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A Associação Okinawa do
Brasil de Santo André come-
mora este ano seu 55º aniver-
sário de fundação. Para mar-
car a data, será realizado no
próximo domingo (14), em
sua sede (Rua Bacuriti, 75),
a partir das 15 horas, um
megaevento cujo ponto alto
das comemorações será a festa
anual aos idosos com mais de
80 anos de idade. A homena-
gem acontece todos os anos,
mas como explica o presiden-
te da Comissão Organizado-

ra, Massayuki Okubaru: “Este
ano será especial pois, além
dos 55 anos da nossa entida-
de, estaremos comemorando
também o 40º aniversário do
Departamento das Senhoras
(Fujinkai) e o 20º aniversário
do Departamento de Idosos
(Rossôkai)”, conta Okubaru,
acrescentando que serão ho-
menageados 65 pessoas com
mais de 80 anos, sendo seis
com mais de 97 anos, entre
elas, Kootaro Nakada, de 102
anos de idade.

Associação Okinawa de Santo André
comemora 55 anos em grande estilo
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A Polícia Militar paulista e a Po-
lícia Nacional do Japão assina-
ram um acordo para extensão
do convênio de Polícia Comu-
nitária. A primeira mudança é a
tradução do material didático
para o espanhol, a ser distribu-
ído em mídia digital e, ainda, a
criação do Encontro Técnico
Internacional de Polícia Comu-
nitária. “O Japão reconhece o
sucesso deste policiamento no
Brasil”, afirma o cel Camilo.
–––——––––––––——–––––—–––——––––––––——–––––––——–––—–| pág 04

DIVULGAÇÃO

PM paulista e Polícia Nacional do Japão
ampliam convênio de Polícia Comunitária

Parque da Imigração Japonesa em Curitiba deve ser
inaugurado em março de 2011
O Parque da Imigração Ja-
ponesa, nas margens do rio
Iguaçu, em Curitiba, come-
ça a ganhar forma. Equipes
contratadas pela Prefeitura
de Curitiba estão levantando

a estrutura de concreto que
será as futuras instalações do
centro de eventos dedicados
às tradições étnicas japone-
sas, e sede administrativa do
parque. O centro de eventos

A emoção e a admiração pro-
porcionadas pelo som harmo-
nioso das batidas do taiko
serão vivenciadas por 21 gru-
pos de taiko da capital e do
interior de São Paulo e do
Paraná, que vão se apresen-
tar no III Festival de Taiko da
Primavera a ser realizado do-
mingo (dia 14), na Socieda-
de Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência Social.
–––——––––––––——–––––—–––——––––––––——–––––––——–––—–| pág 07
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3º Festival de Taikô da Primavera deve
reunir cerca de 300 percussionistas

–––——––––––––——–––––—–––——––––––––——–––––––——–––—–| pág 05

ficará numa ilha, no meio de
dois grandes lagos, com uma
estrutura redonda de metal e
vidro esteticamente parecida
com a estufa do Jardim Bo-
tânico.

A exemplo dos políticos en-
trevistados pelo Jornal
Nippak na edição passada,
também o coordenador do
curso de Relações Internaci-
onais das Faculdades Integra-
das Rio Branco, Alexandre
Uehara, acredita que as linhas
gerais da política externa do
atual governo deverão conti-
nuar, bem como as orienta-
ções gerais para a política
externa deverão ser preserva-
das. “Independente da vitó-
ria nas urnas e a conseqüente
eleição da presidente Dilma

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

Rousseff (PT/SP), o Brasil
vive um momento positivo em
termos de imagem internaci-
onal. Quadro atual este que
tem proporcionado interesse
sobre o país em diferentes
campos, que vão do econô-
mico ao social, do ambiental
ao acadêmico. Paralelamen-
te o Japão está entre os paí-
ses que também deve adotar
um perfil mais proativo nas
relações bilaterais com o Bra-
sil”, avalia Uehara. Segundo
ele, o cenário que se desenha
“não é necessariamente ruim”.

Para analista, relações
bilaterais não devem mudar

FURUSATO MATSURI
– A Associação dos Agricul-
tores do Cocuera realizou
nos dias 6 e 7, a 20ª edição
do Furusato Matsuri. A ce-
rimônia de abertura contou
com as presenças do prefei-
to de Mogi, Marco Bertaiolli
(DEM); o vice-prefeito José

Antonio Cuco Pereira
(PSDB); o cônsul Takeshi
Goto; o secretário municipal
de Agricultura, Oswaldo
Nagao; o deputado federal
eleito Junji Abe (DEM-SP),
deputado estadual Luís Car-
los Gondim (PPS); os presi-
dentes do Bunkyo, Kitahiro

Kita; do Sindicato Rural de
Mogi das Cruzes, Fernando
Ogawa; da Associação Cul-
tural de Mogi das Cruzes –
Bunkyo, Kiyoji Nakayama;
além do vice-presidente da
Federação das Associações
de Províncias do Japão no
Brasil, Nelson Maeda, da di-

retora da Escola Estadual
Sentaro Takaoka, Silvia
Watanabe; e dos vereado-
res Pedro Komura, Expedi-
to Tobias, Odete de Souza,
Emília Rodrigues e Olímpio
Tomiyama, vereador Mau-
ro Araújo; entre outras au-
toridades.

DIVULGAÇÃO



2 JORNAL NIPPAK São Paulo, 11 a 17 de novembro de 2010

EDITORA JORNALÍSTICA
UNIÃO NIKKEI LTDA.

CNPJ 02.403.960/0001-28

Rua da Glória, 332 - Liberdade
CEP 01510-000 - São Paulo - SP

Tel. (11) 3208-3977

Fax (11) 3208-5521

Publicidade:
Tel. (11) 3208-3977
Fax (11) 3341-6476

jornalnikkei@nikkeyshimbun.com.br

Diretor-Presidente: Raul Takaki
Diretor Responsável: Daniel Takaki

Jornalista Responsável: Takao Miyagui (Mtb. 15.167)
Redator Chefe: Aldo Shiguti

Redação: Afonso José de Sousa
Colaboradores: Erika Tamura Sumida, Jorge Nagao,

Kuniei Kaneko (Registro),
Shigueyuki Yoshikuni (Lins), Célia Kataoka (Campinas),

Paulo Maeda (Paraná) e Osmar Maeda (Zona Norte)
Periodicidade: semanal

Assinatura semestral: R$ 60,00
jornaldonikkey@yahoo.com.br

DESPEDIDA – A carinhosa despedida ao
cônsul geral do Japão no Rio de Janeiro, Yoshi-
hiko Arakawa e esposa, consulesa Emiko Ara-
kawa, aconteceu na residência consular do Rio
de Janeiro no último dia 28. Em suas palavras,
Arakawa revelou que iria tratar da própria saú-
de, o que deixou os convidados emocionados.
Keiko Omata cantou músicas brasileiras em
sua homenagem, seguida por Karen Keldani.
Ambas foram acompanhadas pelo pianista
Eduardo Farias. Na saída, o gentil e incansável
casal Arakawa recebeu calorosos cumprimen-
tos de todos. (Texto: Teruko Okagawa Mon-
teiro) Yoshihiko Arakawa ladeado pelas cantoras Keiko

Omata e Karen Keldani, e pianista Eduardo Farias

Consulesa Emiko Arakawa ladeada pelo presi-
dente da Renmei, Akiyoshi e Sanae Shikada, e
Yoshihiko Arakawa ladeado pelo presidente do
Instituto Cultural Brasil-Japão, Moacyr Barros Bas-
tos e Suely Barros Luchesi de Oliveira.

(Da esq. p/dir): Presidente da Rio Nikkei, Minoru
Matsuura e Rosa Matsuura, Yoshihiko e Emiko Ara-
kawa, e vice-presidente da Renmei, Takashi Mori
e Rioco Mori.

Consulesa ladeada pelo presidente do Bikoo-kai
Hiroshi e Minako Yamamura, e cônsul Yoshihiko
Arakawa ladeado pelo secretário do Bikoo-kai
Mitsuru Arai e Valeriana Arai.

Consulesa Emiko Arakawa festejada entre ami-
gas.
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PLANTIO DE SAKURÁ – No último dia 5,
o deputado estadual eleito Hélio Nishimoto
(PSDB) participou da cerimônia de plantio de
30 mudas de cerejeiras oferecidas pela comu-
nidade nipo-brasileira ao Departamento de Ci-
ências e Tecnologia Aeroespacial de São José
dos Campos (DCTA), como parte das come-
morações do centenário da imigração japone-
sa no Brasil. O plantio das mudas faz parte do
Projeto Sakura, idealizado pela Associação
Nikkey do Brasil, com o apoio de outras asso-
ciações nipônicas, e tem a finalidade de home-
nagear entidades civis e militares que contri-
buem para a manutenção das tradições japo-
nesas. Entre as autoridades presentes estavam
o coronel Yoshio Kiyono, presidente da Asso-
ciação Nikkey do Brasil, brigadeiro engenhei-
ro Maurício Pazini Brandão, entre outros co-
mandantes, diretores e chefes das organizações
militares da guarnição de aeronáutica de São
José dos Campos. Brigadeiro Pazini, chefe do
subdepartamento de administração do DCTA
agradeceu a doação das mudas aos represen-

tantes da comunidade nipo-brasileira. Para
ele, o evento simbolizou a união entre os paí-
ses, a valorização das tradições e o respeito
pelas diferenças culturais. O deputado Nishi-
moto falou da importância de manter os laços
de amizade, integração e cooperação que
unem o Brasil e o Japão. As mudas de cere-
jeiras, árvore símbolo do Japão, foram planta-
das na área verde localizada em frente ao Ho-
tel de Trânsito de Oficiais do DCTA.

TOORO NAGASHI – No
último dia 2, como parte do “56º
Tooro Nagashi de Registro, foi
realizado um torneio de sumô
que contou com a participação
de cerca de 120 lutadores de
várias localidades do Estado de
São Paulo inclusive de Brasí-
lia. A luta emocionante foi do

lutador Hayato Yahiro, de Bra-
sília (capitão-tenente/secretá-
rio de Segurança da Embaixa-
da do Japão), com o lutador
João Takeshita de Registro/SP
(campeão mundial de “Vale
Tudo” 2004/2005 e 2006). Na
outra foto, lutadores da
Acenbo (Associação Cultural

e Esportiva Nipo-Brasileira de
Osasco) com o assessor da
presidência da Sansuy,
Yasuyuki Hirasaki (esquerda),
no centro, lutador Hayato
Yahiro (representante da Em-
baixada do Japão – Brasília) e
Hiroyuki Hino (da Secretaria
Estadual de Educação).

SOFTBOL – A Seleção Brasileira Feminina de Softbol Sub 14 conquistou, de forma invicta,
o 1º Torneio Internacional realizado em Lima, no Peru. A competição contou com a participa-
ção de quatro equipes, sendo duas peruanas e uma equatoriana. Leia mais na página 11

SÃO BERNARDO DO CAMPO – Numa
iniciativa da ONG Instituto Natureza Brasil, e
que contou com o apoio do vereador de São
Benardo do Campo, Hiroyuki Minami, foi rea-
lizado no último dia 8, na Câmara Municipal de
São Bernardo, a palestra sobre “Florestas Tem-
peradas”. Uma apreciação crítica de estraté-
gias de manejos florestais para incremento de
matéria morta visando biodiversidade, no caso
de Wytham Woods. A palestrante Adriana Reis
que é graduada em Ciências Biológicas, espe-
cialista em Gerenciamento Ambiental, está fi-
nalizando graduação em Conservação Ambi-
ental na Universidade de Oxford, apontou as
diferenças de clima, vegetação e de solo, mas
muito mais do que é isso ela fez questão de

falar que os brasileiros são bem vindos em
Oxford  (Inglaterra), e incentivou alunos da pla-
téia a irem estudar lá.

ENCONTRO DA VITÓRIA –  O deputado
estadual eleito Hélio Nishimoto (PSDB) reu-
niu cerca de 600 amigos no último dia 8 no Ple-
nário da Câmara Municipal de São José dos
Campos, para um encontro de agradecimento
pela votação recebida no último dia 3 de outu-

Cerca de 600 pessoas prestigiaram o Encontro
Pastores presentes no Encontro oram por Hélio
Nishimoto

bro – 78.906 votos. Entre os presentes, estive-
ram vereadores, secretários e prefeitos da re-
gião, além de lideranças nikkeis do Estado de
São Paulo. “Reunir e abraçar os amigos, de-
pois de passada a eleição, foi uma satisfação
muito grande. Tive a oportunidade de agrade-
cer alguns dos amigos que têm confiado em
meu trabalho”, destaca Hélio Nishimoto.

NAGUISA E SAMFBAS –
Numa realização conjunta en-
tre Associação Naguisa e
Samfbas, foi realizada no dia
7 de novembro, uma confra-
ternização, reunindo os ex-fun-
cionários do antigo Grupo
América do Sul, familiares e
amigos no antigo Clube de

Mais de 300 participantes estiveram presentes ao
evento

Campo do Grupo, em Arujá
(SP). “Se o Banco América do
Sul ainda existisse, estaria co-
memorando no mês passado,
70 anos de existência” disse
Eiji Denda, presidente da As-
sociação Naguisa a mais de
300 pessoas que comparece-
ram ao encontro. Foram ser-

Confraternização: ex-diretores e gerentes encon-
trando-se no evento

Yoko, ex-funcionária, veio de Recife, especialmente
para a festa de confraternização

Rodadas de bingo e Karaokê marcaram a festa

Ex-gerentes, funcionários e médico do extinto Ban-
co América do Sul

O pessoal do artesanato da Naguisa cuidando da
cozinha do evento

vidos cerca de 150 quilos de
churrasco, além de diversos
acompanhamentos para os
participantes que ainda arris-
caram sua sorte nas rodadas
de bingo, nos sorteios e canta-
ram no karaokê e principal-
mente colocar a conversa em
dia com os antigos colegas.
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BRASIL-JAPÃO

“Não olhar para a região asiática
seria um erro”, afirma analista

COLUNA DA ERIKA SUMIDA

Eleições 2010 no Japão para
presidente da República

Agora, passado a turbu-
lência eleitoral no país, vou
escrever sobre as eleições
dos brasileiros residentes aqui
no Japão.

Tanto o primeiro como o
segundo turno, foi um dia nor-
mal, onde o que chamava a
atenção eram as filas forma-
das nas sedes das zonas elei-
torais.

Em Tóquio, a eleição
ocorreu nas dependências do
consulado brasileiro, e a fila
era de dobrar a esquina. Aqui
na minha cidade em Joso,
também foi uma zona eleito-
ral e a sede foi uma agência
bancária brasileira.

No Japão, o vencedor foi
José Serra (PSDB), com cer-
ca de 54% dos votos. Dos 267
mil brasileiros que vivem no
país, cerca de 12 mil se ca-
dastraram para votar e 47%
deles compareceram às ur-
nas. O percentual é recorde.

E os japoneses ficam es-
pantados quando ficam sa-
bendo que aquela fila ali na
frente do banco é para votar,
e isso acontece porque as
eleições aqui no Japão não é
obrigatório, portanto há um
certo desinteresse pela polí-
tica local. A maioria da po-
pulação japonesa mal sabe
falar o nome do primeiro-mi-
nistro japonês.

E onde tem brasileiro reu-
nido tem muita falação, mui-
to bate-papo, muita alegria.
Mesmo a maioria indo por
obrigatoriedade cidadã. Aqui
no Japão não houve aquela
disputa dos votos, a eleição
transcorreu tranquila, sem
maiores transtornos, e a mai-
oria dos eleitores não comen-
tavam nada, nem para quem
foi o voto. O importante era
votar.

Esse ano, o número de
eleitores brasileiros aptos a
votar para presidente da Re-
pública no Japão chegou a
11.570. Em 2006, o número
era de  5.373. Apesar da
quantidade de eleitores ter
dobrado, o total corresponde
a menos de 5% dos 267 mil
brasileiros no país. A infor-
mação é do TRE-DF (Tribu-
nal Regional Eleitoral do Dis-
trito Federal), que cuida das
seções eleitorais no exterior.
Pode-se considerar o núme-
ro uma vitória.

