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Candidato da situação à presidência do
Bunkyo, Kihatiro Kita se espelha em Lula

A Associação das Escolas Bra-
sileiras, que representa 60% das
instituições homologadas pelo
Ministério da Educação (MEC
- Brasil) no Japão, estima que
as escolas brasileiras no Japão
perderam metade dos sete mil
alunos matriculados. A situação
é agravada pelos pais que es-
tão preferindo deixar os filhos
em casa para que não ocorram
gastos com alimentação e lo-
comoção das crianças até a
escola.

Crise agrava
educação de filhos
de dekasseguis
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Às vésperas do prazo final para
a inscrição das chapas que con-
correrão a diretoria do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistência
Social), a situação finalmente
definiu seu candidato. Trata-se
do atual quarto vice-presiden-
te e ex-presidente da Kibô-no-
Iê, Kihatiro Kita. O martelo foi
batido na última segunda-feira
(13) em reunião que foram
apresentados também os no-
mes que farão parte da chapa.
“Fui indicado pela Comissão da
situação, mas não era esse o
meu desejo. Parto para o sa-

crifício para que haja uma uni-
dade na situação e, quem sabe,
possa também compor com a
oposição”, disse Kita em en-
trevista ao Jornal Nippak. –
“Chegamos a um nome que
sofre menos rejeição. O pro-
blema foi convencê-lo de sua
capacidade”, explicou o presi-
dente do Conselho Deliberati-
vo, Kazuo Watanabe,  acres-
centando que uma das virtudes
de Kita é o seu “entusiasmo”.
Caso seja eleito, Kita anteci-
pou ao Jornal Nippak que
pretende criar “de duas a três
comissões”.

––—–——–––—–––––—––––––––——––—–| pág 03

SEISEI MATSUDA

TAMBORES DE OKINAWA – Para marcar a festa de seu 10º aniversário, o Grupo Ryukyu Koku Matsuri Daiko do
Brasil, um dos maios tradicionais do País, realizou no último dia 5 um megaevento no Palácio das Convenções do Anhembi,
em São Paulo, com a presença de cerca de 2500 pessoas das mais variadas faixas etárias.
––—–——–––—–––––—––––––—––––——–––—–––––—–––––—–——–––—––––––——––––––––—–| pág 12

Antes de ser aprovado no dia
1º de abril pela Câmara dos
Deputados em Brasília um
projeto de lei de autoria do
deputado federal William
Woo (PSDB/SP), sofreu vá-
rias mudanças no texto pro-
movidas pelo senador
Romeu Tuma (PMDB/SP),
relator do PLC nº 10, de
2009, junto a Comissão de
Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJC) do Senado
Federal.

William Woo critica
alterações em
projeto de lei
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Prestes a lançar seu segundo
CD de músicas japonesas,
intitulado “Edição Especial –
Músicas Japonesas 2”, e o
sexto de sua carreira, Joe Hi-
rata esbanja talento e simpa-
tia. Em visita à redação do
Jornal Nippak, Joe, que teve
um pequeno contratempo na
capa de seu CD, contou que
o show de lançamento será no
Akimatsuri, evento em Mogi
das Cruzes, entre os dias 10
a 12 de abril.

Joe Hirata lança
novo CD com
músicas japonesas
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O MuBe apresenta, de 15 de
abril e a 6 de maio, retrospec-
tiva do artista plástico Yutaka
Toyota “A leveza da Flor”. Na
inauguração, no dia 14, às
19h, a bailarina e coreógrafa
Emilie Sugai fará uma perfor-
mance. Ao longo da exposi-
ção, os visitantes poderão
conferir a exibição de dois
vídeos assinados pelo cineas-
ta Pedro Paulo Mendes so-
bre sua vida e o dia a dia no
ateliê instalado em Registro.

MuBe apresenta
retrospectiva de
Yutaka Toyota
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24ª edição do Akimatsuri
espera 70 mil visitantes

DIVULGAÇÃO

Uma boa oportunidade para
quem quer fazer um passeio
diferente neste feriado prolon-
gado de Páscoa (dias 10, 11
e 12 de abril) é a Festa do
Outono “Akimatsuri”. A festa
consagra-se em sua 24ª edi-

ção com o tema “Arigatô Bra-
sil”, uma forma que o Bunkyo
de Mogi encontrou para
agradecer ao país por ter
acolhido os imigrantes japo-
neses, bem como retribuir as
demonstrações de carinho.

–––—–––––––––—––––––––––—–––––––––| pág 03

Medidas emergenciais de
assistência aos estrangeiros
residentes no Japão (entre
eles os dekasseguis), anun-
ciadas pelo Governo japo-
nês em janeiro deste ano,
foram detalhadas e divulga-
das no último dia 31 de mar-
ço pela Embaixada japone-
sa em Brasília. As medidas
beneficiam várias áreas
como a educação, o empre-
go, a habitação e o forneci-
mento de informações. Com
a adoção das medidas e a
situação atual dos dekasse-
guis mais clara, o presidente
do Ciate, Masato Ninomiya,

Para Ninomiya, medidas
do governo japonês não
são discriminatórias

acredita que os brasileiros
residentes no arquipélago
não devem se precipitar, re-
gressando sem projeto para
o Brasil. Ninomiya não vê
qualquer discriminação, por
ora, nas medidas adotadas,
uma vez que nada se definiu
em termos de prazo para so-
licitação de novos vistos, ou
para os que tomaram o au-
xílio para retorno, por exem-
plo. Para ele as medidas
emergenciais colocadas em
prática pelo governo japonês
devem ser encaradas de for-
ma global, não interpretando
parcialmente as medidas.
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O cônsul geral do Japão em
São Paulo Kazuaki Obe foi
fazer uma visita ao prefeito

de São Paulo Gilberto
Kassab. Acompanharam a

visita o deputado federal
Walter Ihoshi e o secretário

municipal de Relações
Internacionais, Alfredo

Cutait. A visita aconteceu no
dia 31.

O Grupo Nikkei recebeu uma
doação de 15 computadores,
por iniciativa do deputado fe-
deral Walter Ihoshi, que, sen-
sibilizado com a causa do gru-
po, reuniu amigos empresári-
os para fazer a doação ao gru-
po. O Instituto Paulo Kobaya-
shi, também se sensibilizou e
fará a assistência completa dos
computadores. A doação foi
feita durante a reunião mensal
do Grupo na sede da Acal. Na
foto: Deputado federal Walter
Ihoshi, Leda Shimabukuro
(presidente do Grupo Nikkei e
Victor Kobayashi - do IPK.

No próximo dia 24 de abril, sexta feira, vai acontecer o Bazar
SOS Cultura- 2009, organizado pelo Grupo “Universo da Aqua-
rela”. O evento será na Associação Cultural e Assistencial Shiga
Kenjin do Brasil, à Rua Bras Cubas, 415- Aclimação, das 10 às
22 horas.

Sonia Salles; lado direito Graciela, Vera Sampaio, Gisele Fujiwara.

Regina Y. Komatsu e Vera Sampaio.

Regina, Edna Uemura,Marilu Queiroz e Deli Ribeiro.

Sonia Salles, responsável pelo dep.comercial do Universo da
Aquarela, anunciando a galinha morta do brechó artístico com
muitas novidades e o preço uóootimo.

Lado esquerdo: Regina, Sonia,Vera e Carmen Fidalgo, lado
direito: Marilu e Gisele.

O coordenador do livro “O Nikkey no Brasil”, Kiyoshi Harada,
realizou um jantar para o lançamento da 2ª ediçao do livro. O
jantar, que foi beneficente a quatro entidades, reuniu centenas
de pessoas entre empresários e amigos do coordenador e dos
escritores do livro. O evento aconteceu no Circulo Militar, em
São Paulo, no dia 2 de abril.

Aurelio Nomura, Paulo Nishimura, Boris Davidoff, Neide
Nishimura e Daniel Takaki.

Taeko Ohara, Ester Watanabe, Tuyoci Ohara e Marcelo La Grasta. Marcelo La Grasta, Caetano La Grasta Neto e Kazuo Watanabe.

Regina Komatsu, Felicia Harada e Maria do Carmo Nomura.

Bya Barros e Felicia Harada.

Edna Uemura, Tereza Takano, Ciro Takano e Mituaki Uemura.

Walter Ihoshi, Hatiro Shimomoto, Márcio Shimomoto e Dirce
Shimomoto.

Em pé: Janete Takaki, Marise Nishi, Reizo Nishi, Hatiro Shimomoto,
——. Sentadas: Caren Morita e Dione Mari Morita.

Kiyoshi Harada, Seiko Arakaki, Felicia Harada e Kazuo Wakabayashi.

Família Harada

Masahiko Sadakata, Ministro Massami Uyeda, Cônsul Kazuaki Obe
e sua esposa, a consulesa Eiko, Prof. Kokei Uehara, Prof. Seidi
Hirano, Kazuo Wakabayashi e Kiyoshi Harada.
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BUNKYO/ELEIÇÃO

Caso seja eleito, Kihatiro Kita
anuncia criação de ‘Bunkyo Rural’

Asituação bateu o mar-
telo. Após longas ne-
gociações e várias

indefinições, a situação fechou,
na última segunda-feira (13),
com o atual quarto vice-presi-
dente da entidade, Kihatiro
Kita, para disputar a presidên-
cia do Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social) contra
o candidato da oposição, Akio
Ogawa, na eleição do próximo
dia 25. “Fui indicado pela Co-
missão da situação, mas não
era esse o meu desejo. Parto
para o sacrifício para que haja
uma unidade na situação e,
quem sabe, possa também
compor com a oposição”, dis-
se Kita em entrevista ao Jor-
nal Nippak.

“Para não ficar nenhum
mal entendido”, Kita se apres-
sa em explicar o termo “sacri-
fício”. “Tenho consciência que
não estou preparado para as-
sumir a presidência do Bunkyo
e nem sou a pessoa ideal para
isso. Trata-se de um cargo que
exige uma bagagem cultural e
domínio da língua japonesa.
Bagagem cultural porque o
presidente do Bunkyo repre-
senta uma instituição que lida
com a cultura japonesa e eu
sou um caipira, nascido no in-
terior”, justifica Kita, afirman-
do que seu nome já vinha sen-
do cogitado há algum tempo.
“O problema foi o afunilamen-
to do prazo para as inscrições
das chapas [que terminam nes-
ta quarta-feira, 15]”, explicou.

Segundo ele, havia outras
opções. Pela ordem, o primei-
ro nome seria o do primeiro
vice-presidente, Jorge Yama-
shita, e o segundo, o do tercei-
ro vice-presidente, Sadao
Kayano. “A minha candidatu-
ra era a terceira opção”, con-
firma Kita, lembrando que fo-
ram ventilados ainda os nomes
dos conselheiros Osamu
Matsuo e Reimei Yoshioka, que
se mostrou “incomodado” com
a indicação.

O presidente do Conselho
Deliberativo, Kazuo Watana-
be, admite que Kita estava
entre os nomes, mas não era a
terceira opção. “Os três eram
grandes nomes, mas nenhum
podia assumir. Então, criou-se
um impasse”, destacou. As
conversas evoluíram com a
negativa dos dois primeiros e
ficaram mais fortes com a sa-
ída de Kita do cargo de presi-
dente da Kibô-No-Iê, o que
ocorreu no dia 31 de março.

“Consultando a lista de con-
selheiros, chegamos a conclu-
são que o Kita é um dos mem-
bros mais antigos ligados ao
Bunkyo. É do tempo do
Masuichi Omi [que presidiu a
entidade de 1983 a 1991]. Ou

seja, antes até do Hideo
Iwasaki e do Atushi Yamauchi.
Ele tem um amor muito gran-
de pelo Bunkyo”, destaca
Watanabe, acrescentando que
o nome de Reimei Yoshioka foi
ventilado ainda em fase de
consultas.

O próprio presidente do
Ikoi-No-Sono chegou a dar
entrevistas em que deixava cla-
ro seu descontentamento. Sua
candidatura precoce serviu, na
verdade, para testar sua ima-
gem – negativa – dentro da
própria situação. E seria, no
mínimo, imprudente lançar um
candidato que colocasse em
risco uma eleição praticamen-
te certa.

Menos rejeição – “Chega-
mos a um nome que sofre
menos rejeição. O problema
foi convencê-lo de sua capa-
cidade. É difícil encontrar um
candidato porque todos acham
se tratar de uma responsabili-
dade muito grande. Pelo me-
nos se dimensiona assim. É por
isso, que formamos um
colegiado. O presidente fica
mais na coordenação, mas
pela experiência do Kita, ele
também vai ajudar na execu-
ção”, comemorou Watanabe,
afirmando que uma das virtu-
des de Kita é o seu “entusias-
mo”.

Kita utiliza o que na língua
portuguesa costuma-se cha-
mar “eufemismo” para contor-
nar a situação. “Não que esti-
vesse havendo racha na situa-
ção, mas não estava havendo
consenso. Após consultas, fui
convencido a partir para o sa-
crifício porque muitos conse-
lheiros me disseram que me
apoiaram caso eu fosse o can-
didato”, frisa Kita, que afirma

ter uma dívida de gratidão para
com a comunidade. “Graças as
características herdadas de
nossos ancestrais, como o tra-
balho, seriedade e honestida-
de, pude conquistar alguma
coisa na vida”, diz Kita que,
apesar das ponderações, afir-
ma estar pronto para “ir à luta
e ganhar a eleição”.

Lula – “Será uma disputa bas-
tante saudável e importante
para o processo democrático
do Bunkyo. Os conselheiros
terão liberdade para escolher
o melhor candidato”, conta
Kita, que pretende compor sua
chapa com os vice-presiden-
tes Jorge Yamashita, Sadao
Kayano, Marcelo Shiraishi e
Harumi Goya, além do secre-
tário Anacleto Hanashiro.
“Falta definir apenas o tesou-
reiro, o que devemos fazer
nesta segunda-feira”, diz Kita,
antecipando que a chapa deve
ser inscrita na terça-feira, com
um dia de antecedência do
prazo final.

Superada a preocupação
inicial, resta, agora, o desafio.
“Me espelho no Lula que, de
candidato desacreditado se
transformou em um governan-
te admirado até pelo presiden-
te dos Estados Unidos, Barack
Obama. Assim como ele, es-
pero ser uma surpresa e fazer
uma boa administração para
conquistar também uma boa
aceitação entre os associa-
dos”, observa Kita, afirmando
que “presidir o Bunkyo não é
a mesma coisa que presidir a
Kibô-no-Iê”.

“A causa da Kibô-no-Iê
facilita e até por isso o empe-
nho dos voluntários é maior. No
Bunkyo, vou com o espírito e
pensamento de que vamos ser

vidraças”, compara Kita, que
pretende conquistar a simpa-
tia dos associados com muito
trabalho.

“Ainda é cedo para falar
sobre projetos, mas posso an-
tecipar alguns desafios, como
a criação de 2 a 3 comissões.
Uma delas seria uma comis-
são interempresarial, que ser-
viria para captar recursos e
outra seria uma espécie de
Bunkyo Rural, voltada para a
agricultura”, conta. Outra idéia
é apostar no que deu certo.
“Pretendemos ampliar os re-
presentantes regionais, como já
ocorreu na gestão passada”,
comenta Kita, que promete
também defender o controle
do Museu Histórico da Imigra-
ção Japonesa no Brasil.

Museu – “O museu é o patri-
mônio mais valioso do Bunkyo
e seu principal cartão de visi-
tas. Então, não há porque se
desfazer dele. Há quem enten-
da que o museu não pertence
ao Bunkyo, mas à comunida-
de. E u não pensava desta for-
ma. Enquanto estiver na dire-
toria, vou lutar pelos interes-
ses do Bunkyo e o museu é
uma importante ferramenta
para captar recursos para a
entidade. Uma possibilidade é
a criação de uma Fundação
formada pelas cinco principais
entidades nikkeis. Desta for-
ma, o Bunkyo seria a entidade
mantenedora mas o museu te-
ria autonomia na parte finan-
ceira. Só não gostaria que ele
fosse completamente desvin-
culado do Bunkyo”, afirma,
acrescentando que “indepen-
dentemente do museu temos
certeza que a situação vence-
rá essa eleição”.

