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Especialistas japoneses e brasileiros
discutem problema das enchentes em SP

DIVULGAÇÃO

Fotógrafo Haruo
Ohara recebe
homenagem em
Londrina

—––––––––––—–| pág 06

O Museu Histórico de Lon-
drina, o Museu de Arte de
Londrina, a Biblioteca Pública
Municipal, em parceria com o
Instituto Moreira Salles, reali-
zam, a partir de 9 de abril, a
Temporada Ohara em Londri-
na, uma homenagem ao fotó-
grafo japonês radicado na ci-
dade paranaense, com a aber-
tura das exposições Haruo
Ohara – Fotografias, Haruo
Ohara – Forma e abstração e
Hideomi Ohara – Gratidão
através da expressão.

Governador de
Santa Catarina faz
balanço de viagem
ao Japão
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O governador Leonel Pavan
retornou de viagem internaci-
onal ao Japão no último dia 2
e reassumiu o Governo do
Estado, que estava sendo co-
mandado interinamente pelo
presidente da Assembleia Le-
gislativa, Gelson Merísio.
Pavan fez uma avaliação po-
sitiva da viagem que, segun-
do ele, trará bons resultados
para Santa Catarina. “Foi uma
viagem rápida, mas que com
certeza trará qualidade de
vida aos catarinenses”, disse.

A atual situação das enchen-
tes na cidade e no Estado de
São Paulo, as estratégias dos
governos estadual e munici-
pal no controle das inunda-
ções, bem como a experiên-
cia e as técnicas relativas aos
danos das grandes cheias
causadas por terremotos e
tufões no Japão, foram três
dos objetivos abordados no
Workshop Brasil – Japão:
Controle de enchentes em
São Paulo, realizado no dia

5 de abril, no Hotel Intercon-
tinental, na capital paulista.
As discussões do evento pro-
movido pelo Consulado Ge-
ral do Japão em São Paulo,
contribuíram para a troca de
medidas de controle de en-
chentes e a preservação das
bacias fluviais de São Paulo,
além de aprofundar o conhe-
cimento das autoridades de
ambos os países sobre as
providências tomadas contra
os alagamentos.
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AKIMATSURI – Conside-
rado o segundo maior evento
da comunidade nipo-brasilei-
ra – atrás apenas do Festival
do Japão organizado anual-
mente pelo Kenren (Federa-
ção das Associações de Pro-

víncias do Japão no Brasil) –
a 25ª edição da Festa do
Outono “Akimatsuri”, que
acontece nesta sexta-feira (9),
sábado e domingo, no Cen-
tro Esportivo do Bunkyo de
Mogi das Cruzes, elegeu

como tema “Omedetô Mogi”,
em homenagem aos 450 de
Mogi das Cruzes. Realizado
pela Associação Cultural de
Mogi das Cruzes (Bunkyo),
o Akimatsuri será aberto ofi-
cialmente nesta sexta-feira, a

partir das 17h30, com a ceri-
mônia do kagami wari, repre-
sentado simbolicamente pela
quebra da tampa do barril de
madeira denominado “Taru”, e
a abertura do pavilhão de ex-
posições agrícolas e culturais.

FRAN ROJAS

O Festival Nikkey Matsuri,
tradicional evento de cultura
japonesa e que este ano che-
ga a sua quinta edição, será
realizado nos dias 24 e 25 de
abril, no Clube Escola Jardim
São Paulo. Nos dois dias de
realização, das 10 às 20 ho-
ras, o Festival contará com
apresentações de odori e
—–––––——––––––––––––––––——––––––—–| pág 12

taikô, com as presenças dos
principais grupos do país,
como o Requios Gueinou
Doukokai,o Ryukyu Koku
Matsuri Daiko Brasil e o Hi-
mawari Taikô, além de músi-
ca, kendô, ninjutsu, oficinas de
artes como origami e kirigami,
cosplay e outras manifestações
da cultura japonesa.

5º Nikkey Matsuri espera
recorde de público

O publicitário Thiago
Takeshi, formado pela
PUC  Campinas, é
modelo fotográfico e
participou da campa-
nha publicitária da Ofi-
cina do Estudante em
Campinas e  na Cam-
panha Previdenciária
IBM Brasil. Participou
no elenco de apoio da
novela “Haru e
Natsu” da NHK e
agora está no elenco
do filme “Corações
Sujos”, de Vicente
Amorim. “Este filme
não está sendo só a realiza-
ção de um sonho, mas tam-
bém uma excelente oportuni-
dade para trabalhar junto com

Ator de Campinas ganha
destaque em Corações Sujos

DIVULGAÇÃO
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experientes atores, dentre eles
eu destaco Henrique Kimura
e Ricardo Oshiro”, ressalva
Takeshi.

—–––––——––––––––––––––––——––––––—–| pág 04

ONU apela para Japão deter
discriminação a estrangeiros

O relator especial para os
Direitos dos Migrantes da
ONU, Jorge Bustamante, pe-
diu no último dia 1º ao gover-
no do Japão para aumentar a
proteção aos migrantes e suas
famílias independentemente

do seu estatuto de imigração.
Bustamante fez o apelo ao
encerrar sua visita de nove
dias ao país. Para ele, ainda
há racismo e discriminação
contra trabalhadores estran-
geiros na região.

Poliana Okimoto vence
primeira prova pelo Timão

JORNAL NIPPAK

Contratada pelo Corinthians
no último dia 6 de março a
maratonista aquática Poliana
Okimoto nem bem conquistou
o tricampeonato da Travessia
dos Fortes no último dia 4, tra-
dicional prova de maratona
aquática disputada entre as
praias de Copacabana e

—–––––——––––––––––––––––——––––––—–| pág 11

Leme, no Rio, e já treina para
disputar a Maratona Aquática
Sabesp. Com a camisa do Ti-
mão, Poliana concedeu entre-
vista exclusiva ao Jornal
Nippak, onde falou sobre a
negociação, a conquista do so-
nho de retornar ao clube do
coração e as Olimpíadas.
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“MA’YÔSHU” – Professo-
ra da USP, Geny Wakisaka
ministrou duas palestras gra-
tuitas, dias 9 e 11 de março,
sobre as obras poéticas
Man´Yôchu na Fundação Ja-
pão, em São Paulo. Ela é de-
tentora do 1º Prêmio Interna-
cional de Nara Man´yô, pro-
movido pela Prefeitura de
Nara, no Japão.

Público escuta atentamente as explicações

Professora Geny Wakisaka
durante a palestra

ERICO MARMIROLI / DIVULGAÇÃO

RENATO CHIBANA – O
cantor Renato Chibana deci-
diu dar uma pausa em sua atri-
bulada vida e deu uma passa-
da por Campinas (SP) para
comemorar seu aniversário.
Realizada no dia 2 de março,
num, restaurante da cidade,
reuniu cerca de 80 amigos,
entre eles Paulo Tsukada, o
casal Célia e Marcos Volpato,
e o vereador Luis Yabiku

GENERAL OBARA – As filhas
Patrícia, Daniela e Cristina; os gen-
ros Edson Halley e William; e os
netos Rodrigo, Paula, João Pedro,
Ana Helena, Felipe e Renan orga-
nizaram uma festinha surpresa para
comemorar os 70 anos de vida do
pai, sogro e avô, general Akira
Obara. O evento foi realizado no
dia 28 de março, no Dell’Art
Ristorant (Zona Sul de São Paulo).

BAILE DA BETH – A promoter Beth Yajima realizou no dia 27 de março, nas dependências
da Associação Mie (Zona Sul de São Paulo), o seu tradicional baile. A animação ficou por conta
da Banda Néon.

Músicos da Banda Néon 2000 Nora, Keiko, Carlos, Rita, Yuri, Silvio, Valter, Koiti,
Beth, Kazue e Silvio Sam

PALESTRA CARLOS
MARANHÃO – O diretor
editorial da “Veja Cidades”,
Carlos Maranhão, ministrou
uma palestra gratuita, dia últi-
mo dia 15, no Espaço Cultural
da Fundação Japão em São
Paulo. Tendo como tema a sua
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O vice-cônsul cultural Yusuke Takahashi, do
Consulado Geral do Japão em São Paulo,
parabeniza o diretor editorial de VEJA Cida-
des Carlos Maranhão

Os jornalistas Carlos Maranhão e Jhony Arai durante a
palestra

viagem ao Japão, em nov/09,
o jornalista falou sobre as ins-
tituições  que visitou, além de
cidades como Tóquio, Kyoto e
Hiroshima. Ele viajou ao Ori-
ente a convite do Program for
Cultural Leaders - programa
da Fundação Japão, que con-

vida personalidades e intelec-
tuais do exterior para que pos-
sam aprimorar a compreensão
sobre o país. O evento acon-
teceu em formato de entrevis-
ta realizada pelo ex-diretor de
redação da revista Made in
Japan, Jhony Arai.

PRÊMIO PAULISTA –
Realizado pelo Jornal Nippak/
Nikkey Shimbun, o Prêmio
Paulista de Esportes, que este
ano chegou a sua 54ª edição,

foi realizado no último dia 30,
no Sesc Vila Mariana (Zona
Sul de São Paulo). O evento,
cujo objetivo é incentivar os
novos valores e reverenciar o

trabalhos de dirigentes abne-
gados, é um dos mais tradicio-
nais da comunidade nipo-bra-
sileira.

(Fotos: Jiro Mochizuki)

ESPORTES – O prefeito Gilberto Kassab participou na última quinta-feira (1º) da solenidade de
apresentação do Programa de Obras 2010 da Secretaria Municipal de Esportes e da vistoria das
obras da pista de atletismo do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP). Na ocasião,
Valter Rocha foi apresentado oficialmente como o novo secretário de Esportes, Lazer e Recre-
ação da Cidade de São Paulo substituindo Walter Feldman. Fotos: Luci Júdice Yizima
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Especialistas discutem problema
das enchentes em São Paulo

BRASIL-JAPÃO
COLUNA DA ERIKA SUMIDA

Integração Cultural

Nós, dekasseguis, que
moramos há muito tempo
fora do Brasil, sentimos ne-
cessidade de resgatar a cul-
tura brasileira integrada a
cultura nacional do país que
nos acolheu.

Pelo menos eu, sinto ne-
cessidade de demonstrar aos
japoneses o que é carnaval e
seus significados, falar que a
Páscoa não é só chocolate, o
Natal não é só consumismo
e outras coisas mais. Mas
também tive a oportunidade
de aprender vários tópicos
culturais nipônicos que eu não
conhecia.

 A cultura de uma organi-
zação é como a gravidade.
Você não pode vê-la, ou tocá-
la, mas ela exerce uma cons-
tante tração que mantêm to-
das as coisas em seus luga-
res.

Como a gravidade, a cul-
tura torna-se tangível pelos
seus efeitos; ela pode ser vis-
ta nas organizações pelos
comportamentos e práticas
das equipes gerenciais e seus
funcionários. A necessidade
de integração de culturas
organizacionais diversas está
tornando-se mais e mais fre-
quente, com a evolução da
globalização e a consolidação
que ocorre em muitos seto-
res e indústrias. Quando se
exige que duas culturas dife-
rentes trabalhem juntas, a
experiência, embora possa
ser positiva, algumas vezes
ocorre de forma disruptiva e
pode afetar o moral, a produ-
tividade e os lucros. A neces-
sidade de obter sucesso na in-
tegração de culturas seja pela
ocasião de fusões e aquisi-
ções, desenvolvimento de
uma nova unidade de negó-
cio, dificuldades de interação
entre funcionários e o time
gerencial, ou projetos multi-
funcionais apresenta-se como
um complexo e crítico desa-
fio de gestão.

A maioria dos gestores ten-
ta realizar a integração cultu-
ral através de iniciativas do
topo para baixo que têm como
objetivo influenciar os compor-
tamentos e práticas estabele-
cidos. Esses programas fa-
lham com frequência porque
eles endereçam os efeitos da
culturas, deixando suas cau-
sas ignoradas e intactas.

E esse tipo de integração
tem funcionado muito bem
dentro da empresa onde eu
trabalho, pois os chefes já
moraram nos Estados Unidos
por muito tempo, e eles já fo-
ram trabalhadores estrangei-
ros assim como eu, e enten-
dem perfeitamente se um dia
eu falar que não entendo o
motivo de algum ritual japo-
nês, ou se não entendo algu-

mas palavras usadas por eles,
os próprios chefes já passa-
ram por situações semelhan-
tes morando no exterior.
Onde conclui-se que na dinâ-
mica de integração, importa
também sublinhar a importân-
cia da integração cultural e
linguística. Dominar suficien-
temente a língua do país de
acolhimento é condição sine
qua non para uma integração
com sucesso. Sem este do-
mínio, as desvantagens com-
petitivas agravam-se expo-
nencialmente e o imigrante
recém-chegado atinge a vul-
nerabilidade máxima. Por
isso, proporcionar aos imi-
grantes a aprendizagem da
língua, quer em contextos for-
mais, quer informais, é fun-
damental.

Quando temos acessibili-
dade à informações temos
também facilidade para inte-
grarmos à sociedade local
sem quaisquer interferência e
insegurança social. A integra-
ção social é consequência da
integração linguistica, pois a
partir do momento em que
começamos a entender o que
se fala, passamos a ter um
interesse maior pela cultura
do que está a nossa volta.
Todos os significados e ritu-
ais, é muito importante saber
cada detalhe para podermos
apreciar cada vez mais o país
que nos acolheu.

Eu sou completamente a
favor da unificação cultural de
vários povos, mas sem per-
der as raízes, pois essa unifi-
cação tem como significado
a confraternização, afinal
num mundo em que a tendên-
cia é um mundo globalizado
é necessário a interação de
línguas e culturas em perfei-
ta harmonia.

Moro há 12 anos no Ja-
pão e venho lutando todos os
dias para que haja um inter-
câmbio, não só de culturas,
mas linguisticos entre Brasil
e Japão. Confesso que não é
fácil pois encontro resistên-
cia dos dois lados da popula-
ção (brasileiros e japoneses).
Mas como sou persistente,
não desisto fácil e na minha
opinião é muito importante e
sábio ver os dois lados cultu-
rais dos países antes de sair
criticando ou metralhando
qualquer tipo de opinião. É
muito mais digno eu ter uma
opinião embasada em análi-
ses bilaterias do que infunda-
das em “achismos” de outras
pessoas sem conhecimento
cultural nenhum.

*Erika Sumida nasceu em Ara-
çatuba (SP) e mora há 12 anos
no Japão, onde trabalha com de-
senvolvimento de criação. E-
mail: erikasumida@hotmail.com

Aatual situação das en-
chentes na cidade e no
Estado de São Paulo,

as estratégias dos governos
estadual e municipal no con-
trole das inundações, bem
como a experiência e as téc-
nicas relativas aos danos das
grandes cheias causadas por
terremotos e tufões no Japão,
foram três dos objetivos abor-
dados no Workshop Brasil –
Japão: Controle de enchentes
em São Paulo, realizado no dia
5 de abril, no Hotel Interconti-
nental, na capital paulista. As
discussões do evento promovi-
do pelo Consulado Geral do
Japão em São Paulo, contribu-
íram para a troca de medidas
de controle de enchentes e a
preservação das bacias fluviais
de São Paulo, além de aprofun-
dar o conhecimento das autori-
dades de ambos os países so-
bre as providências tomadas
contra os alagamentos. O acon-
tecimento foi realizado em par-
ceria com o Ministério do Solo,
Infraestrutura, Transportes e
Turismo do Japão; da Agência
de Cooperação Internacional
do Japão (Jica); e com apoio
do Governo do Estado de São
Paulo e da Prefeitura da Cida-
de de São Paulo.

