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William Woo muda de partido para
concorrer a uma vaga no Senado

JORNAL NIPPAK

MUSEU MANABU MA-
BE – Ao assinar um convê-
nio liberando investimentos de
R$ 2 milhões garantindo a
continuidade das obras para
a criação do Museu de Arte
Moderna Nipo-Brasileiro
—–––––––––——–––––––––—–––––––––——–––––––—–––––––––––––——–––––––––—––—–| págs 02 e  04
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Nikkeis manifestam apoio a
Rui Fragoso para OAB-SP

No dia 17 de novembro, cer-
ca de 160 mil advogados ap-
tos a votar vão às urnas para
escolher o próximo presidente
da OAB-SP (Ordem dos
Advogados do Brasil – Se-
ção São Paulo) para o biênio
2010-2012. Ou seja, ainda
falta mais de um mês para o
pleito, mas as disputas nos
bastidores já começaram. Ao
que tudo indica, quatro can-
—–––––––––——–––––––––––——––––––—–| pág 07

didatos devem concorrer à
presidência da Ordem paulis-
ta, a maior seccional do País
e a terceira maior do mundo
em número de advogados
(são cerca de 280 mil inscri-
tos).

O oposicionista Rui Celso
Reali Fragoso, que encabeça
a chapa “Em Defesa da Ad-
vocacia”, recebeu a reporta-
gem do Jornal Nippak e fa-
lou sobre seus projetos.

Manabu Mabe, o prefeito
Gilberto Kassab surpreendeu
os participantes do evento
realizado no dia 4 de outubro,
na Liberdade (capital paulis-
ta), ao anunciar mais R$ 2
milhões para 2010 destina-

dos ao restauro do antigo
Colégio Campos Salles.
Agora, com os novos recur-
sos do termo de parceria as-
sinado entre a Prefeitura de
São Paulo e o presidente do
Instituto Manabu Mabe,

Yugo Mabe, serão necessá-
rios 1/3 dos R$ 10 milhões
previstos para a recuperação
do prédio. Apesar de sur-
preso com a notícia de últi-
ma hora, o artista prefere não
trabalhar com prazos.

Um público estimado de 20
mil pessoas de todas as ida-
des, etnias, culturas e raças
está sendo aguardado na
quinta edição do Japan Expe-
rience 2009, que será reali-
zado nos dias 24 e 25 de ou-
—–––––––––——–––––––––––——––––––—–| pág 09

DIVULGAÇÃO

Japan Experience apresenta
a fascinante cultura japonesa

tubro, na escola técnica do
Centro Paula Souza (ETEC),
Parque da Juventude – espa-
ço que substituiu a antiga
Casa de Detenção no Caran-
diru –, Zona Norte de São
Paulo.

—––––––––––—–| pág 08

Balé Nacional da
Coreia celebra 50
anos de relações
entre os países
A mais importante compa-
nhia artística da Coréia de-
sembarca este mês ao Brasil
para celebrar os 50 anos de
relações diplomáticas entre
os dois países. O público
brasileiro vai ter oportunida-
de de assistir a um espetácu-
lo que reúne a tradição se-
cular da dança coreana com
um toque de contemporanei-
dade. O Balé Nacional da
Coréia apresentará a Fanta-
sia Coreana, espetáculo que
reúne, em 10 diferentes par-
tes, o melhor do repertório
tradicional do país, apresen-
tando por sua mais importan-
te companhia.

As obras para a implantação
do Memorial da Colônia Ja-
ponesa de Ivoti (59 quilôme-
tros de Porto Alegre) estão
paralisadas de acordo com a
assessoria de imprensa da Pre-
feitura da Cidade de Ivoti, em
virtude da falta de recursos do
município, responsável pelas
verbas da empreitada. A pa-
ralisação foi motivada pela di-
minuição da arrecadação da
—–––––––––——–––––––––––——––––––—–| pág 05

Falta de recursos paralisa
obras do Memorial em Ivoti

prefeitura em função da crise
econômica nacional. O órgão
informou que a prefeita Maria
de Lourdes Bauermann (PP)
lamenta a prorrogação da im-
plantação, mas explica que
outros projetos também tive-
ram que ser paralisados até
que a situação se normalize, o
que deve ocorrer no final des-
te ano com ajuda de repasse
do Governo Federal.

O deputado federal William
Woo trocou o Partido da So-
cial Democracia Brasileira
(PDSB) e se filiou ao Parti-
do Popular Socialista (PPS)
de São Paulo. A transferên-
cia foi oficializada no dia 1º
de outubro. O parlamentar
explicou que tomou a medi-
da por que o PPS foi o par-
tido que deu a oportunidade,
como candidato, a concor-
rer a uma vaga no Senado,
uma vez que junto com o
PSDB e o Partido Democra-

tas (DEM), está fechado
rumo a eleição presidencial.
Ele também conversou com
outras legendas entre elas o
PSB, PV, PSC, e PDT. O
prazo para a filiação dos can-
didatos as eleições de 2010
deveria ocorrer até o dia 3
de outubro. William Woo dis-
se ao Jornal Nippak que a
mudança não tem outro ob-
jetivo senão a vitória e cal-
cula que serão necessários
cerca de 5 milhões de votos
para se eleger.

––––––––––——–––––––––——–––––––––—–| pág 03
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CONVEÇÃO ANUAL DA KING – Com o
objetivo de aprimorar cada vez mais a presta-
ção de serviços aos clientes, foi realizada no
período de 18 a 20/09, nas dependências do
Atibaia Resort Hotel, a 20ª Convenção Anual
da Organização King de Contabilidade, com a
participação de 15 pessoas, entre Diretores e
dirigentes. Presidida por Hatiro Shimomoto e
seus diretores (Márcio Massao Shimomoto e
Arlindo Chaves Martins), os 15 dirigentes dis-
correram sobre 4 temas: King no Ano; King na
Década; Como Manter uma Boa Equipe e Nós
Podemos Fazer Melhor!, contando como sem-
pre, com as sugestões de toda a equipe dos
colaboradores da empresa.

MUSEU MANABU MABE – A cerimônia
de assinatura do convênio entre a Prefeitura
de São Paulo e o Instituto Manabu Mabe, via-
bilizando mais uma etapa do projeto de restau-
ração da antiga Escola Estadual Campos Salles
e a implantação do Museu de Arte Moderna
Nipo-Brasileira (próximo ao edifício do Bun-
kyo), no bairro da Liberdade (centro de São
Paulo), reuniu políticos, artistas e amigos da
família. Destaque para a presença do prefeito
Gilberto Kassab (DEM), que anunciou a alo-
cação de mais R$ 2 milhões em 2010 (leia mais
na pagina 4)

MIKA YOUTIEN – A Mika Associação Cul-
tural do bairro da Saúde (Zona Sul de São Pau-
lo) realizou no dia 4 de outubro a 22ª edição do
Mika Youtien – Exposição e Kareyakissoba.
Durante o evento que teve como tema a “Eco-
logia” foram expostos mais de 200 trabalhos
de pintura, colagem, origami e materiais
reciclados, elaborados por 42 alunos nikkeis de
2 a 6 anos, que recebem aulas de ensino infan-
til. Na ocasião foram realizados shows de dan-
ça, música, explanação dos alunos sobre reci-
clagem, karaokê e a apresentação de um gru-
po de taikô.

“EARTH” – O artista japonês Isamu Kojima
realizou, de 10 a 20 de setembro, mostra indivi-
dual “Earth” na Galeria Deco. Em sua sexta
mostra no Brasil, ele apresentou  quadros com
influências da fauna, flora, céu e mares do país
tropical, onde morou por seis anos, na década
de 70.  As pinturas abstratas se assemelham
com a vista panorâmica realizada por um heli-
cóptero.

A empresária Marta Kojima e os artistas
plásticos Takashi Fukushima e Isamu Kojima

Artista plástico Yutaka Toyota

ERICO MARMIROLI / DIVULGAÇÃO

Artista plástico Futoshi Yoshizawa, a jornalista Tamiko
Hosokawa Ogawa e o artista Ayao Okamoto

KARAOKÊ TAIKAI DA ACEOSM – A
Associação Cultural e Esportiva Okinawa de
Santa Maria realizou no último dia 4, em sua
sede (sito à Rua João Santos Abreu , 755), o
seu 7º Karaokê Taikai. O evento foi organiza-
do por Mieko Kanashiro e contou com a par-
ticipação de cantores de diversas associações.

Jose Kanashiro e Seiko Tamashiro

Massaiti Shimada, Kiyomi Kanashiro, Mieko Ka-
nashiro e Seiko Tamashiro (da esq. para direita).

“TELÚRICO” – O artista James Kudo rea-
lizou abertura de sua individual “Telúrico”, na
Galeria Laura Marsiaj, em Ipanema, no Rio
de Janeiro, no último dia 15. Em sua primeira
individual em galeria carioca, o artista apre-
senta, até o dia 15/10, 11 obras inéditas, entre
desenhos, pinturas e objetos. Tendo como base
a relação entre natureza e urbano, James uti-
liza matérias e ícones relativos a uma espécie
de falsificação industrializada dos elementos
naturais. A curadoria e texto crítico ficou a
cargo do professor adjunto de Teoria e Histó-
ria da Arte na Universidade Estadual do Rio
de Janeiro (UERJ), Marcelo Campos. Para-
lelamente, ele faz uma instalação na loja da
estilista Isabela Capeto, no Leblon.

A estilista Isabela Capeto e sua filha Francisca
e o artista plástico James Kudo

Galerista Aurea Katsuren, paisagista Marita
Adania e a empresária Dina Katsuren

Advogada Simone Katsuren Nakasato

Arquiteto Marcelo Kussunoki Designer Rachel Hoshino
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COMUNIDADE/POLÍTICA

Por vaga em Senado, deputado
William Woo muda para o PPS – PARTE 2 –

*MAYUMI KAWAMURA

Foram 2 anos em nosso
Colégio. Pouco tempo para se
preparar um aluno analfabeto
em um idioma a estar apto a
prestar os vestibulinhos para
ingressar no Ensino Médio.
Dicionário japonês-português
sempre em mãos, com muita
dedicação e muita ajuda de
seus mestres, dois anos após
a sua entrada em nosso país,
estava apto a seguir para o
ensino médio. Hoje, cursa a
última etapa de uma universi-
dade brasileira, fato que nos
enche de orgulho.

O outro caso é de um me-
nino cuja história é semelhan-
te à de muitas outras crian-
ças que tiveram seu desen-
volvimento escolar interrom-
pido, por conta das dificulda-
des da vida. O pai deste ga-
roto foi o primeiro da família
a ir trabalhar no Japão, nesta
época o menino contava com
4 anos de idade. O plano era
chamar a família para o Ja-
pão um mês após a sua parti-
da, mas este processo, na re-
alidade, levou 5 longos anos.
Nestes 5 anos de espera o
garoto iniciou os seus estudos
em uma escola municipal per-
to de sua casa e acabou de-
senvolvendo uma gastrite ner-
vosa em conseqüência da
saudades que sentia de seu
pai. Quando estava na tercei-
ra série, recebeu o tão espe-
rado chamado. Ainda não
estava totalmente alfabetiza-
do quando trocou de país.
Como não dominava o idio-
ma japonês, iniciou seus es-
tudos em uma escola do Ja-
pão aprendendo somente a
leitura e a escrita.

Dois anos se passaram.
Numa certa noite presenciou a
morte de seu pai, vitima de um
ataque cardíaco. A mãe, brasi-
leira, sem descendência japone-
sa, não vendo mais motivos para
continuarem no Japão, deci-
diu retornar ao Brasil.

O nosso encontro com
este menino se deu nesta épo-
ca. Tínhamos em nossa res-
ponsabilidade um garoto de 12
anos que não tinha o total do-
mínio nem da língua portugue-
sa e nem da língua japonesa.
A matemática, a história, ci-
ências, geografia não perten-
ciam ao seu universo de co-

nhecimentos. Estávamos di-
ante de um grande desafio.

Antes de trabalharmos com
a aquisição de conhecimentos
tivemos que dar uma atenção
maior à parte emocional, pois
ele havia desenvolvido uma
síndrome de perseguição e um
sentimento de auto-piedade.
Naquele momento não havia
espaço em sua mente para
aprender, toda sua energia era
gasta tentando descobrir quem
falava mal dele ou imaginando
qual desgraça iria acontecer em
sua vida.

Foram 6 anos de  muita
luta, tanto para ele como para
os educadores. 2 anos para
recuperar a sua auto estima
e a crença nas pessoas e 4
anos para recuperar 8 anos
de conteúdo escolar.

Este caso nos alerta para a
grande responsabilidade dos
adultos em relação à vida es-
colar de seus filhos. Uma cri-
ança tem o direito de ter os seus
estudos priorizados. Quando se
fala em mudança de país é
necessário que os pais plane-
jem a vida escolar de seus fi-
lhos para que eles possam ter
escolhas no seu futuro.

A vida escolar é dividida
em 4 grandes grupos: a Edu-
cação infantil, Ensino Funda-
mental, Ensino Médio e a uni-
versidade, portanto as mu-
danças mais radicais preci-
sam ser feitas no fim de cada
um destes grupos. A escolha
pela escola brasileira ou ja-
ponesa, também tem um peso
muito grande. Se a opção for
pela japonesa é importante
que os pais continuem utilizan-
do a língua portuguesa den-
tro de casa e se a escolha for
pela Escola brasileira, encon-
trar uma maneira de facilitar
a aquisição da língua japone-
sa aproveitando a oportunida-
de de estarem morando no
Japão. Desta forma, no futu-
ro, a criança terá o domínio
de duas línguas de forma na-
tural e não terá tido prejuízo
no conteúdo escolar.

*Mayumi Kawamura Madueño
Silva é formada em Educação
Física pela USP (Curso de Exten-
são em Administração Escolar).
Atuou como professora de lín-
gua Japonesa de 1984 a 2004.
Assumiu a direção do Colégio
Oshiman e Curso Shohaku a
partir de 1996. Atualmente o seu
trabalho é voltado para a forma-
ção integral do ser humano

DEBATES

Buscando o equilíbrio
entre a mente e a alma

Odeputado federal
William Woo trocou o
Partido da Social De-

mocracia Brasileira (PDSB) e
se filiou ao Partido Popular
Socialista (PPS) de São Pau-
lo. A transferência foi oficiali-
zada no dia 1º de outubro. O
parlamentar explicou que to-
mou a medida por que o PPS
foi o partido que deu a oportu-
nidade, como candidato, a con-
correr a uma vaga no Senado,
uma vez que junto com o
PSDB e o Partido Democra-
tas (DEM), está fechado rumo
a eleição presidencial. Ele tam-
bém conversou com outras le-
gendas entre elas o PSB, PV,
PSC, e PDT.

A troca também foi moti-
vada em cumprimento do fim
do prazo para a filiação dos
candidatos as eleições de
2010, que deveriam acontecer
até o dia 3 de outubro, porque
o primeiro turno das eleições
do ano que vem estão
marcadas para o dia 3 de ou-
tubro. Segundo a legislação
eleitoral as filiações devem
ser feitas até um ano antes
das eleições para os candida-
tos que desejarem concorrer
a um cargo político. “O PPS
foi o único que aprofundei a
conversa há dois meses. Es-
tou capacitado para ocupar o
cargo e representar o Estado
de São Paulo”, destaca,
acrescentando que sua candi-
datura não tem outro objetivo
senão a vitória, caso sua can-
didatura seja realmente efeti-
vada.

Quem já ocupa um cargo
eletivo, deve apresentar um
motivo que justifique a mudan-
ça de partido para não correr
o risco de perder o mandato.
Isso porque uma resolução do
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) determina que o man-
dato pertence ao partido e não
ao eleito, o que não foi o caso
do deputado nikkei. Do início
do ano até o dia 1º de outu-
bro, 13 deputados trocaram
de legenda, de acordo com
pesquisa do site da Casa e pro-
vocaram um troca-troca par-
tidário na Câmara Federal em
Brasília. “Não apresentei um

motivo que justificasse a mu-
dança de partido porque os
partidos são de oposição ao
governo”, esclarece.

Para William Woo o PPS
vai fazer o futuro presidente do
Brasil, mostrará como o gover-
no proporcionou um cresci-
mento de 2%, moeda estável
e inflação zerada, apesar da
crise. “Vou procurar dobrar as
bancadas estaduais e federais,
apesar do partido ter muitos
parlamentares; e realizar en-
contros para a organização do
partido”, antecipa, que calcula
que serão necessários cerca
de 5 milhões de votos para se
eleger senador.

