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COMUNIDADE

DEKASSEGUIS

Uma nova associação pode estar surgindo.
E de “apoio” ao centenário e ao Bunkyo
JORNAL DO NIKKEY

A

semente foi lançada.
Por enquanto, a constituição da Associação
“Ki-no-Kai” está apenas no
papel. Mas pode se tornar realidade. A afirmação é do diretor do Centro Brasileiro de
Língua Japonesa, Yuho Morokawa, um dos que encabeçam
o manifesto para a criação da
nova entidade.
Morokawa, que esteve em
visita à redação do Jornal do
Nikkey na última terça-feira
acompanhado de Ritsuko
Saito, Hachiro Sato e Keizo
Tokuriki, foi um dos membros
da chapa do candidato derrotado à presidência do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa), Hiromi Tani, ao
lado do próprio Tokuriki. Por
sinal, o próprio Tani integra a
lista, que traz ainda nomes
como Yasuhiro Aida, Kenichi
Kaneko, Hiroshi Komori,
Koichiro Maki, Kazuhiro
Takagi, Katsuhide Itagaki,
Akio Koyama, Hachiro
Nagayama e Keiji Okuyama –
que também compuseram a
chapa Tani –, além de Kenji
Inoue, Sumi Nakamura,
Hisashi Suzuki, Yutaka Toyota, Teruo Hamada, Takako
Karube, Pedro Mohri, Keizo
Nagatomo, Saburo Sakawa e
Mitsuharu Yamada.
Segundo Morokawa, a presença de alguns nomes é apenas uma coincidência. “Estamos convidando mais pessoas
que estejam interessadas em
discutir os problemas da comunidade”. Diz o manifesto da
eventual futura entidade que:
a) “reconhecemos a existência de um enorme potencial
sócio-econômico e cultural
entre os nikkeis radicados em
todo território brasileiro, entretanto, suas forças estão dispersas, faltando união global dos
nipo-brasileiros, e as entidades
representativas deve haver
(sic) muito mais forças e
abrangências, condizente com
a força total dos nikkeis brasileiros”; b) “sentimos que a sociedade nipo-brasileira passa
por uma fase de transição de
“isseis” japoneses para os “nisseis” e “sanseis” nipo-brasilei-
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ros, gerando alguns desentendimentos que devem ser sanados promovendo um diálogo
mais franco e profundo”; c)
“verificando que os numerosos
nipo-brasileiros estão perdendo as suas identidades, principalmente os bons legados deixados pelos imigrantes pioneiros e a cultura japonesa que
devem ser preservadas e praticadas pelos descendentes a
fim de formar bons cidadãos
brasileiros”; d) “a comunidade nikkei tem formado uma
comissão organizadora, desde
o ano de 2002, visando grandes festividades no ano comemorativo do centenário da imigração japonesa no Brasil em
2008, esta comissão alterada
para Associação para Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil
merece maior apoio da comunidade nikkei para ter uma organização mais fortalecida.
Sobre a constituição da associação, o manifesto explica
que entre os objetivos da “Kino-Kai”, “cujo significado é
uma associação de árvores”,
estão o de “criar um ambiente para renir, dialogar, debater, opinar, colaborar, planejar,
executar atividades culturais,
sociais, artísticas, assistenciais e esportivas no Brasil, preocupado, principalmente, na
formação e desenvolvimento
dos nipo-brasileiros”; “desenvolver atividades sociais, culturais e educacionais ou outras que venham a contribuir

Do acidente do trabalho
e suas principais
implicações – Parte II
Não se considera acidente do trabalho, de acordo com o §1º, do art. 20, da Lei nº 8.213/91:
a) a doença degenerativa, oriunda da degeneração natural do corpo humano, v.g.,
artrose1, espondilodiscoartrose2, trombose
mesentérica3, câncer de mama4;
b) a doença inerente a grupo etário, v.g.,
a surdez;
c) a doença que não produza incapacidade laborativa;
d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante da região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.
2. Dos benefícios associados ao acidente do
trabalho
No que pertine aos benefícios previdenciários assegurados ao trabalhador acidentado, dentre o rol constante do artigo 18 da lei

na formação de homens capacitados, principalmente
nipo-brasileiros, que sejam
elementos úteis à sociedade
brasileira e também à sociedade internacional”; “intensificar o intercâmbio sócio-cultural, econômico, artístico e
esportivo entre o Brasil e o
Japão”; “estudar em conjunto a importância da preservação do meio-ambiente”.
Concorrência - À primeira
vista, pode parecer uma associação para fazer concorrência ao Bunkyo, mas não é o
que parece. Pelo menos para
Ritsuko Saito. “A idéia não é
concorrer. Ao contrário, o objetivo é discutirmos de que forma podemos ser úteis e como
podemos contribuir”, justifica.
Apesar disso, Morokawa
conta que a associação também pretende trazer à tona
questões como o sistema de
eleição do Bunkyo, se deve
ser direta ou indireta, e a situação dos dekasseguis. De
imediato, porém, afirmam que
pretendem concentrar os esforços em debates referentes
à comemoração do centenário, “ouvindo opiniões e sugestões de todos os interessados
sobre projetos e eventos a fim
de bater até que haja consenso geral dos nikkeis e serem
levados à apreciação da Associação para Comemoração
do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil”. Em outras palavras, a idéia é anga-

de benefícios, afiguram-se os seguintes: auxílio
doença, aposentadoria por invalidez, auxílio
acidente e abono anual. Para os dependentes
do trabalhador segurado, assegura a lei a concessão de pensão por morte.
Mais de perto, interessa-nos um olhar
acurado sobre o benefício de auxílio doença,
não por desabono das demais benéfices, sim
por conveniências metodológicas correntes.
A Lei nº 8.213/91 cuida do benefício de auxílio-doença, mais especificamente, por seu
artigo 18, “e”, e artigos 59 a 64 do mesmo diploma legal.
O modelo legal abstrato é-nos dado pelo
artigo 59 e parágrafo único, que assim caracterizam o benefício, de forma positiva e negativa, respectivamente:
“O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o
caso, o período de carência exigido nesta
lei, ficar incapacitado para o seu trabalho
ou para a sua atividade habitual por mais
de 15 (quinze) dias consecutivos.
Parágrafo único. Não será devido auxíliodoença ao segurado que se filiar ao Regime
Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o
benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento
dessa doença ou lesão”.
O benefício em comento será devido tanto
nos casos de doença comum e doença
acidentária.
O auxílio-doença comum é benefício concedido ao segurado impedido de trabalhar por
doença ou acidente não relacionados ao trabalho, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
Já o auxílio-doença acidentário é benefício
concedido ao segurado incapacitado para o tra-