Afinal, conciliar o traba-
lho em fábrica com o dia de
votação não é tarefa simples,
mesmo porque os japoneses
não entendem que o voto é
obrigatório, e que no Brasil,
durante as eleições há uma
série de restrições a serem
cumpridas. Muitos foram vo-
tar depois do expediente no-
turno, saindo do serviço dire-
to para a votação, outros ti-
veram que pedir despensa do
serviço neste dia, e outros
deram uma fugidinha do ser-
viço para votar e logo voltou
ao batente.

Vida de brasileiro que

mora no exterior é assim, tem
que ter muito flexibilidade
para adequar os deveres dos
dois países.

 A Informação que tive é
a de que aqui não temos títu-
los suspensos, ou seja, no Ja-
pão, não há pessoas com pro-
blemas políticos ou criminais
pendentes. o que ocorreu é
que alguns títulos foram can-
celados por falta do voto em
três turnos consecutivos ou
de justificativa.

E que em 2006, vários bra-
sileiros ficaram sem votar
porque houve troca incorre-
ta de informações entre a
Justiça Eleitoral no Brasil e
os consulados. Havia um co-
municado entre a corregedo-
ria-geral da Justiça Eleitoral
e os cartórios no exterior que
dizia haver à disposição dos
eleitores um formulário de
cadastro eleitoral pela
internet. Este formulário de-
veria ser preenchido e envi-
ado aos consulados pelo cor-
reio com toda a documenta-
ção exigida. Por sua vez, o
consulado encaminharia-os
ao TRE no Brasil.

No entanto, essa docu-
mentação deveria ir acompa-
nhada de um Requerimento
de Alistamento Eleitoral.
Esse documento é enviado
pela Justiça Eleitoral por
mala diplomática aos postos
eleitorais já cadastrados no
exterior, o que não foi feito.

Um juiz do TSE não acei-
tou a documentação sem o
RAE e ordenou que o pro-
cesso fosse refeito pelos car-
tórios, ou seja, pelos consu-
lados, deixando muita gente
sem ter como votar.  E não
foi só no Japão. Aconteceu
também na Nova Zelândia e
na Alemanha, entre outros
locais.

O documento permite ao
eleitor se cadastrar na locali-
dade onde está. Serve tam-
bém para transferir o título de
seção eleitoral como, por
exemplo, de São Paulo para
Tóquio. Esta foi a explicação
do consulado diante dos fa-
tos, e que não há um culpado
e sim uma falha de comuni-
cação.

Mas o importante é que a
eleição terminou com ne-
nhum tipo de problema aqui
no Japão. E devido a tecno-
logia da urna eletrônica, o
resultado foi rápido. Aliás
essa tal da urna eletrônica
chamou a atenção por aqui,
ministros e vários políticos
japoneses foram até o con-
sulado para saber mais sobre
a urna, e pode-se dizer com
orgulho que mesmo o Japão
tendo um grande potencial
tecnológico a urna eletrônica
é brasileira!

*Erika Sumida nasceu em Ara-
çatuba e há 12 anos mora no Ja-
pão, onde trabalha com desen-
volvimento de criação. E-mail:
erikasumida@hotmail.com

Aexemplo dos políticos
entrevistados pelo
Jornal Nippak na

edição passada, também o co-
ordenador do curso de Rela-
ções Internacionais das Facul-
dades Integradas Rio Branco,
Alexandre Ratsuo Uehara,
acredita que as linhas gerais
da política externa do atual
governo deverão continuar,
bem como as orientações ge-
rais para a política externa de-
verão ser preservadas. “Inde-
pendente da vitória nas urnas
e a conseqüente eleição da
presidente Dilma Roussef
(PT/SP), o Brasil vive um mo-
mento positivo em termos de
imagem internacional. Quadro
atual este que tem proporcio-
nado interesse sobre o país
em diferentes campos, que
vão do econômico ao social,
do ambiental ao acadêmico.
Paralelamente o Japão está
entre os países que também
deve adotar um perfil mais
proativo nas relações bilate-
rais com o Brasil”, avalia
Uehara.

O cenário que se desenha,
na sua opinião, não é neces-
sariamente ruim. O professor
defende que há pontos de in-
teresse comuns entre os dois
países que devem ser desen-
volvidos. “Como a ampliação
do intercâmbio comercial e de
investimentos, políticas relaci-
onadas ao meio ambiente, ne-
gociações sobre o assento
permanente no conselho de
segurança, e atuação conjun-
ta em cooperações internaci-
onais. Todos esses temas po-
dem e precisam ser desenvol-
vidos entre os dois países”,
ressalta.

Alexandre Uehara pressu-
põe que não é possível deixar
de dar atenção para a região
asiática, uma vez que seria um
erro não só do governo brasi-
leiro, mas para qualquer país
não intensificar as relações
com os países daquela área.
Principalmente por ser lidera-
da pela locomotiva chinesa,
onde se concentram as eco-
nomias mais dinâmicas e com
perspectivas promissoras. Por
isso a continuidade do cresci-
mento econômico brasileiro
não pode deixar de conside-
rar a necessidade de prosse-
guir e intensificar as relações
com a Ásia. “Vários analis-
tas têm mencionado que o sé-
culo 21 é o da Ásia, muitos
deles pensam em termos eco-
nômicos. Eu vou além, penso
que podemos dizer que a in-
fluência desse Continente nes-
te século se ampliará também
para a área política e tecno-
lógica”, avalia.

O professor explica que
assim como no século 19 os
países europeus foram
determinantes nos relaciona-
mentos entre os países, no sé-
culo 20 foram os Estados Uni-
dos. “A minha expectativa é
de que o papel dos países asi-
áticos será cada vez maior nas
relações internacionais. Por-
tanto, não há como deixar de
dar atenção à Ásia”, analisa.

De acordo com Alexandre
Uehara, o Brasil tem fortale-
cido e ampliado a sua partici-
pação internacional nos últi-
mos anos. Fato esse que ocor-
re em parte pela contribuição

dos ex-presidentes Fernando
Henrique Cardoso e Luis
Inácio Lula da Silva, cada um
com suas peculiaridades, mas
também porque o país vem
conquistando bons resultados
econômicos. “Dado que as
previsões apontam a continui-
dade do crescimento econô-
mico brasileiro, pode-se afir-
mar que novas oportunidades
de relacionamento poderão se
abrir para os dois países, in-
dependente da presidente
Dilma Roussef”, prevê.

Segundo o professor as
conversações entre os gover-
nos dos dois países nas ques-
tões relacionadas aos dekas-
seguis têm avançado, porém
não na velocidade desejada.
Na sua visão as discussões
estão caminhando, mas não as
vê como prioridade para a
Presidente petista.

Projetos – Alexandre Ueha-
ra acredita que Dilma
Rousseff poderá ficar conhe-
cida por concretizar importan-
tes projetos que envolvem o
Brasil e o Japão, como o trem-
bala, a consolidação da tecno-
logia japonesa da TV digital e
o uso da energia nuclear para
a geração de eletricidade. O
professor adianta que a tecno-
logia da TV digital já está de-
finida, e crê que pode ainda,
haver uma política conjunta
entre os dois países para con-
solidação nos outros países vi-
zinhos da América do Sul.

“A utilização de energia
nuclear também está na pau-
ta de discussão do atual go-
verno, apesar de certa lenti-
dão. O governo japonês já se
posicionou como um potenci-
al colaborador para essa fon-
te de energia, mas creio que
ainda há muita negociação a
ser feita, pois existem outros
parceiros para o Brasil. Da
mesma forma, penso que o
trem de alta velocidade apre-
senta muitas dificuldades, in-
clusive técnicas, para sua ins-
talação”, admite. Segundo o
professor há também outros
importantes países concorren-
tes, o que torna necessárias
mais conversações. Para ele
não há nada indicando que
haja preferências por tecno-
logias japonesas, tanto para
energia nuclear como para o
trem de alta velocidade.

Questionado se a Presiden-
te Dilma Roussef dará conti-
nuidade à política de relações
internacionais com as grandes
potências e outros países, Ale-
xandre Uehara disse que go-
verno Lula já sinalizou que a
ambição é ampliar o status in-
ternacional do Brasil. Para
isso, buscará intensificar as re-
lações com os países desen-
volvidos e se possível ampliar
a liderança sobre os países e
desenvolvimento.

O também cientista políti-
co assegura que tem visto que
há ações de vários países bus-
cando intensificar as relações

com o Brasil, como por exem-
plo, a China que não só atrai
o interesse dos brasileiros,
mas também tem sido muito
ativa na busca de oportunida-
des no país. “Recentemente,
tivemos no Brasil várias fei-
ras de universidades estran-
geiras em São Paulo, como
dos EUA, Inglaterra e China.
Elas buscam atrair valores de
recursos humanos brasileiros
para os seus países. No en-
tanto, apesar de toda tradição
da oferta de bolsas do gover-
no japonês aos brasileiros,
muitas vezes, vejo estudantes
buscando oportunidades de
estudo no Japão, mas sem um
conhecimento apropriado das
instituições de ensino. Talvez,
valesse a pena uma nova ro-
dada de apresentação das
oportunidades de intercâmbio
acadêmico com as instituições
japonesas”, esclarece.

Eleições – A vitória de Dilma
Roussef estava dentro das ex-
pectativas geradas pelas pes-
quisas de intenção de voto, na
visão do professor, não haven-
do surpresa, inclusive sobre as
distribuições dos votos nos can-
didatos. Destacou, no entanto,
um ponto que é o crescimento
dos votos que o candidato José
Serra (PSDB/SP) teve no se-
gundo turno de 10,58 milhões
de votos (33.132.283 para
43.711.388 votos), superior aos
acréscimos de votos da petista
8,10 milhões (subiram de
47.651.434 para 55.752.529
votos). “Na minha avaliação
os 44% de votos obtidos pelo
candidato Serra, sinalizam que
apesar da maioria dos votos
pela continuidade obtidos pela
candidata Dilma, existe um sig-
nificativo grupo de cidadãos
brasileiros que não estão sa-
tisfeitos com o governo atual”,
afirma.

(Afonso José de Sousa)

ARQUIVO

O Brasil, de Lula, e o Japão, do príncipe Naruhito, intensificaram relações no Ano do Intercâmbio

O professor das Faculdade Integradas Rio Branco, Alexandre Uehara
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POLÍCIA COMUNITÁRIA

PM paulista e Polícia Nacional
do Japão ampliam convênio

Implantado em 1997 por
meio de uma parceria com
o Japão, o modelo de poli-

ciamento comunitário da Polí-
cia Militar paulista representa-
rá o país em um projeto que
visa expandir a experiência ci-
dadão para outros 30 países da
América Latina, Caribe e os
de língua portuguesa na Áfri-
ca. O comandante geral da
PM paulista, coronel Álvaro
Batista Camilo, e o diretor de
Polícia Comunitária e Direitos
Humanos, coronel Luiz de
Castro Júnior, estiveram, nos
dias 28 e 29 de outubro, em
Brasília para apresentar o pro-
jeto ao Ministério das Relações
Exteriores e à Agência Japo-
nesa de Cooperação Interna-
cional (Jica). São Paulo repre-
sentará o Brasil, transmitindo
a ideia de uma nova forma de
policiamento que respeita os
direitos humanos e aproxima a
polícia da comunidade.

O convite para a apresen-
tação da proposta pela PM foi
feito em junho pelo Ministério
das Relações Exteriores, repre-
sentando o governo brasileiro,
e pela Jica, que representou o
japonês, para compor o Progra-
ma de Treinamento de Tercei-
ros Países (PTTP). O progra-
ma abrange a Parceria Brasil-
Japão e é operacionalizado no
país pela Agência Brasileira de
Cooperação (ABC). A aliança
entre esses países objetiva
transferir conhecimento para
países de terceiro mundo em
áreas consideradas prioritárias
para o desenvolvimento local,
como saúde, agricultura e ges-
tão urbana. Até agora, não ha-
via nenhuma proposta desse
programa na área de seguran-
ça pública.

A proposta será avaliada. O
coronel Castro acredita que o
programa seja aceito ainda em
2010 e que seja elaborada uma
programação para início em
2011. O calendário inclui cur-
sos de Polícia Comunitária mi-
nistrados em São Paulo e o en-
vio de PMs para os países, onde
serão responsáveis por dar
qualquer suporte necessário
para a implantação da filosofia.

“Os policiais militares de
São Paulo atuarão como mul-
tiplicadores nestes países, di-
fundindo a filosofia da Polícia

Comunitária, com caracterís-
ticas adaptadas à realidade
brasileira, para os 30 países”,
afirmou o coronel Castro.

Para o comandante da PM,
coronel Camilo, a Polícia Co-
munitária é um exemplo a ser
seguido, e foi uma das ferra-
mentas para diminuição dos
índices de criminalidade no
estado. “Hoje um cidadão de-
nunciar crimes à polícia é jus-
tamente resultado da melhora
do relacionamento entre o ci-
dadão e a polícia, o que é fun-
damental para a segurança
pública. Por isso, a polícia de
São Paulo trabalha com três
princípios básicos: forte gestão
- investimento em equipamen-
to - na área de direitos huma-
nos e a Polícia Comunitária.

Convênio ampliado – A Po-
lícia Militar paulista e a Polícia
Nacional do Japão assinaram
no último dia 29, um acordo
para extensão do convênio de
Polícia Comunitária. A primei-
ra mudança é a tradução do
material didático para o espa-
nhol, a ser distribuído em mídia
digital e, ainda, a criação do
Encontro Técnico Internacio-
nal de Polícia Comunitária.

“O Japão reconhece o su-
cesso deste policiamento no
Brasil”, afirma o coronel Ca-
milo. Prova disso é que repre-
sentantes da Jica estão no Bra-
sil para conferirem o trabalho

que a Polícia Comunitária faz
no país.

O Brasil, que começou im-
portando a ideia do Japão, hoje
é quem a leva de volta para o
Oriente. Suzuki Noriko, rela-
ções públicas da Jica, já tem
vários projetos no Brasil e par-
ticipou de uma reunião com o
comandante da PM para co-
nhecer a Polícia Comunitária
de acordo com os moldes bra-
sileiros.

“No Japão só existem as
bases comunitárias fixas. Em
São Paulo, a PM usa a base
móvel, que é uma van ou trailer
que ficam mais próximas da
comunidade, podem estacionar
em uma rua que fica próxima
da comunidade. Esse procedi-
mento paulista começa a ser
aplicado no Japão”, explicou
Noriko.

“São Paulo é o pólo difusor
da Polícia Comunitária”, afirma
o coronel Castro. A Polícia Mi-
litar leva a doutrina desse poli-
ciamento para outros 12 esta-
dos - o último a criar este con-
vênio foi o Mato Grosso do Sul.
Outros cinco países na Améri-
ca Latina também possuem
parceria com a PM paulista:
Nicarágua, Honduras, Guate-
mala, El Salvador e Costa Rica.

A Polícia Militar acumulou,
ainda, mais uma função, a de
inspetora de como a doutrina
está sendo implantada nesses
países. “Quando o Japão im-

plantou a Policia Comunitária
no Brasil vieram inspetores ja-
poneses para conferi-la. A
mesma coisa acontecerá
quanto à orientação brasileira
e já ocorre em países da Ame-
rica Latina, só que os inspeto-
res agora são brasileiros”, dis-
se o comandante geral da PM.

A inspeção é um aporte
que ajudará a implantar o co-
nhecimento de Polícia Comu-
nitária, conferirá como ela está
sendo implantada e a redireci-
onará se necessário.

Números – A história da Po-
lícia Comunitária no país co-
meçou em 1997, quando a Po-
lícia Militar de São Paulo co-
meçou a tratar do assunto com
a japonesa. O acordo oficial foi
firmado de 2004 até 2008, e
ampliado até novembro de
2011. “Sem dúvida ele será
ainda prolongado, já que a par-
ceria deu tão certo”, disse o
coronel Camilo.

Até hoje, os multiplicadores
de Polícia Comunitária do Es-
tado de São Paulo formaram
57 policiais militares, 51 na
América Central, nos cinco
países onde atuam, e 251 em
todo o país. Até outubro deste
ano, há 230 Bases Comunitá-
rias de Segurança, 52 Bases
Comunitárias Distritais - que
servem de moradia para o po-
licial - e 240 Bases Comunitá-
rias Móveis.

