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Em visita de três dias ao
Brasil, o ministro da
Agricultura, Silvicultura

e Pesca do Japão, Shoichi
Nakagawa, se impressionou
com a capacidade produtiva de
álcool do País, mas não confir-
mou ainda um acordo oficial
para negociar as importações
do etanol brasileiro pelo gover-
no japonês. O político, que che-
gou em São Paulo no dia 3
(quarta-feira passada), cumpriu
programação intensa até a sex-
ta, quando deu entrevista cole-
tiva no final do dia à imprensa,
com ajuda do tradutor Masato
Ninomiya, na suíte do hotel em
que estava hospedado.

Não se encontrou com Lula
– a agenda do presidente não
permitiu, devido a viagem à
Argentina –, nem com o mi-
nistro das Relações Exteriores,
Celso Amorim. Mas com este
conversou por telefone por
mais de meia hora, antes da
entrevista. Com ele, “pudemos
só agora trocar informações
importantes sobre o comércio
dos dois países e o centenário
no que concerne a edificar as
questões das relações bilate-
rais pelo Lula e pelo primeiro-
ministro [Junichiro] Koizumi”,
disse. “Após assumir a pasta
do Ministério da Agricultura, o
Roberto Rodrigues me convi-
dou para vir ao Brasil. Como
estive em Genebra, na Roda-
da de Doha da OMC [Organi-
zação Mundial do Comércio],
resolvi esticar a viagem.”

No segundo dia, foi a Bra-
sília. “Fui recebido pelo minis-
tro Furlan [Luiz Fernando, do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior], e pude-
mos trocar opiniões sobre as
relações entre Brasil e Japão,
a questão da importação do
etanol e outros interesses.”

Ele enumerou as razões para
que o governo japonês se inte-
resse na aquisição do etanol, que
há possibilidade de ser mistura-
do à gasolina japonesa em até
10%. No seu terceiro dia, viajou
até Pradópolis, em companhia do
ministro da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, Roberto
Rodrigues, para conhecer a
Usina São Martinho. “A plan-
tação de cana impressiona bas-
tante. O Japão é um país sem
recursos energéticos e é obri-
gado a importar do mundo todo.
Começamos finalmente as dis-

TAIKÔ

Setsuo Kinoshita promove
workshop visando centenário

O professor de taikô
Setsuo Kinoshita, fundador
do Setsuo Kinoshita Taiko
Group e Wadaiko Sho, realiza
hoje, das 20h às 22h, um
workshop introdutório sobre
a prática do tambor japonês.
A finalidade é aumentar o
número de músicos que quei-
ram participar das apresen-
tações e projetos da equipe.

“O curso existe desde
1999, mas desta vez vamos
dar início ao projeto do cen-
tenário e precisamos de mais
pessoas para nos integrar”,
aponta o professor, dizendo
que seu grupo foi convidado
pela Associação para Come-
moração do Centenário da
Imigração Japonesa no Bra-
sil entre muitos outros, para
o grande desfile que acon-
tecerá no Anhembi, em ju-
nho de 2008.

Ele lembra que a única
restrição é o candidato mo-
rar no município de São Pau-
lo. A exigência foi adotada
após ter observado que mui-
tos participantes, quando
moram em outras cidades ou
até mesmo na Zona Oeste,
têm dificuldade em acompa-
nhar os treinos, devido à dis-
tância. Idade e descendên-
cia não são problemas, o que
pesa é o interesse. Como

explicou Kinoshita, é impor-
tante recrutar nikkeis para
que recuperem suas raízes,
e não-nikkeis para mostrá-
los uma nova cultura.

O curso básico que minis-
tra durante a semana – re-
vezando turmas de segunda
a sexta –, na Vila Mariana,
reúne pessoas de 8 a 60 anos,
em busca de atividade físi-
ca, por gostar de shows ou
para se profissionalizar em
artes musicais. O estilo de
taikô de Kinoshita segue ca-
racterísticas de Kansai, em
Osaka, pelo intercâmbio com
os professores da região.

