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Fundação Instituto Educacional Dona
Michie Akama comemora 50 anos

JORNAL NIPPAK

41º TOYO MATSURI – O
Ministério do Turismo apro-
vou emenda de autoria do
deputado federal William
Woo (PPS-SP) que destinou

R$ 50 mil ao 41º Toyo Ma-
tsuri – Festival Oriental, rea-
lizado nos dias 5 e 6 de de-
zembro, no Bairro Oriental,
um dos principais cartões

postais de São Paulo. A notí-
cia foi divulgada durante a
cerimônia de inauguração do
evento, no sábado. Diferen-
temente de anos anteriores,
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Em uma cerimônia realizada
no dia 6 de dezembro no Cen-
tro Educacional Pioneiro, na
Vila Clementino, zona Sul de
São Paulo, a Fundação Insti-
tuto Educacional Dona Michie
Akama comemorou oficial-
mente 50 anos de atividades
na capital paulista. O evento
contou com as presenças do
cônsul-geral do Japão em
São Paulo, Kazuaki Obe e da
consulesa Eiko Obe; do ex-
vereador Aurélio Nomura
(PV); do presidente da Fede-
ração das Associações de
Províncias do Japão no Bra-
sil (Kenren), Akeo Uehara

Yogui; do presidente do con-
selho curador da fundação,
Paulo Guilherme Amaral de
Toledo; do presidente da fun-
dação, Ademar Koga; do
presidente de Honra da fun-
dação, Antônio Akama; entre
outros. Na ocasião algumas
homenagens foram prestadas
aos presidentes Ademar
Koga e Antônio Akama, bem
como para a diretora Elza
Baba Akama; à diretora pe-
dagógica da educação infan-
til e ensino fundamental, Vera
Lucia de Felice; e à tesourei-
ra da fundação, Teruko
Tsutsumi.

quando o local costumava se
transformar num palanque
eleitoral, desta vez poucos
políticos decidiram compare-
cer.

A Cultura Inglesa de São
Paulo realiza hoje (10), às
19h, o coquetel de inaugura-
ção da exposição “Espaço
Invisível”, que comemora os
50 anos de carreira do artis-
ta nipo-brasileiro Yutaka To-
yota. A mostra apresenta 25
de seus mais recentes traba-
—–––––––––——–––––––––––——––––––—–| pág 08

DIVULGAÇÃO

Yutaka Toyota comemora
50 anos de carreira

lhos, entre 6 esculturas gran-
des para parede e objetos.
Trata-se na verdade, de uma
“concentração” de exposi-
ções anteriores realizadas
com outros nomes, como
Espaço Ilusão, Espaço Cós-
mico, Espaço 4ª Dimensão e
Espaço Ressonância.

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

—––––––––––—–| pág 09

Erika Ikezili
ministra palestra
sobre influências
japonesas na moda
A Fundação Japão em São
Paulo oferece hoje (10), às
19h30, no Espaço Cultural,
palestra gratuita sobre influ-
ências japonesas com a esti-
lista Erika Ikezili. Furoshiki,
origami e quimono. Com es-
tes ícones estéticos da vesti-
menta e do design japonês
como mote da sua pesquisa,
a estilista apresenta ao públi-
co um panorama do seu pro-
cesso criativo. O furoshiki foi
tema da coleção de outono/
inverno 2009, sendo explo-
rado as amarrações e possi-
bilidades do pano usado para
embalagem e transporte de
objetos.

O londrinense André Matsu-
moto foi o grande vencedor
do concurso “Nodojiman La-
tino”. Realizado no dia 29 de
novembro, em Aichi, o even-
to é promovido pela NHK, a
TV estatal japonesa, e, como
o próprio nome sugere, vol-
—–––––––––——–––––––––––——––––––—–| pág 12
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Paranaense conquista o
“Nodojiman Latino 2009”

tado para os descendentes da
América Latina que vivem no
Japão e para as pessoas que
tenham alguma afinidade com
esses países. O programa
deve ser apresentado na TV
ainda este mês ou no começo
de janeiro de 2010.

—––––––––––—–| pág 08

21ª Bikoo-ten
prossegue até
18 de dezembro
no Rio de Janeiro
Os cariocas têm até o dia 18
de dezembro para conferir a
21ª Bikoo-ten (Exposição do
Grupo de Artistas Japoneses
no Rio de Janeiro). Com en-
trada franca, a mostra perma-
nece aberta ao público na
Galeria Antonio Berni do Ins-
tituto Cultural Brasil-Argenti-
na, na Praia do Botafogo,
228, sobreloja (Zona Sul do
Rio de Janeiro). Participam
dessa mostra 23 expositores
que apresentam diversos tra-
balhos como pintura, fotogra-
fia, colagem, instalação, escul-
tura, caligrafia japonesa, do-
cumento/monumento, origami,
palimpsesto e bordado.

Praça da Liberdade vai se transformar
em palco para gincana Cidade Incrível
A Praça da Liberdade no cen-
tro de São Paulo será utilizada
como local de concentração
para abrigar os esportistas da
região da Sé que vão partici-
par da Gincana São Paulo Ci-
dade Incrível, que acontecerá
no dia 13 de dezembro na ca-
pital paulista. Lançado no dia
—–––––––––——–––––––––––——––––––—–| pág 05

2 de dezembro no Museu do
Futebol, no Pacaembu o pro-
jeto tem como proposta reali-
zar uma grande brincadeira
que envolva toda a Cidade,
visando resgatar o tempo em
que as ruas eram as principais
opções de lazer de adultos e
crianças.
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CULINAG EM CLIMA DE NATAL – A
Associação Naguisa realizou no dia 24 de no-
vembro, o seu último Culinag (Culinária Nagui-
sa) do ano, com Terezinha Hiratsuka ministran-
do a aula de Culinária de Natal, sob a coorde-
nação de Luzia Denda. Cerca de 40 pessoas
participaram desse evento que se transformou
num misto de curso e “bonenkai” por ser o úl-
timo do ano. A aula foi encerrada com uma
grande festa fechando o ciclo de 2009. A
Culinag vem sendo realizada com bastante su-
cesso, desde 2005, sempre sob a coordenação
de Luzia Denda e sempre na última quarta-fei-
ra, exceto os meses de julho e dezembro, tra-
zendo sempre alguém ligado à área de culiná-
ria e também “chefs” de renome de restauran-
tes consagrados. Os interessados poderão pro-
curar Luzia às quartas-feiras na Associação
Naguisa, situada na Rua Nelson Fernandes, 378
- próximo à Estação Metrô de Jabaquara - tel.
(011) 5588-4871.

Uma variedade de receitas foi preparada por Te-
rezinha Hiratsuka (à direita, de costas).

Terezinha (esquerda) com as participantes e Lu-
zia Denda (2ª da dir/esq).

As receitas preparadas sendo explicadas pela
Terezinha Hiratsuka.

Degustação: após a aula, a esperada degusta-
ção pelas alunas.

As participantes conferindo os pratos que foram
explicados na aula.

ORQUÍDEAS – A Associação Orquidófila de
São Paulo (Aosp) realizou nos dias 4, 5 e 6 de
dezembro, no estacionamento do Bunkyo (So-
ciedade Brasileira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social), a 10ª edição da Expove-
rão. Entre os destaques, os visitantes puderam
apreciar a beleza da laélia purpurata, espécie
brasileira nativa do sul, também conhecida
como a “Rainha das Orquídeas”, e conferir as
dicas de cultivo com especialistas.

21ª BIKOO-TEN – A cerimônia de abertu-
ra da 21ª Bikoo-ten, que prossegue até o dia
18/12 na Galeria Antonio Berni do Instituto Cul-
tural Brasil-Argentina, na Praia do Botafogo
(Zona Sul do Rio), reuniu diversas personali-
dades, entre elas o presidente do Bikoo-kai,
Hiroshi Yamamura; o cônsul geral do Japão
no Rio de Janeiro, Yoshihiko Arakawa; o côn-
sul geral da Argentina, Eduardo Mallea; o côn-
sul cultural Kiyoshi Ishii; o presidente da
Renmei, Akiyoshi Shikada; o presidente da
Associação Nikkei do Rio de Janeiro, Minoru
Matsuura; e o presidente da Câmara Japone-
sa do Rio de Janeiro, Shotaro Inoue. Leia
mais na pág 8

Em frente à instalação “Objeto de pano & papel
japonês”, a autora Yasuko Matsumoto com o
cônsul geral Yoshihiko Arakawa.

A autora das pinturas Mariana Bonifatti (dir) com o
cônsul geral Yoshihiko Arakawa, adido cultural da
Argentina, Laura Velásquez e Yasuko Matsumoto.

Membro do Bikoo-kai Hideo Nakayama com sua
filha Hideko e esposa Raimunda Nonata.

TERUKO OKAGAWA MONTEIRO

BAZAR DO BEM –  Quem
perdeu as novidades da 4ª edi-
ção do Bazar do Bem, realiza-
do nos dias 5 e 6 de dezembro,
no Ginásio de Esportes do Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-

tência Social), terá ainda o pró-
ximo fim de semana (19 e 20),
últimos dias do evento. O obje-
tivo é arrecadar recursos e do-
ações para quatro entidades
assistenciais nikkeis (Ikoi-no-
Sono, Kodomo-no-Sono, Kibo-

no-Iê e Yassuragui Home). O
visitante pode colaborar doan-
do um quilo de alimento não-
perecível, roupas e brinquedos.
Os expositores também ajudam
as entidades com a doação de
alimentos, produtos ou recurso.

41º TOYO MATSURI – Realizado pela Acal
(Associação Cultural e Assistencial da Liber-
dade) nos dias 5 e 6 de dezembro, o 41º Toyo
Matsuri (Festival Oriental), atraiu uma multi-
dão ao bairro da Liberdade, em São Paulo. A
cerimônia foi aberta com a realização de um
ritual xintoísta celebrado pelo ministro Kazuo
Osaka. Em seguida, as autoridades (entre elas
o cônsul geral do Japão em São Paulo, Kazuaki
Obe, e a consulesa Eiko Obe, e o senador Romeu
Tuma caminharam até o palco montado na Pra-
ça da Liberdade, de onde assistiram as apresen-
tações artísticas. (Leia mais na página 3)

Inauguração do Toyo Matsuri sob o torii Ministro Kazuo Osaka comandou o ritual

Autoridades se dirigem ao palco montado na praça

O cônsul geral Kazuaki Obe O presidente do Kenren, Akeo Yogui

O senador Romeu Tuma Nevoral Alves Bucheroni, o novo subprefeito da Sé

O Grupo de taikô Himawari Hiroyuki Minami e Victor Kobayashi

Apresentações de danças típicas japonesas conquistaram o público na Praça da LIberdade
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“Esvaziada”, 41ª edição do Toyo Matsuri é
contemplada com emenda de R$ 50 mil

COMUNIDADE 1

OMinistério do Turismo
aprovou emenda de
autoria do deputado fe-

deral William Woo (PPS-SP)
que destinou R$ 50 mil ao 41º
Toyo Matsuri – Festival Orien-
tal, realizado nos dias 5 e 6 de
dezembro, no Bairro Oriental,
um dos principais cartões pos-
tais de São Paulo. A informa-
ção foi dada durante a cerimô-
nia de inauguração do evento,
no sábado. Diferentemente de
anos anteriores, quando o local
costumava se transformar num
palanque eleitoral, desta vez pou-
cos políticos compareceram. Es-
tiveram presentes o senador
Romeu Tuma (PTB-SP) e os
vereadores Jooji Hato (SP) e
Hiroyuki Minami (São Bernar-
do do Campo). William Woo en-
contra-se em viagem a China e
esteve representado por seu
chefe de Gabinete. O deputado
federal Walter Ihoshi (DEM) e
o vereador de Guarulhos, Eduar-
do Kamei (PSDB) também en-
viaram assessores.

E quem foi preferiu não co-
mentar assuntos polêmicos.
Indagado pela reportagem do
Jornal Nippak se o clima em
Brasília andava carregado
como as nuvens que paraivam
sobre a capital paulista, Tuma
não respondeu. Disse apenas
que sua agenda reserva todos
os anos uma data para o Toyo
Matsuri. “É uma festa que não
posso faltar”, afirmou o se-
nador antes de deixar o local.

Emoção – Política à parte, a ce-
rimônia de abertura do 41º Toyo
Matsuri foi realizada no Viadu-
to Cidade de Osaka, próximo ao

torii, com a celebração de um
ritual xintoísta pelo ministro Ka-
zuo Osaka. Estiveram presen-
tes o cônsul geral do Japão,
Kazuaki Obe, e a consulesa
Eiko Obe; o vice-presidente do
Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social), Jorge Yamashi-
ta; o presidente do Kenren (Fe-
deração das Associações de
Províncias do Japão no Brasil),
Akeo Yogui; o presidente da
Acal (Associação Cultural e As-
sistencial da Liberdade), Hiro-
fumi Ikesaki; o subprefeito da
Sé, Nevoral Alves Bucheroni, o
vice-presidente da Associação
Comercial de São Paulo, Rober-

to Ordine; o diretor superinten-
dente da ACSP (Distrital Cen-
tro), José Alarico Rebouças, e o
presidente do Instituto Paulo Ko-
bayashi, Victor Kobayashi, en-
tre outros.

Depois da cerimônia, as au-
toridades caminharam até o pa-
lanque montado na Praça da
Liberdade, de onde acompanha-
ram as apresentações de dan-
ças e taikô. O presidente da
Acal – entidade responsável
pela realização do evento– abriu
a série de discursos lembrando
que “nesta data comemora-se
também o Dia do Bairro da Li-
berdade”. Segundo Ikesaki, o
objetivo do Toyo Matsuyri é

agradecer a participação de
todos nas atividades realizadas
ao longo do ano e fortalecer ain-
da mais o comércio da região.

O presidente do IPK, Victor
Kobayashi, lembrou que a revi-
talização do Bairro Oriental está
completando um ano e que, atra-
vés da parceria do IPK com a
iniciativa privada foi possível pro-
mover melhorias como a refor-
ma da calçada, asfaltamento e
nas bocas-de-lobo. Emocionado,
o diretor superintendente da
ACSP – Distrital Centro, José
Alarico Rebouças, lembrou que,
“cem anos depois da chegada
do Kasato Maru nossos olhos
podem ver esta festa maravilho-

Grupo de dança Awadori Represa foi um dos destaques da programação artística de sábado...
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... assim como o grupo de taikô Himawari, de Santo Amaro

sa, que tanto nos toca o cora-
ção”.