Trem-bala – William Woo ga-
rante que poderá fazer muito
por São Paulo como senador,
como o apoio que poderá dar
ao trem de alta velocidade que
deve ligar São Paulo ao Rio de
Janeiro; à Copa do Mundo de
2014 que acontecerá no Bra-
sil; e acordos tributários da
substituição tributária. “Já ve-
nho fazendo muitos trabalhos
como senador, venho contribu-
indo muito”, afirma.

O deputado defendeu re-
centemente, por exemplo, a

compra de caças para a Força
Aérea Brasileira (FAB) uma
vez que 82% das empresas fa-
bricantes de materiais aeronáu-
ticos estão em São Paulo. Plei-
teado também a possibilidade
do Estádio Municipal Paulo
Machado de Carvalho, conhe-
cido como Pacaembu, para ser
sede do Corinthians Paulista em
2010; entre outras ações. “A
melhor notícia que recebi no dia
2 de outubro foi confirmação do
Rio de Janeiro em sediar as
Olimpíadas de 2016, vou dar a
minha participação com certe-
za”, adianta.

Confirmada a candidatura a
senador, William Woo informou
que pretende iniciar contatos
com entidades como a Federa-
ção das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp), Associação
Comercial de São Paulo
(ACSP), Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB), federa-
ções esportivas, órgãos ligados
à segurança pública e empre-
sas da área de engenharia.
“Também vou pedir o apoio à
toda a comunidade japonesa no
Brasil com certeza”, assegura.

Eleito deputado federal em
2006 pelo PSDB com mais de
113 mil votos, William Woo tem

41 anos e é paulistano do bair-
ro da Saúde, Zona Sul de São
Paulo. Filho de imigrantes, o
pai é chinês e a mãe japonesa,
o parlamentar possui uma
grande afinidade com a comu-
nidade coreana do Brasil, uma
vez que sua esposa, Cristina
Park, é coreana naturalizada
brasileira.

Formado em engenharia
mecânica e direito, William
Woo lecionou aulas de mate-
mática para o curso secundá-
rio e trabalhou como policial
civil com forte atuação no De-
partamento de Investigações
sobre Narcóticos (Denarc),
bem como na equipe de repres-
são de roubo a bancos e no
Departamento de Investiga-
ções contra o Crime Organi-
zado – Deic. Foi ainda asses-
sor especial da Secretaria da
Segurança Pública do Estado
de São Paulo.

Com as muitas mudanças
realizadas o PR foi o partido
mais beneficiado com o troca-
troca. Dos 13 que deixaram
seus partidos, seis foram para
o PR. Com isso, a bancada da
legenda na Câmara tem agora
45 deputados.

(Afonso José de Sousa)

William Woo: “Estou capacitado para ocupar o cargo e representar o Estado de São Paulo”
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COMUNIDADE/DEKASSEGUIS

Futuro do Projeto Tadaima pode ser definido em novembro pela diretoria do Enkyo
Ameaçado de encerrar ati-

vidades principalmente por di-
ficuldades financeiras o Pro-
jeto Tadaima gerido pelo Insti-
tuto de Promoção Humana
Grupo Nikkei prossegue com
a sua situação indefinida até o
momento. Outro fator que tam-
bém colabora para a entidade
paralisar os serviços prestados
é a não garantia da prestação
de um serviço com qualidade
para atender a demanda signi-
ficativa de dekasseguis retor-
nados ao Brasil, por conta da
crise que afetou o Japão.

O futuro do Projeto
Tadaima tem sido discutido
durante várias reuniões já re-
alizadas e na última realizada
no dia 29 de setembro, no
Enkyo (Beneficência Nipo-
Brasileira de São Paulo) e na
Gráfica Paulus, a presidente
do instituto, Leda Reiko Naka-
bayashi Shimabukuro, infor-
mou que o Enkyo demonstrou
interesse em atuar na área as-
sistencial. “O presidente
Ignácio Tadayoshi Moriguchi
disse que pela vontade dele o
Grupo Nikkei está aceito no
Enkyo, mas o assunto está pre-
visto para ser decidido duran-
te uma reunião ordinária no dia
22 de outubro pela diretoria do
Enkyo”, adianta.

Procurado pela reportagem

a proposta para a operaciona-
lização do Projeto Imigrantes
a ser firmada com o Enkyo
após deliberações com lide-
ranças comunitárias.

Além dos rumos do Proje-
to Tadaima, o Projeto Imigran-
tes também será apreciado na
reunião do dia 22 pela direto-

do Jornal Nippak, o presiden-
te do Enkyo confirmou a sua
aceitação pessoal e que fará
todos os esforços para a ins-
talação do Projeto Tadaima na
sede da entidade da Liberda-
de. Mas alertou que “Vai de-
pender do Projeto Imigrantes
ficar pronto para que a direto-
ria do Enkyo possa analisá-lo.
Caso contrário a decisão fica-
rá para a reunião seguinte
marcada para o dia 26 de no-
vembro”, antecipa Ignácio
Moriguchi.

Segundo Leda Shimabuku-
ro, Ignácio Moriguchi acredita
que o Grupo Nikkei poderá ini-
ciar os trabalhos em novem-

bro. “Fico muito contente com
a perspectiva e alento para
prosseguimos com os traba-
lhos do projeto. Sentiria-me
tranqüila por que o Enkyo é
uma entidade tradicional, idô-
nea e desenvolve um trabalho
médico assistencial incessan-
te”, completa ela ao dizer que
as atividades do Grupo Nikkei
e do Enkyo estão alinhadas.

Para Leda Shimabukuro
cabe a diretoria de o Enkyo
aceitar o Grupo Nikkei no
novo prédio do Enkyo na Li-
berdade. Outro fator, de acor-
do com ela, é se a superinten-
dência regional do Ministério
do Trabalho vai concordar com

Leda, presidente do Grupo Nikkei: em compasso de espera

ARQUIVO/JORNAL NIPPAK

As aulas do curso de in-
formática que seriam realiza-
das por voluntários do Insti-
tuto de Promoção Humana
Grupo Nikkei na sede da Acal
(Associação Cultural e Assis-
tencial da Liberdade) em be-
nefício de ex-dekasseguis re-
tornados do Japão, não foram
iniciadas até o momento. O
impasse acontece porque os
15 computadores doados
para montar uma sala de in-
clusão digital para ex-dekas-
seguis estão inutilizados.

Os equipamentos doados
por amigos do deputado fe-
deral Walter Ihoshi (DEM/
SP) no dia 26 de março de-
veriam ser revisados pelo Ins-
tituto Paulo Kobayashi
(IPK), conforme anúncio fei-
to pelo presidente do Institu-

to, Victor Kobayashi. Além de
se prontificar a consertar os
equipamentos usados (fato que
não aconteceu até hoje), ele
também doou um cheque de
R$ 8.120,00, já investidos para
o pagamento de despesas, se-
gundo Leda Shimabukuro, con-
forme recomendação do doa-
dor.

Os PCs deveriam ser utili-
zados nos cursos de informá-
tica da ACAL, onde aconte-
cem as reuniões do Grupo
Nikkei e o projeto de ensino
seria apostilado com o método
cedido em parceria firmada
com o IPK. Leda Shimabuku-
ro explica que dos 15 compu-
tadores, três estavam quebra-
dos e dos 12 que sobraram três
estavam sem HD. Dos nove
restantes a ACAL pediu três

Falta de computadores impede início de
curso de informática para dekasseguis

para o Grupo Nikkei em fun-
ção desse utilizar o espaço da
associação.

Segundo a presidente do
Grupo Nikkei são necessári-
os R$ 3.500,00 para a manu-
tenção de 12 computadores.
“Eu disse que não aceitaria
receber computadores que-
brados, mas o doador falou
que liberava os 15 ou ne-
nhum. Foi ai que o IPK se
manifestou em consertar os
PCs utilizando parte do R$
8.120 doados”, esclarece ela
ao completar que não dava
para atender ao pedido do
Victor Kobayashi para pagar
os custos dos consertos. A
questão é que ninguém se
manifesta e até o momento
os computadores estão
inoperantes.

ria do Enkyo. O Projeto Imi-
grantes deve ser finalizado até
o fim de outubro por uma co-
missão executiva constituída
pelo Grupo Nikkei, Enkyo, So-
ciedade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência So-
cial (Bunkyo) e Centro de In-
formação e Apoio ao Traba-

lhador no Exterior (Ciate).
“Após a apreciação dos pro-
jetos pela diretoria do Enkyo
eles serão enviados para o
Ministério do Trabalho interes-
sado em analisar e participar
do projeto com verba”, avisa
Ignácio Moriguchi.

(Afonso José de Sousa)
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Kassab anuncia mais R$ 2 milhões em 2010
para obras do Museu de Arte Manabu Mabe

COMUNIDADE

VENDO EXCELENTE APTO.

Residência + Escritório
1 QUADRA DA PAULISTA

Mobília de primeira
2 aptos em 1 (personalizado). Ambiente de escritório (50m²)
totalmente independente. Residência c/150m². 3 dorms.
(1 suíte) + copa / cozinha amplas.  Sala de estar com 2 am-
bientes. Bairro Paraíso, próx. Av. Paulista. 1 vaga de garagem.
R$ 620.000. Aceitam-se propostas. Tr. Direto c/proprietário no
telefone 7133-0469.  E-mail: joaocarlos@tropicus.com.br

Ao assinar um convênio
liberando investimen-
tos de R$ 2 milhões ga-

rantindo a continuidade das
obras para a criação do Mu-
seu de Arte Moderna Nipo-
Brasileiro Manabu Mabe, o
prefeito Gilberto Kassab
(DEM) surpreendeu os parti-
cipantes do evento realizado no
dia 4 de outubro, no bairro da
Liberdade (centro de São Pau-
lo), ao anunciar mais R$ 2 mi-
lhões para 2010 destinados ao
restauro do antigo Colégio
Campos Salles. Agora, com os
novos recursos do termo de
parceria assinado entre a Pre-
feitura de São Paulo e o presi-
dente do Instituto Manabu
Mabe, Yugo Mabe, serão ne-
cessários um terço dos R$ 10
milhões previstos para a recu-
peração do prédio, que após o
incêndio ocorrido em 1992 en-
contra-se abandonado.

Estiveram presentes ao ato,
além do prefeito e da família
Mabe – representada pela vi-
úva do artista, Yoshino Mabe,
e os filhos Joh, Ken e Yugo –;
o cônsul geral adjunto do Ja-
pão em São Paulo, Masahiko
Kobayashi; o secretário muni-
cipal de Cultura de São Paulo,
Carlos Augusto Calil; o secre-
tário municipal de Habitação,
Elton Santa Fé Zacarias; os
deputados federais William
Woo (PPS-SP) e Walter Ihoshi
(DEM-SP); e o ex-vereador e
autor da emenda, Aurelio No-
mura; além de artistas como
Takashi Fukushima, Roberto
Okinaka, Yutaka Toyota e Luiz
Hossaka, além de amigos da
família como o médico Milton
Osaki, o assessor da Secreta-
ria Estadual de Relações Ins-
titucionais do Governo do Es-
tado de São Paulo, Fernando
Maruyama, e o assessor par-
lamentar Getúlio Kamiji.

Os R$ 2 milhões iniciais
serão utilizados nas obras do
piso, forro, escadarias, paredes
internas, pintura interna, insta-
lações prediais e ornamentos
do local. O projeto conta tam-
bém com a parceria de 13
empresas privadas e do Go-

O ex-vereador Aurélio No-
mura vê a aprovação da
emenda com satisfação. No
ano passado conversando com
o prefeito de que a obra deve-
ria ter continuidade com a par-
ticipação da prefeitura, o en-
tão vereador na época apre-
sentou a emenda com o apoio
do prefeito e do secretário da
cultura. “Após aprovada esta-
mos vendo ela ser efetivada
propriamente dita”, observa.

Artista obrigatório – Segun-
do ele, quando a família Mabe
recebeu o imóvel para restau-
rar e instalar o museu, a idéia
foi muito bem-vinda. Para Au-
rélio Nomura a comunidade
nikkei merecia um espaço de
arte não apenas voltado no
âmbito nikkei, mas também
para a sociedade brasileira.
“Quando se fala de obra de
arte, se fala no mundo da arte.
Manabu Mabe, por exemplo,
é conhecido não só entre os
japoneses, é um artista obriga-
tório nas melhores coleções do
mundo, sem o que o artista não
cresce. Ele tem que atuar den-
tro da arte numa maneira ge-
ral, essa é a proposta da famí-
lia Mabe que extrapola o con-
ceito de nikkei, amplia os hori-
zontes para que aqui seja uma
casa das artes para a cidade

de São Paulo”, ressal-
ta.

De acordo com o
deputado William Woo
o museu é importante
para o povo brasileiro
e tem certeza que o
local será um dos me-
lhores espaços cultu-
rais de promoção a cul-
tura da sociedade bra-
sileira e de todos os
artistas, não somente
da comunidade nikkei.
Para o parlamentar o
museu chega no mo-
mento em que o Brasil
vai receber muitos tu-
ristas com a Copa do
Mundo de 2014 e as
Olimpíadas de 2016.
“Tenho certeza que
muitas pessoas virão

ao bairro da Liberdade para
além de conhecer o Museu da
Imigração Japonesa, a praça
da Liberdade, o bairro asiáti-
co, restaurantes chineses, ja-
poneses e coreanos. Também
vão conhecer o Museu Mana-
bu Mabe”, garante.

O deputado afirma que São
Paulo ganhará um museu de
porte, um patrimônio para a
cidade que lembrará principal-
mente a história do artista
Manabu Mabe. Duas emen-
das de sua autoria também vão
beneficiar o projeto. “A minha
emenda é pequena, uma de R$
50 mil este ano e outra de R$
300 mil para 2010. A emenda
do vereador Aurélio Nomura

com toda certeza vai incenti-
var novos investidores a apli-
car no museu”, atesta.

Na visão do deputado Wal-
ter Ihoshi (DEM/SP) o museu
será uma forma de preservar
o acervo do artista Manabu
Mabe, uma das referências da
comunidade. A família está
criando um espaço de eventos
onde os artistas plásticos
nikkeis e brasileiros vão poder
mostrar suas obras e o talen-
to. “O museu que está sendo
construído na Liberdade, é hoje
um local da cultura e do turis-
mo da cidade, vai ser privilegi-
ado por esse espaço”, admite.
O deputado democrata adian-
ta que parte de uma emenda
de sua autoria de cerca de R$
150 mil já foi liberada no ano
passado e outra no valor de R$
150 estará disponível este ano.

Sonho – A viúva de Manabu
Mabe, Yoshino Mabe disse que
queria fazer um museu para a
comunidade, não só de seu
marido. “Eu queria juntar to-
dos os amigos do Mabe, reu-
nir os pintores brasileiros e
nikkeis aqui. O nome do Mabe
é muito forte, todo mundo gos-
ta dele, hoje, por exemplo, veio
tanta gente que fiquei conten-
te”, conta ela ao falar que ao
lado de seus três filho e ami-
gos antigos do artista plástico
estão acompanhando a evolu-
ção das obras.

O presidente do Instituto
Paulo Kobayashi (IPK), Victor
Kobayashi percebe que a Li-
berdade está se reformulando
e viu a transferência do colé-
gio para o Instituto Manabu
Mabe, até a realização da pri-
meira fase de obras do museu.
“Todas essas ações são impor-
tantes para o desenvolvimen-
to da cultura japonesa no Bra-
sil. E o museu é fundamental
para estarmos mantendo esse
trabalho”, salienta.

Para Victor Kobayashi o
museu era o que faltava para
mostrar a cultura japonesa e
de seus descendentes através
da arte para toda a sociedade
brasileira. “Depois de hoje vi-
mos que esse sonho está cada
vez mais perto de ser concre-
tizado”, apregoa.

(Afonso José de Sousa)
Confira fotos na página 2

dando atenção e dobrando o
orçamento da cultura sem car-
ga tributária. O tempo vai mos-
trar que valeu a pena acreditar
no sonho”, destacou ele ao con-
firmar que a prefeitura preten-
de continuar investindo em pro-
jetos para a expressiva comu-
nidade nikkei por conta da re-
lação permanente.