(Aldo Shiguti)

Kihatiro Kita, em ação na Kibô-No-Iê: “Parto para o sacrifício para que haja unidade no Bunkyo”

ARQUIVO

DEKASSEGUIS

Masato Ninomiya não vê
discriminação em medidas

Medidas emergenciais de
assistência aos estrangeiros re-
sidentes no Japão (entre eles os
dekasseguis), anunciadas pelo
Governo japonês em janeiro
deste ano, foram detalhadas e
divulgadas no último dia 31 de
março pela Embaixada japone-
sa em Brasília. As medidas be-
neficiam várias áreas como a
educação, o emprego, a habi-
tação e o fornecimento de in-
formações. Com a adoção das
medidas e a situação atual dos
dekasseguis mais clara, o pre-
sidente do Centro de Informa-
ção e Apoio ao Trabalhador no
Exterior (Ciate), Masato Nino-
miya, acredita que os brasilei-
ros residentes no arquipélago
não devem se precipitar, regres-
sando sem projeto para o Bra-
sil. Ele entende que a situação
é difícil com o desemprego e a
falta de perspectivas, e avisa os
nipo-brasileiros que o mesmo
ocorre no Brasil, onde não há
garantia de empregos.

Para Masato Ninomiya as
medidas emergenciais coloca-
das em prática pelo governo
japonês devem ser encaradas
de forma global, não interpre-
tando parcialmente as medidas.
De acordo com ele a resposta
do governo foi rápida, desde a
criação do Gabinete de Apoio
aos Trabalhadores Estrangeiros
no início de janeiro, a publica-
ção de algumas medidas no fim
de janeiro e de outras
delineadas no mês passado.
“Muitas coisas dependem de
verbas e de regulamentações,
como a de auxílio em dinheiro
para os que desejam regressar
aos países de origem”, explica.

Discriminação – O presiden-
te do Ciate não vê qualquer dis-
criminação, por ora, nas medi-
das adotadas, uma vez que nada
se definiu em termos de prazo
para solicitação de novos vis-
tos, ou para os que tomaram o
auxílio para retorno, por exem-
plo. “Desde que o prazo seja
razoável (dois a três anos, no
máximo), não interpreto como
discriminação. Se o prazo for
maior, então, devemos verificar
qual foi a intenção do governo
japonês”, esclarece.

Segundo Masato Ninomiya
a ajuda financeira de 300 mil
ienes por trabalhador e 200 mil
ienes para cada dependente
para regressarem para o país
de origem não é uma forma de
excluir os dekasseguis do Ja-
pão. Para ele a intenção da
ajuda, seja para auxiliar os que
realmente necessitam, não de-

veria fixar prazos excessiva-
mente longos para requerer o
mesmo visto. Ele sugere que
o governo japonês poderia uti-
lizar o dinheiro para treinamen-
to dos trabalhadores estrangei-
ros. “Muitos brasileiros não fi-
zeram o menor esforço para
se aprimorar, estavam deitados
em berço esplendido, chegou
a hora da verdade”, alerta.

O presidente do Ciate de-
fende que o governo japonês
deveria se preocupar em facili-
tar mais a lei da oferta e procu-
ra de emprego para os brasilei-
ros que desejam ficar no Japão.
Ele atenta, por exemplo, para
segmentos no Japão como as-
sistência a idosos, agricultura,
hospitais, pesca, sericultura (cri-
ação do bicho-da-seda), e silvi-
cultura, que na falta de traba-
lhadores, as vagas estão sendo
ocupadas por chineses que tra-
balham para ganhar por um ¼
do salário dos dekasseguis.
“Muito mais importante é dar
oportunidade para os nipo-bra-
sileiros do que mandar eles de
volta para o Brasil. Sou contra
eles darem dinheiro, pagar as
passagens de volta seria uma
alternativa”, ressalta.

Hello Works – De acordo
com a nota divulgada pela Em-
baixada japonesa em Brasília
iniciativas solicitadas por parte
dos desempregados serão exe-
cutadas como o aumento do
número de intérpretes; curso
preparatório para o aprendiza-
do do japonês enquanto os tra-
balhadores estiverem receben-
do o seguro desemprego em 90
dias durante a procura de em-
prego. De concreto Masato Ni-
nomiya não confirma o pedido
dos dekassegui, mas tem cer-
teza que o governo cumprirá o
prometido. “Notícias da TV
NHK divulgaram no dia 8 de
abril, informações de que num
primeiro momento, estão con-
tratando 300 novos funcionári-
os regulares para as agências
Hello Works, nas dez cidades
com maior concentração de
desempregados (japoneses e
estrangeiros)”, revela.

Com a crise os estrangei-
ros que procuraram os “Hello
Work” pela primeira vez nas
regiões com grande concentra-
ção de estrangeiros, aumentou
11 vezes no período entre no-
vembro de 2008 e janeiro de
2009 (em comparação ao pe-
ríodo do ano anterior), quando
foram registrados 9.296 aten-
dimentos.

(Afonso José de Sousa)

Medidas emergenciais devem ser analisadas de forma global

ARQUIVO

O nipo-peruano e ex-presi-
dente Alberto Ken’ya Fujimori,
72 anos, foi condenado terça-fei-
ra (dia 7 de abril), em Lima, ca-
pital do Peru, a 25 anos de pri-
são por violações dos direitos
humanos, entre elas massacres
de civis praticados por “esqua-
drões da morte”, durante a sua
presidência, de 1990 a 2000. Ao
saber da condenação, o ex-pre-
sidente anunciou, em seguida,
que entrará logo com a apela-
ção da sentença. De acordo com
o tribunal, o também engenhei-
ro agrônomo Alberto Fujimori
ficará 25 anos na prisão (dos
quais já cumpriu dois), que ter-
mina em 10 de fevereiro de
2032, além de pagar indeniza-
ção de US$ 90.000 a famílias
de 29 vítimas.

O presidente do tribunal juiz
César San Martín, afirmou em

tom severo que havia sido com-
provados crimes de homicídio
qualificado e seqüestro agrava-
do, que configuram, ‘segundo
o direito internacional, crimes
contra a humanidade’. As acu-
sações foram comprovadas
“além de qualquer dúvida razo-
ável, e por isso o julgamento é
condenatório”, declarou o juiz
Cesar San Martin ao iniciar a
leitura da sentença que durou
várias horas.

A acusação havia pedido 30
anos de prisão, ao término de
um processo que durou 16
meses em Lima. A defesa pe-
diu a absolvição. O político
Alberto Fujimori era julgado
por suposto envolvimento em
dois massacres que deixaram
15 mortos em 1991 e dez mor-
tos em 1992, praticados por
“esquadrões da morte” como

INTERNACIONAL/POLÍTICA

Alberto Fujimori é condenado a 25 anos de prisão
parte da guerra impiedosa e
parcialmente oculta travada
pelo governo contra as guerri-
lhas de esquerda.

Em 1991, 15 pessoas, entre
elas mulheres e crianças, foram
assassinadas em Barrio Altos,
em Lima, por um grupo de ho-
mens com toucas ninjas que
abriram fogo durante uma fes-
ta, aparentemente por “enga-
no”. Em julho de 1992, nove
estudantes e um professor de
La Cantuta, em Lima, foram
seqüestrados e executados
com uma bala na nuca. O ex-
presidente clamou inocência,
negando ter tido conhecimento
destas operações ou ordenado
a morte de quem quer que seja.

O ex-dirigente do Peru
também afirmou durante seu
processo que a história o “re-
conhecerá” por ter deixado um

O ministro das Finanças
japonês, Kaoru Yosano, anun-
ciou no dia 6 de abril que o
novo plano de estímulo eco-
nômico superará os 10
trilhões de ienes (US$ 98,665
bilhões) de gasto fiscal, o
maior da história do país.

Depois de se reunir com
o primeiro-ministro, Taro
Aso, Kaoru Yosano revelou
que a ampliação do gasto fis-
cal para o exercício de 2009,
que começou em 1º de abril,
superará o equivalente a 2%
do Produto Interno Bruto
(PIB) da segunda economia
mundial.

Este terceiro plano de es-
tímulo econômico do manda-
to de Taro Aso estava pre-
visto para ser detalhado no
dia 10 de março (sexta-fei-
ra), embora Kaoru Yosano
tenha antecipado que será
dirigido a melhorar as condi-
ções dos trabalhadores tem-
porários e a apoiar as peque-
nas empresas que precisam
de liquidez.

Segundo fontes governa-
mentais citadas pela agên-
cia “Kyodo”, o plano será
enviado à Dieta (Parlamen-
to japonês) no final deste
mês.

JAPÃO

Japão destinará US$ 100 bi
para novo plano de estímulo

Peru “estabilizado e pacífico”.
O conflito sangrento travado
entre 1980 e 2000 pelo Exér-
cito e as guerrilhas do Sendeiro
Luminoso (maoísta) e do Mo-
vimento Revolucionário Tupac
Amaru (MRTA, guevarista)
traumatizou profundamente o
país, deixando 70.000 mortos
e desaparecidos. O nipo-peru-
ano também era julgado pelos
serviços secretos peruanos
pelo seqüestro de um empre-
sário e de um correspondente
do jornal espanhol El Pais.

O presidente do Peru, Alan
Garcia, pediu aos peruanos
que respeitem o julgamento e
lembrou aos partidários de
Fujimori que eles têm o direito
de recorrer da sentença, “algo
que proporciona a democracia
e que as ditaduras não permi-
tem”, afirmou.
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DEKASSEGUIS

Crise agrava evasão escolar de
filhos de dekasseguis no Japão

AAssociação das Esco-
las Brasileiras, que re-
presenta 60% das ins-

tituições homologadas pelo
Ministério da Educação (MEC
- Brasil) no Japão, estima que
as escolas brasileiras no Japão
perderam metade dos sete mil
alunos matriculados. A situa-
ção é agravada pelos pais que
estão preferindo deixar os fi-
lhos em casa para que não
ocorram gastos com alimenta-
ção e locomoção das crianças
até a escola. “Teve escola que
perdeu de 70% a 80%, o Co-
légio Brasil / Japão, por exem-
plo, perdeu quase 50% dos alu-
nos. Se considerarmos esse
total de crianças estudando
nas escolas brasileiras, tere-
mos um número significativo
no Japão que não está em lu-
gar nenhum”, avalia Carlos
Shinoda, diretor do Colégio
Brasil / Japão ao afirmar que
a decisão de não enviar as cri-
anças para estudar em esco-
las japonesa ou brasileira já
existia antes.

Ao analisar os 20 anos do
movimento dekassegui e há
cerca de dez anos quando o
governo brasileiro homologou
as escolas brasileiras, o dire-
tor reparou que a tendência foi
às crianças cada vez mais fre-
qüentando escolas brasileiras,
sendo assim voltar para as es-
colas japonesas tornar-se um
processo difícil. “Mesmo den-
tro da maioria das escolas ja-
ponesas os estudantes filhos de
dekasseguis não tem um pre-
paro que possa averiguar se o
professor está capacitado para
atender as crianças, principal-
mente o volume grande que

está chegando agora no Bra-
sil”, admite.

De acordo com Carlos
Shinoda outro fator é a ques-
tão do emprego porque os pais
não sabem para onde ir, pois
podem morar em qualquer re-
gião. “Ele está esperando o
desenrolar da situação e o ano
letivo no Japão começa em
abril. Lembrando que entre
novembro e dezembro de
2008 muitas crianças foram
retiradas das escolas. Não é
só deixar na escola, mesmo
nas instituições de ensino ja-
ponesas têm gastos com ma-
terial, passeios, uma série de
atividades que são desenvol-
vidas. Na hora do aperto,
qualquer 15 ou 20 mil Yenes
faz falta, juntando a incerteza
de não saber quando volta

para o Brasil a criança é pe-
nalizada”, assegura.

Alternativas – Para o profes-
sor alternativas existem para
minimizar a saída das crianças
e fazer com que elas retornem
para as escolas, desde que to-
dos tenham sensibilidade para
isso. “Como educador, pai e
brasileiro eu me sinto muito
frustrado. Porque deixamos a
situação chegar nesse ponto ??
Colocar numa escola brasilei-
ra ou japonesa, não interessa,
a criança tem que estar em
algum lugar. Não fizemos nada
nos últimos dez anos. Uma
comunidade que tem 320 mil,
50 mil são crianças, ou quase
18% do total de adultos, ela não
consegue fazer nada, isso é
uma vergonha. Todos têm res-

ponsabilidades”, adverte.
Segundo Carlos Shinoda se

o adulto tivesse consciência da
importância e sensibilidade
daria um jeito, seja para enca-
minhar para escola japonesa
ou garantir um mínimo de al-
fabetização, mesmo por que
uma lei estabelece desde 1996
um procedimento quanto do
retorno. A criança que volta
para o Brasil, independente de
ter estudado em qualquer es-
cola, passa por uma avaliação.

“Porque nós não consegui-
mos fazer nada ?? Essa é uma
reflexão que temos que fazer,
qualquer ação que seja feita a
partir de agora será tarde la-
mentavelmente, porque temos
uma geração perdida, o que é
uma vergonha. Para reverter a
situação teremos que dar assis-
tência psicológica, municiar as
escolas com material, e uma
série de coisas que precisam ser
feitas. Porém os filhos dos de-
kasseguis hoje em dia estão
com a base de conhecimentos
comprometida”, lamenta ele ao
revelar que faltou responsabili-
dade e consciência social para
os nipo-brasileiros que tem
muito pouco.

Mesmo no Brasil Carlos
Shinoda disse que os nikkeis são
apáticos com relação às ques-
tões que acontecem no Japão
onde a comunidade têm muitos
problemas de educação e de
Previdência, mas ninguém par-
ticipa. “No arquipélago os pro-
blemas estão todos próximos.
A situação está desse jeito por
causa da falta de sensibilidade
e do sentimento individualista
das pessoas”, constata.

(Afonso José de Sousa)

Estima-se que as escolas brasileiras no Japão já perderam metade dos sete mil alunos matriculados

REPRODUÇÃO

ESTRANGEIROS

Aprovado na Câmara, projeto
de William Woo sofre alterações

Antes de ser
aprovado no dia 1º
de abril pela Câma-
ra dos Deputados
em Brasília um
projeto de lei de
autoria do deputa-
do federal William
Woo (PSDB/SP),
sofreu várias mu-
danças no texto
promovidas pelo
senador Romeu
Tuma (PMDB/
SP), relator do
PLC nº 10, de 2009,
junto a Comissão
de Constituição,
Justiça e Cidada-
nia (CCJC) do Se-
nado Federal. O
projeto (originaria-
mente, Projeto de
Lei 1.664/2007, da
Câmara dos Depu-
tados), dispõe de
residência provisó-
ria para o estrangeiro em si-
tuação irregular no território
nacional, concedendo prazo
para que os imigrantes regu-
larizem sua situação.

Procurado pela reportagem
do Jornal Nippak o deputa-
do William Woo ressaltou que
as emendas deformam a inici-
ativa original, criando maiores
dificuldades aos estrangeiros
que desejam morar legalmen-
te no Brasil. O senador fixa
arbitrariamente em 180 dias o
prazo para que o estrangeiro
apresente requerimento de re-
sidência provisória. O projeto
de lei original delega ao Poder
Executivo a fixação de tal pra-
zo, por julgar que somente ele,
em observância à procura pela
anistia, seria capaz de estabe-
lecer prazos apropriados e su-
ficientes ao atendimento da
demanda.

Apesar da aprovação do
Projeto de Lei ser de grande
importância para a política mi-
gratória brasileira, mesmo as-
sim o relatório do senador
Romeu Tuma promoveu alte-
rações no texto. Enquanto o
projeto de lei aprovado na Câ-
mara dos Deputados buscava
beneficiar o maior número de
pessoas possível - definindo o
dia 1º de fevereiro de 2009
como data limite para a entra-
da do estrangeiro -, Tuma
redefine a data, retroagindo-a
ao dia 1º de novembro de 2008,
sob a justificativa preconceitu-
osa de que muitos não-brasi-

leiros entraram em território
nacional nos últimos meses vi-
sando unicamente beneficiar-
se pela anistia.