O tema principal abordado
no workshop foram as cons-
tantes enchentes e desmorona-
mentos causadas pelas chuvas
que caíram no Estado entre o
final de 2009 e o início deste
ano, provocando sérios danos
em várias cidades de São Pau-
lo, como alagamentos de casas,
de ruas, desabrigados, inclusi-
ve mortes. A programação foi
aberta pelo Cônsul Geral do
Japão em São Paulo, Kazuaki
Obe, que espera que as expe-
riências trocadas enriqueçam os
estudos, os debates e as estra-
tégias para o combate das en-
chentes em São Paulo. “Espe-
ro que o encontro tenha estrei-
tado, ainda mais, os laços de
amizade entre os dois países”,
defende.

O secretário Adjunto da
Secretaria de Saneamento e
Energia do Estado de São Pau-
lo, Ricardo Toledo Silva abor-
dou as estratégias do governo
estadual em relação às en-
chentes, como as questões da
macro drenagem metropolita-
na e os princípios de reformu-
lação do projeto de macro dre-
nagem da

Bacia do Alto Tietê, na re-
lação com outros usos da água
porque os reservatórios são
todos de uso múltiplo. Bem
como a relação entre o Esta-
do e principalmente da prefei-
tura na operação da macro
drenagem e também outras
prefeitura metropolitanas que
também trabalham em conjun-
to com o Estado.

Similaridades – O secretário
achou o workshop interessan-
te porque a problemática das
enchentes em São Paulo tem
muitos pontos em comum com
o Japão, embora uma grande
diferença de contexto. “Por
mais que se trabalhe na preven-
ção nunca é 100% garantido
que a precaução vai funcionar
em todas as situações. Neste
ano tivemos chuvas excepcio-
nais não só na época das chu-
vas, mas também fora dela, as

água o problema é mundial,
todos têm que colaborar e tra-
balhar para resolver da melhor
forma possível. “O assunto era
enchente, inundação, mas é
uma parte do uso da água, en-
volvendo usos múltiplos, não
para enchente isoladamente.
Tomamos conhecimento de
experiências japonesas assim
como eles também conhece-
ram as nossas vivências, des-
sa troca eu tenho certeza que
vai surgir outras novas idéias”,
argumentou.

Kokei Uehara lembra que
o problema das enchentes e da
hidrologia depende do lugar, da
topografia, da geologia, do tem-
po e principalmente da popula-
ção que deve estar bem infor-
mada e trabalhar para resolver
os problemas em conjunto com
o governo. “É errado imaginar
que o governo vai resolver tudo,
a população é tão importante
quanto o governo. Inundação
sempre vai ter”, assegurou ele
ao exemplificar o Vale do Rio
Pinheiros que se não tivessem
as duas barragens do Guarapi-
ranga e de Pedreira todos os
anos as regiões estariam em-
baixo de um metro de água, “A
Cidade Universitária estaria
debaixo d’água, mas graças às
duas grandes barragens nós
estamos trabalhando lá. Por
outro lado tudo que fazemos
como a canalização é para uma
determinada intensidade de
chuva, geralmente projetamos
para chuva que ocorre a cada
100 anos. É um risco calcula-
do, daí a importância da Defe-
sa Civil e tão importante é a
educação ambiental da popula-
ção que tem que se conscienti-
zar”, defende.

Fragilidade – O coordenador
do UGP-Tietê do Departamen-
to de Águas e Energia Elétrica
(DAEE), Genivaldo
Maximiliano de Aguiar, citou as
diferenças das ocupações po-
pulacionais na região metropo-
litana desde 1949 (2,5 milhões
de habitantes) até os dias atu-
ais, bem como os sistemas de
drenagem e hídrico da cidade.
“São Paulo é frágil com as en-
chentes desde o início do sécu-
lo, todas as medidas para a pre-
servação ambiental no estado
são tomadas”, completou.

(Afonso José de Sousa)
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O cônsul Kazuaki Obe com os participantes do Workshop: estreitando os laços entre os dois países

maiores inundações na região
metropolitana de São Paulo foi
no começo de setembro de
2009 quando não é época de
chuva ainda. Trabalhando na
série de chuvas de 2009 perce-
bemos que a excepcionalidade
vem acumulada desde julho
quando choveu 300% que era
normal chover”, observou.

Outro fator excepcional
segundo Ricardo T. Silva foi ter
chovido mais de 40 dias em
seguida não dando tempo para
refazer a capacidade de reten-
ção natural ou natural. “Vimos
que o Japão hoje também vem
enfrentando fenômenos natu-
rais extremos que vão se su-
cedendo com uma freqüência
grande que não ocorria no pas-
sado”, avalia. O secretário es-
clarece que o envolvimento do
governo do Estado com as
questões de drenagem vem de
muito tempo, portanto os prin-
cipais projetos que antecede-
ram o período de chuvas e en-
chentes foram o de rebaixa-
mento e alargamento da calha
do Rio Tietê, a intensificação
na construção dos reservató-
rios de retenção denominados
piscinões.

“Outra linha de cooperação
importante com as prefeituras
destaca-se o projeto com a
prefeitura de São Paulo cha-
mado córrego limpo que é um
auxiliar muito grande na dre-
nagem metropolitana do muni-
cípio, porque ao despoluir as
águas dos córregos nós propi-
ciamos a adoção de medidas
estruturais como reservatório
abertos integrados a parques,
parque linear com águas im-
permeáveis, tudo isso tem

como pré-requisito a limpeza
dos córregos. Isso é possível
se não tiver esgoto na água e
córrego limpo tem essa fun-
ção, primeiro limpa, depois
maneja a água em conjunto
com a não estrutural de dre-
nagem e aproveitamento
paisagístico da água”, explica.

Ricardo T. Silva revela que
no governo entre 2007 e 2010
os investimentos foram cres-
centes em relação aos perío-
dos anteriores. Este ano os in-
vestimentos vão atingir R$ 305
milhões na área da macro dre-
nagem da região metropolita-
na. Para ele o workshop e a
parceria entre os governos bra-
sileiro e japonês são extrema-
mente importantes. “O traba-
lho têm várias dimensões, não
nasceu hoje, tem estado pre-
sente também nos projetos
nossos no litoral da Sabesp
como o Onda Limpa que é um
programa de despoluição, de
remoção do esgoto considera-
do um dos maiores já feitos na
América Latina. “Essas novas
perspectivas abertas pela
JICA e o Japan Bank for In-
ternational Cooperation
(JBIC), provavelmente vão ser
muito bem aproveitadas, nós
vamos aprofundar essas pers-
pectivas para trabalhar juntos
mais na área de drenagem e
controle de inundações. Afora
o rebaixamento da calha do
Rio Tietê que foi muito impor-
tante”, garantiu.

O professor Kokei Uehara
achou importante que o
workshop foi o primeiro passo
para que se tenha mais coo-
peração entre os dois países.
Para ele quando se fala em

DEKASSEGUIS

Curso ensina como evitar
“pagar micos” no Japão

O Ciate (Centro de Infor-
mação e Apoio ao Trabalha-
dor no Exterior) informa seus
próximos cursos preparatórios
para quem pretende trabalhar
no Japão. Amanhã (8), a pa-
lestra terá como tema “Usos
e Costumes do Japão para evi-
tar ‘pagar micos’”. Na próxi-
ma quinta (15), será abordado

“Seguro Nacional de Saúde e
Seguro Desemprego”. As pa-
lestras são gratuitas e aconte-
cem sempre das 14 às 16 ho-
ras.

O Ciate fica na Rua São
Joaquim, 381, 1º andar – sala
11 (prédio do Bunkyo).  Infor-
mações pelo tel.: 11/3207-9014.
E-mail: contato@ciate.org.br

Cursos são gratuitos e acontecem sempre as quintas-feiras

DIVULGAÇÃO

O secretário adjunto de SP Ricardo Toledo e o cônsul Kazuaki Obe
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Governador de Santa Catarina
faz balanço de viagem ao Japão

BRASIL-JAPÃO

(PARTE 2)

KO SASAKI

A segunda mudança é o
aumento do pedido de estudos
de investimento no setor auto-
mobilístico, com foco na tran-
sação macrorregional que en-
globa toda a América Central
e do Sul. O acordo automotivo
Brasil-México que entrou em
vigor em 2007 (isenção
tarifária de 800 produtos) en-
globa não só carros prontos e
autopeças, mas inclui equipa-
mentos elétricos e de constru-
ção afins, o que abre a possi-
bilidade de um fornecimento
mútuo entre Brasil e México.
O número de empresas que
querem aproveitar esse esque-
ma aumentou. Atualmente, a
balança comercial do setor
mostra um excesso de impor-
tação por parte do Brasil. Mas
isto inclui uma questão delica-
da, pois, caso os dois países
produzam um mesmo produto,
a valorização do real e o custo
mexicano de produção torna o
equivalente mexicano mais
barato no Brasil, mesmo acres-
centando o valor do frete. Tal-
vez, importar do México tor-
ne-se até melhor que produzir
peças em Manaus. Estas mu-
danças merecem muita aten-
ção nesta época em que se

comenta a possibilidade de for-
mar uma área de livre comér-
cio juntando o México e o
Mercosul.

Outro exemplo na mesma
linha, se considerar o Merco-
sul como alvo, existem empre-
sas propensas a considerar o
Uruguai, que possui zona fran-
ca, como o país “plus one” de
investimento. Devido à popu-
lação pequena, em torno de 3
milhões e 500 mil habitantes,
existem poucas empresas no
Uruguai, mas como têm apa-
recido exemplos de sucessos
comerciais graças ao Merco-
sul, são várias as consultas das
empresas japonesas estabele-
cidas no Brasil. Devido à falta
de clareza da situação Argen-
tina, nada impede que ela se
torne a nova candidata a país
“plus one” de investimento. As
agitações do México e do Uru-
guai possuem escala muito di-
ferente do mercado macrorre-
gional asiático, mas a estraté-
gia tem evoluído da mesma
forma, começando do pontual
para se desenvolver para a li-
near e, quem sabe, para mais.

A terceira mudança é que
as empresas de pequeno e
médio porte estão pensando
em expandir. São empresas do
setor de equipamentos mecâ-
nicos, equipamentos de preci-
são, equipamentos de medição,

materiais de construção e equi-
pamentos ecológicos ou de
pouco gasto de energia, mas
muitas delas são possuidoras
de uma tecnologia única. Ou-
tra característica que podemos
destacar é que não possuem
tanta rivalidade como vemos
nos setores de produtos volta-
dos para Business to Consu-
mer ou da BOP. As empresas
de médio e pequeno porte não
podem montar uma fábrica,
logo de cara, mas estão pen-
sando em avançar para o Brasil
aproveitando o aprendizado
adquirido na China e nos paí-
ses asiáticos. Mas o modelo de
negócios asiático não funcio-
na no Brasil, que possui um
custo alto de produção. É pre-
ciso estar muito bem prepara-
do para aguentar até o empre-
endimento entrar nos eixos.

Juntas, a China, a Índia e o
ASEAN10, somam um PIB de
700 trilhões de ienes e uma
população de 2,6 bilhões de
habitantes. Para as empresas
japonesas, o mercado asiático
é muito atraente. Mas o mer-
cado das Américas central e
do sul, com seus 33 países,
escala econômica de 330
trilhões de ienes e uma popu-
lação de 550 milhões de habi-
tantes não é nada pequena. Na
verdade, o PIB per capita é
6000 dólares nas Américas

Central e do sul, o que, em
comparação ao PIB per capita
da Ásia com seus 2700 dóla-
res não perde em capacidade
de consumo. Eu sinto que, em
breve, a multiplicidade de in-
vestimentos japoneses existen-
te na Ásia poderá ser vista nas
Américas Central e do Sul, ten-
do com centro o Brasil.

*Ko Sasaki é diretor-presidente
da Organização de Comércio Ex-
terior do Japão (Jetro) de São
Paulo.Em 1997 entrou na antiga
Associação Japonesa de Fomen-
to ao Comércio Exterior. Depois
do estágio na Espanha, trabalhou
na central de Tokyo, na central de
Osaka, no Departamento de Se-
guro do Comércio Exterior do an-
tigo Ministério de Comércio e In-
dústria do Japão, no escritório de
Madri e, depois, no escritório de
San José da Costa Rica. Está no
atual cargo desde fevereiro de
2008.

DEBATES

A transição dos investimentos japoneses no Brasil para o
modelo asiático

Ogovernador Leonel
Pavan retornou de vi-
agem internacional ao

Japão no último dia 2 e
reassumiu o Governo do Esta-
do, que estava sendo coman-
dado interinamente pelo presi-
dente da Assembleia Legisla-
tiva, Gelson Merísio. Pavan
fez uma avaliação positiva da
viagem que, segundo ele, tra-
rá bons resultados para Santa
Catarina. “Foi uma viagem rá-
pida, mas que com certeza tra-
rá qualidade de vida aos cata-
rinenses e muitos benefícios
para o desenvolvimento do
Estado”, informou.

Em Tóquio, no Japão,
Pavan cumpriu missão oficial
com a assinatura de financia-
mento de R$ 281.451.000,00
com a Japan International Co-
operation Agency (Jica). Os
recursos, que vem sendo ne-
gociados há mais de dois anos
pelo governo catarinense, se-
rão aplicados em Saneamen-
to. O objetivo é universalizar o
atendimento dos serviços pú-
blicos de abastecimento de
água e ampliar a cobertura dos
serviços de coleta e tratamen-
to de esgotos urbanos nos mu-
nicípios do Estado, especial-
mente na região litorânea, onde
o Turismo e a Aqüicultura são
desenvolvidos.

Pavan e comitiva participa-
ram também, em Tóquio, de
audiência com o ministro da

Leonel Pavan (c) fechou financiamento de R$ 280 milhões com a Jica para a área de saneamento

DIVULGAÇÃO

Agricultura do Japão, Takahiro
Sasaki. O governador entre-
gou ao ministro documentos no
sentido de agilizar o processo
de exportação de carne suína
in natura do Estado para aque-
le país. Como resultado, rece-
beu a notícia de que está em
fase de conclusão o processo
de avaliação de risco do pro-
duto catarinense e que, no mês
de maio próximo, uma comiti-
va de técnicos japoneses visi-
tará Santa Catarina para ela-

borar o relatório final. Atual-
mente, o Estado é o maior for-
necedor de carne de frango
para o Japão.

O embaixador do Brasil no
Japão, Luis Augusto de Castro
Neves, que também participou
da audiência, considerou a visi-
ta do governador Leonel Pavan
um gesto político importante
para agilizar o processo de ex-
portação para o Japão, consi-
derado o maior e mais impor-
tante mercado da Ásia. Leonel

Pavan também convidou o mi-
nistro da Agricultura japonês
para visitar o Estado ainda este
ano e conhecer o processo de
produção da carne suína.

O governador enfatizou
que Santa Catarina continua
sendo o único estado do Brasil
considerado como área livre
da febre aftosa sem vacinação
pelos Organização Internacio-
nal Europeia.
(Secretaria de Estado de Comu-
nicação de Santa Catarina)

O relator especial para os
Direitos dos Migrantes da Or-
ganização das Nações Unidas
(ONU), Jorge Bustamante,
pediu no último dia 1º ao go-
verno do Japão para aumen-
tar a proteção aos migrantes e
suas famílias independente-
mente do seu estatuto de imi-
gração. Bustamante fez o ape-
lo ao encerrar sua visita de
nove dias ao país. Para ele,
ainda há racismo e discrimina-
ção contra trabalhadores es-

trangeiros na região.
Estimativas não oficiais in-

dicam que existam cerca de
300 mil brasileiros vivendo no
Japão, os chamados dekasse-
guis. Em geral, eles trabalham
em fábricas ou atividades tem-
porárias. Na sua maioria tra-
balham para fazer economias
e retornar ao Brasil.

Muitos dekasseguis deixam
a família no Brasil e ficam so-
zinhos no Japão. Os brasileiros
descendentes de japoneses se

INTERNACIONAL

ONU apela para Japão deter discriminação a estrangeiros

queixam de dificuldades com o
idioma e também das barreiras
para a integração social.