Joh Mabe representou o Instituto Manabu Mabe na cerimônia de assinatura do convênio
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O secretário de Cultura, Carlos Augusto Calil: “homenagem justa”

verno de São Paulo. “É um
museu muito importante para
as relações com a comunida-
de japonesa no Brasil, e mais
do que isso, também para a
cultura paulistana, paulista e
brasileira. Esperamos que com
esta parceria com a prefeitura
de São Paulo possamos ante-
cipar a conclusão das obras e
entregar o museu para a cida-
de”, avaliou o prefeito.

Em seu discurso Gilberto
Kassab disse que o momento é

mágico para a união de São
Paulo com o Brasil, e para a
prefeitura colaborar com a co-
munidade. Quando da sua últi-
ma visita ao Japão o prefeito
lembrou que conversou com o
Príncipe-herdeiro Naruhito do
Japão e comunicou que o Mu-
seu Manabu Mabe registraria
o marco da Imigração Japone-
sa no Brasil. “Os R$ 2 milhões
fazem parte das ações da Pre-
feitura voltadas para a cultura
e o meio ambiente, estamos Aurélio: “Manabu é um artista obrigatório”

Artistas elogiam criação do novo espaço
O projeto de res-

tauração da antiga
Escola Estadual
Campos Salles, no
bairro da Liberdade,
que será transfor-
mada no Museu de
Arte Moderna
Nipo-Brasileira
Manabu Mabe, é
acompanhada de
perto – e com ansi-
edade – pela classe
artística. Entre os
que estiveram pre-
sentes na cerimônia
de assinatura do
convênio entre a
Prefeitura de São
Paulo e o Instituto
Manabu Mabe,
cuja parceria viabilizará mais
uma das etapas do projeto –
graças ao empenho do ex-ve-
reador Aurélio Nomura (PV),
autor da emenda parlamentar
no valor de R$ 2 milhões –, o
curador-chefe do Museu de
Arte de São Paulo (Masp),
Luiz Hossaka, era um dos mais
animados.

“É importante termos insti-
tutos como o Instituto Li Bo e
Pietro Maria Bardi e o Institu-
to Tomie Ohtake, sobretudo na
região da Liberdade. É impor-
tante não só do ponto de vista
de preservar e valorizar o
acervo de um artista como
Manabu Mabe mas como tam-
bém na ênfase do trabalho de
pesquisa, uma das preocupa-
ções deste novo espaço que
está nascendo”, explicou
Hossaka, que chegou a ser
assistente do próprio Bardi e
atualmente é um dos funcio-

nários mais antigos do Masp –
está lá há 58 anos.

Hossaka destaca também
a localização “estratégica” do
museu, próximo à Aliança Cul-
tura Brasil-Japão, à Socieda-
de Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência Social
(Bunkyo) e ao Espaço de
Eventos Hakka – este último
da comunidade chinesa.

“Outro aspecto pouco di-
vulgado, mas também muito
importante, é o fato deo Brasil
sediar dois dos eventos espor-
tivos mais importantes nos pró-
ximos anos, a Copa do Mundo
de 2014 e os Jogos Olímpicos
de 2016 no Rio de Janeiro.
Isso fará com que venha mui-
ta gente conhecer o Brasil e
aqui, dos quatro países que se
candidataram a sediar as
Olimpíadas, é onde se concen-
tra o maior número de imigran-
tes de todas as nacionalida-

des”, explica Hossaka.
Para o artista Takashi Fu-

kushima, considerado pelo crí-
tico de arte Jacob Klintowitz “o
mais brilhante dos nisseis que
tivemos a sorte de ver nascer
no Brasil”, o Museu de Arte
Moderna Nipo-Brasileira Ma-
nabu Mabe era uma aspiração
de toda a comunidade, em es-
pecial de artistas como o meu
pai [Tikashi Fukushima (1920-
2001)]”. “É, enfim, um espaço
que vem a calhar, principalmen-
te para os artistas mais jovens”,
conta Takashi.

Um outro mundo – Para o
secretário municipal de Cultu-
ra, Carlos Augusto Calil, que
definiu seu primeiro contato
com a carreira do artista entre
1954 e 55, em sua infância em
Lins (SP), como “a revelação
de um outro mundo que uma
criança acabava de descobrir”,
“falta em São Paulo espaço
onde se possa celebrar a cul-
tura japonesa no mais alto ní-
vel”. “E aqui é o lugar. Aqui
cabe perfeitamente a homena-
gem ao grande Manabu
Mabe”, disse Calil, referindo-
se ao seu segundo contato as
obras do artista, em 2002, en-
tão diretor do Centro Cultural
São Paulo. “Naquela ocasião,
um vereador, que não está
aqui, teve a infeliz ideia de tro-
car o nome do Centro Cultural
São Paulo para Centro Cultu-
ral Manabu Mabe. Houve uma
enorme resistência, a lei foi
aprovada, mas não pegou.
Hoje estamos aqui para repa-
rar esta situação. Aqui, sim,
cabe uma grande homenagem

não só ao Manabu Mabe como
a todos os artistas”, lembrou
Calil.

Acervo – Após concluído, o
museu abrigará uma exposição
do acervo do artista Manabu
Mabe composto por cerca de
duas mil obras dos principais
pintores nipo-brasileiros e de
outros artistas abstratos que
participaram dos pioneiros
“Grupo 15” e “Grupo Seibi”,
entre eles: Handa, Takaoka,
Tamaki, Tanaka, Susuki,
Higaki, Fukushima, Kaminagai,
Mori, Ohtake, Wakabayashi,
Toyota, Tsuchimoto, Shiró. O
prédio do museu terá diversos
ambientes como espaço dos
artistas nipo-brasileiros, área
de exposições temporárias, jar-
dim de esculturas, lojas do
museu, cafeteria, biblioteca de
artes. Também serão realiza-
das palestras, congressos,
simpósios, workshops, oficinas
e mostras de artes visuais.

O projeto arquitetônico,
aprovado pelo Conselho de
Defesa do Patrimônio Históri-
co, Arqueológico, Artístico e
Turístico do Estado
(CONDEPHAAT), prevê a
criação de inúmeros ambientes
como espaço dos artistas nipo-
brasileiros, área de exposições
temporárias, jardim de escultu-
ras, lojas do museu, cafeteria,
biblioteca de artes, área de re-
serva técnica, centro de restau-
ração, salas de administração,
auditório para 250 pessoas com
sistema de projeção e tradução
simultânea, ateliê para escolas
de artes, elevador, entre outros.

 (Aldo Shiguti)
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Takashi: “Espaço que vem a calhar”

ESCOLA ADMITE

Enviar CV para
escolaparticular2009@gmail.com

("Deus é Fiel")

Berçaristas,
Inspetores e

Educadores para
Ensino

Fundamental I e II.
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CIDADES / IVOTI

Falta de recursos paralisa obras
do Memorial da comunidade

Membros da 5ª Missão
Econômica do Estado do Pa-
raná no Japão e na China, li-
derados pelo deputado estadu-
al Luiz Nishimori, embarcaram
ontem (8) para o Japão. A co-
mitiva é integrada ainda pelo
presidente da Acim, Adilson
Emir Santos; Moacyr Elias
Fadel Júnior, presidente da
Associação dos Municípios do
Paraná (AMP); empresários
de diferentes segmentos e oito
prefeitos do Estado. O objeti-
vo da viagem, conforme ante-
cipou o Jornal Nippak, é
aprofundar a relação de ami-
zade com os países orientais,
além de proporcionar acordos
comerciais entre as nações.

A programação da Missão
já está definida e, dentre diver-
sas atividades e reuniões, um
dos principais assuntos é a vi-
sita à província de Nagoya (Ja-
pão), que possui o mais moder-
no tratamento de lixo com alta
tecnologia, considerado o me-
lhor sistema para preservação
do meio ambiente.

Outro ponto importante da
excursão será a reunião com
o Ministério dos Transportes
do Japão. Já existe licitação
para trazer a tecnologia do
trem-bala ao Brasil, ligando
São Paulo, Campinas e Rio de
Janeiro. A Inglaterra, por meio
da consultoria inglesa
Halcrow, é a responsável pela

cos para a região, de acordo
com o deputado Nishimori.

 O governador de Hyogo
(cidade co-irmã do Estado do
Paraná), Toshizo Ido, e o pre-
feito de Kakogawa (cidade ja-
ponesa co-irmã de Maringá),
Shoiti Tarumoto, já confirma-
ram as respectivas reuniões
com a comitiva. A comunida-
de nipo-brasileira da cidade de
Toyohashi, junto ao prefeito
Kouchi Sahara, também
aguarda uma visita no encon-
tro que está sendo organizado,
afinal, essa é uma das cidades
com maior número de brasilei-
ros no Japão.

Outro ponto importante da

PARANÁ

5ª Missão Econômica ao Japão elege tratamento de lixo como questão prioritária

Reunião com alguns dos integrantes da 5ª Missão Econômica do
Paraná; comitiva embarcou ontem (8) para o Japão e China

elaboração do projeto técnico.
As empresas Mitsui (Japão),
China Railway Materials (Chi-
na), Ansaldo Breda (Itália),
Alstom (França) e Siemens
(Alemanha) estão concorren-
do pela instalação.

Como presidente da Comis-
são do Mercosul da Assem-
bléia Legislativa do Paraná,
Nishimori acredita que “a tec-
nologia do Japão é a mais se-
gura para o País. O shinkan-
sen [trem-bala do Japão] já
transportou mais de 7 bilhões
de pessoas, sem um único aci-
dente. Eles já têm um grande
conhecimento para perfuração
de túneis nas serras do litoral,
por exemplo, justamente por
terem uma geografia similar”.

A comissão do Mercosul
também deseja uma linha de

Curitiba, passando pelo litoral
do Paraná e chegando a
Buenos Aires. Além disso, o
deputado sonha em ligar São
Paulo , Ourinhos, Londrina,
Maringá, Cascavel e Foz do
Iguaçu por meio da tecnologia
do trem-bala. “Nós iremos tro-
car algumas idéias, mas esse
é um sonho que gostaria de
realizar”, afirma Nishimori.

Futebol – A Copa de 2014,
que será realizada no Brasil,
também será pauta em reuni-
ões na China e no Japão. Na
visita a Confederação Japone-
sa de Futebol, será discutida a
possibilidade de Maringá ser
subsede da seleção japonesa,
caso esta tenha jogos na re-
gião sul. Essa visita pode tra-
zer muitos benefícios econômi-

Missão é a visita e homena-
gem de menção honrosa a
Torao Tokuda, empresário e
político japonês, dono de uma
das maiores corporações de
saúde do mundo, com uma rede
de hospitais especializada em
cardiologia. Ele é o responsá-
vel pela doação de recursos
para construção do Hospital
das Cerejeiras, que está sen-
do construído em Apucarana
(PR). Uma obra com 5,6 mil

As obras para a implan
tação do Memorial da
Colônia Japonesa de

Ivoti (59 quilômetros de Porto
Alegre) estão paralisadas de
acordo com a assessoria de
imprensa da Prefeitura da Ci-
dade de Ivoti, em virtude da
falta de recursos do município,
responsável pelas verbas da
empreitada. A paralisação foi
motivada pela diminuição da
arrecadação da prefeitura em
função da crise econômica
nacional.

O órgão informou que a
prefeita Maria de Lourdes
Bauermann (PP) lamenta a
prorrogação da implantação,
mas explica que outros proje-
tos também tiveram que ser
paralisados até que a situação
se normalize. A previsão é que
a situação melhore no final
deste ano com ajuda de repas-
se do Governo Federal. O pro-
jeto está pronto para ser exe-
cutado, bem como o levanta-
mento de objetos pertencentes
a moradores da comunidade
japonesa para a constituição do
acervo histórico.

A obra idealizada pelos ar-
quitetos Madalena Fuke e Leo-
nel Ávila, tinha início previsto
no segundo semestre deste ano,
com a coordenação do setor de
engenharia da prefeitura. A
prefeita Maria Bauermann pre-
tende retomar as obras no iní-
cio de 2010 devendo ser exe-
cutada em quatro meses con-
forme cronograma. De acordo
com Madalena Fuke, a Secre-
taria de Assuntos Internacionais
do Estado do Rio Grande do Sul
tem o interesse de inaugurar o
memorial possivelmente no ano
que vem durante as comemo-
rações dos 30 anos da assina-
tura do tratado de amizade do
Rio Grande do Sul e a Provín-
cia de Shiga.

Iniciativa – A proposta de
construir um memorial da co-
munidade japonesa partiu da
Prefeitura de Ivoti com o ob-
jetivo de homenagear a comu-
nidade nikkei na cidade consi-
derada a maior colônia japo-
nesa daquele Estado. Além de
construir um espaço para visi-

tação como um Museu com
objetos da Cooperativa Horti-
frutigranjeira Mixta de Ivoti;
um projeto paisagístico para
um Jardim típico japonês com
diferentes plantas, bambus e
fontes e um monumento.

A homenagem foi decidida
em função dos festejos do
Centenário da Imigração Japo-
nesa em 2008 quando a cida-
de de Ivoti foi muito procura-
da. O Município colonizado por
alemães têm vários locais para
visitação, mas nada que diz
respeito à colonização japone-
sa. “Fui indicada por pessoas
da comunidade para cuidar do
projeto. Morei no Japão por
quase cinco anos e tenho con-
tatos com paisagistas japone-
ses e um deles, Shunichiro Su-
zuki que me assessorou na ela-

boração do projeto”, adiantou
Madalena Fuke.

O Memorial será instalado
em um terreno de cerca de
900m2 e construção de 200m2

da prefeitura, localizada na
Colônia Japonesa de Ivoti,
onde funciona hoje a
desativada Escola Castelo
Branco, a qual será reforma-
da. “Junto da antiga sede da
cooperativa eu vi um terreno
com uma escolinha da prefei-
tura, que poderia ser demoli-
da. Ao ver o prédio aceitei o
desafio de transformá-lo em
um prédio com características
da arquitetura tradicional japo-
nesa”, destacou.

Rio Grande do Sul não tem
museu e com a implantação do
memorial ele será o primeiro
na região. Para Madalena

Fuke as pessoas que não co-
nhecem a cultura japonesa
com certeza vão se interessar
mais.

O memorial está orçado em
R$ 160 mil, como esse mon-
tante ficou acima do valor
máximo para licitação estipu-
lado pela prefeitura, as obras
foram divididas em duas e a
licitação substituída por uma
carta convite. Por conta disso
uma empresa construirá o pré-
dio do museu e outra vai cons-
truir o monumento e o jardim.
“Eu sempre falei que não gos-
to de licitações públicas por-
que geralmente escolhe-se o
custo mais baixo. Sugeri mu-
danças no jardim e outros lo-
cais, mas a prefeitura mante-
ve o projeto original”, explicou.

(Afonso José de Sousa)

Projeto prevê construção de museu e um jardim típoco japonês, com diferentes plantas

DIVULGAÇÃO

No dia 29 de julho o De-
partamento Municipal de Cul-
tura de Ivoti se reuniu pela se-
gunda vez com moradores da
Colônia Japonesa com a fi-
nalidade de catalogar o acer-
vo de objetos, e buscar o
apoio das famílias no resgate
da história e de artefatos que
retratem o cotidiano da cul-
tura japonesa.

Segundo a historiadora e

diretora de cultura, Gabriela
Dilly, a comunidade disponibi-
lizou algumas peças que foram
fotografadas e fichadas. “Por
enquanto é só uma avaliação
prévia, não ficaremos com os
objetos. Quando o espaço es-
tiver pronto, então, haverá a
doação do acervo”, destaca.
As primeiras famílias japone-
sas começaram a colonizar a
região de Ivoti em 1966.

A apresentação do proje-
to de criação do memorial jun-
to à Associação de Morado-
res aconteceu em abril duran-
te a primeira reunião entre a
prefeita; acompanhada pela
diretora Gabriela Dilly; a as-
sessora de Turismo, Cíntia
Dhein; da engenheira,
Valdirene da Silva; e do vice-
prefeito e diretor de Agricul-
tura, Edio Klein.

Comunidade já disponibilizou peças para o museu

metros quadrado de área, sen-
do considerada a mais moder-
na da América Latina na área
cardíaca.