Na visão de William Woo
as emendas propostas pelo
senador diminuem, ainda, o
prazo de validade da Carteira
de Identidade de Estrangeiro,
que passaria a ser de apenas
dois anos, em oposição aos cin-
co anos de validade atuais. Fi-
nalmente, fixa em 15 dias o
prazo para apresentação de
recurso em caso de
indeferimento do requerimen-
to de residência provisória.
Prazo muito inferior ao propos-
to originalmente - 60 dias -,
mais alinhado com a realidade
dos estrangeiros. Visto que
quase invariavelmente enfren-
tarão a morosidade burocráti-
ca para a expedição de docu-
mentos, e tendo em mente que
muitos deverão deslocar-se até
seus países de origem, portan-
to o prazo de 15 dias proposto
por Romeu Tuma mostra-se,
no mínimo, inadequado.

Alterações – Para o parla-
mentar as alterações propos-
tas pelo Senado desfiguram o
projeto original e promovem
alterações contrárias às suas
intenções e da necessidade
dos milhares de estrangeiros
que vivem no Brasil contribu-
indo, inclusive, com a econo-
mia do país.

William Woo destacou que
“algumas mudanças não são
favoráveis principalmente os
tempos estipulados por que
não sabemos o número de es-
trangeiros no Brasil, ainda
mais que a maioria deles é de
baixa renda. As mudanças
vão dificultar a situação dos
estrangeiros”, analisa. De
acordo com o parlamentar o
projeto voltará à Câmara para
ser avaliado CCJC para após
nova votação que deverá ser
dificultada porque a casa está
“trancada” para pleitos e de-
pois ser sancionado pelo pre-
sidente da República.

William Woo: alterações desfiguram projeto

DIVULGAÇÃO
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CIDADES/MOGI DAS CRUZES

24ª edição do Akimatsuri é
opção neste feriado de Páscoa

CIDADES/SÃO BERNARDO DO CAMPO

Prosseguem vendas para o
Yakissoba do Sempre Mulher

O Grupo Sempre Mulher
realiza no dia 26 de abril (do-
mingo) mais uma edição do
seu tradicional yakissoba be-
neficente. O almoço será rea-
lizado no Buffet Tutti Noi (Jo-
aquim Nabuco, 381 - Centro
de São Bernardo do Campo),
a partir das 11 horas, apenas
no sistema drive thru. Os con-
vites estão à venda por R$
12,00. No dia será cobrado R$
15,00.

Nesta edição, as entidades
beneficiadas serão: Associação
de Voluntários em Combate ao
Câncer do ABC (AVCC), pre-
sidido por Clotilde Dib; e Asso-
ciação de Apoio e Amparo aos
Portadores de Necessidades
Especiais CrerSer (Associação
CrerSer), presidido por Cristia-
ne Bianco.

O Grupo Sempre Mulher é
formado por cerca de 180 vo-
luntários e, desde sua forma-
ção, no ano 2000, apóia as

ações sociais do vereador
Hiroyuki Minami. Este será o
18º almoço beneficente reali-
zado pelo Grupo e por Mina-
mi, que somado a outras ativi-
dades, como jantares, bouti-
ques, bazares e bingos, somam
mais de R$ 180 mil destinados
a entidades filantrópicas de
São Bernardo do Campo.

Mais informações podem
ser obtidas através do telefo-
ne: 4125-3438, ou através do
site: www.minamivereador.
com.br.

YAKISSOBA BENEFICENTE DO
GRUPO SEMPRE MULHER
QUANDO: 26 DE ABRIL (DOMINGO)
HORÁRIO: DAS 11 ÀS 15H

CONVITES ANTECIPADOS: R$ 12,00
LOCAL: BUFFET TUTTI NOI

(JOAQUIM NABUCO, 381 - CENTRO DE

SÃO BERNARDO DO CAMPO)
SERVIDO APENAS NO SISTEMA DRIVE THRU

REALIZAÇÃO: GRUPO SEMPRE MULHER

E VEREADOR HIROYUKI MINAMI

DIVULGAÇÃO

Hiroyuki MInami com voluntárias do Grupo Sempre Mulher

Uma boa oportunidade
para quem quer fazer
um passeio diferente

neste feriado prolongado de
Páscoa (dias 10, 11 e 12 de
abril) é a Festa do Outono
“Akimatsuri”, que este ano
chega a sua 24ª edição. Reali-
zada na cidade de Mogi das
Cruzes, Zona Leste da Região
Metropolitana de São Paulo, é
uma das principais festas da
comunidade nikkei instituída
dentro do Calendário Turístico
do Estado e reúne mais de 70
mil pessoas em apenas três
dias de evento.

A festa oferece aos visitan-
tes o contato com diversas
manifestações japonesas,
como danças típicas, apresen-
tações de taiko (tambores ja-
poneses), músicas e shows
com instrumentos japoneses,
além de uma praça de alimen-
tação com 25 boxes que ofe-
recem os mais variados pra-
tos típicos japoneses, como
yakissoba, udon, tempurá e
tempurá de sorvete, gyoza,
harumaki, takoyaki, oniguiri,
yakitori, pastel, churrasco e
espetinhos de carne, frango,
lingüiça, entre outros.

Em 2009, a festa consagra-
se em sua 24ª edição com o
tema “Arigatô Brasil”, uma
forma que o Bunkyo (Associ-
ação Cultural de Mogi das Cru-
zes), organizador do evento,
encontrou para agradecer ao
país por ter acolhido os imi-
grantes japoneses nos últimos
cem anos, bem como retribuir
as demonstrações de carinho
que a população teve durante
as comemorações do centená-
rio da imigração japonesa.

Não à toa, o pavilhão de
exposições agrícola e cultural
é uma atração à parte na Fes-
ta do Akimatsuri. A criativida-
de e ousadia na decoração
prometem encantar todos os

visitantes que passarem pelo
setor. A disposição cuidadosa
dos produtos hortifrutigranjei-
ros da região transforma o lo-
cal em um espaço diferencia-
do, além de deixar em evidên-
cia os produtos agrícolas do
Alto Tietê, prestigiando os agri-
cultores da região.

Os trabalhos ornamentais
foram realizados com aproxi-
madamente 700 itens agríco-
las doados pelos produtores da
região. Verduras, legumes, fru-
tas, ovos e flores são dispos-
tas em uma mesa circular (com
50 metros quadrados), simbo-
lizando um enorme banquete.

Miss e tooro nagashi – Para
este ano, as grandes atrações
serão o Miss Akimatsuri, uma
seletiva para o Miss Festival
Brasil-Japão.  O concurso, pre-
visto para às 20 horas desta
sexta-feira (10), será apresen-

tado pela mogiana Karina Eiko
Nakahara, eleita Miss Cente-
nário Brasil-Japão, em 2008.

O cantor Joe Hirata, famo-
so entre a comunidade nipôni-
ca, apresentará com exclusi-
vidade quatro músicas que se-
rão lançadas em breve no seu
novo CD “Edição Especial
Músicas Japonesas Volume
2”. O cantor, que comemora
10 anos de carreira, contará
com a participação especial de
sua irmã Jane Ashihara. O
show está marcado para dia
12/04 (domingo), às 20 horas

Outro momento que mere-
ce destaque no Akimatsuri é o
ritual do tooro nagashi (barqui-
nhos de isopor confeccionados
com uma vela ao centro). É
um dos rituais típicos japone-
ses mais antigos. No Japão é
realizado no mês de agosto no
Dia de Finados, por acreditar
que as almas dos falecidos

retornem às casas de seus fa-
miliares na data. A previsão da
organização da festa é que
sejam soltos na Lagoa do Cen-
tro Esportivo cerca de 600 uni-
dades, às 18 horas, no dia 11/
04 (sábado).

LOCAL: CENTRO ESPORTIVO DO BUNKYO

ENDEREÇO: AVENIDA JAPÃO Nº 5919,
PORTEIRA PRETA, MOGI DAS CRUZES,
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO

PAULO.
DATA: DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL, DAS

10H ÀS 22 HORAS.
INGRESSO: R$ 6 E R$ 3 (MEIA)*
ESTACIONAMENTO R$ 10,00.
INFORMAÇÕES: (11) 4791-2022
WWW.AKIMATSURI.COM.BR

* PESSOAS ACIMA DE 60 ANOS E
MENORES DE 7 ANOS NÃO PAGAM.
PRESENÇAS ESPECIAIS DE: SAMMY UEDA

(O SAMMY SAM DO BBB-5), KENDI

YAMAI (O “CHEKYN NO MON” DO

PROGRAMA “ESCOLINHA MUITO LOUCA”
DA TV BAND) E KARINA NAKAHARA (A

MISS CENTENÁRIO BRASIL-JAPÃO).

Tema da festa deste ano será “Arigatô Brasil”: organizadores esperam receber mais de 70 mil visitantes

DIVULGAÇÃO

No dia 2 de abril foi reali-
zado Desfile Cívico  em come-
moração aos 153 anos da ci-
dade de Cotia (SP). O tradici-
onal desfile cívico com a pre-
sença de alunos da rede muni-
cipal de ensino e diversas en-
tidades assistenciais, esporti-
vas e religiosas, aconteceu no

CIDADES/COTIA

Desfile Cívico comemora 153º
aniversário de Cotia

centro da cidade em frente à
Igreja da Matriz. Na foto, Ro-
berto Sekiya (chefe de Gabi-
nete do  deputado William
Woo), Carlão Camargo (pre-
feito de Cotia), Keiji Kato (pre-
sidente do Festival do Japão)
e Moisezinho (vice-prefeito de
Cotia)

Sekiya, Camargo, Kato e Moisezinho (a partir da esquerda)

DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS DO 24º AKIMATSURI

SEXTA-FEIRA (10/04)
8h – Missa de Ireissai (Cerimônia Budista)
10h – Abertura
11h - Abertura (Apresentação do Taiko
Himawari)
11h30 - Quebra Taru (Kagami Wari)
12h30 – Demonstração de arte marcial (Judô
– Bunkyo)
13h – Demonstração de arte marcial (Kendô
Profª Takizawa – Bunkyo)
13h30 – Demonstração de arte marcial (Es-
cola de Taekwondo Marinho)
14h – Apresentação da Banda Tenrikyo
15h – Apresentação livre do Instituto Dona
Placidina (apresentação livre - escola)
15h15 – NEC (apresentação livre - escola)
15h30 – Apresentação do Taiko Himawari
16h - Coral Canarinhos do Itapety (apre-
sentação livre)
16h30 - Desafio Soroban
17h – Demonstração de arte marcial (Aiki-
do Shihan Mogi Doojo)
17h30 – Apresentação da cantora Karen Ito
18h30 – Apresentação da Banda Mary
Nishimura

19h30 – Apresentação do grupo Yamabuki
Japanese Drum
20h – Realização do 1º Concurso Miss
Akimatsuri
20h30 – Apresentação de Florinda e Licca
Nagai
21h – Realização do 1º Concurso Miss
Akimatsuri

SÁBADO (11/04)
9h - Campeonato Intercolonial de Mallet Golf
11h – Apresentação do Radio Taisso do
Brasil e Liang Gong
12h – Demonstração de arte marcial Karatê
(Academia Kyokushi Karatê)
12h30 - Colégio Ativa (apresentação livre
– escola)
13h – Apresentação da Escola de Dança
Japonesa - Dyusho No Kai
14h – Apresentação do Awa Odori - Grupo
Represa
14h30 - Colégio Brasilis (apresentação li-
vre – escola)
15h – Apresentação do Ryuko Taiko (Gru-
po de Taiko de Fukushima)
15h30 – Apresentação do Bon Odori (Mogi

e Biritiba Mirim)
16h – Apresentação do Yosakoi Soran
(Biritiba Mirim)
16h30 – Realização do 5º Concurso Miss
e Mister Akimatsuri Junior
17h – Apresentação do ilusionista Edson
Iwassaki
17h30 – Realização do 5º Concurso Miss
e Mister Akimatsuri Junior
18h - Tooro Nagashi
18h30 – Apresentação do grupo Kaito
Shami Daiko
19h – Apresentação de arte marcial (Aca-
demia de Kendô Fukuhaku)
19h30 – Apresentação de Street Dance (Line up)
19h45 - Sorteio dos Patrocinadores
20h – Apresentação do Grupo Musical
Okinawa (Tontonmi)
21h – Apresentação do grupo Wadaiko Sho
(Taiko)

DOMINGO (12/04)
11h30 – Escola Tibbico Hoikuen (apresen-
tação livre)
12h - Colégio Alfabeto (apresentação livre)
12h30 - Desafio Soroban

13h – Apresentação de Danças Japone-
sas (Hanayanagui – Ryutita)
13h30 – Apresentação do Kassa Odori
(Totori Ken)
14h50 – Apresentação do Taiko Byakko
15h - Associação Brasileira de IOIO (apre-
sentação livre)
15h15 - Colégio Gaspar Vaz (apresenta-
ção livre)
15h30 – Apresentação do Tsuyoi Banda
16h30 – Apresentação do Grupo Minbu
Ribeirão Pires - Sara Odori (Associação
Kenko Taisso do Brasil)
17h – Apresentação da Banda DEAI
18h – Apresentação do grupo Ishin Yosakoi
Soran Group
18h30 - Demonstração Escola Dragão
Branco
19h – Apresentação de Danilo Tomic Show
(Tabi Shakuhachi)
19h30 – Apresentação do grupo Ryukyo
Koku Matsuri Daiko Brasil (Okinawa Taiko)
20h – Passagem de som do cantor Joe Hirata
20h30 – Apresentação do cantor Joe Hirata
22h - Show Pirotécnico

CIDADES/JACUPIRANGA

Escolas de Jacupiranga e do
Japão farão intercâmbio

A funcionária do Departa-
mento de Educação da cidade
de Odawara, do Japão, Tomo-
ko Furuya, enviou um e-mail
afirmando que o Grupo Esco-
lar de Sakurai daquela cidade,
localizada na província de  Shi-
zuoka, concordou em  manter
um programa de intercâmbio
com a  Escola estadual Coro-
nel Miguel Abu Yaghi, de Ja-
cupiranga (SP).

Furuya é um dos membros
da comitiva de Odawara que
visitou recentemente a cidade
de Jacupiranga, no dia 8 de
fevereiro deste ano para ver a
estátua de Ninomiya Kinjiro
construída em comemoração

ao Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil.

Na ocasião, a diretora da
EE Cel. Miguel Abu Yaghi
propôs o intercâmbio entre as
escolas Abu Yaghi e de Oda-
wara. A escola de Sakurai
fica próxima à casa em que
Ninomiya Kinjiro nasceu e
uma das primeiras cidades ja-
ponesas a ter uma estátua em
sua homenagem. A nota tris-
te é que o monumento foi des-
truído na Segunda Guerra
Mundial. Falta ainda discutir
detalhes do intercâmbio já que
o ano letivo japonês começa
em abril.

(Kuniei Kaneko)

Ideia surgiu durante visita dos japoneses a cidade de Jacupiranga

ARQUIVO

Uma equipe da Agência
Japonesa de Cooperação In-
ternacional (Jica) encontra-se
em Belém (PA) desde a últi-
ma segunda-feira (6/4), para
atualizar o estudo de viabilida-
de econômica do Plano de
Transporte Metropolitano rea-
lizado pela entidade em 2003.

Na época, o grupo apontou
o ônibus como o meio de trans-
porte ideal para integrar a Re-
gião Metropolitana da capital
paraense. No entanto, devido

ao crescimento da população,
ao surgimento de novas ave-
nidas e de uma ciclovia e tam-
bém ao aumento do transpor-
te clandestino, o programa
Ação Metrópole, do Governo
do Estado precisou atualizar as
informações para que seja pos-
sível definir um modelo de
transporte adequado para in-
tegrar a Grande Belém

O grupo ficará oito meses
na cidade e é formado por 13
profissionais das áreas de pla-

CIDADES/BELÉM

Jica pretende propor novo modelo de transporte coletivo
nejamento, meio ambiente, as-
sistência social, transporte ur-
bano, redução de emissão de
poluentes, economia e finan-
ças. Eles irão ouvir o usuário
do transporte público e conver-
sar com motoristas e ciclistas.
Mais de 500 questionários de-
verão ser aplicados.