DIVULGAÇÃO

Japoneses reconhecem o sucesso do policiamento comunitário adotado no Estado de São Paulo

Faleceu no último dia 4,
em Londrina (PR), Antonio
Kanashiro, 75 anos, ocorrido
no último dia 4, às 19h41, no
Hospital do Coração, em con-
sequência de um acidente
vascular cerebral hemorrági-
co. Durante três dias, a ban-
deira londrinense ficará
hasteada a meio mastro. An-
tonio Kanashiro era conheci-
do como “Baiano, O Rei da
Batida”, em virtude das suas

CIDADES/LODRINA

Antonio Kanashiro morre em
Londrina aos 75 anos de idade

batidas doces que populariza-
ram a cidade pelo Brasil. Foi
uma âncora comercial da ci-
dade, sendo exemplo na pres-
tação de serviços no ramos de
lazer.  Corinthiano fanático,
também era referência aos
torcedores do alvinegro de
Parque São Jorge. Deixa a
esposa Cecília e seis filhos.

O prefeito Barbosa Neto
decretou luto oficial no muni-
cípio de três dias.

O Trem de Alta Velocida-
de (TAV) que ligará o Rio de
Janeiro a São Paulo, estenden-
do-se até Campinas, deverá
estar concluído em 2017, após
a Copa do Mundo e os Jogos
de 2016. É o que prevê o pro-
jeto. Mas em julho, na soleni-
dade do lançamento do edital,
o presidente Luiz Inácio Lula
da Silva manifestou desejo de
que tudo fique pronto antes do
prazo, a tempo da realização
dos dois grandes eventos es-
portivos. O leilão que definirá
o nome do concessionário está
previsto para acontecer em 16
de dezembro.

Empresas japonesas, core-
anas, italianas, francesas, ale-
mãs, chinesas e espanholas
devem entrar na disputa para
a construção do primeiro trem-
bala brasileiro.

O custo global do TAV, que
faz parte do Programa de Ace-
leração do Crescimento
(PAC), está orçado até esse
momento em R$ 34,6 bilhões,
com projeção de despesas da
ordem de R$ 446,7 milhões
para o próximo ano, conforme
a proposta orçamentária que o
governo encaminhou ao Con-
gresso, nesse momento em

TREM-BALA

Medida Provisória autoriza empréstimo de até R$ 20 bilhões
para obras do trem-bala entre BNDES e concessionário

DIVULGAÇÃO

Empresários japoneses estão entre os interessados no consórcio

trajeto, os maiores do país:
Guarulhos e Viracopos, em
São Paulo, e Galeão, no Rio.
No total, são 511 quilômetros
de linha.

O governador eleito de São
Paulo, Geraldo Alckmin
(PSDB) já anunciou, no entan-
to, que pretende negociar com
o governo federal mudanças no
traçado. Ele quer que o TAV
deixe de passar pelos Aeropor-
tos de Viracopos (Campinas) e
Guarulhos. A idéia é fazer uma
ligação dos dois equipamentos
com São Paulo por uma linha
de trem expresso distinta, com
velocidade de tráfego de 160
km/h, mas com freqüência
maior de circulação.exame na Comissão Mista de

Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização (CMO).

MP – O Diário Oficial da
União circulou nesta segunda-
feira (8) texto da Medida Pro-
visória (MP) 511/10, que au-
toriza a União a garantir finan-
ciamento de até R$ 20 bilhões
entre o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) e o conces-
sionário que irá explorar o pro-
jeto. Além de financiar R$ 20
bilhões, via BNDES, a União

deve participar da composição
do capital com um aporte di-
reto de R$ 3,9 bilhões.

O trem de alta velocidade
foi inicialmente concebido para
interligar as duas principais
metrópoles brasileiras, São
Paulo e Rio de Janeiro. Poste-
riormente, os estudos de via-
bilidade estenderam o trajeto
até Campinas, pelo lado pau-
lista. Além de integrar essas
três importantes regiões me-
tropolitanas, o chamado trem-
bala deve interligar os aeropor-
tos internacionais ancorados no

Leitores e curiosos interes-
sados em ler e pesquisar livros
japoneses agora contam com
uma alternativa na língua por-
tuguesa. Trata-se de um site
com um acervo literário com-
posto por 37 obras sobre a imi-
gração japonesa no Brasil au-
torizadas por seus respectivos
autores e difíceis de ser encon-
tradas. Lançado há uma sema-
na pela iniciativa do escritor
Masao Daigo, o portal www.
imigrantesjaponeses.com.br
começou a ser desenvolvido
em 2007 para atender especi-
ficamente as pessoas que não
sabem ler em japonês. Há qua-
tro meses os mesmos livros
também podem ser pesquisa-
dos na íntegra na versão japo-
nesa no site www.
brasiliminbunko.com.br

Elaborado pelo Grupo
Iminbunko, o site conta ainda
com o acervo de mais de 500
fotos sobre as várias épocas e
assuntos abordadas nas publi-
cações. Cada obra informa o
título, o autor, a editora, o ano
de lançamento e um resumo a
respeito do livro. Uma ferra-
menta facilita os pesquisado-
res a copiar os conteúdos.
Masao Daigo afirma que lan-
çou o serviço com o intuito de
aproximar os brasileiros a te-
mas japoneses como livros de
imigrantes japoneses sobre a
sua vivência no Brasil e relati-
vos à imigração japonesa no
país. Para manter o site que
não tem patrocínio ou apoio o
escritor também conta com a
ajuda do professor de informá-
tica, Tsutomu Ishida.

Existe muito material sobre
o Japão ou a imigração japo-
nesa no Brasil redigido em por-
tuguês, porém muito pouco
editado e distribuído nas livra-
rias dificultando a sua aquisi-
ção. Por outro lado, é muito
importante que um número
cada vez maior de escritores,
leiam as suas obras. Por ser
um trabalho recém iniciado,
muitos livros ainda não foram
comtemplados. O portal incen-
tiva que àqueles que se inte-
ressarem pelo site e tenham um
material escrito ou livros auto-
rizados pelo escritor para di-
vulgação, estão convidados a
participar e a colaborar com o
site, basta entrar em contato
com o e-mail: tsuishi@
nethall.com.br

Projeto – O Brasil Imin
Bunko: Digitalização do Acer-
vo Literário dos 100 anos da
Imigração Japonesa foi inicia-
do pelo Instituto Paulo Koba-
yashi (IPK) como um dos pro-
jetos da Associação para a
Comemoração do Centenário
da Imigração Japonesa no

Brasil. Como encerramento
das atividades desta associa-
ção em 2008, o coordenador
do projeto, Masao Daigo e os
colaboradores Michio Onishi e
Tsutomu Ishida, estão dando
continuidade ao trabalho.

Todas as obras disponíveis
no site estão na versão 6 do
programa Acrobat Reader e
estão divididas em tópicos.

O próprio idealizador cola-
bora no site com a obra Pe-
quena história da imigração
japonesa no Brasil, Associação
de Comemoração do Cente-
nário da imigração japonesa no
Brasil, tradução de Masato
Ninomiya, Editora Gráfica
Paulos e ano 2008. O livro é
um resumo sobre a vinda dos
primeiros imigrantes japoneses
vindos ao Brasil até hoje. En-
tretanto Masao Daigo desta-
ca outras obras como a Pe-
quena História do Japão de
José Yamashiro, Editora
Herder, de 1964. Neste livro o
autor consiste em traçar um
resumo geral, tanto quanto pos-
sível fiel, da história do Japão,
para que os brasileiros possam
compreender e apreciar me-
lhor o povo nipônico, possuidor,
como tantos outros, de boas e
más qualidades, e que, entre-
tanto, à primeira vista, se apre-
senta enigmático e misterioso,
quando não perigoso e hostil.

Outro livro aborda a Meia
volta ao mundo – Imigração
Japonesa em Goiás de autoria
da Associação Nipo Brasilei-
ra de Goiás / Fátima Alcídia
Costa Mota, Gráfica e Editora
Bandeirante, de 2008. A publi-
cação reúne a multiplicidade de
facetas de uma história que
tem como palco o Estado de
Goiás, região que, para muitos
brasileiros, só passou a ter
maior significado com a explo-
ração agrícola do Cerrado a
partir da década de 70. No
entanto, nesse local, a presen-
ça de imigrantes japoneses re-
monta o ano de 1910 e, come-
ça a ganhar destaque a partir
de 1929, fase áurea do movi-
mento de japoneses no Brasil.

Haru e Natsu – As cartas que
não chegaram, que se trans-
formou em minissérie exibida
na TV aberta brasileira, tam-
bém pode ser pesquisada no
site. De autoria de Sugako
Hashida, tradução de Masato
Ninomiya e Sonia Regina
Longhi Ninomiya, e Editora
Gráfica Topan-Press Ltda, de
2005, a minissérie é comemo-
rativa aos 80 anos de ativida-
des de NHK - Rádio e TV do
Japão. Relata o destino de duas
mulheres que atravessaram a
história de dois países durante
70 anos.

IMIGRAÇÃO JAPONESA

Livros de autores japoneses
podem ser pesquisados na Web
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CIDADES/SANTO ANDRÉ

Associação Okinawa do Brasil de
Santo André comemora 55 anos

CIDADES/PILAR DO SUL

Junji Abe reafirma compromissos com a agricultura nas
comemorações do 74º aniversário de Pilar do Sul

Empreender todos os es-
forços na implantação de po-
líticas públicas para garantir o
fortalecimento e expansão do
agronegócio paulista, princi-
palmente das atividades dos
pequenos e médios produto-
res que cultivam itens de mer-
cado interno. Este foi o prin-
cipal compromisso de campa-
nha do deputado federal elei-
to Junji Abe (DEM), em be-
nefício da agricultura, reafir-
mado durante as comemora-
ções do 74º aniversário de
emancipação político-admi-
nistrativa de Pilar do Sul, re-
gião sudoeste do Estado. Du-
rante a concorrida solenidade,
realizada no último dia 5, Junji
também evidenciou a iniciati-
va do município de instalar
uma Câmara Mirim, com 18
crianças da rede pública de
ensino, eleitas como vereado-
res mirins e suplentes para o
exercício da legislatura em
2011. “É um exemplo de civis-
mo que precisa ser seguido nas
demais esferas do poder. So-
mente com a conscientização
popular, já a partir da infância,
será possível se fazer política
com ‘p’ maiúsculo neste País”,
elogiou, acrescentando que
ações moralizadoras também
contribuem para resgatar o
respeito da classe política, per-
dido em função de reprováveis
atitudes de maus políticos.

Em função do trabalho

parlamentar em benefício da
cidade, Junji Abe foi homena-
geado com o título de “Cida-
dão Pilarense” em 3 de se-
tembro de 1993. “É motivo de
muito orgulho para mim ter
recebido tão importante hon-
raria. Em Brasília, continua-
rei defendendo os interesses
da população de Pilar. Podem
contar comigo”, garantiu,
acrescentando que os autores
do projeto de lei que instituiu
a homenagem, aprovada por
unanimidade no Legislativo lo-
cal, foram os ex-vereadores
Hiromi Nagahama – hoje,
vice-presidente da Associação
Cultural e Esportiva de Pilar
do Sul, e presente no evento
– e Salvador Alves da Silva.
O democrata lembrou que, na
ocasião, o presidente da Câ-
mara era o atual prefeito An-
tônio José Pereira.

Bastante cumprimentado
na solenidade, Junji também
fez questão de agradecer a
dedicação do vice-prefeito
Takao Yonemura. Ele coorde-
nou a campanha do deputado
eleito em Pilar do Sul. “Junji
trouxe muitos benefícios para

nossa região quando foi depu-
tado estadual e membro da di-
retoria da Faesp (Federação
da Agricultura do Estado de
São Paulo). Lutou por melho-
rias no setor agrícola e conti-
nuará lutando como deputado
federal”, justificou.

O deputado eleito foi sur-
preendido pela presença de
um velho amigo com quem
convivera assiduamente na
época em que atuava no Par-
lamento Paulista. “Vim aqui
porque faço questão de
cumprimentá-lo pela justa vi-
tória nas urnas”, disse o ex-
prefeito Pedro Antônio de
Carvalho. Representando o
governador Alberto Goldman,
participou da cerimônia o Cel.
PM Luiz Massao Kita, chefe
da Casa Militar.

Agricultura – “Tenha certe-
za de que defenderei, com
unhas e dentes, o setor agrí-
cola, infelizmente desprezado
pelos governantes. Em espe-
cial, o cultivo dirigido ao mer-
cado interno. É sabido que
quando o campo vai bem, a
cidade vai bem”, comprome-

teu-se o deputado eleito que,
em campanha, elaborou uma
cartilha intitulada “A Serviço
do Agronegócio Paulista”, com
suas propostas para resgatar
a força e a capacidade de ex-
pansão da agricultura.

DIVULGAÇÃO

Junji Abe está familiarizado com necessidades e anseios da comunidade rural de Pilar do Sul

AAssociação Okinawa
do Brasil de Santo
André comemora este

ano seu 55º aniversário de fun-
dação. Para marcar a data,
será realizado no próximo do-
mingo (14), em sua sede (Rua
Bacuriti, 75), a partir das 15
horas, um megaevento cujo
ponto alto das comemorações
será a festa anual aos idosos
com mais de 80 anos de ida-
de. A homenagem acontece
todos os anos, mas como ex-
plica o presidente da Comis-
são Organizadora, Massayuki
Okubaru: “Este ano será es-
pecial pois, além dos 55 anos
da nossa entidade, estaremos
comemorando também o 40º
aniversário do Departamento
das Senhoras (Fujinkai) e o 20º
aniversário do Departamento
de Idosos (Rossôkai)”, conta
Okubaru, antecipando que se-
rão homenageados 65 pesso-
as com mais de 80 anos, sen-
do seis com mais de 97 anos,
entre elas, Kootaro Nakada,
de 102 anos de idade.

Após os discursos e entre-
ga de diplomas de honra ao
mérito pelas contribuições efe-
tivas em prol da associação e
“àqueles que, pela idade avan-
çada, constituem exemplos a
serem seguidos pelos mais jo-
vens”, será exibido um DVD
com cerca de 18 minutos de
duração contando a história da
imigração okinawana em San-
to André. “Uma história que
teve início na década de 40”,
recorda Okubaru, acrescen-
tando que a Associação Oki-
nawa do Brasil de Santo André
conta hoje com cerca de 250
famílias associadas.

Dando continuidade às fes-

tividades, haverá apresentações
de dança clássica coordenada
pela professora Yoko Gushiken,
músicas clássicas e músicas
populares. “Na verdade, será
uma grande festa em que pre-
tendemos reunir aproximada-
mente 400 pessoas”, destaca
Okubaru, lembrando ainda que
será servido um lanche aos pre-
sentes. “Todos serão bem-vin-
dos”, esclarece Okubaru.

Exposição – Também como
parte da programação dos 55
anos da associação, no próxi-
mo dia 17, às 19 horas, no
Museu de Santo André “Dr.
Octaviano Armando Gaiarsa”,
acontece a inauguração da
exposição “Universo Cultural
de Okinawa em Santo André”.
Segundo Okubaru, a cerimô-

nia deve contar com a presen-
ça do prefeito de Santo André,
Aidan Ravin (PTB), entre ou-
tras autoridades. A mostra,
que ficará aberta ao público até
30 de junho de 2011, reúne
peças e objetos usados no dia
a dia pelos imigrantes. O acer-
vo inclui também fotografias e
recortes de jornais contando a
trajetória dos pioneiros no Bra-
sil e em especial o fluxo dos
okinawanos em Santo André.

A exposição conta com
apoio da Prefeitura Muicipal de
Santo André através da Secre-
taria de Cultura, Lazer, Espor-
tes e Turismo.