Na China, o principal even-
to é a participação na 106ª
Feira de Importação e Expor-
tação da China, denominada
Feira de Canton. A demais, a
comitiva irá visitar algumas
prefeituras para estreitar e in-
tegrar a cultura entre os paí-
ses.

*YOSHIMI KOJIMA

Muitos dos brasileiros
nikkeis residentes na província
de Gifu trabalham como
mãos-de-obra terceirizadas
nas fábricas e montadoras. A
situação trabalhista desse(a)s
trabalhadore(a)s sofreu uma
grande turbulência por causa
da crise econômica sem pre-
cedentes.

Os nikkeis trabalhavam em
subempreiteiras da indústria de
eletrodomésticos da Sony ou
de montadora de automóveis
da Toyota. Eles sustentaram a
economia local, mas quando a
situação piorou, foram os pri-
meiros alvos de corte. A pro-
víncia de Gifu é a região do
Japão com a maior proporção
de mão-de-obra estrangeira de
todo o país (2,3%).

O corte de brasileiros
nikkeis trouxe consequências
até para seus filhos que, car-
regando sonhos e esperanças
no futuro, se esforçam em es-
tudar nas escolas japonesas ou
nas de brasileiros.

No caso das escolas japo-
nesas, pouco antes do fim do
ano é a época em que muitos
colégios e faculdades realizam
o exame de admissão para a
cota de recomendação e o
mês de janeiro, a época em que
as mesmas instituições fazem
os exames normais de admis-
são. A demissão dos pais ou
responsáveis sobreveio nesse
momento tão delicado da vida
dos estudantes. Depois de
muito esforço para aprender a
língua japonesa, alguns tiveram
de abrir mão do colégio japo-
nês onde foram aprovados e
outros tiveram de optar por
desistir dos estudos e trabalhar,
para auxiliar nas despesas do-
mésticas. Foi uma situação que
deve ter causado muita decep-
ção e desconsolo no coração
desses jovens.

Mas nenhum filho de nikkei
brasileiro que encontrei nessas
condições demonstrou rancor
pelos pais ou familiares.

Todos os anos, a organiza-
ção sem fins lucrativos Associ-
ação de Intercâmbio Internaci-
onal de Kani confere duas bol-
sas de estudo para alunos de
nacionalidade estrangeira mo-
radoras da cidade e que vão
estudar em uma escola de en-
sino médio japonês. Este fundo
educacional é administrado com
a contribuição dos moradores
locais e começou como uma

atividade da Associação desde
2004. Em abril deste ano, a bol-
sa foi concedida a todos os es-
tudantes que a solicitaram. Isto
se deu graças a uma decisão
flexível dos moradores locais,
que viram as dificuldades finan-
ceiras que as crianças estão
passando e quiseram dar uma
pequena ajuda.

Por outro lado, no caso das
escolas de brasileiros, muitos
jovens, cujos pais ou respon-
sáveis ficaram desemprega-
dos, tiveram de abandonar os
estudos ou ficar em “estado de
espera” nas residências em
função da dificuldade da famí-
lia em pagar as mensalidades.

Muitas das escolas de bra-
sileiros não conseguem ser re-
conhecidas oficialmente como
escolas regulares. Graças a
isso, não recebem o subsídio
financeiro dos órgãos autôno-
mos locais (As províncias de
Gifu, Shizuoka, Aichi e Mie
abrandaram alguns critérios de
avaliação e regularizaram mais
cinco escolas de brasileiros).
Se isso não bastasse, impos-
tos de consumo incidem nas
mensalidades e os estudantes
não têm direito de usufruir do
passe escolar.

Para apoiar o estudo destas
crianças que frequentam as
escolas de brasileiros, a provín-
cia de Gifu começou a estudar
medidas de auxílio antes de
todo mundo. Uma Central de
Medidas Emergenciais de Em-
prego de Gifu foi instaurada em
8 de dezembro de 2008 com o
objetivo de “compartilhar infor-
mações e discussões para cri-
ar medidas e auxílios de empre-
go aos desempregados, levan-
do em conta as difíceis condi-
ções econômica e de trabalho
por que passamos atualmente.”

Yoshimi Kojima – Nascida na ci-
dade de Kusaka, é professora da
Universidade de Shukutoku de
Aichi. Foi a primeira coordenado-
ra de estudantes estrangeiros in-
fantis da Comissão Educacional de
Kani. Hoje, as diversas experiên-
cias realizadas na cidade de Kani
atraem pesquisadores do país in-
teiro e são consideradas modelo
para a garantia de educação dos
estrangeiros. Mantém a atividade
atual desde abril de 2007. Membro
do Comitê Diretivo da organização
sem fins lucrativos Associação de
Intercâmbio Internacional de Kani
e é presidente da Comissão Multi-
cultural da cidade de Komaki, pro-
víncia de Aichi.

DEBATES

Educação não-obrigatória às
crianças estrangeiras (Parte 1)
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CINEMA JAPONÊS

Produções dos anos 40 e 50 ganham destaque no
projeto Sempre Cinema da Fundação Japão

ÁSIA

Um Breve Olhar sobre a
República da China (Taiwan)

– PARTE V –

Relações Exteriores – A
República da China é um es-
tado soberano que mantém a
sua própria defesa nacional e
conduz as suas próprias rela-
ções externas. Ela tem rela-
ções diplomáticas plenas com
23 países e laços substantivos
com mais de 140 nações. Ela
é membro ativo de 28 organis-
mos intergovernamentais
(IGO), incluindo a Organização
Mundial do Comércio (OMC),
o Fórum de Cooperação Eco-
nômica Ásia-Pacífico (APEC)
e o Banco de Desenvolvimen-
to Asiático.

Depois de um grande feito
em maio de 2009, Taiwan,
através de anos de esforços,
agora é observador oficial na
Assembléia Mundial de Saú-
de da Organização Mundial da
Saúde das Nações Unidas.
Taiwan também tem o status
de observador em 20 outros
IGOs e seus organismos sub-
sidiários, como a Organização
para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico, o Ban-
co Inter-Americano de Desen-
volvimento e o Banco Europeu
para a Reconstrução e Desen-
volvimento. Ao mesmo tempo,
as organizações não-governa-
mentais (ONGs) taiwanesas
participam em atividades de
mais de duas mil ONGs inter-
nacionais.

Não obstante, a República
da China foi mantida fora das
mais importantes organizações
internacionais incluindo as
Nações Unidas e também foi
incapacitada para estabelecer
relações diplomáticas formais
com muitos países, que esco-
lheram reconhecer as autori-
dades em Pequim. Mesmo as-
sim, a ROC é uma nação ple-
namente capaz e desejosa de
cumprir com todas as obriga-
ções como um estado-mem-
bro; tem maior população do
que mais de três quartos de
todos os países no mundo; é
uma potência econômica; co-
opera estreitamente com ou-
tros governos para acabar com
o terrorismo e com o crime in-
ternacional; e, mais importan-
te, é um exemplo brilhante de
uma sociedade livre e demo-
crática que se esforça para
agir em conformidade com to-
dos os acordos internacionais
sobre os direitos humanos.

Apesar das limitações na
capacidade da República da
China para participar plena-
mente de importantes organis-
mos internacionais, esta conti-
nua comprometida em ofere-
cer sua contribuição à comu-
nidade internacional para cri-
ar um mundo melhor. Além de
compartilhar a sua experiência
de sucesso econômico sob a
estrutura da APEC e através
de programas de desenvolvi-
mento promovidos pelo Fundo
Internacional de Cooperação e
Desenvolvimento, os setores
públicos e privados da nação
são ativos na prestação de as-
sistência humanitária em todo
o mundo. A Ação Internacio-

Presidentes da SEF (dir.) e ARATS (esq.) se cumprimentam no his-
tórico encontro entre os dois lados do Estreito, em Cingapura, 1993

nal de Saúde de Taiwan coor-
dena missões médicas globais
e cerca de 30 ONGs com sede
na República da China tem
prestado ajuda humanitária em
50 países.

Relações através do Estrei-
to – Desde que o governo da
República da China se trans-
feriu para Taiwan em 1949, ele
tem exercido soberania so-
mente sobre Taiwan propria-
mente dita e algumas peque-
nas ilhas ao seu redor, enquanto
a parte continental está sob o
controle das autoridades em
Pequim. Começando com a
aceleração da democratização
de Taiwan no fim da década
de 1980, o governo e os cida-
dãos tem se esforçado para
promover intercâmbios amigá-
veis, mutuamente benéficos
com o continente. Muitas res-
trições sobre intercâmbios eco-
nômicos através do Estreito de
Taiwan foram levantadas nas
últimas duas décadas. Atual-
mente Taiwan é um dos maio-
res investidores na China con-
tinental e cerca de um milhão
de especialistas gerenciais e
técnicos taiwaneses e suas
famílias vivem e trabalham lá.

Com o objetivo de fortale-
cer as contribuições da Repú-
blica da China à paz e estabili-
dade regionais, a administra-
ção do Presidente Ma Ying-
jeou, que assumiu seu cargo
em maio de 2008, tem se es-
forçado para cultivar relações
mais próximas e amistosas
com a China continental sob o
princípio de “colocar Taiwan
em primeiro lugar para o be-
nefício do povo”. Os dois go-
vernos através do Estreito tem,
desde então, colocado o foco
em questões de importância
imediata e prática tanto para
Taiwan quanto para a China
continental e tem deixado de
lado as questões espinhosas de
soberania.

Progresso substancial tem
sido conseguido no intercâm-
bio e cooperação através do
Estreito com o diálogo entre a
semi-oficial Fundação para os
Intercâmbios através do Es-
treito de Taiwan (SEF) e a
Associação para as Relações
através do Estreito de Taiwan

(ARATS), da China continen-
tal. A primeira rodada de con-
versações, realizada em Pe-
quim em junho de 2008, mar-
cou a retomada das negocia-
ções institucionalizadas entre
os dois lados e um feito histó-
rico na interação através do
Estreito. Em novembro, a se-
gunda rodada de negociações
foi concluída em Taipei com a
assinatura de quatro acordos
cobrindo ligações diretas de
transporte aéreo e marítimo,
serviços postais e segurança
alimentar. As conversações de
Taipei foram significativas, pois
pela primeira vez uma equipe
da ARATS havia colocado os
pés em Taiwan – um claro si-
nal de que ambos os lados re-
conhecem quão essencial são
a paridade e a reciprocidade
em suas interações. Durante
a terceira rodada de negocia-
ções em Nankin em abril de
2009, três acordos foram assi-
nados sobre a expansão dos
voos de passageiros e cargas
através do Estreito, coopera-
ção financeira e assistência
jurídica conjunta sobre o com-
bate a criminalidade. Uma de-
claração conjunta foi emitida
sobre a abertura de Taiwan ao
investimento no continente.

Durante o primeiro ano da
nova administração, foram ini-
ciados voos diretos de passa-
geiros e cargas entre as cida-
des nos lados opostos do Es-
treito, ligações de navegações
diretas foram criadas, serviços
postais através do Estreito fo-
ram expandidos, correspon-
dentes da imprensa da China
continental se estabeleceram
em Taiwan e o número de tu-
ristas da China continental em
visita a Taiwan aumentou dra-
maticamente. As restrições fi-
nanceiras também foram
afrouxadas, tornando disponí-
veis os serviços de câmbio do
Yuan chinês (RMB) em Tai-
wan. Estes desenvolvimentos
marcam uma mudança na ati-
tude das autoridades de Taipei
e Pequim a qual é propícia pro-
moção da cooperação e cons-
trução da confiança mútua.

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

DIVULGAÇÃO

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

Produções realizadas no
período pós- guerra no
Japão ganham espaço

no projeto Sempre Cinema da
Fundação Japão, que segue em
cartaz até o fim do ano. O des-
taque fica por conta de duas
obras do cineasta Yasujiro Ozu,
reconhecido mundialmente de-
pois do sucesso “Era uma vez
em Tóquio”, drama familiar
que lhe rendeu um prêmio na
Inglaterra, cinco anos depois.

“Pai e Filha” também será
exibido, trabalho vencedor de
cinco prêmios. O conjunto da
obra do diretor nipônico influ-
enciou o cineasta alemão Wim
Wenders a realizar o docu-
mentário “Tokyoga”, em 1985,
onde entrevistou a antiga equi-
pe de Ozu. Outros quatro di-
retores tem seus filmes exibi-
dos, Heinosuke Gosho,
Teinosuki Kinugasa, Kenji
Mizoguchi e Mikio Naruse.

As exibições são gratuitas,
com lotação máxima de 100
lugares por sessão, por ordem
de chegada. Todos os filmes
têm legenda em português.

PROGRAMAÇÃO

O portal do inferno (Jigoku-
mon, 1953, 89 min, legendas
em português), dirigido por
Teinosuki Kinugasa

Sinopse: Baseado em uma
peça teatral, o filme utiliza
como pano de fundo a disputa
entre os clãs dos Heike e dos
Genji,na Idade Média, para
narrar a tragédia de um parti-
dário de Kiyomori. O filme

Exibições: 1/12 (terça), às
19h30, e 3/12 (quinta), às 15h

Pai e Filha (Banshun, 1949,
108 min, legendas em portu-
guês), de Yasujiro Ozu

Sinopse: Retrata de forma
poética e verdadeira a tradição
e a compaixão japonesa, o fil-
me do mestre japonês Ozu,
conta a história de Noriko, in-

terpretada por Setsuko Hara,
uma jovem de 27 anos que ain-
da mora com a família. Todos
querem que ela case, mas ele
prefere continuar vivendo e
cuidando do seu pai. Vencedor
de 5 prêmios, em 1950, melhor
filme (em dois festivais), dire-
tor, atriz e roteiro.

Exibições: 15/12 (terça), às
19h30, e 17/12 (quinta), às 15h

ganhou a Palma de Ouro no
Festival de Cannes.

Exibições: 20/10 (terça), às
19h30, e 22/10 (quinta), às 15h

Os amantes crucificados
(Chikamatsu Monogatari,
1954, 102 min, legendas em
português), de Kenji Mizoguchi

Sinopse: Inspirado em uma
peça teatral do célebre drama-
turgo Monzaemon Chikama-
tsu, o filme conta uma história
de amor que tem como pano
de fundo as relações econômi-
cas e políticas da sociedade
feudal em declínio.

Exibições: 3/11 (terça), às
19h30, e 5/11 (quinta), às 15h

Era uma vez em Tóquio (To-
kyo Monogatari, 1953, 153 min,

legendas em português), de
Yasujiro Ozu

Sinopse: Obra prima de
Ozu e marco inicial do reco-
nhecimento mundial de sua
obra. Casal idoso vem de
Onomichi para Tóquio, visitar
os filhos, após uma ausência
de 20 anos. Diretor ganhou
prêmio no British Film Institute
Awards, em 1958.

Exibições: 17/11 (terça), às
19h30, e 19/11 (quinta), às 15h

Vida de casado (Meshi, 1951,
97min, legendas em portu-
guês), de Mikio Naruse

Sinopse: Casal se muda
para um bairro humilde de Osa-
ka. Embora tenham se casado
por amor, a paixão se abrandou
com o passar dos anos.

Cartaz de “Era Uma Vez em Tóquio”, de Yasujiro Ozu

DIVULGAÇÃO

SEMPRE CINEMA
QUANDO: ATÉ 17 DE DEZEMBRO,
SEMPRE AS TERÇAS E QUINTAS

ONDE: ESPAÇO CULTURAL – FUNDAÇÃO

JAPÃO EM SÃO PAULO (AV. PAULISTA,
37, 1º ANDAR)
LOTAÇÃO MÁXIMA: 100 LUGARES

ACESSO PARA PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS

FILMES COM LEGENDAS EM PORTUGUÊS

ENTRADA GRATUITA (NÃO É NECESSÁRIO

CONFIRMAR PRESENÇA)
INFORMAÇÕES: (11) 3141-0110
INFO@FJSP.ORG.BR
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SUCESSÃO NA OAB-SP

Contra 3º mandato, Rui Fragoso
ganha apoio entre os nikkeis

O presidente da Câmara de
Comércio e Indústria Brasil-
China, Charles Andrew Tang,
ministra nesta sexta-feira (9),
a palestra “As Relações Eco-
nômicas entre a China e o Bra-
sil”, na sede do Rotary Club
de São Paulo (Av. Higienópo-
lis, 996 - 5° andar). Bacharel
em Economia pela Cornell
University, Charles Andrew
Tang é membro do Instituto
Fernand Braudel de Economia
Mundial, formado em direito
pela Universidade Estácio de
Sá e Doutorado pela Sorbonne,
em Paris. É Membro do Con-
selho Internacional do Gover-
no de Wuhan e Conselheiro

Econômico do Governo do
Município de Jilin.  Introduziu
o leasing no Brasil, como exe-
cutivo do Bank of Boston.

