-
ce neste fim de se-
mana (7 e 8), na As-
sociação Miyagui
Kenjinkai do Brasil,
no bairro da Liber-
dade. Considerado
pelos organizadores
uma espécie de
aquecimento oficial
para o Anime
Frriends, que acon-
tece em julho, no
Mart Center, em
São Paulo, o Cos-
playcon ganha outra

COSPLAYCON

Evento serve de “aquecimento” para o Anime Friends 2008
importância este ano. Reali-
zado no mês em que se co-
memora o Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil, o
evento sedia o Miss Tanaba-
ta, concurso que vai eleger a
musa do Tanabata Matsuri,
grande festa de rua que ocor-
re todo mês de julho no bair-
ro da Liberdade, em São Pau-
lo.

Destaque ainda para as eli-
minatórias para o YCC 2008
(concurso nacional de cosplay)
e para a CLC (Concurso Lati-
no-Americano de Cosplay).
Haverá ainda espaço para o
público participar de campeo-
natos de videogames com seus
jogos favoritos e atividades
como o Centro Cultural Japão

(espaço para atividades cultu-
rais japonesas como artes mar-
ciais, taikô e danças típicas),
concurso de animekê, estandes
de vendas de produtos e exibi-
ção de vídeos.

COSPLAYCON 2008
DATA: DIAS 07 E 08 DE JUNHO, DAS 11
ÀS 19H

ONDE: ASSOCIAÇÃO MIYAGUI KENJINKAI

DO BRASIL (RUA FAGUNDES, 152,
LIBERDADE – PRÓXIMO À ESTAÇÃO SÃO

JOAQUIM DO METRÔ)
INGRESSOS DO EVENTO: R$ 10,00
(ANTECIPADO) E R$ 13,00 (NA PORTA).
SOMENTE DURANTE O DIA E HORÁRIO DO

CONCURSO MISS TANABATA, QUE

ACONTECE HOJE (7), DAS 19 ÀS 22H, A

ENTRADA SERÁ FRANCA)
WWW.COSPLAYCON.COM.BRConcurso de cosplay é uma das atrações

DIVULGAÇÃO

Dois lançamentos de
haicais marcados para o mes-
mo local movimentam os
amantes do gênero. Na última
quinta-feira (5) aconteceu o
lançamento de Oeste, edição
bilíngüe de haicais de Paulo
Franchetti, compostos nos úl-
timos quinze anos. O evento
foi realizado na Megastore
Saraiva e prestou uma home-
nagem póstuma ao tradutor dos
textos para o japonês, H.
Masuda Goga, que faleceu no
último dia 28 de maio, às vés-
peras do lançamento do livro.

HAICAI

Paulo Franchetti e Olga Amorim lançam livros na Saraiva
DIVULGAÇÃO

Segundo Franchetti, pro-
fessor titural de Teoria Literá-
ria na Universidade Estadual
de Campinas, o haicai é a arte
de anotar sensações fugazes,
de uma forma despojada, em
especial as provocadas pela
passagem do tempo, represen-
tadas, por exemplo, nas esta-
ções do ano – temas recorren-
tes em Oeste. Para o autor, “o
haicai diz muito, mas o faz por
meio do vazio que fica entre
os dois elementos justapostos
ou entre o que é dito concre-
tamente e o que poderia ser

dito, o que fica como pano de
fundo ou silêncio voluntário.
[...] o bom texto de haicai, na
minha opinião, é aquele que
consegue, com o mínimo, ob-
ter apenas o suficiente”.

Na próxima quarta-feira
(11), às 17h30, também na Sa-
raiva Mega Store (Espaço
Mario de Andrade, Piso Para-
íso do Shopping Paulista, na
Rua 13 de Maio, 1947) acon-
tece o lançamento de Revoada
(Editora: Scortecci, 88 pági-
nas), da poetisa e cronista Olga
Amorim.
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ESPECIAL

52º Prêmio Paulista celebra Centenário com
premiações a esportistas da velha e nova geração

No ano mais que espe-
cial para os nipo-bra-
sileiros, com a come-

moração dos 100 anos de imi-
gração japonesa no Brasil, o
esporte nikkei viveu uma ver-
dadeira noite de gala no último
dia 29 de maio, no Grande Au-
ditório do Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social).
Com direito a presença de au-
toridades, lideranças e dirigen-
tes e até do criador das mas-
cotes oficiais do Centenário, o
cartunista Maurício de Sousa,
o 52º Prêmio de Paulista de
Esportes provou ser uma das
cerimônias mais aguardadas
da comunidade. “Essa come-
moração prova a importância
dos esportes dentro da comu-
nidade. E, para nós, é uma
grande satisfação ter o Tikara
e a Keika [mascotes] presen-
te no Prêmio Paulista. Afinal,
eles também estão sempre
praticando esportes”, destacou
o ilustrador, que veio acompa-
nhado de sua mulher, Alice
Takeda.