riar fundos através da realização de eventos para a causa.
Indagado pela reportagem
do Jornal do Nikkey se haviam procurado a diretoria da
Associação para Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil ou
mesmo a do Bunkyo, Morokawa disse que não, mas que o
contato deve ser feito futuramente. “Ainda estamos em
fase de organização, de captar mais sócios”, respondeu.
Adesões e mais informações sobre a Associação “Kino-Kai” podem ser obtidas
pelo telefone: 11/578-5054
(com Ritsuko Saito). Morikawa antecipa que o escritório
ainda não está aberto oficialmente, mas deverá atender na
Av. Liberdade, 486, 6º andar,
sala 605.
Associação - Procurado
pela reportagem do JN, o coordenador geral da Associação para Comemoração do
Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, Reimei
Yoshioka, disse desconhecer
tal manifesto. Afirmou, no
entanto, que “se a intenção é
realmente a de colaborar, toda
ajuda será bem-vinda”. “Não
temos nada contra a criação
de uma nova associação, mas
seria mais prático se essas
pessoas nos procurassem
para somar forças”, observou
Yoshioka, acrescentando que
“existem pessoas que concordam e pessoas que não concordam com o nossos trabalhos”. “Afinal, o que seria do
verde se todos gostassem do
amarelo?”, indagou.
“De qualquer forma, estamos abertos ao diálogo como
sempre estivemos”, destacou
o coordenador, lembrando que
os membros da associação
estiveram reunidos com representantes da Zona Norte e de
Suzano e na próxima semana
será a vez da Zona Sul. “Estamos convidando a todos para
que colaborem com a associação. Não estamos parados
como pode parecer”, frisou.
(Aldo Shiguti)

Integrantes da CPMI da
Emigração retornam do Japão
O senador Marcelo Crivella (PMR-RJ) e os deputados Hidekazu Takayama
(PMDB-PR), João Magno
(PT-MG), Neucimar Fraga
(PL-ES) e Dr. Heleno (PSCRJ), integrantes da CPMI –
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga
a emigração ilegal –, voltaram nesta quarta-feira (8) do
Japão, depois de passarem
uma semana em Tóquio para
investigar as condições de
vida dos cerca de 287 mil dekasseguis.
Segundo Takayama, a comissão deve apurar falhas na
assistência à saúde e à previdência para os dekasseguis.
As empresas japonesas são
responsáveis por pagar apenas a metade das despesas
desses encargos, deixando
para o trabalhador o ônus de
bancar a outra parte. “O problema é que as pequenas
empreiteiras, com mais ou
menos 20 trabalhadores, contratam os brasileiros e simplesmente não recolhem nada.
Assim, quando o trabalhador
adoece, se fere ou sofre um
acidente mais grave, acaba
morrendo por não ter plano de
saúde”, disse. A comissão
constatou que muitos brasileiros não estão recolhendo os
valores dos planos de saúde e
nem da previdência japonesa,
porque são caros demais.
Conforme dados recolhidos pela CPMI da Emigração
na Embaixada do Brasil em
Tóquio, 287 mil brasileiros vivem atualmente no Japão.
Desses, 42 mil estão na faixa de 0 a 15 anos. A grande
maioria descende de japoneses e cerca de 5 mil estão em
situação irregular. Há 1,3 mil
brasileiros detidos em presídios japoneses. A maioria é
de jovens desempregados e
uma das razões do desemprego é o fato de muitos dos imigrantes não aprenderem o
idioma. E os que estão empregados são conhecidos por
trabalharem em “chão de fábrica”, ou seja, são empregados terceirizados em lavouras, manufaturas e pequenas
fábricas, submetidos muitas
vezes a 15 horas diárias de
trabalho e sem garantias
previdenciárias.

balho em decorrência de acidente do trabalho,
aqui entendido pelo gênero que abarca as espécies abordadas, acidente-tipo, doença profissional ou doença do trabalho.
A lei não faz a distinção, de forma expressa, entre o auxílio-doença comum e o auxíliodoença acidentário, muito embora tal distinção
seja de grande relevo, em termos de período
de carência para concessão do benefício e para
fins de estabilidade.
Apenas implicitamente o enunciado
supratranscrito traça tal distinção, ao prever o
cumprimento, “quando for o caso”, do período de carência exigido pela lei. Isto porque,
para o auxílio-doença comum, exige a lei, em
seu artigo 25, I, período de carência de 12 (doze)
meses, ao passo que para o auxílio-doença
acidentário não se exige período de carência,
nos termos do artigo 26, II.
Eis aqui a primeira distinção que se permite
alinhavar.
De outro lado, também quanto à questão da
estabilidade do trabalhador, quando do retorno
à atividade laborativa, revela-se dissiparidade
entre o auxílio-doença comum e o auxílio-doença acidentário. Gozando deste, por força do
artigo 118 da Lei nº 8.213/91, “o segurado que
sofreu acidente do trabalho tem garantida,
pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença
acidentário, independentemente da percepção de auxílio-acidente”.
Para o trabalhador afastado das atividades
e em gozo de auxílio-doença comum, não se
lhe é assegurada estabilidade, quando do retorno à labuta.
Feitas as necessárias observações acerca
de suas dessemelhanças, cumpre notar que em
ambos os casos, tratando-se de trabalhadores