A palestra, com início às
12h45, será seguido de almo-
ço. As inscrições podem ser
feitas pelo telefone (11) 3826-
9333 ou pelo e-mail
rotary@rotarysp.org.br . O
valor é de R$ 35,00, já incluído
o almoço (entrada, prato prin-
cipal e sobremesa) e as bebi-
das (água ou refrigerante).

O Rotary é a maior organi-
zação mundial de clubes dedi-
cados à prestação de serviços.
Tendo como lema “Dar de si
antes de pensar em si”, a orga-

BRASIL-CHINA

Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China
ministra palestra no Rotary Club de São Paulo

nização está presente em 205
países. Reuniões semanais
acontecem para planejar ações
de prestação de serviços huma-
nitários e educacionais, assim
como o desenvolvimento de
projetos que possam atender as
necessidades e interesses da
comunidade. Os Rotary Clubs
são abertos a pessoas de todas
as raças, culturas e credos, com
representações em todas as
atividades profissionais.

Fundado em 1924, o Rotary
Club de São Paulo é respon-
sável por diversos programas
de serviços à comunidade,
como, por exemplo, Mutirão da
Catarata, Mutirão de Diabe-

tes/Coração, Projeto Rumo
(orientação de jovens estudan-
tes do ensino médio de esco-
las públicas na escolha da pro-
fissão), Seminário sobre Pre-
venção de Drogas, Gravidez
na Adolescência e DST/
AIDS, Festa de Natal das Cri-
anças, Alfabetização de Adul-
tos, Campanha da Coleta Se-
letiva de Lixo, entre outros.
www.rotarysp.org.br

ROTARY CLUB DE SÃO PAULO
WWW.ROTARYSP.ORG.BR

AV. HIGIENÓPOLIS, 996 - 5° ANDAR -
HIGIENÓPOLIS - SÃO PAULO/SP
TEL.: (11) 3826-9333
E-MAIL: ROTARY@ROTARYSP.ORG.BR

Canto do
Bacuri

MARI SATAKE

Pássaros no verão
Lua no outono
Neve do inverno
se desfazendo.
Suave aragem.
Flores na primavera.

As coisas são como são.
Diz o mestre ao atormentado
shogum que assombrado di-
ariamente pelos seus fantas-
mas noturnos já não conse-
gue dormir. Após travar in-
contáveis combates com os
fantasmas que habitam sua
alma, pede ao mestre que
venha para aliviá-lo de seu
inferno diário. Pergunta-lhe
qual é o novo ensinamento
que trouxe do estrangeiro e
como procede com seus se-
guidores. O mestre responde.
O shogum não compreende.

Na tentativa de fazê-lo
compreender, o mestre diz
que felizmente é noite de lua
cheia sugerindo um passeio
ao jardim para apreciarem a
beleza da noite iluminada pela
lua. Saem para o jardim.

O mestre fala novamen-
te. Pede ao shogum para apre-
ciar a imagem da lua refleti-
da no lago. O shogum, outra
vez, não compreende as no-
vas palavras que o mestre diz.
Fantasmas o assaltam. Ali
mesmo, no jardim diante de
todos, trava combates imagi-
nários. O mestre fala. Sem
nada compreender e exauri-
do pelos fantasmas, o jovem
shogum chama o mestre para
a morte. Calmo, o mestre o
atende. Diz estar pronto para
morrer desde que chegou e
se senta no chão.

Atormentado, se coloca
atrás do mestre e seu apren-
diz. Em postura de ataque
com a espada na mão, num
gesto derradeiro lança a es-
pada ao lago. Em seguida,
vencido, se coloca lateralmen-
te ao mestre e aprendiz e se
senta ele também. Observa
e tenta a mesma postura. Ali
ficam os três.

A cena é do belíssimo fil-
me Zen do diretor Banmei Ta-
kahashi. Filmado na China e
no Japão em 2008 foi lança-
do em janeiro de 2009.

O filme mostra os princi-
pais fatos que marcaram a
vida e trajetória de Dogen
Zenji, um dos precursores do
Zen Budismo no Japão e fun-
dador da Escola Soto Zen.

Dogen Zenji viveu entre
os anos 1200 e 1253. Órfão
de pai, aos oito anos de idade
perdeu também a mãe. As su-
cessivas perdas em tão pou-
co tempo de vida marcaram
definitivamente a vida do pe-
queno Dogen que desde en-
tão passou a não ver sentido
algum na crença vigente em
seu meio de que o paraíso
pertenceria ao homem so-
mente após a morte. Encon-
trar o paraíso ainda em vida
passou a ser a sua busca.
Com apenas quatorze anos de
idade tornou-se monge. Na
busca pelo Verdadeiro Cami-
nho de Buda percorreu por
vários lugares na tentativa de
encontrar professores que o
auxiliassem em sua busca.

ZEN

Dez anos após sua ordena-
ção, percebendo que no Ja-
pão nada encontraria, decidiu
partir para a China. Na Chi-
na também percorreu por
vários mosteiros e quando
desanimado já pensava em
retornar ao Japão, dirigiu-se
ao Monte Tendo e lá se en-
controu com Nyojo Zenji de
quem recebeu a Transmissão
do Darma. Aos vinte e oito
anos de idade retornou ao Ja-
pão, levando consigo apenas
seu corpo e alma. Nada de
sutras ou estátuas valiosas.

Ao retornar ao Japão,
concentrou-se em difundir a
prática da meditação Zen.
Dedicou muitas de suas ho-
ras na produção de seus es-
critos sempre com o intuito de
facilitar a compressão do en-
sinamento Zen na linguagem
japonesa. Seus escritos foram
se desenvolvendo na medida
em que percebia a necessi-
dade de emitir novos ensina-
mentos escritos a seus segui-
dores e discípulos.

No Japão, até se estabe-
lecer definitivamente no Mos-
teiro hoje mundialmente co-
nhecido Eihei-ji, Dogen pre-
cisou superar vários enfren-
tamentos e ataques provoca-
dos por aqueles que não se
conformavam com seu cres-
cimento. No ano de 1243, ten-
do já produzido uma vasta
coleção de escritos,  Dogen
finalmente aceitou o convite
de seu protetor Yoshishige
Hatano para se estabelecer
em terras de sua proprieda-
de situadas em Echizen, a
nordeste de Quioto.

Uma vez instalado em
Eihei-ji, a produção literária
continuou como sempre. Seu
templo, a cada dia recebia no-
vos monges estudantes. No
outono de 1252 Dogen adoe-
ceu, mas continuou trabalhan-
do intensamente com seus
escritos. Sua saúde não me-
lhorava. No oitavo mês do
ano seguinte, a pedido de
Hatano, seguiu para Quioto
para tentar encontrar a cura.
Faleceu neste mesmo mês.

A poucos dias de sua mor-
te, em noite de lua cheia, es-
creveu:
No outono,
Mesmo que eu possa
Vê-la de novo,
Como conseguir adormecer
Com a lua nesta noite? **

**  poema publicado em A LUA

NUMA GOTA DE ORVALHO – Es-

critos do Mestre Dogen Organizado

por Kazuaki Tanahashi – Editora

Siciliano, São Paulo, Brasil, 1993.

REPRODUÇÃO

Maricantodobacurijn@yahoo.com.br

No dia 17 de novembro,
cerca de 160 mil advo-
gados aptos a votar

vão às urnas para escolher o
próximo presidente da OAB-
SP (Ordem dos Advogados do
Brasil – Seção São Paulo) para
o biênio 2010-2012. Ou seja,
ainda falta mais de um mês
para o pleito, mas as disputas
nos bastidores já começaram.

Ao que tudo indica, quatro
candidatos devem concorrer à
presidência da Ordem paulis-
ta, a maior seccional do País e
a terceira maior do mundo em
número de advogados (são
cerca de 280 mil inscritos).
Dois são da oposição: Lean-
dro Donizete Pinto e Rui Cel-
so Reali Fragoso, e outros dois
da situação: Luiz Flávio
Borges D’Urso (atual presi-
dente da entidade) e Raimundo
Hermes Barbosa.

Em entrevista concedida
com exclusividade ao Jornal
Nippak na última terça-feira
(6), em seu escritório, no bairro
do Pacaembu (Zona Oeste de
São Paulo), Rui Fragoso afir-
mou que um dos motivos que o
levaram a se candidatar à pre-
sidência da AOB-SP foi a “ne-
cessidade de recuperar o pres-
tígio e, principalmente, o respei-
to dos advogados paulistas”.

Indagado pela reportagem
se imagina como é adminis-
trar uma entidade com cerca
de 280 mil inscritos, com 218
subsecções e um orçamento
estimado em R$ 200 milhões
anuais, Rui Fragoso foi enfá-
tico: “Não sei, mas com cer-
teza será muito diferente de
como está sendo feito hoje”,
afirmou, para emendar logo
em seguida: “Estou conscien-
te do trabalho que teremos
pela frente a partir de janei-
ro”

Mas o ponto mais polêmi-
co da sucessão na OAB-SP é
justamente o terceiro manda-
to do atual presidente, foco das
principais críticas da oposição.
“A atual gestão já perdura por
seis longos anos e a principal
preocupação da atual gestão é
quanto a imagem de seus inte-
grantes enquanto a OAB-SP

deve servir sempre seus advo-
gados”, explica Rui Fragoso,
especialista em Direito Cons-
titucional e Comercial e “ad-
vogado militante há 29 anos”.

Segundo ele, de acordo com
uma pesquisa realizada pelo
Instituto GPP em julho deste
ano, 75% dos 879 advogados
entrevistados são contra o ter-
ceiro mandato. “É inadmissível
que a instituição que mais lutou
e luta pela restauração da de-
mocracia no País negue um de
seus princípios básicos, que é a
alternância do poder”, afirma
ele, que pretende definir sua
chapa nos próximos dias.

O discurso contra o tercei-
ro mandato vem conquistando
adeptos. Tanto que sua candi-
datura ganhou aliados de
“peso”, como o advogado
criminalista Antonio Cláudio
Mariz de Oliveira; o x-presiden-
te da seccional, Carlos Miguel
Aidar; o procurador do Estado
de São Paulo e ex-candidato à
OAB-SP, Vitorino Antunes
Neto; e o especialista em direi-
to de família, Antonio Ivo Aidar,
além de profissionais nikkeis
como Nelson Miyahara, Pedro
Handa, Diogo Nomura Neto e

Cíntia Kawata Habe.
Formado em Direito em

1980, pela Pontifícia Universi-
dade Católica (PUC) e profes-
sor da Faculdade de Direito da
PUC/SP de 1984 a 1991, Rui
Fragoso critica, também, a
“atuação desastrosa” da atual
administração gerada princi-
palmente pela “crise” do Ipesp
(a Carteira de Previdência dos
Advogados) e a “distância dos
problemas da classe”.

Presidente do Instituto dos
Advogados de São Paulo
(IASP) no triênio 1998/2000 e
diretor da Escola Paulista de
Advocacia de 1994 a 1997,
Rui Fragoso é categórico ao
afirmar que “é necessário co-
locar a OAB-SP no caminho
certo, do qual nunca deveria ter
deixado de trilhar”.

Projetos – Entre os projetos
que pretende colocar em prá-
tica, além de lutar para recu-
perar a carteira do Ipesp, Rui
Fragoso destaca a redução
gradual de 21% da anuidade
(hoje em cerca de R$ 700,00
e, segundo ele, “mais cara que
qualquer categoria e sem ne-
nhuma contrapartida para

isso”); melhorar a verba hono-
rária; criar o programa de en-
sino à distância; implantar o
programa Meu Primeiro Escri-
tório; modernização e aperfei-
çoamento da sala dos advoga-
dos e recuperação das Comis-
sões de Ensino Jurídico e Di-
reitos Hmanos (“ambas
desativadas pela atual ges-
tão”); e cortar gastos com co-
municação, que hoje gira em
torno de R$ 8 milhões.

Jantar de Apoio – Em no-
vembro, um grupo de amigos
de Rui Fragoso estará realiza-
do um Jantar de Apoio à sua
candidatura. O evento aconte-
ce no dia 11, no Nikkey Palace
Hotel, na região central de São
Paulo. O grupo reúne nomes
como os de Antonio Cláudio
Mariz de Oliveira, Pedro Han-
da, Antonio Ivo Aidar, Nelson
Miyahara, Carlos Miguel Aidar,
Cinthia Kawata Habe, Vitorino
Antunes Neto, Flavia Portela
Kawamoto e Diogo Nomura
Neto, entre outros.

Informações e adesões pelo
telefone: 11/3539-4200 (com
Nelson Miyahara)

 (Aldo Shiguti)

O candidato à sucessão na OAB-SP, Rui Fragoso, ladeado por Flavia Kawamoto e Nelson Miyahara
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*SHIGEYUKI YOSHIKUNI

Quem quiser saber algo
mais sobre esse país lá do
outro lado do mundo, acon-
selharia ler dois livros re-
cém-publicados: “Testemu-
nhas da China – Vozes de
uma geração silenciosa
(2008-468 pág.), de Xinran,
escritora chinesa, casada
com um editor inglês, moram
em Londres e leciona numa

universidade local”.
Outro é “Os Chineses

(2009-325 pág.)”, da jornalis-
ta brasileira Cláudia Trevisan,
vive e trabalha na China como
correspondente de jornal do
Brasil.

Ficamos sabendo um pou-
co dela nas Olimpíadas

De 2008, com aquele es-
petáculo gigantesco que difi-
cilmente será igualado. Maior
número de medalhas de ouro

ARTIGO

Conhecendo a China, sem nunca ter ido lá
foi da anfitriã.

Nem bem saímos do es-
panto, vem a China, em 2009,
com as comemorações dos 60
anos da Revolução Comunis-
ta. E agora no ano de 2010, a
Expô Xangai, com um orça-
mento de 4,18 bilhões de dó-
lares com a duração de seis
meses, participação já confir-
mada de 192 países e 49 ór-
gãos internacionais e visitan-
tes de 70 milhões.

Pela primeira vez na his-
tória a maioria será urbana.
Como reagirá a tal massa hu-
mana – 1,3 bilhão – 20% dos
habitantes do planeta – ante
tal situação. Aquela parte ru-
ral será beneficiada pelo de-
senvolvimento ou continuará
na miséria até agora vivida.
Até o momento só os jovens
têm aproveitado desta explo-
são econômica.

Esse país já atravessou vi-

cissitudes inimagináveis: guer-
ra do ópio, guerra na Coreia,
com o Japão (2 vezes). Pro-
blema com o Tibet. Desastres
naturais, como o terremoto de
maio de 2008 quando 300 mil
morreram.

Mas há o outro lado da his-
tória. Invenção do papel e da
bússola, entre outras coisas.
A bomba atômica em 1964. O
3º país a colocar um ser hu-
mano em órbita depois dos

EUA e Rússia. E a política
de filho único.

Por outro lado, a desa-
vença com os japoneses de-
verão continuar. O que os
militares patrícios fizeram
com os chineses é imperdo-
ável e vergonhoso. Essa nó-
doa deverá persistir por mui-
tas gerações ainda.

*Shigueyuki Yoshikuni é
jornalista e reside em Lins
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ESPETÁCULO

Balé Nacional da Coreia se apresenta no Brasil
para celebrar 50 anos de relações diplomáticas

Amais importante com
panhia artística da
Coréia desembarca

este mês ao Brasil para cele-
brar os 50 anos de relações
diplomáticas entre os dois paí-
ses. O público brasileiro vai ter
oportunidade de assistir a um
espetáculo que reúne a tradi-
ção secular da dança coreana
com um toque de contempo-
raneidade. O Balé Nacional da
Coréia apresentará a Fantasia
Coreana, espetáculo que reú-
ne, em 10 diferentes partes, o
melhor do repertório tradicio-
nal do país, apresentando por
sua mais importante compa-
nhia.