É necessário confirmar
participação no workshop, já
que as vagas são limitadas.
Os interessados devem ligar
para o telefone 11/8132-9905
ou mandar um e-mail
(workshop@taiko.com.br)
informando os seguintes da-
dos: nome completo, região
de residência, telefone para
contato e e-mail. A taxa é R$
25,00 e o endereço da Asso-
ciação Akita Kenjin do Bra-
sil, onde acontece o curso, é
Av. Lins de Vasconcelos,
3.390 (próximo ao Metrô Vila
Mariana). Pede-se que o
candidato compareça com
roupa confortável para exer-
cícios físicos.

Objetivo é recrutar músicos para novos projetos da equipe

DIVULGAÇÃO

AGRICULTURA

Ministro japonês visita usina de álcool e
se impressiona com capacidade do Brasil

JORNAL DO NIKKEY

cussões, pesquisas e experi-
mentos e fala-se na produção
em larga escala do Brasil, que
já trata o álcool como energia
sustentável, o que é admirável.
A usina que visitamos tem ca-
pacidade para produzir 7 mi-
lhões de tonelada de álcool, e é
um exemplo de empreendimen-
to que faz utilização da cana,
que é uma fonte renovável de
recursos energéticos com pre-
ocupação ambiental.” Um ter-
ceiro ponto que destacou foi a
grande extensão cultivável do
Brasil e sua quantidade de usi-
nas, o que possibilita aumento
na produção. “Isso contribui
para o consumo do álcool, que
certamente o Japão vai adqui-
rir.” Perguntado novamente
quando o convênio poderia ser
firmado, disse, no entanto, que
o assunto “não é da alçada do
Ministério da Agricultura”.

Futebol - Shoichi Nakagawa
falou ainda sobre o mercado
de produção agrícola japonês
e a contribuição que os imi-
grantes deram ao Brasil nes-
sa área, “e para nós isso é
muito satisfatório”, além da
paixão que tem pelo futebol.
No dia em que desembarcou,
foi ao Morumbi ver o clássico
São Paulo e Palmeiras, jogo
válido pela Libertadores da
América, e afirmou de bom
humor que “pude satisfazer
um sonho”, dando impressões
como “achei interessante ou-
vir a torcida, diferente da ja-
ponesa, até o juiz corre risco
de vida e o estádio parece tre-
mer”. E ainda brincou: “No
meio de tantas faixas, tinha
uma bandeira japonesa, mas
acho que não era em minha
homenagem.”

Outros compromissos de
Nakagawa foram a recepção
na Associação Hokkaido de
Cultura e Assistência, “um
motivo de grande honra e
emoção, e fiquei sabendo que
daqui a dois anos haverá o
centenário e me prontifiquei
a ajudar nas comemorações”,
as visitas ao monumento em
homenagem aos pioneiros da
imigração, no Parque do Ibi-
rapuera, e ao Museu Históri-
co da Imigração Japonesa no
Brasil e o encontro com mem-
bros da Câmara de Comér-
cio e Indústria Japonesa do
Brasil.

(Cíntia Yamashiro)

O diretor do Departamento
Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico e Emprego da
Prefeitura de Registro, Manoel
Chikaoka, acompanhou uma
comitiva do município que par-
ticipou da 27ª Aviestur, tradicio-
nal feira de turismo realizada no
início deste mês em Águas de
Lindóia. O evento é promovido
pela Associação dos Agentes
de Viagem do Interior do Esta-
do de São Paulo, e na ocasião
aconteceu um show do Grupo
Minyo Yamato do Bunkyo de
Registro e foi apresentado o
Roteiro Cultural da Imigração
Japonesa.

Segundo Manoel Chikaoka,
o secretário de Turismo, Fer-
nando Longo, disponibilizou
um estande de 300 metros qua-
drados para que cada uma das
oito macroregiões de turismo
em que foram divididas o Es-
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Grupo Minyo Yamato do Bunkyo
participa de feira de turismo

tado pudessem divulgar o seu
potencial turístico para um pú-
blico, o do interior de São Pau-
lo, considerado um dos maio-
res emissores de turistas do
Brasil. Registro faz parte da
Vertente Oceânica Sul, que
engloba os 23 municípios en-
tre Bertioga e Barra do Turvo
e o Roteiro da Imigração Ja-
ponesa fez muito sucesso du-
rante a feira.