À imprensa, Bustamante
disse que “são demasiadamen-
te comuns” os atos de precon-
ceito contra estrangeiros no
Japão. Segundo ele, mesmo
depois de duas décadas que o
país recebe trabalhadores es-
trangeiros, não foram promul-
gadas leis para proteção dos
migrantes.

De acordo com o relator da

ONU, as autoridades japonesas
devem buscar meios para con-
trolar a entrada e saída de tra-
balhadores estrangeiros no país,
além de implementar progra-
mas para garantir as condições
necessárias de integração dos
imigrantes na comunidade local.

Bustamante disse que as
maiores comunidades estran-
geiras no Japão são de perua-
nos, brasileiros, chineses, co-
reanos do sul e filipinos.

(da Agência Brasil)

*WILLIAM WOO

No Brasil emergente,
há necessidade de
investimentos em

estradas, maquinários
e tecnologia.

As agências de classifica-
ção de risco apontam o Brasil
como país propício para inves-
timentos. Razões não faltam:
novas áreas para exploração
do petróleo, demanda em in-
fraestrutura, Copa do Mundo,
Jogos Olímpicos e matéria pri-
ma em abundância. Mas, so-
zinho, o Brasil não consegue
preparar as cidades para a
modernização acelerada e o
know how e o capital japonês
podem ajudar nesse processo.

A infraestrutura nacional
não suporta a capacidade pro-
dutiva da economia. Outro de-
talhe que chama atenção é que
o crescimento do PIB (Produ-
to Interno Bruto) para 2010
está estipulado em 5,2%, mas
o país tem potencial para mais.
Só não cresce vertiginosamen-
te porque há risco de apagão
nos setores energético e de
transporte. É impossível esco-
ar a produção recorde de ali-
mentos, por exemplo, sem um
sistema de transportes integra-
do e eficiente.

Mesmo sendo a referência
econômica da América Latina,
o país precisa de reformulação
do sistema de transporte e da
indústria. É evidente que o Bra-
sil deve procurar parceiros eco-
nômicos como o Japão para a
exploração do pré-sal, por
exemplo. As empresas brasilei-
ras buscam o mercado asiático
para ampliar seus horizontes.

O momento é agora, já que
o País atingiu, recentemente,
o investment grade, ou seja, o
reconhecimento internacional
como ambiente seguro para
investidores.

A economia sólida e respei-
tada por todas as nações de-
senvolvidas do mundo, além da
autossuficiência em alimentos
e energia, deve ser levada em
conta. A relação comercial

entre os dois países cresce a
cada ano, desde 2002.

A crise asiática no final dos
anos 90 obrigou os empresári-
os japoneses a buscar novas
formas de comércio e o Brasil
se firmou como um destino
seguro. A globalização resul-
tou no aumento de demandas
por intercâmbio comercial, por
meio de acordos, com o intuito
de revitalizar as economias
para evitar outra crise. O Ja-
pão continua a exercer um
papel relevante na balança
comercial brasileira, principal-
mente com a estabilidade eco-
nômica nacional. Vale lembrar
que os japoneses auxiliaram o
Brasil durante a crise da dívi-
da externa nos anos 80.

É preciso reconhecer, no
entanto, que a carga tributária
ainda é um motivo que
engessa as relações entre os
dois países. No Japão, a tribu-
tação não supera 25% do PIB.
No Brasil, o índice chegou a
35% em 2009.

Estamos certos de que o
próximo presidente da Repú-
blica, que todos nós brasileiros
elegeremos no segundo se-
mestre, terá entre os seus de-
safios ampliar a eficiência da
máquina administrativa, redu-
zir o custo do Estado para que
a tributação possa ser ser gra-
dativamente diminuída e, assim,
estimular não apenas a produ-
ção interna como, também,
empresários e investidores ja-
poneses se interessar ainda
mais pelas oportunidades de
negócios existentes no Brasil.

*William Woo é deputado fede-
ral, engenheiro, bacharel em Di-
reito e membro das Comissões de
Segurança Pública e  de Relações
Exteriores e Defesa Nacional da
Câmara dos Deputados

DEBATES

Brasil precisa de investimentos
do Japão em infraestrutura

COMUNIDADE/CAMPINAS

Hiromiti Yassunaga assume
presidência do Nipo-Brasileiro

O novo presidente Hiromiti Yassunaga e a esposa Fumino

O Instituto Cultural Nipo-
Brasileiro de Campinas desde
o dia 27 de março já tem um
novo presidente. Hiromiti Yas-
sunaga, 60 anos, foi eleito para
o biênio 2010 e 2011, por una-
nimidade. Em 1977 veio para
Campinas e se empregou na
empresa Gevisa e está lá tra-
balhando até hoje. Formado em
Educação Física, na cidade de
Lins, Yassunaga foi praticante
da modalidade do atletismo,
110 m com barreira, chegando
a participar de competições
em nível estadual e nacional.
Possui três filhos: Fred, André
e Frank. Todos casados e já
com vida própria bem direcio-
nada. Fred mora no Brasil, mas
os outros dois estão no Japão,
deixando muitas saudades para
ele e também para a sua es-
posa Fumino, companheira in-
separável e participante de
toda a sua vida social no Nipo.

Em 1995, na gestão de Pau-
lo Tsukada chegou no Nipo, tra-
zido pelos filhos, que já partici-
pavam do Seinenkai (grupo de
jovens), desde 1995. Mas foi
Paulo Kikumoto que o convi-

dou para integrar a diretoria,
como diretor de esporte. Na
ocasião, Toshiyuki Nukui era o
presidente. A sua presença
marcante é na tradicional Feira
Oriental, realizada todos os se-
gundos domingos de cada mês
no Nipo. Ele é o responsável
pelo Yakisoba, prato principal da
Feira e na alimentação de to-
das as atividades do Nipo.

“Sou muito curioso. Onde
quer que eu esteja, procuro
conhecer e observar o proce-
dimento em relação às ativida-
des que possam ser úteis para
o Nipo”,  principalmente
“quando vou visitar um Festi-
val em outra cidade, Undokai
ou qualquer festa”. Sobre as
tradições culturais afirma:
“Acho importante cultivar a
cultura japonesa e não pode-
mos perder as raízes e sem-
pre preservar o modo de vida
dos antepassados”. Finalizan-
do dá o tom de sua gestão:
“Vou procurar manter um diá-
logo entre os pais, jovens e os
ditians e batians, preservando
sempre o lado nikkei”.

(Célia Kataoka)

DIVULGAÇÃO
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Akimatsuri faz 25 anos e celebra
aniversário de Mogi das Cruzes

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

O prefeito de Andradina
Jamil Ono (PT) esteve no lan-
çamento da etapa dois do Pro-
grama de Aceleração do Cres-
cimento (PAC 2) no último dia
29 em Brasília. O lançamento
teve a participação de todos os
ministros do governo do presi-
dente Luiz Inácio Lula da Sil-
va, prefeitos, representantes do
empresariado e líderes de mo-
vimentos sociais. O PAC 2,
coordenado pela ex-ministra-
chefe da Casa Civil, Dilma
Rousseff, prevê investimento
de R$ 1,59 trilhão entre 2011 e
2014 em áreas como moradia,
infra-estrutura e saúde.

O lançamento do programa
foi o último ato de Dilma na co-
ordenação do ministério de Lula,
cargo que deixou na quarta-fei-
ra (31) para disputar as eleições
presidenciais de outubro.

 “O PAC foi fundamental
porque a liberação de recur-
sos sempre esteve condenada
à apresentação de projetos, e
não a inclinações políticas e

Lançamento do PAC 2 teve a participação de prefeitos e também
de empresários

CIDADES/ANDRADINA

Jamil Ono participa do lançamento do PAC 2 em Brasília

“O povo pobre desse país
precisa que a gente faça mais,
a economia precisa que isso
aconteça”, afirmou.

“A importância de lançar o
PAC 2 neste período é que em
caso de mudança de governo
os municípios já começarão
2011 aquecidos pelo orçamen-
to do programa com investi-
mentos já garantidos”, disse o
prefeito Jamil.

O Governo de Andradina
está encaminhando R$ 20 mi-
lhões em pedidos para a segun-
da frente do Programa de
Aceleração do Crescimento
(PAC-2).

“O PAC 2 vai concentrar
investimentos em obras de dre-
nagem e infra-estrutura e com
certeza esses investimentos
vão minimizando os riscos de
alagamentos e destruição cau-
sada pela chuva em todo o país.
Andradina assim como toda a
região sofrem com esse tipo
de problema”, disse o prefeito
Jamil Ono (PT).

partidárias. Todos, prefeitos e
governadores, foram tratados
de forma republicana, como
parceiros iguais. O PAC é uma
herança bendita que vai deixar
o nosso governo”, disse Dilma.

O presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva de-
clarou que apesar do lança-
mento do PAC 2 ele tem o sen-
timento de obrigação de fazer
mais.

DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

CIDADES/REGISTRO 1

Registro terá representantes
no 25° Brasileirão da Abrac

Da esquerda para direita: Kiyoko Koizumi, Kuniei Kaneko e
Fumiko Funaki

A Uces (União Cultural e
Esportiva Sudoeste) realizou,
no dia 21 de março, em Pieda-
de (SP), o Concurso de Kara-
okê Seletivo para o 25° Con-
curso de Karaokê Nacional da
Abrac (Associação Brasileiro
da Canção).

O evento contou com a par-
ticipação de cerca de 143 can-
tores de 12 cidades (Ibiúna,
Capão Bonito, Sorocaba, Pie-
dade, Mairinque, Caucaia, São
Miguel Arcanjo, Avaré, Regis-
tro, Vargem Grande Paulista,
Pilar do Sul e Itapetininga).

Foram selecionados 39 can-
tores que representarão a re-

gião Sudoeste do Estado de
São Paulo para o Concurso
Nacional, que será realizado
nos dias 23, 24 e 25 de julho,
em Curitiba (PR). De Regis-
tro, foram classificados os se-
guintes cantores: Fumiko
Funaki, 1° lugar na Categoria
Veterano B (51 a 60 anos) com
a música “Waremo Kou”;
Kiyoko Koizumi, 1° lugar na
Categoria Veterano C2 (66 a
70 anos), com a música
“Okesa Miren” e Kuniei Ka-
neko, 2° lugar na Categoria
Veterano C2(66 a 70 anos)
com a música “Nicolai no
Kane”.

ARQUIVO PESSOAL

CIDADES/REGISTRO 2

Rádio Taissô de Registro
completa 15 anos de atividades

Grupo de Rádio Taissô de Registro conta com 40 ginastas

O Rádio Taissô, a ginásti-
ca rítmica japonesa, completou
15 anos de atividades em Re-
gistro (SP) no último dia 17. O
grupo iniciou a ginástica com
7 pessoas e agora conta com
aproximadamente 40 pessoas.
Todos os dias – exceto domin-
gos e feriados – os pratican-
tes se reúnem das 6 às 6h40
para a tradicional ginástica de
alongamento: Morning Strech,
Minna no Taisso, Rádio Taissô
1, Rádio Taissô 2 e Nomintais-
sô. Depois dançam duas mú-
sicas de folk dance e uma de
minyo.

Registro conta ainda com
um outro grupo de Rádio
Taissô, formado por cerca de
40 pessoas que praticam a gi-
nástica em frente ao KKKK
às terças-feiras e quintas-fei-
ras, das 7 as 7h30. Este grupo
iniciou suas atividades no dia
22 de março de 2007. Os pra-
ticantes do Rádio Taissô são
geralmente idosos, mas o De-
partamento de Rádio Taissô do
Bunkyo de Registro informa
que está aumentando o interes-
se dos jovens também, “pois a
conservação da saúde não tem
idade”.

DIVULGAÇÃO

Considerado o segundo
maior evento da comu-
nidade nipo-brasileira –

atrás apenas do Festival do
Japão organizado anualmente
pelo Kenren (Federação das
Associações de Províncias do
Japão no Brasil) – a 25ª edi-
ção da Festa do Outono “Aki-
matsuri”, que acontece nesta
sexta-feira (9), sábado e do-
mingo, no Centro Esportivo do
Bunkyo de Mogi das Cruzes,
elegeu como tema “Omedetô
Mogi”, em homenagem aos
450 de Mogi das Cruzes.

Realizado pela Associação
Cultural de Mogi das Cruzes
(Bunkyo), o Akimatsuri será
aberto oficialmente nesta sex-
ta-feira, a partir das 17h30,
com a cerimônia do kagami
wari, representado simbolica-
mente pela quebra da tampa
do barril de madeira denomi-
nado “Taru”, e a abertura do
pavilhão de exposições agríco-
las e culturais.

Segundo o presidente do
Bunkyo de Mogi das Cruzes,
Kiyoji Nakayama, um dos ob-
jetivos do Akimatsuri, além de
preservar e divulgar a cultura
dos ancestrais, é mostrar a
vocação agrícola da região.

“Tanto que este ano, aten-
dendo a pedidos, pela primeira
vez vamos ter uma área para
vendas de verduras e legumes
da região, além do espaço dedi-
cado à exposição”, conta Naka-
yama, acrescentando que outra
novidade são os workshops de
culinária japonesa.

“Este ano, além do aniver-
sário de Mogi das Cruzes, es-
taremos comemorando tam-
bém nosso Jubileu de Prata”,
explica Nakayama, lembrando
que o Akimatsuri “começou
bem simples”.

“Inicialmente, era uma fes-
ta para a comunidade nipônica
de Mogi das Cruzes, mas o
evento cresceu tanto que hoje

DIA 9 DE ABRIL
17h – Abertura oficial - Ryuko
Taiko – Grupo de Fukushima
17h30 – Abertura oficial
18h – Passagem para o pavilhão
agrícola
18h30 – Quebra do Taru / corte
da fita da exposição
19h – Início da exposição do pa-
vilhão
19h30 – 1ª apresentação Miss
Akimatsuri 2010
20h – Ryuko Taiko – Grupo Fu-
kushima
20h30 – 2ª apresentação Miss
Akimatsuri 2010
21h – Florinda e Licca Nagai –
Music Station
21h30 – 3ª apresentação Miss
Akimatsuri 2010 e resultado do
concurso

DIA 10 DE ABRIL
11h – Radio Taisso / Kenko
Taisso
11h30 – Liang Gong
12h – Yosakoi Soran Mogi
12h30 – Kendô Bunkyo
13h – Colégio Brasilis
13h30 – Judô Bunkyo
14h – Banda Tenrikyo
14h30 – Dyusho no Kai
15h – Ryukyo Koku Matsuri
Daiko Brasil - Okinawa Taiko
15h30 – Yosakoi Soran Mogi –
Seinen-bu
16h – Byakko Taiko
16h30 – 1ª apresentação Miss

PROGRAMAÇÃO

Akimatsuri Jr. com Yudi Tamashiro
17h – Show banda Yudi
Tamashiro
17h45 – Tooru Nagashi
18h – 2ª apresentação e resulta-
do do concurso Miss Akimatsuri
Jr. com Yudi Tamashiro
18h30 – Bruno Moretti e Mar-
celo Horikawa
19h – Banda Owari
19h30 – Ryukyo Koku Matsuri
Daiko Brasil - Okinawa Taiko
20h – Show com o ilusionista
Mario Kamia
20h30 – Tontonmi

DIA 11 DE ABRIL
11h – Colégio Gutemberg
11h30 – Colégio Alfabeto
12h – Colégio Joana D’arc
12h30 – Studio de Ballet
13h – J-Friends (Aceas Nikkey)
13h30 – Shamisen Arujá
14h – Ishin Yosakoi Soran
Group
14h30 – Banda DEAI
15h30 – Taiko Himawari
16h00 – Yumi Shiomi
16h30 – Karen Ito
17h30 – Yamabuki Japanese
Drum
18h – Bom Odori – Mogi e
Biritiba Mirim
18h30 – Centro e arte Lilian
Gumieiro
19h – Taiko Himawari
19h30 – Joe Hirata
21h30 – Fogos de artifício

*Programação sujeita a alteração

matsuri Júnior e fará show
com sua banda.