Para Takayama, as maiores vítimas deste sistema são
os filhos dos dekasseguis. A
maioria não participa do sistema educacional do Japão e
acaba excluída social e culturalmente, caindo na delinqüência. Segundo ele, existem cerca de 10 mil jovens,
entre 12 e 15 anos, nessas
condições. A integração do
imigrante brasileiro ao sistema educacional daquele país
foi o tema principal da reunião entre a delegação da
CPMI e representantes do
Ministério de Educação na
semana passada em Tóquio.
“Há necessidade de maior
intercâmbio entre os governos brasileiro e japonês para
contemplar uma geração de
brasileiros que vem sendo
marginalizada no Japão”, ressaltou o parlamentar paranaense, que junto com os demais integrantes da CPMI
defende a idéia de que governo brasileiro ofereça condições para que os brasileiros
que estão no Japão estudem
a língua japonesa.
No próximo dia 5 de abril,
o ministro da Educação, Fernando Haddad, estará no Japão para abordar esse assunto com as autoridades japonesas. O parlamento japonês
também está empenhando
esforços para buscar soluções que envolvam a participação do Japão e do Brasil
na inclusão educacional e
social dos dekasseguis, que
“tantas riquezas tem gerado
para os dois países”.
Presídios - Durante sua permanência no Japão, a delegação brasileira visitou presídios em Tóquio e Nagoya,
cidades nas quais se encontram dekasseguis brasileiros
presos por crimes comuns,
como assalto, furto e
estelionato e outros detidos
por delinqüência juvenil. Eles
estiveram também na escola
disciplinar Kurihama, onde
crianças brasileiras com problemas sociais ficam internadas após cometerem delitos.
“Ali pudemos constatar que
existe uma incidência anual
de 305 mil detenções desses
jovens no Japão”, lamenta
Takayama.

com carteira assinada, os primeiros 15 (quinze) dias são pagos pelo empregador, sendo que,
do 16º dia em diante, o pagamento correrá por
conta da Autarquia Previdenciária, o INSS.
Quanto ao valor do benefício, ostentam
ambos a mesma alíquota de cálculo, a saber,
91%, aplicada sobre o salário de benefício. O
salário de benefício dos trabalhadores inscritos até 28 de novembro de 1999 corresponderá
à média dos 80% maiores salários de contribuição, corrigidos monetariamente, desde julho de 1994. Para os inscritos a partir de 29
de novembro de 1999, o salário de benefício
será a média dos 80% maiores salários de
contribuição de todo o período contributivo.
Por derradeiro, cabe não confundir, seja o
auxílio-doença comum ou o auxílio-doença
acidentário, com o benefício de auxílio-acidente. Cuida este último de benefício concedido
ao trabalhador que sofre um acidente e fica
com seqüelas que lhe reduzem a capacidade
para o trabalho. Corresponde a 50% do salário de benefício, pagos a contar da cessação
do auxílio-doença e conseqüente retorno às
atividades.
Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo
Integrante do Harada Advogados Associados
felicia@haradaadvogados.com.br
Com colaboração de Diógenes Brito Tavares
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ENTIDADES

OPINIÃO

União Paulista de Karaokê assiste a
inédita disputa entre dois candidatos

A senhora dos gatos congelados

DIVULGAÇÃO

P

ela primeira vez na sua
história de 17 anos, a
UPK (União Paulista de
Karaokê) tem frente a frente
– até então – dois candidatos
declarados: o atual presidente
Elzo Sigueta e o ex, Luiz Yuki.
Companheiros de diretoria,
desde os tempos em que Sigueta era o vice do atual presidente de honra, eles se posicionam agora cada um a seu
lado nas semanas que antecedem a Eleição da Diretoria
2006/2008 da entidade.
Para Sigueta, que já objetivava seguir no cargo dando
continuidade aos trabalhos iniciados em 2004 – a gestão é
de dois anos –, o anúncio da
candidatura por Luiz Yuki foi
uma surpresa: “Não sei a razão disso. Fiquei altamente
surpreso, porque a informação
chegou antes [do 12º Paulistão, realizado no mês passado
em Jundiaí e no qual Yuki lançou-se publicamente] para
mim. Fui informado de alguns
movimentos para tentar montar chapa até que surgiu o
nome de Yuki, um amigo com
quem trabalhei cinco anos e
hoje é presidente de honra”,
espantou-se o candidato da situação. Não que ele não concorde, como afirma: “A candidatura de duas pessoas é altamente democrática”, declara,
repetindo que se espantou pelo
fato de a pessoa em questão
ter sido um ex-companheiro.
De seu lado, Luiz Yuki, que
encabeçou a UPK por seis
anos (de 1998 a 2003), quando a entidade “não tinha nem
dinheiro para pagar o aluguel”,
admite que, de início, não pensava em concorrer. Foi incentivado por colegas. “Embora
tenha dito que não queria mais,
voltei a concorrer porque acho
que se desviou um pouco o
objetivo da UPK, que é uma
entidade normatizadora. Começaram a entrar pessoas físicas, e considero que os sócios devam ser associações e
pessoas [como professores]
que praticam o karaokê”, diz
ele, que trabalha como funcionário da Prefeitura Municipal.
“Como é democrático e [o regulamento] permite que eu
concorra, quero manter [a
UPK] unificada.” Além disso,
incomoda-lhe o fato de que
Sigueta deve se candidatar a
deputado estadual de São Paulo nas eleições de outubro.
O adversário, que acumula
ainda os cargos de presidente

Elzo Sigueta e Luiz Yuki (ao fundo) concorrem à eleição do dia 25

da Associação Cultural e Esportiva Piratininga, da Unicin
(União Internacional de Clubes
e Instituições Nikkeis) e é secretário geral do Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura
Japonesa), admite que tentará
uma cadeira na Assembléia
Legislativa de São Paulo, e que
isso pode ser “melhor ainda”
para a comunidade nipo-brasileira. “Tenho conseguido conciliar porque trabalho em equipe e fazemos reuniões. Ninguém reclama que sendo presidente pudesse me candidatar. Durante o período de eleição, estaria me afastando, mas
existem sete vices-presidentes
para comandar a UPK e iria
mantê-los”, explica Sigueta,
reiterando que são colegas
também que lhe pediram tentar a candidatura a deputado.
Perguntado se eleito nas duas
cadeiras poderia administrar
bem os dois trabalhos, responde: “Se eu puder ter essa
titulação, seria uma honra muito grande para trabalhar em
dobro pela UPK e pela comunidade. Dois anos é pouco e
temos muitos projetos.” Como
ele mesmo colocou no Estatuto vigente, a reeleição só é permitida uma vez.
Boatos - Rumores que surgem
dentre os sócios deixam um
clima desconfortável nos bastidores da UPK. “Alguns fundadores, pessoas que são importantes, como professores
ícones da música, foram deixados de lado. Foram relegados, e surgiu um boato de que
eles sairiam. Então a UPK é
uma entidade que pode rachar”, lamenta Yuki. “Em seis
anos dei minha contribuição e
tenho receio de que isso acon-