Sé tem novo subprefeito –
“Recém-chegado”, o novo
subprefeito da Sé, Nevoral
Alves Bucheroni disse que es-
tava no local atendendo a um
convite feito pela Acal. Há três
semanas no cargo, Nevoral
afirmou que “tenho um carinho
especial pelo bairro da Liber-
dade e pela cultura japonesa,
pois sabemos que este povo
enobrece a cidade, o Estado e

o País”. “Tenho uma filosofia
de trabalho de aproximação e
integração com a  comunida-
de. Espero desenvolver uma
administração profícua para
que possamos atingir nossos
anseios”, observou o sub-
prefeito, que na quarta-feira
pretendia caminhar pelas ruas
do bairro para se inteirar dos
problemas da região. “Já sei de
alguns, que são os ambulantes,
as calçadas e a iluminação”,
antecipou.

(Aldo Shiguti)

COMUNIDADE 2

Barelli participa de homenagem
a educadores japoneses

– PARTE 1 –

*ISIDORO YAMANAKA

Quando da realização do
simpósio internacional em Tó-
quio, em meados de dezem-
bro de 2008, com a participa-
ção de dirigentes das princi-
pais universidades de São
Paulo (USP, Unesp e
Unicamp) com as homólogas
japonesas de Tóquio (Tsukuba
e Tecnologia de Tóquio), uma
centena de empresários se fi-
zeram presentes: ouviram e
debateram atentamente os
temas de depoimentos de mais
de 80 autoridades sobre o fu-
turo das relações entre o Bra-
sil e o Japão, todos profundos
conhecedores da realidade
dos dois países.

A partir do primeiro trimes-
tre de 2009, a procura pelo
Brasil por parte dos empresá-
rios japoneses se intensificou.
Tanto que o representante da
Jetro em São Paulo, em en-
trevista a um conceituado jor-
nal brasileiro, relatou que den-
tre os 55 escritórios que a en-
tidade mantem no exterior, a
posição do escritório de São
Paulo era de 15º antes da cri-
se, e agora ocupa a 6ª posição,
em termos de demanda de in-
formações sobre as possibili-
dades de negócios no Brasil.

Os japoneses entendem
que a crise é uma grande
oportunidade de uma visuali-
zação e sensibilização para as
possibilidades de investimen-
tos para o futuro.

Enquanto sucessivas tran-
sições dos mandatários japo-
neses ocorreram ao longo des-
tes últimos anos, o Brasil man-
teve-se em evidência no ce-
nário internacional com o pre-
sidente Lula, reconhecido
como nação inserida no gru-
po dos BRICs, e considerado

como um dos poucos países
capazes de vencer a crise in-
ternacional.

Sintomática reação japo-
nesa foi na recente reunião do
“Wise Men Group” no Rio de
Janeiro com a presença dos
presidentes da Nipon Steel, da
Toyota, JBIC e representan-
tes do governo do Japão, que
anunciaram a continuidade de
seus investimentos no Brasil.

A presença frequente do
presidente chinês Hu Jintao
em mais de 15 países africa-
nos e no Brasil, notadamente
em países detentores de re-
cursos minerais, energia e po-
tenciais produtores de alimen-
tos, tem motivado o Japão a
propor cooperação com a
África através do TICAD.

Mas, diante das dificulda-

des culturais do relacionamento
dos japoneses com os africa-
nos e latinos, por iniciativa do
governo japonês parcerias
trilaterais têm sido intensamen-
te propostas entre o Brasil e o
Japão com Mozambique,
Congo, Angola, Paraguai, Bo-
lívia, Equador e outros países.

As iniciativas têm tido re-
conhecimento pelas partes, in-
clusive para projetos na área
social, educacional e de saú-
de, onde o Brasil tem se tor-
nado líder, sem falar no setor
de agronegócio, especialmen-
te em agricultura tropical e
energia da biomassa, com a
afirmação da Embrapa como
referência internacional.

No Brasil, os produtores
agrícolas produzem o que,
quando, e quanto quer e só

depois vão à procura de com-
pradores, após ter atendido
plenamente das suas neces-
sidades de demanda interna.

No comércio bilateral en-
tre o Brasil e o Japão, os 10
primeiros produtos são todos
primários, isto é, matéria-pri-
ma, dos quais 7 são do setor
de agribusiness, sendo os ou-
tros 3  minério de ferro, celu-
lose e ferro nióbio. É preciso
urgentemente agregar valor a
esses produtos, pois na impor-
tação predominam produtos
industrializados.

*Isidoro Yamana-
ka, engenheiro
agrônomo, as-
sessor Especial
do ministro do
Mapa (2003-2008)

DEBATES

Parcerias entre o Brasil e o Japão a partir do agronegócio
depois da crise internacional

O Isec (Instituto de Solida-
riedade Educacional e Cultu-
ral) e a SBPN (Associação
Brasil-Japão de Pesquisado-
res) realizaram no último dia
2, cerimônia “atrasada” de
entrega de diplomas e do livro
de memória em homenagens
aos educadores do Colégio São
Francisco Xavier, nas figuras
do seu fundador e benemérito
padre Guido Del Toro, da pro-
fessora Leonor Vieira Barban-
ti e da professora Hissako Ya-
maguti, pelos relevantes servi-
ços prestados à comunidade
nipo-brasileira.

Participaram do evento o
reitor do Colégio, padre Ma-
nuel Madruga; o ex-ministro do
Trabalho e assessor econômi-
co do Cardfela, Walter Barelli;
e o engenheiro Hermiro (tam-
bém conhecido como Emílio)
Yamaguti, vice-presidente da
Comissão de Projeto do Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil da Panib (Pasto-
ral Nipo-Brasileira).

Este evento “finalizou” a
solenidade realizada no dia 5
de junho na Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo
e fez parte das comemorações
do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil. O ato so-
lene teve como objetivo home-
nagear os professores que en-
sinaram a língua portuguesa

aos imigrantes japoneses e
seus descendentes, superando
dificuldades de comunicação
com muita criatividade e dedi-
cação. Houve problemas com
três diplomas e as homenagens
foram entregues esta semana.

Fazendo a diferença – Na
ocasião, de acordo com Sus-
sumu Niyama, presidente do
SBPN, como forma de home-
nagear esses professores “que
“fizeram a diferença”, os or-
ganizadores decidiram prepa-
rar “a edição de um livro com
textos de descendentes japo-
neses sobre fatos ocorridos
durante seu aprendizado e de
como os professores acaba-
ram por romper o isolamento
em que se encontravam alguns
alunos”.

Os livros produzidos pelo
evento, realizado no término
das comemorações do cente-
nário da imigração japonesa no
Brasil, serão doados a escolas
e têm o objetivo de resgatar a
importância dos professores
que, literalmente, pegaram, e
continuam pegando, na mão
dos alunos para orientá-los e
aproximá-los da nossa cultura,
atitude que deveria ter sido to-
mada pelos pais, segundo Sus-
sumu, mas que, “por conta da
correria do dia-a-dia, foi
terceirizada aos professores”.

Walter Barelli, padre Manuel Madruga e Hermiro (Emílio) Yamaguti

DIVULGAÇÃO
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Fundação Instituto Educacional Dona Michie
Akama completa 50 anos de atividades

COMUNIDADE

Em uma cerimônia reali-
zada no dia 6 de dezem-
bro no Centro Educaci-

onal Pioneiro, na Vila Clemen-
tino, zona Sul de São Paulo, a
Fundação Instituto Educacio-
nal Dona Michie Akama co-
memorou oficialmente 50 anos
de atividades na capital pau-
lista. O evento contou com as
presenças do cônsul-geral do
Japão em São Paulo, Kazuaki
Obe e da consulesa Eiko Obe;
do ex-vereador Aurélio Nomu-
ra (PV); do presidente da Fe-
deração das Associações de
Províncias do Japão no Brasil
(Kenren), Akeo Uehara Yogui;
do presidente do conselho cu-
rador da fundação, Paulo Gui-
lherme Amaral de Toledo; do
presidente da fundação, Ade-
mar Koga; do presidente de
Honra da fundação, Antônio
Akama; entre outros.

Na ocasião algumas home-
nagens foram prestadas aos
presidentes Ademar Koga e
Antônio Akama, bem como
para a diretora Elza Baba
Akama; à diretora pedagógi-
ca da educação infantil e ensi-
no fundamental, Vera Lucia de
Felice; e à tesoureira da fun-
dação, Teruko Tsutsumi.

O cônsul Kazuaki Obe re-
velou que sempre se emocio-
na pelas pessoas que realizam
um trabalho como o realizado
pela fundação. “Educação não
é fácil, por isso homenageio os
professores e dedico muita
saúde e prosperidade para que
a Michie Akama seja conside-
rada um símbolo no Brasil”,
defende.

O presidente Paulo Gui-
lherme Amaral de Toledo, por
exemplo, estudou no Centro
Educacional Pioneiro e não
imaginava o quanto à passa-
gem pela fundação marcaria a
sua vida. Ele afirma que ins-
truir, ensinar e transmitir co-
nhecimento é muito importan-
te e a fundação faz com quali-
dade e eficiência. Além disso,
há 50 anos a entidade deu pro-
vas de que educar ultrapassa
a simples transferência do co-
nhecimento e da informação,
transmite sentimento, forja o
caráter, forma cidadãos, pes-
soas capazes e comprometidas
com o ideal de construir uma
sociedade mais justa, igual e
solidária. “Durante meio sécu-
lo a fundação, por intermédio
de seus funcionários, profes-
sores e colaboradores, se de-
dica a plantar e cultivar, diária
e cuidadosamente, no coração
de cada um dos alunos, os va-
lores do trabalho, da verdade,
da honestidade, do respeito,
amor ao próximo e à família”,
destaca.

De acordo com Paulo G. A.
de Toledo o ideal de trabalhar
com afinco, dedicação, amor e

Fundação nasceu de um
curso de corte e costura

A Fundação Instituto Edu-
cacional Dona Michie Akama
nasceu como curso de Corte
e Costura, instituído pelo ca-
sal Jiuji e Michie Akama, em
abril de 1933. Em agosto de
1935, foi criado o curso Pre-
paratório para o Exame de
Habilitação ao Magistério
Profissional, na modalidade
de Corte e Costura e nível de
conhecimento geral, equiva-
lente ao curso completo do
primário (língua japonesa).
Em setembro de 1935, foi cri-
ado o curso de língua japone-
sa de nível médio, desempe-
nhando importante papel na
área de educação da comu-
nidade nipo-brasileira.

Em fevereiro de 1937,
com nome de “Escola Parti-
cular Akama São Paulo”, foi
criado um curso de língua por-
tuguesa para suplementar o
conhecimento exigido pelo
Concurso de Habilitação ao
Magistério Particular de En-
sino Profissional. Em julho de
1937, o nome foi alterado
para “São Paulo Jogakuin”,
integrando os cursos de Cor-

te e Costura, Escola de Lín-
gua Japonesa de nível médio
e Curso de Português.

A transformação de esco-
la para fundação aconteceu
em março de 1958 com a re-
alização de uma reunião pre-
liminar e em março de 1959,
abriu-se o curso de Admissão
ao Ginásio. Em janeiro de
1960, passou a ser Fundação
Instituto Educacional Dona
Michie Akama. Uma nova
escola iniciou as atividades
em março de 1971, com uma
classe pré-escolar e uma
classe de 1ª série do curso
primário, sob a denominação
de “Centro Educacional Pio-
neiro”. A formatura da “1ª
Turma” (primeiro grau) ocor-
reu em 1978.

Importantes personalida-
des e ex-alunos do Centro
Educacional Pioneiro conti-
nuam colaborando para a en-
tidade como os casos do en-
genheiro aeronáutico, Ulisses
Takashi Tsutsumi; o médico
José Francisco de Amaral
Toledo e o engenheiro de mi-
nas, Silvio Arai.

do. A escola tem que educar e
nesse sentido o Pioneiro está
cumprindo com a sua função”,
assegura.

Para Antônio Akama há 50
anos a fundação se dedica a
ensinar conhecimento e culti-
var o coração dos jovens.
“Quando Michie Akama doou
seus bens para assegurar a per-
petuidade da instituição, ela in-
centivou a continuidade do apoio
das pessoas, por que sem elas
nada seria possível”, avalia.

Fundação – Criado em 1971
o objetivo do Centro Educaci-
onal Pioneiro é tentar contri-
buir com a educação brasilei-
ra, trazendo alguns aspectos
positivos da educação japone-
sa. A entidade é mantida pela
Fundação Instituto Educacio-
nal Dona Michie Akama, sem
fins lucrativos, e de utilidade
pública federal. Como parte da
sua programação normal, o
centro procura desenvolver
temas que envolvam cidadania,
prevenção às drogas e orien-
tação sexual.

Sua missão é proporcionar
situações motivadoras ao edu-
cando para desenvolver conhe-
cimentos, habilidades e atitudes,

Autoridades marcaram presença na solenidade dos 50 anos da Fundação Dona Michie Akama

Cerimônia dos 50 anos contou com a presença de ex-alunos, parentes e autoridades

honestidade é a perseverança
que faz da fundação uma insti-
tuição especial. “É esta insis-
tência em manter vivos os ide-
ais de Michie Akama que me
dá a certeza de que vale a pena
continuar a lutar pela educação
de nossos jovens, de continuar
a lutar pela causa da Justiça, e
de continuar fiel aos valores
recebidos dessa escola e de

minha família”, ressalta.
Akeo Uehara relata que

até 50 anos as famílias japo-
nesas achavam que as mulhe-
res não precisavam estudar
para ser dona de casa. Mas a
fundação nasceu para formar
pessoas e provar o contrário.
“Esta é uma escola que passa
conhecimento, forma cidadãos
e é isso que estamos precisan-

Ex-aluna, Yoshiko Hanashiro, de 101 anos, ficou emocionada

capacitando-o para atuar como
agentes transformadores, cons-
cientes de suas responsabilida-
des éticas, sociais e ambientais.
Atualmente a instituição man-
tém cursos de educação infantil
nas áreas de estimulação como
comunicação e expressão, estu-
dos sociais e ciências para alu-
nos do maternal e jardins com
idade de três a cinco anos.

Além de ensino fundamen-
tal dividido em nove séries anu-
ais, cada uma com 800 horas
distribuídas em 200 dias leti-
vos. A partir do 5º ano os alu-
nos permanecem uma vez por
semana na escola, em período
integral para incorporar disci-
plinas extras, como desenho
geométrico e canto coral, sem
comprometer a carga horária
semanal de outras disciplinas.

Ensino médio com ativida-
des interdisciplinares e traba-
lhos coletivos, elementos vali-
osos da prática didática que

auxiliam a desenvolver atitu-
des, habilidades e procedimen-
tos importantes, como a soli-
dariedade, a fluência nas lin-
guagens matemáticas ou a
pesquisa científica. Cursos
extracurriculares são promovi-
dos como Judô, Kendô, Língua
Japonesa, Cerâmica e
Soroban, bem como dos perí-
odos extra e adicional com o
intuito de criar oportunidades
para que os alunos brinquem e
relaxem após um dia de jorna-
da escolar, em um ambiente de
sociabilidade e aprendizado.