(Aldo Shiguti)

CERIMÔNIA DE HOMENAGEM AOS IDOSOS

COM MAIS DE 80 ANOS DE IDADE E

SOLENIDADE DE COMEMORAÇÕES DO 55º

ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO OKINAWA

DO BRASIL DE SANTO ANDRÉ, 40º
ANIVERSÁRIO DO DEPARTAMENTO DAS

SENHORAS E 20º ANIVERSÁRIO DO

DEPARTAMENTO DOS IDOSOS

QUANDO: DIA 14 DE NOVEMBRO

(DOMINGO), A PARTIR DAS 15 HORAS

ONDE: SEDE DA ENTIDADE (RUA

BACURITI, 75, SANTO ANDRÉ)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/4479-1089

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

“UNIVERSO CULTURAL DE OKINAWA EM

SANTO ANDRÉ”
QUANDO: DIA 17 DE NOVEMBRO, ÀS 19
HORAS. PERÍODO: DE 17 DE NOVEMBRO

DE 2010 A 30 DE JUNHO DE 2011
ONDE: MUSEU DE SANTO ANDRÉ “DR.
OCTAVIANO ARMANDO GAIARSA (RUA

SENADOR FLAQUER, 470, CENTRO,
SANTO ANDRÉ)
ENTRADA FRANCA

NIKKEY SHIMBUN

Comissão Organizadora dos Festejos e diretores da associação de Santo André e da matriz

O Parque da Imigração
Japonesa, nas margens do rio
Iguaçu, em Curitiba (PR), co-
meça a ganhar forma. Equipes
contratadas pela Prefeitura de
Curitiba estão levantando a
estrutura de concreto que será
as futuras instalações do cen-
tro de eventos dedicados às
tradições étnicas japonesas, e
sede administrativa do parque.

O centro de eventos ficará
numa ilha, no meio de dois
grandes lagos, com uma estru-
tura redonda de metal e vidro
esteticamente parecida com a
estufa do Jardim Botânico. As
equipes também trabalham na
terraplanagem e conformação
dos lagos, que além da função
paisagística funcionarão como
mecanismo de contenção de
cheias.

“É uma obra feita em ní-
veis e tecnicamente complexa,
principalmente em função das
condições de geológicas. O
trabalho tem de ser feito com
cuidado e em dias secos”, ex-
plica o superintendente da Se-
cretaria Municipal do Meio
Ambiente, Sérgio Tochio. A
previsão é inaugurar o parque
em março de 2011.

No entorno dos lagos, con-
tornando os 385 mil metros
quadrados do parque, será
construída uma pista de cami-
nhada. A população poderá
desfrutar ainda de outros equi-
pamentos de esporte e lazer

CIDADES/CURITIBA

Parque da Imigração Japonesa
começa a ganhar forma

DIVULGAÇÃO

Previsão é inaugurar obras do parque em março de 2011

como quadras esportivas. Fora
da frente de obras, estão sen-
do feitas as estruturas metáli-
cas do centro de eventos que
serão montadas na base de
concreto.

Às margens da Avenida
Comendador Franco (Avenida
das Torres), o novo parque
será um cartão de visitas para
quem chega à capital parana-
ense pelo aeroporto Afonso
Pena, além de ser uma recu-
peração estratégica de uma
antiga área de invasão que fi-
cava às margens do rio Igua-
çu.

Revitalização – O Parque da
Imigração Japonesa é uma par-
te do pacote de obras de urba-
nização e revitalização que a
Prefeitura de Curitiba execu-
ta na região da Vila Audi/
União. Para a instalação do
parque, a Companhia de Ha-
bitação de Curitiba (COHAB)
transferiu 855 famílias que vi-
viam em condições irregulares
e insalubres na área.

Além da transferência, ou-
tras 473 famílias estão sendo
remanejadas dentro da própria
comunidade para melhorar as
condições de moradias e faci-
litar a recuperação ambiental
da região. “Além de transfor-
mar completamente a paisa-
gem, a implantação do parque
evitará que outras ocupações
se formem”, diz Tochio.

O Coopercotia Atlético Clu-
be, tradicional instituição ligada
a comunidade nipo-brasileira e
que sempre se destacou na área
esportiva através de organiza-
ção e participação em campe-
onatos e torneios de tênis, bei-
sebol, futebol,mallet golfe, etc,
também desenvolve diversas
outras atividades sociais e cul-
turais como festas juninas, un-
dokai, festas de udon, homena-
gens a idosos, etc, com o obje-
tivo de preservar e divulgar a
cultura nipônica.

E dentro dessa programa-
ção, será realizado no próximo
fim de semana (20 e 21), a 8ª
edição da exposição de Artes
Plásticas, Artesanato e Ikeba-
na. A proposta da mostra,
acontece a cada a dois anos, é
desenvolver e estimular ativi-

dades culturais. Sócios, convi-
dados eméritos e alunos dos
cursos organizados no próprio
clube expõem seus trabalhos
– pintura a óleo, ikebana,
shodô, sumiê, patchwork, tear,
washi-ê, cerâmica, etc.

Há também um bazar com
produtos variados : quadros,
artesanato, comidas, frutas,
cerâmica.

8ª EXPOSIÇÃO DE ARTES
PLÁSTICAS, ARTESANATO E
IKEBANA
QUANDO: DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO,
DAS 9H30 ÀS 19 HORAS

ONDE: CENTRO DE EVENTOS DO COOPER

(RUA VALENTIM NICOLAI, S/Nº - ALTURA

DO KM 19,5 DA RODOVIA RAPOSO

TAVARES – PARQUE IPÊ)
ENTRADA FRANCA

TEL: (11) 3782-1227

SÃO PAULO

Cooper realiza 8ª edição da
Exposição de Artes Plásticas

NIPPAK GRAPHICS

NOVO ENDEREÇO

Rua da Glória, 332

Liberdade - São Paulo

3271-0808
3208-4863

contato@nippak.com.br

A Santa Casa de Miseri-
córdia de Itatiba (distante cer-
ca de 80 km de São Paulo)
realizou no último dia 7 ceri-
mônia de inauguração de uma
moderno aparelho de raio-x
adquirido com dinheiro doado
pelo governo japonês através
do Programa de Assistência a
Projetos Comunitários e de
Segurança Humana (APC). O
novo equipamento, no valor de
R$ 100 mil, substituirá o anti-
go, já defasado. Estiveram pre-
sentes na cerimônia o prove-
dor da entidade, Benedito
Netto, e o cônsul geral do Ja-

pão em São Paulo, Kazuaki
Obe.

Fundada em 1899 com o
objetivo de proporcionar assis-
tência médica filantrópica, a
Santa Casa de Misericórdia de
Itatiba administra atualmente o
Hospital Geral da Santa Casa
de Misericórdia do município,
única instituição na cidade a
oferecer atendimento médico
gratuito. Devido a um longo
período de crise financeira, o
hospital necessitava de equipa-
mentos e materiais descartá-
veis médicos, além de possuir
problemas nas instalações fí-

CIDADES/ITATIBA

Santa Casa de Itatiba inaugura equipamento
com dinheiro doado pelo governo japonês

sicas como infiltração de chu-
va e rachaduras nas paredes,
decorrentes da falta de manu-
tenção no imóvel.

Com a reformulação da di-
retoria em 2001, o hospital e a
comunidade se uniram em tor-
no de medidas de contenção
de despesas como o de ener-
gia elétrica e de revisão dos
fornecedores. O esforço con-
duziu à recuperação financei-
ra e na capacitação dos recur-
sos humanos, além da moder-
nização dos equipamentos de
modo a possibilitar a amplia-
ção do atendimento médico.
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TEATRO INFANTIL

Sesc apresenta espetáculos que
utilizam técnica do Bunraku

COLUNA DO JORGE NAGAO

Laerte e Angeli, hum, hum.
REPRODUÇÃO

(JORGE NAGAO)

Laerte, grande mestre,
Muchacha
(Cross-dresser é um
travesti da classe-média.
LC)

Laerte Coutinho é um gê-
nio, na opinião de seus cole-
gas do traço. No HQMIX-
2010, o Oscar dos quadrinhos
e humor gráfico, ele venceu
na categoria Grande Mestre.
Vestido de mulher, num vídeo,
ele agradeceu e dedicou o
troféu aos seus mestres Zelio
e Fortuna entre outros. Essa
inquestionável premiação ce-
lebra os 40 anos de uma in-
vejável carreira. Estreou na
revista Sibila, em 1970, e não
parou mais. Em 72, fundou,
com Luiz Gê, a lendária re-
vista Balão, na USP; Em 79,
criou a Oboré, imprensa sin-
dical, com Sergio Gomes,
Henfil &  Cia e fundou com
o mesmo Sergio Gomes, o
Clube do Choro; nos 90, foi
um dos redatores dos progra-
mas globais TV Pirata, TV
Colosso e Sai de Baixo; pin-
tou e bordou na revista Chi-
clete com Banana, do Angeli,
na Circo, editada pelo Gê, no
Geraldão, do Glauco, e teve
a sua Piratas do Tietê; suas
tiras cheias de graça, estão,
de graça, no blog Manual do
Minotauro, e outros desenhos
estão no laerte.com.br. Nes-
ta semana, ele estará com
Angeli, Orlando e outras fe-
ras no Rio Comicon, feira in-
ternacional de quadrinhos, na
Estação Leopoldina, de 9 a
14 de novembro. Cqd, L’Art
do alerta e solerte Laerte
agrada a marmanjo e a pive-
te.

Conheço o grande mestre
há mais de trinta anos. Ele
sempre foi um cara despoja-
do, discreto, trajando jeans,
camiseta e tênis. Mas, há
pouco mais de um mês, vi-o
no programa do Lobão, na
MTV, e ele estava mais para
Muchacha, título do seu últi-
mo livro, do que para pirata
do Tietê.

Finalmente, na semana
passada, ele saiu do armário
e concedeu entrevista à Fo-
lha, ao IG Moda e ao
Metrópolis, e deu o que fa-
lar.

- Sou um cross-dresser-
revelou.

Cross-dresser (CD, entre
eles/elas que são da classe
AB) é um homem que gosta
de se vestir de mulher ou
vice-versa. A maioria se diz
heterossexual. Essa tribo nos
remete ao livro “Crepúsculo
dos machos”, do Gabeira, nos
anos 80. O estereótipo do
macho bruto e egoísta que
leva o cara mais sensível a
explorar o universo feminino.
“Eles dizem que se tornam
melhores quando praticam o
travestimento”, afirma a psi-
canalista Eliane Kogut, que
estudou o cross-dressing em
trabalho para a PUC. Se en-
tusiasmou? Acesse
bccclub.com.br.

Esse rígido código mascu-
lino/feminino sempre incomo-

dou o Laerte, agora
Laertiazinha pra uns, tiazona
pra outros.

-Ah, está vestido de mu-
lher, então é maricas. Jogou
bola é macho. E eu que gos-
tava de costurar e de jogar
bola? pergunta-se.

Após publicar tiras de
Hugo que se traveste e vira
Muriel, o cartunista recebeu
um convite para conhecer o
clube de cross-dressing. E,
claro, a-do-rou!

Hoje, as cuecas estão sen-
do trocadas por l’Angeli,
digo, lingerie. Tuca, a namo-
rada, presenteia-o com rou-
pas e acessórios.

- Gosto de me vestir de
mulher. Mas não vou ser mu-
lher nunca. Acho ser possí-
vel ser aceito pela socieda-
de. Sou a favor de
dessatanizar a palavra tra-
vesti muito associada à pros-
tituição.

O impagável Tutty
Vasques aproveitou essa
onda para dizer que o Jaguar
anda espalhando que “esse
troço que deu no Laerte pega
por contágio entre colegas de
ofício. Viu o Veríssimo?” E
não é que o sacana fez uma
montagem do mestre dos
humoristas transformando-o
na “Velhinha de Taubaté”,
vide Estadão de 07.11.10. E
agora fica imaginando o
Ziraldo de tailleur. Ainda bem
que eu não sou humorista
nem da terceira divisão. Rs
rs

Brincadeiras à parte, a so-
ciedade melhorou muito nos
últimos 50 anos. Tom Zé con-
ta que passeava na Rua
Augusta, em 1965, com a Gal
Costa que usava uma calça
comprida, e não entendia por-
que todos os homens “buli-
am” com ela. Até que uma
senhora lhe explicou: - Em
São Paulo, mulher que usa
calça comprida é prostituta.
O lançamento da minissaia,
no ano seguinte, causou um
escândalo em Londres. Hoje,
o simpático cartunista desfi-
la com uma e poucos notam.
Nos anos 50, homem só usa-
va roupas com cores sóbrias
como preta, azul e branca.
Peças em vermelho, laranja
ou amarelo eram destinadas
para o então chamado sexo
frágil.

Muitos homens adoram se
vestir de mulher no carnaval
então por que não aceitam o
travestismo fora do carnaval?

Em vez de rejeitar o
cross-dresser com a canção
“Saia do meu caminho”, de-
veria aceitá-lo cantando
“Olha, que coisa mais linda,
mais cheia de graça...” Tá
legal, não precisa tanto, mas
apenas respeitar a lady que
passou batom, pintou as
unhas, passou rímel, cremes,
usa corseletes, sutiãs e mei-
as-calças já ajuda muito.  Ser
mulher custa caro, concluiu
Laerte. É o fim.

*Jorge Nagao é jornalista e colu-
nista do site Primeiro Programa
(www.primeiroprograma.com.br).
E-mail: jlcnagao@uol.com.br

A unidade do Sesc São
Caetano programou espetácu-
los infantis que utilizam a téc-
nica de manipulação de bone-
cos, conhecidos como
Bunraku, de origem japonesa.
Já neste sábado (13), está mar-
cada a apresentação da peça
Cidade Azul, da conhecida
Cia. Trucks. As apresentações
seguem nos próximos sábados,
até 27 de novembro, sempre
às 15h, na área de convivên-
cia da Unidade (rua Piauí, 554,
Santa Paula, São Caetano). Os
ingressos custam de R$ 1,50 a
R$ 6.

Os próximos espetáculos
em novembro são: Portinari Pé
de Mulato, com a Cia.
Articularte; e Pequenos Ges-
tos, da Cia. Polichinelo, apre-
sentados respectivamente dias
20 e 27 de novembro.

O espetáculo Cidade Azul,
da Cia Trucks, conta a história
de um menino teimoso, que in-
siste não apenas em sonhar,
mas transformar o mundo num
lugar melhor para se viver. Ele
é um menino que acorda, a
cada nova manhã, sobre os
papelões da rua. Eis que no
amanhecer de um dia cai-lhe
sobre a cabeça uma bola de
brinquedo azul, trazendo atrás
sua aflita dona. O espetáculo
trata, assim, de contar como
surge uma comovente amiza-
de entre as duas crianças de
realidades tão diferentes: um
menino das ruas, e uma meni-
na perdida pelas ruas.

Portinari Pé de Mulato - O
espetáculo da Cia. Articularte
está agendado para sábado, dia
20. Na apresentação, o mau
olhado de uma vizinha invejo-
sa faz com que a boneca De-
nise e seu carneirinho ganhem

vida e caiam de um quadro
recém-pintado pelo vovô
Portinari. O carneirinho foge
e Denise precisa encontrá-lo
antes que as tintas sequem.
Na busca, a menina passa por

em que as crianças poderão
usar a imaginação e criativida-
de além de exercitar a
oralidade aos contar suas pró-
prias histórias, sempre com a
instrutora Mayra Gomes. A
oficina é gratuita e os partici-
pantes devem retirar senha
antes dos espetáculos

ESPETÁCULOS
CIDADE AZUL - DIA 13, ÀS 15H.
PORTINARI PÉ DE MULATO - DIA 20, ÀS

15H.
PEQUENOS GESTOS - DIA 27, ÀS 15H.

OFICINA
CONFECÇÃO E MANIPULAÇÃO DE

DEDOCHES E FANTOCHES

SÁBADOS, ATÉ DIA 27, ÀS 16H.
ONDE: SESC SÃO CAETANO (RUA PIAUÍ,
554, SANTA PAULA – SÃO CAETANO DO

SUL)

INFORMAÇÕES: (11) 4223 8800,
WWW.SESCSP.ORG.BR

DIVULGAÇÃO

Espetáculo Cidade Azul, da Cia Trucks, será apresentado neste sábado no Sesc São Caetano

Pequenos Gestos, da Polichinelo

quadros vivos de Portinari, en-
volvendo-se em aventuras in-
sólitas e poéticas. Tudo isso
regado por alegres chorinhos
brasileiros.