Ainda no sábado, haverá
também o tradicional ritual do
tooro nagashi na lagoa do cen-
tro esportivo do Bunkyo. Cer-
ca de 800 barquinhos serão sol-
tos na lagoa por estudantes de
escolas japonesas de Mogi das
Cruzes com o objetivo de pedi-
rem pela paz aos antepassados.

Também no sábado, o ilu-
sionista Mario Kamia se apre-
sentará pela primeira vez no
Akimatsuri e promete truques
surpreendentes e, conforme
ele mesmo diz “impossíveis de
serem desvendadas”. O en-
cerramento será da banda
Tontonmi.

O domingo será marcado
por apresentações de grupos
de taiko, danças típicas e o
show com o cantor nikkey Joe
Hirata, que trará músicas do
CD Womans Songs - edição
especial de músicas japonesas
para mulheres, volume 2. A 25ª
edição da Festa do Akimatsuri
terminará, por volta das 22
horas, com um grande show
pirotécnico.

(Aldo Shiguti)

25ª FESTA DO OUTONO
AKIMATSURI
QUANDO: DIAS 9, 10 E 11 DE ABRIL

ONDE: CENTRO ESPORTIVO DO BUNKYO

(AV. JAPÃO, NÚMERO 5919, BAIRO

PORTEIRA PRETA – MOGI DAS CRUZES)
INGRESSOS: R$ 10,00 E R$ 5,00 (IDOSOS

ACIMA DE 60 ANOS E PROFESSORES E

ESTUDANTES MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA

CARTEIRINHA). GRÁTIS PARA CRIANÇAS ATÉ

7 ANOS

ESTACIONAMENTO (COM SEGURO): R$
12,00
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/4791-2022
SITE: WWW.AKIMATSURI.COM.BR

Tema deste ano do Akimatsuri, “Omedetô, Mogi”, homenageia os 450 anos de Mogi das Cruzes

DIVULGAÇÃO

é uma referência não só para a
região do Alto Tietê como tam-
bém para o Estado de São Pau-
lo”, destaca Nakayama, acres-
centando que a expectativa de
público é de 80 mil visitantes
nos três dias de programação.

“Um dado interessante é
que o número de não descen-
dentes cresce a cada ano e a
previsão é que este ano este
público represente 60% do to-
tal. Em parte, essa tendência

vem de encontro com a nossa
proposta, que é a de divulgar a
cultura japonesa para os não
descendentes”, comemora
Nakayama.

E atrações para isso não
faltam. A programação come-
ça ainda na sexta com a reali-
zação do 2º concurso Miss
Akimatsuri, a partir das 19h30.
O evento, que elegerá uma
representante do Alto Tietê
para o Miss Nikkey Brasil, traz
ainda a miss centenário Bra-
sil-Japão, Karina Nakahara, e
o ator Kendi Yamai. Os inter-
valos do concurso serão ani-
mados com a apresentação de
taiko com Ryuko Taiko - Gru-
po de Fukushima e o com
show das cantoras Florinda e
Licca Nagai.

Tooro nagashi – No sábado,
a programação começa às 11
horas com demonstrações das
ginásticas Rádio Taissô e
Kenkô Taissô. As atrações
prosseguem com o cantor e
apresentador infantil Yudi
Tamashiro, que apresentará o
concurso Miss e Mister Aki-

Este ano, além da exposição, haverá venda de produtos agrícolas
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Fotógrafo Haruo Ohara recebe
homenagem em Londrina

EXPOSIÇÃO

Av. Nações Unidas, 21.621
São Paulo - SP - Tel.: (11) 3585-9393
Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1919
São Paulo - SP - Tel.: (11) 2112-2555

A diretora-geral da Orga-
nização Mundial de Saúde
(OMS), Margaret Chan, en-
viou, em 22 de março, uma
carta ao Ministro da Saúde da
República da China (Taiwan),
Yaung Chih-liang, convidando-
o a participar da 63ª Assem-
bleia Mundial de Saúde
(AMS). Taiwan decidiu que o
Ministro Yaung chefiará pes-
soalmente uma delegação du-
rante a reunião.

A agenda provisória da
AMS deste ano inclui pronti-
dão contra a pandemia de gri-
pe, implementação das Regu-
lamentações Internacionais de
Saúde (RIS), segurança ali-
mentar, prevenção de remédi-
os falsos e cuidados de saúde.
Segundo o Departamento de
Saúde, países em todo o mun-
do estão prestando atenção
cada vez mais à segurança ali-
mentar e, neste ano, Taiwan
pretende participar da Rede

Internacional de Autoridades
de Segurança Alimentar da
OMS em uma iniciativa con-
junta contra alimentos conta-
minados.

O Departamento de Saúde
disse que desde a incorpora-
ção de Taiwan ao mecanismo
de implementação das RIS e
desde que se tornou observa-
dor na AMS em 2009, o país
tem mantido comunicação re-
gular com a OMS sob a estru-
tura da RIS. Ele também foi
convidado a participar das reu-
niões sobre a pandemia de
H1N1 e conseguiu obter ce-
pas de vacinas e vírus. Tal pro-
gresso reflete a vasta aceita-
ção do conhecimento interna-
cional de Taiwan e do apelo
funcional para participação na
OMS.

(Divisão de Informações – Escri-
tório Econômico e Cultural de
Taipei)

ÁSIA

Taiwan participa da
Assembleia Mundial de Saúde

COLUNA DO JORGE NAGAO

Arca de Babel

*JORGE NAGAO

Quem passa pela orla bra-
sileira e “orla” aqueles tran-
satlânticos ancorados num
porto alegre ou seguro, se
pergunta; - Será que algum
dia embarcarei num desses
titanics?

Quem diria que esse pas-
seio, outrora exótico e tedio-
so, passou a ser excitante
depois que o preço da passa-
gem foi parcelado em 12 x,
no cartão. Nem mesmo as
notícias sobre o piriri em alto
mar afugentaram aos novos
navegantes. Para as vítimas
da diarréia coletiva, foi um
cruzeiro da turma do pânico,
porém sem a Sabrina Sato e
o Christian Piririor.

No Sul, até os torcedores
do Grêmio, avessos a Beira-
Rio e beira-mar, já fazem um
cruzeiro nacional. Internaci-
onal, jamais! Os mineiros, os
sem-mar, também mergulham
nessa onda. Hoje em dia, um
atleticano pode anunciar num
bar que fará um cruzeiro, sem
o risco de levar uma caceta-
da e ficar com um “galo” na
cabeça.

Você, futuro marinheiro
de primeira viagem, convém
conhecer com antecedência
quem serão os seus colegas
de convés. Imagina, você,
que se acha um Dourado, de
repente se vê num cruzeiro
das loucas. Ou você, um ca-
tólico de carteirinha, crente
que está abafando, embarcan-
do num cruzeiro gospel? Que
faria você, palmeirense roxo,
entrando de gaiato num na-
vio com um bando de loucos?
Saltaria para o além? Desis-
tiria na primeira parada? Ou
segurava a onda torcendo
para que o ano do centená-
rio, fique na história como o
ano do sem ter nada.

Yo que jamás sonhei em
cruzeirar, abordo este tema,
a bordo do Grand Celebrati-
on, com Claudia, RuthLu,
Kamila e Marcio, entre os
1700 passageiros e 560 tripu-
lantes de 40 países, uma ver-
dadeira Arca de Babel, em
que ocorrem diálogos assim:

- Garçom, quantos ml tem
o chopp?

- Itaipava, señor!– res-
pondeu o barman indonésio.

Até entre brasileiros,
acontecem erros de comuni-
cação. Por exemplo, informei
a um paranaense onde era o
banheiro quando ele me dis-
se que era de Medianeira.
Entendi que ele estava com
mijaneira...

Outra confusão idiomáti-

ca que presenciei. Quando o
elevador parou, alguém per-
guntou qual era o deck/an-
dar?

- None!- respondeu a loi-
ra. Ela misturou o nono/Por-
tuguês com o nine/Inglês e
criou uma palavra em
Portuglês, rs rs.

Esta arca denorex- pare-
ce shopping, mas não é; pa-
rece um clube, mas não é;
parece um condomínio, mas
não é; é tudo isso e mais al-
guma coisa. São apenas 47
mil toneladas flutuando em
águas plácidas. Para esque-
cer um ano de trabalho pesa-
do, lá você encontra spa, aca-
demia, piscinas, jacuzzis, cas-
sino, discoteque, bares, res-
taurantes e um teatro com
shows internacionais de alto
navio, digo, nível. Além de
performances improvisadas
como fazia o Miojo, jovem
humorista nikkei, que diver-
tia a platéia enquanto o bingo
não começava.

Digno de registro é o car-
dápio poético oferecido pelo
garçon hondurenho Miguel e
sua colega Heydi. Não é uma
tentação experimentar um
spaghetti com nuvem de
provolone ou uma sinfonia de
melão e presunto, entre ou-
tras maravilhas criadas pelo
Chef poeta?

Na histórica Ilha Grande,
a caminho da Lagoa Azul,
lembrei-me do atual campe-
onato paulista. No barco, o
Timão e torcedores do SPFC,
lá fora, o Verdão do mar e o
Peixe dando um show, rê rê.
Com essa paisagem paradi-
síaca na retina, retornamos ao
Celebration-xon-xon. Horas
depois, ele zarpou “cortando
os verdes mares, os mares
verdes do Brasil”, rumo à ci-
dade dos meninos da Vila.

Se você ficou tentado a le-
var uma vida cigana, com co-
mida, cabine, e ainda faturan-
do em dólares, é bom cair na
real. Você topa trabalhar de
12 a 14 horas/dia, sem des-
canso no sétimo dia, durante
6 ou 8 meses? Ah, e se your
English is bad y su Español
es marromenos, esquece.
Você vai ficar a ver navios.

E assim estamos chegan-
do ao final deste cruzeiro nes-
te mar de palavras. Espero
que você não esteja marea-
do. Favor desembarcar no
porto final. Arigathanks. Vol-
te sempre.

*Jorge Nagao é colunista do
Primeiro Programa
(www.primeiroprograma.com.br).
E-mail: jlcnagao@uol.com.br

REPRODUÇÃO

ARQUITETURA

Arquiteto Mitsuru Senda
palestra na FAU-USP

Arquitetos Ruy Ohtake e Mitsuru Senda e o diretor de assuntos
culturais da Fundação Japão, Goki Yamashita

O arquiteto japonês Mi-
tsuru Senda veio ao Brasil, a
convite da Fundação Japão,
para uma série de palestras,
passando por Porto Alegre,
Curitiba (onde participou da
Conferência Internacional de
Cidades Inovadoras) e termi-
nando em São Paulo, na Fa-
culdade de Arquitetura e Ur-
banismo da Universidade de
São Paulo (FAU-USP), no dia
18 de março. Especializado

em projetos de espaços públi-
cos, esportivos e especial-
mente, espaços para o lazer e
recreação infantil, o arquiteto
falou sobre o tema “Em bus-
ca de uma arquitetura susten-
tável para o planeta”. Ele é
fundador e presidente do En-
vironment Design Institute
(EDI), além de ter presidido
o Instituto dos Arquitetos do
Japão (JIA), durante 2001 e
2003.

ERICO MARMIROLI / DIVULGAÇÃO

AJAB – Hélio Tanaka (ex-Rotary Clube de São Paulo Jaba-
quara – Distrito 4610), assumiu a presidência da Associação
Cultural e Assistencial Nipo-Brasileira do Jabaquara (Ajab). A
diretoria da entidade conta ainda com os rotarianos Jose Jesu
Pereira, Issao Minami, Ricardo Itabashi, Yugo Mabe e Victor
Kobayashi.

DIVULGAÇÃO

A União das Associações
Culturais de Santo Amaro re-
alizou no dia 21 de março, na
Sede do SAI – Sociedade
Amigos de Interlagos, no bair-
ro de Cidade Dutra, em São
Paulo, cerimônia de posse de
sua nova diretoria. Luiz Tsu-
neo Kitabayashi, 62 anos de
idade, assumiu no lugar do
Masami Tashiro. A solenidade
contou com a presença do de-
putado estadual Hélio Nishi-
moto, além de dirigentes das
sete Associações coligadas:
Shinichi Yano, Tsuneo Kitaba-
yashi, Haruyuki Kumabe,
Hiromu Tashiro, Wataru
Haramura, Flávio Yamagata,
Júlio Uehara.

O presidente empossado
disse que conheceu a institui-
ção através do Masami
Tashiro, com o qual aprendeu
muito. Em poucas palavras,
Tsuneo Kitabayashi declarou
que espera fazer uma boa ges-
tão. “Sei que tenho metas e
desafios a cumprir. Darei o
melhor de mim. Pretendo con-
tribuir para a integração dos

to destaca a importância do
trabalho de integração e pre-
servação das tradições nikkeis
através das associações. Além
de parabenizar o grupo, Nishi-
moto cumprimentou em parti-
cular as mulheres que desen-
volvem um trabalho contínuo
em prol da comunidade e fi-
cou admirado com as ativida-
des realizadas pelas institui-
ções.

Preservação – A entidade foi
fundada em 1950, pelos colo-
nos japoneses que trabalhavam
no comércio e agricultura da
zona Sul de São Paulo. Conta
com as seguintes associações
coligadas: Clube Showa, Clu-
be Santo Amaro, Clube João
Branco, Clube Parelheiros,
Clube Cipó, Clube Colônia
Paulista, Clube Casa Grande.
Reúne centenas de famílias
que participam das manifesta-
ções culturais e esportivas,
com o objetivo de manter e
preservar a tradicional cultura
milenar japonesa.

(Lúci Júdice Yizima)

Nova diretoria da União das Associações com convidados

LUCI JÚDICE YIZIMA

clubes e conto com a colabo-
ração de todos”, afirmou.

Para Masami Tashiro, que
deixou o cargo, sua gestão foi
boa “com a ajuda de todos”.
“Espero que a próxima gestão
seja muito próspera, pois pre-
parei bastante o Tsuneo”, dis-
se Tashiro, que também agra-
deceu a oportunidade por ter
presidido a União, reconheci-
da e apontada como a maior
entidade da zona Sul de São
Paulo. “Agradeço aos direto-
res de departamentos, tesou-

reiros, secretários que contri-
buíram durante a sua gestão,
aos patrocinadores e voluntá-
rios que ajudaram nos eventos.
Em especial o apoio das mu-
lheres nas atuações das enti-
dades coligadas”, observou
Tashiro, acrescentando que
deixa a entidade com o senti-
mento de dever cumprido e
orgulhoso das suas realizações
como as várias atividades liga-
das ao esporte, à cultura e a
língua japonesa.

O deputado Hélio Nishimo-

COMUNIDADE

União das Associações de Santo Amaro tem nova diretoria

OMuseu Histórico de
Londrina, o Museu de
Arte de Londrina, a

Biblioteca Pública Municipal,
em parceria com o Instituto
Moreira Salles, realizam, a par-
tir de 9 de abril, a Temporada
Ohara em Londrina, uma ho-
menagem ao fotógrafo japo-
nês radicado na cidade para-
naense, com a abertura das
exposições Haruo Ohara –
Fotografias, Haruo Ohara –
Forma e abstração e Hideomi
Ohara – Gratidão através da
expressão.