teça. Um grupo de professores não concorda com a atual
administração e alguns me
pressionaram a voltar; não
porque acho que isso dá status,
não dependo profissional ou
socialmente da entidade. Mas
para os dityans e batyans o
karaokê é um lazer, e a administração tem de estar isenta
de qualquer vaidade pessoal”,
afirma ele, que fora até mesmo desmotivado pelo presidente nomeado da Comissão Eleitoral, Toshio Honda, a encarar
o cargo novamente. “Eu não
queria nem que me pagassem”, brinca o advogado, comentando da responsabilidade
do presidente, de estar presente em todos os concursos e
ocupar os fins de semana também.
Polêmicas à parte, os dois
candidatos virtuais ainda não
registraram chapa na secretaria, o que deve ser feito até o
dia 15 (próxima quarta-feira),
dez dias antes da data de votação, marcada para o dia 25,
um sábado, das 15h às 20h.
Como manda o regulamento,
a chapa deverá conter os nomes de um presidente, três
vices, três membros para o
Conselho Fiscal e três suplentes. No mesmo regulamento,
consta que “Poderão votar e
ser votados nesta eleição os
Representantes Regionais,
Associações, Professores de
Karaokê, Sócios Fundadores e
Pessoas Físicas cadastrados
como sócios e quites com as
suas anuidades até duas horas
antes do início da Assembléia;”.
O documento foi finalizado
em 24 de fevereiro último e,
com isso, não houve tempo de
modificar a data de inscrição

de novos afiliados com direito
a voto – que seria fechada para
31 de dezembro de 2005. Nenhum dos candidatos gostou.
“Vale um voto por associação,
professor ou pessoa física,
mas a UPK não oferece nada
para pessoa física. O estatuto
foi mudado e vão entrar 300,
500 sócios, isso tira a finalidade da entidade”, reclama Yuki.
“Sou contrário a isso. Quem
vai dar destino [à eleição] são
esses sócios, isso é um absurdo. Na minha visão, poderemos ter problemas futuros nessa grande entidade. Então enfrentaremos essa dificuldade
para algo que poderia ser tranqüilo”, prevê o candidato à reeleição.
O presidente da Comissão,
que ainda é composta por mais
quatro membros, justifica o
transtorno dizendo que “não
pude alterar o regulamento há
alguns dias, porque já estava
afixado no quadro e fora
fornecida uma cópia para outro solicitante”, e sabe que “haverá uma enxurrada de novas
inscrições até a data de corte”
para votar num dos eleitoráveis.
“É lamentável a redação.” A
questão, no entanto, tem seu
lado benéfico. “A filiação vai
arrecadar e [a UPK] pode continuar a cobrar a manutenção.
Então não irá prejudicar uma ou
outra chapa.”
Toshio Honda é um recémafiliado, já que nem tinha conhecimento da existência da
UPK. “Nunca fiz parte, na verdade não a conhecia, mas sim
os dois [Sigueta e Yuki]. Fui indicado para presidente quando
nomeada a Comissão, como
advogado, já que tenho experiência em assembléias, e vou
continuar dando apoio.” E enleva sobre a primeira vez que
acontece uma disputa – antes
não era necessário registrar
chapa. “Toda associação deveria ter essa dissidência, pois assim ela cresce. Isso é salutar,
queria que tivessem cinco, seis
candidatos, cada um com uma
idéia, para criar novas associações e novas condutas para os
professores.”
Aos candidatos, após os registros, resta esperar a votação
direta dos cerca de 250 sócios
ativos, como afirmam: “Tenho
esperança de que tudo transcorra muito bem” (Sigueta), e
“Que a disputa seja limpa, ética e honesta. E tudo isso acaba com as eleições” (Yuki).
(Cíntia Yamashiro)

CAPACITAÇÃO

Jovens retornam de estágio em área agrícola do Japão
JORNAL DO NIKKEY

Após uma estadia de dez
meses em solo japonês, o grupo de estagiários de um programa de aprendizado de técnicas agrícolas da JAEC (Japan Agricultural Exchange
Council) sente que a experiência valeu. “Ao final, foi muito
proveitoso, notamos muitas diferenças dos trabalhos que fazíamos lá e aqui. E o relacionamento na casa de quem nos
acolhia também foi bom”, conta César Germán Cornejo, peruano da cidade de Cañete.
Como os colegas Marlice
Leguizamón (Ciudad del Este,
Paraguai), Maria Regina de
Oliveira (Limoeiro do Norte,
Ceará), João Paulo Pessoa
(Bananeiras, Pará) e Kelma
Gomes (Lago do Junco, Maranhão), César foi escolhido
entre os alunos do curso de
capacitação para jovens no
setor rural, da Oisca, em
Jacareí, que tem o apoio do
BID (Banco Interamericano
de Desenvolvimento).
Eles chegaram no arquipélago japonês em 4 de abril de
2005 e ficaram no início duas
semanas em Ibaraki e depois

cadas, João Paulo extrai o que
lhe foi ensinado no período. “O
que aprendemos foram princípios, a forma de administrar,
sempre vendo o futuro. Temos
de adaptar agora e ver como
teremos de trabalhar.”

Grupo de estagiários foi assaltado na volta a São Paulo

uma semana em Tóquio, para
estudar a cultura japonesa e
receber orientações. Depois,
se dividiram entre as cidades
de Kanagawa, Yamanashi e
Saitama. O programa consistia em duas etapas, sendo que
na primeira eram enviados
para morar e estagiar numa
propriedade rural.
Por dez dias no mês de
agosto, encontraram-se em
Ibaraki para serem avaliados
pelos responsáveis da Jaec
sobre sua adaptação, monitorada pelos produtores, e ouvi-

ram o que deveria ser melhorado. “Estudamos o que é a
agricultura real do Japão, e foi
também uma troca de conhecimentos do que se produziu
em cada região”, conta Maria
Regina de Oliveira.
A língua japonesa foi aprendida na marra. “No início não
foi fácil. Mas depois de três
meses, só ouvindo e falando
em japonês, entrou na minha
cabeça. Principalmente no trabalho”, lembra ela. Mesmo
sem poder empregar da mesma forma as técnicas lá prati-

Alerta - Na volta ao Brasil, no
dia 25 de fevereiro, uma infelicidade. O grupo foi assaltado
na Via Dutra, em São Paulo,
por um trio que, dentro de outro carro e identificando-se
como policiais federais, pediu
que a Kombi que os levava do
Aeroporto Internacional de
Cumbica parasse. Dois dos
homens entraram no carro e
os guiaram para um matagal,
onde roubaram bagagens e
documentos dos estagiários.
A ação durou menos de
uma hora. Sem a chave do
veículo, que também fora levada, as vítimas ligaram para
a polícia, por quem foram socorridos, e registraram BO
numa delegacia de Arujá. O
reconhecimento de um dos
suspeitos já foi feito bem como
o retrato-falado. Mas as investigações continuam.