Na ocasião, a solenidade
reuniu lideranças e autorida-
des, dentre os quais o cônsul
adjunto do Japão em São Pau-
lo, Jiro Maruhashi; os deputa-
dos federais William Woo
(PSDB-SP) e Walter Ihoshi
(DEM-SP), bem como os ve-
readores Jooji Hato (PMDB)
e Ushitaro Kamia (DEM),
além de representantes de en-
tidades nikkeis. Organizado
pelo Jornal Nippak e Nikkey
Shimbun, a essência se man-
tém a mesma há 50 anos: re-
conhecer os trabalhos de diri-
gentes e, ao mesmo tempo, va-

lorizar e incentivar novos ta-
lentos, que são indicados por
suas respectivas associações.

Para o presidente da Edi-
tora Jornalística União Nikkei
– empresa que edita o Jornal

Nippak e o Nikkey
Shimbun – Raul Takaki, as

homenagens mantêm as tra-
dições de incentivar atletas e
dirigentes das modalidades
introduzidas no Brasil pelos
japoneses. “Trata-se de uma
homenagem sincera, mas de
coração. A tradição do Prê-
mio Paulista vem há 52 anos,

sempre com o intuito de incen-
tivar os praticantes, além de
dar uma força para os dirigen-
tes de esportes ditos amado-
res. E neste ano, que se co-
memoram os 100 anos de imi-
gração, não poderíamos deixar
de lado um dos grandes pila-
res da comunidade: os espor-
tes”, destacou. Em seguida, o
cônsul geral adjunto Jiro Ma-
ruhashi elogiou a comissão or-
ganizadora e se surpreendeu
com o nível dos homenagea-
dos deste ano. “Um dos con-
templados é um grande ami-
go. Trata-se do cônsul Toshio
Ikeda, que se dedica ao aikidô,
mas que ainda não tive opor-
tunidade de vê-lo treinar. En-
fim, todos estão de parabéns
por mais um ano de dedicação
e fortalecimento do esporte.”

Este ano, a maioria das
modalidades tradicionais entre
os nikkeis foram contempla-
das, caso do gatebol, aikidô,
malet golf, judô, tênis de mesa,
golfe, park golfe, kendô, tênis
de campo, sumô, kobudô, na-
tação, beisebol, softbol, tiro ao
alvo e atletismo, bem como
outros dois prêmios especiais
também foram entregues, para
aikidô e kendô. Além dos atle-

Yoshimi Hanaoka
Modalidade: Gatebol
Idade: 88 anos
Entidade: União dos Clubes de
Gateball do Brasil
Yoshiyuki Shimizu
Modalidade: Atletismo
Idade: 79 anos
Entidade: Ass. Cultural e
Esportiva Piratininga
Reishin Kawai
Modalidade: Aikidô
Idade: 77 anos
Entidade: União Sul América de
Aikidô
Hiromu Doi
Modalidade: Park Golfe
Idade: 74 anos
Entidade: Federação Park Golf
do Brasil
Tsuneo Yamamoto
Modalidade: Tiro ao Alvo
Idade: 73 anos
Entidade: Ass. Nova
Bandeirante de Tiro ao Alvo
Massaru Takeiti
Modalidade: Sumô
Idade: 72 anos
Entidade: Confederação
Brasileira de Sumô
João Sassaki
Modalidade: Natação
Idade: 68 anos
Entidade: Associação Cultural e
Esportiva Piratininga