Cerca de 20 integrantes do
Grupo Minyo Yamato do Bun-
kyo de Registro foi convida-
do pela Secretaria de Turis-
mo para apresentar as ativi-
dades desenvolvidas no muni-
cípio, como o taikô e o shami-
sen, instrumento de cordas,
coordenados pelos professo-
res Tsutomu Yamagushi e
Tizuko Yoshida, conseguindo
chamar a atenção de todos
que visitaram a feira.

A questão social, que en-
volve o atendimento aos me-
nores de rua e o tratamento
para dependentes químicos, e
o desenvolvimento regional
foram os principais temas de-
batidos durante a reunião or-
dinária da Associação dos
Municípios do Alto Tietê
(Amat). O encontro foi reali-
zado nesta segunda-feira (8),
na Associação Cultural de
Suzano.

A meta da Amat é desen-
volver uma ação regional para
tirar os menores das ruas e
reintegrá-los à família e à so-
ciedade. “O trabalho conjunto
entre os municípios é importan-
te porque muitas crianças mi-
gram de uma cidade para ou-
tra, embora em Mogi, traba-
lhando em parceria com enti-
dades sociais, praticamente
conseguimos eliminar este pro-
blema”, assinala o prefeito
Junji Abe, presidente da enti-
dade.

Em relação aos dependen-
tes químicos, os prefeitos, por
sugestão do chefe do Executi-
vo de Suzano, Marcelo Cândi-
do, decidiram incluir o apoio do
Estado na implantação de uma
unidade modelo na região na
pauta de uma futura reunião
com o governador Cláudio
Lembo.

Sobre a audiência, Junji Abe

ALTO TIETÊ

Amat discute políticas sociais e
de desenvolvimento

destacou que o encontro vai
atualizar as questões acerta-
das com o então governador
Geraldo Alckmin em outubro
do ano passado. Na ocasião,
uma série de benefícios foi li-
berada pelo Estado para a re-
gião do Alto Tietê. “Algumas
questões já avançaram bastan-
te, outras, principalmente em
áreas em que houve mudança
de secretários, vamos pedir ao
governador que agilize o anda-
mento”, acentua Abe.

Os prefeitos da Amat tam-
bém decidiram realizar o 1º
Encontro para o Desenvolvi-
mento do Alto Tietê. Marcado
para o dia 10 de junho, na ci-
dade de Suzano, o evento vai
abordar a adoção de políticas
de curto e médio prazos que
podem desencadear o proces-
so de crescimento da região.

Além de Junji Abe, também
participaram do encontro os
prefeitos de Suzano, Marcelo
Cândido; de Salesópolis, Bene-
dito Rafael; Biritiba Mirim,
Roberto Pereira da Silva, o
Jacaré; Guararema, André
Luiz do Prado; Poá, Roberto
Marques; Ferraz de Vascon-
celos, Jorge Abissanra; Itaqua-
quecetuba, Armando da Far-
mácia; Arujá, Genésio Severi-
no da Silva; além de represen-
tantes de Santa Isabel e de
Guarulhos.

Suzano sediou encontro que reuniu prefeitos da região
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A Liga Nipo-Brasileira de
Volleyball patrocinou a parti-
cipação de um combinado de
atletas da Associação Cultu-
ral e Esportiva Tucuruvi, As-
sociação Cultural e Esporti-
va Piratininga, Coopercotia
Atlético Clube e Associação
Cultural e Esportiva Nipo-
Brasileira de Osasco, para
participar do 2º Torneio Inte-
gração, promovido pela
Adec (Associação Dra-
cenense de Esporte e Cultu-
ra) no feriado de 1º de maio.
Participaram quatro equipes
de São Paulo, duas de Jun-
queirópolis e duas de
Dracena. Também foram re-
alizados amistosos com as
categorias principais de São
Paulo e Junqueirópolis antes
das finais dos jogos.

O resultado final apontou
as equipes de Junqueirópolis
como campeãs das categori-
as masculina e feminina,
Dracena como vice e São
Paulo como terceiro coloca-
do. Nos amistosos dos adul-
tos masculino e feminino as
equipes de São Paulo fizeram
3 sets a 0 nos dois jogos.