Hoje 730 alunos estudam no
Centro Educacional Pioneiro,
69 no curso de educação in-
fantil; 604 no ensino funda-
mental, e 57 no ensino médio.
O curso extracurricular de lín-
gua japonesa mantido pela fun-
dação possui 105 alunos; e
outros 27 nos cursos de perío-
dos extra e adicional.

(Afonso José de Sousa)
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Praça da Liberdade vai se transformar em ponto de
concentração da Gincana São Paulo Cidade Incrível

SÃO PAULO

CIDADES/REGISTRO

Registro comemora 65 anos
de emancipação política

Registro comemorou 65
anos de emancipação política
no último dia 30. O desfile co-
memorativo, realizado na Ave-
nida Prefeito Jonas Banks Lei-
te, contou com a participação
dos alunos das escolas muni-
cipais e particulares, entidades
sociais, bandas, etc. A prefeita
Sandra Kennedy Viana e ou-
tras autoridades saudaram os
participantes no palanque mon-
tado ao lado do correio.

A Associação Cultural
Nipo-Brasileira de Registro foi
representada pela ginástica rít-
mica japonesa (Rádio Taissô).
O grupo, formado por 20 pes-
soas, desfilou com uniforme
branco. O Departamento de
Rádio Taissô do Bunkyo de
Registro iniciou suasatividades
em março de 1995. Atualmente

cerca de 40 pessoas fazem gi-
nástica de alongamento e dan-
ças folclóricas, de segunda a
sábado, na “Praça de Integra-
ção”, e outras 40 pessoas pra-
ticam ginásticas as terças e
quintas-feiras no KKKK.

Kohaku – O 15º Kohaku Uta-
gassen de Registro acontece
neste domingo (13), às 13 ho-
ras, no salão do Registro Base
Base Ball Club (Av. Prefeito
Jonas Banks Leite, 827, cen-
tro). Promovido pelo RBBC,
com apoio do Bunkyo, o even-
to deve contar com a partici-
pação de 60 cantores, sendo
30 homens e 30 mulheres. Em
2008, o título ficou com a Equi-
pe Vermelha. Após o Kohaku
haverá uma festa de confra-
ternização.

KUNIEI KANEKO

Rádio Taissô do Bunkyo de Registro desfilou com 20 integrantes

CIDADES/JABOTICABAL

Em viagem a Brasília, José Carlos Hori conquista R$ 1,8 mi para
projetos relacionados a transportes e mobilidade social

APraça da Liberdade no
centro de São Paulo
será utilizada como lo-

cal de concentração para abri-
gar os esportistas da região da
Sé que vão participar da
Gincana São Paulo Cidade In-
crível, que acontecerá no dia
13 de dezembro na capital pau-
lista. Lançado no dia 2 de de-
zembro no Museu do Futebol,
no Pacaembu o projeto tem
como proposta realizar uma
grande brincadeira que envol-
va toda a Cidade, visando res-
gatar o tempo em que as ruas
eram as principais opções de
lazer de adultos e crianças. A
gincana foi anunciada pelo se-
cretário municipal de Esportes,
Lazer e Recreação, Walter
Feldman; com presenças do
prefeito Gilberto Kassab; do
Subprefeito da Sé, Nevoral
Alves Bucheroni, entre outras
autoridades.

A gincana envolverá as 31
Subprefeituras da cidade e no
centro abrangerá pontos espor-
tivos da Sé. O evento também
tem como objetivo fazer com
que o munícipe conheça me-
lhor à cidade por meio de uma
“corrida” diferente, que incor-
pora no roteiro várias brinca-
deiras, gincanas e atividades
lúdicas e de recreação, resga-
tando anos atrás quando a rua
era a principal opção de lazer.

Cada subprefeitura poderá
inscrever 50 equipes de até
cinco pessoas (com pelo me-
nos uma delas do sexo opos-
to), ou cerca de 7.500 partici-

lo”, afirmou o secretário ao
completar que “Resgatamos
através de estudos algo que
havia no passado que era uma
ação competitiva denominada
gincana muito realizada entre as
décadas de 60 e 80. Hoje as
gincanas podem incorporar no-
vos valores que na época não
havia, principalmente nas ques-
tões cultural e ambiental com o
envolvimento de uma parcela
da população”, ressalta.

Para o subprefeito da Sé,
Nevoral Alves Bucheroni, um
evento nesse sentido é muito
importante porque “motiva a
confraternização das pessoas e
a prática desportiva, proporci-
onando um relacionamento sa-
lutar e a qualidade de vida das
pessoas”, destaca. Por outro
lado ele revela que está sendo
implantado na região da Liber-
dade “um projeto de plantio de
árvores com o objetivo de dei-
xar a região visualmente mais
bonita, além de algumas obras
de infra-estrutura programadas
para 2010”, destaca.

O prefeito Gilberto Kassab
defende que a gincana deve
servir de exemplo e que será
muito importante para que haja
confraternização, para as pes-
soas se aproximarem e para
que haja clima na cidade em
favor de uma relação cada vez
melhor entre as pessoas. “O
esporte e a cultura aproximam
as pessoas. É uma idéia sim-
ples, que de tão simples é ge-
nial. Essa Gincana permitirá a
confraternização das pessoas,

sua integração. Esse tipo de
evento melhora o clima da ci-
dade, das relações entre as
pessoas, que se tornam mais
harmoniosas”, afirmou
Kassab.

O aspecto ambiental e so-
cial não ficou de fora. Os or-
ganizadores pedem que cada
equipe faça a doação de cinco
quilos de alimento não perecí-
vel, às quais serão destinados
para instituições locais. As sub-
prefeituras cujos participantes
arrecadarem mais garrafas
PET e latinhas de alumínio, e
que arrecadar mais alimentos
não-perecíveis, poderão esco-
lher entre ganhar material es-
portivo ou benefício para sua
área (como pintura de uma
quadra poliesportiva, por
exemplo).

As inscrições para as pro-
vas são gratuitas e podem ser
feitas diretamente na Supervi-
são de Esportes das Subpre-
feituras ou pelo site
www.gincanasp.com.br As
equipes deverão preencher um
formulário e assinar os termos
de responsabilidade. Apenas
maiores de 14 anos poderão
participar do evento.

(Afonso José de Sousa)

GINCANA SÃO PAULO
CIDADE INCRÍVEL
QUANDO: 13 DE DEZEMBRO

HORÁRIO: DAS 8H ÀS 20H

ONDE: NAS REGIÕES DAS 31
SUBPREFEITURAS DE SÃO PAULO

INFORMAÇÕES:
WWW.GINCANASP.COM.BR

pantes. Os grupos vão partici-
par de uma corrida por pontos
estratégicos de cada região e
também de brincadeiras como
prova do avião de papel, teste
de equilíbrio na perna de pau,
corrida de saco e de bolinha
de gude na colher, além de
outros desafios que fazem par-
te da programação.

A primeira fase da gincana
acontecerá simultaneamente
em todas as subprefeituras das
8h às 20h e a fase final no Vale
do Anhangabaú, das 14h às
20h, onde as três melhores

equipes de cada subprefeitura
vão disputar a etapa final. Esta
fase terá a mesma dinâmica:
com uma corrida por pontos
históricos na região central e
brincadeiras “mais radicais”.

As inscrições estão aber-
tas e devem ser feitas nas sub-
prefeituras até esta quinta-fei-
ra (dia 10). Todas as equipes
finalistas ganharão passapor-
tes para o Playcenter e para o
Circo Spacial. As campeãs do
evento ganharão cruzeiros en-
tre o litoral de São Paulo e o
do Rio de Janeiro, bicicletas,

diárias em hotel no Guarujá
(SP), entre outros prêmios.

Competitividade – De acor-
do com o secretário Walter
Feldman, o sucesso da Virada
Esportiva - que atraiu três mi-
lhões de pessoas em sua últi-
ma edição - mostrou que há
demanda por este tipo de ativi-
dade. “É um potencial que tem
de ser explorado. Por isso res-
gatamos a gincana. Queremos
criar um espírito competitivo,
colocar as pessoas nas ruas
nessa disputa alegre pelo títu-

Para Gilberto Kassab, esse tipo de evento melhora o clima da cidade e a relação entre as pessoas
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Prefeito Hori ao lado do deputado federal Nechar e do secretário
Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana, Luiz Carlos Bueno de
Lima

Com a queda das receitas,
para conseguir por em prática
os projetos tidos como funda-
mentais para o bem-estar da
população, o prefeito de Jabo-
ticabal, José Carlos Hori dedi-
cou-se no trabalho junto a de-
putados para conquistar ver-
bas em esferas federal e esta-
dual.

Com isso, conseguiu verbas
para obras de recapeamento,
duplicações, reformas em pré-
dios públicos, aquisição de ou-
tros imóveis, a chegada de no-
vos serviços essenciais como
o Samu, a nova unidade de
Pronto Atendimento e a pri-
meira etapa do anel viário.

Na semana passada, Hori
foi mais uma vez a Brasília,
com o objetivo de firmar no-
vos convênios. E a visita trou-
xe bons frutos para Jabotica-
bal. Com o auxílio do deputa-
do federal Sérgio Antônio
Nechar (PV-SP), o prefeito
obteve recursos junto ao Mi-

nistério da Cidade no valor de
R$ 1,8 milhão para projetos
relacionados a transportes e
mobilidade urbana.

O projeto desenvolvido visa
a viabilização de corredores
estruturais de transporte cole-

DIVULGAÇÃO

tivo urbano, apoio a projetos de
sistemas integrados de trans-
porte coletivo urbano e a pro-
jetos de sistemas de circulação
de não motorizados, modera-
ção de tráfego, acessibilidade
para pessoas com restrição de

mobilidade e deficiência, finan-
ciamento de projetos de infra-
estrutura para a mobilidade
urbana e projetos educacionais
voltados para o trânsito.

Hori acredita que, por meio
de ações de integração princi-
palmente entre as Secretarias
de Obras e Serviços Públicos,
Educação e Planejamento, o
município alcançará seus ob-
jetivos. “Com esse dinheiro,
teremos a chance de melho-
rar o trânsito de nossa cidade,
educar principalmente os mo-
toristas para reduzir os aciden-
tes de trânsito, intensificando
projetos e ações visando maior
segurança para motoristas e
pedestres, o que, consequen-
temente, significa também re-
dução no custeio da rede de
saúde”, afirmou o prefeito.

A estimativa é de que o di-
nheiro seja repassado pelo Te-
souro Nacional para a Prefei-
tura Municipal até maio de
2010.

Trabalhando no setor de
empréstimo agrícola de um
grande banco, constatei muito
alto e baixos do setor. Às ve-
zes, um agricultor ganhava rios
de dinheiro para em seguida
ficar na miséria em uma ou
duas safras após. Mas, com
raríssimas exceções os que
teimavam em permanecer no
setor foram se descapitalizan-
do cada vez mais. Mas houve
também a sua face áurea.

Empréstimos para aquisi-
ções de fertilizantes sem en-
cargos. Houve época que o
governo pagava para que o
agricultor usasse calcário para
correção do solo. E houve
muito abuso, conforme denún-
cias na época. Dizem que se
os agricultores usassem todo

o calcário subsidiado daria
para cobrir todo o estado com
a camada de 25 centímetros de
espessura.

Era comum dizerem: se a
cada final de safra não conse-
guisse adquirir mais um sítio, o
trabalho não valeu a pena.
Qualquer cidadezinha possuía
agência de trator e implemen-
tos  e as máquinas novas sai-
am a cada safra.

Mas os agricultores tinham
aquele lema: quem não chora,
não mama. E como gostavam
de chorar para mamar nas te-
tas do governo. Havia exce-
ções. Sabiam trabalhar e ga-

ARTIGO

Nada como a experiência
nhavam dinheiro sem depen-
der do dinheiro público.

Um deles costumava finan-
ciar o plantio de produto que
não tinha alcançado bom pre-
ço no mercado. Curioso per-
guntava-lhe a razão. É que nin-

guém vai querer plantar neste
ano e no próximo vai faltar o
produto e o preço fatalmente
vai ser bom. E ele tinha razão.
Nada como a experiência.
(Shigueyuki Yoshikuni é
jornalista e reside em Lins)
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Ikoi-no-Sono abre inscrições
para nova turma de cuidadores

TERCEIRA IDADE

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

ÁSIA

Projetos devem impulsionar
novos investimentos

Em 26 de novembro de
2009, o Governo aprovou o pla-
no para os 12 projetos i-Tai-
wan. Buscando a redução da
carga financeira que a imple-
mentação deste projeto colo-
caria sobre o governo, todas as
agências governamentais en-
volvidas trabalharão para im-
pulsionar os investimentos do
setor privado.

Também, todos os projetos
públicos de construção deve-
rão ser integrados aos planos
de desenvolvimento agrário e
implementados com o apoio de
agências múltiplas de forma a
aumentar a taxa de autoliqui-
dação.

Funcionários do Conselho
para Planejamento e Desen-
volvimento Econômico
(CEPD) disseram que os 12
projetos i-Taiwan, os quais co-
brem um total de 278 itens,
exigirão investimentos de
NT$3,99 trilhões (US$123,6
bilhões) nos próximos oito
anos, sendo que NT$2,79
trilhões (US$86,4 bilhões) se-
rão bancados pelo governo
central e NT$1,2 trilhão
(US$37,2 bilhões) será de res-
ponsabilidade do setor privado,
resultando em uma proporção
de investimento público-priva-
do de 7 para 3.

Segundo o CEPD, entre os
12 projetos, a participação do

setor privado é mais necessá-
ria na construção de redes
metropolitanas da MRT nas
partes norte, central e sul de
Taiwan, bem como um siste-
ma ferroviário subterrâneo
atingindo toda a ilha; a trans-
formação de Kaohsiung em
um centro internacional de
contêineres de carga e
Taoyuan em uma aerotropolis;
a criação de portos de livre
comércio; e o desenvolvimen-
to de áreas próximas a esta-
ções ferroviárias de alta velo-
cidade, o Parque de Ciências
de Taiwan Central e o Parque
de Pesquisas de Alto Nível.

Espera-se que os 12 proje-
tos i-Taiwan: 1) elevem a in-
fraestrutura da nação e esti-
mulem o crescimento econô-
mico; 2) impulsionem o inves-
timento dos setores público e
privado; 3) elevem a renda per
capita e criem oportunidades
de empregos; 4) melhorem a
qualidade de vida e o ambien-
te geral de vida em Taiwan 5)
proporcionem uma distribuição
mais justa de renda. Também,
os projetos buscam aumentar
o produto interno bruto real
médio em 2,97% e a criação
de 247 mil postos de trabalho.

Fonte: Divisão de Informa-
ções – Escritório Econômi-
co e Cultural de Taipei

AAssistência Social
Dom José Gaspar
“Ikoi-no-Sono” reali-

zou no dia 9 de dezembro na
Sociedade Brasileira de Cultu-
ra Japonesa e de Assistência
Social (Bunkyo) uma cerimô-
nia de encerramento e entre-
ga de certificados da 3ª Tur-
ma do Programa Básico de
Orientação a Cuidadores de
Idosos – SP. Promovida em
parceria com o Bunkyo e So-
ciedade Brasileira e Japonesa
de Beneficência Santa Cruz
(Hospital Santa Cruz), a for-
matura contou com o patrocí-
nio da Fundação Kunito Miya-
saka.