*SHIGUEYUKI YOSHIKUNI
Já conheci muitas pessoas
que gostam de gatos – esses
de quatro patas e que miam.
Há os que mantêm dezenas de
felinos em casa e se dedicam
a eles como se filhos fossem.
Há até os que mantêm
empalhados aqueles que foram
companheiros por muitos anos.
Mas o que um dia deparei ultrapassa o mais inusitado.
Meu amigo e eu resolvemos ir pescar além do rio Feio,
uns bons quilômetros de Promissão. Era a primeira vez
que íamos àquele local, atraídos pelas conversas que o rio
era bem piscoso. Não era
boato. Já à tardinha, prestes
a escurecer, tínhamos enchido o isopor de dourados e
outros peixes pouco nobres.
A estrada não era asfaltada e cheia de curvas. Começou uma chuvinha fina. Quando chegamos no distrito de
Gurupá, paramos num único
bar, que era de um patrício. Ele
era dono do bar e titular do
cartório de registro civil e ambos funcionavam no mesmo
prédio. Quando havia um casamento, após a celebração,
servia alguns comes e bebes
e auferia mais um lucrozinho.
Tomamos algumas cachaças da boa e partimos com
coragem redobrada. Após alguns quilômetros achamos que
estávamos perdidos, pois nem
a luz da cidade que devíamos
já ter avistado, nem sinal. Percorremos outros quilômetros e
decidimos pedir informações
a uma casa com luzes na varanda. Batemos e veio nos
atender uma senhora bem idosa, de cabelos todo branco.
Vestia com esmero, apesar de
estar no sítio.
Perguntamos como chegar a Promissão e ela nos disse que estávamos na rota errada. Mandou que entrássemos e serviu-nos café com
pão e lingüiça. Aí que fui notar: nos armários, nos sofás,
havia gatos e mais gatos.
– A senhora gosta de gatos, não?
– São meus únicos companheiros.
– Mora sozinha?
– Sim, há muito tempo, desde que meu marido morreu e
os filhos foram embora...
– Como a senhora faz
com as compras, se precisar
de alguma coisa da cidade?
– Vou com o caminhão de
leite que vem duas vezes por
semana. E o motorista é muito bom e quando preciso de

algo, ele me traz.
– Quantos gatos a senhora tem?
– Nunca contei, mas devem ser mais de cem. Mas
tenho muito mais.
E convidou-nos a acompanhá-la ao quarto contíguo.
Ali havia dois freezeres.
Quando os abriu constatamos
que estavam lotados de gatos congelados, todos embalados em sacos plásticos e
etiquetados, com nome e data
do falecimento.
Voltamos para a casa sem
antes deixarmos muitos quilos de piau para os gatos da
senhora. Não tocamos no assunto no decorrer da viagem.
Passados alguns meses, achei
que o caso daria uma boa reportagem. Peguei a máquina
fotografia e procurei chegar
naquele sítio. Em vão.
Tentei várias vezes e vários caminhos diferentes. Fui
indagando, indagando. Ninguém sabia de senhora alguma vivendo com gatos, sozinha. Até que um senhor, já de
idade, estava tomando um solzinho, disse que lembrava vagamente de uma história a
esse respeito que ouviu quando criança.
O sítio ficava próximo à
Igreja Cristo Rei do bairro
Gonzaga. Fui lá, mas estava
tudo em ruínas. Não era aquele sítio que vim parar naquela
noite. Mas no boteco próximo,
ouvi que muita gente quando
passava à noite por ali avistava centenas de pontos brilhantes. Eram olhos de gatos refletindo na claridade da lua.
Garça - O criador do Parque
das Cerejeiras de Garça é dispensado pela Prefeitura. Por
discordar do agrônomo municipal na forma pela qual era
feita a adubação das cerejeiras – sakurá –, Nelson
Yoshizato foi dispensado dos
serviços que vinha exercendo há 27 anos.
Foi ele que trouxe as mudas do Japão, plantou e as cuidou durante todos esses anos.
Na época de florada no mês
de junho, o evento atrai multidão de visitantes de todo o
País. É um dos principais pontos turísticos da região. A cerejeira é uma árvore delicada e se não for tratada com
carinho, ela perece. Uma
emissora de tevê se propõe a
fazer uma campanha para a
volta de Nelson ao parque.
*Shigueyuki Yoshikuni é jornalista
e reside em Lins

SAÚDE

Budistas promovem amanhã
tratamento gratuito de bronquite
A Risho Kossei-Kai do Brasil (organização de budistas leigos) estará promovendo amanhã,
das 9h às 12h, tratamento gratuito contra bronquite asmática para
crianças de 0 a 15 anos. O mestre em medicina oriental Yukio
Shida, 61, e seus colegas massagistas estarão aplicando a técnica japonesa conhecida como
Yawara-Seitai, caracterizada pela
utilização de movimentos de luta
como o judô e o jiu-jitsu. Esta técnica visa mexer com todas as juntas da coluna vertebral, cervical
e dorsal do corpo e traz uma cura
quase imediata em doenças
como bronquite, sinusite, rinite e

artrite.
“Teoricamente seria incompreensível e até inexplicável
pela sua simplicidade, somente através do tratamento e do
conhecimento da técnica é que
podemos sentir e concluir os
excelentes resultados”, explica o professor Yukio Shida.
TRATAMENTO GRATUITO
CONTRA BRONQUITE
QUANDO: AMANHÃ, DAS 9H ÀS 17H
ONDE: RISHO KOSSEI-KAI DO BRASIL RUA DOUTOR JOSÉ ESTEFNO, 40, VILA
MARIANA
MAIS INFORMAÇÕES PELO TEL.:
11/ 5573-8377