No feminino, o destaque
ficou por conta da atleta
Michela Sayuri Tsuda e no
masculino, Eiti Honda, ambos
de São Paulo. Alessandra e
Tiago de Junqueirópolis rece-
beram o prêmio de Melhor
Atleta.

Com este torneio equipes
da Região da Alta Paulista
passam a integrar o circuito
nacional intercolonial de vô-

lei da Liga Nipo-Brasileira. Já
integram o circuito delega-
ções de Brasília, Curitiba,
Londrina, Santos e  Campi-
nas, 18 entidades de São
Paulo e Grande São Paulo.

Centenário - O prefeito de
Dracena, Élzio Stelato Junior,
garantiu a criação de uma co-
missão executiva municipal
para comemoração do cen-
tenário da imigração japone-
sa no município. Segundo o
presidente da Liga, Yoshio
Imaizumi, além das homena-
gens a serem prestadas às
destacadas personalidades
que contribuíram para o de-
senvolvimento do relaciona-
mento nipo-brasileiro e prin-
cipalmente pela contribuição
da comunidade para a cida-
de, a idéia é propor a cons-
trução de um monumento em
homenagem aos imigrantes.

Imaizumi informou ainda
que Stelato está preparando
uma reunião com os 30 pre-
feitos da Associação dos
Municípios da Alta Paulista
com o objetivo de estimular
a criação de comissões exe-
cutivas municipais para co-
memoração do centenário da
imigração japonesa em todos
os municípios integrantes da
Associação. A idéia seria
formatar um evento regional
de grande porte, de promo-
ção da Associação dos Mu-
nicípios da Alta Paulista, com
as diversas associações nipo-
brasileiras das regiões envol-
vidas.

VÔLEI

Alta Paulista integra Liga Nipo-
Brasileira no circuito nacional

O Consulado Geral do Ja-
pão em São Paulo realiza hoje,
em parceria com o Centro de
Estudos Japoneses da
FFLCH-Usp e com a Abmon
(Associação dos Bolsistas do
Governo Japonês), uma pales-
tra sobre a Bolsa de Pesquisa
Mext (Monbukagakusho - Mi-
nistério da Educação, Cul-
tura, Esportes, Ciência e Tec-
nologia) do Governo do Japão
oferecida a brasileiros.

A orientação acontece a
partir das 15 horas na Casa da
Cultura Japonesa, na Usp, e o
objetivo é esclarecer as dúvi-
das sobre o processo de sele-
ção e o programa, enfatizando
o de Pós-Graduação, mas
abordando também as bolsas

de Treinamento para Profes-
sores do Ensino Fundamental
e Médio, de Língua e Cultura
Japonesa, de Graduação, de
Escola Técnica Superior, de
Curso Profissionalizante e so-
bre o JET Programme.

A bolsa Mext, que recruta
brasileiros de até 34 anos e in-
teressados em realizar pesqui-
sa no Japão em sua área de
formação, recebe inscrições
até o dia 26 de maio. Mais in-
formações podem ser obtidas
pelo site www.sp.br.emb-
j a p a n . g o . j p / p o r t u g u e s /
pestudo.htm ou pelo telefone
11/3254-0100. A casa da Cul-
tura Japonesa fica na Av. Prof.
Lineu Prestes, 159, Cidade
Universitária, São Paulo.

BOLSAS DE ESTUDO

Consulado realiza hoje tarde de
orientação do Monbukagakusho

Nakagawa (à esq.) afirmou que Japão irá adquirir etanol brasileiro
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jornaldonikkey@yahoo.com.br

com o título Estágio.

A São Ricardo, associação que ajuda anualmente diversas entidades, realizou no dia 2 de maio
seu chá beneficente anual. O evento reuniu centenas de mulheres para um delicioso chá da tarde
no Buffet Rosa Rosarvm. Durante o evento, foram feitos diversos sorteios, inclusive de um
quadro do pintor Yugo Mabe.