O curso que formará 42
alunos faz parte do Atendimen-
to Comunitário, oferecendo
aos membros da comunidade
um olhar para o envelhecimen-
to ativo, como uma realidade
biopsicossocial. O objetivo é
fazer com que o Cuidador de
Idoso, possa aprender a prati-
car o autocuidado, o cuidado
mútuo e também, esteja pre-
parado tanto para atender ao
seu familiar (Cuidador Infor-
mal), como na sociedade –

Cuidador Formal. Dos 42 for-
mandos parte deles já traba-
lha na área, outros estão pro-
curando colocação e outros
pretendem atuar na área no
futuro. As entidades assisten-

ciais são as que mais necessi-
tam desses profissionais.

O curso é realizado se-
mestralmente com a duração
de 60 horas, distribuídas em
15 módulos, uma vez por se-

mana, das 12h30 às 16h30
horas. O próximo curso com
início das aulas em março de
2010, abrirá inscrições a par-
tir de fevereiro. A taxa de ins-
crição é de R$ 10,00. Infor-
mações podem ser obtidas
nos telefones (11) 3208-7248
ou 3209-0215 com a psi-
cóloga, Sirley Okuda, ou
pelo e-mail psicologiasede@
ikoinosono.org.br.

Com o objetivo de divulgar
os trabalhos escolares desen-
volvidos durante este ano e o
resultado do progresso con-
quistado, alunos da Escola
Shiinomi Gakuen na Saúde,
zona Sul de São Paulo, reali-
zam no dia 13 de dezembro a
45ª edição da Exposição e
Bazar Beneficente Shiinomi
Gakuen. No evento serão ex-
postos trabalhos de caligrafia,
desenho, escrita, ikebana e
desenho, no qual este ano, pro-
fessores da instituição sugeri-
ram que os alunos desenhas-
sem os rostos dos próprios
pais. “Foi uma tentativa inédi-
ta para nós”, afirma o estudan-
te Lucas Kenji Fukuda.

Durante a exposição pra-
tos da culinária japonesa serão
servidos no restaurante da ins-
tituição de ensino como Osushi
e Udon, enquanto uma barra-
ca servirá hot-dog. A ocasião
será uma excelente oportuni-
dade para os visitantes faze-
rem compras de Natal, arris-
car a sorte num bingo que será
promovido. De acordo com a
estudante Célia Mayumi

EXPOSIÇÃO/BAZAR

Alunos da Escola Shiinomi Gakuen realizam
exposição e bazar beneficente neste domingo

Kuwana a previsão é que cer-
ca de 200 pessoas participem
do evento entre familiares,
pais, parentes e amigos dos
alunos. “A presença do públi-
co é importante”, defende a
estudante Celine Yukari Takita.

A renda dos produtos co-
mercializados será revertida
para as instituições Sociedade
Beneficente Casa da Esperan-
ça Kibô-no-Iê, Assistência
Social Dom José Gaspar “Ikoi-

no-Sono”, Associação Pró-
Excepcionais Kodomo-no-
Sono e Beneficência Nipo-
Brasileira de São Paulo.

45ª EXPOSIÇÃO E BAZAR BENE-
FICENTE SHIINOMI GAKUEN
QUANDO: DIA 13 DE DEZEMBRO

HORÁRIO: DAS 9H ÀS 18H

ONDE: ESCOLA SHIINOMI GAKUEN - RUA

SANTA CRUZ, 2130 – SAÚDE - SÃO PAULO

(PRÓXIMO AO METRÔ SANTA CRUZ)
INFORMAÇÕES: 5061-3575

Alunos da Escola Shiinomi Gakuen em visita ao Jornal Nippak

JORNAL NIPPAK

DIVULGAÇÃO

Objetivo do curso é despertar na comunidade nio-brasileira um novo olhar para o envelhecimento

O Movimento das Vítimas
da Violência pela Justiça e
Paz (MVJP) presidido por
Fumiyo Tokunaga Kurisaki re-
aliza no próximo domingo (dia
12) na Catedral da Sé, centro
de São Paulo, o 9º Evento Re-
ligioso 2009. O intuito é levar
um pouco de conforto aos co-
rações dos familiares que per-
deram seus entes queridos de
forma violenta, que com cer-
teza, nesta data festiva, a au-
sência das pessoas in memo-
riam traz um enorme vazio e a
saudade imensurável invade os
lares destes familiares.

Mãe do estudante Danilo
Masahiko Kurisaki, assassina-
do no dia 23 de março de 2001,
Fumiyo Kurisaki incentiva para
que todos participem do even-

to para dar um abraço frater-
no às famílias. Para este acon-
tecimento está sendo solicita-
da a doação de alimentos não
perecíveis ou materiais de hi-
giene que serão doados. O

COMUNIDADE

Evento religioso vai confortar famílias que
perderam entes queridos de forma violenta

evento religioso acontecerá às
12H na Catedral da Sé. Infor-
mações podem ser obtidas no
E-mail: fumitk@uol.com.br
Celular: (11) 9212-6785 ou no
www.chegadeimpunidade.com
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“Histórias de Lá” reinaugura
Teatro Cacilda Becker em SP

TEATRO

Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

Fingidor amador
Que mais pode fingir
se na cara nenhuma ruga a mais
sem nenhuma expressão demais
pudesse revelar tamanha contradição.

Nenhuma palavra pode ser mais
precisa na imprecisão das formas
do que a palavra indiferente
que previamente nada diz:
pode ser pão pode ser pedra
pedra na contramão da existência
marginal por excelência.

Diante de tal dilema
melhor seria se calasse
assim não correria o risco
de falar aquilo que não devia
fingiria completamente
desencanto maior diante
do maior encantamento.

Dos fingidores  conhecidos
nada mais supera o fingimento
do poeta que finge este drama
entorpecido em sua dor
um sorriso desdenhoso
um olhar distanciado
que atravessa as paredes
brancas de cal.

Num vulcão adormecido
que finge que dorme
explosões internos em convulsão.
Uma panela ferve a lava insana
que corroi as paredes deixando feridas
pelo suco gástrico indesejado
de uma úlcera indesejada.

Alguns menos outros mais
eu mais do que menos
fingimento maior
àquele que jamais fingiu
àquele que pensa que não fingiu
fingiu neste instante...

A maçã do amor
Em que momento dará
a mordida fatídica
na vítrea face da maçã.
Que num ímpeto explodirá
fazendo em pedaços
todas as esperanças
de um amor frágil
cujas palavras escritas
desfizeram-se no curso da água.

Palhaço de plástico
Meu palhaço equilibrista
num balanço da linha
quase cai de ponta cabeça.

Se meu palhaço se quebrasse
meu brinquedo de infância
que seria de minhas lembranças?

Se meu palhaço se quebrasse
iria até o fim do mundo de tristeza
para esquecer a desgraça.

Meu palhaço de plástico
meu psiquiatra elástico
não reclama não faz cara feia
não fala.
Ele só me ouve...

Caverna profunda
Por mais de uma vez tinha conhecido
o mais profundo daquela caverna.
Não a visitou mais
até se esqueceu dela.
Até que encontrou Mariana.
Com Mariana novamente
ao fundo se foram.
Ficou com medo dos morcegos
do eco da umidade da intranquilidade.
Mariana não quis mais brincar
e deixou o outro a brincar sozinho
em sua caverna.

chicohanda@yahoo.com.br

istórias de Lá do
Lado de Cá”,
peça infantil que

reúne lendas japonesas e indí-
gena-brasileiras, foi seleciona-
da para a programação de rei-
nauguração do Teatro Cacilda
Becker, que vai acontecer nes-
se fim de semana (dias 12 e
13 de dezembro), na Lapa,
zona Oeste de São Paulo. A
Cia Os Tios apresenta no pal-
co histórias antigas do Japão e
lendas indígenas do Brasil,
mostrando o que elas têm de
comum e de incomum. Para
esse espetáculo, o elenco es-
colheu histórias sobre o Sol, a
Lua e as estrelas, envolvendo
temas como amor, heroísmo,
inveja e solidariedade.

O espetáculo inicia com um
personagem cavando um bu-
raco no chão. No decorrer da
peça percebe-se que esse per-
sonagem está cavando um bu-
raco para chegar no Japão,
pois ele sabe que o caminho
mais curto entre dois pontos é
a reta. Outros personagens,
também cavadores, durante a
peça também estarão em bus-
ca desse contato com o Japão.

O caminho vai se revelan-
do, por meio de lendas japone-
sas Tanabata e Kaguya-Hime

e indígenas brasileiras Moça-
lua e Vitória-Régia o quanto
esses dois povos estão mais
próximos do que imaginam. O
espetáculo foi indicado para o
Prêmio FEMSA Coca-Cola
2008, além de figurar entre as
cinco melhores peças em car-
taz segundo a Veja SP. A idéia
é redescobrir as mais belas
narrativas, tanto indígenas bra-
sileiras como japonesas e trazê-
las para o público.

Outros dois espetáculos ori-
entais serão apresentados na

ocasião como a dança – Park
Na Hoon e Sungsoo: espetácu-
lo: About Three Airs. Dir.: Park
Na Hoon. Com Kim Jun Hee,
Kim Jun Ki e Jung Dong. 30
min. Três bailarinos dançam
vestidos com enormes infláveis,
criando uma interface na qual
o que parece grande e forte é
composto apenas de ar. O ou-
tro espetáculo é Sungsoo Ahn
Pick-UP Group - espetáculo:
Mating Dance. Dir.: Sungsoo
Ahn. Com Juhee Lee, Sooin
Park, Hyesang Lee e outros. 30

min. Versão de Bolero, de Mau-
rice Ravel. Apresentações se-
guidas. Teatro Cacilda Becker.

HISTÓRIAS DE LÁ,
DO LADO DE CÁ
QUANDO: DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO

HORÁRIO: ÀS 16H

ONDE: TEATRO CACILDA BECKER -
RUA TITO, 295, LAPA – SÃO PAULO.
TEL.: (11) 3864-4513
INFORMAÇÕES: NO SITE: HTTP://
WWW.CIAOSTIOSDETEATRO.COM.BR

INGRESSO: R$ 10,00 – NA BILHETERIA

AS VENDAS COMEÇAM 1 HORA ANTES DE

CADA ESPETÁCULO.

DIVULGAÇÃO

Atores de Histórias de Lá do Lado de Cá, que faz parte da programação de reinauguração do teatro

“H

Por falta de novos seguido-
res, os três sócios remanes-
centes, Eiko Mizuguti,
Guensiki Mizoguti e Yassuo
Obara, todos com mais de 80
anos, resolveram dissolver a
associação. Eles dedicavam-
se a compor poemas de 17 sí-
labas -5, 7 e 5 . Nos áureos
tempos, vinham poetas de ci-
dades vizinhas e reuniam-se
semanalmente. O saldo do cai-

CULTURA

Após 65 anos, haikukai,
associação de poesia é dissolvida

xa foi doado à Associação
Beneficente, Cultural e Espor-
tiva de Lins por ter cedido lo-
cal para as reuniões durante
todo esse tempo a título gra-
tuito.

Recentemente, também
outra entidade da cidade, a
Fukuoka Kenjin Kai encerrou
suas atividades por falta de in-
teressados.

(Shigueyuki Yoshikuni)

SOLIDARIEDADE

Grupo Harmonia Solidária
realiza Festa de Natal da ABDIM

O Grupo Harmonia Solidá-
ria promoveu, pelo 7º ano con-
secutivo, a Festa de Natal da
ABDIM. O encontro, que
aconteceu no dia 6 de dezem-
bro na APCD (Associação
Paulista de Cirurgiões Dentis-
tas em Santana (Zona Norte
de São Paulo), proporcionou
aos pacientes da ABDIM e a
seus familiares uma festa de
Natal especial com muitas
atrações, brincadeiras, espaço
para atividades artesanais,
bingo, praça de alimentação
“D. Kurara Kuwabara” (todas
totalmente gratuito aos pacien-
tes e familiares), além da pre-
sença do Papai Noel distribu-
indo presentes para cada pa-
ciente, mantendo vivo o espí-
rito natalino.

O deputado federal William
Woo (PPS-SP), como diversas
entidades como Kodomo-no-
Sono, Ikoi-no-Sono, Yassuragui
Home, Kibê-no-Iê, Comissão
de Jovens do Bunkyo e diver-
sos voluntários foram apoiado-

res deste belo evento.

O que é – A ABDIM (http://
www.abdim.org.br) é uma en-
tidade filantrópica de Utilida-
de Pública que atualmente
atende 113 pacientes portado-
res de Distrofia Muscular Pro-
gressiva Os pacientes atendi-
dos são provenientes de famí-
lias carentes, vindos da Capi-
tal e municípios da grande São
Paulo, recebendo atendimen-
to multidisciplinar: terapia
ocupacional, acompanhamen-
to clínico, fisioterapia motora
e respiratória, hidroterapia,
atendimento pedagógico e as-
sistência social, totalizando
mais de 1.800 procedimentos
mês. Além da reabilitação
multidisciplinar a ABDIM ofe-
rece, em parceria com o Cen-
tro de Estudos do Genoma
Humano, exames moleculares
de DNA para diagnóstico e
aconselhamento genético, vi-
sando à prevenção de novos
casos.

Grupo de voluntárias: Natal especial com muitas atrações

DIVULGAÇÃO

A Asebex (Associação
Brasileira de Ex-Bolsistas no
Japão) realizará de 4 a 29 de
janeiro (20 dias de seminário
+ um final de semana de inte-
gração) de 2010, o tradicional
Koshukai, seminário cujo prin-
cipal objetivo é fornecer infor-
mações que contribuirão para
um melhor aproveitamento de
uma bolsa de estudos ou está-
gio no Japão.

O Koshukai também tem
como objetivo promover a in-
tegração entre os candidatos
de várias modalidades de bol-
sa (kenpi kenshu, kenpi
ryugaku, Jica, Latec, Monbu-
kagakusho, Nippon Zaidan,
Fundação Japão, etc.) e in-
troduz conceitos da cultura e
sociedade japonesa bem
como de postura e ambiente,

que são fundamentais para
uma boa estada do bolsista no
País.