Em 2003, o grupo estimou
que para a implantação do sis-
tema integrado de transporte

seriam necessários U$ 243 mi-
lhões. A expectativa é de que o
trabalho de atualização, que não
tem custo para o governo, che-
gue a um valor inferior, já que a
cidade encontra-se mais estru-
turada. Além de planejadora, a
entidade poderá também ser
uma das financiadoras do pro-
grama já que mantém um fun-
do para financiamento de pro-
jetos no país.



6 JORNAL NIPPAK São Paulo, 10 de abril de 2009

INTERCÂMBIO  1

Bolsistas nikkeis embarcam para
graduação e pesquisa no Japão

Onze nipo-brasileiros
embarcaram na pri-
meira semana de abril

para o Japão com o objetivo
de prosseguir os estudos em
universidades japonesas, atra-
vés das bolsas de estudo ofe-
recidas pelo Ministério da Edu-
cação, Esportes, Ciência e
Tecnologia do Japão (MEXT).
Dez bolsistas de pesquisa se-
lecionados entre 123 candida-
tos, embarcaram para o arqui-
pélago com a finalidade de
cursar pós-graduação (mes-
trado ou doutorado) em suas
respectivas áreas. Todos pas-
saram por rigorosa seleção
constituída de provas, avalia-
ção de documentos e entrevis-
ta em 2008.

O único bolsista de gradu-
ação, Alisson Ninomia (Uni-
versidade de Línguas Estran-
geiras de Tokyo) ficará no Ja-
pão por cinco anos, quando
realizará no primeiro ano um
curso preparatório de língua
japonesa e engenharia nos qua-
tro anos seguintes. Ele foi se-
lecionado e indicado pelo Con-
sulado Geral do Japão em São
Paulo entre 107 candidatos.

O grupo de 11 bolsistas par-
ticiparam de uma orientação
pré-embarque no consulado
no dia 6 de março, quando re-

ceberam dicas de ex-bolsistas
de como viver no Japão, cons-
truir bons relacionamentos nas
universidades e conselhos
para desenvolver plenamente
os estudos naquele país. Eles
também foram recebidos pelo
Cônsul Geral Kazuaki Obe
que respondeu às perguntas de
alguns dando dicas de turis-
mo e desejou boa sorte nos
estudos.

Já as inscrições para bol-
sas de Graduação, Escola Téc-
nica Superior e Curso Profis-
sionalizante 2010 serão reali-

zadas entre os dias 1º e 26 de
junho.

Bolsista de Pesquisa 2009
– A lista de bolsistas é com-
posta por Adriana Tahara
(Universidade de Hiroshima,
Medicina); André Horie (Uni-
versidade de Tokyo, Engenha-
ria da Computação); Daniela
Maekawa (Universidade de
Kyoto, Ciências Biológicas);
Emílio Hara (Universidade de
Okayama, Odontologia);
Felipe Motta (Universidade de
Osaka, História); e Maili

Onodera (Universidade de
Tokyo, Relações Internacio-
nais). Bem como Maria de
Fátima Bianchim (Universida-
de de Tokyo, Engenharia);
Mauricio Burdelis (Instituto de
Ciência e Tecnologia de Nara,
Engenharia Elétrica); Rafael
Kobori (Universidade de Ya-
manashi, Educação Artística);
e Vinicius Furuie (Universida-
de de Tokyo, Jornalismo).
Além do Bolsista de Gradua-
ção 2009, Alisson Ninomia
(Universidade de Línguas Es-
trangeiras de Tokyo).

DIVULGAÇÃO

O cônsul Kazuaki Obe (centro) com os bolsistas selecionados: todos passaram por rigorosa avaliação

A Aliança Cultural Brasil-
Japão está com inscrições
abertas para o Curso Temáti-
co de Origami, com o tema do
Dia das Mães, e o Curso de
Wrapping ministrado pela pro-
fessora Keiko Abe.

O de origami será ministra-
do pelas professoras Alice
Haga, na Unidade Pinheiros,
no dia 23 de abril, e Mari
Kanegae, na Unidade Verguei-
ro, no dia 29 de abril.

Os “Cursos Temáticos”
são cursos práticos e intensi-
vos que abordam temas varia-
dos aplicando as técnicas do
origami, com valor único de R$
45,00 (2 horas). Os temas para
2009 são Dia das Mães, Dia
dos Namorados, Kusudamas,
Dia dos Pais, Flores, Brinque-
dos e Caixas.

Os enfeites ensinados no
Curso Temático de Dia das
Mães são os origamis que po-
dem presentear as mães, como
caixinhas de presente e flores,
que podem servir de enfeite na
comemoração, inclusive apli-
cados em cartões e embala-
gens de presente.

“Esse curso é voltado para
quem é principiante, e também
para quem já tem algum co-
nhecimento. É uma oportuni-
dade para aproveitar o Dia das
Mães para conhecer a arte do
origami e fazer uma
lembrancinha para as ma-
mães”, explica a professora
Mari Kanegae.

ORIGAMI E WRAPPING

Aliança Cultural Brasil-Japão abre inscrições para cursos
DIVULGAÇÃO

Alunos do curso de origami da Aliança Cultural Brasil-Japão

acima de tudo embelezar e
valorizar o conteúdo da emba-
lagem.

CURSO TEMÁTICO DE
ORIGAMI
DIA DAS MÃES: 29/04 – VERGUEIRO E
23/04 – PINHEIROS

TAXA: R$ 45,00 (POR CURSO)
MATERIAL: R$ 3,00 (BLOCO DE PAPEL

COM 50 FOLHAS)

CURSO REGULAR DE
WRAPPING
UNIDADE VERGUEIRO - PROFA. KEIKO

ABE

08/04 A 29/04 (QUARTAS) –
18H30 ÀS 21H00
05/06 A 26/06 (SEXTAS) –
18H30 ÀS 21H00
TAXA DO CURSO: R$ 160
TAXA PARA NOVOS ALUNOS ACBJ: R$
30
MATERIAL: R$ 30
UNIDADE VERGUEIRO: RUA VERGUEIRO,
727, 5º ANDAR, LIBERDADE. TEL.: (11)
3209-6630
UNIDADE PINHEIROS: RUA DEPUTADO

LACERDA FRANCO, 328, PINHEIROS.
TEL.: (11) 3815-3446 / 3031-9665
ALIANCA@ALIANCACULTURAL.ORG.BR

Também são destaques os
Cursos Regulares de Origami
(módulos Básico, Intermediá-
rio e Avançado), com aulas a
partir do dia 29/04 (unidade
Pinheiros), e 05/05 (unidade
Vergueiro). Em julho, está pro-
gramada uma nova turma dos
Cursos Intensivos de Origami.

Aliança Cultural oferece o
curso ministrado pela profes-
sora Keiko Abe, que ensina a
técnica japonesa de embrulhar
presentes, na unidade Verguei-
ro da ACBJ

Wrapping – Já o curso de
wrapping, a arte de embrulhar
presentes, acontece nos meses
de abril e junho – com aulas
de 8 a 29 de abril (quartas), das
18h30 às 21h, e de 5 a 26 de
junho (sextas), no mesmo ho-
rário –, na Unidade Vergueiro
da ACBJ. A professora Keiko

ensina técnicas para embalar,
envolver e embrulhar presen-
tes, refletindo toda a sofistica-
ção e a delicadeza do pensa-
mento japonês na hora de ofe-
recer um presente.

“Embrulhando um presen-
te com um pacote bonito, você
não precisa comprar algo caro.
Pode ser um doce caseiro, um
enfeite artesanal, uma fruta da
estação, ou seja, algo simples
que é valorizado pela embala-
gem e que será muito mais
gostoso e atraente para a pes-
soa”, explica a professora
Keiko Abe, que ministra cur-
sos de wrapping na ACBJ.

A arte do WRAPPING
possibilita embrulhar ou envol-
ver caixas, latas, garrafas e
outros objetos com papel, pano
ou qualquer outro material. A
proposta não é simplesmente
de proteger o presente, mas

Crenças Folclóricas

ÁSIA

DIVULGAÇÃO

(PARTE II)

No dia do Festi-
val das Lanternas,
as pessoas costu-
mam soltar traques
em frente da ima-
gem de Han Dan,
um dos Deuses da
Riqueza; um andor
usado para transpor-
tar divindades; ou o
Deus da Terra. Os
comerciantes, em
particular, celebram
este costume em
frente às suas lojas
para trazer boa sor-
te aos seus negóci-
os. A prática de
acender grandes
quantidades de fo-
gos de artifício no
povoado de
Yanshuei, distrito de Tainan,
durante o Festival as Lanter-
nas, tem uma história de mais
de 190 anos. Mesmo não es-
tando este costume relacio-
nado à adoração ao Deus da
Terra, a atividade continua re-
vestindo um significado seme-
lhante para as pessoas da
área.

Outro importante costume
durante o Festival das Lan-
ternas é o rito de orar por um
filho. Esta tradição provém
da semelhança dos sons
homófonos entre os vocábu-
los “farol” e “filho” no diale-
to taiwanês.

Nos últimos anos, outro
importante evento anual se
tornou popular em Taipei du-
rante as festas do Ano Novo
Lunar e o Festival das Lan-
ternas. Na placa principal do
Monumento Comemorativo a
Chiang Kai-shek, um farol
maciço em forma de animal
é construído e decorado com
muitas luzes, correspondente
ao animal do ano no zodíaco
chinês. O mesmo é ilumina-
do com raio laser.

Atividades semelhantes
acontecem durante o Festival
dos Barcos do Dragão, que
marca a chegada do verão.
Neste dia as pessoas tomam
vinho syong huang (um licor
que contém uma pequena
quantidade de realgar) e
adornam suas portas com ra-
mas de artemísia e cálamo
para afugentar a pestilência.
As pessoas também fazem

empadas de arroz em folhas
de bambu e realizam regatas
de barcos do dragão.

No passado, as regatas de
barcos do dragão se realiza-
vam anualmente com grande
gritaria em cada porto impor-
tante e cidades na beira de
um rio. A tradição continua
forte até hoje e as regatas de
barcos do dragão no Rio
Keelung, em Taipei, inclusi-
ve, atraem equipes estrangei-
ras.

Outro evento tradicional
no verão é o Festival das Al-
mas do purgatório, que tem
sido a cerimônia mais repre-
sentativa da cidade de
Keelung por 145 anos. Em
Toucheng, distrito de Ilan e
em Hengchun, distrito de
Pingtung, as celebrações do
Festival das Almas do purga-
tório incluem um tradicional
evento de subir em pau de
sebo, chamado ciang gu.

Indistintamente de qual ati-
vidade se pratique, o povo de
Taiwan é sincero em seu de-
sejo de salvar essas almas
penadas.

Com a chegada do outo-
no, são feitas oferendas
votivas às divindades, parti-
cularmente ao Deus da Ter-
ra e ao Deus das Árvores por
haver dado ricas colheitas
durante o ano. Alguns relaci-
onam a veneração a esses
deuses com uma preocupa-
ção com a ecologia e ao meio-
ambiente.

As crenças folclóricas em
Taiwan são um reflexo posi-
tivo do desejo das pessoas por
uma interação harmoniosa,
coexistência e prosperidade
entre o Céu, a Terra e a hu-
manidade. Elas também re-
fletem a reverência que existe
em Taiwan pelas virtudes so-
ciais básicas de lealdade, pi-
edade, fidelidade e justiça.
Essas idéias são os bens mais
valiosos que permitem a exis-
tência das pessoas nesta ter-
ra.
Fonte: Divisão de Informações
– Escritório Econômico e Cul-
tural de Taipei

Reverência pelas virtudes sociais

Crenças refletem desejo por
interação harmoniosa

O Consulado Geral do Ja-
pão em conjunto com a Asso-
ciação dos Bolsistas em São
Paulo do Governo Japonês
“ M o n b u k a g a k u s h o ”
(ABMON), realiza no dia 16 de
abril, na Universidade de São
Paulo (USP), uma palestra
para fornecer esclarecimentos
sobre a bolsa de estudo do Mi-
nistério da Educação, Cultura,
Esportes, Ciência e Tecnologia
do Japão (Mext) 2010, destina-
da aos estudantes brasileiros
que desejem desenvolver pes-

quisas ou pós-graduação em
universidades japonesas. Du-
rante o evento que acontecerá
na Faculdade de Educação Fí-
sica e Esporte serão fornecidos
esclarecimentos sobre o pro-
cesso seletivo, os requisitos,
soluções de dúvidas e docu-
mentos necessários para a ins-
crição que estão disponíveis no
site www.sp.br.emb-
japan.go.jp A palestra com o
tema Bolsa de Estudo - Pes-
quisa Mext para Pesquisa (Pós-
Graduação), será aberta ao pú-

INTERCÂMBIO 2

Consulado Geral do Japão promove palestra
explicativa sobre bolsas de estudo

blico em geral e aos interessa-
dos em participar da seleção.
As inscrições para o processo
seletivo serão recebidas no pe-
ríodo de 5 a 29 de maio.

BOLSA DE ESTUDO - PESQUISA MEXT
– PALESTRA GRATUITA EXPLICATIVA

QUANDO: 16 DE ABRIL DE 2009
HORÁRIO: 14H ÀS 16H
ONDE: AUDITÓRIO DA FACULDADE DE

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE (USP) -
CIDADE UNIVERSITÁRIA – SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: (11) 3254-0100 OU

CGJCULTURAL5@ARCSTAR.COM.BR
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DUAS RODAS

Kawasaki lança quatro modelos
desenvolvidas para o País

A venda de quatro novos
modelos de motos da
linha 2009 no Brasil,

entre elas a Ninja 250R foi
anunciada pela terça-feira (dia
7), pela Kawasaki Motores do
Brasil em São Paulo durante
coletiva de imprensa. A Ninja
250R, que como as demais é
fabricada no Japão especial-
mente desenvolvida para o
mercado brasileiro. Com ela
chegam às concessionárias a
Kawasaki Z750; a tradicional
custom Kawasaki Vulcan 900
Classic e a também a off-road
Kawasaki KLX110. Todos os
modelos Kawasaki importados
são preparados para uso de ga-
solina com etanol e dentro das
normas do Contran.

A Kawasaki Ninja 250R
mesmo sendo da categoria
Esporte tem o estilo e o apelo
das Superesportivas Ninja ZX-
6R e ZX-10R; motor de dois
cilindros paralelos, a quatro
tempos, com 250 cc, duplo co-
mando de válvulas no cabeçote
(DOHC); oito válvulas, potên-
cia de 33 cv a 11.000 RPM e
câmbio de seis marchas e
chassi confortável e esportivo.
O modelo tem rodas fundidas

e demais informações em sis-
tema digital. A Z750 tem três
cores, azul, preta e a nova
bicolor, verde-lima e preta e
seu preço é R$ 39.990.00.

Os bons tempos de volta –
A Vulcan 900 Classic é um
grande sucesso na Europa e
Estados Unidos, e chega ao
Brasil para as condições e nor-
mas ambientais e preparada
para as estradas do país e o
combustível. Clássica custom
low rider, com motor V-Twin
de 900 cc e enorme torque e
injeção direta. Tanque de ga-
solina maior e a longa distân-
cia entre-eixos dão estabilida-
de e dirigibilidade em baixas
velocidades. A balança trian-
gular contém um amortecedor
oculto debaixo do assento.
Garfo telescópico dianteiro de
41 mm; transmissão secundá-
ria, correias dentadas, mais le-
ves e silenciosas. Pneu trasei-
ro de 180 mm mais largo do
que o normal visto na maioria
das motos custom de grande
cilindrada. A Vulcan 900 Clas-
sic tem preço de R$ 38.900,00

A pequena grande moto –
Versátil, a KLX110 já conquis-
tou uma legião de fãs na Eu-
ropa e EUA, desde iniciantes
mirins no motociclismo off-
road, até adultos; motor mono-
cilíndrico de fácil manutenção;
transmissão semi-automática
de três velocidades com em-
breagem centrífuga; botão de
parada do motor de fácil alcan-
ce localizado no guidom; e
limitador de aceleração permi-
te monitorar a velocidade dos
pilotos iniciantes. Tida como
uma moto praticamente
indestrutível, ela tem suspen-
são superdimensionada, com
garfo frontal telescópico de
30mm. A moto pesa apenas 65
quilos; altura do acento fica
apenas a 65 cm do solo; e tan-
que de combustível esportivo.
Esse modelo usa as mesmas
saias e a placa de numeral
da Kawasaki KX65, para
competições de motocross.
Preços: Custam R$ 6.990,00
(Lime Green) e R$ 7.299,00
(Monster).

de aro 17, com seis raios e que
permitem uso de pneus de per-
fil baixo; faróis duplos embuti-
dos na carenagem; escapa-
mento duplo com saída dupla
na ponteira cromada. Seu pre-
ço é R$ 18.800,00.