As apresentações, que tem
o apoio do Ministério da Cul-
tura da Coréia e da Embaixa-
da da República da Coréia no
Brasil, acontecem nos dias 15
e 16 de outubro na Sala Villa
Lobos, em Brasília, nos dias 20
e 21 de outubro no Teatro João
Caetano , no Rio de Janeiro, e
nos dias 23 e 24 de outubro no
Teatro Santo Agostinho, em
São Paulo.

Fundado em 1950, o Tea-
tro Nacional da Coréia come-
mora este ano seu 59º aniver-
sário, sempre na vanguarda
artística e promovendo as ar-

tes cênicas da nação. Ao lado
de suas quatro companhias
residentes — a Companhia
Nacional de Drama da Coréia,
a Companhia Nacional
Changgeuk da Coréia e a
Companhia Nacional de Dan-
ça da Coréia — o Teatro Na-
cional busca globalizar as ar-
tes tradicionais coreanas e

recriá-las através de uma in-
terpretação moderna.

O desafio da companhia é
elevar a cultura coreana a um
nível compatível com a posi-
ção da Coréia na comunidade
internacional no século 21.
Através de suas turnês, ela
busca levar ao conhecimento
do mundo a verdadeira essên-

cia da cultura coreana, além de
contribuir para a paz universal
através do intercâmbio cultu-
ral internacional.

Com suas quatro companhi-
as residentes, o Teatro Nacio-
nal tem a meta de apresentar
ao mundo um espetáculo reu-
nindo uma refinada seleção de
obras do seu repertório, acu-
muladas nos últimos cinquenta
e nove anos. Através de sua
participação no Festival Inter-
nacional de Teatros Nacionais,
o teatro age no sentido de pro-
mover o intercâmbio cultural e
expandi-lo através de apresen-
tações, exibições e programas
educacionais.

O Teatro Nacional da
Coréia espera que os artistas

Balé Nacional da Coreia apresentará a Fantasia Coreana, espetáculo dividido em 10 partes

DIVULGAÇÃO

1º – Castelo
A manhã chegou ao castelo
e a rainha inicia seu dia, ocu-
pada ao lado das senhoras da
corte. A rainha se veste, é
saudada por suas senhoras e
em seguida cumprimenta o
rei. Ao redor do castelo, dra-
gões e tigres protegem o cas-
telo ao espantar os maus es-
píritos, enquanto o dia atribu-
lado das damas da corte é
realizado com uma dança
Hansam.

2º – Ministros
Os ministros do castelo, que
servem ao rei e realizam di-
ferentes tarefas para man-
ter o estado em ordem são
os personagens principais.
Este segmento é realizado
por todos os homens e mos-
tra os ministros se enfrentan-
do frente a frente com seus
argumentos, fazendo política,
com uma dança forte e mas-
culina. Usando Abak (um
tipo de tambor pequeno),
eles expressam movimentos
de dança moderna e minima-
lista.

3º – Janggochum
(Dança do Tambor em
forma de Ampulheta)
É a dança folclórica realiza-
da nos festivais locais em
toda a Coréia. Janggo é um
tambor em forma de
ampulheta que é usado em
bandas de percussão de agri-
cultores. O tambor fica amar-
rado sobre os ombros dos
músicos que batem em am-
bas as extremidades, enquan-
to dançam com movimentos
ágeis sincronizados ao tem-
po para o fluxo e refluxo de
variados padrões rítmicos. As
rápidas mudanças de forma-
ção do grupo ajudam a cons-
truir o estado de espírito do
festival. A dança mostra ele-
gância e força.

4º – Dangae Hakchum
(Dança da Garça)
A famosa Dança da Garça
“Dongnae” foi repassada de
geração em geração por aque-
les que freqüentavam o distri-
to de Dongnae. A dança nor-
malmente se iniciava esponta-
neamente, por pessoas que
geralmente estavam vestidas
com um casaco cinza e cha-
péu preto, o traje padrão du-
rante a Dinastia Chosun. Já
que a roupa e os movimentos
se assemelhavam a uma gar-
ça, a dança ficou conhecida
como a Dança da Garça.

5º – Buchechum
(Dança do Leque)
Criada em 1940 pelo célebre
dançarino coreano Choi
Seunghui, Buchechum foi ori-
ginada dos rituais praticados no
xamanismo. Trajes coloridos e
Buches, leques de mãos, são
dispostos em uma bonita se-
qüência espacial. Buchechum
foi apresentada ao mundo pela
primeira vez em 1968. Na de-
legação coreana cultural para
a Cidade do México nos Jo-
gos Olímpicos, os dançarinos
chocaram o mundo com seus
movimentos com leques. Des-
de a sua primeira estréia mun-
dial, a dança tornou-se um re-
pertório típico da dança tradi-
cional coreana. A nova versão
do Buchechum da coreógrafa
Bae Jung-hye se afasta do es-
tilo dos movimentos tradicio-
nais. Ele enfatiza a unidade dos
leques e dos corpos em linhas
belas e elegantes.

6º – Música de Amor
A história de Chunhyang é a
história de amor mais amada
pelos coreanos. O conto é so-
bre dois jovens amantes que
superaram a muralha da dife-
rença de classe e esta produ-
ção irá ilustrar a beleza de seu
amor no palco.

7º – O Espírito de Shilla
Esta é uma dança original que
retrata o treinamento de es-
pada dos jovens guerreiros de
Shilla que foram a força mo-
triz da unificação dos três es-
tados. A dança da espada de
madeira dos jovens é enérgi-
ca, com movimentos organi-
zados e habilidades de artes
marciais. A dança da espada
longa, realizada por homens,
é uma dança vibrante e es-
petacular que expressa o es-
pírito e a coragem dos guer-
reiros de Shilla.

8º – Neve de Primavera
A música ‘Sounds of the
Night’ nos remete a uma cena
onde alguém está em pé sob
o luar, à espera de uma pes-
soa, em um lugar tranqüilo,
onde apenas o vento passa.
A dança expressa a harmo-
nia entre a flora e o corpo ,
com as flores sendo mensa-
geiras do espírito da terra e
do amor do céu.

9º – Buponoli (evolução
com um Bupo, um chapéu
com um acessório grande
e branco)
Um dançarino vestindo um
Bupo move a cabeça e o cor-
po para expressar sua paixão
e tristeza.

10º – Samgomu &
Ogomu (Dança dos Cinco
Tambores)
Dançarinos batendo três jo-
gos de cinco tambores de
acordo com a coreografia es-
petacular de Yi Maebang vão
tocar e explorar o seu lado in-
terior. Embora a Coréia tenha
muitas danças executadas
com tambores, o Samgomu &
Ogomu, ao reunir vários tipos
de tambores em uma dança,
expressa a beleza do fluxo rít-
mico e equilíbrio único do sen-
so de ritmo coreano.

O espetáculo é dividido em 10 partes:
e especialistas mundiais das
artes e cultura possam juntar-
se a ele com o intuito de con-
cretizar uma era cultural que
contribuía para a paz e pros-
peridade da humanidade.

SÃO PAULO
QUANDO: DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO

(SEXTA-FEIRA E SÁBADO). DIA 23, ÀS

21H E DIA 24, ÀS 20H

ONDE: TEATRO SANTO AGOSTINHO

(R. APENINOS, 118, LIBERDADE -
SÃO PAULO)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3209-4858
VENDAS:
TEL TEATRO: (11) 3209-4858
WWW.TEATROSANTOAGOSTINHO.COM.BR

DISQUE DELL´ARTE NACIONAL:
4002-0019
CENSURA: LIVRE

PREÇO ÚNICO: R$ 40,00

Espetáculo reúne a tradição secular e a modernidade da dança
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COMUNIDADE

Japan Experience apresenta a
cultura japonesa em São Paulo

Um público estimado de
20 mil pessoas de to-
das as idades, etnias,

culturas e raças está sendo
aguardado na quinta edição do
Japan Experience 2009, que
será realizado nos dias 24 e 25
de outubro, na escola técnica
do Centro Paula Souza
(ETEC), Parque da Juventude
– espaço que substituiu a anti-
ga Casa de Detenção no Ca-
randiru –, Zona Norte de São
Paulo. Com entrada gratuita, o
evento é uma organização con-
junta da Comissão de Jovens da
Sociedade Brasileira de Cultu-
ra Japonesa e Assistência So-
cial (Bunkyo) e do Instituto
Paulo Kobayashi (IPK).

Várias atrações estão con-
firmadas no evento deste ano
que contará com novas parce-
rias e atrações inéditas como
o Yuushin Taiko da cidade San-
to André com um repertório
totalmente inédito; Shinkyo
Daiko com músicas inéditas;
Jokempo Taiko com Sapatea-
do; cantora infantil de três anos.
Além do Blue Jays Dançan-
do; Ryukyu Koku Matsuri
Daiko + Tontonmi (Ao vivo);
Workshop de Street Dance;
Banda Ikka tocando músicas
Jpop. A programação é um
misto de artes manuais, mar-
ciais, visuais, esportes, música,
dança e tradições ligadas à
cultura japonesa, por meio de
shows e palestras gratuitas.
Há um espaço dedicado às
crianças, com atividades e
apresentações.

O principal objetivo do Japan
Experience é proporcionar a
experimentação prática dos
elementos e possibilitar o con-
tato da cultura japonesa, atra-
vés de oficinas (workshops) e
apresentações diferenciadas e
inéditas relacionadas a cultura.
Com o intuito de preservar e
divulgá-la no Brasil, o evento
contribui também para o enri-
quecimento da cultura brasilei-
ra. Idealizado por Chieko Aoki,
fundadora da rede Blue Tree
Hotels, o público-alvo são os
brasileiros de todas as idades,
etnias, culturas e raças.

“Assim como em todas as
edições passadas a organiza-
ção do evento teve diversas
dificuldades. Elas foram supe-
radas pelo excelente trabalho

em equipe e pela grande ami-
zade que existe dentro do gru-
po, fortalecendo todos nos
momentos difíceis”, afirma
Issamu Kayama, presidente da
Comissão de Jovens do Bun-
kyo. O evento ainda conta com
a coordenação geral de Ma-
yumi Ueno; Cleber Kamiya; e
Rodolfo Eiji Wada.

A gastronomia japonesa
estará presente com quatro
barracas de alimentação que
serão montadas no local, onde
diversos pratos serão servidos.
A arrecadação será revertida
para as principais entidades
beneficentes nikkeis: Socieda-
de Beneficente Casa da Espe-
rança Kibo-No-Iê; Associação

Pró-Excepcionais Kodomo-
No-Sono; Assistência Social
Dom José Gaspar “Ikoi-no-
Sono”; e Centro de Reabilita-
ção Social Yassuragui Home.

Histórico – Em 2005, a em-
presária Chieko Aoki reuniu
diversas entidades e lideranças
jovens da comunidade nikkei,
lançando o desafio de ideali-
zar, planejar e realizar um gran-
de evento com esses objetivos
– esse evento foi o Japan Ex-
perience. A primeira edição do
projeto aconteceu no Sesc Vila
Mariana, definido estrategica-
mente devido à grande varie-
dade de espaços para apre-
sentações de atividades, além

da fácil localização e público
variado (crianças, jovens, adul-
tos e idosos).

Após o evento, o Sesc di-
vulgou que o Japan Experien-
ce alcançou o recorde de pú-
blico da unidade Vila Mariana
em 2005, com 12 mil pessoas
circulantes nos dois dias do
evento. Nas edições de 2006
e 2007, o Japan Experience foi
realizado na unidade Verguei-
ro da Uninove (Centro Univer-
sitário Nove de Julho), onde
reuniu entre 10 e 15 mil pes-
soas nos dois dias do evento
em cada ano.

JAPAN EXPERIENCE 2009
QUANDO: 24 E 25 DE OUTUBRO

HORÁRIO: SÁBADO (24) DAS 11H ÀS 18H
E DOMINGO (25) DAS 10H ÀS 17H
ONDE: PARQUE DA JUVENTUDE – PRÉDIOS

1 E 2 DA ETEC – CENTRO PAULA SOUZA

– AV. CRUZEIRO DO SUL, 2630 –
CARANDIRU  – SÃO PAULO

ACESSO: METRÔ CARANDIRU (LINHA AZUL

DO METRÔ) E POR MAIS DE 20 LINHAS DE

ÔNIBUS.
ENTRADA: FRANCA

Várias atrações estão confirmadas no evento deste ano, que contará com apresentações inéditas

DIVULGAÇÃO

Público do evento é formado por crianças, jovens e adultos

FESTIVAL DA PRIMAVERA

Comunidade nipo-brasileira de
Curitiba celebra a Primavera

A comunidade nipo-brasilei-
ra promove, neste fim de se-
mana (10 e 11) e no feriado de
12 de outubro, o 18º Haru
Matsuri (Festival da Primave-
ra de Curitiba). O evento será
realizado no Parque Barigui e,
durante três dias, o público terá
a oportunidade de apreciar
apresentações culturais e o
degustar o melhor da gastro-
nomia oriental.

“O Haru Matsuri é uma
festa para reverenciar as flo-
res, concebida de acordo com
a filosofia oriental de amor à
natureza”, diz Jorge Yamawa-
ki, presidente da Associação
Cultural e Beneficente Nipo-
Brasileira de Curitiba – Nikkei
Curitiba, ao explicar que esta
festa é promovida sempre no
início da primavera porém este
ano, por causa da gripe Influ-
enza A,  foi adiada para outu-
bro.

Este evento é promovido
pelo Nikkei Curitiba em par-
ceria com associações cultu-
rais, esportivas, sociais e reli-
giosas nipo-brasileiras da ca-
pital. Neste evento atuam
1.500 voluntários que traba-
lham na organização e nas 70
barracas que vendem comidas
típicas como sashimi, sushi,
sukiyaki, udon, tempurá,
okashi,c dorayaki, entre outros.
Também são comercializados
artesanatos típicos como ori-
gami, kirigami, além de
kimonos, futons, etc.

Joe Hirata – Durante três
dias o público terá a oportuni-
dade de apreciar diversas
apresentações culturais. Este
ano a novidade será o show do
cantor Joe Hirata, que vai in-
terpretar canções japonesas e
sucessos sertanejos brasileiros.
O show será no domingo, a
partir das 19h30.

Outra atração será o 27º
Gueinosai (Festival de Artes
Cênicas) com apresentações
de teatro, danças e músicas
folclóricas. Neste festival vão
se apresentar cerca de 200
artistas amadores.

O público também terá a
oportunidade de apreciar uma
exposição de ikebana (arranjo
floral) das escolas Ohara Ryu
e Sanguetsu. E para homena-
gear o idealizador do Matsuri,
Claudio Seto, será promovido
um concurso para escolher a
Deusa da Primavera 2009.
“Em todos os eventos Seto
gostava de eleger Deusas para
iluminar as festas”, conta a
coordenadora organizacional,
Claudia Suemi Hamasaki.

Serviço – A festa será no
Pavilhão de Exposições do
Parque Barigui e no sábado e
domingo (dias 10 e 11 de outu-
bro) abre às 10hs e encerra às
22hs. Na segunda-feira (dia
12) inicia às 11h e encerra às
18hs. O ingresso custa R$ 5,00
(com R$1,00 de bônus para
alimentação).

O cantor Joe Hirata é uma das atrações do Haru Matsuri

DIVULGAÇÃO

Os brasileiros terão a
chance de conhecer um pou-
co do rock japonês atual no dia
13 de outubro, quando Miyavi
faz show em São Paulo. Esta
será a única apresentação da
turnê “Neo Tokyo Samurai
Black Tour 2009” no Brasil.

Miyavi é representante do
visual kei, movimento do rock
japonês em que os músicos se
vestem com roupas excêntri-
cas e chamativas. Além de
cantar, o artista escreve todas
as suas músicas e ainda é ator.
No momento, ele também é
guitarrista da banda S.K.I.N.

Apesar de não tocar nas
rádios, Miyavi é famoso no
Brasil entre os fãs de j-rock.

A popularidade é tão grande
que está já é a segunda vez que
o cantor passa pelo país – a
primeira apresentação foi em
2008.