KOSHUKAI 2009
PERÍODO: DE 4 A 29 DE JANEIRO DE 2010.
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (20 DIAS DE

SEMINÁRIO, MAIS UM FINAL DE SEMANA DE

INTEGRAÇÃO)
HORÁRIO: DAS 19 (RECEPÇÃO) ÀS 22H

ONDE: ASSOCIAÇÃO MIE KENJIN DO

BRASIL (AV. LINS DE VASCONCELOS,
3352 – PRÓXIMO À ESTAÇÃO VILA MA-
RIANA DO METRÔ)
INSCRIÇÕES: AS INSCRIÇÕES ONLINE PRO-
MOCIONAIS DEVEM SER FEITAS ATÉ 19 DE

DEZEMBRO AO PREÇO DE R$ 85,00. APÓS

ESTA DATA, VALOR INTEGRAL DE R$
100,00. A INSCRIÇÃO DÁ DIREITO AO

ALMANAQUE DO BOLSISTA E CERTIFICA-
DO DE PARTICIPAÇÃO

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE:
WWW.ASEBEX.ORG.BR

KOSHUKAI

Asebex recebe inscrições
para Koshukai 2010

HOMENAGEM

Irmão Pedrão recebe menção
honrosa da Assembleia do PR

No último
dia 3, o anfitea-
tro do Colégio
Marista rece-
beu muitos con-
vidados que
prestigiaram a
entrega dos vo-
tos de congratu-
lações com
Menção Honro-
sa ao Irmão Pe-
dro Danilo Trai-
notti, conhecido
Irmão Pedrão,
que atualmente é o diretor da
referida instituição de ensino.
O autor da proposição de ho-
menagem foi o deputado esta-
dual Luiz Nishimori.

Com 72 anos de idade, Ir-
mão Pedrão dedicou grande
parte de sua vida às ativida-
des educacionais no Estado do
Paraná, onde vive há muito
tempo, apesar de ser catari-
nense.

Sua bibliografia é repleta de
serviços prestados às infânci-
as e às juventudes através da
educação. Sempre acompa-
nhado dos ensinamentos de
São Marcelino Champagnat,

Jesus Cristo e Maria. Mesmo
que tenha passado por dificul-
dades, nada abalou Irmão
Pedrão em seu propósito de
servir à Deus por meio da
evangelização da juventude e
o desenvolvimento de cidadãos
socialmente comprometidos.

Por essas e muitas outras
razões é que a proposta do di-
ploma de Menção Honrosa foi
aprovada por unanimidade pe-
los 54 parlamentares. Um do-
cumento que registra os seus
feitos e os mantém registrado
para a posteridade nos anais
da Assembléia Legislativa do
Estado do Paraná.

Irmão Pedrão com o deputado Nishimori

DIVULGAÇÃO

A Igreja Adventista do Sé-
timo Dia Nipo-Brasileira irá
realizar neste domingo (13), a
partir das 10 horas a Palestra
sobre a importância do Des-
canso, da Temperança (equilí-
brio, moderação, etc) e da con-
fiança em Deus para alcançar-
mos uma vida mais saudável e
produtiva.

A palestra será ministrada
pelo Dr. Chin An Lin – MD,
PhD Professor Colaborador
Departamento da Clínica Mé-
dica da Faculdade de Medici-
na da USP. Coordenador do

COMUNIDADE

Importância do descanso é
tema de palestra em São Paulo

Ambulatório Geral e Didático
da Clínica Geral do Hospital
das Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP. Pesquisador
Sênior do Laboratório de Po-
luição Atmosférica Experimen-
tal FMUSP.

Após a palestra haverá
uma Aula de Culinária sobre
como preparar uma Feijoada
Vegetariana. A Palestra e a
Aula de Culinária serão reali-
zados na Rua Mauro, 32 pró-
ximo ao Metrô Saúde. Infor-
mações: (11)3864-7217; (11)
5589-6704. Inscrição Gratuita.
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DVD, livro e mostra marcam os 50
anos de carreira de Yutaka Toyota

EXPOSIÇÃO 1 EXPOSIÇÃO 2

Nikkeis participam da mostra
“Melhores de 2009” do BC

O Espaço Cultural Banco
Central apresenta, até o dia 8
de janeiro de 2010, a exposi-
ção Melhores de 2009, com
obras de Aécio Sarti, Alessan-
dra Médici, Ana Elisa Dias
Baptista, Auro Okamura, Fá-
tima Lourenço, Heidi Diniz,
Jacira Miyazato, Jurandi Assis,
Luciana Schiel, Luiza Setsuko
Higashi, Maria Lúcia Panizza,
RAraki e V Padin.

A pré-seleção dos artistas
foi feita pelo público visitante,
que votou nas 3 melhores obras
de cada exposição realizada
em 2009, no Espaço Cultural
Banco Central. Com base na
escolha popular, a comissão
julgadora formada pelos artis-
tas Carla Fatio, Daisy Estrá,
Milton Tortella e Sérgio
Lucena e pelo arquiteto Ricar-
do Paiva Martins selecionaram
aqueles que recebem o 5º Prê-
mio Espaço Cultural Banco
Central de Arte na abertura da
exposição.

Nessa exposição, estão os
retratos em aquarela de Heidi
Diniz e de Luciana Schiel e em

pastel, de Alessandra Médici.
Os personagens longilíneos de
Aécio Sarti são pintados sobre
lona e os de Jurandi Assis, de-
senhados com grafite sobre
papel.

RAraki vê na composição
das linhas coloridas, a imagem
das torcidas de futebol nas ar-
quibancadas. Auro Okamura
mostra que além das tramas,
há mais do que cenários e pai-
sagens. Já Luiza Setsuko Hi-
gashi mostra o que a fotógra-
fa captou na Jordânia e Jacira
Miyazato mostra toda sua de-
licadeza e sensibilidade nas flo-
res que eternizou em sua pin-
tura.

MELHORES DE 2009

QUANDO: DE 10 DE DEZEMBRO A 8 DE

JANEIRO. SE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

(EXCETO FERIADO), DAS 10H ÀS 16H

ONDE: ESPAÇO CULTURAL BANCO

CENTRAL (AV. PAULISTA, 1.804, TÉRREO)

ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELOS TELEFONES:

11/3491-6916 / 3491-7847 OU

ESPACOCULTURALSP.ADSPA@BCB.GOV.BR

OU AINDA WWW.BCB.GOV.BR

Exposição Melhores de 2009 conta com trabalhos de artistas nikkeis

DIVULGAÇÃO

ACultura Inglesa de São
Paulo realiza hoje (10),
às 19h, o coquetel de

inauguração da exposição “Es-
paço Invisível”, que comemo-
ra os 50 anos de carreira do
artista nipo-brasileiro Yutaka
Toyota.

A mostra apresenta 25 de
seus mais recentes trabalhos,
entre 6 esculturas grandes
para parede e objetos. Trata-
se na verdade, de uma “con-
centração” de exposições an-
teriores realizadas com outros
nomes, como Espaço Ilusão,
Espaço Cósmico e Espaço 4ª
Dimensão.

A exposição permanece
aberta ao público de 11 de de-
zembro de 2009 a 15 de janei-
ro de 2010 e inclui o lançamen-
to de um DVD comemorativo
e de um livro inédito sobre a
vida e obra de Toyota, escrito
por Sonia Prieto, pintora e dou-
tora em História da Arte pela
Sorbonne.

Yutaka Toyota - 50 anos de
Arte, é uma biografia comple-
ta do artista que levou dez anos
para ser concluído, com direito
a interrupções. Uma delas foi
quando Sônia Prieto teve que ir
para Paris concluir os estudos.
“Quando ela voltou, decidimos
retomar o projeto”, explica To-
yota. A outra foi para captar
recursos por meio da Lei Rou-
anet, o que acabou provocan-
do atraso no cronograma.

O livro será lançado ape-
nas no dia 14 de janeiro, no
penúltimo dia da mostra. Na
inauguração, no entanto, serão
distribuídos folders explicati-
vos em quatro línguas (portu-
guês, japonês, francês e espa-
nhol). Depois de pronto, a idéia
é enviar exemplares para mu-
seus do mundo inteiro.

Outra atração é o lançamen-

EXPOSIÇÃO 3

21ª Bikoo-ten prossegue até 18 de dezembro

DIVULGAÇÃO

o seu trabalho como uma fon-
te de meditação sobre a reali-
dade e o mundo”.

Tornou-se um artista “po-
pular” em 2008, quando teve
várias obras suas inauguradas
em diversas cidades brasilei-
ras por ocasião das comemo-
rações do Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil.

(Aldo Shiguti)

“ESPAÇO INVISÍVEL”, DE
YUTAKA TOYOTA
QUANDO: DE 11 DE DEZEMBRO A 15 DE

JANEIRO. DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 10
ÀS 19H. SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS,
DAS 10 ÀS 16H

ONDE: EDIFÍCIO CULTURA INGLESA -
CENTRO BRASILEIRO BRITÂNICO (RUA

FERREIRA DE ARAÚJO, 741, PINHEIROS,
SÃO PAULO-SP)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3095-4466

to do DVD comemorativo “Es-
paço Invisível de Yutaka Toyo-
ta” produzido pelo filho do ar-
tista, Gianni Toyota, com ajuda
do cineasta Pedro Paulo Men-
des e fotos de Ferrão. O vídeo,
que será distribuído gratuita-
mente, inclui quatro importan-
tes trabalhos documentais pro-
duzidos em homenagem ao ar-
tista, no Brasil e Japão, além do
registro da exposição retros-
pectiva de Toyota realizada em
abril deste ano, no MuBe.

Centenário – Yutaka Toyota
nasceu na cidade de Tendo, na
província japonesa de Yamaga-
ta, em 1931. Começou a carrei-
ra artística nos anos 50 quando
estudou na Universidade de Ar-
tes de Tóquio. Veio para o Bra-
sil em 1958 e começou a des-

pertar atenção nos críticos com
suas pinturas. Realizou trabalhos
em Buenos Aires, Argentina, e
alguns anos depois, viajou para
a Itália e morou em Milão. Na-
turalizou-se brasileiro em 1971.

É um artista plástico reco-
nhecido internacionalmente
como escultor e pintor. Através
de recursos inerentes ao espe-
lho, sua pintura ou escultura
com faces de aço recurvada,
proporciona visões diferentes,
em diversas posições, às vezes
retorcidas, das pessoas ou dos
objetos nela refletida, mostran-
do um novo universo.

Para o crítico Jacob
Klintowitz, a originalidade de
sua obra se dá por meio de
“uma linguagem que tem fun-
damentos tecnológicos, filosó-
ficos e estéticos, que colocam

O artista plástico Yutaka Toyota, que comemora 50 anos de carreira e 50 anos de Brasil

DIVULGAÇÃO

Grupo de expositores com autoridades: unidade no desenvolvimento humano através da arte

Os cariocas têm até o dia
18 de dezembro para conferir
a 21ª Bikoo-ten (Exposição do
Grupo de Artistas Japoneses
no Rio de Janeiro). Com en-
trada franca, a mostra perma-
nece aberta ao público na Ga-
leria Antonio Berni do Institu-
to Cultural Brasil-Argentina,
na Praia do Botafogo, 228, so-
breloja (Zona Sul do Rio de
Janeiro). Participam dessa
mostra 23 expositores que
apresentam diversos trabalhos
como pintura, fotografia,
colagem, instalação, escultura,
caligrafia japonesa, documen-
to/monumento, origami,
palimpsesto e bordado.

Expõem como membros do
Bikoo-kai: Alice Akamatsu,
Arturo Kubotta, Chung, Hideo
Nakayama, Hiroyuki Makita,
Ivone Kanto, Kayoko Sugaha-
ra, Kimiko Kuzuhara, Masako
Tsukada, Mitie Ywamoto,
Mitsuru Arai, Sérgio Alberto
Santos Silva, Takayuki
Fukumura, Teruko Okagawa
Monteiro, Yama e Yasuko
Matsumoto. Euro S.R. e K.

Blayde Bianco são membros
estreantes. Mariana Bonifatti
e Marcos Duprat, convidados
especiais, completam o quadro
da mostra, somados aos parti-
cipantes Adriana Ortega,
Chieko Sato e Egla Rocha.

Inauguração – Na cerimônia
de inauguração, no último dia
1º, discursaram o presidente do
Bikoo-kai, Hiroshi Yamamura;
o cônsul geral do Japão no Rio
de Janeiro, Yoshihiko Ara-
kawa; e cônsul geral da Argen-
tina, Eduardo Mallea. Estive-
ram presentes várias persona-
lidades, entre eles o cônsul
cultural Kiyoshi Ishii; o presi-
dente da Renmei, Akiyoshi
Shikada; o presidente da As-
sociação Nikkei do Rio de Ja-
neiro, Minoru Matsuura; e o
presidente da Câmara Japone-
sa do Rio de Janeiro, Shotaro
Inoue; além de membros do
corpo consular do Japão e da
Argentina e diretores de diver-
sas instituições. Flávio Shiró,
com a esposa Beatrice Tana-
ka – entre muitos artistas plás-

ticos – parabenizaram os ex-
positores.

Origem – O Bikoo-kai
(bi=bonita, koo=baía, kai= gru-
po em homenagem à Baía de
Guanabara) foi fundado em
1989. Originário do Rio -Bi de
1979 – a primeira manifesta-
ção conjunta de artistas japo-
neses residentes no Rio de Ja-
neiro - agrupa atualmente ex-
positores de outras nacionali-
dades, como a brasileira, ar-
gentina, coreana e peruana.

Apesar da variedade das
tendências plásticas, todos en-
contram a sua unidade no de-
senvolvimento humano através
da arte e na afinidade à cultu-
ra japonesa.

21ª BIKOO-TEN
QUANDO: ATÉ 18 DE DEZEMBRO. DE

SEGUNDA A SEXTA, DAS 12 ÀS 20H.
SÁBADOS, DAS 12 ÀS 18H

ONDE: INSTITUTO CULTURAL BRASIL-
ARGENTINA (PRAIA DO BOTAFOGO, 228,
SOBRELOJA 202 - RIO DE JANEIRO – RJ)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 21/2551-9446
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Erika Ikezili ministra palestra sobre influências
japonesas na moda na Fundação Japão

MODA

AFundação Japão em
São Paulo oferece
hoje (10), às 19h30, no

Espaço Cultural, palestra gra-
tuita sobre influências japone-
sas com a estilista Erika Ikezili.
Furoshiki, origami e kimono.
Com estes icones estéticos da
vestimenta e do design japo-
nês como mote da sua pesqui-
sa, a estilista apresenta ao pú-
blico um panorama do seu pro-
cesso criativo.

O furoshiki foi tema da co-
leção de outono/inverno 2009,
sendo explorado as amarra-
ções e possibilidades do pano
usado para embalagem e
transporte de objetos. Foi tam-
bém tema de um projeto (pa-
lestra e concurso de padrona-
gem) da FJSP, realizado tam-
bém em 2009, destinado ao
estudantes de design, artes
plásticas, moda e arquitetura.

Sansei, a estilista paranaen-
se formou-se em design de
moda na Faculdade Santa
Marcelina, em São Paulo, em
1999. Na época, já trabalhava
como assistente de Alexandre
Herchcovitch, na área de pro-
dução.