Máxima potência utilizável
– A Kawasaki Z750 é uma
moto esportiva com motor de
750 cc; mais potente que uma
600 e mais leve do que uma
1000. A moto de grande de-
sempenho tem um novo sub-
quadro do motor, em alumínio
fundido; tanque de gasolina

com capacidade para 18,5 li-
tros; pinças duplas nos dois dis-
cos de 300 mm em forma de
pétala no freio dianteiro e no
traseiro um disco também em
forma de pétala, agora maior,
de 250 mm (pistão simples). A
suspensão dianteira telescópi-
ca e ajustável com garfo inver-
tido e possibilidades de ajuste
na extensão, compressão e
pré-carga da mola; na trasei-
ra, o sistema Uni-track, a gás,
é ajustável em sete opções.
Sem carenagem o painel con-
ta com conta-giros analógico

Chegada de quatro novos modelos aquece mercado no Brasil

DIVULGAÇÃO

O bicampeão de Fórmu-
la 1 e empresário Emerson
Fittipaldi inaugurou terça-fei-
ra (dia 7), a sua concessio-
nária de motos Kawasaki no
bairro da Lapa, zona Oeste
de São Paulo. O objetivo de
Fittipaldi é transformar a
concessionária em um cen-
tro para o público
motociclístico. Apaixonado
pelos veículos duas rodas, o
ex-piloto afirmou que está
muito feliz com o investi-
mento. O estabelecimento
está instalado num espaço de
mais de 550 m², com
showroom, motos Premium
da Kawasaki, produtos,
boutique de acessórios, além
do setor de peças e da ofici-
na padrão do sistema de as-
sistência técnica da marca.

Emerson Fittipaldi inaugura concessionária Kawasaki

Emerson Fittipaldi afirmou
que quem comprar ou já pos-
suir uma moto da fabricante
japonesa poderá desfrutar ou
disputar de várias opções de
eventos que serão realizados.
Um deles será o Troféu
Fittipaldi Ninja ZX-6R de

Fittipaldi quer transformar concessionária em centro motociclístico

DIVULGAÇÃO

Motovelocidade, previsto
para acontecer este ano
no autódromo de Interlagos
(SP). A Fittipaldi fica na
rua Guaicurus, 338 – Lapa -
São Paulo, telefone (11)
3871-0407 ou www.
fittipaldikawasaki.com.br

VALE DO RIBEIRA

Uces realiza 6º Campeonato e Festival de Wadaiko com 300
músicos; Ibiúna “A” foi a grande campeã do evento

Apresentação da Equipe “B” de Registro: evento reuniu 300 músicos

A Uces (União Cultural Es-
portiva Sudoeste) realizou no dia
29 de março, no Teatro Munici-
pal de Piedade (SP), o seu 6º
Campeonato e Festival de Wa-
daiko. O evento contou com a
presença de cerca de 400 pes-
soas. Entre as autoridades, des-
taques para o prefeito de Pieda-
de, Jeremias Ribeiro Pinto; o
presidente da Uces, Toshiaki Ya-
mamura;  o presidente do Bun-
kyo de Piedade, Takashi
Hirosue; o presidente da Asso-
ciação Brasileira de Taikô, Pe-
dro Yano; o presidente da Asso-
ciação Paulista de Taikô, Issei
Watanabe; o diretor do Depar-
tamento de Wadaiko da Uces,
Nobuki Takano e o professor da

KUNIEI KANEKO

Ibiúna B, Osasco, Piedade,
Capão Bonito, Sorocaba, Pilar
do Sul, Vargem Grande Pau-
lista, Colônia Pinhal e São
Miguel Arcanjo.

A equipe de Ibiúna A foi a
grande campeã, com Osasco
em segundo e Piedade em ter-
ceiro. À tarde foi realizado o
festival de wadaiko. As equi-
pes de Registro participaram
com 48 músicos e contou com
uma animada torcida formada
por orgulhosos pais.

Jica, Toshiyasu Minowa.
Na parte da manhã, foi re-

alizado o Campeonato com a

participação de cerca de 300
músicos de 11 equipes: Regis-
tro-A, Registro-B, Ibiúna A,

ENTIDADES

Walter Ihoshi assume
vice-presidência da Facesp

O deputado
federal Walter
Ihoshi (DEM-
SP) assumiu a
vice-presidên-
cia da Facesp
(Federação das
A s s o c i a ç õ e s
Comerciais do
Estado de São
Paulo). A ceri-
mônia de posse
aconteceu na
capital paulista
com a presença
de mais de 500 empresários,
comerciantes e políticos, den-
tre eles, o prefeito Gilberto
Kassab (DEM), e o secretá-
rio estadual de Emprego e
Relações do Trabalho, Gui-
lherme Afif Domingos, que na
ocasião representou o gover-
nador José Serra.

A Facesp é uma das enti-
dades mais importantes de São
Paulo. Presidida pelo empre-
sário Alencar Burti, ela é com-
posta por mais de 400 associ-
ações comerciais espalhadas

por todo o Estado, e dirigida por
grandes nomes. Além de
Ihoshi, fazem parte da direto-
ria da Facesp o secretário
municipal de Relações Inter-
nacionais de São Paulo,
Alfredo Cotait Neto, o depu-
tado federal Guilherme Cam-
pos (DEM), o secretário esta-
dual de Assistência e Desen-
volvimento Social, Rogério
Coelho Amato, o deputado es-
tadual Marco Aurélio Bertaiolli
(DEM), o secretário Afif e o
prefeito Gilberto Kassab.

Alencar Burti e o deputado Walter Ihoshi

DIVULGAÇÃO

MEMÓRIA

Culto em Registro homenageia
vítimas do acidente na BR 116

Foi realizado no dia 1º de
abril, às 19h30, culto em home-
nagem às vítimas do acidente
na BR 116 ocorrido há 19 anos
e que deixou 15 mortos. Todos
faziam parte da equipe de
gatebol do Registro Base Ball
Club. Celebrado na Igreja Epis-
copal pelo reverendo Mário
Ribas, o culto reuniu cerca de
60 pessoas, entre familiares e
amigos das vítimas e membros
da Igreja Anglicana.

A tragédia ocorreu na ma-
drugada do dia 1º de abril de
1990, na BR 116, na proximi-
dade do município de Miraca-
tu. O micro-ônibus que carre-
gava 16 membros do grupo de
gatebol do RBBC estava para-
do no meio da pista em função

de um acidente. Atrás do
micro-ônibus, que estava para-
do, descia em alta velocidade
um caminhão carregado de fei-
jão e bateu violentamente con-
tra o veículo. O motorista do
caminhão dormiu ao volante.
Morreram instantaneamente 14
pessoas e uma ficou hospitali-
zada, mas não resistiu e tam-
bém veio a falecer. Júlio Fujii, o
mais jovem do grupo sobrevi-
veu, foi o único sobrevivente.

Após a tragédia, muitas
pessoas diziam que o gatebol
de Registro havia acabado,
mas graças ao esforço e dedi-
cação de pessoas como Júlio
Fujii e seus amigos o esporte
foi reativado.

(Kuniei Kaneko)

Culto reuniu cerca de 60 pessoas na Igreja Anglicana

KUNIEI KANEKO

O Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social), está
com matrículas abertas para o
Curso de Pintura Infanto-Ju-
venil (para faixa de 5 a 15
anos) e o Curso de Pintura
(para adultos). As aulas terão
início em abril e são individua-
lizadas.

ARTES

Bunkyo recebe inscrições para
cursos infanto-juvenil e adulto

CURSO DE PINTURA INFANTO-JUVENIL

BUNKYO: SÁBADOS, DAS 9H ÀS 11H

CURSO DE PINTURA BUNKYO:
SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS,
DAS 14H ÀS 17H

MAIS INFORMAÇÕES NA SECRETARIA DO

BUNKYO, À RUA SÃO JOAQUIM, 381,
LIBERDADE.
OU PELO TEL.: 11/3341-2268
WWW.BUNKYO.ORG.BR

SITE@BUNKYO.ORG.BR
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Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

Por trás do vidro translúcido
desenhos de dedo
sobre o vapor da boca
dissipam-se em instantes.
Numa monotonia a chuva despeja
pingos cristalinos que se desfazem
na mureta da sacada.
Parece uma eternidade
o tempo que não avança
que para desconsolado
no burburinho da água
escoando pela calçada.
Sem companhia
se faz companheiro
das imagens que ninguém vê.
Menos ele!
Pode ser ele amigo do vento
que ventania pelas cortinas
de franjas e rendas
compradas num bazar
do velho barbudo que fala
num português engraçado
atravessado na pronúncia.
Mas nada acontece neste dias
de janeiro, fevereiro
quando brincadeira alguma
sem pipa, sem linha de costura
para amarrar o céu com a terra
foi inventado.
Por isso o mundo precisa
ser inventado a cada dia de chuva
a chuva também inventa-se
para que a secura da inventividade
não acabe por secar a capacidade
de inventar.

Menino da janela

chicohanda@yahoo.com.br

MÚSICA

Joe Hirata lança novo CD com
repertório de cantoras japonesas

Para Joe Hirata, o ano do Centenário da Imigração Japo-
nesa foi triplamente comemorado. Além das comemorações
dos 100 anos da imigração, Joe comemorou seus 10 anos de
carreira e fechou o ano de 2008 com 100 apresentações.
“No ano passado eu completei 10 anos de carreira só que eu
acabei direcionando os shows para o centenário mais do que
para os meus anos de carreira”, conta.

Em 2007, Joe lançou um CD especial para o Centenário
chamado “mistura de raças”, que foi justamente preparado
para mostrar essa integração de culturas entre o ocidente e o
oriente. “A música em comemoração aos cem anos era a
‘raça e ginga misturou’, que foi a que eu mais cantei”, conta
ele que diz ter um compromisso com a comunidade japonesa
como forma de retribuir todo esse apoio durante seus anos
de carreira. (T.K.)

Cantor comemorou 10 anos de carreira

Prestes a lançar seu se-
gundo CD de músicas
japonesas, intitulado

“Edição Especial – Músicas
Japonesas 2”, e o sexto de sua
carreira, Joe Hirata esbanja
talento e simpatia. Em visita à
redação do Jornal Nippak,
Joe, que teve um pequeno con-
tratempo na capa de seu CD,
contou que o show de lança-
mento será no Akimatsuri,
evento em Mogi das Cruzes,
entre os dias 10 a 12 de abril.

A idéia de fazer outro CD
com músicas de sucesso japo-
nesas começou no final do ano
passado. “No ano passado,
Tokunaga Hideaki, compositor
da música que fiz uma versão
[“Lembranças”], lançou um
CD especial com músicas de
mulheres”, conta Joe que já
havia pensado nessa possibili-
dade. “Só que nunca colocava
em prática pela correria que a
gente estava, quando eu fiquei
sabendo que ele havia feito, foi
a confirmação da ideia. Daí foi
só começar escolher o reper-
tório de músicas femininas de
sucesso no Japão”, explica ele,
que escolheu entre outras can-
toras nomes consagrados
como Misora Hibari, Takaha-
shi Mariko eTeresa Teng.

Este foi o primeiro CD em
que Joe participou de todo o
processo, desde a escolha do
repertório, até a mixagem fi-
nal, que no total somaram mais
de 150 horas de estúdio. “Eu
participei de toda a produção,
desde o inicio até o final do
processo. Pegamos as músi-
cas originais e mudamos os
arranjos. Este foi o CD mais
difícil de gravar”, revela o can-
tor que para a tarefa, contou
com a ajuda de sua irmã Jane
Ashihara, que o incentivou a
seguir a carreira artística.

A também cantora fez uma
participação especial em uma
das faixas do CD. “Comecei
a procurar todas as músicas
que eu gostava de ouvir, fui
escolhendo as que eu me iden-
tificava e as que a minha irmã
cantava. Sou fã da minha irmã.
Ela quem fez a minha direção
de voz e eu fiz a dela. São 11
músicas cantadas por mim,
uma faixa da minha irmã e dois
karaokês com esses arranjos
diferentes”, conta ele que diz
não ter uma música apenas de
divulgação, já que todas são
conhecidas pela comunidade.

Essa homenagem às mu-
lheres tem importância mar-
cante para o cantor. “Tenho
um apoio muito forte da comu-
nidade, por isso quis fazer mais
um cd de músicas japonesas e
também homenagear as mu-
lheres que são público cativo
nos meus shows. Não desme-
recendo os homens”, brinca
Joe que completa dizendo que
esse CD também é uma ma-
neira de mostrar que os ho-
mens também podem interpre-
tar as músicas de mulheres.

A carreira – Apesar de gra-
var este CD com músicas ja-
ponesas, Joe deixa claro que
seu estilo é sertanejo. “Traba-
lho na comunidade sempre vai
existir. Mas também faço o
paralelo com a música serta-
neja para mostrar justamente
a nossa cara, a cara nikkei, e
também mostrar que somos
brasileiros”, explica ele que
quando foi ao Japão, afirma ter
percebido que não era japonês.
“Os japoneses tinham um pou-
co de preconceito. Para eles,
nós somos brasileiros. Agora
é processo inverso. É mostrar
para os brasileiros que os
nikkeis também são brasileiros,
como qualquer outro descen-
dente de outras nacionalida-
des”, explica seu objetivo que
é quebrar esse pré-conceito de
que japonês apenas cantam
músicas orientais.

Para o cantor, conseguir
manter a carreira não é fácil.
“O mais difícil na carreira ar-
tística não é só você conquis-
tar o espaço, o mais difícil é
você se manter. Estou bata-
lhando a 11 anos e eu vejo
como é complicado. Além dis-
so, todo mundo conhece músi-
ca sertaneja com duplas, en-
tão quando você é sozinho, não
é que há um preconceito, mas
há uma barreira”, conta ele
que ainda brinca, “uma pessoa
sozinha já é um impacto, quan-
do veem um olhinho puxado,
ai que as pessoas tem mais
impacto ainda”.

Joe conta que com os anos,
ele foi aprendendo a observar
o público. “Posso preparar o
show em casa, mas se está no
meio do show, se eu perceber
que aquilo que eu preparei não
está agradando, na hora eu
mudo. A banda já está até
acostumada, quando não mudo
nada eles até estranham. Mes-
mo porque cada público é um
público, então você tem que se
adaptar a eles.”, revela o can-
tor que nos shows afirma mis-
turar músicas japonesas, suas
próprias e canções que estão
fazendo sucesso.

Para o próximo CD, Joe

está planejando a gravação
para o final desse ano ou no
começo do ano que vem. “O
lançamento do próximo é pro-
vável que seja no ano que vem
e estamos vendo para gravar
um DVD também, mas ainda
estou analisando isso”.

Histórico – Nascido em Ma-
ringá, no Paraná, Joe Hirata
começou a cantar aos oito
anos de idade e conquistou tí-
tulos como em concursos ama-
dores no Brasil e no Japão.Em
1988 Joe Hirata foi para o Ja-
pão e trabalhou como dekas-
segui durante seis anos. Foi
neste período que fez a versão
em português da música de
Tokunaga Hideaki, lembran-
ças, que é sucesso até
hoje.  Sua  conquista foi parti-
cipar do concurso amador da
canção japonesa, o NHK No-
dojiman, organizado pela TV
NHK e entre os mais de
80.000 participantes Joe
conquistou o título de Cam-
peão com a música Shining on
Kimiga Kamiga Kanashii
(Nippon Iti) e foi o primeiro
estrangeiro a vencer na histó-
ria do Japão.