Paralelamente à abertura
das exposições, haverá no dia
8 de abril, às 18h, no Cine Te-
atro Ouro Verde (Rua Mara-
nhão, 85) a abertura do
Fotolink - Encontro Internaci-
onal da Imagem, patrocinado
pelo Programa Municipal
de Incentivo à Cultura
(PROMIC) e coordenado pela
fotógrafa Fernanda Maga-
lhães. O lançamento do even-
to conta com as seguintes ati-
vidades, entre outras:

- 19h: realização da mesa
Fotografia, preservação e lin-
guagem: o acervo Haruo Oha-
ra e sua importância para a
fotografia brasileira contempo-

DIVULGAÇÃO

EXPOSIÇÃO: HARUO OHARA -
FOTOGRAFIAS

LOCAL: MUSEU HISTÓRICO DE

LONDRINA (RUA BENJAMIN CONSTANT,
900 – CENTRO – ANTIGA ESTAÇÃO

FERROVIÁRIA)
ABERTURA: 9 DE ABRIL, ÀS 19H

PERÍODO: DE 10 DE ABRIL A 9 DE JULHO

HORÁRIO DE VISITAÇÃO: DE 3ª A 6ª
FEIRA, DAS 9H ÀS 11H30 E DAS 14H30
ÀS 17H30. SÁBADOS E DOMINGOS, DAS

9H ÀS 11H30 E DAS 13H30 ÀS 17H

ENTRADA GRATUITA

EXPOSIÇÃO: HARUO OHARA – FORMA E
ABSTRAÇÃO

LOCAL: MUSEU DE ARTE DE LONDRINA

(RUA SERGIPE, 640). TEL.: (43) 3337-
6238
ABERTURA: 9 DE ABRIL, ÀS 20H30
PERÍODO: DE 10 DE ABRIL A 8 DE MAIO

DE 2010
HORÁRIO DE VISITAÇÃO: DE 2ª A 6ª
FEIRA, DAS 9H ÀS 18H. SÁBADOS, DAS

8H ÀS 13H

ENTRADA GRATUITA.

EXPOSIÇÃO: HIDEOMI OHARA –
GRATIDÃO ATRAVÉS DA EXPRESSÃO

LOCAL: ESPAÇO CULTURAL DA

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE

LONDRINA (AV. RIO DE JANEIRO, 413)
TEL.: (43) 3371-6500
PERÍODO: DE 10 A 30 DE ABRIL DE

2010
HORÁRIO DE VISITAÇÃO: DE 2ª A 6ª
FEIRA, DAS 8H ÀS 19H. SÁBADOS, DAS

8H ÀS 13H.
ENTRADA GRATUITA

rânea, com participação do
coordenador de fotografia do
Instituto Moreira Salles, Sér-
gio Burgi, e do fotógrafo Saulo
Ohara, neto de Haruo.

- 21h: exibição de lançamen-
to do curta-metragem Haruo
Ohara, produzido pela Kinoarte,
com roteiro e direção de Ro-
drigo Grota. Trata-se do último
episódio da Trilogia do esque-
cimento, série de filmes sobre
a Londrina dos anos 1950 inici-
ada pelos curtas Satori Uso e
Booker Pittman. O curta foi
realizado com o apoio do Insti-
tuto Moreira Salles, que cedeu

as imagens de seu acervo para
o filme.

O Fotolink também organi-
za a mostra Revendo Londri-
na, com abertura em 13 de abril,
às 20h, na Casa de Cultura
UEL, Divisão de Artes Plásti-
cas – Casa Branca (Av. Jus-
celino Kubstcheck, 1973). Será
aberta a exposição Tréfonds,
com fotografias de Saulo Oha-
ra e o vídeo Résolution, além
das mostras dos fotógrafos So-
lange Pastorino, Paula Troppe
e Sofia Borges. Todas as ex-
posições ficam abertas até dia
07 de maio.

Trabalho de Haruo Ohara ganha destaque em Londrina
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Lar Anjo Gabriel realiza a segunda
edição do Festival Japonês

COMUNIDADE/SÃO PAULO

Com lançamento prometi-
do para esta sexta-feira (9), o
novo mangá da JBC,
D•N•Angel foi lançado no Ja-
pão em 1997 e ainda está em
publicação. Desenhado e es-
crito pela mangaká Yukiru
Sugisaki, D•N•Angel já passou
por Estados Unidos, Reino
Unido, Canadá, Cingapura,
Argentina, Espanha, México,
Suécia e Polônia.

Agora é a vez dos leitores
brasileiros conhecerem o títu-
lo, que sinônimo de sucesso.
Ele ficou na lista dos 10 mais
vendidos do jornal New York
Times por cinco meses; gerou
uma versão em anime (TV
Tokyo/2003 – 26 episódios),
que acabou sendo transmiti-
do também na América do
Norte e Grã-Bretanha (ADV
Films), na Austrália e Nova
Zelândia (Madman Entertain-
ment).

Da série em anime, foi lan-
çada a trilogia “D•N•Angel
Wink”, uma novela adaptada

a partir do mangá, além de
“Sweet” e “Cute”, em forma-
to de CD, que contém paródi-
as e cenas inéditas. E em
2003, foi desenvolvido o jogo
“D•N•Angel: Kurenai no
Tsubasa” para PlayStation 2.
E em 2005, foi ao ar no Japão
“Decade on Net: Radio
D•N•Angel”, um programa de
rádio sobre o título.

ANIME E MANGÁ

Novo mangá da Editora JBC traz mutações genéticas,
perseguições, romances e segredos de família

História – Daisuke Niwa pa-
rece um adolescente comum.
Mas como se as transforma-
ções “normais” da adolescên-
cia já não fossem o bastante,
quando ele completa 14 anos
precisa lidar, ao mesmo tem-
po, com uma nova identidade,
controlar o seu incomum DNA,
fugir da polícia e ainda tentar
conquistar a garota dos seus
sonhos, Risa Harada. Esse é
o ponto de partida para a emo-

cionante trama de  D•N•Angel,
o novo mangá da JBC, que
chega às bancas em este mês.

D•N•ANGEL
AUTORA E DESENHISTA: YUKIRU SUGISAKI

QUANTIDADE DE PÁGINAS: 200 (EM

MÉDIA)
PERIODICIDADE: MENSAL

PREÇO SUGERIDO: R$ 10,90
PREVISÃO DE LANÇAMENTO: 9/04
GÊNERO: COMÉDIA, FANTASIA,
ROMANCE, SOBRENATURAL

Capa do novo mangá da JBC

DIVULGAÇÃO

Canto do

Bacuri

FRANCISCO HANDA

Quando a amiga Hiroko
resolveu tatuar uma borbole-
ta no ombro direito, com suas
asas flamejantes, antenas
pontudas e olhos brilhantes
não deu muita importância.
Talvez não passasse de um
transe. Nem ao menos per-
guntou-lhe a respeito das
motivações daquela atitude.
Poderia ser mais uma de-
monstração de vaidade, como
uma maquilagem que pudes-
se corrigir a falha das sobran-
celhas, encobrir uma cicatriz
de uma espinha antiga, uma
mancha na pele ou escoria-
ção. Ou algum outro motivo.
Dizem que os criminosos
mandavam tatuar caveiras
com punhais encravadas na
fronte, uma breve ladainha,
inclusive a imagem de Nossa
Senhora. Nesse caso, aque-
les motivos adquiriam um sig-
nificado próprio do universo
do crime: roubo, assassinato,
estupro.

- Por quê você tatuou uma
borboleta – perguntou.

Sorriu de forma tímida e
murmurou:

- Queria colocar algo de-
licado, como é também a mi-
nha maneira de ser.

Parece que aquela res-
posta bastou. No fundo sen-
tiu inveja, não da tatuagem em
si, da amiga, mas da coragem.
Ficou em dúvida: será que ela
também seria capaz? Uma
vez que se marca a pele, difi-
cilmente pode ser retirada;
em caso de arrependimento
com aplicação de lazer e po-
dendo, conforme o caso, da-
nificar a pele. Correndo o ris-
co também da borboleta da
amiga vir a envelhecer junto
à pele, perdendo o viço e, as
asas, antes exuberantes, en-
colher e tornar-se uma pasta
decomposta a guisa às cas-
cas de um maracujá. Isso
poderia vir a acontecer? Era
certeza, mas no momento, no
calor dos trinta anos, demo-
raria muito ainda para ser
desta forma.

Ficou pensando no assun-
to durante algum tempo. Re-
solveu visitar uma livraria, em
cuja estante, numa das pon-
tas várias revistas a respeito
chamavam a atenção. Eram
importadas dos Estados Uni-
dos e Europa. Folheou e cer-
tificou-se da variedade de te-
mas e traços, como que a pele
fosse tela diante do artífice.
Viu um dragão de três cabe-
ças, um guerreiro mongol
com o seu machado de lâmi-
na dupla, um minotauro, se-
res mitológicos da cultura
escandinava, um enforcado,
uma cabeça decepada e uma
cruz de malta. Ficou confusa
e arrepiou-se. Numa das au-
las de antropologia que teve
dos tempos da estudante, sou-
be que os tupinambás devo-
ravam seus inimigos, não num
ato de selvageria, ademais
num ritual em que incorpora-
vam em seu corpo o espírito

A vingança da
mulher aranha

daquele. Poderia ser também
que o tatuado, consciente ou
não, desejasse conquistar
para si algo exterior afim de
espantar o medo e abrir ca-
minho para o sucesso. Se fos-
se assim, quem sabe, uma
nova personalidade poderia
ser obtida. Achou graça.

Ouve-se falar de que a
aranha viúva negra após o ato
de amor devora o seu parcei-
ro. Horrível. Mas a idéia não
seria das piores. Quando se
dirigiu ao profissional, esco-
lheu a figura pequena de uma
tarântula a ser tatuada atrás
do pescoço. Nada muito
chamativo. Saiu da loja radi-
ante, com um lenço de seda
enrolado ocultando o
aracnídeo negro, patas pelu-
das e presas ardendo como
brasa. Quando alguém perce-
bia a tatuagem, os comentá-
rios passaram a se tornar ro-
tina. Não se incomodava, até
gostava da abordagem. De-
pois a invectivas pararam de
vez. Um mês se passou, sem
grandes alterações no humor.
Depois do terceiro mês uma
estranha força surgiu, que se
percebia durante as conver-
sas. Suas respostas eram en-
fáticas e carregadas de uma
ironia inicialmente sutil, de-
pois marcadamente destrui-
dora. Não perdia uma. Nin-
guém lhe fazia a frente. O
chefe da secção, onde traba-
lhava, foi uma de suas víti-
mas. Arquitetou um plano
mirabolante, capaz de assus-
tar até os lobos bem treina-
dos no jogo político pelo po-
der. Tornou-se soberana.

Demorou algum tempo o
reino de terror infligido por
ela. As paredes chamavam-
na de mulher-aranha. Seus
olhos se tornaram mais finos
e penetrantes, que todos evi-
tavam. Mas também uma
fraqueza veio primeiro nas
pernas, que foi subindo, ins-
talando-se nas costas e nos
ombros. Parou de trabalhar.
Cada vez mais anêmica, os
olhos também mudaram de
cor, para um amarelo, como
icterícia. Por fim entregou-se
à doença e acabou sendo in-
ternada num leito de hospital.
Ainda que fizesse exames,
nada constava de anormal.
Mas o ânimo foi minando, a
tal ponto que passava longas
horas em sono, e, nos últimos
tempos, sendo acossado pe-
los pesadelos. Nestes, uma
aranha a atacava, sendo de-
vorada viva.

Foi depois do banho, aju-
dado por uma enfermeira, que
de soslaio viu sua imagem
refletida no espelho. A ara-
nha tinha avançado no tama-
nho, com suas patas percor-
rendo suas costas, quase atin-
gindo o flanco dianteiro. Duas
delas, como que apertassem
seu pescoço. O ferrão ver-
melho enterrava-se nas
jugulares. Não era mais um
pesadelo! Ou era?

chicohanda@yahoo.com.br

OLar Anjo Gabriel man-
tido pela Associação
Espírita Anjo Gabriel

promove no dia 11 de abril em
sua sede em Santana, zona
Norte de São Paulo, o II Fes-
tival Japonês. O evento tem o
objetivo de arrecadar fundos
para a instituição, apresentá-
la para pessoas que ainda não
a conhecem e aumentar a
quantidade de doadores, cujo
valor da contribuição mínima
é de R$ 1,00 por mês. Duran-
te o festival serão realizadas
várias atrações como uma ex-
posição de objetos da cultura
japonesa, apresentações de
Kendô, a arte marcial do sa-
murai, do grupo do Bunkyo,
dança Yosakoi Soran do grupo
Shinsei-ACAL e taikô do gru-
po Shinkyo Daiko. A arreca-
dação será obtida com a ven-
da de comidas típicas japone-
sas como yakissoba, tempurá,
harumaki, sushi, manju, e chur-
rasco.

Além da festa arrecadativa,
a instituição que completa 96
anos este ano, se mantêm com
a venda de roupas, móveis e
eletrodomésticos usados, sebo
e com a contribuição de volun-
tários para ajudar no pagamento
de professores, uniforme e
material escolar e alimentação
das 90 crianças matriculadas.
Em idade pré-escolar as crian-
ças de famílias menos
favorecidas economicamente,
cumprem regime de semi-abri-
go, recebendo educação, saú-
de, alimentação e lazer.

O Lar Anjo Gabriel e sua

mantenedora foram fundados
em 1914, por Joaquim e Caro-
lina Clemente, tendo a associ-
ação uma filial em Santos fun-
dada em 1921. Inicialmente
atendiam as crianças em sua
própria casa, mas a quantida-
de de atendidos crescia dia-a-
dia e assim constituíram sua
primeira sede no bairro do Pa-
raíso. Posteriormente mudou-
se para o Brooklin e como o
atendimento continuava cres-
cendo, necessitou de um espa-
ço maior mudando desta vez
para o Alto de Santana em ju-
lho de 1939, onde permanecem
até hoje. O Lar Anjo Gabriel
foi fundado como abrigo para
crianças órfãs, que eram aco-

lhidas e educadas até que com-
pletassem a maioridade. De-
vido às mudanças nas leis, o
Lar passou a funcionar em re-
gime de semi-internato, aten-
dendo, sempre gratuitamente,
crianças de famílias carentes
que não tinham condições de
criá-las.

Até 2008, o Lar contava
com a ajuda da prefeitura e
conseguia atender 170 crian-
ças. Entretanto com esta par-
ceria, o Lar era obrigado a re-
ceber todas as crianças indi-
cadas pela prefeitura, indepen-
dentemente de serem ou não
da camada mais pobre da po-
pulação. Para continuar funci-
onando de acordo com a sua

filosofia, o Lar decidiu encer-
rar o convênio com a prefeitu-
ra e reiniciar as atividades es-
colares inteiramente sob sua
própria administração. Como
isso acarretou dificuldades fi-
nanceiras, a entidade teve que
buscar alternativas para cami-
nhar com as próprias pernas.

II FESTIVAL JAPONÊS DO LAR
ANJO GABRIEL
QUANDO: DIA 11 DE ABRIL

HORÁRIO: DAS 10H00 ATÉ 16H30
ONDE: LAR ANJO GABRIEL - RUA

CONSELHEIRO MOREIRA DE BARROS, 497
– ALTO DE SANTANA - SÃO PAULO. A 15
MINUTOS DO METRÔ SANTANA.
INFORMAÇÕES: (11) 2973-2727
SITE: WWW.LARANJOGABRIEL.COM.BR

Apresentação de kendô é uma das atrações do Festival Japonês que acontece neste domingo em SP

DIVULGAÇÃO/CBK

Para comemorar o aniver-
sário de Buda a comunidade
nipo-brasileira de Curitiba pro-
move neste fim de semana,
dias 10 e 11 de abril, o “Hana
Matsuri” (Festival das Flores
e Natal Budista do Paraná) no
Centro Cívico, em frente ao
Palácio Iguaçu. No domingo
(dia 10) será realizado o
“Yosakoi Soran Street Fest
2”apresentação da dança mo-
derna dos festivais japoneses.
Este é a segunda vez que este
evento é promovido no Brasil
e contará com a presença de
jovens de São Paulo, Londri-
na, Campo Grande e Curitiba.