Estreou nas passarelas em

2000, no Projeto Lab – Casa
de Criadores, onde já eram
evidentes suas referências ao
universo nipo-brasileiro. No
mesmo período, comercializa-
va suas criações no Mercado
Mundo Mix (MMM). Mais tar-
de, passou a integrar o circui-
to de moda Amni Hot Spot.

Em janeiro de 2005, desfi-
lou pela primeira vez na São
Paulo Fashion Week (SPFW)
– principal semana de moda da
América Latina, onde apre-
senta suas criações até hoje.
Desde então, tornou-se refe-
rência em originalidade e ver-
satilidade. Tem como inspira-
ção os universos paralelos à
moda como a arte, a arquite-
tura, as religiões e outras cul-
turas.

PALESTRA INFLUÊNCIAS
JAPONESAS NA MODA -
ERIKA IKEZILI
QUANDO: 10 DE DEZEMBRO, ÀS 19H30
ONDE: ESPAÇO CULTURAL – FUNDAÇÃO

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

ENTRADA GRATUITA

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

DIVULGAÇÃO

Erika busca inspiração em universos paralelos à moda Em janeiro de 2005, Erila Ikezili estreou nas passarelas da SPFW

ORQUÍDEAS

Festival em Mogi antecipa a chegada do Verão
Para celebrar a estação

mais quente do ano, o Festival
de Orquídeas reunirá, até o
próximo dia 13, no Parque
Hana No Mori, uma vasta pro-
gramação de atividades para
quem aprecia a beleza das flo-
res na região considerada uma
das maiores produtoras nacio-
nais da espécie. Como cartão
de visita, Laelias purpuratas no
auge de sua floração em vari-
edades como trilabelo e
carnea, além de exposições
que apresentam as novidades
nas espécies Vanda, Dendro-
bium e Phalaenopsis e as pró-
ximas tendências de híbridos
desenvolvidas pelos produtores
parceiros do Orquidário Orien-
tal, responsável pela organiza-
ção do evento, que se repete
pelo menos outras três vezes
ao ano, sempre nas mudanças
de estações.

Mais do que a beleza natu-
ral das flores que caracteriza
o calor, o Festival de Verão
também coincide com o Natal
e as orquídeas representam
uma excelente opção para pre-
sentear. Há inúmeras opções,
ainda, em peças de artesana-
tos produzidas por artesãos lo-
cais, que aproveitam a data
para criar vários produtos com
temas natalinos para enfeitar
a sua casa ou também para dar
de presente para amigos e fa-
miliares.

Localizado na região da
Serra do Itapety, uma das mais
importantes reservas de mata
atlântica do Estado de São
Paulo, o Festival de Orquíde-
as de Verão oferece ainda a
oportunidade de um passeio
inesquecível de trator pela
área de produção das flores,
em contato direto com a natu-
reza. Os visitantes podem des-
frutar também de passeios pelo
jardim e pomar do Parque
Hana No Mori, que reúne vá-
rios tipos de árvores frutíferas.

Quem quiser, pode inclusi-
ve participar de um típico café
da manhã no campo, com com-
potas de doces, geleias e ou-
tras iguarias preparadas com
produtos cultivados no local. A
área da exposição oferece
também uma Praça de Ali-
mentação. E vale lembrar que
a região está incluída entre os
roteiros oferecidos pela cida-
de de Mogi das Cruzes em
parceria com o Governo do

Estado no programa “Trem
Turístico”, que percorre o tre-
cho entre a Capital e o Muni-
cípio em locomotivas especi-
ais e com guias especializados.

Cursos – E para quem dese-
ja saber mais sobre os cuida-
dos necessários para manter
as orquídeas sempre bonitas e
prontas para florescer, o Fes-
tival de Verão oferece cursos
gratuitos de cultivo das espé-
cies, que são ministrados às 13

e  às15 horas, sem necessida-
de de inscrição antecipada.

O Festival de Orquídeas de
Verão poderá ser visitado nos
dias 12 e 13 de dezembro, das 8
às 17 horas, com entrada e es-
tacionamento gratuitos. O even-
to é promovido pelo Orquidário
Oriental e conta com a partici-
pação de Nobile Flores, Orqui-
dácea, Orquidário Suzuki, Orchi-
land, Circuito Paulista de Orqui-
dófilos (CPO), Flora Sakamoto
e Editora Brasil Orquídeas.

Festival de Orquídeas reúne até domingo uma vasta programação para quem aprecia flores

FESTIVAL DE ORQUÍDEAS DE
VERÃO
DIAS 5 E 6 E 12 E 13 DE DEZEMBRO DE

2009
ABERTO DAS 8 ÀS 17 HORAS, COM ENTRA-
DA E ESTACIONAMENTO GRATUITOS

ESTRADA SÃO BENTO LAMBARI KM 27,
MOGI DAS CRUZES

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO NO

WWW.FESTIVALDEORQUIDEAS.COM.BR

Local oferece diversas opções de passeio e contato com a natureza
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MEIO AMBIENTE

“Toyota Trilhas da Natureza”
acontece neste sábado (12)

O governador do Estado de
São Paulo, José Serra, confir-
mou no último dia 3, a instala-
ção de uma fábrica da Hyundai
em Piracicaba. A notícia foi
dada pelo vice-presidente da
montadora coreana, Eui-Sun
Chung, em audiência no Palá-
cio dos Bandeirantes, em São
Paulo.

O governo do Estado e a
prefeitura de Piracicaba já tra-
balham na preparação do ter-
reno. A empresa entrou com o
pedido do licenciamento ambi-
ental, que deve ser expedido
até março de 2010.

“A Hyundai ampliou seu
plano de produção A previsão
é de que, até 2012, a empresa
produza 150 mil automóveis por
ano. São 600 milhões de dóla-
res só de investimento, mais de
1 bilhão de reais. Juntos, Esta-
do e prefeitura investirão mais
de R$ 50 milhões em infraes-
tura, para a fábrica poder fun-
cionar”, explicou Serra.

O governador também con-
firmou a parceria do Centro
Paula Souza, responsável pe-
las Fatecs e Etecs do Estado,
e a Hyundai, que juntos irão
qualificar mão-de-obra para a
produção de veículos. “Serão
gerados mais de 1.600 empre-
gos diretos. Imaginem a pros-
peridade econômica que isso
trará para a região de Piraci-
caba”, comentou o governador
José Serra.

Só a área da fabrica terá 1
milhão e 350 mil metros qua-
drados, 90 mil de área cons-
truída. “Uma fábrica deste
porte será elemento de estímu-
lo, de radiação da atividade
econômica”, afirmou.

Sobre a escolha de Piraci-
caba, o governador disse que
a cidade tem “boa infraestru-
tura, acesso fácil aos grandes
centro consumidores, boas es-
tradas e a participação da pre-
feitura local, que foi decisiva”,
completou

INVESTIMENTOS

Serra confirma fábrica da
Hyundai em Piracicaba

Serra se reuniu com o vice-presidente da montadora coreana

DIVULGAÇÃO

Uma grande festa marcou
a inauguração da nova loja da
Kyoto, em Brasília, considera-
da a maior concessionária da
América Latina, no último dia
26. Reunindo donos de conces-
sionárias e representantes da
diretoria da Toyota no Brasil,
como o gerente geral de ven-
das, Longino Morawski, e do
gerente de pós-vendas,
Evandro Maggio, a festa con-
tou ainda com a presença do
presidente da Toyota para o
Mercosul, Shozo Hasebe.

Destacando os princípios
éticos que norteiam o grupo,
Marcos Cruz, dono do grupo
Canopus, controladora da con-
cessionária, agradeceu os co-
laboradores, parceiros e clien-
tes. “Esta loja nasceu de um
sonho, mas foi preciso a cola-
boração de muitas pessoas
para torná-lo realidade”, afir-
mou. Começamos há 10 anos
com 10 funcionários, hoje já
são 300”, comemorou.

O presidente da Toyota,
Hasebe aproveitou a oportuni-
dade para destacar a importân-
cia de um investimento deste
porte por parte do grupo
Canopus em Brasília, que, se-
gundo ele é um dos mercados
mais importantes para a mon-
tadora no Brasil. “Estamos
otimizando a nossa rede de dis-
tribuidores nas grandes cida-
des, objetivando o crescimen-
to do nosso negócio”, afirmou.

O gerente geral de vendas,
Longino Morawski, também
destacou a parceria com a con-
cessionária. “A Kyoto aqui em
Brasília tem sido muito impor-
tante para os bons resultados
que a Toyota vem alcançan-
do. A qualificação de seus pro-
fissionais tem ajudado a fazer
da nossa rede uma referência
no mercado”, afirmou.

O evento - A solenidade
teve inicio com o plantio sim-
bólico de uma árvore do cer-
rado pelo diretor do grupo,
Marcos Roberto Cruz, e de-
mais diretores da montadora,
que também participaram do
ritual do saquê (foto). O ritual
consiste em usar um martelo
(Kizuchi) para romper um bar-
ril (Taru) cheio de saquê, e tem

a função de atrair boa sorte,
segundo os japoneses (foto).

Por último, foi realizado o
ritual do boneco japonês
Daruma, outra referência ao
ritual da sorte realizado no
evento de inauguração. Na
ocasião, Marcus Cruz foi con-
vidado a pintar um dos olhos
do boneco, que simboliza a re-
alização de um desejo (foto).
Uma apresentação de taikô
(tambores japoneses), com um
grupo de Taguatinga, deu con-
tinuidade ao evento, encantan-
do a todos. E para encerrar a
noite, a cantora brasiliense In-
diana Nomma, animou a todos
com seu repertório de jazz e
bossa nova.

A concessionária - Com um
terreno de 12 mil m², a nova
loja da Kyoto possui 5 mil m²
de área construída. Conta ain-
da com um espaço de 8 mil m²,
onde foi aproveitada uma área
de 3.8 mil m² para a constru-
ção de uma loja de veículos
seminovos.

A nova loja da Kyoto foi
construída com base na certi-
ficação ISO 14000, relativo
aos cuidados e precauções
com o meio ambiente. Dessa
forma, a loja reutiliza 70% de
toda água consumida por meio
de uma usina de reuso.

A Kyoto faz parte do Gru-
po Canopus, que detém seis
concessionárias Toyota no
Centro-Oeste e 12 concessio-
nárias de motos Honda em
vários estados do Norte e Cen-
tro-Oeste, e tem como princi-
pal acionista Marcos Roberto
Cruz.

VEÍCULOS

Toyota inaugura nova
concessionária em Brasília

AToyota, que tem como
um de seus principais
pilares o respeito pelo

meio ambiente, realiza neste
sábado (12), das 10h às 22h30,
na Avenida Aldino Pinotti, em
São Bernardo do Campo (SP),
o projeto “Toyota Trilhas da
Natureza”. O evento, que con-
ta com o apoio da Fundação
Toyota do Brasil, tem como
objetivo despertar o interesse
da população para a preserva-
ção socioambiental, por meio
de diversas atrações culturais
e oficinas educativas que en-
sinam sobre a preservação do
ecossistema. São esperadas
mais de 40 mil pessoas no “To-
yota Trilhas da Natureza”.

A entrada é gratuita.
Voltado para toda a família,

o “Toyota Trilhas da Natureza’
reforça o compromisso e a pre-
ocupação da empresa em pro-
mover cultura e educação
socioambiental, disseminando a
política de preservação e preo-
cupação com o meio ambien-
te. Por meio das atividades
interativas, a população poderá
ter contato e absorver impor-
tantes conceitos de sustentabi-
lidade”, afirma George Costa e
Silva, gerente de relações pú-
blicas da Toyota do Brasil.

Algumas oficinas ambien-
tais serão ministradas pela
Fundação SOS Mata Atlânti-
ca. Ao todo, serão 17 ativida-
des de educação, como ‘Ofi-
cina de Plantio’, ‘Jogo da Co-
leta Seletiva’, que educa o pú-
blico sobre a importância da
coleta seletiva e reutilização de
materiais, e ‘Teatro de Fanto-
ches Amigos da Mata’.  “Além
de ter contato com uma ma-
quete interativa que mostra o
processo de assoreamento dos
rios, a população poderá
aprender ainda, boas práticas
sobre o uso racional da água e
da energia elétrica”, comple-
menta Costa e Silva.

As crianças que preenche-

rem cupons distribuídos nas
oficinas, concorrerão a prêmi-
os como Bicicletas, MP3, sa-
colas com kits SOS, entre ou-
tros.

Atrações culturais, como o
espetáculo teatral ‘Vidinha –
as aventuras de uma gota
d’Água’, que tem como obje-
tivo conscientizar o público, e
convidá-lo a refletir, sobre a
importância do uso racional da
água, recurso natural em fase

de escassez é outro destaque
do evento.

Na parte musical, o públi-
co poderá curtir também as
bandas locais After Six e
Macaccos, bem como a “Or-
questra Toyota Trilhas da Na-
tureza”, criada especialmente
para o evento pelo maestro
German Wajnrot, um dos mais
conceituados músicos do Bra-
sil. A orquestra de 50 integran-
tes, que será regida pelo ma-
estro Walter Azevedo, tocará
um repertório diversificado,
com músicas como ‘Asa Bran-
ca’ (Luiz Gonzaga), ‘Garota de
Ipanema’ (Tom Jobim), ‘A
Festa’ (Ivete Sangalo), ‘Caça
e Caçador’ (Fábio Jr.) e ‘Ver-
dade’ (Zeca Pagodinho).

O encerramento do evento
ficará por conta do cantor Lulu
Santos, que fará um mega
show, cujo repertório será um
mix entre os inúmeros suces-
sos de sua carreira e músicas
do último CD LongPlay.