Keiiti Suguimati
Modalidade: Tênis de Mesa
Idade: 64 anos
Entidade: Comissão
Intercolonial de Tênis de Mesa
Roberto Yoshihiro Nishio
Modalidade: Golfe
Idade: 64 anos
Entidade: Associação Nikkey
de Golf do Brasil
Arnaldo Hirose
Modalidade: Tênis de Campo
Idade: 57 anos
Entidade: Associação Nikkei
Tênis Center
Kunihiro Okaji
Modalidade: Kendô
Idade: 56 anos
Entidade: Confederação
Brasileira de Kendô
Neide Mendes Adati
Modalidade: Mallet Golfe
Idade: 41 anos
Entidade: Federação Paulista de
Mallet Golf
Daniel Santos Morais
Modalidade: Kobudô
Idade: 40 anos
Entidade: Confederação
Brasileira de Kobudô
Paulo Roberto Orlando
Modalidade: Beisebol
Idade: 22 anos
Entidade: Confederação
Brasileira de Beisebol e Softbol

Nilze Mayumi Higa
Modalidade: Softbol
Idade: 22 anos
Entidade: Confederação
Brasileira de Beisebol e Softbol
Charles Koshiro Chibana
Modalidade: Judô
Idade: 19 anos
Entidade: Associação Kobra de
Cultura e Esporte

PREMIAÇÃO ESPECIAL:
Toshio Ikeda
Modalidade: Aikidô

Toshihiko Tsutsumi e Sanae
Tsutsumi
Modalidade: Kendô

Associação Cultural e Esportiva
Piratininga

Nippon Country Clube

Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol

Associação Liberdade Aruko
Tomonokai do Brasil

Federação Paulista de Karatê
Kyokushin Oyama

Mitsuo Nakano (Comissão
Organizadora – Prêmio Paulista)

Homenageados do 52º Prêmio Paulista de Esporte

Premiados do 52º Prêmio Paulsita de Esporte: dedicação em prol das modalidades amadoras

tas, dirigentes de associações
e clubes também foram home-
nageados, como manda a tra-
dição do Prêmio. Neste ano,
foram escolhidos para receber
a condecoração a Associação
Cultural e Esportiva Piratinin-

Raul Takaki durante discurso Cônsul Maruhashi elogiou Prêmio Comissão organizadora

Alice Takeda e Maurício de Sousa prestigiaram premiação

FOTOS: JIRO MOCHIZUKI

ga, o Nippon Country Clube, a
Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol, a Associa-
ção Liberdade Aruko Tomono-
kai do Brasil e a Federação
Paulista de Karatê Kyokushin
Oyama.

Receber um
prêmio enche de
orgulho não só o
atleta, como fami-
liares e amigos.
Que o diga Charles
Chibana, conside-
rado atualmente o
“garoto-prodígio”
do judô nacional.
Aos 19 anos, o
nikkei surpreendeu
ao ser convocado
para a pré-seletiva para as
Olimpíadas de Pequim – mes-
mo após ter sido eliminado.
Ciente do bom momento, o
jovem dedicou o prêmio aos
familiares e amigos “que
sempre dão uma força nos
treinos e competições”. “É
uma grande satisfação rece-
ber um prêmio. Dá uma for-
ça a mais na carreira”, des-
tacou ele, que se prepara
para as seletivas do Mundial
de Judô. “Estou treinando
muito e sei que há adversári-
os fortes. Porém, dedicação
e esforço não faltam.”

Assim como Chibana,
quem também salientou todo
o esforço em prol de uma mo-
dalidade não tão conhecida foi
Neide Mendes Adati.
Tetracampeã de Mallet Golf,
a dona-de-casa, que não é des-
cendente de japoneses mas
casada com um nikkei, prati-
ca o esporte há cinco anos em
Itapetininga, no interior paulis-
ta. Lá, ela afirma ter contato
com a comunidade e com as
tradições dos japoneses. “O
esporte está na família. Além
de meu marido, meus filhos

também começaram a prati-
car o mallet golf. Até então,
não fazia nenhum esporte.
Agora, com essa premiação,
vou me esforçar ainda mais”,
disse ela.

Outro que também desta-
cou a importância de se di-
vulgar modalidades não tão
conhecidas dos brasileiros é
o atirador Stênio Yamamoto.
Mesmo não sendo um dos in-
dicados à premiação, ele, já
classificado para as Olimpía-
das de Pequim, compareceu
para prestigiar seu pai,
Tsnueo Yamamoto, um dos in-
centivadores de sua carreira.
“Toda a minha carreira é fru-
to do esforço do meu pai, que
sempre me incentivou. Ago-
ra, é a vez dele receber o prê-
mio, de ser reconhecido”, dis-
se. Já Yamamoto – o pai –
prova que os esforços não
foram em vão. “A premiação
nada mais é do que um reco-
nhecimento dos trabalhos de-
senvolvidos não só por mim,
como de todos os amigos que
levam a sério o tiro. Aos 73
anos, vejo que todo o esforço
foi muito recompensador.”