O Hana Matsuri começou
a ser promovido em Curitiba
em 2005 sendo esta a 6º edi-

COMUNIDADE/CURITIBA

Festival das Flores comemora aniversário de Buda em Curitiba
ção do evento. Para relembrar
o nascimento de Buda,ou
Sidarta Gautama, que nasceu
em 08 de abril de 566 A.C.,
será feita uma cerimônia para
banhar a imagem do pequeno
Buda. Uma imagem ficará
dentro do Hanamido, um al-
tar ornado com flores que re-
presenta o jardim de Lumbini,
o local onde Buda nasceu, e o
chá lembra a chuva de néctar
que caiu na hora do nascimen-
to. Segundo a lenda, neste dia
uma música celestial ecoou
pelo universo e todos os se-
res que habitavam o mundo
sentiram uma grande bem-
aventurança. Naquele mo-
mento caiu do céu uma suave
chuva de néctar e as flores se

abriram mostrando seu colo-
rido.

Para homenagear este
momento, no sábado (dia 10),
às 13h30, haverá um cortejo
de monges, acólitos e crian-
ças tipicamente vestidas
(ochigosan) que vão carregar
o altar florido do pequeno
Buda até o local onde acon-
tecerá a cerimônia
religiosa.Quando o altar che-
gar no palco será realizado
um culto em louvor ao nasci-
mento de Buda. Após o culto
terá início o ritual Kanbutsue
quando o público poderá ba-
nhar o pequeno Buda com
amachá (chá doce) para pe-
dir saúde, paz e sorte durante
o ano.

Cultura – Durante dois dias
o público também terá a opor-
tunidade de assistir a apresen-
tações culturais (danças e
musicas) e conhecer o arte-
sanato japonês. A festa abre
no sábado, às 11 horas, com a
tradicional praça de alimenta-
ção quando serão vendidos
pratos típicos da culinária ja-
ponesa, como sushi, sashimi,
tempurá, udon, okashi, dora-
yaki, entre outros. A festa en-
cerra no sábado às 22 hs.

No domingo o evento ini-
cia às 11h com a praça da ali-
mentação e apresentações
culturais. Às 15 hs será feita
a apresentação do “Yosakoi
Soran Street Fest2”. A festa
encerra às 21h.
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Thiago Takeshi ganha papel de destaque  em
“Corações Sujos”. E diretor procura 300 figurantes

Através dos olhos de
Miyuki, professora pri-
mária, veremos a his-

tória de um povo milenar, que
escolheu o Brasil para viver.
Ela se apaixona pelo fotógra-
fo Takahashi. Ambos vivem
uma história de amor diferen-
te, de luta e muita compreen-
são. Mas a diferença em “Co-
rações Sujos” é a ambienta-
ção: ela acontece dentro da
colônia japonesa, com a revol-
ta geral do tratamento dado
aos imigrantes japoneses pe-
las autoridades brasileiras. Tra-
ta-se de um filme romântico
com conteúdo histórico e com
muita ação, dirigido pelo con-
sagrado diretor Vicente Amo-
rim, uma produção da Mixer,
baseado no livro homônimo de
Fernando Morais, “Corações
Sujos”. E para a realização
deste filme, a equipe de pro-
dução está em Campinas, des-
de fevereiro, selecionando os
cerca de 300 figurantes, que
farão parte, inclusive alguns
com pequenas falas em japo-
nês.

A seleção está sendo feita
no Instituto Cultural Nipo-Bra-
sileiro de Campinas e na As-
sociação Kenjin Okinawa de
Campinas. E, segundo a pro-
dução, se a meta não for atin-
gida, outras cidades vizinhas
serão visitadas para o preen-
chimento das vagas disponí-
veis.

“Corações Sujos”  retrata
as relações entre os colonos
japoneses no Brasil no pós-
guerra. E mesmo  no momen-
to histórico, no qual oitenta por
cento da já imensa colônia ja-

ponesa no Brasil decide que a
Segunda Guerra, na verdade,
não havia terminado, embora
estivesse em agosto de 1945.
O Brasil vivia o chamado Es-
tado Novo, com Getúlio
Vargas no auge da sua carrei-
ra política. Conta a história,
que o Japão nunca havia per-
dido uma guerra em três mil

anos e, para estes imigrantes,
oprimidos pelo Estado Novo,
numa terra estranha, proibidos
de terem suas próprias esco-
las, ouvir rádio ou de se reunir,
muitos deles lutando para con-
seguir dinheiro suficiente para
voltar ao Japão. A idéia da der-
rota era intolerável. Os poucos
que aceitavam a derrota eram

perseguidos violentamente por
alguns grupos dedicados a di-
vulgar a “verdade” da vitória
japonesa e eram tachados de
traidores - corações sujos.

300 figurantes – Um filme de
época, que conta a história de
um amor entre dois cidadãos de
classe média, que vivem a dura
realidade do pós-guerra dos
dois países  e segundo o diretor
dará margens a várias refle-
xões  para o mundo de hoje, já
que os temas principais são a
intolerância, racismo, funda-
mentalismo e manipulação da
verdade. Segundo Bernardo Sá,
assistente de produção e res-
ponsável pela seleção, no pri-
meiro dia (27 de fevereiro) ca-
dastraram 70 figurantes.

Nos dias de maior movi-
mento do Instituto Cultural
Nipo-Brasileiro de Campinas
(7 e 17 de março) foi um pou-
co mais. O elenco de apoio
também está sendo escolhido,

O ator Thiago Takeshi: Oportunidade e realização de um sonho

DIVULGAÇÃO

que terá, além da caracteriza-
ção, participação de pequenas
falas, em japonês. A filmagem
está prevista entre 12 de abril
e 20 de maio nas fazendas de
Campinas e serão necessári-
os cerca de 300 figurantes.

Paralelamente à seleção, os
ensaios já estão sendo realiza-
dos no Hotel Fazenda Solar
das Andorinhas, em Campinas,
com alguns figurantes de apoio
como Yoriko Yamaguchi, Kenji
Hirai, Aquico Miyamura, Luis
Yabiku, Tadayoshi Iwashima,
Takito Tizuro, Marcelo Higa,
Tieme Konno, entre outros.
Conta o figurante Kensuke
Matsumoto, 64 anos, que “é
emocionante viver a história do
tempo da guerra, mesmo que
seja ensaio, parece real. Não
eram permitidas reuniões de
japoneses e quando havia, sol-
dados brasileiros destruíam
tudo”, disse. Os descendentes
que aqui viviam não acredita-
vam na derrota e nas reuniões,

em reverência ao Imperador,
gritavam “Banzai, Banzai”.
LAO – O publicitário Thiago
Takeshi, formado pela  PUC
Campinas, é modelo fotográ-
fico e participou da campa-
nha publicitária da Oficina do
Estudante em Campinas e  na
Campanha Previdenciária
IBM Brasil. Participou no
elenco de apoio da novela
“Haru e Natsu” da NHK e
agora está no elenco do fil-
me “Corações Sujos”, de
Vicente Amorim. “Este filme
não está sendo só a realiza-
ção de um sonho, mas tam-
bém uma excelente oportuni-
dade para trabalhar junto com
experientes atores, dentre
eles eu destaco Henrique
Kimura e Ricardo Oshiro”,
ressalva Takeshi.

 “Vai ser um marco para a
história da cultura japonesa no
Brasil e também para todos os
artistas orientais. Agradeço ao
diretor Vicente Amorim e a
toda a produção por esta inici-
ativa e talvez seja o início de
grandes oportunidades que
podem surgir para os orientais
especialmente na área de ci-
nema”, conclui. Henrique e Ri-
cardo lideram uma iniciativa,
que está sendo, segundo Ta-
keshi, extremamente produti-
va que é a chamada LAO –
Liga dos Artistas Orientais, que
visa identificar os interessados
artistas, que vão desde atores,
músicos, modelos e dançarinos
e divulgá-los para as agências
do Brasil.

(Célia Kataoka, especial
para o Jornal Nippak)O figurante Kensuke Matsumoto: “É emocionante viver a história”
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VIDA DE MODELO

Fotógrafo Nobuo Takano prepara
brasileiras para o mercado japonês

Apresentar modelos em
início de carreira com
vistas ao crescimento

profissional no mercado de
moda do Japão é o objetivo do
fotógrafo japonês, Nobuo
Michelangelo Takano. Atual-
mente ele está preparando um
editorial com textos e fotos de
três modelos gaúchas para ser
publicado em uma revista de
arte e moda japonesa na qual
deve definir a escolhida em
breve. A escolha da revista que
deve publicar o editorial das
brasileiras vai depender do
editor e da revista que publica
trabalhos similares do fotógra-
fo, ou seja, que envolvam o
meio ambiente insiram as mo-
delos na natureza.

Luz natural, composições
não-convencionais, ambientes
ao ar livre são recursos explo-
rados por Nobuo Takano; ver-
sátil ele capta o perfil do públi-
co que quer atingir e ao mes-
mo tempo tem um lado pesso-
al forte com foco especial no
moderno e no urbano.

O fotógrafo conheceu Ga-
briela Corbani, Julia Ernst (am-
bas da Agência AMZ) e Ro-
berta Kuntzler (Agência
Cherry), através de suas agên-
cias e graças a William Scouter,
um descobridor de talentos
que facilitou as conversações.
“Nos conhecemos e a partir
daí ele apresentou 30 modelos
há duas semanas e escolhi
três”, destaca.

O fotógrafo que escolheu
o trio de modelos gaúcho pe-
las características que se ade-
quam ao mercado japonês de
revistas. “Como elas são jo-
vens alguém tem que ajudar e
apoiar no sentido de incluí-las
no mercado internacional”,
defende. “As meninas são
como pedras de diamante,
inaturas e brutas, após serem
lapidadas elas vão fazer suces-
so e vou ficar contente, consi-
dero-as como minhas filhas”,

afirma.
Nos seus trabalhos, Nobuo

Takano primeiro planeja, e de-
senvolve a página do editorial
para mostrar para os admira-
dores, leitores e pessoas as
suas características de foto-
grafar, que introduz as (os)
modelos com o local onde o
trabalho é realizado, como por
exemplo, uma floresta.

Para ele as modelos não
precisam ser famosas, mas sim
simples; em um dos seus tra-
balhos já realizados ele trans-
forma uma modelo em uma
deusa, uma ninfa contemplan-
do a floresta. “Quero mostrar
o sentimento, a delicadeza da
foto, para as pessoas não olha-
rem apenas a foto, tento trans-
mitir uma nova linguagem com
isso”, explica.

Nobuo Takano informou
que pretende organizar uma
exposição ainda sem data pre-
vista em Tóquio; por outro lado
a sua mostra sobre o Cente-
nário foi realizada na Mitsui
Galery em 2008 sendo visita-
da por 1800 pessoas.

Modelos – Para a catarinen-
se Gabriela Corbani de 18
anos, de Joaçaba (SC), é mui-
to bom ser clicada pelo fotó-
grafo, dessa forma ganhará
experiências novas com
Nobuo Takano, que facilitará
a sua entrada no mercado in-
ternacional. Idéia semelhante
é defendida pela gaúcha Julia
Ernst, de 14 anos, de Novo
Hamburgo (RS), ao dizer ser
muito bom em ter sido esco-
lhida por ele, o que vai ajudar
a entrar no mercado de traba-
lho. De acordo com a também
gaúcha Roberta Kuntzler, de
14 anos, de Campo Novo
(RS), será uma experiência
nova e importante, pois cada
trabalho feito pelo fotógrafo
serão conhecimentos a mais
que ganhará.

Perfil – Nascido no Japão,
Nobuo Takano se mudou para
o Brasil aos 13 anos de idade.
Trabalhou como repórter foto-
gráfico durante os anos 70, ten-
do se formado em design de
fotografia na Escola Paname-

ricana, em 1979. Voltou para
o Japão em 1990, onde desde
então realiza trabalhos publici-
tários e editorias para revistas.
Há 38 anos atuando na área
ele têm trabalhos publicados
nas revistas Vogue, Marie
Claire, Nova, Cláudia, Mane-
quim e Capricho. Várias pes-
soas ficaram famosas por con-
ta do trabalho do fotógrafo,
entre elas Cláudia Liz, quando
fotografou para a Capricho e
a dona da L’Equipe Agence em
São Paulo, Lika Kohlrausch.
Hoje é conhecido e atua tam-
bém no circuito internacional
da moda Paris/Nova York/Tó-
quio/São Paulo. Na capital pau-
lista o fotógrafo conta com a
ajuda de um assistente, o mo-
delo Thiago Detofol.

(Afonso José de Sousa)

O fotógrafo japonês Nobuo Takano (c) com as modelos brasileiras; à esqurda o assistente Thiago

JORNAL NIPPAK

MISS NIKKEI PAN-AMAZÔNIA

Inscrições para concurso
prosseguem até esta sexta (9)

A Associação Pan-Ama-
zônia Nipo-Brasileira (Apanb)
informa que as inscrições para
o Concurso Miss Nikkei Pan-
Amazônia 2010 prosseguem
até o dia 9 de abril. O concur-
so irá eleger a representante
que sintetiza a importante par-
ticipação e luta da mulher
nikkei e a miscigenação de dois
povos: Brasil e Japão, ao lon-

go de sua história nesta região.
O evento visa contribuir para

maior integração e compreen-
são da comunidade nipo-brasi-
leira através da valorização da
sua cultura, tradições e diferen-
ças, consolidando a atuação
feminina nikkei na sociedade
paraense. O concurso Miss
Nikkei Pan Amazônia 2010
acontecerá na sede da Apanb.

DIVULGAÇÃO

Concurso selecionará representante para o Miss Nikkei
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AVIAÇÃO

ANA e Continental Airlines
iniciam voos entre EUA e Japão

*MARCOS MORITA

A associação entre Insinu-
ante e Ricardo Eletro, ocorri-
da na semana passada, cria
mais um gigante nas linhas
branca e marrom. O novo gru-
po será uma pedra no sapato
de Abílio Diniz, presente em
regiões ainda pouco explora-
das pelo conglomerado paulis-
ta. O movimento estratégico
era algo esperado, num setor
em que a concentração tem se
tornado regra.

Os próximos capítulos se-
rão lugar comum. Comparti-
lhamento de depósitos, frotas
de caminhões, agências de
publicidade e sistemas, conso-
lidação de lojas próximas,
redesenho organizacional.
Tudo em prol da economia de
escopo. Em linhas gerais, mais
trabalho e responsabilidade
para quem continua - pelo
mesmo salário.

Em paralelo, compradores
pressionarão fornecedores de
produtos e serviços por meno-
res preços e melhores condi-
ções comerciais. Maiores e
mais poderosos, utilizarão o
poder de barganha proporcio-
nado por sua escala como ins-
trumento de negociação. Não
estar presente nas gôndolas
destas corporações é algo im-
pensável, por pior que sejam
as condições.

Um ponto ainda pouco dis-
cutido se refere à revolução
que estes megavarejistas têm
causado aos canais de distri-
buição. O modelo aprendido
em sala de aula e constante
dos livros didáticos: fabricante
» atacadista » varejista » con-
sumidor final, têm sido cada
vez mais subvertido através de
estratégias híbridas para aten-
der o mercado.

Na abordagem convencio-
nal era o fabricante quem di-
tava as regras e políticas co-
merciais. O poder estava à
jusante da cadeia. Grandes
fabricantes vendiam para mé-
dios atacadistas que vendiam
para pequenos comerciantes a
montante. Ainda presente em
alguns setores, inexiste no va-
rejo brasileiro, o qual tem re-
plicado o modelo criado por
Sam Walton, fundador do
Walmart.