Pequenos Gestos - A Cia.
Polichinelo encerra as apresen-
tações infantis do mês de no-
vembro com Pequenos Gestos,
no sábado (27). A história é de
um velho e seu amigo burro que
caminham buscando coisas ve-
lhas pela estrada. Entre uma
coisa e outra, o velho ensina ao
burro que todos somos respon-
sáveis pelo mundo onde vive-
mos e para ilustrar o que diz, o
sábio senhor conta a história de
uma floresta e dos animais que
a habitavam.

Oficina - Após cada espetá-
culo, haverá a oficina ‘Aven-
tal de Histórias’, para confec-
ção de dedoches e fantoches,

Com obras de 15 artistas
plásticos (dois deles nikkeis)
totalizando 30 trabalhos em
aquarela a Companhia do Me-
tropolitano de São Paulo –
Metrô realiza até o dia 30 de
novembro (começou no dia 10)
na Estação Vila Madalena e,
de 10 a 31 de dezembro, na
Estação Sé, a exposição deno-
minada Sempre Aquarelas. As
obras são de autoria de
Graciela Wakizaka, Marinês
Takano, Angélica Pedroso,
Cassiano Pereira Nunes, Chica
do Val, Danielle Noronha,
Eliane Consol, Fátima Louren-
ço, Iole Di Natale, Ivone
Beltran, Maria Lúcia Panizza,
Marina Martinelli, Sérgio
Gregório, Sonia Hossom e Zilá
Troper.

A exposição que tem a pro-
posta de levar aos usuários do
Metrô a temática da natureza
em aquarelas sobre papel foi
idealizada pelo curador Anto-
nio Carlos Abdalla. Na aqua-
rela, as imagens são definidas
pelo artista e pelos caminhos
percorridos pelo pigmento na
água e transportam-nos para
um mundo de cores e transpa-
rências. A água é elemento
determinante nas obras de

ARTES

Artistas nikkeis participam da exposição Sempre Aquarelas
nas estações do Metrô Vila Madalena e Sé

Graciela Wakizaka, Cassiano
Pereira Nunes, Danielle Noro-
nha e Ivone Beltran. A flora e
a fauna são temas de Marinês
Takano, Eliane Consol,
Francisca do Val, Maria Lúcia
Panizza, Sérgio Gregório, Sonia
Hossom e Zilá Troper. O ho-
mem é presença nas obras de
Angélica Pedroso, Fátima Lou-
renço e Iole di Natale. Serão
duas obras de cada artista.

Sempre Aquarelas – De
acordo com Antonio Carlos
Abdalla, a técnica da aquarela

deve ser entendida como inclu-
siva dos materiais que, diluídos

DIVULGAÇÃO

em água, possibilitam ao artis-
ta a obtenção de transparên-
cias, trabalhadas em velaturas
e colorido de maior ou menor
intensidade. Há anos a admi-
ração por esta arte tem cres-
cido e, a cada dia mais, bons
artistas – consagrados e novos
– têm se aperfeiçoado e reali-
zado trabalhos importantes.

Para o curador a coletiva
na qual vão participar 15 artis-
tas será a oportunidade para
os visitantes vislumbrarem
múltiplas interpretações e re-
alizações com a temática co-
mum da natureza, mantendo a
qualidade dos trabalhos e per-
mitindo a admiração de obras
inspiradas e de elaboração
muitas vezes surpreendente.

Trabalho da artista Graciela Wakisawa em exposição nas estações
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O professor de psicologia
das Faculdades Integradas
Maria Thereza no Rio de Ja-
neiro, Danichi Hausen Mizo-
guchi, foi premiado em segun-
do lugar no concurso Interna-
cional de Literatura da União
Brasileira de Escritores do Rio
de Janeiro (UBE-RJ). Ele re-
cebeu o prêmio em segundo
lugar na categoria Ensaios
Categoria Ensaio (Prêmio
Amélia Sparano), pelo seu li-
vro “Segmentaricidades: Pas-
sagens do Leme ao Pontal”,
Rio de Janeiro-RJ.

A cerimônia de premiação
aconteceu no dia 22 de outu-
bro, no Teatro R. Magalhães
Jr. da Academia Brasileira de
Letras, no centro do Rio Ja-
neiro. Além de Danichi Mizo-
guchi dois outros nikkeis tam-
bém foram premiados: André
Kondo que ficou em terceiro
lugar na categoria Crônicas –
Prêmio Paulo Mendes Cam-
pos com o título “Amor sem
Fronteiras” Jundiaí –SP; e
Kousei Tanaka e Antonio Sal-
vado que receberam o II Prê-
mio Lyad de Almeida (para o
espanhol e japonês), com o li-
vro: “Outono”/”Outoño”, na
categoria prêmios da diretoria
UBE-RJ 2010 Internacional.

O livro lançado em novem-
bro do ano passado é resulta-
do de uma dissertação apre-
sentada ao Programa de Pós-
Graduação em Psicologia do
Departamento de Psicologia
da Universidade Federal Flu-
minense, como requisito par-
cial para a obtenção do título
de Mestre em Psicologia. A
dissertação tem como objeti-
vo colocar em cena os concei-
tos de vida, poder, potência e

(também em psicologia) na
qual, seguindo as pistas de
Michel Foucault, esboço
problematizações acerca das
relações de amizade no con-
temporâneo”, explica.

O livro Segmentaricidades:
Passagens do Leme ao Pontal
tem o preço unitário de R$
25,00, e está à venda nas Li-
vrarias Folha Seca no Rio de
Janeiro; na Palavraria em Por-
to Alegre; na Editora Playard;
ou com o autor através do e-
mail: danichihm@hotmail.com

Perfil – Formado pela Univer-
sidade Federal do Rio Grande
do Sul (2005), Danichi Mizo-
guchi possui mestrado em Psi-
cologia pela Universidade Fe-
deral Fluminense (2007).
Atualmente leciona no curso
de psicologia das Faculdades
Integradas Maria Thereza e
atua na organização não-go-
vernamental Casa da Árvore.
Ele também é doutorando no
programa de Estudos da Sub-
jetividade do Departamento de
Psicologia da Universidade
Federal Fluminense.

CULTURA

Danichi Hausen Mizoguchi recebe prêmio internacional da
União Brasileira de Escritores no Rio de Janeiro

resistência a fim de problema-
tizar a experiência urbana con-
temporânea. Também coloca
em questão os muros e grades
disseminados pelas cidades,
tomando-os como dispositivos
que geram subjetividades na
superfície da urbe. Narrando
passagens do Leme ao Pontal,
explícita a concretude de em-
bates biopolíticos em determi-
nada região do Rio de Janeiro.

Danichi Mizoguchi destaca
que por ser um concurso de
abrangência nacional, ele não
esperava que seu livro fosse
contemplado com a premia-
ção. De todo modo, o reconhe-
cimento do valor do seu traba-
lho pela UBE o deixou muito
feliz. “Penso que a importân-
cia do prêmio não seja pesso-
alizada. O que me parece mais
pertinente é verificar que um
trabalho que em princípio tem
um cunho mais acadêmico pos-
sa ser reconhecido na esfera
literária. Transversalizar essa
relação entre o que é acadê-
mico e o que não é, então, me

parece ser a grande importân-
cia do prêmio”, afirma.

O ator imagina que a pre-
miação não vai mudar a sua
vida uma vez que pretende
seguir o curso normal do seu
dia-a-dia. Questionado se têm
projetos em vista a curto, mé-
dio ou longo prazo ele revelou:
“Os projetos são simples: se-
guir dando aula de psicologia
e poder desenvolver a conten-
to minha tese de doutorado

DIVULGAÇÃO

O professor de Psicologia Danichi Hausen Mizoguchi foi premiado

A Comunidade Brasileira de
Kansai (CBK) realiza até o dia
30 de novembro (de terça a sex-
ta, das 12 às 17 horas, e sába-
dos, domingos e feriados, das 10
às 17 horas), no Museu da Emi-
gração e Centro de Intercâm-
bio Cultural de Kobe a exposi-

ção “1º Folclore Brasileiro”.
Organizada pelo Consulado ge-
ral do Brasil em Nagóia, a mos-
tra oferece uma oportunidade
para que crianças e jovens, tan-
to brsileiros como japoneses,
possam vivenciar e conhecer um
pouco do folclore brasileiro.

NO JAPÃO

Comunidade Brasileira de
Kansai realiza exposição

TAIKÔ

3º Festival da Primavera acontece
neste domingo no Bunkyo

Aemoção e a admiração
proporcionadas pelo
som harmonioso das

batidas do taiko serão vivenci-
adas por 21 grupos de taiko da
capital e do interior de São
Paulo e do Paraná, que vão se
apresentar no III Festival de
Taiko da Primavera a ser rea-
lizado domingo (dia 14), na
Sociedade Brasileira de Cultu-
ra Japonesa e de Assistência
Social (Bunkyo). Paralelamen-
te também será realizada a
Festa do Sorvete, bem como a
presença de vários bazaristas
para a venda de pratos típicos
da culinária japonesa, bebidas,
produtos relacionados à práti-
ca de taiko e bijuterias. A pre-
visão de público de acordo com
o vice-presidente da Associa-
ção Brasileira de Taiko (ABT),
Keiji Kato, é que cerca de
1.000 pessoas participem do
evento. De acordo com ele o
objetivo do festival é motivar
os tocadores a participar dos
eventos, viajar para conhecer
novos ambientes, e reunir as
equipes para incrementar a
experiência dos tocadores. A
equipe Todoro Ki Taiko de
Osasco que se sagrou campeã
do 7º Festival de São José do
Rio Preto, promovido em julho
deste ano, vai participar do fes-
tival.

Cada grupo é formado em
média por 15 tocadores que na
soma geral serão 300 tocado-
res se apresentando no even-
to, cada um terá o tempo má-
ximo de dez minutos de apre-
sentação. Keiji Kato afirma
que quer resgatar a cultura ja-
ponesa no taiko porque os pró-
prios tocadores estão deixan-
do o foco da cultura de lado.
“Queremos que o taiko seja
uma disciplina na família para
divulgar e praticar a milenar
cultura japonesa. Os tocado-

res têm que ter disciplina nos
horários para que haja uma
convivência melhor entre os
familiares e os colegas. Não é
só bater no taiko, mas também
transmitir o sentimento através
dele”, ressalta.

Com o intuito de tirar as
crianças das ruas Keiji Kato
informa que o projeto Oficina
de Taiko de autoria do deputa-
do federal William Woo (PPS/
SP), com verbas do Ministério
da Cultura, está em prática em
quatro instituições carentes:
Futurong de Parelheiros e
Unas de Heliópolis, ambas na
zona Sul de São Paulo; Escola
Estadual Paulo Kobayashi de
São Miguel Paulista; na zona
Leste e Fran Luz de Quitaúna
– Grande São Paulo. Atual-
mente 40 tocadores fazem par-
te de cada uma delas.

As equipes participantes
do festival são: Ryuusei da
Liberdade, São Miguel Pau-
lista, Itaquera, Mika Youtien

A e B da saúde, Itaquaque-
cetuba, Shinkyo de São Cae-
tano do Sul, Harmonia de São
Bernardo do Campo, Suzano,
Ibiúna, Nippon Country do
Arujá, Bastos, Himawari,
Curitiba, São José do Rio Pre-
to, Osasco, Kaito de Tauba-
té, Mizuho de São Bernardo
do Campo, Ryukyu Koku
Matsuri Daiko (convidado),
Kodomo no Sono e Parana-
vaí (Paraná). O festival é or-
ganizado pela ABT e conta
com o apoio da Fundação
Kunito Miyasaka, do deputa-
do federal William Woo
(PPS/SP) e do deputado es-
tadual Hélio Nishimoto
(PSDB/SP).

ABT – A ABT existe há seis
anos e seus líderes visitam
regularmente os atuais 80
grupos filiados à associação
para repassar novidades e
técnicas. No Brasil o dirigen-
te disse que todos aqueles

que querem formar grupos de
taiko a associação fornece
informações para a forma-
ção, compra de equipamen-
tos e suporte necessário. Um
taiko mais barato fabricado
no Brasil com a mesma tec-
nologia japonesa custa R$
600,00 e os mais caros na
faixa dos R$ 3.500, enquan-
to que esses mesmos equipa-
mentos produzidos no Japão
custam o dobro do preço.

III FESTIVAL DE TAIKO DA
PRIMAVERA
QUANDO: DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2010
HORÁRIO: DAS 9H ÀS 17H – ABERTURA

OFICIAL ÀS 13H

ONDE: GRANDE AUDITÓRIO DO BUNKYO

- RUA SÃO JOAQUIM, 381 - LIBERDADE -
SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: (11) 3341-1077
E-MAIL: ABT@TAIKOBRASIL.COM

CONVITE: R$ 15,00 (COM DIREITO A UMA

BOLA DE SORVETE) À VENDA NA ABT -
RUA SÃO JOAQUIM, 381 - 2º SUBSOLO

– LIBERDADE

DIVULGAÇÃO

Festival de Taikô da Primavera deve reunir cerca de 300 percussionistas no palco do Bunkyo

Canto do

BACURI

MARI SATAKE

A mais velha, falante,
cheia de curiosidades. Mal
acordava e já era toda cheia
de querer saber disso e da-
quilo outro. Ai de você se não
prestasse atenção e lhe des-
se uma resposta qualquer. No
ato, ela lhe chamava a aten-
ção exigindo uma explicação
melhor. Não deixava passar
nada. Fazia as cobranças
com a maior inocência e gra-
ça. Na casa, não havia tem-
po ruim que ela não pusesse
para correr bem longe dela.
A mais nova, sua irmãzinha,
nascida três anos e um dia
depois, parecia ser o oposto
dela. Quieta, com os olhos
apertadinhos, tudo observava.
Apenas observava. Falar,
não falava quase nada. Tam-
bém, a irmã quase não dei-
xava.

As meninas passavam o
dia todo na escolinha. Cada
uma com a sua turminha. A
mais velha assim como em
sua casa, mal chegava já pu-
nha todos em estado de aler-
ta. Sua chegada à escola era
sempre anunciada em tom
festeiro por algum amiguinho
que ali já estivesse. A menor,
normalmente chegava sono-
lenta, quase dormindo. Ia
acordando bem devagarzinho,
aos poucos se aquecendo.
Aos poucos, a sonolenta ia se
transformando ao longo do
dia. Até virar a farrista, ar-
teira que, no final do dia, pa-
recia uma doidivanas em ár-
dua corrida maluca com os
amiguinhos de folia.

Bem assistidas, foram
crescendo e se desenvolven-
do na mesma escola desde os
poucos meses de vida até o
ensino médio. Depois, segui-
ram para colégios e faculda-
des diferentes, sempre nas
mesmas condições e obser-
vadas de muito perto pela

As duas meninas
família. A mais velha, apesar
das crises existenciais co-
muns a qualquer ser pensan-
te, segue em suas tramas
pela vida, sem grandes pau-
sas ou mudanças bruscas. É
daquelas pessoas que você
olha de fora e, com se fada
madrinha existisse, pensa: ali
a fada madrinha foi muito ge-
nerosa na hora em que a
criaturinha veio ao mundo. Já,
a mais nova, desde muito no-
vinha, se defrontava com al-
gumas questões para as quais
não conseguia encontrar so-
luções fáceis. Inteligente que
é e sempre foi, é normal que
não encontrasse respostas
fáceis e únicas para suas
questões. Corajosa, desde
muito novinha, enfrentou suas
crises, amargou na solidão, se
enclausurou em seus pensa-
mentos. Sobreviveu e se for-
taleceu. Hoje é uma jovenzi-
nha forte que sabe o que quer
para si. Já não se parece em
quase nada com aquela
moleca arteira e farrista da
infância.

Ah, as meninas. Estão aí
pela vida. Se construindo, se
fazendo gente grande. É meu
desejo que prossigam em
suas trajetórias, em busca de
suas verdades, pagando o
preço que lhes cabe paga-
rem. E que encontrem suas
verdades, sempre. Se possí-
vel, sem grandes sofrimentos
e ilusões. Sem causar gran-
des dores e danos a si e aos
seus.