MÚSICA

Cantor Miyavi faz única apresentação em SP
Os ingressos para a apre-

sentação única no Citibank
Hall já estão à venda.
( N i k k e y w e b :
www.nikkeyweb.com.br)

MIYAVI - “NEO TOKYO
SAMURAI BLACK TOUR 2009”
ONDE: CITIBANK HALL (AL. JAMARIS,
213. MOEMA, SÃO PAULO, TEL.: (11)
2846-6000)
QUANDO: 13 DE OUTUBRO, 21H30
INGRESSOS: DE R$ 60 A R$ 250,
À VENDA NO LOCAL E PELO

WWW.TICKETMASTER.COM.BR

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: NÃO SERÁ

PERMITIDA A ENTRADA DE MENORES DE

10 ANOS; CRIANÇAS DE 10 ANOS E 11
ANOS DEVEM SER ACOMPANHADOS DOS PAIS;
LIVRE PARA MAIORES DE 12 ANOS

Cantor tem fãs no Brasil

DIVULGAÇÃO
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SÃO DUAS RODAS

Honda apresenta a linha 2010 e
as mini-motos de competição

DUAS RODAS

Kawasaki inaugura nova
unidade em Manaus

Ao completar um ano de
atividades no País, a Kawasa-
ki Motores do Brasil está con-
cluindo a implantação da pri-
meira fábrica própria do gru-
po Kawasaki em território La-
tino-Americano. A nova unida-
de no Distrito Industrial de
Manaus foi inaugurada ofici-
almente no dia 7 de outubro
em uma cerimônia que contou
com as presenças do presiden-
te e ex-presidente da divisão
Consumer Products &
Machinery Co. da Kawasaki
Heavy Industries (KHI), res-
pectivamente, Hiroshi Takata
e  Shinichi Tamba; do presiden-
te da Kawasaki do Brasil In-
dústria e Comércio (KDB),
Yoshio Shibuya; e do presiden-
te da Kawasaki Motores do
Brasil (KMB), Hiroshi Ito.

A produção da nova fábri-
ca se inicia com dois dos mo-
delos mais desejados no Bra-
sil e já consagrados nos mer-
cados internacionais. Um de-
las é a Z750, modelo de 750
cc de quatro cilindros, até ago-
ra era montada somente na
principal fábrica da Kawasa-
ki, na cidade de Akashi, e pela
primeira vez a montagem será
compartilhada com uma fábri-
ca de fora do Japão.

A popular Ninja 250R, mo-
delo de 250 cc de dois cilin-
dros, era montada somente na
fábrica da Kawasaki na Tai-
lândia e agora passa a ser
montada também no Brasil, na
Índia e em outros países, aten-
dendo à grande demanda mun-
dial por esse modelo.

O terceiro modelo a ser
nacionalizado será a ER-6n, no
início de 2010, e outros mode-
los serão introduzidos de acor-
do com o plano de investimen-
tos da Kawasaki no Brasil.

O rigor nos processos in-

dustriais e no controle da qua-
lidade são características mar-
cantes da Kawasaki, e se apli-
cam também na nova unidade
em Manaus, onde até os ro-
bôs são de fabricação própria,
garantindo nas linhas de mon-
tagem brasileiras a mesma alta
qualidade que se espera dos
produtos da Kawasaki produ-
zidos no Japão, Estados Uni-
dos, Tailândia e em vários ou-
tros países.

Neste Salão Duas Rodas a
Kawasaki apresenta para o
público brasileiro, além dos
modelos nacionalizados, a linha
de produtos importados que
será ampliada em 2010 com as
principais novidades da Kawa-
saki, como a nova Ninja ZX-
10R, cujo lançamento mundial
está sendo realizado em São
Paulo, à frente dos tradicionais
salões europeus.

Outros modelos importados
da Kawasaki em destaque no
Salão 2 Rodas são a nova
Ninja ZX-6R superesportiva
completamente renovada, a D-
Tracker X que apresenta re-
cursos inéditos para a catego-
ria supermotard e a Vulcan 900
Custom que traz um design
moderno para um estilo clás-
sico.

Todos esses modelos virão
se somar em breve à linha de
produtos disponíveis na rede de
concessionárias autorizadas,
que já conta com 22 lojas nas
principais cidades brasileiras e
continua em rápida expansão.
No mesmo ritmo acelerado, as
vendas também crescem mês
a mês. Segundo a Fenabrave,
em setembro foram mais de
300 novos licenciamentos de
motocicletas Kawasaki, sendo
220 unidades da Ninja 250R,
mais que o dobro do mês an-
terior.

Produção terá início com dois dos modelos mais desejados

DIVULGAÇÃO

Ao longo deste ano, a
Honda apresentou ao merca-
do brasileiro motocicletas iné-
ditas, dotadas de tecnologias
nunca inéditas em veículos de
duas rodas. Inspirada nessa
onda de lançamentos exclusi-
vos, a participação da Honda
no Salão Duas Rodas 2009 –
que prossegue até segunda-
feira (12), no Anhembi (SP) –
tem como tema central a ino-
vação.

Painéis distribuídos nos
2.014 m2 do estande colocam
as seguintes perguntas aos vi-
sitantes: Você já viu moto com
airbag? Você já viu moto de
300 cc com ABS? Você já viu
moto de 150 cc com injeção
eletrônica? Você já viu moto
bicombustível? Todas essas
perguntas são respondidas da
mesma maneira: a Honda tem.

São muitos os exemplos do
espírito inovador que norteia as
atividades da Honda no Brasil
e no mundo: a GL 1800 Gold
Wing, primeira motocicleta
com sistema de airbag; a CG
150 Titan Mix, que apresentou
ao mercado um inédito concei-
to flexível bicombustível para
veículos de duas rodas; a CG
150 Fan ESi, com motor 150
cc e injeção eletrônica de com-
bustível; a XRE 300 e a CB
300R, primeiras motocicletas
de média cilindrada a contarem
com sistema de freios
Combined ABS; entre outros.

Produtos em exposição – O
estande foi concebido de ma-
neira setorizada e traz todas as
motocicletas da linha nacional
e importada, além de quadrici-
clos, produtos de força, peças
genuínas e acessórios.

No Espaço Mix estão a CG
150 Titan Mix e a NXR 150
Bros Mix. Neste local, é exi-
bido continuamente um vídeo
explicativo sobre o sistema bi-
combustível aplicado aos dois
modelos.

Enquanto a CG 150 Fan ESi
é destaque no setor destinado

à família CG, o Lead 110 e a
Biz 125 ficam concentrados
em um espaço com apelo fe-
minino, uma vez que a facili-
dade de pilotagem oferecida
pelos dois modelos e as novas
cores disponíveis em muito
agradam este público.

A EVO6, motocicleta con-
ceito apresentada mundial-
mente durante o Salão de Tó-
quio de 2007, é mostrada pela
primeira vez ao público brasi-
leiro e ganha espaço de desta-
que no estande. À sua volta,
ficam todas as representantes
da linha importada – CBR
600RR, XL 1000V Varadero,
CBR 1000RR Fireblade, CB
1300 Super Four e GL 1800
Gold Wing.

Na área de competições,
estão expostas as motocicle-
tas utilizadas pelos pilotos da
Equipe Honda, ao lado de
exemplares zero quilômetro
destes mesmos modelos. A
grande novidade deste setor
são as mini-motos CRF 50F,
CRF 70F e CRF 100F, inédi-
tas no Brasil.

A linha de Produtos de For-
ça ganhou espaço exclusivo,

onde ficam expostas as roça-
deiras, geradores, cortadores
de grama, motobombas, moto-
res estacionários e motores de
popa. Além destes produtos, a
área apresenta como novida-
de a placa solar para uso do-
méstico.

Atividades diferenciadas –
Junto à área de competições
foi instalado um “motorama”
espécie de autorama que uti-
liza miniaturas de motocicle-
tas em vez de automóveis.
Neste espaço, os visitantes
podem travar disputas com
os pilotos do Team Honda e
os vencedores contam até
com um mini-pódio para co-
memorar a conquista.

O Espaço Kids, mais uma
vez presente no estande da
Honda, traz uma novidade.
Além do test-ride oferecido
com o intuito de dar às cri-
anças noções básicas de
comportamento no trânsito,
este ano os pequenos cida-
dãos também participam de
atividades voltadas à preser-
vação do meio ambiente, com
lições sobre reciclagem e re-

aproveitamento de materiais.
Outra atração relacionada ao

tema da preservação ambiental
é o piso interativo, que transmi-
te a sensação de estar cami-
nhando na água, entre os peixes.

No Espaço Pilotagem, os
visitantes podem assistir a
uma palestra educativa minis-
trada pelos instrutores do Cen-
tro Educacional de Trânsito
Honda (CETH), com duração
aproximada de 15 minutos.
São oferecidas, em média, 18
sessões a cada dia. Dois si-
muladores também estão dis-
poníveis para que os motoci-
clistas coloquem em prática
as técnicas aprendidas.

Na área destinada à Honda
Serviços Financeiros (HSF), os
visitantes podem tirar dúvidas
sobre o Consórcio Nacional
Honda e o Banco Honda, além
de fazer simulações de finan-
ciamento e consórcio.

Os interessados em adquirir
motocicletas, quadriciclos, Pro-
dutos de Força, acessórios e
peças têm a possibilidade de ini-
ciar o processo no local e con-
cluir a compra em qualquer con-
cessionária da rede.

Honda participa do Salão Duas Rodas, que acontece no Anhembi, em São Paulo, com o tema inovação

DIVULGAÇÃO

Com o objetivo de expan-
dir ainda mais sua linha de
MP4 players, um dos produ-
tos mais comprados pelos con-
sumidores como presente de
Natal, a Sony Brasil apresen-
ta os novos integrantes da li-
nha Walkman. O primeiro mo-
delo é da Série S, NWZ-
S544BC, com capacidade de
8GB. O destaque fica por con-
ta dos alto-falantes estéreo in-
tegrados, que permitem ao usu-
ário compartilhar o áudio de
músicas e vídeos sem os fo-
nes de ouvido.

Dispõe de transferência e
armazenamento de dados em
memória flash, display LCD de
2.4 polegadas, gravador de voz
e de rádio FM, além de visuali-
zação bidirecional, que possibi-
lita ver fotos e vídeos vertical
ou horizontalmente. Tem espa-
ço para memorizar até 30 emis-
soras FM e está disponível na
cor preta. O preço sugerido é
R$ 579,00 e se encontra à ven-
da no site www.sonystyle.
com.br, nas lojas Sony Style e
nas revendas autorizadas.

Já na Série E, a empresa
traz o modelo NWZ-E443, de
4 GB, disponível nas cores pre-
to e vermelho para todas as
revendas e em pink e laranja
exclusivos para os canais Sony
Style, alem do NWZ-E444, de
8 GB, e o NWZ-E445, de
16GB, ambos em preto. Os
três players possuem display
LCD de 2 polegadas, capaci-
dade para memorizar 30 emis-
soras FM e gravador de voz e
rádio. O NWZ-E443 tem pre-
ço sugerido de R$ 399,00, o

WALKMAN

Sony amplia oferta de sua linha de MP4 de olho no Natal

Objetivo é expandir linha

DIVULGAÇÃO

NWZ-E444, de R$ 499,00 e o
NWZ-E445, de R$ 599,00.

Todos os modelos, das duas
séries, contam com a tecnolo-
gia Drag & Drop, que possibi-
lita ao usuário arrastar as mú-
sicas direto de um PC para o
Walkman, sem necessidade de
nenhum software. Também
dispõem das tecnologias Clear
Bass, para reprodução de gra-
ves mais limpos e sem
distorção; Clear Stereo, para
reprodução de sons estéreos
sem interferência de canais; e

Dynamic Normalizer, que
minimiza as diferenças de vo-
lumes entre as faixas.

Os novos produtos ainda
permitem que o consumidor
programe o fim da reprodução
após determinado tempo, por
meio da função Sleep Timer.
O consumidor pode dormir
ouvindo seu MP4 sem se pre-
ocupar em desligá-lo.

O design slim e moderno,
já característicos da linha
Walkman, são outro ponto de
destaque dessas novidades.
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PARQUE DO JAPÃO

Ministro do Esporte prestigia
inauguração de ginásio no Paraná

A Liga Nipo-Brasileira de
Tênis de Mesa e o Ken Zen/
Carrão organizaram no último
dia 4, no Ginásio do Sesi A.E.
Carvalho, a 9ª Etapa da Liga.
Na cerimônia de abertura es-
tiveram presentes o represen-
tante do deputado federal Wal-
ter Ihoshi, Massah Fujimoto, e
o diretor de Esportes do Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social), Elzo Sigueta.

O evento teve a participa-
ção de 510 atletas de 40 clu-
bes de todo o Estado de São
Paulo. Os atletas foram divi-
didos em 26 categorias mas-
culinas e femininas, de acordo
com a faixa etária.

Segundo Mauro Kenji
Uwagoya, diretor técnico do

Um Desafio Internacio-
nal de Judô e uma ro-
dada da Liga Nacional

de handebol inauguram neste
fim de semana prolongado (de
10 a 12 de outubro), o ginásio
de esportes do complexo turís-
tico do Parque do Japão, em
Maringá (408 quilômetros de
Curitiba, Paraná). Várias ati-
vidades esportivas, culturais e
de lazer serão realizadas até o
dia 15 de outubro, dentro e fora
da quadra do ginásio, aponta-
do como centro de excelência
de artes marciais para a região
Sul do Brasil. A cerimônia de
inauguração acontecerá do-
mingo (dia 11), às 8h30, com a
presença do Ministro do Espor-
te, Orlando Silva.

As atividades esportivas da
quadra do novo ginásio de es-
portes do Parque do Japão (um
complexo de 100.000 m2), fo-
ram inauguradas no dia 8 com
a realização de dois jogos váli-
dos pela Liga Nacional de
Handebol. No sábado e no
domingo será a vez do ginásio
receber o Desafio Internacio-
nal de Judô, que será disputa-
do por 21 atletas das seleções
do Brasil, Estados Unidos e
Argentina.

Para a gerente executiva de
projetos do Parque do Japão,
Mary Cristina Yoshii Fugou, a
inauguração do ginásio que re-
úne esporte e meio ambiente vai
marcar mais uma etapa de de-
ver cumprido para com a co-
munidade. “É um complexo que
enaltece o trabalho dos primei-
ros imigrantes que chegaram ao
Brasil, um marco para comuni-
dade nikkei”, destaca.

Mary Fugou afirma que
não só Maringá ganha ao
sediar um centro de excelên-
cia de artes marciais no Sul do
país, mas também o esporte e
o Brasil que ganham um espa-
ço para formar atletas qualifi-
cados e preparados. “O giná-
sio permite artes marciais, bem
como outros esportes como os
jogos de handebol válidos pela
Liga Nacional”, ressalta. “Fica
mais uma homenagem para a

Ken Zen/Carrão, o trabalho
em equipe de atletas, dedica-
ção dos pais e mães e patroci-
nadores, foram fundamentais
para a organização e sucesso
do evento.

As disputas foram bastan-
te acirradas, pois alguns atle-
tas buscaram as últimas vagas
para poderem participar do
Top 8 que reunirá os 8 melho-
res atletas do ranking de atle-
tas no dia 15 de novembro.