EXCURSÃO

Nikkey Cultural organiza viagem
para termas no Paraná
Ainda há vagas para uma
excursão ao Termas Jurema,
em Campo Mourão (Paraná),
com saída na próxima terçafeira (14). A viagem é organizada pelo Nikkey Cultural Grupo de Amigos São Paulo-Liberdade, que programa eventos como karaokê-dance no
bairro da Liberdade.
O Termas Jurema é um resort
que oferece banhos de lama, te-

atro, cinema, música ao vivo e
outras opções de lazer. O preço
do pacote é R$ 640,00 (pode ser
parcelado). Os horários de saída
são: 21h do kaikan da Vila
Moraes, ou 22h da Lega Itálica
(Praça Almeida Jr., 86, Liberdade). O retorno está previsto para
às 20h do dia 17 (sexta-feira).
Mais informações pelos telefones 11/3751-9910 (Emília) ou
9857-3845 (José Iritsu).

jornal do nikkey
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CINEMA

19º BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO

‘O novo cinema asiático’ prossegue em
cartaz no Espaço Cultural CPFL
DIVULGAÇÃO

O

Espaço Cultural CPFL
realiza nos meses de
março e abril a mostra
“O novo cinema asiático”,
com apoio da Fundação Japão
e Consulado Geral do Japão
em São Paulo e Rio de Janeiro com curadoria de Fernão
Ramos, professor do Instituto
de Artes da Unicamp e autor
da Enciclopédia de Cinema
Brasileiro.
A mostra teve início na
quarta-feira passada com o filme mudo japonês A Feiticeira das Águas (1933, Japão),
de Kenji Mizoguchi, com o
acompanhamento de benshi
(narrador), e prossegue amanhã (12), com Crepúsculo
Seibei, de Yoji Yamada.
De acordo com o curador
Fernão Ramos, “o novo cinema asiático parece ser a bola
da vez no coração dos
cinéfilos”. “Antes que algum
desavisado interprete esse
nome como a marca do último
movimento internacional de
vanguarda, é bom lembrar que
o Novo Cinema Asiático não
é Cinema Novo, Neo-realismo
ou Nouvelle Vague. Trata-se

‘Crepúsculo Seibei’, de Yoji Yamada, é um dos destaques da mostra

apenas de um nome usado
para designar o dinamismo da
atual produção cinematográfica em países como Coréia do
Sul, Japão, China e Hong Kong
(ainda duas nações distintas na
geografia do cinema). Se possui algo em comum, podemos
localizá-lo na força com que
vem ocupando mercados através do mundo (principalmente
em países da Ásia) e a semcerimônia com que dialoga,
conscientemente, com as tradições narrativas cinematográficas”, destaca.

Segundo ele, “em HanaBi, de Takeshi Kitano, um dos
principais diretores japoneses
da atualidade, está presente lirismo e melancolia, representando com agilidade e frieza o
universo da temível Yakuza e
Hirokazu Koreeda é um jovem
diretor, para padrões japoneses,
que vem adquirindo progressivo prestígio com seus leves
dramas intimistas”. Na mostra,
será exibida sua última obra,
Ninguém Pode Saber, que recebeu da crítica carioca o prêmio de melhor filme no circui-

(Maggie Cheung), uma jovem que
também acabou de se mudar com
o marido

Direção: Kim Ki-Duk (2004, Coréia do Sul)
Um jovem vagabundo invade a
casa de estranhos e mora nelas
enquanto os donos estão fora.
Para pagar a estadia ele realiza
pequenos consertos ou faz limpeza na casa.

to exibidor brasileiro em 2005.
Os fãs do cinema de ação
não vão ficar na mão. Para
representar o que existe de
mais cristalino e puro no cinema asiático de ação, a mostra
apresenta o legítimo herdeiro
de Bruce Lee. Stephen Chow,
ator e diretor, tem em seu currículo Shaolin Soccer (2001),
maior sucesso de todos os tempos em Hong Kong. Em
Kung-fusão mistura comédia
e ação em um diálogo interessante com o próprio gênero
‘kung-fu’, que sustenta o filme. Crespusculo Seibei mostra um outro lado desse cinema de ação, levando para o
espaço intimista o universo
ficcional de um filme de samurai.
“O NOVO CINEMA ASIÁTICO”
DATA: ATÉ 3 DE MAIO
LOCAL: ESPAÇO CULTURAL CPFL RUA JORGE FIGUEIREDO CORRÊA,
1.632, CHÁCARA PRIMAVERA,
CAMPINAS
BILHETERIA: A ENTRADA É GRATUITA E
NÃO É NECESSÁRIO RESERVA

INFORMAÇÕES: 19/3756-8000
SITE: WWW.CPFLCULTURA.COM.BR

PROGRAMAÇÃO
Dia 12/03 – Domingo (17h)
Crepúsculo Seibei
Direção: Yoji Yamada (2002, Japão)
Seibei Iguchi é um Samurai viúvo e pobre que, com parcos recursos, tem que manter suas
duas filhas pequenas (uma das
quais narra a história do princípio ao fim) e sua mãe idosa. Apesar de pertencer à classe samurai estamos em meados do Século 19 quando o sistema feudal
japonês está prestes a ruir. Seibei
é um humilde trabalhador que
sustenta a família trabalhando de
dia no feudo e à noite - ao invés
de beber e divertir-se - confecciona artesanatos de bambu. Seu
apelido “Tasogare” (crepúsculo) vem daí e da imagem de aborrecido que parece aos olhos dos
amigos.
Dia 15/3 (19h) e 19/3 (17h)
Amor à Flor da Pele
Direção: Wong Kar Way (2000,
Hong Kong/China)
Chow (Tony Leung Chiu Wai) e
sua mulher acabaram de se mudar. Logo, ele conhece Li-Zhen

Dia 22/3 (19h) e 26/3 (17h)
Eros (episódio “A Mão”)
Direção: Wong Kar Way (2004,
Hong Kong/China)
Filme em três episódios sobre
amor e erotismo. The Hand, de
Wong Kar-Wai, passa-se em Xangai, em 1963. Um jovem alfaiate
cultiva um silencioso amor pela
mulher para quem ele confecciona roupas.
Dia 29/3 (19h) e 2/4 (17h)
Hana-bi - Fogos de Artifício
Direção:Takeshi Kitano (1997,
Japão)
Policial (Takeshi Kitano) descobre que sua mulher está prestes a
morrer, ao mesmo tempo em que
seu parceiro é baleado por mafiosos. Ele deixa a polícia e parte em
busca de vingança, ao mesmo
tempo em que se decide a cuidar
da esposa.
Dia 5/4 (19h) e 9/4 (17h)
Casa Vazia