Com a divisão do poder a
jusante e a montante, os ata-
cadistas, distribuidores e
revendedores foram pressio-
nados a reduzir seu campo de

atuação. Mercados concentra-
dos tornaram possível aos fa-
bricantes pular um passo na
cadeia, vendendo diretamente
aos exigentes clientes a mon-
tante, única forma de preser-
var suas margens.

Empreendedores têm mu-
dado o foco de suas ativida-
des do comércio para a pres-
tação de serviços. Com maior
poder de barganha e capital de
giro, os grandes varejistas ofe-
recem preços e prazos de pa-
gamento inexequíveis a peque-
na e a média empresa.

Apesar das ameaças, o
novo cenário traz algumas
oportunidades aos empresári-
os que souberem construir e
explorar parcerias.

Diversos produtos comer-
cializados nestas redes neces-
sitam de instalação, manuten-
ção e assistência técnica, pres-
tados em geral por empresas
locais de pequeno e médio por-
te. As vendas online por sua
vez ampliaram ainda mais as
fronteiras de Abílio e Ricardo.
Para entregar dentro do pra-
zo, item fundamental nesta
modalidade, necessitam de
parceiros logísticos com expe-
riência e conhecimento em dis-
tribuição.

O mercado é crescente e
promissor. Coloque na mesma
cesta o poder de compra da
nova classe média, a concen-
tração no varejo, o comércio
online e os novos lançamentos
dos fabricantes.  Apesar de
magoado por não ter sido con-
vidado para o jantar, chegar
para a sobremesa não é assim
tão ruim.  Como tudo na vida,
o importante é ser flexível e ter
jogo de cintura.

*Marcos Morita é mestre em Admi-
nistração de Empresas e professor da
Universidade Mackenzie. Especialis-
ta em estratégias empresariais, é co-
lunista, palestrante e consultor de
negócios. Há mais de quinze anos atua
como executivo em empresas
m u l t i n a c i o n a i s . C o n t a t o :
professor@marcosmorita.com.br /
www.marcosmorita.com.br

ARTIGO

Insinuante e Ricardo Eletro: a
nova ordem do varejo brasileiro

Um acordo de codeshare
firmado entre a com
panhia aérea japonesa

All Nippon Airways (ANA) e
a norte-americana Continental
Airlines inaugurou no dia 28 de
março uma nova rota de vôos
entre os Estados Unidos e Ja-
pão. Esta é a primeira vez que
as duas empresas assinam um
acordo de codeshare que pos-
sibilitará viagens mais conve-
nientes para os clientes das
duas empresas. Os passagei-
ros americanos terão acesso
aos vôos da ANA por meio dos
vôos da Continental para pon-
tos de entrada incluindo Los
Angeles, São Francisco e Chi-
cago, que oferecem conexões
com os vôos da ANA que par-
tem para o Japão. Os núme-
ros dos vôos estão sujeitos a
alteração sem aviso prévio.

Também serão oferecidas
conexões entre os vôos da
Continental partindo de
Houston e Nova York/Newark
para Tóquio/Narita com os
vôos da ANA para outros des-
tinos no Japão, como Nagoya,
Osaka, Fukuoka e Okinawa.
“Trabalhando em parceria com
a Continental Airlines, as re-
des de ambas as companhias
poderão ser expandidas e, jun-
tas, poderemos oferecer aos
nossos valiosos clientes uma
maior variedade de opções de
vôo entre a Ásia e os Estados
Unidos”, assegurou o presiden-
te e CEO da ANA, Shinichiro
Ito. O presidente e CEO da
Continental Airlines, Jeff
Smisek destaca que o acordo
entre a ANA e a Continental
melhora a relação estabeleci-
da entre as duas empresas ao
ingressar na Star Alliance.
“Esperamos estreitar ainda
mais o nosso relacionamento

Atendendo à demanda dos
consumidores que buscam pro-
dutos ambientalmente respon-
sáveis e sentem a necessida-
de de contribuir com uma so-
ciedade sustentável, a Sony
traz ao Brasil um netbook ino-
vador, o Vaio W Eco (VPC-
W210AB/WI), que, além de
oferecer tudo o que o consu-
midor precisa para uso diário,
apresenta uma cadeia de com-
posição e funcionamento com
impacto ambiental reduzido.

O novo mini notebook tem
80% das peças plásticas fei-
tas com material reciclado, a
partir de CDs e DVDs descar-
tados. Essas mídias passam
por um processo industrial,
onde são trituradas e lavadas,
para serem integradas ao ma-
terial virgem. Além disso, o
produto possui manual de ins-
truções eletrônico, o que resul-
ta em uma redução de 70% no
uso de papel.

Outro grande diferencial é
a embalagem do produto. A
tradicional caixa de papelão foi
substituída por uma moderna
bolsa de transporte, feita com
tecido produzido a partir da
reciclagem de garrafas pet. A
substituição da caixa de pape-
lão, além de reduzir o uso de
papel e plástico, otimiza o
transporte do produto e con-

nar um bonito e moderno aces-
sório, confere ainda mais por-
tabilidade ao netbook. Com vi-
sual jovem e clean é uma das
apostas da marca para o seg-
mento.

Neutralização – “Para auxi-
liar no ciclo ecológico, o novo
Vaio W Eco será comercializa-
do somente em lojas físicas, em
que o consumidor retirará o
produto diretamente no case,
evitando uso adicional de cai-
xas de papelão para o trans-
porte. Além disso, todo o ma-
terial de merchandising foi de-
senvolvido com produto
reciclado ou de origem com-
provada”, complementa Willen
Puccinelli, gerente de produto
da linha Vaio da Sony Brasil.

O evento de lançamento do
produto será neutralizado com
o plantio de árvores pela em-
presa Oficina do Carbono.
Serão plantadas dez árvores,
o que caracteriza quase uma
árvore a cada três participan-
tes presentes no local. Além da
neutralização, a ação caracte-
riza uma atitude socioambiental
de grande importância.

O preço sugerido é R$
2.099,00 e o produto pode ser
comprado nas lojas Sony Style,
10 unidades da Fast Shop,
Fnac e Miami Store.

NOVIDADES

Sony lança no mercado seu primeiro netbook ecológico

sequentemente reduz a emis-
são de CO2 proveniente dos
veículos que realizam as entre-
gas dos equipamentos.

“Criamos uma bolsa 100%
feita de materiais reciclados.
Isso aumentou em 20% a efi-
ciência de transporte do mo-
delo, pois ocupa menos espa-
ço e reduz os gastos com com-
bustível, já que a logística pode
ser feita de forma mais rápi-
da. O modelo forma um ciclo
verde, que vai desde a cadeia
de produção até a de distribui-
ção”, afirma Francisco Simon,
gerente de marketing e vendas
da linha Vaio da Sony Brasil.

O produto está disponível

na cor branca, tem tela de 10,1
polegadas, memória de 2GB e
disco rígido de 320GB. O sis-
tema operacional disponível é
o Windows 7® Starter Edition,
tem Bluetooth e wi-fi integra-
dos, com bateria de até 3,5
horas de duração. O modelo
faz parte da série W, a primei-
ra linha de netbooks da marca
no Brasil, que agora ganha um
reforço ecológico.

O lançamento também
chama atenção pelo design.
Com apenas 1,19 kg, tem tex-
tura diferenciada e detalhes na
cor verde. Suas teclas são con-
fortáveis e espaçadas. E o
case exclusivo, além de se tor-

DIVULGAÇÃO

Netbook tem 80% das peças feitas com material reciclado

com a ANA através do nosso
plano de joint venture no Pací-
fico”, afirma.

O anúncio representa a pri-
meira fase do acordo de
codeshare entre as duas com-
panhias que esperam expandir
o serviço para oferecer aos
clientes as opções mais con-
venientes possíveis. Com ope-
rações desde 1997 no Brasil,
a Continental oferece hoje três
vôos diários: São Paulo tendo
como destino o Aeroporto In-
ternacional de Newark em
Nova York, São Paulo com
destino a Houston, no Texas,
e também Rio de Janeiro com
destino a Houston.

ANA – A All Nippon Airways
é uma empresa japonesa líder
no setor de transportes aéreos
e décima maior companhia aé-
rea em número de passageiros
embarcados, de acordo com o

ranking do IATA. A ANA
transporta quase 50 milhões de
passageiros todos os anos para
52 destinos no Japão e 26 cida-
des na Ásia, Europa e Estados
Unidos, através da sua frota de
214 aeronaves. A companhia foi
a primeira a operar as aerona-
ves Boeing 787 Dreamliner e
Mitsubishi Regional Jet. A em-
presa foi premiada em todas as
categorias pelos seus produtos
e serviços foi eleita Companhia
Aérea do Ano em 2007 pela Air
Transport World Magazines,
além de ter entrado para a Star
Alliance em 1999 e comemo-
rado o seu 10º ano como mem-
bro da organização em outubro.

Continental – A Continental
Airlines é a quinta maior com-
panhia aérea do mundo e junto
com a Continental Express e
Continental Connection, ofere-
ce mais de 2.500 vôos diários

nas Américas, Europa e Ásia,
com 133 destinos domésticos e
135 internacionais. A empresa
é um membro da Star Alliance,
programa que possui um total
de 19.700 vôos diários para
1.077 aeroportos em 175 paí-
ses através das suas 26 com-
panhias aéreas integrantes.
Com mais de 41.000 funcioná-
rios, a companhia têm centros
de conexões em Nova York,
Houston, Cleveland e Guam, e
juntamente com seus parceiros
regionais, transporta cerca de
63 milhões de passageiros por
ano. A empresa norte-america-
na constantemente ganha prê-
mios e elogios da crítica pelo
seu funcionamento e sua cultu-
ra corporativa. Pelo nono ano
consecutivo, a revista Fortune
nomeou a Continental como: “A
primeira companhia área mais
admirada do mundo” em sua
lista de 2009.

DIVULGAÇÃO

Acordo inédito entre as duas empresas possibilitará viagens mais convenientes para os clientes

RECALL

Honda convoca proprietários
da NXR 150 Bros e XRE 300

A Moto Honda da Amazô-
nia convoca os proprietários das
motocicletas NXR 150 Bros
(modelos 2009 e 2010, a gaso-
lina) e XRE 300 (modelo 2010)
a comparecerem a uma con-
cessionária Honda para a subs-
tituição gratuita do corpo do
acelerador de sua motocicleta.

Algumas unidades podem
apresentar um retorno lento do

acelerador, podendo levar à
perda de controle da motoci-
cleta, com eventual queda.

A Honda sugere o agenda-
mento prévio com a concessi-
onária de preferência do pro-
prietário. Os endereços e te-
lefones podem ser obtidos
pelo telefone 0800 77 05 125
ou pela internet, no site
www.honda.com.br.

DIVULGAÇÃO

Algumas motos podem apresentar retorno lento

C H A S S I S
NXR 150 Bros KS (gasolina) - ano 2009 –

Chassi: 9C2KD04309R000021 a 9C2KD04309R801325
NXR 150 Bros KS (gasolina) - ano 2010 –

Chassi: 9C2KD0430AR000001 a 9C2KD0430AR003552
NXR 150 Bros ES (gasolina) - ano 2009 –

Chassi: 9C2KD04209R000030 a 9C2KD04209R507205
NXR 150 Bros ESD (gasolina) - ano 2009 –

Chassi: 9C2KD04109R000044 a 9C2KD04109R028654
XRE 300 (sem ABS) - ano 2010 –

Chassi: 9C2ND0910AR000045 a 9C2ND0910AR021166
XRE 300 (com ABS) - ano 2010 –

Chassi: 9C2ND0920AR000046 a 9C2ND0920AR003279
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NATAÇÃO

Poliana Okimoto vence primeira prova pelo
Corinthians e já treina para o Mundial

GINÁSTICA

Sérgio Sasaki disputa a Copa
do Mundo de Paris

O ginasta nikkei Sérgio Sa-
saki disputa neste fim de se-
mana (10 e 11), em Paris, na
França, a segunda etapa da
Copa do Mundo de Ginástica
Artística. A equipe brasileira
será representada ainda pelo
tetracampeão da Copa do
Mundo no solo, Diego Hypolito,
e mais Vitor Rosa e Arthur
Zanetti, além de Bruna Leal e
Priscila Cobello.

Segundo Diego Hypolito,
que irá apresentar uma série
com alto grau de dificuldade,
“a meta é chegar à final do
solo e do salto, mas o grande
objetivo é acertar a série”. O
ginasta antecipou que o salto
será semelhante ao realizado
nos Jogos Sul-Americanos, em
Medelinj, na Colômbia, mas
terá 180 graus a mais no mes-
mo eixo do que a série que lhe
deu o ouro.

O atleta também está na
torcida pelos companheiros de

equipe, que, a exemplo dele,
brilharam nos Jogos Sul-Ame-
ricanos. Arthur Zanetti ganhou
o ouro nas argolas. Sérgio Sa-
saki ficou com a prata no salto
e Vitor Rosa faturou o bronze
no solo. “Disputar esta etapa
da Copa do Mundo será uma
experiência importante para
todos eles. Torço para que
executem suas séries com per-
feição e entrem na briga por
medalhas”, afirmou.

No feminino, as jovens
Bruna Leal e Priscila Cobello
também se destacaram nos
Jogos Sul-Americanos. Além
do ouro por equipes, Bruna
faturou a prata no individual
geral, na trave e no solo e um
bronze nas barras assimétri-
cas. Já Priscila Cobello ficou
com o bronze no individual ge-
ral. As atletas participam da
Copa do Mundo de Paris em
busca de mais experiência e
bons resultados.

O ginasta Sergio Sasaki compete neste fim de semana em Paris

DIVULGAÇÃO

Contratada pelo Corin-
thians no último dia 6
de março a maratonista

aquática Poliana Okimoto nem
bem conquistou o tri-campeo-
nato da Travessia dos Fortes
domingo passado (dia 4 de
abril), tradicional prova de
maratona aquática disputada
entre as praias de Copacaba-
na e Leme, no Rio de Janeiro
e já treina para disputar a Ma-
ratona Aquática Sabesp. Com-
petição essa que acontecerá
neste domingo (11) – com lar-
gada na represa Billings, Par-
que Estoril, em São Bernardo
do Campo. Com o triunfo na
disputa carioca a campeã da
Copa do Mundo de Maratona
Aquática de 2009 brilhou e re-
petiu os feitos de 2005 e 2009.
Com a camisa do Timão,
Poliana Okimoto concedeu
entrevista exclusiva ao Jornal
Nippak, após uma sessão de
treinos no clube onde falou
sobre a negociação, a conquis-
ta do sonho de retornar ao clu-
be do coração e as Olimpía-
das.

Na Travessia dos Fortes, a
primeira competição como atle-
ta do Corinthians, Poliana Oki-
moto completou o percurso de
3,8 quilômetros em 39 minutos
e 25 segundos, superando Ana
Marcella Cunha, a segunda
colocada com o tempo de
39min38, seguida por Betina
Lorscheitter na terceira posição
com a marca de 42min24. A
prova contou com a parceria da
Sabesp, do Governo do Esta-
do, da Prefeitura de São Ber-
nardo, Speedo, Gold Nutrition
e Sufresh. “Estamos treinando
já visando o Campeonato Mun-

equipe de natação do Parque
São Jorge Poliana Okimoto de
27 anos assinou contrato com
o clube até dezembro de 2012
podendo ser renovado até o fim
de 2016. A contratação da
maratonista nikkei que compe-
tia antes pelo Clube Pinheiros,
é mais uma iniciativa da direto-
ria do Timão em seu projeto de
esportes olímpicos, para forta-
lecer outras modalidades do
clube neste ano, quando a agre-
miação comemora o centená-
rio de fundação.