Premiados destacam importância
de incentivo a esportes ‘menores’

Família Yamamoto: tiro desde criança
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Aikidô: Reishin Kawai - União Sul América de Aikidô Atletismo: Yoshiyuki Shimizu - Ass. Cultural e Esportiva Piratininga Gatebol: Yoshimi Hanaoka - União dos Clubes de Gateball do Brasil

Golfe: Roberto Nishio - Associação Nikkey de Golf do Brasil Judô: Charles Chibana - Associação Kobra de Cultura e Esporte Kendô especial: Toshihiko Tsutsumi e Sanae Tsutsumi

Kobudô: Daniel Santos Morais - Confederação Brasileira de Kobudô Mallet golf: Neide Mendes Adati - Federação Paulista de Mallet Golf Natação: João Sasaki - Associação Piratininga

Park Golfe: Hiromu Doi - Federação Park Golf do Brasil Softbol: Nilze Higa - Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol Sumô: Massaru Takeiti - Confederação Brasileira de Sumô

Tenis: Arnaldo Hirose - Associação Nikkei Tênis Center Tenis de Mesa: Keiiti Suguimati - Intercolonial de Tênis de Mesa Tiro ao Alvo: Tsuneo Yamamoto - Nova Bandeirante de Tiro

Aikido Especial: Toshio Ikeda Aruko Tomonokai Confederação Brasileira de Beisebol Kendô: Kunihiro Okaji - CBK Ass. Cult. Esp. Piratininga

FOTOS: JIRO MOCHIZUKI

Confira os homenageados do 52º Prêmio Paulista de Esporte
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KARAOKÊ

‘Quebrada’, Onkyo muda
diretoria e promete mais ações

CONCERTO

Percussionista japonês toca
com Banda Sinfônica em SP

A Banda Sinfônica do Es-
tado de São Paulo recebe, na
próxima quarta-feira (11), às
21 horas, no Teatro Cultura
Artística, o percussionista ja-
ponês Makoto Nakura, jovem
virtuoso que tem conquistado
audiências em todo o mundo
com inspiradíssimos solos de
marimba. Na ocasião, Mako-
to será o solista na estréia
mundial de  “A Canção de uma
Grande Árvore - Um Concer-
to para Marimba e Banda Sin-
fônica”, obra escrita pelo com-
positor japonês Toshio Mashi-
ma especialmente para a Ban-
da. O concerto - que tem ain-
da no repertório a Suíte para
Banda, do húngaro Frigyes
Hidas e a Sinfonia no 2 do nor-
te-americano David Maslan-
ka-  será regido pelo maestro
húngaro Laszlo Marosi.

Makoto foi o primeiro
marimbista a conquistar o
prestigiado “Young Concert
Artists International Auditi-
ons” em Nova Iorque. Desde
então, passou a ser convidado
para concertos em todo o mun-
do, estimulando diversos com-
positores a escreverem obras
especialmente para ele, dentre
elas as gravadas em seus três
CDs.

Nascido em Kobe, Japão,
estudou na Faculdade de Mú-
sica Musashino em Tóquio e
na Royal Academy of Music
de Londres. Recentemente
recebeu da Agência para As-
suntos Culturais do Japão o
“National Arts Festival
Award”.

Já a Banda Sinfônica do
Estado de São Paulo é forma-
da por instrumentos de sopro,
percussão, contrabaixos e pi-
ano, composta por 82 instru-
mentistas. Completa 20 anos
em 2009, com diversos CDs e
um DVD gravados. O grupo
apresenta também espetáculos
ousados e inovadores, que já
se tornaram marca em sua
programação. É uma das or-
questras que mais faz viagens
ao interior do estado realizan-
do também concertos para o
grande público, visando princi-
palmente a formação de novas
platéias.