Iniciou sua carreira profis-
sional em 1998 em um show

realizado em Nagoya - Japão,
e desde então já lançou os CDs
“Lembranças”, “Reencontro”,
“Edição especial - músicas ja-
ponesas”, “Sonho de um bra-
sileiro”, “Mistura de raças” e
neste ano lançará o “Edição
Especial – musicas japonesas
2”.

Agenda – Além do lançamen-
to do CD na festa de encerra-
mento do Akimatsuri, o cantor
prepara também um Dinner
Show dia 22 de maio no Nikkey
Palace Hotel e contará com a
participação de sua irmã, Jane
Ashihara. Para reservas ou in-
formações: joe@joehirata.com
ou pelo telefone 3203-0100.
www.joehirata.com

Thâmara Kaoru

Joe Hirata com a irmã, Jane Ashihara: ideia é homenagear as mulheres, sem desmerecer os homens

DIVULGAÇÃO
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EXPOSIÇÃO

MuBe apresenta primeira
retrospectiva de Yutaka Toyota

OMube (Museu Brasi-
leiro da Escultura)
apresenta, de 15 de

abril e a 6 de maio, retrospec-
tiva do artista plástico Yutaka
Toyota “A leveza da Flor”, a
primeira realizada no País. Na
inauguração, no dia 14, às 19h,
a bailarina e coreógrafa Emilie
Sugai fará uma performance.
Ao longo da exposição, os vi-
sitantes poderão conferir a
exibição de dois vídeos assi-
nados pelo cineasta Pedro
Paulo Mendes sobre a vida do
artista e o seu dia a dia no ate-
liê instalado em Registro, no
Vale do Ribeira. Na cidade,
que ostenta o título de “Mar-
co da Colonização Japonesa
no Estado de São Paulo” –
decreto assinado pelo então
governador Geraldo Alckmin
–Toyota montou seu “QG” de
onde saíram as sete escultu-
ras em homenagem ao Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil feitas a partir de
uma máquina de beneficia-
mento de arroz.

Segundo o próprio Toyota,
a mostra é um desejo antigo.
“Na verdade, a retrospectiva
era ter sido realizada no ano
passado, quando completei 50
anos de Brasil. Infelizmente,
em função das viagens, o pro-
jeto teve que ser adiado.Desta
vez, o entanto, o curador
Jacob Klintowitz me procurou
e acabou dando certo”, disse

Toyota, acrescentando que a
mostra oferece um panorama
de sua carreira como artista,
que passou também pela Itá-
lia.

Como escreve o curador:
“É universal o fascínio que a
escultura do brasileiro Yutaka
Toyota exerce, como o de-
monstra a sua intensa presen-
ça pública em lugares tão
díspares como o Japão, a Itá-
lia e o Brasil.É curioso como
a sutil combinação de materi-
ais, o conceito espiritual

Yutaka Toyota nasceu na
cidade de Tendo, na província
de Yamagata, no Japão, em
1931. Em 1946, com apenas
15 anos de idade, recebeu o
primeiro prêmio no Salão de
Pintura da província de Yama-
gata. Formou-se na Universi-
dade de Belas Artes de Tó-
quio, em 1954. Quatro anos
depois, em 1958, desembar-
cou no Brasil e em 1961 ini-
ciou pinturas de estilo abstra-
to e inspiração cósmica.

Em 1965, teve quatro de
suas obras selecionadas na 8ª
Bienal Internacional de São
Paulo. De 1965 a 68, morou
na Itália onde iniciou trabalhos
tridimensionais com alumínios
e aços inoxidáveis. De volta
ao Brasil, em 1969, iniciou
uma nova fase conquistando
diversos prêmios como o Prê-
mio Itamaraty e Prêmio Ban-
co de Boston (10ª Bienal In-
ternacional de São Paulo),
Prêmio Pesquisa (23º Salão de
Belas da Prefeitura de Belo
Horizonte, Prêmio Cidade de
Santos (1º Salão Oficial de
Arte Moderna de Santos),
Prêmio Governador do Esta-
do (2ª Bienal Nacional de Ar-
tes Plásticas da Bahia).

Participou também de di-
versas bienais e salões inter-
nacionais e a partir de 1977
inicou trabalhos escultóricos
em espaços públicos no Ja-
pão, Brasil e Estados Unidos.
Entre as homenagens, Yuta-
ka Toyota foi condecorado
com a Medalha Konju-Hosho
concebida pelo primeiro-mi-
nistro do Japão (1979); foi ho-
menageado com a Medalha
do Cavaleiro da Ordem do
Mérito em Brasília (1981); e
em 1991 recebeu o Prêmio
de Melhor Escultir de 1990
pela APCA (Associação
Paulista dos Críticos de Arte)
e em 2003 recebeu a Meda-
lha Kyokujitsu Sokoosho, ins-
taurada pelo imperador do
Japão como homenagem aos
nipônicos que se destacaram
no Exterior.

De 2007 a 2008 projetou
e executou 13 monumentos
nos Estados de São Paulo,
Paraná e Minas Gerais em
comemoração ao Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil. Cidades como Bastos,
Registro, Arujá, a paranaen-
se Londrina e a mineira São
Gotardo tem obras assinadas
pelo artista.

Artista desembarcou
no País há 51 anos

subjacente e a produção tec-
nológica não afasta o público,
mas o aproxima. A sua é uma
escultura de combinações
inepseradas”.

Centenário – São cerca de
40 obras, entre esculturas e
pinturas, incluindo um quadro
feito por Yutaka Toyota com
apenas 15 anos de idade, ain-
da na província de Yamagata,
sua terra natal. Também inte-
gram a exposição cinco fotos
grandes e outras dez menores

de esculturas feitas pelo artis-
ta em homenagem às come-
morações do Centenário.

Além das sete obras insta-
ladas em Registro, as cidades
de Bastos (SP), Londrina
(PR), Arujá (SP), Botucatu
(SP) e São Gotardo (MG) tam-
bém tem obras assinadas por
Toyota. Não à toa, o Jornal
Nippak foi um dos primeiros
veículos de comunicação a
escrever uma matéria sob o
título “O artista do Centená-
rio”.

Fotos e maquetes de esculturas assinadas por Toyota durante o Centenário também integram mostra

DIVULGAÇÃO

Maquetes e esboços de pro-
jetos completam a exposição,
que reúne ainda o Espaço In e
Yo, de 1969, que conquistou o
Prêmio Aquisição Itamaraty na
10ª Bienal Internacional de São
Paulo.

Em setembro de 2010, a
Retrospectiva Yutaka Toyota
será apresentada no museu
público da cidade de Tendo.
Para esta exposição, o artista

também deve selecionar algu-
mas obras que estão em acer-
vos de museus japoneses.

(Aldo Shiguti)

RETROSPECTIVA DE YUTAKA
TOYOTA “A LEVEZA DA FLOR”
QUANDO: DE 15 DE ABRIL A 6 DE MAIO.
DE TER A DOMINGO, DAS 10 ÀS 19H

ONDE: MUSEU BRASILEIRO DA ESCULTURA

- AV. EUROPA, 218, JARDIM EUROPA.
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/2594-2601

O espetáculo teatral Ives
“O Poder do Perdão” que re-
trata a vida do conhecido ga-
roto Ives Ota voltou para nova
temporada em São Paulo. A
reestreia aconteceu no dia 9 de
abril no Teatro Eva Wilma, no
Tatuapé (zona Leste da cida-
de), onde permanecerá em
cartaz nos dias 16, 23 e 30 de
abril. A peça retrata os acon-
tecimentos na vida de Ives Ota,
um japonesinho de pequenos
olhos puxados que foi brutal-
mente assassinado em setem-
bro de 1997, após  ter sido se-
qüestrado por funcionários
(seguranças) que trabalhavam
para a família.

O objetivo da montagem,
não é contar uma tragédia,
muito pelo contrário, é mostrar
que mesmo as situações mais
difíceis podem se transformar
em uma lição de amor e 
principalmente baseado nestes
fatos... Ajudar na luta pela paz,
entendendo que a violência ao
invés de gerar mais violência,
pode e deve gerar, antes de
tudo, superação.

Contar o que esta família
passou, não há necessidade
porque todo o Brasil vivenciou
o sofrimento durante as nego-
ciações que foram feitas, mes-
mo depois de terem assassina-
do o garoto. Mas, Ives – “O
Poder do Perdão”, mostra o
outro lado desta história. O lado
que muita gente desconhece (o
do perdão), do entendimento,
mesmo para aquilo que pare-
ce não ter explicação, como o
fato de Massataka Ota, pai da
vítima, ter ido até o presídio
para perdoar os assassinos do
seu filho...Loucura? Para al-
guns sim, mas não para quem
tinha que procurar um bom
motivo para continuar vivendo,
mas vivendo em paz.

Fundação – Em meio a tanto
sofrimento e revolta, alguns
ensinamentos vindos de Teigi,
tio de Ives, foram dando aos
pais do garoto entendimento e

foi até lá e perdoou esses ele-
mentos.

Hoje Masataka e Keiko
Ota, são exemplos de amor,
serenidade, perdão e felicida-
de, mas segundo eles próprios
dizem, precisaram passar por
tudo isto para reconhecer o
verdadeiro valor da vida, para
descobrir que não vieram para
este mundo somente para acu-
mular fortuna, como eles ima-
ginavam, mas sim para acumu-
lar bens espirituais e ajudar ao
próximo.

Ficha Técnica – o elenco da
peça conta com Priscila
Akemi, Ricardo Oshiro, Mar-
cos Hinozaki, Lia Campos,
Maria Fernanda Dards, Ricar-
do Lozano, Roni Kuggiero, e
Waldir Lomazi. Elenco infan-
til: Bryan Goto, Ises Ota e
Matheus Cantero. Na equipe
técnica a dramaturgia e pro-
dução executiva é de Keiko
Ota; diretora de produção,
Liana Dorkas; administração,
Iracy Froes; direção geral de
Walter Sthein; supervisão ad-
ministrativa, Massataka Ota;
operador de som e luz, Liu
Pancotto e Assessoria Jurídi-
ca: Eliane C.Maffei.

IVES – “O PODER DO PERDÃO”
QUANDO: DIAS 9, 16, 23 E 30 DE ABRIL

HORÁRIO: 21H
ONDE: TEATRO EVA WILMA - RUA

ANTONIO DE LUCENA, 146 – TATUAPÉ

– SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: 2225-3145 / 7869-5776
/ 8065-0964 / 8351-6288
(MOVIMENTO PAZ E JUSTIÇA IVES OTA)
OU PELO SITE

WWW.TEATROEVAWILMA.COM.BR

INGRESSO: R$ 20,00 - MEIA ENTRADA

R$ 10,00
CENSURA: LIVRE

ESPETÁCULO

Peça sobre Ives Ota reestreia em São Paulo

Objetivo da montagem não é contar a tragédia, mas mostrar que...
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... que situações difíceis podem se transformar em lições de amor

serenidade, então decidiram
fundar o Movimento Pela Paz
e Justiça Ives Ota, uma fun-
dação que assiste e orienta
familiares das vitimas de cri-
mes hediondos.

A partir daí, seus corações
ganharam vida nova e surgiu
uma nova idéia, lutar pela pri-
são perpétua para elementos
que cometem este tipo de cri-
me, mas para isto teriam que
correr todo o Brasil atrás de
assinaturas para que a lei fos-
se discutida e regulamentada;
O que eles não sabiam é que
durante esta caminhada iriam
ajudar muita gente porque em
cada lugar que passavam, en-
contravam famílias das quais
filhos tinham sido assassinados
e que tinham o firme propósito
de vingança. A família Ota

então descobriu qual era sua
verdadeira missão neste mun-
do, de levar a paz e o amor a
quem perdeu o sentido da vida.

Vivendo desta maneira re-
encontraram a felicidade e
como que por um verdadeiro
milagre, Keiko que já não po-
dia mais engravidar, cinco me-
ses depois da partida de Ives,
estava grávida e daria a luz a
uma menina linda muito pare-
cida com Ives, que  receberia
o nome de Ises.

Quando Massataka Ota foi
procurado pelo jornalista Tim
Lopes, para participar do qua-
dro Frente a Frente do Fantás-
tico, onde ele teria a oportuni-
dade de conversar de perto
com os assassinos de seu fi-
lho, ele fez questão de ir, é cla-
ro que não foi fácil, mas ele

Com o sucesso de
“Honra de Samurai”,
que faz parte da trilogia
épica do diretor Yoji
Yamada, o Espaço
Cultural Fundação Ja-
pão dedica a próxima
temporada inteiramen-
te para os filmes de
samurai.

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

PROGRAMAÇÃO
Crepúsculo Seibei
(Tasogare seibei, 2002,
120 min, colorido). Di-
reção: Yoji Yamada
Sinopse: Seibei Iguchi é um Sa-
murai viúvo e pobre que, com par-
cos recursos, tem que manter suas
duas filhas pequenas (uma das
quais narra a história do princípio
ao fim) e sua mãe idosa.
14/04 (terça-feira) às 19h30
16/04 (quinta-feira) às 15h
Depois da Chuva  (Ame Agaru,
2000, 92 min, colorido). Diretor:
Takashi Koizumi
Sinopse: Baseado no último ro-
teiro escrito por Akira Kurosawa
e dirigido por um de seus discí-
pulos, “Depois da chuva” é a his-
tória do ronin (um samurai sem
mestre) Misawa, que não conse-
gue encontrar um emprego.
28/04 (terça-feira) às 19h30
30/04 (quinta-feira) às 15h
A Espada Oculta (Kakushi ken
oni no tsume, 2004, 132 min, co-
lorido). Diretor: Yoji Yamada
Sinopse: Munezo é um samurai que
serve o feudo Unasaka. Era pobre,
mas vivia feliz com a sua mãe, sua
irmã e a empregada Kie, por quem
nutre uma paixão secreta.
19/05 (terça-feira) às 19h30
21/05 (quinta-feira) às 15h
Piconzé (Piconzé, 1972, 80 min,
colorido). Diretor: Ype Nakashima
Sinopse: Na pacata vila do Vale
Verde, viviam felizes e tranquilos,
Piconzé e seus amiguinhos, Lou-
ro Papo, um papagaio, e Chico
Leitão, um porquinho simpático e
irreverente.

CINEMA JAPONÊS

Fundação Japão dedica
mostra aos samurais

02/06 (terça-feira) às 19h30
04/06 (quinta-feira) às 15h
Harakiri  (Seppuku, 1962, 134
min, preto e branco). Diretor:
Masaki Kobayashi
Sinopse: A paz do século 17 no
Japão causou uma crise no seio
do Shogunato levando à falta de
trabalho e à pobreza de milhares
de samurais.
16/06 (terça-feira) às 19h30
18/06 (quinta-feira) às 15h
Yamazakura - Cerejeira Silvestre
(Yamazakura, 2008, 99 min, colo-
rido). Diretor: Tetsuo Shinohara
Sinopse: Baseado na obra de Shuhei
Fujisawa. Yamazakura retrata com
perfeição as nuances e as caracte-
rísticas da cultura japonesa tradici-
onal, revelando os detalhes cotidia-
nos da vida em uma pequena vila de
agricultores no período Edo.
Sessão especial, em co-promoção
com a Aliança Cultural Brasil-Ja-
pão.
30/06 (terça-feira) às 19h30
02/07 (quinta-feira) às 15h

SEMPRE CINEMA – SAMURAIS

14/04 A 02/07/09
LOCAL: ESPAÇO CULTURAL –
FUNDAÇÃO JAPÃO EM SÃO PAULO

AV. PAULISTA, 37 – 1º ANDAR

FILMES COM LEGENDAS EM PORTUGUÊS

ENTRADA GRATUITA (NÃO É NECESSÁRIO

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

REPRODUÇÃO

Cena de Cerejeira Silvestre
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AIKIDÔ

Associação Nikkei do RJ
homenageia cônsul Toshio Ikeda

AAssociação Nikkei do
Rio de Janeiro realizou
um evento no último

dia 21 para homenagear o côn-
sul geral adjunto do Japão no
Rio de Janeiro, Toshio Ikeda,
que retornou este mês ao Ja-
pão. Toshio Ikeda foi homena-
geado pela associação por ter
sido o responsável pela implan-
tação do aikidô na instituição,
em agosto de 2006, a convite
do diretor da Escola Modelo de
Língua Japonesa do Estado do
Rio de Janeiro, Takubunji Na-
kamura, e pela sua dedicação
como instrutor voluntário.