Toyota Trilhas da Natureza reforça o compromisso e preocupação da empresa com a natureza

DIVULGAÇÃO

“TOYOTA TRILHAS DA
NATUREZA”
QUANDO: 12 DE DEZEMBRO, DAS 10 ÀS

22H30
ONDE: AVENIDA ALDINO PINOTTI, PA-
RALELA A AV. PEREIRA BARRETO,EM SÃO

BERNARDO DO CAMPO (SP)
ENTRADA: GRATUITA

MAIS INFORMAÇÕES:
WWW.TRILHASDANATUREZA.COM.BR

INFRAESTRUTURA: COM ACESSO PARA DE-
FICIENTES, O LOCAL TERÁ COMPLETA INFRA-
ESTRUTURA PARA GARANTIR A DIVERSÃO E
O LAZER DE ADULTOS E CRIANÇAS. O EVEN-
TO CONTARÁ COM UMA EQUIPE DE 500
PESSOAS, ENTRE ELAS SEGURANÇAS, MÉDI-
COS, TÉCNICOS, CARREGADORES E PRODU-
TORES, BEM COMO RESPONSÁVEIS PELA LIM-
PEZA. ESTARÃO À DISPOSIÇÃO DOS PARTI-
CIPANTES BANHEIROS QUÍMICOS, AMBULA-
TÓRIO E UTI MÓVEL.
COMO CHEGAR:
DE SÃO PAULO: ANCHIETA / AV. LUCAS

NOGUEIRA GARCES / AV SENADOR VER-
GUEIRO;
DE DIADEMA: ANCHIETA / AV. PIRAPORI-
NHA / AV SENADOR VERGUEIRO;
DE SANTO ANDRÉ: AV. PEREIRA

BARRETO;
DE SÃO CAETANO: AV. D. PEDRO II /
AV. PEREIRA BARRETO;
DE SÃO BERNARDO: AV. SENADOR VER-
GUEIRO / R. JOSÉ VERSOLATO

Temas como violência, in-
tolerância e respeito aos direi-
tos humanos ligados ao públi-
co universitário serão desta-
que do encontro “Cidadania
Universitária - Um olhar so-
bre a paz”, promovido por jo-
vens universitários da região
central da cidade de São Pau-
lo integrantes da ONG Brasil
Soka Gakkai Internacional
(BSGI), vinculada à Organi-
zação das Nações Unidas
(ONU). O evento contará
com a palestra da presidente

CIDADANIA

BSGI promove encontro para discutir direitos humanos
da Comissão de Responsabi-
lidade Social da OAB-SP,
Dra. Sabrina Rodrigues San-
tos, que dará suas considera-
ções sobre a Proposta de Paz
“Rumo à Competição Huma-
nitária: Uma nova corrente na
história” do humanista Dai-
saku Ikeda entregue à ONU
em janeiro deste ano.

O evento, gratuito e dirigi-
do a professores e alunos do
ensino superior e interessados
no tema, acontece no próxi-
mo dia 12 de dezembro, às

10hs, no Auditório da BSGI em
São Paulo (Rua Tamandaré,
984 – Liberdade)

Sobre a BSGI  – A organi-
zação é a representante da
Soka Gakkai Internacional –
SGI no Brasil, que visa a pro-
moção de valores como a paz
e o respeito humano, por meio
de diversas atividades que
tem por meta a conscientiza-
ção das responsabilidades
para com a sociedade, com o
meio ambiente e com o futu-

ro do Planeta. O núcleo de
Estudantes da BSGI é com-
posto por cerca de 30 mil jo-
vens em todo o país.

CIDADANIA UNIVERSITÁRIA –
UM OLHAR SOBRE A PAZ.
QUANDO: 12 DE SETEMBRO (SÁBADO).
HORÁRIO: 9H45 (CREDENCIAMENTO) –
INÍCIO: 10 ÀS 12H

ONDE: RUA TAMANDARÉ, 984 –
LIBERDADE (PRÓXIMO METRÔ

VERGUEIRO)
INFORMAÇÕES: TEL. (11) 8633-5289
OU E-MAIL: IN_LEITE @YAHOO.COM.BR

NATAL E REVEILLON

Hikari realiza ações promocionais nos pontos-de-vendas para
promover produtos direcionados para ceias de fim de ano

A Hikari está reali-
zando várias ações
promocionais nos pon-
tos-de-venda para pro-
mover a lentilha e ou-
tros produtos específi-
cos para as ceias de
Natal e Reveillon, tais
como farofas prontas,
grão-de-bico e especi-
arias. A empresa mon-
tou terminais, pontas de
gôndola, espaços ex-
tras e mesas decora-
das em vários super-
mercados. “Trabalha-
mos em parceria com
nossos clientes sugerindo
ações para melhorar a exposi-
ção dos produtos. Também
estamos fazendo degustações
dos produtos da época em vá-
rios supermercados”, explica

Luiz Kurita, diretor comercial
da Hikari.

A empresa espera aumen-
tar as vendas de lentilha em
45% neste mês de dezembro.
Segundo Kurita, a cada ano as

vendas de lentilha crescem
consideravelmente no período
natalino. Isto porque o consu-
mo de pratos a base de lenti-
lha na ceia de Reveillon já vi-
rou tradição no Brasil.

Para as farofas prontas o
crescimento de vendas espe-
rado no mês de dezembro é
de 30%. As opções de faro-
fas da Hikari são: Tradicional,
Carne Seca, Light e Doce. A
Tradicional é apresentada em
duas versões: farinha de mi-
lho e farinha de mandioca. As
duas opções são indicadas
para acompanhar principal-
mente as carnes bovina e
suína. A Light é produzida com
farinha de mandioca e com-
bina com peixe e frango. Além
de baixo teor de gordura, a
farofa também não apresen-

ta pimenta. A Farofa com
Carne Seca, por sua vez, é
preparada com farinha de
mandioca em flocos, carne
seca e vários temperos balan-
ceados, que resultam em um
produto com textura e sabor
diferenciados. Já a Farofa
Doce é feita com farinha de
milho temperada e uva passa.

O alecrim é outro produto
que se destaca no final de ano
porque é indicado para
aromatizar receitas com car-
ne suína, tais como lombo e
pernil e também para receitas
de peixes. Para dezembro, a
expectativa é a de um cresci-
mento de vendas em torno de
8%. O grão de bico deve tam-
bém ter sua comercialização
incrementada no período em
torno de 15%.

Vendas de lentilhas crescem nessa época

DIVULGAÇÃO
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Liga Nipo-Brasileira homenageia
os melhores da temporada

TÊNIS DE MESA

ALiga Nipo-Brasileira
de Tênis de Mesa re-
alizou no último dia 5,

na Acrepa (Associação Cultu-
ral e Recreativa da Paulicéia),
em São Bernardo do Campo
(região do ABC paulista), ce-
rimônia para homenagear os
Melhores Atletas de 2009
(veja box). O evento contou
com a participação de dirigen-
tes da Liga (Mauro Ikeda,
Alfredo Souza, Marcos Yama-
da, Gilberto Murakami, Osmir
Tamura e Masaki Morita) e co-
laboradores, entre eles o de-
putado federal Walter Ihoshi
(DEM-SP) e o vereador Ushi-
taro Kamia (DEM) – que não
pode comparecer mas enviou
seu representante, Paulo Ogata
– além do presidente da
Acrepa, Yoshihiro Kanatani.

Estiveram presentes mais
de 400 pessoas, entre atletas,
dirigentes e convidados. Os 3
melhores colocados de 19 ca-
tegorias receberam presentes,
troféus, medalhas e diplomas.
Jessica Iseri, Rafaela Ferreira
e Rafael Torino foram contem-
plados com aparelhos de TV
ofertados por patrocinadores.

Segundo o diretor técnico
da Liga, Gilberto Murakami, o
balanço de 2009 foi “altamente

TORNEIO DO PIRA

Classe A
1º) Acrepa

(Luan, Lincon e Elzeario)
2º) Pira

(Rene, Makiuchi e Julio)
3º) Palmeiras

(Arnaldo, Eduardo e Danilo)
4º) Acenbo

(Fernando, João e Aldo)
Classe B

1º) Acrepa
(Vinicius, Leonardo e Matheus)

2º) Pira
(Roberto, Celso e Nozomu)

3º) Med Sta Casa
(Daniel, Hideo, Ricardo)

4º) Itaim Keiko
(Eloy, Ei=rick e Leonardo)

Classe C
1º) Pira

(Julio,Simas e Rafaela)
2º) Pira

(Durval,Fernando e Osvaldo)
3º) Lietuva

(Gabriel, Erick, Alexandre)
4º) Acenbo

(Felipe, Artur e Andre)
Classe D

1º) Pira
(Hugo, Bruno e Lucas)

2º) Kenzen
(Jessica, Felipe, Kenji)

3º) Pira
(Jacinta, Henrique, Pedro)

4º) Casa Verde
(Lucas, Leticia, Rafaela)

Pré-Pré Mirim Feminino: 1)
Bruna Takahashi (Acrepa), 2)
Luana Morita Saito (Itaquera),
3) Fernanda Kodama (Repre-
sa); Pré-Pré Mirim Mascu-
lino: 1) Rafael Torino (Itaque-
ra), 2) Eike Onodera
(Acrepa), 3) Bruno Daigo Ya-
mamoto(Piratininga); Pré-
Mirim Feminino: 1) Leticia
Nakada (Acrepa), 2) Allana
Lika Seino (Itaim Keiko), 3)
Jackeline Nakano (Itaquera);
Pré-Mirim Masculino: 1)
Matheus Shimoki (Acrepa), 2)
André Matsumura (Colônia),
3) Gustavo Nakagone (Itaim
Keiko); Mirim Feminino: 1)
Jessica Iseri (Ken Zen/Car-
rão), 2) Natalia Torino (Itaque-
ra), 3) Stela Melo (Ken Zen/
Carrão); Mirim Masculino:
1) Daniel Hoshi (Itaim Keiko),
2) Lucas Coppini (Bunka
SBC), 3) Victor KenjiTanaka
(Ateme); Infantil Feminino:
1) Lumi Matsumura (Colônia),
2) Sarah Yamamoto (Itaque-
ra), 3) Luana Cristina Ivo

(Daruma Taubaté); Infantil
Masculino: 1) Luan Anduta
(Acrepa), 2) Lucas Nascimen-
to (Kosmos), 3) Alexandre
Matsuda (Acrepa); Geral
Feminino: 1) Thamyres Mori
(Represa), 2) Rafaela Ferrei-
ra Xavier (Piratininga), 3)
Pamela  Neila Daruma (Tau-
baté); Juvenil Masculino: 1)
Mauro Thaira (Casa Verde), 2)
Wamberto Matsuda (Acrepa),
3) João M. L. Rodrigues
(Acenbo); Juventude Mas-
culino: 1) Daniel Sazo (Casa
Verde), 2) Felipe Fiori
Brunhara (Casa Verde), 3)
Casio Magario Kakihara (Liga
Vale do Ribeira); Adulto
Masculino: 1) Carlos Makiu-
chi (Piratininga), 2) Luis Lou-
renço (Bunkyo), 3) Eronildes
Matias (Casa Verde); Pré-
Ladies: 1) Marina Yoshie
Tasato Oyafuso (Casa Verde),
2) Eliane Avanso (Ipê), 3) Eliza
Ralickas (Represa); Pré-Sê-
nior: 1) Maurício Zanuto
(Bunka Sbc/Saúde), 2) Celso

Lam (Piratininga), 3) Marcelo
Sales Nonato (Showa);
Ladies: 1) Leiko Moribe (Nip-
pon), 2) Olga Uehara (Casa
Verde), 3) Taeko Ogaki
(Acebon); Senhores: 1) Flá-
vio Santos (Bunkyo), 2) Davi
Britslid Bevilaqua (Ateme), 3)
Ricardo Mendes (Pindamo-
nhangaba); Veteranos: 1)
Elzeario Menezes (Acrepa), 2)
Valmir Kazuhiro Kachiwazaki
(Casa Verde), 3) Renato
Domenech (Acrepa); Super-
Veteranos: 1) Décio Shikasho
(Itaim Iluminação), 2) Mikio
Kojima (Acrepa), 3) Luiz
Osiro (Acrepa); Elite: 1) Ro-
berto Yamamoto (Piratininga),
2) Mario Higuchi (Represa), 3)
Ricardo Issao Ito (Nipo Jundi-
aí)

CLUBES
Campeão: Associação Cultu-
ral Recreativa e Esportiva da
Paulicéia; Vice: Associação
Okinawa de Casa Verde; 3º)
Associação Cultural e Espor-
tiva Represa

Confira os três Melhores de 2009 da Liga Nipo-Brasileira

JUDÔ 2

Chiaki Ishii inaugura site
Primeiro medalhista do judô brasileiro em Olimpiadas, Chiaki
Ishii está com um site na internet. Na página, é possível co-
nhecer a história do judoca e de sua família.
Confira em http://www.judoishii.net/

JUDÔ

Brasil disputa Grand Slam de
Tóquio a partir desta sexta-feira

A seleção brasileira de judô
disputa a partir desta sexta-
feira (11) o Grand Slam de
Tóquio, no Japão, último tor-
neio do Circuito Mundial da
Federação Internacional de
Judô. O Grand Slam de Tóquio
terá a participação de 45 paí-
ses e 417 judocas. O Brasil
será representado por Felipe
Kitadai (-60kg), Leandro Cu-
nha (-66kg), Leandro Guilhei-
ro (-81kg), Hugo Pessanha
(-90kg), Luciano Corrêa
(-100kg), Leonardo Leite
(-100kg), Walter Santos
(+100kg), Sarah Menezes
(-48kg), Erika Miranda
(-52kg), Raquel Silva (-52kg),
Ketleyn Quadros (-57kg), Da-
nielli Yuri (-63kg), Mariana
Silva (-63kg), Mayra Aguiar
(-78kg) e Maria Suellen
(+78kg).

Segundo a programação da
organização do Grand Slam de
Tóquio, lutam na sexta-feira
(11) as categorias -60kg,
-66kg, -78kg e +78kg. No sá-
bado (12) competem -73kg,
-81kg, -90kg, -70kg e -63kg. Já
no domingo (13) entram no
tatame -100kg, +100kg, -57kg,
-52kg e -48kg.

O evento terá a participa-
ção de grandes nomes do judô
mundial, como o campeão olím-
pico Masato Uchishiba (JPN),

o campeão mundial Tsagaan-
baatar Khashbaatar (MGL) e
o também campeão mundial
Kyu-Won Lee (KOR). Entre
as mulheres, a colombiana
campeã mundial Yuri Alvear é
um dos destaques. Nos grand
slams não há repescagem e a
medalha de ouro equivale à 300
pontos no ranking mundial.

“Ainda preciso conhecer a
categoria internacionalmente e
será a minha primeira experi-
ência fora do país no meio-
médio. Foi um desafio que pro-
pus para mim e o Grand Slam
de Tóquio vai ser o parâmetro
para todo o trabalho que será
feito daqui em diante”, diz o
medalhista olímpico Leandro
Guilheiro.

Assim como Guilheiro, ou-
tros judocas buscam usar o
Grand Slam de Tóquio como
termômetro para os desafios
da temporada 2010.

“Este é o momento de pe-
gar experiência, saber como é
o estilo de lutar e descobrir o
caminho para conquistar os
pontos no ranking mundial.
Com certeza a expectativa é
boa para esta competição”,
afirma Mayra Aguiar, que
após subir do -70kg para -78kg
conquistou a medalha de bron-
ze no Campeonato Mundial
Sub 20.

Felipe Kitadai espera repetir bons resultados de Lisboa em Tóquio

DIVULGAÇÃO

Renato Araújo, téc-
nico do ginasta Diego
Hypólito, e Ricardo
Cintra, técnico da na-
dadora de maratonas
aquáticas Poliana Oki-
moto, foram escolhidos
pelo Comitê Olímpico
Brasileiro como os
melhores técnicos de
2009. O australiano
Brett Hawke, técnico
de César Cielo, rece-
berá homenagem es-
pecial do COB duran-
te a cerimônia do Prê-
mio Brasil Olímpico,
restrita a convidados,
que acontecerá dia 21,
no Maracanãzinho.