1: Elisa Isobata, a apresentadora Maria João
Abujamra e Aracy Abbbud  2: Em pé: Kimiko
Yatabe, Cida Nakamura e Alice Mano. Sentadas:
Helena Hirama, Anália Kita, Shigueko Aoyama,
Kinuko Iwata e Helena Ueno  3: Em pé: Kimiko
Yoshimura, Amélia Watanabe e Conceição Yoshio.
Sentadas: Yasuko Miyazaki, Mary Sato e Regina
Shimoide  4: Taeko Ohara, Akiko Sasaki e Emiko
Omae  5: Yoko Morimoto, Dulce Fujishita e Miwako
Hikita  6: Miyako Nimura, Miki Kojima, Midori
Shisa e Mayumi Watanabe  7: Metilde Makiyama,
Marina Nakaya e Adelaide Koshita  8: Miyako
Takeda, Tatiane Fukada, Márcia Fukada e Lourdes Yamauchi  9: Kumiko Izaki, Sayoko Shimada e
Katsuko Hiraki  10: Em pé: Luiza Isobata, Ayako Taira, Kazue Shiba, Hiroko Funabashi e Lucia Takano.
Sentadas: Zenaide Sonobe, Gloria Kubo e Keiko Akimoto  11: Izumi Yamagata, Adelina Villela e Ana
Yamagata  12: Mika Sato e Chigusa Ishii  13: Ana Yocida e Ruth Takaoka

No dia 24 de abril, o Soho Cabeleireiros promoveu uma noite inesquecível na Vila Über, casa de
eventos localizada na Vila Olímpia. Desde a noite foram apresentadas interpretações das novas
tendências em cortes, colorações e estilos de cabelos elaborados pela equipe Soho Creator. Com
o tema Elegância Urbana, modelos masculinos e femininos desfilaram cortes e penteados adap-
tados para cada fase do dia. Após o desfile, foi servido um coquetel para os convidados, que
prestigiaram o trabalho e a performance dos hair stylists da rede.

1: Kazuo Wakabayashi, Hideaki Iijima e Yutaka Toyota  2: Modelos Soho

Anualmente Tereza Kaneko
realiza em sua residência, nos
Parques dos Príncipes, em São
Paulo, um bazar beneficente em
que reúne muitos amigos, sem-
pre com muita comida e voluntá-
rios para ajudar uma entidade que
atende crianças com câncer.
Este ano, o evento aconteceu no
ultimo domingo, 7 de maio.

Margarida Yoshihiro, Emiko
Yamane, Tereza Kaneko e Tomoe
Yokota

O vereador paulistano William
Woo e sua esposa, Cristina Woo,
foram recebidos no Hotel Grand
Hyatt pela Sua Santidade Tenzin
Gyatso, 14º Dalai Lama que este-
ve em São Paulo em sua terceira
visita ao Brasil. Woo relatou o
momento político no País e tam-
bém a sua origem asiática de mãe
japonesa e pai chinês, além de sua
atuação juntamente a todas as co-
munidades asiáticas e brasileira,
sobre a qual Dalai Lama comen-
tou representar a harmonia entre
os povos que ele defende.

DIVULGAÇÃO

Aconteceu de 29 de abril a 1º de maio a Revi 2006, 6º Fórum Nacional dos Jovens das Entidades.
O tema deste ano foi responsabilidade social. O fórum aconteceu no Centro Kokushikan Daiga-
ku, no município de São Roque, e foi organizado pelo Seinen Bunkyo, que conseguiu reunir desta
vez cerca de 100 jovens.

1: Issamu Matsuo, Luiz Fernando Silva, presidente do Seinen Bunkyo, e Kokei Uehara, presidente do

Bunkyo  2: General Akira Obara, Chieko Aoki, Miltin Nakamura e Sumico Hirose  3: Alessandra

Arakaki, Daniel Suzuki, Marcos Kakuno e Renato Igarashi  4: Érika Kurihara  5: Marcos Kakuno,

Edwin Hasegawa, Sayuri Miyamoto, Marcio Kakuno, Jimmy Iju, Luiz Fernando Rosa da Silva, Diogo

Ishigami e Karina Ishizaki  6: Participantes da Revi 2006