Viver dá um trabalho da-
nado. Mas é bom demais.
Apesar de todas as dores do
mundo, de todas as incompre-
ensões. No final, tudo passa.
Tudo se ajeita. Tudo se ale-
gra. E hoje, eu quero desejar
a vocês, Feliz Aniversário,
meninas! Muitas alegrias em
suas vidas!

marisatake@yahoo.com.br

AAliança Beneficente Uni-
versitária de São Paulo (Abeuni)
realiza domingo (dia 14) a 5ª edi-
ção do Festival Abeuni no Colé-
gio Santa Amália, zona Sul de
São Paulo. Realizado desde
2006 o evento reúne cultura, gas-
tronomia e diversas atividades.
Este ano o evento está repleto
de atrações musicais como a
cantora Karen Ito, Taiko, artes
marciais, Yosakoi Soran, Slot
Band, apresentação de dança de
salão, workshop de Washi-ê,
bingo, bazar. Além da presença
de barracas com a culinária ja-
ponesa com o preparo e venda
de yakisoba, temaki, harusame,
gyoza, tempura, mochi, churras-
co, pastel, doces, entre outras.

A entrada custa R$ 5,00, sen-
do gratuita para maiores de 60
anos e menores de 10 anos. Toda
a renda do evento será destina-
da às atividades assistenciais da
Abeuni. O festival conta com
vários patrocínios como da Livra-
ria Takano, Tozan, Pipoll Travel,
Nakram, Impressa Artes Gráfi-
cas e BKC, e apoio de Asebex,
Colégio Santa Amália, Comissão
de Jovens Bunkyo e Kibo-no-Iê.
A organização convida os visitan-
tes a passar uma tarde de domin-
go agradável no festival.

Abeuni – A Abeuni é uma
entidade filantrópica, sem fins
lucrativos, composta por uni-
versitários formados em dife-
rentes áreas. É também um ór-
gão de utilidade pública, reco-
nhecido pela Assembléia Le-
gislativa de São Paulo (Lei Es-

COMUNIDADE

Quinta edição do Festival
Abeuni acontece domingo

tadual 9.135/95), pelos traba-
lhos realizados em prol da so-
ciedade. A Abeuni é formada
por jovens voluntários que de-
senvolvem não só o trabalho
social assistencial, mas tam-
bém o lado pessoal, como o
trabalho em equipe, liderança
e a organização e ainda pro-
move a troca de idéias, expe-
riências e a amizade. Ela tem
como missão “Melhorar a qua-
lidade de vida da população
através de um atendimento
humanizado, promovendo saú-
de, educação e cidadania em
conjunto com o desenvolvi-
mento pessoal e social dos vo-
luntários”. Sua visão é “ser
reconhecida pela sociedade
como entidade referência em
trabalho voluntário, e em for-
mação de jovens agentes trans-
formadores da realidade soci-
al”. Seus valores são a respon-
sabilidade social, respeito ao
indivíduo, liberdade de expres-
são, ética, transparência,
aprendizado contínuo e desen-
volvimento e amizade.

5º FESTIVAL ABEUNI
QUANDO: DIA 14 DE NOVEMBRO

(DOMINGO)
HORÁRIO: DAS 11H ÀS 18H

ONDE: COLÉGIO SANTA AMÁLIA - AV.
JABAQUARA, 1673 - PRÓXIMO À ESTAÇÃO

DE METRÔ SAÚDE

INFORMAÇÕES: WWW.ABEUNI.ORG.BR /
E-MAIL FESTIVAL@ABEUNI.ORG.BR

HAVERÁ SORTEIOS DE PARES DE CONVITES

PARA AQUELES QUE SEGUIREM

@ABEUNI NO TWITTER E DEREM RT
NOS LINKS DAS PROMOÇÕES.
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Ração Artificial !!!
Será que funciona?

Com a piscicultura volta
da para o aprimora-
mento das espécies, a

alimentação básica dos peixes
direcionados para pesque-pa-
gues é a ração peletizada. E
para variar alguém teve a idéia
de confeccionar uma isca nes-
te formato. Abaixo algumas
variações para você não fazer
feio com estes coringas.

Atualmente os pesque-pa-
gues são comuns nas grandes
capitais e, em São Paulo alguns
estabelecimentos tem números
expressivos como resposta a
quem acreditou no negócio.
Claro que todos tiveram que se
estruturar e direcionar de uma
forma ou outra, e oferecer ou-
tras atividades além da pesca
para seu freqüentador.

E acompanhando estas
mudanças, a pesca que sem-
pre usava como atrativo prin-
cipal, a massa e iscas vivas, viu
o aparecimento de uma tercei-
ra que é figura carimbada na
maioria destes locais.

Como os peixes desde sua
criação são alimentados com
ração peletizada, foi natural o
aparecimento de uma isca com
a mesma forma, e simulando
esta nágua.

Imitação de ração artificial
flutuante – A ração confec-
cionada em pelo (de coelho
principalmente) veio junto com
os adeptos do fly, e proporcio-
na ótimos resultados para
quem a utiliza. Seu sucesso é
principalmente pela sua maté-
ria prima, que proporciona re-
sultado bem próximo do que
procura imitar.

Barateando o processo
veio a imitação em cortiça  -
que pode ser feito com a rolha
que vem em qualquer garrafa
de vinho (em breve mostrare-
mos as formas de fazer a sua).
E para completar o processo
e variar nas cores, apareceram
as de EVA (material usado
para confeccionar chinelos e
normalmente destinado a mon-
tagem de brindes e chapéus
promocionais e etc).

Todos estes citados acima,
são imitações flutuantes isto é,
para capturar peixes que es-
tão comendo na superfície.

Com o tempo, estas espé-
cies acostumam com estas is-
cas e começam a ficar ariscas
e já não atacam com tanta fre-
qüência. Para estimular os ata-
ques, surgiu a idéia de se colo-
car um chumbinho ou peso em
determinado local, para fazer
a isca nágua, sempre ficar com
o anzol voltado para cima.

Montagem do chicote –
Corte um pedaço de linha
monofilamento com mais ou
menos 70 cm e no final, ate a

isca preferida. Você vai preci-
sar de uma bóia de arremesso
ou bóia cevadeira para levar
esta isca até o seu objetivo.

Miçanga ou similar – Mais
tarde percebeu-se que algu-
mas espécies atacavam abai-
xo da linha da superfície então
veio a miçanga. A mesma uti-
lizada no artesanato para mon-
tagem de colares e pulseiras,
é hoje uma isca comum nos
pesque-pagues.

Montagem
1) Colocar a miçanga pelo

olho do anzol em um,cujo
formato da ponta mante-
nha-a presa (o anzol espe-
cífico para pesca do robalo
é uma boa indicação para
ter como exemplo)  Com
um pedaço de linha mono-
filamento você dá o nó e
deixa o chicote pronto.

2) Colar ou esquentar um an-
zol tipo chinu (tamanho com-
patível com a miçanga) e já
deixar encaixado na mesma.

PS: além da miçanga pode ser
utilizado outros materiais de
artesanatos como coquinho,
sementes de azeitonas e outro
material com o mesmo forma-
to.

Montagem – Montar um chi-
cote com mais ou menos 70
cm, usar de uma bóia tipo
lambari para regular a altura
da isca em relação a superfí-
cie. Normalmente começar
com 7 a 10 cm e aumentar
conforme o caso.

Se for pescar com bóia
cevadeira é só atar este chi-
cote numa ponta do girador da
mesma.

Equipamento para imitação
seja flutuante ou miçanga

Vara de ação rápida pro-
porciona mais eficácia nas fis-
gadas, dando menos tempo
para o peixe perceber o engo-
do. O comprimento vai da pre-
ferência do pescador.

Carretilha ou molinete com-
patível com a vara, que com-

porte 100m de linha monofila-
mento 0,25mm ou 0,30mm

Imprescíndivel é cevar o
local com ração flutuante para
atrair os peixes para a super-
fície e, para isso, a bóia
cevadeira facilita muito para o
pescador.

Peixes – Como todos os pei-
xes estão acostumados com
ração como alimentação, você
poderá capturar qualquer es-
pécie com estas imitações,
desde é claro que elas estejam
comendo na superfície ou pró-
ximos dela.

Dicas – Tilápias são ariscas e
às vezes refugam ao perceber
linhas grossas e principalmen-
te as bóias grandes. O ideal é
usar chicotes com linhas
0,20mm. Prefira anzóis mais
finos (mas fortes) e caso
refugem, diminua o tamanho
das iscas.

Carpas, pintados, redondos
e dourados pela sua truculên-
cia ou dentição, melhor é ter um
pequeno empate, e para conter

DIVULGAÇÃO

Estojo com iscas flutuantes

Bóia cevadeira é utilizada para levar isca até seu objetivo

Iscas com chumbo ou peso servem para estimular os ataques

Miçangas são as mesmas usadas em colares e pulseiras

Ração cortiça, feito com rolha, para baratear o processo

a violência das pancadas des-
tas espécies é melhor usar de
anzóis tipo chinu com tamanho
proporcional a isca. Em com-
pensação as matrinxãs perce-
bem os empates e, para elas é
utilizar de líder mais grosso (mo-
nofilamento 0,30mm).

Portanto você finaliza seus

chicotes de acordo com seus
peixes alvos. Ótimas pescari-
as!!!
(Mauro Yoshiaki Novalo)

Agradecimentos:
Produtos Petersen

Site: www.petersen.com.br
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EXPOSIÇÃO

Artista Cesar Fujimoto discute a relação entre
sonho e realização na Galeria paulistana nuVEM

Abre neste sábado (13),
a primeira individual do
artista plástico Cesar

Fujimoto. A mostra, intitulada
“O Sonho da Casa Própria”,
será realizada na Galeria
nuVEM, no bairro de Pinhei-
ros, em São Paulo. Composta
por 10 obras inéditas, entre
instalação, fotografias, pintu-
ras, objetos e desenhos, a ex-
posição apresenta uma série
de trabalhos realizada duran-
te os últimos três anos, inclu-
indo este ano.

O título da mostra remete
um trabalho homônimo, em
que o artista desenha silhue-
tas de construções em blocos
cerâmicos. Presos à parede,
esses blocos terão numa das
faces a silhueta de casas, e
na outra, de mausoléus – am-
bas imagens representativas
de moradas do ser humano.
Instalado num local de passa-
gem, o trabalho oferece a vi-
são das distintas faces por
meio do deslocamento do pú-
blico.

Esse é só um exemplo de
trabalho a partir do qual o ar-
tista passou a pensar sobre a

representatividade da casa
própria no imaginário das
pessoas, e suas reflexões
deram impulso para a elabo-
ração de outras obras que tra-

tam do tema: o hiato entre o
sonho e a realização. “A pos-
se de um imóvel abriga sen-
tidos que vão muito além do
concreto, do factual. Ela lida

com sentimentos, aspirações,
mas ao mesmo tempo neces-
sita de ações práticas e de
componentes mais do que fí-
sicos”, pontua o artista, que

DIVULGAÇÃO

Mostra reúne obras inéditas entre instalação, fotografias, pinturas, objetos e desenhos

Em maio deste ano a Fun-
dação Japão iniciou apresen-
tações de kamishibai, narração
de estórias com desenhos em
papel, em japonês e em portu-
guês. E a primeira estória foi
“A bruxa que foi comida”.
Esta mesma estória será rea-
presentada especialmente
pela Cia. Ópera na Mala, no
próximo dia 18 (quinta-feira).
Destinada ao público infantil
com narração somente em
português, acontecerá em duas
sessões, às 10h e 11h. E neste
sábado (13), será apresentado
“A pardal que perdeu a língua”,
em japonês e em português.

“A bruxa que foi comida”
é uma estória em que um
aprendiz de monge vai a mon-
tanha pegar castanhas e en-
contra uma senhora dizendo
ser a sua tia. Quando ele vai a
casa dela, ele percebe que a
senhora não é o que diz ser...

 A Cia Ópera na Mala nas-
ceu em 1998 realizando per-
formances e espetáculos vol-
tados ao público infantil, tor-
nando-se referência no seg-
mento, fazendo apresentações
pelo Brasil, Suíça, Áustria e
Itália. Em 2007, o grupo rece-
beu o Prêmio Femsa, melhor
trilha sonora pela peça
“Raimundo e a Menor Banda
do Mundo”. No mesmo ano,
estréia o programa “Baú de
Histórias”, com realização TV
Ratimbum e TV Cultura, que
está na quarta fase de produ-
ção e se tornou um espetáculo
em 2008. A “Rainha Marmota”
recebeu, em 2005, prêmio
Coca Cola FEMSA na cate-
goria especial pela cenografia
e bonecos, além do prêmio
Associação Paulista de Críti-

músicas de vários povos. Fez
diversos shows no Itaú Cultu-
ral, União Cultural Brasil Es-
tados Unidos, Crowne Plaza,
unidades do Sesc da Capital,
Rock in Rio Festival 2002 na
tenda Raízes, Centro Cultural
de Israel, na Hebraica, Casa
de Portugal, entre outras, em
2003 participou do festival
Womex, em Sevilha - Espa-
nha.

Sergio Serrano é ator, mú-
sico, artista plástico, designer
gráfico e autor de histórias para
crianças. Estudou Artes Plás-
ticas na Faculdade de Belas
Artes e Música na Fundação
das Artes de São Caetano.
Trabalhou com o grupo XPTO
de 91 a 96 com os espetácu-
los: “XPTO Mega Mix”,
“Babel Bum”, “Coquetel
Clown”, “Aquilarre 2000 La
Luna”. Criou cenários e bone-
cos para vídeo e teatro, entre
eles”Zabumba “ e “Romance”
da Cia da Tribo, “O Macaco
Simão” da Cia Furunfunfum,
Mulheres Negras, XPTO, en-
tre outros.

Fundou em 92 a Cia Tea-

tro de Papel com “A Incrível
História do DR. Augusto
Ruschi o naturalista e os
saposvenenosos”. Em 96 ga-
nhou o prêmio estímulo da Se-
cretaria do Estado da Cultura
para produção do espetáculo
de sua autoria “A Terra do
Povo da Graça”, recebendo o
Prêmio Coca Cola de Teatro
Jovem de melhor cenário; Prê-
mio Especial de pesquisa de
linguagem. Realiza trabalhos
de ilustração para Editora Sa-
raiva, Editora Atica, Edições
Paulinas e Nova Didática, onde
tem diversos livros publicados.

KAMISHIBAI - TEATRO DE
PAPEL PARA CRIANÇAS
QUANDO: DIA 13 DE NOVEMBRO

(SÁBADO)
HORÁRIO:
14H – PRIMEIRA SESSÃO (JAPONÊS)
14H30 – PRIMEIRA SESSÃO (PORTUGUÊS)
15H – SEGUNDA SESSÃO (JAPONÊS)
15H30 – SEGUNDA SESSÃO (PORTUGUÊS)
ONDE: BIBLIOTECA DA FUNDAÇÃO JAPÃO

SÃO PAULO (AV. PAULISTA, 37, 2º ANDAR

- PRÓXIMO À ESTAÇÃO BRIGADEIRO DO

METRÔ)
ENTRADA GRATUITA

“A BRUXA QUE FOI COMIDA”,
COM CIA. ÓPERA NA MALA
QUANDO: DIA 18 DE NOVEMBRO

(QUINTA-FEIRA)
HORÁRIO: 10H E 11H

DURAÇÃO: 20 MINUTOS

NARRAÇÃO: SOMENTE EM PORTUGUÊS

CENSURA: 5 A 12 ANOS

ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO (AV. PAULISTA, 37, 1º ANDAR –
PARAÍSO)
É NECESSÁRIO FAZER INSCRIÇÃO PRÉVIA

COM ENVIO DE NOME E TELEFONE DE

CONTATO PARA O E-MAIL INFO@FJSP.ORG.BR

ENTRADA GRATUITA

CAPACIDADE: 60 LUGARES

ESPETÁCULO INFANTIL

Apresentação de kamishibai terá participação especial da Cia. Ópera na Mala

participou de mostra no Mu-
seu Stedelijk, em ’s-
Hertogenbosch, na Holanda.