Retorno – A recordista bra-
sileira dos 800 m livres disse
que está super feliz em voltar
ao clube que a despontou na
carreira e ver que o Corinthi-
ans está bem estruturado, com
uma mentalidade diferente, a
natação melhor sob a coorde-
nação técnica de Carlos Ma-
teus e do diretor de Esportes
Aquáticos Fernando Alba que
para ela estão fazendo um óti-
mo trabalho para reerguer a
natação corintiana. “Foi no clu-
be que comecei a treinar pra
valer na natação, está sendo
muito bom voltar para cá, pen-
sar em novos títulos, vai ser
uma parceria muito boa e in-
teressante”, ressaltou ela ao
completar que a proposta co-
incidiu com o que necessitava
e foi oferecido pela diretoria,
não tão boa financeiramente
porque teve outras propostas
melhores. “Foi uma oferta que
calhou com tudo o que eu pre-
cisava no momento que era a
estrutura do clube, lá em San-
tos eu não estava bem com
piscina, cada dia que acordá-
vamos tinha que pensar em

qual delas ia treinar, não esta-
va legal o nosso esquema lá,
já estávamos pensando em
sair. A estrutura do Corinthi-
ans tem uma piscina olímpica
de 50 metros e mais duas
semi-olímpicas, além de poder
morar perto dos meus pais que
me apoiaram”, explica.

Sobre a semelhança de o
seu contrato poder ser esten-
dido até o final de 2016, ano
de Olimpíadas, Poliana Oki-
moto comentou que isso dá
mais tranqüilidade para o atle-
ta e para o clube que oferece-
rá a estrutura e apoio; e quan-
do iniciar um novo ciclo olím-
pico, até 2016 vai conversar
para ver se pode renovar o
contrato. “O interesse de clu-
bes futebol pela natação vai
popularizar mais o esporte,
acho que se conseguirmos tra-
zer um pouquinho do público
do futebol para a natação vai
ser muito bom. A natação pre-
cisa de mais clubes, abrir um
pouco mais o leque para os
atletas escolher os locais que
querem treinar. No Corinthians
a natação já tem uma tradição
grande – é claro que o futebol
vai ser sempre mais comenta-
do –, o que vai facilitar a vinda
de novos atletas para cá”, es-
clarece.

Eleita por duas vezes con-
secutivas como melhor
maratonista aquática no Bra-
sil pelo Comitê Olímpico Bra-
sileiro (COB), hoje ela é trei-
nada por Ricardo Cintra que
também é seu marido. São dez
sessões de treinos por sema-
na de segunda-feira a sábado,
quarta-feira descansa um pe-
ríodo e domingo não tem trei-

no, uma rotina, segundo ela,
bem puxada. “São dois treinos
por dia, o Ricardo é bem exi-
gente, exige de mim 100% nos
treinos, tem que ser assim. Sou
super dedicada, não deixo
qualquer coisa me abater, gos-
to de treinar, amo a natação,
esse esporte é o que une a
gente e fora d’água somos
muitos felizes como casal e
marido e mulher”, adianta.

Clássico – Poliana Okimoto
foi apresentada para a torcida
do Corinthians antes do início
do clássico contra o São Pau-
lo pelo Campeonato Paulista
realizado no Pacaembu no dia
28 de março, quando espera-
va receber a camisa do ata-
cante Ronaldo, que para ela é
um exemplo de vida, de dedi-
cação, principalmente de supe-
ração. Teve vários tropeços na
vida, conseguiu se reerguer e
quando menos esperava está
fazendo o que mais gosta. “Eu
quero muito que o Corinthians
ganhe sempre os jogos, sou
corintiana e entendi que na-
quele momento era melhor que
os jogadores se concentras-
sem, fizessem um bom jogo e
fizeram, fui pé quente pelo
menos. A minha exposição
nesse dia foi ótima para a na-
tação e para uma nadadora se
apresentar no Pacaembu e ser
homenageada; um fato que os
nadadores nunca pensaram
que pudesse acontecer, comi-
go muito menos ainda. Sendo
corintiana e vendo a torcida me
aplaudindo de pé quando en-
trava no campo foi muito emo-
cionante”, revela.

(Afonso José de Sousa)

dial que acontecerá em julho no
Canadá. Acabamos de voltar
de um treinamento super forte
na altitude de São Luís de
Potosí, no México. Descansei
para a Travessia dos Fortes que
é muito importante, por ser uma
festa da maratona aquática e
passar ao vivo na Rede Globo,
é uma exposição muito boa que
temos, a oportunidade para
mostrar o nosso trabalho”, des-
taca.

Na Maratona Aquática
Sabesp a maratonista afirmou
que será a sua primeira parti-
cipação na competição que
considera muito boa porque
será realizada em águas frias,
nas mesmas condições que

encontrará no campeonato
mundial. “O meu objetivo prin-
cipal neste ano é ganhar uma
medalha nas provas de cinco
e dez quilômetros do mundial
que com certeza vai servir
como preparativo para as pró-
ximas Olimpíadas. Entramos
em um ciclo olímpico visando
todas as competições pensan-
do na Olimpíada. O mundial
será a última disputa aquática
até a Olimpíada e o ano que
vem terá o Campeonato Mun-
dial de Desportos Aquáticos
na China e vai ser seletiva
olímpica, será uma oportunida-
de de nadar bem com todas as
outras nadadoras”, avalia.

Como mais novo reforço da

Com uma convincente vi-
tória sobre o Gecebs por 11  a
1, a equipe de Marília sagrou-
se campeã da 14ª Taça Brasil
de Beisebol Interclubes Pré-
Infantil. A competição foi rea-
lizada nos dias 3 e 4 de abril,
nos campos da Acema (Asso-
ciação Cultural e Esportiva de
Maringá). A competição reu-
niu 16 equipes: Atibaia, Bas-
tos, Coopercotia, Gecebs, Gi-
gante, Ibiúna, Londrina, Marí-
lia, Maringá, Mirandópolis,
Naviraí, Nikkei Curitiba, Nip-
pon Blue Jays, Paraná Clube,
Pereira Barreto e Presidente
Prudente.A terceira colocação
ficou com a equipe do Gigan-
te, seguida por Naviraí. O atle-
ta Fábio Anzai, de Marília, foi
eleito o Melhor Jogador e o
Melhor Arremessador da com-
petição. Já Erick Iwahashi, do
Gigante, foi eleito o Jogador
Mais Esforçado.

Softbol – Neste fim de sema-
na (dias 10 e 11 abril), no Nip-
pon Country Club, em Arujá
(SP),acontece a 7ª edição da
Taça Brasil de Softbol Inter-
clubes Adulto. O torneio deve
reunir oito equipes: Atibaia,
Coopercotia, Guarulhos, Nip-
pon Blue Jays, Marília, São
Paulo, Gecebs/Gigante e Cen-
tral/Nikkey (Curitiba).

BEISEBOL

Marília é campeã da Taça Brasil Interclubes Pré Infantil
PREMIAÇÃO
INDIVIDUAL

1º Melhor Rebatedor: Fabio Anzai
(Marilia)
2º Melhor Rebatedor: Gustavo
Yagi (Gecebs)
3º Melhor Rebatedor: Pedro
Hipólito (Marilia)
Melhor Empurrador de Carrei-
ras: Gustavo K. Takara (Gecebs)
Melhor Conquistador de Carrei-
ras: Ciro Higashi (Gecebs)
Rei do Quadrangular: Pedro H.
Irikura (Nippon Blue Jays)
2º Rei do Quadrangular: Nicolas
Guilhermino (Mirandópolis)
Melhor Roubador de Bases: Jose
H. Oliveira (Marilia)
Melhor Arremessador: Fabio
Anzai (Marilia)
Arremessador Destaque: Gusta-
vo K. Takara (Gecebs)
Melhor Receptor: Heitor Ananias
(Marilia)
Melhor Defensor Interno: Jose H.
Oliveira (Marilia)
Melhor Defensor Externo:
Wesley Benites (Navirai)
Jogador Mais Esforçado: Erick
Iwahashi (Gigante)
Melhor Jogador Campeonato:
Fábio Anzai (Marilia)
Técnico Campeão: Andre Mizoti
(Marilia)
Jogador Destaque Prata: Ronal-
do Cardoso (P. Barreto)
Jogador Destaque Bronze:
Helton H. Niizu (Mirandópolis)
Jogador Destaque Incentivo: Bru-
no Cardoso (Londrina)

CLASSIFICAÇÃO
FINAL

Marilia – Campeão Ouro
Gecebs – Vice Campeão Ouro
Gigante – 3º Lugar Ouro
Navirai – 4º Lugar Ouro
P. Barreto – Campeão Prata
Bastos – Vice Campeão Prata
Maringa – 3º  Lugar Prata
Coopercotia – 4º Lugar Prata
Mirandópolis – Campeão Bronze
Nippon Bj- Vice Campeão Bronze
P. Prudente – 3º Lugar Bronze
Atibaia – 4º Lugar Bronze
Londrina – Campeão Incentivo
Ibiuna – Vice Campeão Incentivo
Nikkei Ctb – 3º Lugar Incentivo
Parana Cl. – 4º Lugar Incentivo

RESULTADOS
03/04 (domingo)

Chave Ouro
Gigante 00x04 Marilia
Navirai 01x14 Gecebs
Gecebs 01x11 Marilia -

Final Ouro
Chave Prata

Bastos 07x02 Coopercotia
Maringa 00x06 P. Barreto
P. Barreto 06x01 Bastos -

Final Prata
Chave Bronze

P. Prudente 01x04 Mirandopolis
Atibaia 03x06 Nippon Blue Jays

Mirandopolis 08x07 Nippon
Blue Jays - Final Bronze

Chave Incentivo
Parana Clube 02x03

Nikkei Curitiba 11x12 Londrina
Ibiuna 03x08 Londrina -

Final Incentivo

Categoria pré-infantil de Marília conquistou o título da Taça Brasil

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A nadadora Poliana Okimoto com o marido/treinador, Ricardo Cintra
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COMUNIDADE

Com atrações para todos os públicos, 5ª edição do
Nikkey Matsuri espera recorde de visitantes

OFestival Nikkey Ma-
tsuri, tradicional even-
to de cultura japone-

sa e que este ano chega a sua
quinta edição, será realizado
nos dias 24 e 25 de abril, no
Clube Escola Jardim São Pau-
lo. Nos dois dias de realiza-
ção, das 10 às 20 horas, o Fes-
tival contará com apresenta-
ções de odori e taikô, com as
presenças dos principais gru-
pos do país, como o Requios
Gueinou Doukokai,o Ryukyu
Koku Matsuri Daiko Brasil e
o Himawari Taikô, além de
música, kendô, ninjutsu (arte
dos ninjas), oficinas de artes
como origami e kirigami,
cosplay e outras manifesta-
ções da cultura japonesa.

Na parte artística, estão
confirmadas as presenças de
intérpretes consagrados da
comunidade nipo-brasileira
como Joe Hirata entre outros.
As apresentações de odori,
taiko, artes marciais (kendô e
ninjutsu), koto e shamissen
(instrumentos musicais),
cosplay, ao lado de consagra-
dos intérpretes da comunida-
de, são outros atrativos para
que um grande público, de to-
das as idades e nacionalidades,

A exemplo das edições anteriores, crianças ganharão espaço especial no Nikkey Matsuri

FRAN ROJAS

maki, okinawa sobá e delicias
brasileiras como pastel e san-
duíches especiais. A seção de
doces estará recheada de gu-
loseimas japonesas e brasilei-
ras como sucos naturais, açaí
e sorvetes.

Como nos anos anteriores,
o Festival contará com a “Bar-
raca do Bem” (de arrecada-
ção de alimentos não perecí-
veis) e participação das qua-
tro entidades assistenciais da
comunidade nipo-brasileira
Yassuragui Home, Kibô no Iê,
Ikoi no Sono e Kodomo no
Sono. Além disso, a Soho Hair
International disponibilizará
uma numerosa equipe de pro-
fissionais para corte de cabelo
a preços populares. A arreca-
dação dessa ação será inte-
gralmente destinada a entida-
des assistenciais indicadas
pela Comissão Organizadora e
pelo Clube Escola Jardim São
Paulo.

Na edição anterior, a ren-
da do “Soho Solidário” foi des-
tinada ao Yassurague Home e
ao Espaço Vida, entidade as-
sistencial da zona Norte da
Capital. As quatro entidades
assistenciais da comunidade
nipo-brasileira (Yassurague
Home, Kibô no Iê, Kodomo no
Sono Ikoi no Sono), como nos
anos anteriores, prometem
muitas novidades nas seções
de gastronomia e artesanato.

Público – Na última edição,
em abril de 2009, o Festival le-
vou cerca de 30 mil pessoas
nos dois dias de realização, no
Clube Escola Jardim São Pau-
lo. “A expectativa da comis-
são organizadora é que o Fes-
tival Nikkey Matsuri 2010 te-
nha público recorde; isto é,

mantenha a tendência das edi-
ções anteriores”, destaca o
presidente, Toshiaki Tamae.

O lançamento do 5º Nik-
key Matsuri ocorreu no dia 23
de fevereiro, em concorrido
coquetel, com a presença de
dirigentes da comunidade
nipo-brasileira, empresários,
jornalistas e parceiros, no sa-
lão nobre do Bunkyo, na Li-
berdade. As apresentações de
taikô no Festival Nikkey Ma-
tsuri são tema da exposição
fotográfica “Taikô ensaio fo-
tográfico de tambores japone-
ses no Nikkey Matsuri”, que
neste mês estará na estação
Largo Treze, no centro de
Santo Amaro. A mostra, que
conta com os trabalhos de
Fran Rojas, já esteve nas es-
tações Jardim São Paulo e
Ana Rosa.

Organização – O Nikkey Ma-
tsuri é organizado pelas seguin-
tes entidades nikkeis: Acet –
Associação Cultural e Esporti-
va Tucuruvi, ACEOVM – As-
sociação Cultural e Esportiva
Okinawa Santa Maria, Acenbi
– Associação Cultural e Espor-
tiva Nipo-brasileira Imirim, As-
sociação Cultural e Esportiva
Nipo-brasileira Vila Nova Ca-
choeirinha, Associação Cultu-
ral e Esportiva Campo Limpo,
Uceg – União Cultural e Es-
portiva Guarulhense, ANC –
Anhanguera Nikkei Clube e
São Paulo Gigante Beisebol e
Softbol Clube.

5º FESTIVAL NIKKEY MATSURI
QUANDO: DIAS 24 E 25 DE ABRIL

ONDE: CLUBE ESCOLA JARDIM SÃO

PAULO (RUA VIRI, 425 – AO LADO DA

ESTAÇÃO DO METRÔ)
ENTRADA FRANCA

Festival contará com apresentação de danças típicas: atrações para público de todas as idades

mentação, organizada pelas
entidades promotoras, é um
atrativo à parte. A questão do
cardápio é levada tão a sério
que ele é decidido por uma co-
missão.

Todos os anos, cada vez
mais, milhares de moradores e
trabalhadores de todas as par-
tes da cidade se deslocam até
o Festival para assistirem às
apresentações de palco e sa-
borear iguarias como sushi,
tempurá, udon e yakissoba.

Na última edição, o yakis-
soba manteve a dianteira como
o prato preferido do público,
seguido do tempurá e do tema-
ki, uma novidade cada vez mais
aprovada pelo público jovem.

Na praça de alimentação,
o festival Nikkey Matsuri terá
ainda iguarias que são conhe-
cidas do público, como haru-

possa apreciar essas manifes-
tações em um ambiente fami-
liar, decorado com temas da
rica cultura japonesa.

O público terá a oportuni-
dade de interagir em ativida-
des como oficinas e workshops
de origami, shodo, anime man-
gá e ikebana. Nas salas inter-

nas do Clube Escola, haverá
mostras e exposições de fotos
e peças do acervo do Consu-
lado Geral do Japão, Fundação
Japão e Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social).

Gastronomia – A praça da ali-