Dia 12/4 (19h) e 16/4 (17h)
Ninguém Pode Saber
Direção: Hirokazu Koreeda (2004,
Japão)
Quatro irmãos mudam-se com sua
mãe para um pequeno apartamento em Tóquio, sendo que todos
têm pais diferentes. As crianças
nunca foram à escola e apenas o
filho mais velho entra caminhando normalmente no novo apartamento, com os outros chegando
escondidos em malas. Ninguém
pode ficar sabendo que mais de
três pessoas vivem ali, sob o risco de serem expulsos.
Dia 19/4 (19h)
Old Boy
Direção: Park Chan-wook (2003,
Coréia do Sul)
1988. Oh Dae-su (Choi Min-sik) é

um homem comum, bem casado
e pai de uma garota de 3 anos,
que é levado a uma delegacia por
estar alcoolizado. Ao sair ele liga
para casa de uma cabine telefônica e logo em seguida desaparece, deixando como pista apenas o presente de aniversário que
havia comprado para a filha.
Dia 23/4 (17h)
O Herói
Direção: Zhang Yimou (2002,
China)
Na China ancestral, antes do
surgimento do primeiro imperador, a nação divide-se em sete
reinos. Qin (Daoming Chen), o
soberano da província do norte,
sofre constantes ameaças e tentativas de assassinato.
Dia 3/5 (19h)
Kung-fusão
Direção: Stephen Chow (2004,
Hong Kong/China)
Sing (Stephen Chow) é um ladrão
de segunda categoria que sonha
em integrar a sofisticada e implacável gangue Axe, que controla
o submundo da cidade.

EXPOSIÇÃO

Artistas realizam mostra em prol do Centro de Estudos Nipo-Brasileiros
JORNAL DO NIKKEY

A causa é mais do que nobre. Com o intuito de colaborar financeiramente com o
Centro de Estudos Nipo-Brasileiros, entidade sem fins lucrativos e que há 41 anos se
dedica às pesquisas e levantamentos relativos aos nikkeis e
à história da imigração japonesa no Brasil, um grupo de artistas decidiu unir forças e realizam, de 15 a 19 deste mês,
no Museu de Arte Nipo-Brasileiro, a exposição “Pró-Centro de Estudos Nipo-Brasileiros”. A abertura acontece na
próxima terça-feira (14), das
19h às 22h.
Organizada pela Comissão
de Artes Plásticas e pelo Museu de Arte Nipo-Brasileiro do
Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa) e pela
Brasil Wo Shiru Kai, a mostra
reúne trabalhos entre cerâmicas, quadros, esculturas e tapeçarias de 37 artistas. As
obras, de vários tamanhos, estarão à venda – 50% do valor
de venda de cada uma será
destinada à entidade e a outra
metade aos artistas (ou famílias).
Na realidade, lembra o artista Kazuo Wakabayashi, trata-se de uma parceria que está
sendo resgatada após cerca de
15 anos. “Na década de 80 e
até o início da de 90, já sensibilizados com o trabalho desenvolvido pelo Centro, vários ar-
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vidar mais artistas nikkeis,
“mas devido ao espaço, limitado, tivemos que restringir a
participação”. “Além de estarmos resgatando parte dessa
história, porque infelizmente
muitos artistas já se foram, é
uma oportunidade de ajudarmos uns aos outros”, explica o
artista, antecipando que todas
as obras poderão ser parceladas em até 12 pagamentos.
(AS)

O artista Kazuo Wakabayashi e Sussumu Miyao: parceria

tistas se mobilizaram e realizam, durante oito anos, exposições anuais em prol da entidade”, conta Wakabayashi. O
início foi no Salão Nobre do
Bunkyo e a última no saguão
do Banco Sumitomo da Av.
Paulista. “Mas ficou um tempo também no saguão da matriz do Banco América do Sul,
na Brigadeiro Luis Antônio”,
recorda o diretor do Centro,
Sussumu Miyao, que na época fazia parte do corpo de jurados do Salão Bunkyo e era
também vice-diretor da Comissão de Artes Plásticas da
entidade.
“O Sussumu Miyao tem
uma grande importância para
nós. Ele não é apenas o diretor do Centro, mas um colega

que contribuiu com a história
das artes plásticas dentro da
comunidade nipo-brasileira”,
destaca Wakabayashi, acrescentando que a idéia era con-

EXPOSIÇÃO PRÓ-CENTRO DE
ESTUDOS NIPO-BRASILEIROS
QUANDO: DE 15 A 19 DE MARÇO, DAS
9H ÀS 17H. VERNISSAGE: DIA 14 (TERÇAFEIRA), DAS 19H ÀS 22H
O NDE : M USEU DE A RTE N IPO BRASILEIRO - RUA SÃO JOAQUIM, 381,
1º ANDAR
ENTRADA FRANCA. INFORMAÇÕES PELO
TEL.: 11/3208-1755

Novidades atraem público, que
deve ser recorde neste ano
A 19º Bienal Internacional
do Livro, que teve início na
quinta-feira e termina no próximo dia 19 (domingo) no Pavilhão de Exposições do
Anhembi, traz 210 mil títulos,
dentre as quais muitas novidades em cultura japonesa e sua
literatura.
O espaço de 57 mil metros
quadrados receberá 320 expositores, além de mais de 90 escritores nacionais convidados e
cerca de 20 estrangeiros, para
bate-papos com o público no
“Salão de Idéias” montado.
Haverá ainda o “Espaço Literário Visa”, com debates culturais; o “Fala, Professor!”, ciclo de palestras dedicado à educação continuada; o “Espaço
Universitário”, para discutir as
profissões, e outras atividades
para o público infantil.
A Fundação Japão também
terá um estande na exposição,
em parceria com a Pace
(Publishers Association for
Cultural Exchange), e contará
com 180 títulos importados do
Japão. Com apoio da Editora
JBC e do Sudameris, a Fundação promove uma programação diária diferenciada na
Bienal, com workshops de origami, kirigami, ikebana, nigaoe
e wrapping, além de apresentações do The Oriental Magic
Show.
Dentre os lançamentos,
destaca-se O Dicionário
dos Nomes Japoneses
(Noriko Shindo, Editora JBC,
388 p., R$ 38,00), que traz os
significados de 819 nomes e
mostra sua grafia em
hiraganá, kanji e no alfabeto
ocidental. São também examinados os nomes da família
imperial, de personagens de
mangás e de celebridades japonesas, que exercem grande influência no Japão na