Ikeda recebeu uma placa
de agradecimento entregue
pelo presidente da Rio Nikkei,
Minoru Matsuura, e pela dire-
tora Cultural, Shirley Yurica
Kanamori Atsumi.

Na ocasião, Ikeda prestou
exame de faixa. A cerimônia
contou com a presença do
sensei Roberto Nobuhiko Ma-
ruyama (6º dan), presidente do
Brazil Aikikai, fundador do Ins-
tituto Maruyama de Aikidô e
coordenador do aikidô na Rio

Sensei Toshio Ikeda com diploma de 3º dan conferido pelo sensei
Roberto Maruyama e Examinadores do Instituto Maruyama de Aikido.

A partir da esq.: Akio Miyamoto, Meiry, Rosa Matsuura, Toshio, Akemi
e Ikeda e Minoru Matsuura (presidente da Rio Nikkei)

A partir da esq.: Cônsules Satoko e Takeshi Imagawa, Minako
Yamamura, Sanae Shikada, cônsules Toshio e Akemi e Akiyoshi

MINORU MATSUURA

sua técnica”, discursou Maru-
yama em homenagem ao
sensei Toshio Ikeda.

Despedida – No mesmo dia, a
comunidade nikkei do Estado do
Rio de Janeiro promoveu jantar
de despedida aos cônsules
Toshio e Akemi Ikeda no Hotel
Flórida, Flamengo. O evento foi
promovido pela Associação Cul-
tural e Esportiva Nipo-Brasilei-
ra do Estado do Rio de Janeiro
(Renmei), Associação Nikkei do
Rio de Janeiro (Rio Nikkei),
Câmara de Comércio e Indús-
tria do Rio de Janeiro e Instituto
Cultural Brasil-Japão, que agra-
deceram o “trabalho fecundo e
intenso, que sempre amáveis e
muito simpáticos –  apesar de
suas elevadas funções –, con-
quistaram a todos”.

No dia 25 de março acon-
teceu a despedida do casal
Ikeda na residência do cônsul
geral do Japão no Rio de Ja-
neiro, Masahiro Fukukawa,
ocasião em que foi apresenta-
do o seu sucessor, cônsul ge-
ral adjunto Hajime Kimura.

Nikkei. Marutama esteve
acompanhado por 5 examina-
dores. Seis examinandos foram
aprovados, e o sensei Toshio
Ikeda foi promovido a 3º dan.

“Sem dúvida foi um evento
significativo, coroando com
chave de ouro a sua dedica-
ção e o seu trabalho na divul-
gação do aikidô no Brasil e
particularmente no Rio de Ja-
neiro. A semente planta por ele
estará gerando novas gerações

de aikidoístas e, mais impor-
tante, divulgando também as
tradições e a  rica cultura ja-
ponesa. Parabenizo-o pela or-
ganização, pelo envolvimento
de seus alunos e pelo exame
do Cláudio [Lourenço de
Almeidam 1º dan, o novo ins-
trutor da associação]. Espero
que ele consiga seguir o seu
exemplo de dedicação e se
preocupando sobretudo no
constante aperfeiçoamento de

BEISEBOL VETERANO

Rolândia sedia 25º
Campeonato Seletivo

Numa promoção da Fede-
ração Paranaense de Beisebol
e Softbol e Aliança Cultural
Brasil-Japão e Liga Desporti-
va Cultural Paranaense e reali-
zação da Associação Cultural
e Esportiva de Rolândia, acon-
tece no dia 12 de abril, no cam-
po da Acer, o 25º Campeonato
Seletivo de Beisebol Veterano
– 55 anos.  Nos dias 18 e 19,
numa realização da Associação

Cultural e Esportiva de Londri-
na (Acel), a 6ª Taça Brasil de
Beisebol Interclubes Pré-Júnior
Troféu Masaichi Izumi e o 8º
Torneio Masaichi Izumi de Bei-
sebol T-Ball, também na Acel,
em Londrina. No dia 19 de abril
a Associação Cultural e Espor-
tiva de Ibiporã realizará o 19º
Campeonato Paranaense de
Softbol Masculino, nos campos
da Acei, em Ibiporã.

A categoria Sub-20 do São
Paulo derrotou o Gecebs por
11 x 3 na grande final e con-
quistou, no último dia 5, o ter-
ceiro título consecutivo do
Campeonato Brasileiro de Bei-
sebol Interclubes Sub-20. A
fase final da competição foi
disputada no Centro de Trei-
namento Yakult/CBBS, em Ibi-
úna (SP).

O arremessador Rômulo

BEISEBOL

São Paulo fatura o
tricampeonato da Sub-20

DIVULGAÇÃO

Pitcher Rômulo Shindo

Shindo, que teve uma excelen-
te atuação na difícil vitória de
1 x 0 do São Paulo sobre o
Anhanguera na semifinal, foi
eleito o Melhor Jogador do
Campeonato. Já o também ar-
remessador Daniel Pereira, do
Anhanguera, foi premiado
como o Jogador Mais Esfor-
çado.

RESULTADOS
Fase Final

Centro de Treinamento
Yakult/CBBS

04/04 (SÁBADO)
Grupo E

Nikkei Curitiba 3 x 13 Gecebs
Mogi 17 x 8 Nikkei Curitiba

Grupo F
Maringá 2 x 7 São Paulo

Anhanguera 14 x 1 Maringá

05/04 (DOMINGO)
Grupo E

Gecebs 9 x 0 Mogi
Grupo F

São Paulo 1 x 0 Anhanguera
Final

São Paulo 11 x 3 Gecebs

SUDOESTE – Realizado  os dias 28 e 29 de março, no
Estádio Municipal de Beisebol Mie Nishi, em São Paulo, o
Campeonato de Beisebol Veterano (acima de 69 anos)contou
com a participação de cerca de 80 jogadores de cinco equi-
pes: Gigante, Kinko, Santo Amaro, ABC e Sudoeste. A equi-
pe de Sudoeste (foto) sofreu 2 derrotas no dia 28 (sábado) e
não se classificou para a semifinal. De Registro participaram
Satoru Sassaki, Takeshi Oki, Ryoichi Noguti, Hitoshi Matsuo,
Mitsugui Arai, Julio Fujii, Shigueo Fujitani e Kuniei Kaneko

DIVULGAÇÃO

O Circuito Paulista de Bei-
sebol, competição idealizada
por um “bando de loucos por
beisebol” para movimentar as
categorias júnior e pré-júnior
no “recesso” do calendário de
competições oficiais – está pe-
gando fogo.

Na categoria pré-júnior, dis-
putada as duas primeiras ro-
dadas, o Nippon Blue Jays li-
dera a Conferência Oeste com
quatro vitórias e nenhuma der-
rota. A segunda colocação é
ocupada por Mogi das Cruzes,
com Nikkei Curitiba em tercei-
ro.

Confira os jogos do último
fim de semana:

1ª Rodada (4/4) – Confe-
rência Leste (Ibiúna): Ibiúna 9
x 8 Atibaia; Ibiúna 18 x 3
Giants; Atibaia 9 x 7 Giants.
Conferência Oeste: Nippon

Blue Jays 4 x 2 Nikkei Curiti-
ba; Blue Jays 18 x 2 Indaiatu-
ba; Nikkei Curitiba 12 x 0 In-
daiatuba. 5/4 – Conferência
Leste (Gecebs): Gecebs 6 x 0
Tozan; Gecebs 8 x 10 São
José; Tozan 2 x 4 São José.

BEISEBOL/CIRCUITO PAULISTA

Nippon Blue Jays é destaque na pré-júnior; Cooper lidera na júnior

Categorias pré-júnior e júnior disputam o Circuito Paulista

DIVULGAÇÃO

Conferência Oeste (Mogi):
Cooper 0 x 10 Mogi; Cooper
10 x 0 Guarulhos; Mogi 8 x 4
Guarulhos.

2ª Rodada (5/4) – Confe-
rência Oeste (Blue Jays):
Blue Jays 15 x 5 Cooper, Blue
Jays 2 x 0 Mogi, Cooper 4 x 5
Nikkei Curitiba. 5/4 (Blue
Jays): Nikkei Curitiba 14 x 4
Guarulhos, Guarulhos 6 x 10
Indaiatuba, Indaiatuba 4 x 10
Mogi.

A categoria pré-júnior tem
jogos neste feriado (10/4) com
o complemento da 2ª Roda-
da. Pela Conferência Leste,
com sede em Tozan jogam:
Ibiúna x Gecebs, Ibiúna x
Tozan, Gecebs x Atibaia
(campo 1); Atibaia x São José,
São José x Giants e Giants x

Tozan.

Júnior – Na categoria júnior,
o destaque é o Coopercotia,
que lidera a competição com
2 vitórias e uma derrota, se-
guido por Nikkei Curitiba e
Giants. Na primeira rodada (4/
4), com sede em Mogi, joga-
ram: Mogi 14 x 4 Guarulhos;
Cooper 16 x 1 Guarulhos; Mogi
6 x 7 Cooper. A segunda roda-
da, realizada no dia 5, também
em Mogi, apresentou os se-
guintes resultados: Mogi 7 x 2
Atibaia; Giants ANC 2 x 10
Atibaia e Mogi 6 x 11Giants
ANC.

A terceirarodada prossegue
nesta sexta-feira (10/4) com
jogos nos campos do Gecebs:
Nikkei Curitiba x Gecebs;
Nikkei Curitiba x Atibaia e
Gecebs x Atibaia. Sede Giants:
Giants x Guarulhos; Giants x
Cooper.

Os jogos da 4ª Rodada
acontecem np sábado com os
confrontos nos campos do
Gecebs: Nikkei Curitiba x Gua-
rulhos, Nikkei Curitiba x
Giants; campos 2: Gecebs x
Cooper; Gecebs x Guarulhos.

Confira a classificação
completa, curiosidades e esta-
tísticas no site: http://
s i t e s . g o o g l e . c o m / s i t e /
circuitopaulistadebeisebol/
Home

Jogadores e comissão técnica do São Paulo posam para a foto
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HOMENAGEM

Para atletas, Prêmio Paulista
mantém comunidade nikkei unida

TÊNIS DE MESA

Esporte para todos

Jessica Yamada a atleta mais nova da delegação brasileira

1) ONDE PRATICAR
Mais de 50 clubes em toda

a Grande São Paulo ensinam
a modalidade para iniciantes
de todas as idades.

É considerado um esporte
ideal, pois movimenta todo o
corpo, não há contato físico
com o oponente, a família toda
pode participar e desenvolve a
concentração e disciplina.

Têm torneios para atletas
nunca federados em todas as
idades, desde 8 a 80 anos.

Mais informações :
marcos.yamada@bty.com.br

2) CAMPEONATO
MUNDIAL INDIVIDUAL
E DUPLAS

De 28 abril a 5 de maio,
acontece o evento mais impor-
tante da modalidade no Japão,
na categoria adulto.

O World Table Tennis
Championships foi criado junto
com a fundação da Federação
Internacional (ITTF) em 1926.

O Brasil teve o seu auge
na era BIRIBA, quando ficá-
vamos entre os 6 melhores do
mundo.

Atualmente somos o 29º no
ranking mundial masculino e
45º no feminino.

A seleção brasileira embar-
ca no dia 24 com:

Thiago Monteiro (Caen -
FRA), Gustavo Tsuboi (Ville-
neuve - FRA), Cazuo Matsu-
moto (Argentan - FRA), Hugo
Hoyama (Acrepa SBC), Ligia
Silva (Estrela de Ouro -San-
tos), Mariany Nonaka (Acrepa
SBC) e Jéssica Yamada (Itaim
Keiko Guarulhos).

3) LIGA NIPO-BRASILEIRA
Após a realização de duas

etapas no clube Coopercotia e
no Daruma Sesi Taubaté, a
próxima já está marcada para
o dia 19 de abril na cidade de
Registro, organização do
RBBC.

Lembrando aos 600 parti-
cipantes que esta etapa vale o
dobro da pontuação no ranking,

devido a distância acima de
200 km (conforme o regula-
mento geral).

As inscrições já estão aber-
tas e lembrando que este even-
to é somente para atletas nun-
ca filiados na Federação Pau-
lista.

4) FEDERAÇÃO
PAULISTA DE TM

O torneio início da FPTM
realizado em Santos e o 1º
Ranking da Federação em
Cotia, foram realizados com os
melhores atletas do Estado de
São Paulo.

O Estrela de Ouro Santos
sagrou-se campeão Geral nas
duas etapas, seguido do Itaim
Keiko Guaru, apesar das inú-
meras reclamações. Por falta
de tempo e a má organização,
não foram terminadas 4 cate-
gorias, ficando 32 atletas sem
ter um campeão. A falta de ár-
bitros após o aumento da taxa
de inscrição é outro item que
vem gerando muita polêmica no
meio, pois os atletas precisam
contar e não tem tempo para
aquecer, concentrar. Vamos
torcer para que melhore a qua-
lidade dos próximos eventos
realizado pelo órgão máximo do
tênis de mesa paulista.

5) TORNEIO ABERTO
NO ITAIM KEIKO

Todo o primeiro domingo do
mês, a ADR Itaim Keiko Gua-
rulhos, organiza o RACHÃO
IK, inscrições no local até às
9h30.

Trata-se de uma grande
chance de confrontar com os
melhores atletas do País, já que
não há divisão de categorias.

Devido a realização do
Ranking da FPTM, o evento
será realizado em caráter ex-
cepcional neste dia 12 de abril
(domingo de Páscoa).

Venham participar e verifi-
car em que nível você esta na
modalidade.
Marcos Yamada
Consultor especialista em TM

DIVULGAÇÃO

GOLFE

Guilherme Oda conquista título do Aberto de Campinas
O jovem Guilherme Oda

sagrou-se campeão scratch do
45º Campeonato Aberto Mas-
culino do Clube de Golfe de
Campinas, realizado nos dias
4 e 5, em Sumaré (SP). Nú-
mero 2 do ranking scratch pau-
lista, o representante do Bauru
Golf Club somou 140 tacadas
(72-68), quatro abaixo do par,
para assegurar a conquista.

O campineiro Luís Gama, o
Luisinho (78-68), somou as mes-
mas 146 tacadas de Gedielson
Silva (74-72), seu companheiro
no Clube de Golfe de Campinas,
mas ficou em 2º lugar devido ao
melhor desempenho na segun-
da volta. Líder do ranking
scratch na última listagem,
Rafael Campos (77-71), do São
Paulo, terminou em 4º lugar pelo
desempate, seguido por Walter
Mantovanini (74-74), do mesmo
clube, também com 148 tacadas.

Paul Clegg, de Campinas, ficou
em 6º lugar, com 151 (78-73).
Clegg venceu na handicap índex
até 8,5, com 135 net, contra 140
de Walter Mantovanini e 142 de
Rafael Campos.

Guilherme Oda conquistou o Aberto de Campinas

DIVULGAÇÃO

Fujio Sakai somou as mes-
mas 136 tacadas de Luís Anto-
nio Vasconcelos, o Lula, seu
companheiro de CGC, mas le-
vou vantagem nos critérios de
desempate para sagrar-se cam-

peão na handicap de 8,6 a 14.
Adão Aparecido Silva, de Itape-
va, terminou em 3º lugar, com
140 tacadas, seguido por Adau-
to Cantarin, de Poços de Cal-
das, com 141, e Ricardo Bar-
bosa, do Lago Azul, com 143.

Paulo Benasse, de Campi-
nas, venceu a categoria
handicap de 14,1 a 19,4, com
138 net, seguido bem de perto
pelo paranaense Luciano Sou-
za, com 139. Denis Song, tam-
bém do CGC, terminou em 3º
lugar, com 140 tacadas.

O equilíbrio marcou a cate-
goria handicap índex de 19,5 a
25,7. As duas primeiras colo-
cações ficaram com jogadores
do clube anfitrião. Takeu Yabiku
somou as mesmas 140 tacadas
do companheiro de CGC Odair
Melo, mas levou o título em vir-
tude da melhor volta no segun-
do dia.