Perfil – Cesar Fujimoto nas-
ceu em 1981 em São Paulo,
onde vive e trabalha. Formou-
se bacharel em Artes Visuais
pelo Centro Universitário Be-
las Arte de São Paulo em 2004.
No mesmo ano, participou de
workshops sob a orientação de
Ana Maria Tavares e Regina
Silveira, no Centro Cultural
São Paulo (CCSP). Em 2008,
ganhou bolsa-residência no
European Ceramic Workcen-
tre (EKWC), na Holanda, e foi
selecionado para Bolsa Pam-
pulha, em Belo Horizonte.

Participou de coletivas
como “Em Obras”, na Passa-
gem Literária da Consolação,
em 2010; mostra de abertura
da Galeria nuVEM, em 2009;
“Mostra Coletivo Acervo” da
Galeria Virgílio, “Mostra Jo-
vem Artista Contemporâneo
Brasil-Japão”, no Centro Cul-
tural São Paulo (CCSP), “Arte
Brasil-Japão. Moderna e Atu-
al”, no MAC – USP, “Grande
Bazar”, no Museu Stedelijk, e

“Open Studio”, no EKWC,
ambas na Holanda, em 2008;
“Entre Meios”, mostra paralela
a Bienal de gravura, em 2007;
“Mostra do Programa de Ex-
posições 2006 do CCSP” e
“10ª Bienal de Santos”, no
Centro de Cultura Patrícia
Galvão, em 2006; “30° Salão
de Arte de Ribeirão Preto
(SARP) - Nacional e Contem-
porâneo”, em 2005; e “11°
Salão da Bahia no Museu de
Arte Moderna da Bahia”, em
2004.

Tem obras nas coleções do
Centro Cultural São Paulo
(CCSP) e no Museu de Arte
Contemporânea da USP
(MAC-USP).

“O SONHO DA CASA
PRÓPRIA”
QUANDO: DE 16 DE NOVEMBRO A 4 DE

DEZEMBRO. DE TERÇA A SEXTA, DAS 11 ÀS

19H; SÁBADO, DAS 11 ÀS 17 HORAS.
ABERTURA: DIA 13/11 (SÁBADO), DAS

11 ÀS 18H

ONDE: GALERIA NUVEM (RUA MATEUS

GROU, 355, PINHEIROS, SP)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL. 11/ 3061-1237
HOMEPAGE: WWW.GALERIANUVEM.COM.BR

cos de Arte (APCA). Com
“Os Fantasmas da Òpera”,
Sergio Serrano recebe prêmio
Coca Cola 99 de melhor ator.

O grupo tem se apresenta-
do desde 1998 pelas unidades
do Sesc da capital e interior,
casas de cultura e projetos
como Caravana Paulista de
Teatro, Mosaico Teatral, Mos-
tra de Teatro de bonecos do
Sesi, Recreio nas Férias,
CEUS, Projeto Escola Aberta
da Prefeitura de São Paulo,
Circuito Cultural Paulista, Fes-
tival de bonecos de Canela,
várias edições do Festival Es-
petacular de Bonecos de Curi-
tiba, Festival de Inverno de
Campina Grande, Festival Fa-
brica Europa de Firenze, entre

outros, além de temporadas no
Teatro Cacilda Becker, Centro
Cultural Vergueiro, Itaú Cultu-
ral, Teatro Alfa e Teatro Folha.

Perfil – Cris Miguel é atriz,
acordeonista, cantora e dança-
rina. Estudou música na Facul-
dade de Artes do Paraná. Fez
cursos de teatro e cinema, den-
tre eles o CPT com Antunes
Filho, Fátima Toledo, Tisuka
Yamasaki. outros. Como can-
tora e instrumentista, fez au-
las com Cida Moreira, percus-
são com UAKTI e Paulo Cam-
pos, canto indiano com
Ratnabali Adkari.

Integrou grupos vocais, gru-
pos de percussão e o grupo de
forró “Joanete deu no Pé” di-

rigido por André Abujamra.
Desde 97, integra o grupo de
músicas étnicas Mawaca, que
desenvolve uma pesquisa com

DIVULGAÇÃO

Sérgio Serrano e Cris Miguel, da Cia Ópera na Mala: performance voltada ao público infantil

Espetáculo será apresentado no dia 18 na Fundação Japão
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MotoSchool e Kawasaki
promovem Concurso Cultural

A fabricante japonesa de
equipamentos eletrônicos Sony
anunciou que vai parar de pro-
duzir o Walkman que toca fita
cassete. Lançado em 1979, ele
é considerado o primeiro apa-
relho de som portátil e revolu-
cionou a forma como se ouve
música. O Walkman vendeu
mais de 200 milhões de unida-
des em todo o mundo e virou
sinônimo de tocador portátil de
música.

O motivo para o fim da pro-
dução do ícone da música por-
tátil é a falta de demanda pe-
los aparelhos. De acordo com
a fabricante japonesa, as ven-
das caíram bruscamente nos
últimos anos. “Ainda existe al-
guma demanda em certas
regiões, incluindo mercados
emergentes, mas no Japão hou-
ve uma mudança para outros
tipos de mídia”, disse um por-
ta-voz da Sony ao jornal inglês

Telegraph.
O Walkman foi criado a

pedido do presidente da Sony,
Akio Morita, que queria ouvir
suas músicas preferidas a bor-
do das longas viagens de avião
que fazia. O aparelho logo se
transformou numa febre mun-
dial e vendeu milhões de uni-
dades em todo o mundo. Mes-
mo com a chegada de apare-
lhos mais modernos, como o
tocador de CD Discman, o
Walkman conseguiu se man-
ter na liderança do mercado.

As coisas começaram a
mudar na era dos iPod, os to-
cadores de MP3 fabricados
pela Apple. Com capacidade
para armazenas milhares de
músicas, eles conquistaram
rapidamente o mercado. Des-
de então, a demanda pelos to-
cadores de fita cassete caiu
drasticamente, o que resultou
na decisão da Sony.

FIM DA LINHA

Sony anuncia fim da produção
do Walkman de fita cassete

As motocicletas Flex, mo-
vidas a etanol (álcool), gasoli-
na ou com a mistura de am-
bos, já conquistaram o consu-
midor brasileiro. A CG 150
Titan, primeira motocicleta bi-
combustível produzida em sé-
rie no mundo, já comercializou
cerca de 290 mil unidades des-
de o seu lançamento, em mar-
ço de 2009. Já para a NXR
150 Bros, que ganhou o siste-
ma Flex (com a tecnologia
Mix Fuel Injection) em setem-
bro do mesmo ano, as vendas
ultrapassam as 151 mil unida-
des.

Impulsionada pelo sucesso
desses modelos, a Honda am-
plia sua linha Flex com o lan-
çamento da CG 150 Fan com
essa tecnologia. A novidade
reforça o pioneirismo da em-
presa e seu forte engajamento
com a preservação do meio
ambiente, uma vez que o eta-
nol (álcool), além de estar ali-
nhado com a estratégia de
matrizes energéticas do gover-
no brasileiro, tem a vantagem
de ser uma fonte de energia
renovável e menos poluente
quando comparado à gasolina.

A nova motocicleta reúne
o sistema Flex (com a tecno-
logia Mix Fuel Injection), sis-
tema de injeção eletrônica de
combustível (PGM-FI) e par-
tida elétrica. E, para atender
às diferentes necessidades de
cada motociclista, o modelo
será comercializado em duas
versões: ESi, com partida elé-
trica e injeção eletrônica
PGM-FI; e ESDi, com o dife-
rencial do freio dianteiro a dis-
co, que proporciona mais se-
gurança e conforto ao usuário.

A CG 150 Fan apresenta
motor OHC (Over Head
Camshaft), monocilíndrico,
quatro tempos, de 149,2 cm3,
arrefecido a ar, com comando
de válvulas no cabeçote e
balancins roletados. Resisten-
te, durável e confiável, apre-
senta torque máximo de 1,32
kgf.m a 7.000 rpm e potência
de 14,2 cv a 8.500 rpm. É ali-
mentado por sistema de inje-
ção eletrônica PGM-FI
(Programmed Fuel Injection),
que gera respostas mais ime-
diatas ao comando do acele-

rador, em qualquer situação de
uso, e resulta em acelerações
mais progressivas e lineares.

O modelo traz ainda trans-
missão de cinco velocidades e
embreagem multidisco em ba-
nho de óleo, que oferece acio-
namento preciso e macio.
Completam o conjunto partida
elétrica e bateria selada, de
maior vida útil e isenta de ma-
nutenção.

Seu design, com linhas re-
tas e marcantes, transmite ro-
bustez. Com capacidade para
armazenar 16,1 litros de com-
bustível, o tanque associa es-
portividade e formato
anatômico, permitindo o encai-
xe confortável das pernas do
piloto.

Na dianteira, o conjunto
óptico apresenta farol redon-
do com refletor multifocal e
lâmpada de 35/35W, além de
piscas com visual moderno.
Na traseira, a rabeta esporti-
va leva a mesma cor do tan-
que, com lanterna e piscas in-
tegrados.

O escapamento em aço inox
com acabamento na cor preta
conta com protetor cromado na
maior parte de sua extensão,
diminuindo a possibilidade de
contato com altas temperaturas
e proporcionando mais segu-
rança aos usuários.

Agilidade – Visando auxiliar
o consumidor em relação ao
funcionamento da tecnologia
Mix, o painel da motocicleta
traz a luz “ALC”, que acen-

derá sempre que houver mais
de 80% de etanol (álcool) no
tanque e piscará em condições
de temperatura ambiente abai-
xo de 15°C. Além disso, apre-
senta velocímetro, hodômetro
total, marcador de combustível,
luzes indicadoras de neutro,
direção e farol alto, além da
lâmpada de diagnóstico da in-
jeção eletrônica localizada no
lado esquerdo.

O chassi do tipo “diamond”
estampado oferece grande re-
sistência a torções, boa ciclís-
tica e dirigibilidade, além de
agilidade e estabilidade em

manobras urbanas. O assento
em dois níveis é sinônimo de
conforto tanto para o piloto
quanto para o garupa, devido
ao seu tamanho e formato er-
gonômico.

O conjunto de suspensões,
com curso de 130 mm na di-
anteira e 101 mm na traseira,
garante estabilidade e progres-
sividade. Os pneus, do tipo 80/
100 – 18 M/C 47P na diantei-
ra e 90/90 18 M/C 57P na tra-
seira, aliados aos amortecedo-
res traseiros, permitem ajustes
de acordo com o peso trans-
portado, proporcionando maior
equilíbrio. Na versão ESi, os
freios a tambor com 130 mm
de diâmetro tanto na dianteira
quanto na traseira asseguram
eficiência e progressividade.
Já a ESDi conta com freio a
disco na dianteira e tambor na
traseira.

Disponível nas cores ver-
melha, preta e prata metálica,
a CG 150 Fan chega às con-
cessionárias este mês ao pre-
ço público sugerido de R$
6.290,00 para a versão ESi e
R$ 6.590,00 para a ESDi. Os
valores têm como base o de
Estado de São Paulo e não in-
cluem frete e seguro. O mo-
delo tem um ano de garantia,
sem limite de quilometragem.

DIVULGAÇÃO

A nova motocicleta reúne o sistema flex e partida elétrica
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Honda amplia sua linha flex com a nova CG 150 Fan

AMotoSchool, em par-
ceria com a Kawasa-
ki, está promovendo

um concurso cultural que vai
até este domingo (14 de no-
vembro). Para participar, bas-
ta entrar no site da Kawasaki
e responder à pergunta: “O que
você faria com sua Ninja 250R
se tivesse o poder de contro-
lar o tempo?”. O autor da me-
lhor resposta ganha uma Ka-
wasaki Ninja 250R.

Além disso, os participan-
tes do concurso, escolhidos
por votação, serão convidados
a participar do test ride da
Ninja 250R, que irá acontecer
no sábado (13 de novembro)
no kartódromo Aldeia da Ser-
ra. As motos ficarão à dispo-
sição dos selecionados das 9h
às 18h e o teste será totalmen-
te gratuito.

“A Kawasaki Ninja 250R
é a moto ideal para quem de-
seja começar a competir e
ainda é uma moto muito ágil
para o dia-a-dia. Por sua re-
lação custo-benefício, é o
modelo ideal para quem está
começando a andar de
moto”, explica Bruno Corano,
instrutor da MotoSchool e um
dos principais pilotos do país.

De fato, a Kawasaki
Ninja 250R é hoje uma das
portas de entrada mais aces-
síveis para quem deseja co-

meçar a competir. Com a cri-
ação da Copa Kawasaki
Ninja 250R, que faz parte do
Superbike Series, acelerar
nas pistas ficou muito mais
fácil.

Criada este ano, a catego-
ria foi considerada um verda-
deiro sucesso. Com 27 pilo-
tos em média, a competição
já começou a revelar talentos
e trazer para dentro das pis-
tas uma série de novos nomes.

“A moto é muito boa de

curva e muito divertida de pi-
lotar na reta. Entrar na mes-
ma pista que seus ídolos
competiram e correr, sentir o
vento na cara, isso é uma ver-
dadeira paixão. Se não fosse
a Ninja, provavelmente não
estaria correndo”, afirmou
Carol Pereira, uma das no-
vatas da competição.

Mais experiente em com-
petições, Douglas Figueiredo
é mais um que atesta o alto
nível da competição e do

equipamento. “A Kawasaki
Ninja 250R foi uma grande
surpresa esta temporada. A
Copa foi uma das mais emo-
cionantes que eu já participei
e o equipamento é de primei-
ra”, disse ele.

Para mais informações
sobre a programação da
MotoSchool, inscrições, valo-
res dos cursos e condições de
pagamento, acesse o
www.motoschool.com.br ou
ligue para (11) 5524-5684

DIVULGAÇÃO

“Kawasaki Ninja 250R é a moto ideal para quem deseja começar a competir”, explica instrutor

A PARTIR DE R$ 1,00

Bunkyo realiza Feira de Livros neste domingo
A Comissão de Biblioteca e

Filmes do Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa
e de Assistência Social) realiza
neste domingo (14), das 9 às 15
horas, na Sala de Exposição  da
entidade, mais uma Feira de
Livros. Os visitantes poderão
encontrar diversas publicações
a preços a partir de R$ 1,00.
Serão disponibilizados cerca de
9.500 livros em japonês e ou-
tros 500 livros em português
entre mangás, revistas, livros
técnicos, romances, enciclopé-
dias e outros. Além do material
impresso, quase mil fitas VHS
de filmes policiais, dramas,
suspenses e desenhos podem

ser encontradas.
Também participa do even-

DIVULGAÇÃO

Visitantes poderão encontrar publicações a partir de R$ 1,00

to o Centro de Estudos Nipo-
Brasileiro – Jimonken, que traz

aproximadamente mil livros
com preços a partir de R$
2,00. Entre os exemplares es-
tão obras completas de Seicho
Matsumoto, alguns livros ra-
ros, romanes de mistério, livros
sobre doenças, revistas men-
sais como Bungei-Shunju e li-
vros de bolso.

FEIRA DE LIVROS
DATA E HORÁRIO: DOMINGO (14), DAS

9 ÀS 15H

ONDE: SALA DE EXPOSIÇÃO DO BUNKYO

(RUA SÃO JOAQUIM, 381, 1º ANDAR

(PRÉDIO ANEXO) - LIBERDADE - SÃO

PAULO - SP
ENTRADA GRATUITA

INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755

Os melhores
mesa-tenistas do
País se apresen-
tam na cidade de
Santos no período
de 8 a 12 de no-
vembro de 2010.
Cerca de 2220 mu-
nicípios do Estado
de São Paulo, clas-
sificadas após a
realização dos Jo-
gos Regionais em
julho, conquistaram
o direito de partici-
par da maior com-
petição poliesporti-
va do País.

As cidades são
divididas em 1ª e 2ª
Divisões, sendo que
apenas 12 perten-
cem à 1ª Divisão e
as demais à 2ª Di-
visão.

São Caetano do Sul, San-
tos, São José dos Campos, Pi-
racicaba, Pindamonhangaba,
São Bernardo do Campo,
Americana, Jundiaí, São José
do Rio Preto, Guarulhos, Ribei-
rão Preto e Marília são as que
têm as melhores equipes dos
Jogos, ou seja que mais inves-
tem no esporte para se man-
terem na 1ª Divisão.