BANDA SINFÔNICA E
MAKOTO NAKURA
QUANDO: QUARTA-FEIRA (11 DE JUNHO),
ÀS 21H,
ONDE: TEATRO CULTURA ARTÍSTICA (RUA

NESTOR PESTANA, 196, SÃO PAULO)
INGRESSOS: DE R$ 10,00 A R$ 30,00
BILHETERIA: 11/ 3258-3344

Músico japonês será uma das atrações no concerto

DIVULGAÇÃO

Okaraokê no Brasil, em
sua essência, sempre
teve ares de ambiente

familiar ou de encontro de
amigos. Isso há 15 anos. Ago-
ra, com a popularização do
canto japonês em terras tupi-
niquins, assim como os concur-
sos que pipocam pelo Brasil
todos os finais de semana, a
modalidade musical ganhou
uma profissionalização sem
tamanho. Entidades foram cri-
adas, bem como concursos
nacionais com cantores do
Brasil inteiro. E, com isso, pro-
blemas de gestão também fo-
ram aparecendo, além de de-
savenças pessoais.

Tida como uma das entida-
des responsáveis por lançar
cantores nikkeis, o Onkyo (As-
sociação Nipo-Brasileira de
Cultura Musical) passou exa-
tamente por todo o processo
citado. Desde a fundação por

um grupo de amigos até a or-
ganização através de associa-
dos espalhados em diversas
cidades, a associação sofre
hoje com a falta de estrutura
para manter uma comunicação
com os associados (grande
parte do interior paulista), fato
que enfraqueceu o Onkyo.

Mas o panorama promete
mudar. Muitos “vícios” da ges-
tão antiga, a cargo de Akihisa
Kitagawa, serão suplantados
para dar margem a novos pro-
jetos. “Até o ano passado tínha-
mos muitos problemas, como a
falta de associados que paga-
vam as mensalidades, além de
misturar assuntos com a NAK
(Nihon Amateur Kayo Renmei
do Brasil), que também era pre-
sidida por Kitagawa. Enfim, ti-
vemos de fazer algo para mu-
dar esse panorama. E o pró-
prio presidente à época concor-
dou em ‘passar o bastão’”, des-

taca o presidente eleito do
Onkyo, Massao Kamioka, lem-
brando que, ao assumir, cons-
tatou que haviam apenas R$
600,00 em caixa. “Não dá nem
para tomar café.”

O planejamento para au-
mentar a arrecadação está fei-
to. Inclui desde a manutenção
de eventos tradicionais do
Onkyo, como os concursos
Zenhaku e o Kohaku, o primei-
ro karaokê taikai em outubro,
além de bingo e almoço dan-
çante. “Queremos formar um
grupo realmente coeso e mo-
tivado”, explica Kamioka. Já
na parte estrutural, o objetivo
também é claro: criar uma sede
própria. “Antes, tínhamos de
fazer reuniões em locais diver-
sos. Com esse projeto, que
pode sair até agosto, a idéia é
ter um espaço para reuniões
e, possivelmente, aulas de mú-
sica”, garante o presidente.

Nova diretoria de entidade promete mais empenho e dedicação nos eventos futuros

DIVULGAÇÃO

RÁDIO

Unesp FM
transmite série
“100 Anos do
Japão no Brasil”

Até o dia 18 de junho, a
Rádio Unesp FM transmite
a série de programas
intitulada “100 Anos do Ja-
pão no Brasil”. A Rádio
Unesp FM, instalada no
câmpus de Bauru (SP) da
Unesp (Universidade Esta-
dual Paulista) pode ser sin-
tonizada na freqüência
105,7, em Bauru, e pela
internet no endereço
(www.radio.unesp.br).

Com aproximadamente
três minutos de duração, os
programas serão inseridos
ao longo da programação
musical e jornalística da
emissora. Vão abordar te-
mas gerais referentes à che-
gada dos japoneses ao Bra-
sil. Alguns trarão depoimen-
tos de personagens repre-
sentantes da sociedade ci-
vil, política, economia e do
comércio.

A história da imigração
será contada pelo nissei
Massaru Ogino, 72 anos,
um estudioso da cultura ja-
ponesa. Ele vai falar da che-
gada do navio Kasato Maru,
que trouxe os primeiros imi-
grantes; da adaptação, da
religião, alimentação e das
dificuldades e alegrias dos
japoneses, atualmente na
sexta geração. Em Bauru,
eles formam um grupo de
aproximadamente três mil
famílias.

A série tem criação, pro-
dução e reportagem do jor-
nalista e radialista Fábio
Fleury e colaboração do pre-
sidente da comissão que or-
ganiza as comemorações no
município, Júlio Akio
Kosaka.