Nascido em 10 de novem-
bro de 1978, em São Paulo,
Ricardo foi nadador até 2003.
Como velocista, participou das
principais competições nacio-
nais e ainda em etapas da
Copa do Mundo de Natação
realizadas no Brasil.

Formado em Educação Fí-

sica, é técnico de natação des-
de 2004, quando começou a
treinar Poliana Okimoto, com
quem é casado há oito anos.
Foi ele quem incentivou a en-
trada da nadadora de piscina
nas provas de maratonas aquá-
ticas. Em 2005 ela participou
pela primeira vez da Traves-

PRÊMIO BRASIL OLÍMPICO

Marido e técnico de Poliana, Ricardo Cintra é um dos
escolhidos pelo COB como o  melhor técnico de 2009

Ricardo Cintra com Poliana Okimoto

DIVULGAÇÃO

sia dos Fortes, em Copacaba-
na, no Rio de Janeiro.

Vencedora da Travessia
dos Fortes, Poliana não parou
mais de competir nas marato-
nas e Ricardo Cintra foi o téc-
nico que a orientou na conquis-
ta do vice-campeonato mundi-
al, em Nápoles 2006, nas pro-
vas de 5 e 10 quilômetros; na
medalha de bronze dos Jogos
Pan-Americanos Rio 2007; na
medalha de bronze do Campe-
onato Mundial de Esportes
Aquáticos de Roma 2009 e na
conquista do título da Copa do
Mundo de Maratonas Aquáti-
cas da FINA 2009.

Além de Poliana, Ricardo

treina outros 40 nadadores em
Santos (SP), sendo 20 atletas
de base. “Meu início como téc-
nico também tem muito a ver
com a vontade de ajudar a
Poliana. Ela depositou confian-
ça em mim, pois sentia que meu
maior objetivo era dar o máxi-
mo para colaborar com seus
treinamentos. Hoje, fico feliz ao
ver que os jovens das divisões
de base já têm a Poliana como
referência. Tudo que não tive
como atleta, em termos de de-
dicação dos treinadores, procu-
ro passar para os meus alunos.
É uma honra receber essa pre-
miação do COB, a realização
de um sonho”, afirma.

positivo”. “Realizamos nove
etapas no decorrer do ano e em
cada uma conseguimos renir
entre 500 e 600 atletas. Além
disso, realizamos a Super Liga
em Registro e o Top 8, nossa
principal inovação em 2009 e
que consistiu em reunir os oito
melhores atletas de cada cate-
goria. Não sabíamos qual seria
a reação dos atletas, mas a
aceitação acabou sendo muito
boa”, explicou Murakami, an-
tecipando que a diretoria da Liga

deve se reunir o dia 14 de ja-
neiro para definir o calendário
de 2010.

Segundo Marcos Yamada,
uma das inovações para o pró-
ximo ano deve ser a implanta-
ção da Liga Nipo Interclubes,
com a participação dos melho-
res atletas de cada clube, com
partidas de ida e volta.

Torneio da Amizade do Pi-
ratininga – O tradicional
evento por equipes movimen-

tou das 8h30 às 21h30 o giná-
sio da Associação Cultural e
Esportiva Piratininga (na Zona
Oeste de São Paulo), que ano
que vem comemora 60 anos de
fundação. O presidente do Pi-
ratininga, Elzo Sigueta, saudou
todos os participantes e ofere-
ceu uma TV para ser sorteada
no último minuto, pois geral-
mente poucos prestigiam as
finais. O resultado foi ginásio
lotado até a entrega de prêmi-
os. Lucas Ricci foi o felizardo.

Um dos maiores mestres
vivos da atualidade na arte do
movimento integral e domínio
da ligação entre mente e cor-
po comemora seus 60 anos em
território brasileiro, no dia 12
de dezembro (sábado).

Nascido no Japão, é discí-
pulo direto de Koichi Tohei, o
principal discípulo de Morihei
Ueshiba (fundador do aikidô,
que o nomeou instrutor chefe)
primeira pessoa na História a
receber (o até hoje raríssimo)
10º dan – e isso com apenas
49 anos.

Kashiwaya Sensei conse-
guiu captar com muita profun-
didade os ensinamentos do
mestre e logo se destacou, sen-
do enviado ao Ocidente, onde
vive atualmente em Seattle
(EUA), representando-o nas
Américas há quase 30 anos.

O aikidô praticado por
Kashiwaya Sensei é baseado
no controle da energia Ki, que
permeia o universo, principal-
mente através dos exercícios
de respiração, que ele consi-
dera o pilar dos seus ensina-
mentos.

Discípulos de longa data
confirmam que Kashiwaya
sensei evoluiu de forma pro-
gressiva, manifestando sereni-
dade, calma e energia cada vez
maiores num corpo elegante,

flexivel e maleável, que ele
domina com a respiração e
calma interior “seishi”, ao fo-
calizar no lado positive das
coisas, incluindo oponentes.

Kashiwaya Sensei ressal-
ta que antes de tentar contro-
lar (ou mesmo interagir) outras
pessoas, precisamos enxergar
a nós mesmos de modo sere-
no. Este é o primeiro passo
para a Unidade com a Natu-
reza, que abrange o Todo: cal-
ma para entender a si mesmo,
fazer as coisas com calma e
atenção no que se está fazen-
do (presença de espírito) –
impulsividade/agressividade
nos traz problemas: é possível
conseguir o que se quer sem
destruir, conectando-se em
harmonia e sendo uno com o
objeto/pessoa com que/m es-
tivermos interagindo.

O objetivo maior do Ki
aikidô é interagir harmoniosa-
mente, sem espírito de compe-
tição, transformando adversá-
rios em aliados.

Nesta vinda ao Brasil,
Kashiwaya sensei transmitiu
seus ensinamentos em Curiti-
ba, Belo Horizonte e Rio de
Janeiro. Nos dias 11 e 12 es-
tará ministrando seminário em
Brasília e estará em São Pau-
lo até o dia 15 de dezembro.
(http://kashiwaya2009.blogspot.com/)

AIKIDÔ

Koichi Kashiwaya Sensei
comemora 60 anos no Brasil

Diretores da Liga Nipo-Brasileira com atletas na cerimônia que homenageou os Melhores de 2009

DIVULGAÇÃO

Koichi Kashiwaya é um dos maiores mestres vivos da atualidade

DIVULGAÇÃO
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Paranaense conquista o troféu
do “Nodojiman Latino 2009”

KARAOKÊ 2

Miss Nikkei 2009 prestigia
Kohaku da Liga Centro-Oeste

Dotada de uma beleza en-
cantadora, a piracicabana La-
rissa Romani Mizuhira, 19
anos, prestigiou o 2º Kohaku
Utagassen da Liga Centro-
Leste realizado dia 29 de no-
vembro, em Piracicaba, no te-
atro da Cosan – Indústria e
Comércio. Ela esteve no
Kohaku a convite de Pedro
Mizutani, vice-presidente da
Liga Centro-Oeste e presiden-
te da Cosan Açúcar e Álcool.

Eleita Miss Nikkei Brasil
2009 e Miss Festival do Japão
2009,  Larissa  foi a vencedo-
ra e coroada por Kenji Yamai,
ator da Escolinha Muito Lou-
ca da Band e apresentador do
Concurso.

Larissa sempre gostou de
desfilar e ser modelo. Traba-
lhou em uma agência de mo-
delo e já morou em São Paulo
por motivos profissionais. No

Esporte gosta de natação e
como lazer, samba e pagode.
Além de Miss, já foi Musa
Verão em 2008 e Rainha do
Carnaval de Piracicaba neste
ano, no Clube Cristovão
Colombo. Depois destes con-
cursos, vêm participando de
diversos eventos da Colônia
Japonesa.

A sua mãe Silvia Regina
Romani Mizuhira e seu pai
Atio Mizuhira são os grandes
incentivadores nesta sua cami-
nhada.

Elegância, beleza, desenvol-
tura e simpatia. Esses foram
os critérios para a escolha da
mais bela Nikkey do Brasil. A
seleção foi bem criteriosa e
séria. Participaram 12 estados
brasileiros, num total de 28
candidatas descendentes de
japoneses.

(Célia Kataoka)

DIVULGAÇÃO

Piracicabana Larissa Mizuhira prestigiou o Kohaku Utagassen

Olondrinense André
Matsumoto foi o gran-
de vencedor do con-

curso “Nodojiman Latino”.
Realizado no dia 29 de novem-
bro, em Aichi, o evento é pro-
movido pela NHK, a TV esta-
tal japonesa, e, como o próprio
nome sugere, voltado para os
descendentes da América La-
tina que vivem no Japão e para
as pessoas que tenham algu-
ma afinidade com esses paí-
ses. O programa deve ser
apresentado na TV ainda este
mês ou no começo de janeiro
de 2010.

André, de 29 anos, interpre-
tou “Arigatou Kansha”, de
Konegazawa Shouji. “É uma
música que fala sobre gratidão;
gratidão às pessoas que encon-
tramos em nossas vidas, que
as aborrecemos e que as pre-
ocupamos. Ou seja, é um agra-
decimento aos pais, irmão e
amigos que nos apoiaram,
apóiam e sempre apoiarão du-
rante nossa jornada da vida”,
explicou André em e-mail en-
viado ao Jornal Nippak.

Há três anos em Toyoha-
shi – foi com a namorada aju-
dar a estruturar um empresa
de frios de um casal de ami-
gos de Londrina – André é o
caçula de três irmãos do casal
Aldo Matsumoto e Maria
Hayako Tanaka Matsumoto –
Luciano, o mais velho, é enge-
nheiro de computação, e
Vander, o do meio, é médico
anestesista. Conta que para
chegar à grande final, que reu-
niu os 8 melhores candidatos
– sendo 5 nipo-brasileiros –
teve que enfrentar um longo
caminho.

A seleção é baseada no
vídeo enviado e nas respostas
às perguntas da ficha de ins-
crição, encerrada no dia 27 de
agosto. Um mês depois, reali-
zaram um primeiro contato te-
lefônico, “provavelmente para
checar a veracidade dos da-
dos enviados e tirar algumas
dúvidas”. No dia 12 de outu-
bro, o diretor do programa en-
trou em contato por telefone
para informar que após a aná-
lise do material enviado, André
havia sido escolhido para par-
ticipar da final.

Uma surpresa, admite, para
quem até então nunca havia
cantado em concursos “nem
em qualquer outro tipo de
evento no Japão”.

Nada mal, para quem co-
meçou a cantar aos 11 anos
por influência dos irmãos mais
velhos. “Desde então fiz au-
las de canto e técnica vocal
na Mity Escola de Karaokê,
em Londrina, mas já estava
uns cinco anos parado”, co-
menta André, afirmando que
indentifica-se mais com o es-
tilo new enka, mas também
costuma se arriscar no pop.

Segundo ele, “é impossível
descrever em palavras a sen-
sação de vencer o Latino No-
dojiman 2009”. “Eu já me con-
siderava vitorioso e satisfeito
pelo simples fato de poder
participar do programa, ven-
cer foi um complemento es-
pecial à minha felicidade”, in-
formou ele no e-mail, acres-
centando que eventos como o
Nodojiman Latino “são de
extrema importância para os

brasileiros/latinos, ainda mais
sendo uma iniciativa vinda da
própria NHK, a televisão ge-
nuinamente japonesa e de
maior expressão no país, re-
conhecendo e incentivando
nós brasileiros/latinos que re-
presentamos a terceira maior
comunidade estrangeira resi-
dente no Japão”. “E uma
oportunidade única de poder
mostrar ao povo japonês o
lado humano e artístico tão sin-
gular que nós brasileiros te-
mos”, comentou André, lem-
brando que, no Brasil, costu-
mava participar concursos lo-
cais, estaduais e nacionais de
canção japonesa, mas não
costumava obter resultados
expressivos.

Conquista mais importan-
te – Do lado de cá, a vitória
de André também pegou seus
pais de surpresa. “No Brasil,
ele já participava de concur-
sos ao lado dos irmãos, mas
sempre como hobby. Não es-
perávamos que ele fosse se

sair tão bem num concurso
cujo nível é muito elevado”,
disse dona Maria Hayako por
telefone, de Londrina, ao Jor-
nal Nippak. “Sem dúvida,
essa foi a conquista mais im-
portante dele”, disse a mãe,
revelando que em janeiro o fi-
lho retornará ao Brasil em de-
finitivo para dar continuidade
a sua carreira de engenheiro
elétrico.
(Aldo Shiguti, com o site
Portal Web News)
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André Matsumoto com o troféu do Nodojiman Latino 2009: supresa para ele e para a família

O Instituto NAK do Barsil
realizará no próximo dia 13, a
partir das 9 horas, no Grande
Auditório do Bunkyo (Socieda-
de Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência Social),
o 2º INB Kohaku Utagassen.
Cada equipe será formada por
35 cantores entre jovens, adul-
tos e veteranos de cidades
como Sorocaba, Bauru, Pira-
cicaba, Campinas e Jundiaí,
além do Paraná.

A equipe feminina terá
como capitã a jovem Mari Ni-
shimura, e a equipe masculi-
na, o também jovem Toshiaki
Yoshikawa. A apresentadora
principal será a Lúcia Ikawa.
O fechamento do evento ocor-
rerá com Mary Hasunuma e
Pedro Mizutani, representan-
do, respectivamente, a equipe

feminina e masculina.
Haverá também as apre-

sentações de músicas folclóri-
cas japonesas representando
Nihon Kyoukai, do presidente
Sakuraniwa Kitaro, e da Kyodo
Minyo Kyoukai, do presidente
Tadashi Yokoyama. Como
atrações especiais, estão pro-
gramadas apresentações das
principais alunas de danças tí-
picas japonesas da Escola
Fujimaryu, dirigida por Fujima
Yoshinojo. O acompanhamen-
to estará a cargo da NAK
Band.

Para compor o corpo de
jurados, conforme nos anos
anteriores, foram convidados
um representante do Consula-
do Geral do Japão e personali-
dades de destaques em várias
atividades, especialmente da

nikkei
Destaque ainda para a par-

ticipação especial da Jane e
Pamela Ashihara (mãe e fi-
lha). Jane conquistou o prêmio
Grand Prixdo 21º Nihon
Amateur Kayosai realizado
pela Nihon Amateur Kayo
Renmei. Já Pámela foi esco-
lhida neste ano pelo Instituto
Nak do Brasil, como represen-
tante do Brasil no 26º  Nihon
Amateur Kayosai, a ser reali-
zado em maio de 2010, em
Tóquio.

2º INB KOUHAKU UTAGASSEN
QUANDO: DIA 13 DE DEZEMBRO, A PARTIR

DAS 9 HORAS

ONDE: GRANDE AUDITÓRIO DO BUNKYO

(RUA SÃO JOAQUIM, 381)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/2275-8277
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2º INB Kohaku Utagassen espera mil
visitantes no Bunkyo neste domingo