hora da escolha dos nomes
de bebês. A publicação explica ainda os critério de escolhas de nomes no país, um
ranking com os nomes mais
populares e curiosidades.
A editora aproveita a onda
do Oscar 2006 para apresentar o título Minha Vida como
Gueixa – A Verdadeira História de Mineko Iwasaki
(292 p., R$ 39,00). O livro é
uma resposta ao “Memórias de
uma Gueixa”, de Arthur
Golden, que inspirou o longametragem dirigido por Rob
Marshal e vencedor das categorias Direção de Arte, Fotografia, Figurino.
No dia 17 (sexta-feira), das
13h30 às 15h, o escritor e psiquiatra Içami Tiba realiza uma
palestra no Salão de Idéias. Às
17h, ele estará no estande da
Editora Integrare para autografar dois de seus recentes
livros, Disciplina: Limite na
Medida Certa e Ensinar
Aprendendo. Este último dirigido principalmente a educadores, e que fala do problema
da falta de interesse dos alunos dentro da sala de aula.
Forte em vendas, o autor estará presente num bate-papo
com Malcom Montgomery e
Ana Beatriz Silva no dia 18, a
partir das 18h.
Maior feira do gênero na
América Latina, espera-se um
público de 800 mil visitantes.
19º BIENAL DO LIVRO
QUANDO: ATÉ 19 DE MARÇO, DAS 10H
ÀS 22H
ONDE: PAVILHÕES DE EXPOSIÇÕES
ANHEMBI - RUA OLAVO FONTOURA
1.209, SANTANA
ENTRADA: R$ 10,00 (INTEIRA), E R$
5,00 (MEIA); MENORES DE 12 ANOS, ACIMA
DE 65 E DEFICIENTES FÍSICOS NÃO PAGAM
INFORMAÇÕES:
WWW.FEIRABIENALDOLIVRO.COM.BR

CIDADES/CAMPOS DO JORDÃO

Casa da Xilogravura exibe
trabalhos de Susumo Harada
O Museu Casa da Xilogravura, em Campos do Jordão,
exibe até 20 de março a mostra “Susumo Harada: 20 anos
de xilogravura”. São 23 obras
que dão uma visão abrangente
do trabalho xilográfico do artista de 1986 até hoje.
Nascido em Barueri (SP),
em 1938, Susumo Harada deixa transparecer em sua obra
– que aborda temas simples –
a ascendência japonesa, tanto
na delicadeza do corte da madeira quanto na busca do pormenor.
Harada também se dedica
a outras técnicas artísticas:
gravura em metal, pirografia,
fotografia e escultura. Nesta
última área, destacam-se seus
instigantes cintos de castidade,
feitos com cobre, latão, bron-

ze e couro, dos quais haverá
um exemplar em exibição durante a mostra.
As xilogravuras de Harada
estarão à venda no Museu a
preços que variam de R$ 30,00
a R$ 50,00. A mostra poderá
ser vista das 9h às 12h e das
14h às 17h, de quinta a segunda-feira. Os ingressos custam
R$ 2,00 (R$ 1,00 para maiores de 60 anos e grátis para
menores de 12 anos).
A Casa da Xilogravura fica
na Av. Eduardo Moreira da
Cruz, 295 (esquina da praça da
Igreja N. Senhora da Saúde),
no bairro Jaguaribe, em Campos do Jordão (SP). Futuramente, o Museu se integrará à USP.
Mais informações: 12/
3662-1832. E-mail: xilogravura@editoramantiqueira.com.br.

BALADA

Mortos Vivos agita hoje a
Mansão Calipso
Uma das mais tradicionais
baladas nikkeis de São Paulo,
o Mortos Vivos volta hoje à
Mansão Calipso, em Interlagos, para mais uma edição. A
última aconteceu no Aldeia
Turiassu. A festa, que aconte-

ce das 22h às 5h30, terá muito
agito e promete reunir milhares de jovens.
Na pista principal, o som
fica por conta dos DJs Adriano Roveri e Leandro Iha, que
devem tocar muita dance e
black music, além de VJ Adri.
Na pista alternativa, em ambiente externo, o flash house
com DJ Tinho, mid black com
DJ Julio e psy trance com DJ
Iha e convidados dominam.
É permitida entrada para
pessoas acima de 21 anos; os
convites custam R$ 25,00 (na
porta), e recomenda-se chegar
cedo para conseguir vaga no
estacionamento, que tem capacidade para 600 carros. A
Mansão Calipso fica na Rua
Custódio de Aguiar, 300, Interlagos. Informações pelos telefones 11/9975-6150 (Tomas)
ou 9913-9083 (Tavinho).

jornal do nikkey
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Fotos: Marcus Kiyohide Iizuka
Dia Internacional da Mulher
No dia 8 de março de 1857, em Nova Iorque, as operárias de uma fábrica têxtil entraram em greve e reivindicaram a redução de uma jornada de trabalho de mais de
16 horas por dia para 10 horas e melhores salários –
recebiam menos de um terço do salário dos homens.
Um incêndio na fábrica aconteceu e cerca de 130 mulheres morreram queimadas sem conseguir fugir. Em
uma conferência internacional de mulheres realizada na
Dinamarca, em 1910, foi escolhido o dia 8 de Março para
comemorar o “Dia Internacional da Mulher”. A seção Panorama presta uma homenagem a todas as mulheres

Presença feminina no softbol: talento e beleza

As mulheres “frágeis” Ana Carolina e Natalia Martire
treinam na Associação Bandeirante de Kendô...

... onde o sensei Takahashi ensina a maneira correta
de aplicar os golpes aos praticantes...

... e superdedicadas, as alunas aplicam os golpes
com muita competência e eficiência

A produtora e paisagista Miriam Saito dedica-se às
delicadas flores e plantas. E a natureza agradece

As mulheres da Tribo Kanela, de Maranhão, participam do Dia do Índio em Bertioga
A sempre atenta e observadora artista Tomie Ohtake

Mãe e filha participam do Hanamatsuri no bairro da
Liberdade

As mulheres do Funjin-bu do Shimane Kenjinkai

O fórum das mulheres nikkeis, em junho de 2005, destacou a presença de mulheres ilustres que ocupam
papéis importantes na sociedade brasileira, como a cineasta Tizuka Yamasaki

E a empresária Chieko Aoki assiste a um evento do Japan Experience, no Sesc