A disputa pelo ranking de
clubes está consolidada, pois a
Associação Cultural Recreati-
va da Paulicéia (Acrepa) acu-
mula 22117,0 pontos, enquanto
a Associação Okinawa de Casa
Verde acumula 16577,8 pontos.
(Gilberto Murakami,
diretor técnico da Liga)

TÊNIS DE MESA

9ª Etapa da Liga reúne mais
de 500 atletas no Sesi

Pré-Pré-Mirim Feminino: 1)
Bruna Takahashi (Acrepa), 2)
Fernanda Kodama (Represa);
Pré-Pré-Mirim Masculino: 1)
Eduardo Tomoike (Itaim Keiko),
2) Eike Onodera (Acrepa); Pré-
Mirim Feminino: 1) Allana Seino
(Itaim Keiko), 2) Rhayssa Seino
(Itaim Keiko); Pré-Mirim Mas-
culino: 1) Matheus Shimoki
(Acrepa), 2) Carlos Ishida (Itaim
Keiko); Mirim Feminino: 1)
Leticia Nakada (Acrepa), 2) Na-
talia Torino (Itaquera); Mirim
Masculino “A”: 1) Gabriel San-
tos (Itaim Keiko), 2) Victor Keiji
Tanaka (Ateme); Mirim Mascu-
lino “B”: 1) Artur M. A. de Oli-
veira (Acenbo), 2) Augusto Ha-
nashiro (Acrepa); Infantil Femi-
nino: 1) Luana Cristina (Daruma
Taubaté), 2) Lumi Matsumura
(Colônia); Infantil Masculino
“A”: 1) Renan Hoshi (Itaim
Keiko), 2) Rodrigo Ferreira (Bun-
kyo); Infantil Masculino “B”:
Diovani F. Matheus (Kosmos),
2) Henrique Shigemoto (Repre-
sa); Geral Feminino: 1) Mayu-
mi Toma (Casa Verde), 2) Tha-
myres Mori (Represa); Juvenil
Masculino “A”: 1) João M. L.
Rodrigues (Acenbo), 2) Shohgo
Horikawa (Cooper); Juvenil
Masculino “B”: 1) Caio César
Ramires Bunka (SBC/Saúde), 2)
Victor Yamamoto (Ateme); Ju-
ventude Masculino: 1) Daniel En-
rique Melo Sazo (Casa Verde),
2) Mauricio Makoto Narita

(Uceg); Adulto Masculino “A”:
1) Carlos Makiuchi (Piratininga),
2) Rene Schaible (Piratininga);
Adulto Masculino “B”: 1)
Juliano Teixeira Leão (Piracaia),
2) Giovani Ricardo Paschoal Pi-
nheiro (Piracaia); Pré-Sênior
“A”: 1) Maurício Zanutto
(Bunka SBC/Saúde), 2) Danilo
Alves (Jardim Palmeiras); Pré-
Sênior “B”: 1) Eduardo Carmo
(Ken Zen/Carrão), 2) Marcos
Kato (Showa); Senhores “A”:
1) Davi Britslid Bevilaqua
(Ateme), 2) Elio Yoshito (Ken
Zen/Carrão); Senhores “B”: 1)
Sergio Tanabe (Itaquera), 2) Ri-
cardo Akira Yoshioka (Nipo Jun-
diaí); Veteranos “A”: 1) Valmir
Kazuhiro Kachiwazaki (Casa
Verde), 2) Geraldo Yokomizo
(Nippon); Veteranos “B”: 1)
Milton Nagai (Acenbo), 2) Sid-
nei Massao (Palmeiras); Pré-
Ladies: 1) Kimie Oki Sadamitsu
(Liga Vale do Ribeira), 2) Marina
Yoshie Tasato Oyafuso (Casa
Verde); Ladies: 1) Olga Uehara
(Casa Verde), 2) Mercedes Ma-
tsubayashi (Itaquera); Super-
Veteranos: 1) Nozomu Kikuti (Pi-
ratininga), 2) Mikio Kojima
(Acrepa); Elite: 1) Lincoln Sato
(Acrepa), 2) Roberto Yamamoto
(Piratininga)

Troféu Eficiência: 1) Acrepa
(2811,2), Casa Verde (2408,0), 3)
Itaim Keiko (1988,0), 4) Daruma
Taubaté (1433,6)

Confira os resultados da 9ª Etapa Ken/Zen Carrão

comunidade nikkei em sua sex-
ta geração, imigrantes e aos
brasileiros que contribuíram
para uma sociedade melhor”,
completa.

Depois do ginásio, a geren-
te informa que estão sendo ini-
ciadas as obras de fundação
para a construção de um cen-
tro de eventos para pequenos
acontecimentos que inclui um
restaurante típico com aproxi-
madamente 2.500 metros, a ser
explorado pela iniciativa priva-
da, como parte da segunda eta-
pa do projeto; além de outra
obra de 2.500 m2 no Jardim
Japonês. “Um convênio foi

assinado recentemente com o
governo do Paraná que vai
garantir uma verba de R$
2.700 milhões para as obras”,
antecipa a gerente.

Dia das Crianças – Várias
atividades recreativas serão
promovidas na área externa do
ginásio para comemorar o Dia
das Crianças. Nos dias 11 e 12
serão realizadas diversas ofi-
cinas como de nurie, origami e
undokai, corrida de saco, tele-
fone sem fio, mímica, siga ao
mestre, bexiga pé e escravos
de jó. Além de partidas de xa-
drez gigante, mini basquete,

ping-pong, tirolesa, cama-elás-
tica, apresentações musicais,
de dança, de bonecos dos gru-
pos Almas de Rua (Street Dan-
ce), Arte e Capoeira. Bem
como Teatro infantil de
Mamatchas, de Bonecos Fanto
Kids e Rosa dos Ventos.

Ginásio – O ginásio do Par-
que do Japão foi construído
para a prática de artes marci-
ais numa área de 100 mil m²,
no Parque do Japão. Com cus-
to estimado em R$ 3 milhões, a
edificação foi construída numa
parceria do município e do Go-
verno Federal, e faz parte da
Vila Olímpica de Maringá. Com
estilo arquitetônico contempo-
râneo japonês, o local será pal-
co para a formação de atletas
de artes marciais, integrando
um centro de excelência em
Judô e Taekwondo na região
Sul do Brasil. No total são 2.700
metros quadrados que serão uti-
lizados por atletas e pela comu-
nidade de Maringá. O ginásio
é mais uma conquista da cen-
tenária união entre o Brasil e o
Japão, e está localizado entre o
Parque Itaipu e o Jardim Indus-
trial, na saída para Campo
Mourão.

Maringá ganha um centro de excelência de artes marciais e um espaço para formação de atletas
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Ginásio receberá Desafio Internacional de Judô neste fim de semana

BEISEBOL

1º Torneio marca início das
atividades da Little League

Realizado no último dia 4,
no campo do Centro Esporti-
vo Dragons, em Itapecerica da
Serra (SP), o 1º Torneio de
Beisebol marcou os inícios das
atividades Little League de
Beisebol e Softbol do Brasil.
Considerado um sucesso pe-
los organizadores, o torneio foi
dividido em duas categorias:
Júnior (13 – 14 anos) e LL
Major (até 12 anos), sendo que
a primeira contou com apenas
duas equipes (Campinas e Pi-
racicaba).

Já a Categoria LL Major
reuniu equipes de Piracicaba,
São Bernardo do Campo LL,
Campinas A, Campinas B, Pro-
jeto Viva e Vargem Grande.

Após o encerramento das
últimas partidas, houve ceri-
mônia de entrega de certifica-
dos de participação às equipes
e a todos os atletas.

RESULTADOS DOS JOGOS

Categoria Júnior
Campinas 13 x 2 Piracicaba

Categoria LL Major – Grupo A
Piracicaba 2 x 17 São Bernardo

do Campo LL
São Bernardo do Campo LL 2 x 3

Campinas A
Campinas A 17 x 2 Piracicaba

Categoria LL Major – Grupo B
Campinas B 6 x 2 Vargem Grande
Vargem Grande 4 x 5 Projeto Viva

Campinas B 1 x Projeto Viva 6
Final

Campinas A 4 x 2 Projeto Viva
Disputa da 3ª colocação

Campinas B 3 x 10 São Bernardo
do Campo LL

Classificação
1º - Campinas A
2º - Projeto Viva
3º - São Bernardo do Campo LL
4º- Campinas B

Jogadores que participaram da competição posam para foto

DIVULGAÇÃO

A triatleta brasileira Mari-
ana Ohata foi suspensa por
seis anos após ser flagrada em
exame antidoping em etapa do
Circuito Mundial, no mês de
junho. A punição foi confirma-
da nesta quarta-feira pela ITU
(União Internacional de
Triatlo) e já é válida desde o
dia 2 de outubro.

Mariana recebeu a pena
mínima para casos reinciden-
tes e não poderá participar de
nenhuma competição da ITU,
da Confederação Brasileira de
Triatlo e qualquer outra prova
que adote o código da
Wada(Agência Mundial Anti-
doping).

Com três participações em
Olimpíadas (Sydney-2000,
Atenas-2004 e Pequim-
2008), Mariana defendia o
Pinheiros desde o início do
ano passado e seu vínculo
terminaria somente em janei-
ro de 2010. No entanto, a
punição por doping resultou
na quebra imediata de con-
trato por respeitar uma nor-
ma do clube paulistano em
atitude inédita, segundo a as-
sessoria de imprensa.

Mariana foi suspensa pre-
ventivamente por 60 dias. Mas
após a contraprova também
acusar a presença de
furosemida, que está na lista
da Wada (Agência Mundial
Antidoping) de diuréticos e
agentes que mascaram outras
substâncias, a punição por seis
anos foi validada desde o dia 2

de outubro.
A CBTri (Confederação

Brasileira de Triatlo) lamen-
tou o ocorrido e informou, via
comunicado, que acatará in-
tegralmente a decisão. “A
CBTri, que já foi informada
oficialmente pela ITU da sus-
pensão, aguarda contudo a
chegada da documentação do
julgamento da atleta para po-
der ter um melhor posiciona-
mento sobre caso”. Sem con-
seguir contato com a triatleta,
a entidade explica que, a prin-
cípio, não pretende intervir na
determinação.

O doping na etapa de Iowa
(Estados Unidos) da Copa do
Mundo foi o segundo caso de
Mariana Ohata em sua carrei-
ra. A triatleta de 30 anos havia
sido flagrada pela primeira vez
em 2002, nos Jogos Sul-Ame-
ricanos do Rio de Janeiro.

(do UOL)

DOPING

Triatleta Mariana Ohata é
suspensa por 6 anos pela ITU

A triatleta Mariana Ohata

DIVULGAÇÃO

BEISEBOL/SOFTBOL

10º Festival Zenki Sato reúne
24 equipes no Gigante, em SP

Na semana do Dia das Cri-
anças, o São Paulo Gigante
Beisebol e Softbol Clube presta
uma homenagem às futuras
gerações com a realização,
sábado e domingo (10 e 11),
da décima edição do Festival
de Beisebol e Softbol “Zenki
Sato” – Categoria T-Ball (até
10 anos).

O Festival contará com a
participação de 24 equipes,
sendo 14 de beisebol e 10 de
softbol, totalizado cerca de 400
mini-atletas, entre meninos e
meninas.

Trata-se de uma das com-
petições mais aguardadas não
só pelos pimpolhos como tam-
bém por pais e dirigentes por
ser uma categoria não oficiali-
zada pela Confederação Bra-

DIVULGAÇÃO

Festival acontece neste sábado e domingo no campo do Gigante

sileira de Beisebol e Softbol e,
por isso mesmo, com escassez
de evento.

A programação terá início a
partir das 8 horas nos dois dias.
A abertura está marcada para
ocorrer às 8h30 de sábado, com
a execução do Hino Nacional
pela banda da Polícia Militar do
Estado de São Paulo. No en-
cerramento, domingo, está pre-
visto apresentação de taikô
Ryukyu Koku Matsuri Daiko do
Brasil, encenação da peça
“Naruto” por cosplayers e par-
ticipação especial do canil da
Polícia Militar.

O campo do Gigante fica na
Av. Abrahão Ribeiro, 497,
na Barra Funda.
Entrada franca
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Pianista Kuni Mikami inicia hoje,
em São Paulo, mini turnê pelo País

Opianista japonês de jazz
Kuni Mikami inicia
hoje, em São Paulo, no

Espaço Cachuera! (Zona Oste
da capital paulista), sua mini
turnê pelo país. No domingo
(11), ele se apresentará no
Centro Cultural São Paulo. O
espetáculo segue depois para
Recife (14), Brasília (16),
Belém (20) e Manaus (23).

Naturalizado norte-ameri-
cano, sua estréia no cenário do
jazz americano foi em 1991,
quando aceitou convite para
tocar com a lenda do jazz
Lionel Hampton, que descre-
veu Mikami como “um grande
músico e solista com muita
alma”. Eles se apresentaram
juntos por mais de dez anos até
Hampton falecer.

Mikami é conhecido pelos
aficionados do estilo por tocar
com feras como Illinois
Jacquet, Elvin Jones, Dakota
Staton, Melba Joyce e Queen
Esther Marrow, além de ter
participado de turnês com
Duke Ellington Orchestra pela
Europa e Ásia.

Especialmente na capital
paulista, seus shows contarão
com a participação dos músi-
cos Shen Ribeiro (flautista),
Sidiel Vieira (contrabaixista) e
Magno Bissoli (baterista), bus-
cando uma mescla de sonori-
dades.

Depois de São Paulo, Kuni
Mikami se apresentantações
gratuitas nas cidades de São
Paulo, Recife, Brasília, Belém
e Manaus. Todos os shows tem
co-promoção da Fundação Ja-
pão e do Ministério das Rela-
ções Exteriores do Japão.

FESTIVAL DAS CRIANÇAS

4º Kodomo Matsuri espera
cerca de 3 mil pessoas

Primeiro grande evento or-
ganizado pelo Centro Cultural
Okinawa do Brasil e a Asso-
ciação Okinawa Kenjin do
Brasil após a união destas duas
entidades, o 4º Kodomo Ma-
tsuri (Festival das Crianças)
espera receber cerca de 3 mil
pessoas no próximo feriado de
12 de outubro. O evento, que
será realizado na sede do
CCOB, em Diadema (Grande
São Paulo), tem como objeti-
vo proporcionar a integração
entre pais, avós e filhos e atra-
vés de diversas apresentações
culturais, contribuir para a for-
mação das novas gerações.

A ideia dos organizadores
é conscientizar as crianças
sobre a importância do traba-
lho em equipe por meio de jo-
gos que despertem o senso
coletivo e “onde vencer ou
perder também pode ser um
aprendizado na escola da

vida”. Através de jogos, os or-
ganizadores pretendem esti-
mular a criatividade e a convi-
vência com outras crianças,
experiências necessárias na
vida social adulta.

O evento contará com ati-
vidades de palco, onde as cri-
anças apresentarão números
de danças e cantos folclóricos
do Japão e do Brasil, shows de
tambores, mágicas e artes
marciais. Estão programadas
também brincadeiras como
jogo de argolas, caça ao tesou-
ro, pescaria, tiro e gincana,
entre outras.

Haverá ainda uma praça
de alimentação com venda de
pratos típicos japoneses como
yakissoba, yakitori, takoyaki,
kakikoori (gelo moído), além de
sorvetes, refrigerantes, ca-
chorro quente, crepes, pastel,
pipoca, algodão doce, okinawa
sobá, obentô e churrasco.

4º KODOMO MATSURI
QUANDO: DIA 12 DE OUTUBRO

(SEGUNDA-FEIRA), DAS 9 ÀS 17 HORAS

ONDE: CENTRO CULTURAL OKINAWA DO

BRASIL (AV. 7 DE SETEMBRO, 1670,
DIADEMA)
ENTRADA: 1 KG DE ALIMENTO NÃO

PERECÍVEL

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3106-8823

No seu dia, crianças terão muitas atividades para comemorar

FRAN ROJAS

RECIFE
Quando: Dia 14 de outubro,
às 19h30
Onde: Capela do Seminário
Batista (
Tel: (81) 3465.9115 (Consula-
do Geral do Japão em Recife)
Entrada gratuita

BRASÍLIA (DF)
Quando: Dia 16 de outubro,
às 20h
Onde: Escola de Música de
Brasília (CEP – EMB)
SGA/Sul Quadra 602 - Proje-
ção D
Tel: (61) 3321.8300
Entrada gratuita

BELÉM
Quando: Dia 20 de outubro,
terça-feira, às 19h
Onde: Igreja de Santo Alexan-
dre (Praça Frei Caetano
Brandão, s/n. - Cidade Velha)
Tel: (91) 4009.8802
Entrada gratuita

MANAUS
Quando: Dia 23 de outubro,
às 20h
Onde: Teatro Amazonas (Rua
Tapajós, 5 – Centro)
Tel: (92) 3622.2420
Entrada gratuita com distri-
buição de ingressos no Teatro
Amazonas, Consulado do Ja-
pão e Associação Nipo-Brasi-
leira Amazônia Ocidental)PROGRAMAÇÃO

SÃO PAULO
Quando: Dia 9 de outubro, às
20h
Onde: Espaço Cachuera!
(Rua Monte Alegre, 1.094 -
Perdizes - São Paulo)
Tel: (11) 3872.8113
Entrada gratuita
www.cachuera.org.br

Quando: 11 de outubro, às
20h30
Onde: Centro Cultural São
Paulo (CCSP) - Sala Adoniran
Barbosa (Rua Vergueiro,
1.000 – Paraíso)
Tel: (11) 3397.4002
Entrada gratuita
Retirar ingressos na bilheteria,
que abrirá 2h antes do espetá-
culo

Pianista radicado nos EUA se apresenta domingo no CCSP

DIVULGAÇÃO