Repercutiu positivamen
te a cerimônia de en
trega do 53º Prêmio

Paulista de Esportes realizada
na noite do dia 31 de março no
Sesc Vila Mariana (Zona Sul de
São Paulo), ocasião em que
foram premiados 21 atletas de
várias modalidades esportivas.
Quem participou e prestigiou o
evento percebeu que este ano,
a festa literalmente se transfor-
mou em uma das mais concor-
ridas já realizadas e também na
primeira das mais importantes
no ano da comunidade no Bra-
sil. Promovido pelo Jornal
Nippak / Nikkey Shimbun, o
prêmio tem como objetivo esti-
mular, valorizar e premiar atle-
tas e novos talentos que se des-
tacaram na última temporada
nos esportes ligados à comuni-
dade nikkei no Brasil, bem
como reverenciar o trabalho de
dirigentes altruístas.

Na edição deste ano tam-
bém foi concedido o prêmio
Grandes Homenageados para
dirigentes, personalidades e
autoridades pelos relevantes
serviços prestados nas come-
morações do Centenário da
Imigração Japonesa. Recebe-
ram a premiação o secretário
de Esportes, Lazer e Turismo
do Estado de São Paulo,
Claury Santos Alves da Silva;
secretário de Esportes, Lazer
e Recreação da cidade de São
Paulo, Walter Feldman; para o
diretor regional do Sesc São
Paulo, Danilo Santos de Miran-
da e para o Banco Real-Gru-
po Santander, entregue ao ge-
rente Airton Tanigawa.

O secretário Walter
Feldman, por exemplo, comen-
tou que a sua aproximação com
a comunidade nikkei é muito

A Associação Cultural e
Esportiva de Tucuruvi (Acet)
realizou no último dia 5, no cam-
po de futebol do Clube Escola
Jardim São Paulo – mesmo
local que abrigará o 4º Nikkey
Matsuri, nos dias 25 e 26 de
abril – o seu 56º Undokai, dan-
do a “largada” de undokais da
comunidade em 2009.

O evento contou com a pre-
sença de diversas autoridades,
entre eles o deputado federal
Walter Ihoshi (DEM-SP) e os
vereadores Ushitaro Kamia
(DEM) e Jooji Hato (PMDB),
além do vice-presidente do
Bunkyo (Sociedade Brasileira

UNDOKAI

ACE Tucuruvi abre temporada de
undokais da comunidade em 2009

de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social), Elzo Shigueta;
o chefe de Gabinete do depu-
tado federal William Woo
(PSDB-SP), Roberto Sekiya e
presidentes das associações
de Santana, Casa Verde,
Imirim, Edu Chaves, Cachoei-
ra, São Paulo Norte, e muitos
familiares.

A Acet, que iniciou suas
atividades em 1943 no meio da
segunda guerra mundial, fes-
tejou seus 66 anos de ativida-
des ininterruptas em prol da
conservação da cultura nipo-
brasileira e integração na so-
ciedade brasileira.

Competição reuniu participantes de diversas faixas etárias

ARQUIVO PESSOAL

O 25º Campeonato de
Gatebol foi realizado no último
dia 5, no campo do Imin Cen-
ter, em Rolândia (PR). A com-
petição reuniu 52 equipes vin-
das de 24 cidades paranaen-
ses. Os mais de 280 atletas
foram subdivididos em três
categorias: Categoria Livre,
acima de 60 anos e acima de
70 anos.

Na solenidade de abertura,
estiveram presentes o presi-
dente do departamento de
Gatebol Candido Uemura, o
presidente da Aliança Cultural
Brasil-Japão do Paraná e Liga
Desportiva Cultural Paranaen-
se, Francisco Tan, e o deputa-
do Teruo Kato. “Estando aqui
presente é que se compreen-
de a dimensão desta ativida-

GATEBOL

Campeonato reúne mais de 280 atletas em Rolândia
JONY TANACA

Competição em Rolândia reuniu cerca de 280 atletas

de. É fundamental incentivar
a pratica do esporte, especial-
mente para esta faixa etária.
Parabenizo a Aliança/Liga e
toda a organização do evento”,
disse Kato.

Questionado sobre a
recorrência de participantes da
terceira idade, o presidente
Candido Uemura explica: “É
um campeonato que existe há

25 anos. No entanto, é uma
quantidade pequena de pesso-
as que começou a participar
nos últimos anos, a maioria que
está aqui, participa desde o
começo”.

Para os que não familiari-
zados, Uemura explica que o
Gatebol é uma modalidade
mais popular e praticada por
jovens no Japão. No Brasil, o

esporte parece ser uma tradi-
ção restrita aos mais idosos.
“Por isso, divulgamos o
Gatebol, queremos trazer mais
pessoas para o campeonato.
Quem começa a praticar não
consegue mais parar, é um es-
porte muito emocionante”, des-
tacou Uemura.

Confira os resultados
por categoria:

Categoria 70 anos:
1) Cornélio Procópio, 2) Mauá
da Serra, 3) Cascavel
Categoria 60 anos:
1) Paranaguá-2, 2) Paranaguá-
3, 3) Bandeirantes-2
Categoria Livre:
1) Sarandi, 2) Assis Chateau-
briand-2, 3) Assis Chateaubri-
and-1

antiga, começou na sua infân-
cia, em Itu (SP), onde seus me-
lhores amigos foram nikkeis, e
depois em São Paulo, onde vá-
rias atividades políticas tiveram
identidade com a comunidade,
até pelas características de pro-
ximidades entre povos já que o
secretário é de origem judaica,
portanto asiática e oriental. Po-
vos esses que cultuam as tradi-
ções, a própria cultura e fazem
com que tudo seja feito a partir
de uma relação com o passado
e uma perspectiva com o futu-
ro.

Walter Feldman afirmou
que a sua relação com a co-
munidade se consolidou depois
na vida política onde cruzou
com vários políticos japoneses
como Paulo Kobayashi, e os
vereadores Ushitaro Kamia,
Aurélio Nomura, Jooji Hato,
que marcaram uma parte im-

portante da sua trajetória. “Eu
sempre trabalhei junto e a co-
munidade este ano em parti-
cular me deu a oportunidade
de aproximação maior no Cen-
tenário. A homenagem que São
Paulo prestou à comunidade foi
de caráter esportivo, resgatan-
do e recuperando o estádio
municipal de beisebol Mie
Nishi. Fiquei muito feliz de ser
o patrocinador direto dessa
homenagem que a coletivida-
de tanto mereceu e merece
receber no Brasil”, destaca.

Os esportistas – Alguns atle-
tas premiados se manifestaram
durante o evento, como o
sumotori William Takahiro
Higuchi. Segundo ele, o Prêmio
é importante porque mantém a
comunidade unida. “Em julho
estarei indo para Taiwan para
disputar o Word Games, estou

treinando intensivamente, e cor-
rendo atrás de patrocínio que
sempre é muito difícil para qual-
quer atleta”, atesta. Para o fu-
turo ele pretende continuar se
dedicando ao sumô, quer divul-
gar bastante o esporte e conti-
nuar treinando para represen-
tar o país no exterior.

Na modalidade judô, o Prê-
mio Paulista de Esportes foi
entregue para a judoca Dani-
elli Yuri. “Fiquei emocionada e
não esperava”, admite ela ao
informar que está treinando
bastante apesar da mudança
das regras do ranking olímpi-
co programada para 2010.
“Este ano eu não sei ainda
como ficarão as competições,
não estão definidas, estou trei-
nando forte com o objetivo de
medalhar em todas as compe-
tições internacionais”, adianta.

(Afonso José de Sousa)

JIRO MOCHIZUKI

Homenageados com a entrega da 53ª edição do Prêmio Paulista de Esportes, no Sesc Vila Mariana
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No último fim de semana
de março, 250 pessoas com-
pareceram ao evento
AnimePan WCS 2009, na Uni-
versidade Católica de Pernam-
buco, em Recife. Com muita
diversão o evento realizou a
seletiva WCS, gincanas e exi-
bições de animes.

A dupla revelada para a fi-

ANIME E MANGÁ

AnimePan WCS seleciona mais
uma dupla para a grande final

nal do WCS 2009 foi Allan
Victor Ferreira Lustosa e
Poliana Figueiredo Xenofonte,
que empolgaram o público com
a interpretação dos persona-
gens Super Sailor Moon e Ra-
inha Neherena. Os vencedo-
res representarão o evento na
grande final brasileira em São
Paulo, no mês de junho.

Vencedores representarão o AnimePan na grande final em São Paulo

DIVULGAÇÃO

TAIKÔ

Festival celebra dez anos do
Grupo Ryukyu Koku Matsuri

Para marcar a fes-
ta de seu 10º aniversá-
rio, o Grupo Ryukyu
Koku Matsuri Daiko do
Brasil realizou um
megaevento no Palácio
das Convenções do
Anhembi, em São Pau-
lo com a presença de
cerca de 2500 pessoas
das mais variadas fai-
xas etárias, como
Yoshiko Hanashiro e
Matsu Ueti, de 100 e
105 anos, respectiva-
mente.

O espetáculo reu-
niu diversas represen-
tantes da comunidade
nipo-brasileira. Os de-
putados federais
William Woo (PSDB-
SP) e Walter Ihoshi
(DEM-SP) presentearam o
professor e fundador do gru-
po, Naohide Urasaki,  com uma
placa comemorativa de prata
em homenagem ao belo e pio-

neiro trabalho realizado nos
últimos 10 anos. Os vereado-
res Jooji Hato (PMDB) e
Ushitaro Kamia (DEM) tam-
bém homenagearam o grupo.

Formação do primeiro grupo do Ryukyu Koku Matsuri Daiko

SEISEI MATSUDA

Yoshiko Hanashiro, de 100 anos

O NIKKEI NO BRASIL

Jantar de lançamento reúne cerca
de 450 pessoas em São Paulo

Aobra coletiva O Nikkei
no Brasil, coordenada
pelo advogado Kiyoshi

Harada, foi lançada na noite
do último dia 2, no Salão Prin-
cipal do Círculo Militar, em
São Paulo, durante um jantar
beneficente, atraindo um se-
leto público de mais de 450
pessoas entre autoridades dos
três Poderes e membros ex-
pressivos dos diversos seg-
mentos da sociedade paulis-
tana. Praticamente todas as
categorias profissionais pres-
tigiaram o evento: o cônsul
geral  Kazuaki Obe e a con-
sulesa Eiko; oficiais generais
e superiores das Forças Ar-
madas; membros da Magis-
tratura, do Ministério Público,
das Procuradorias da Fazen-
da Nacional, da Fazenda  Es-
tadual e da Fazenda Munici-
pal; Oficiais da Polícia Mili-
tar; Delegados da Polícia Ci-
vil; professores universitários;
advogados, médicos e enge-
nheiros; artistas plásticos; mú-
sicos; cultoras do ikebana e do
oshibana, além de líderes co-
munitários e empresários.

Logo após a saudação do
coordenador do livro, Kiyoshi

Harada, Maria do Carmo No-
mura, foi homenageada. Re-
presentando o público femini-
no, ela recebeu da advogada
Felícia Harada, esposa de
Kiysohi, o primeiro exemplar
do livro e um buquê de flores,
seguindo-se o tradicional brin-
de comandado pelo ex-depu-
tado estadual Hatiro Shimo-
moto. Antes do jantar houve
apresentação de shows mu-
sicais.

Rateio – O jantar acusou um
resultado financeiro líquido de
R$ 69.660,00. Deduzida a
quinta parte (R$ 13.932,00)
para formação de fundo des-
tinado à tradução do livro os
quatro quintos restantes fo-
ram distribuídos para as qua-
tro entidades beneficentes,
que venderam ao todo 170
convites. A divisão obedeceu
ao critério proporcional ao
número de convites por elas
vendidos: Kibô-No-Iê (70 con-
vites), R$ 22.946,70; Ikoi-No-
Sono (66 convites), R$
21.635,46; Kodomo-No-Sono
(27 convites), R$ 8.850,87;
Yassuragui Home (7 convi-
tes), R$ 2.294,67.

Personalidades prestigiaram lançamento do livro em São Paulo

DIVULGAÇÃO

Maria do Carmo Nomura e Felícia Harada

COSTUME

43ª edição do Hanamatsuri atrai multidão à Liberdade

Como acontece todos os
anos, a 43ª edição do Hana-
matsuri – Aniversário do
Buda Xaquiamuni, realizado
de 30 de março a 4 de abril,
na Praça da Liberdade e ar-
redores pela Associação Cul-
tural e Assistencial da Liber-
dade (Acal), em conjunto com
a Federação das Escolas Bu-
distas do Brasil, a Associação
dos Admiradores do Buda
Xaquiamuni e a Aliança Fe-

minina Budista do Brasil,
atraiu uma multidão à região.
Realizado em comemoração
aos 2.633 anos do nascimen-
to do Buda Xaquiamuni, o
evento teve início no dia 30 de
março e prosseguiu até o dia
3 de abril no palanque monta-
do na Praça da Liberdade,
onde os visitantes puderam
participar da cerimônia de
oferenda do chá adocicado. O
ponto alto da solenidade acon-

teceu no dia 4 de abril, com a
presença de convidados ilus-
tres, entre eles autoridades
civis e militares. Após os dis-
cursos e os cerimoniais de
praxe, o público pôde acom-
panhar o cortejo solene do ele-
fante branco, que saiu da Pra-
ça da Liberdade, acompanha-
do de crianças de diversas es-
colas e participantes, seguin-
do pela Rua Galvão Bueno,
Rua Américo de Campos e

Avenida Liberdade até a al-
tura do número 365 (sede da
Acal), onde os convidados
participaram de uma cerimô-
nia fechada.

Deputado federal William Woo (em pé) marcou presença no evento Cerimônia reuniu diversas autoridades na Praça da Liberdade

DIVULGAÇÃO

A Associação Naguisa re-
alizou no dia 30 de março a sua
Assembléia Geral Ordinária e
as eleições para a Diretoria e
Conselhos.

Para a Diretoria, foi eleito
Eiji Denda como presidente e
Norio Miyahara, como vice-
presidente. Tanto Eiji Denda,
como Norio Miyahara já ocu-
param respectivamente os mes-
mos cargos há cerca de 4 anos.

“Esta é a terceira vez que
aceitei participar da diretoria
da Naguisa, com o ideal de
servir, movido, invariavelmen-
te, pelo sentimento de bem
querer a Associação e, princi-
palmente, a todos que dela fa-
zem parte”, resumiu Denda.

“Concordei em participar
desta eleição, por influência de
várias pessoas, inclusive minha
esposa, Luzia e suas amigas,
dos diversos associados, como
Mitio Tanaka, o nosso “chef”
Mitio, que mostrou as suas
qualidades de um grande
articulador, convencendo-me e
a outros para participar da Di-
retoria, além do presidente an-
terior, Milton Sugahara” con-

ENTIDADES

Eiji Denda reassume presidência da Naguisa

cluiu entusiasmado o novo pre-
sidente.

A composição da nova Di-
retoria da Associação Naguisa
que já assumiu a gestão 2009 a
2010 (2 anos)  é a seguinte:
Presidente: Eiji Denda
Vice-Presidente: Norio Miyaha-
ra
Diretor 1º Secretário: Luiz Hiroto
Kirihata
Diretor 2º Secretário: Eduardo
Sakamoto
Diretor 1º Tesoureiro: Lourenço
Nakagawa

Diretor 2º Tesoureiro: Ênio
Kirihata
Conselho Fiscal: Iochihiko
Takano, Yoshitomo Tsuji, Flávio
Chiota
Suplentes: Gen Magarifuchi, An-
tonio Takashi Sanomiya, Teoken
Zukeran
Conselho Deliberativo: Osamu
Matsuo, Ruy de Oliveira Pereira,
Júlio Aguemi, Edeval Sivalli, Mil-
ton Sugahara, Yoshikazu
Kanegae, Atsushi Miyake, Toshio
Amano, Carlos Hiroshi Mautari e
Massao Suzuki

Eiji Denda (primeiro à direita) reassumiu presidência da entidade

DIVULGAÇÃO