Ainda há outra subdivisão
por idade dentro dos jogos, em
sub 21 (atletas de 12 a 21 anos)
e a categoria livre, assim o
objetivo de investir também
nos jovens, visando as Olimpí-
adas de 2016 no Brasil.

Das 73 edições realizadas
até agora, o município de San-
tos tem 25 títulos. Em segun-
do lugar, vem a cidade de São
Caetano do Sul com 13, Santo
André com 12 títulos, seguido
de Campinas com 10 e Gua-
rulhos com 6.

Graças a estes jogos, os
esportes poucos divulgados no
Brasil conseguem ainda so-

breviver, já que quase todos
os atletas de destaque nas di-
versas modalidades recebem
uma ajuda de custo mensal
dos municípios para represen-
tá-los em buscas das meda-
lhas de ouro.

Portanto, apesar de ser
uma competição em São Pau-
lo, inúmeros atletas de outros
estados e até paises vem dis-
putar aumentado-se muito o
nível técnico da competição.

São Caetano e Santos são
as cidades com o maior orça-
mento para contratar e assim
colocar em evidência o exce-
lente trabalho de arrecadação
e estruturação do esporte.

Obrigado, Jogos Abertos,
pois, sem você não teríamos
atletas de alto nível no Brasil,
com certeza todos estariam
jogando no exterior em busca
de salário e nível técnico.

Marcos Yamada – Diretor Técni-
co da ADR Itaim Keiko Guarulhos.
www.santos.sp.gov.br/jai2010

TÊNIS DE MESA

74º Jogos Abertos do Interior
DIVULGAÇÃO

Hugo Hoyama, de São Bernardo do Campo
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GOLFE

Enzo e Ruriko conquistam o
título do Campeonato Nikkey

AAssociação Nikkei de
Golfe do Brasil reali-
zou nos dias 6 e 7, no

Arujá Golf Clube, em Arujá
(SP), o 40º Campeonato Nik-
key de Golfe do Brasil. Na fi-
nal da categoria scratch mas-
culina, o título ficou com o pa-
ranaense Enzo Miyamura, que
somou 153 tacadas (80/73).
Mas ele comemorou a con-
quista quando menos espera-
va. Ivan Tsukazan, número 1
do ranking paulista, venceu o
torneio depois de fazer bogey
no buraco 17 (6), mas ele mar-
cou par (5) no cartão. Ao tér-
mino do jogo, alguém foi dar
os parabéns ao jogador e co-
mentou o resultado. Só então
Ivan se deu conta que havia
errado algo, procurou os árbi-
tros e se desclassificou.

Refeita a classificação, o
paulista Guilherme Oda, que
venceu dois torneios nacionais
este ano, acaba de represen-
tar o Brasil no Mundial Ama-
dor e volta a jogar pelo País
na Copa Los Andes, no final
do mês, herdou a segunda co-
locação, com 154 tacadas (75/
79), seguido por Luiz Miyagi,
com 156 (78/78), Marcos
Tubosaka, com 160 (81/79), e
Oscar Ishii, com 161 (79/82).

Luiz Miyagi venceu a ca-
tegoria handicap índex até 11,
com 138 net, contra 143 de
Eduardo Higashi e 145 de
Ademilton Queiroz. Na 11,1
até 21,3, o título foi para Ri-
cardo Ota, com 136 tacadas,
seguido de perto por Pedro
Nagayama, com 137, e Gus-
tavo Nagai, com 139.

Mario Sawada foi o me-
lhor na sênior scratch, com
154 net, contra 155 de Koshiro
Mochizuki e 158 de Masato
Murayama. Na sênior até
12,9, venceu Kazuo Nozawa,
com 135 tacadas, seguido por
Masato Murayama, com 138,
e dois adversários com 140,
Paulo Kokubo, 3º colocado no

desempate, e Yoshihide
Momose.

Junji Hisa venceu a cate-
goria sênior de 13 a 23,8, com
138 tacadas, mesmo resulta-
do de Yoshiuki Uesugi, 2º co-
locado no desempate. Keiji
Okuyama jogou 140 para ter-
minar na 3ª posição. Já na
super sênior até 32,2 de
handicap, ganhou Hirofumi
Ikezaki, com 129 net, contra
133 de Masaki Sawada, e 135
de Takeshi Yamada.

Mulheres – Ruriko Nakamu-
ra, que já havia sido campeã
dos três primeiros torneios do
ranking nacional de 2010, ven-
ceu a categoria scratch entre
as mulheres ao somar 154
gross (81/73), contra 160 (79/
81) de Silvia Sawada (à es-
querda). Hiromi Suzuki termi-
nou na 3ª colocação, com 167
tacadas (81/86).

Yaeko Azuma venceu a
categoria handicap índex até

21,5, com 137 tacadas, segui-
da por Hiromi Suzuki, com 143.
Lidia Sawada foi a melhor na
sênior scratch, com 173 taca-
das (86/87), Takako Inushi bri-
lhou na handicap até 26,5
sênior, com 145 tacadas, e
Miyoko Higashi ficou em 1º
lugar na super sênior até 30,7
de handicap, com 153 tacadas.

Sucesso – Segundo o funda-
dor e presidente honorário da
Associação Nikkey de Golfe
do Brasil, Yoshito Nomura, a
organização foi “excelente”.
“Este ano, contamos com a
participação de 231 jogadores,
um número considerado alto já
que o Arujá tem 18 buracos e
normalmente comporta 200
jogadores”, explicou Nomura,
antecipando que em 2011 a
competição será realizada no-
vamente no AGC porque o PL,
que sediaria a próxima edição,
estará em reforma.

O atual presidente da

ANGB, Muneki Tikasawa,
que assumiu o comando da
entidade em setembro deste
ano, também comemorou o
sucesso da organização.
“Prevíamos a participação de
196 jogadores, número que
achávamos razoável para ter-
minar os jogos ainda durante
o dia. Ocorre que acabamos
recebendo um número maior
de inscrições, mas graças a
colaboração dos funcionários
do Arujá, que já têm experi-
ência e conduziram a compe-
tição da melhor forma possí-
vel, tudo transcorreu normal-
mente. Tanto que no primeiro
dia, mesmo com a chuva, en-
cerramos às 18h40 e no se-
gundo dia, em condições nor-
mais, encerramos às 18h30”,
explicou Tikasawa, acrescen-
tando que para o ano que vem
espera repetir o meso suces-
so deste ano.
(Aldo Shiguti, com o site da Fe-
deração Paulista de Golfe)

DIVULGAÇÃO

Cônsul Kazuaki Obe, Guilherme Oda, Enzo Miyamura e o presidente da ANGB, Muneki Tikasawa

Brasileiras conquistaram troféu internacional de forma invicta

A Seleção Brasileira Femi-
nina Sub 14 retornou segunda-
feira (8) de Lima, no Peru,
com mais um título internacio-
nal na bagagem. E a conquis-
ta veio de forma invicta no 1º
Torneio Internacional de
Softbol, realizado de 31 de ou-
tubro a 6 de novembro, com a
participação de apenas 4 equi-
pes, sendo duas do Peru e uma
do Equador, além do Brasil.

Apesar das ausências das
seleções da Argentina e Anti-
lhas Holandesas, o árbitro Nel-
son Yajima disse que, “desta vez
a experiência foi válida”. “Ti-
vemos pouco tempo para trei-
nar – praticamente dois fins de
semana – mas a conquista aca-
bou compensando o sacrifício”,
disse Yajima, lembrando que
“tanto as jogadoras como a
maioria dos pais e dirigentes
eram marinheiros de primeira
viagem”. “Valeu como apren-
dizado. É importante para as
atletas participarem de tornei-
os assim para ganharem expe-
riência internacional”, conta
Yajima, acrescentando que a
meta da Confederação Brasi-
leira de Beisebol e Softbol é, na
medida do possível, atender to-
dos os convites como esse da
Federação Pruana. “O proble-
ma é o custo”, explicou, lem-
brando que para disputar este
torneio os pais tiveram que ban-
car as despesas com passagens
aéreas.

Campanha – Para chegar ao
título, a Seleção Brasileira pas-
sou três vezes por cada partici-
pante. No dia 31 de outubro,
despachou o Peru “B”, por 20

SOFTBOL

Seleção Sub 14 conquista título internacional em Lima

a 0, e o Equador, por 14 a 0. No
dia 1º de novembro, passou pela
seleção principal do Peru por
10 a 0 e no dia seguinte, ven-
ceu novamente as equatorianas
por 11 a 1 e a seleção “B” do
Peru por 19 a 1. No dia 3, nova
vitória diante da seleção “A”
das donas da casa por 8 a 3 e,
no dia 4, outros dois triunfos: 15
a 0 diante da equipe “B” do
Peru e 9 a 2 contra o Equador.
Na sexta (5), 11 a 3 contra o
Peru “A” e , no dia 6, duas vi-
tórias contra o Equador: 11 a 1

no primeiro jogo e 11 a 0 na se-
gunda partida.

Delegação – A Seleção Bra-
sileira foi formada por 17 atle-
tas: Amanda Lumy Ishii (Nikkei
Curitiba), Andressa Sakamoto
Aoki (Nikkei Curitiba), Beatriz
Mayumi Sanefuji (Guarulhos),
Beatriz Yuki Shirassu Kogima
(Nippon Blue Jays), Camila
Akemi Karubi Yokota (Cooper-
cotia), Carolina da Silva
Miyazima (Maringá), Carolina
Takeuchi (Nippon Blue Jays),

Elis Cavalcante de Moraes
Eugênio Marques (Maringá),
Erika Kaori Mizutani (Nippon
Blue Jays), Erika Yumi Ivanaga
(Central Glória Curitiba), Gabri-
ela Yumi Ueno (Maringá),
Karina Yuki Matsuguma
(Tozan), Karina Yumi Misumi
Suicava (Nikkey Santo Ama-
ro), Leticia Cristina Amaral
(Nikkey Santo Amaro), Lucia-
na Kurimori Garcia da Silveira
(Coopercotia), Priscila Akiko
Nakaie (Maringá), Sabrina
Amy Imamura (Atibaia). Diri-
gentes: Nilvaldo Hiroshi Yama-
moto (técnico principal/Central
Glória), Michel Uehara (auxili-
ar técnico/Nippon Blue Jays),
Paulo Keiti Kimura (chefe da
delegação/Coopercotia), Clara
Mayumi Uraguchi Matsuguma
(manager/Tozan), Flavio Takeu-
chi (delegado/Nippon Blue
Jays), Nelson Hideo Yajima (ár-
bitro/ASB-CBBS), Lucia Yoko
Kurimori Garcia da Silveira
(acompanhante/Coopercotia),
Sandra Fuzisawa (acompa-
nhante/Tozan).

(Aldo Shiguti)

ARQUIVO PESSOAL

Peruanas estão evoluindo graças, em parte, à ajuda da Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol

DIVULGAÇÃO

Equipe de Ibiúna posa para a tardicional foto em Prudente

A categoria infantil de Ibi-
úna (SP) sagrou-se campeã do
27º Campeonato Brasileiro de
Beisebol Interclubes Infantil
realizado no último fim de se-
mana (6 e 7), na cidade de
Presidente Prudente (SP). Na
decisão, Ibiúna derrotou o Nip-
pon Blue Jays por 4 a 0. Ma-
ringá ficou em terceiro lugar.
A competição contou com a
participação de 19 equipes..

Destaque para o atleta de
Ibiúna, Edgar Miyawaki G. Vi-
eira, que ganhou três prêmios:
Melhor rebatedor, Melhor re-
ceptor e Melhor jogador do
campeonato.

Acompanhe abaixo a pre-
miação individual e todos os
resultados:
Melhor rebatedor: Edgar
Miyawaki G. Vieira (Ibiúna)
2º Melhor rebatedor: Igor
Novaes Januário (Marília)
3º Melhor rebatedor: Lucas
Ricardo Fornelli (Londrina)
Melhor empurrador de car-
reiras: Rodrigo Junji M. Ara-
kawa (Nikkei Curitiba)
Melhor conquistador de
carreiras: Ivan Jundi Mori
(Nikkei Curitiba)
Rei do quadrangular: Ale-
xandre Taguti (Naviraí)
2º Rei do quadrangular:
Gustavo Fukuda (Bastos)
Melhor roubador de bases:
Gabriel Pietro Martins (Ati-
baia)
Melhor arremessador:
Victor Doi Moura (Ibiúna)
Arremessador destaque:
Cesar Hideaki Ishie (Nippon
Blue Jays)
Melhor receptor: Edgar
Miyawaki G. Vieira (Ibiúna)
Melhor defensor interno:
Matheus Matumoto (Nippon

Blue Jays)
Melhor defensor externo:
Danillo Go Miqui (São Paulo)
Jogador mais esforçado:
Douglas Naoki Takano (Ma-
ringá)
Melhor jogador do campe-
onato: Edgar Miyawaki G. Vi-
eira (Ibiúna)
Técnico campeão: Ossamu
Kimura (Ibiúna)
Destaque chave prata: Mau-
ricio Yamamoto (Presidente
Prudente)
Destaque chave bronze:
Jonatas Lucena Pereira Júnior
(Gigante)

RESULTADOS
Dia 07/11

Campo 1: Nikkei Curitiba 9 x
1 Marília; Maringá 4 x 0 São
Paulo; Nippon Blue Jays 0 x 4
Ibiúna (FINAL)
Campo 2: Gecebs 2 x 1 Pe-
reira Barreto; Nova Esperan-
ça 2 x 3 Bastos; Presidente
Prudente 4 x 2 Naviraí
Campo 3: Londrina 4 x 3 Ati-
baia; Cooperocotia 2 x 6 Gi-
gante
Campo 4: Anhanguera 1 x 15
Paraná Clube; Tupã 8 x 9 Pa-
raná Clube

Classificação final Ouro:
1) Ibiúna, 2) Nippon Blue Jays,
3) Maringá, 4) São Paulo,
5) Nikkei Curitiba, 6) Marília,
7) Londrina, 8) Atibaia
Classificação final Prata:
1) Presidente Prudente,
2) Naviraí, 3) Bastos, 4) Nova
Esperança, 5) Gecebs, 6) Pe-
reira Barreto
Classificação final Bronze:
1) Gigante, 2) Coopercotia,
3) Paraná Clube, 4) Tupã,
5) Anhanguera

BEISEBOL INFANTIL

Ibiúna conquista título do 27º
Campeonato Interclubes

A lutadora de
taekwondo de
São Caetano,
Katia Arakaki,
conquistou a me-
dalha de ouro na
74ª edição dos Jo-
gos Abertos do
Interior, competi-
ção que prosse-
gue até este do-
mingo (14), na ci-
dade de Santos.
Foi a quinta con-
quista da nikkei,
sendo o terceiro
triunfo consecuti-
vo. Aos 24 anos,
a integrante da
Seleção Brasilei-
ra destacou o tra-
balho ao longo
das últimas tem-
poradas como
fator determinan-
te para as vitóri-
as.

“O programa que segui-
mos foca os Abertos como um
dos principais eventos. Este foi
meu terceiro ouro consecuti-
vo. Espero repetir a conquis-
ta no próximos anos”, disse.

Katia controlou a final des-
de o início. Fechou o primeiro
round em vantagem, 4 a 1. A
adversária, de São José dos
Campos, Marcele Pereira, foi

para cima e nesse momento
a experiência da atleta de São
Caetano pesou. Aproveitando
os contra-ataques, a penta-
campeã fechou o combate em
14 a 9.

“O nível técnico dos Aber-
tos aumenta a cada ano. A luta
com a Marcele foi equilibra-
da. Acertei golpes importan-
tes em momentos chaves”,
concluiu a Katia Arakaki.

TAEKWONDO

Katia Arakaki é pentacampeã
dos Jogos Abertos

Kátia Arakaki em ação nos Jogos Abertos

DIVULGAÇÃO
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EXPOSIÇÃO

Fundação Japão expõe os trabalhos
selecionados no Concurso de Desenhos

AFundação Japão em
São Paulo realiza des-
de 2000 o Concurso

de Desenhos com a participa-
ção de alunos que estudam ja-
ponês em escolas de ensino
fundamental e médio e os 12
melhores desenhos são esco-
lhidos para ilustrarem um ca-
lendário da instituição para o
ano seguinte, tendo como tema
a cultura e a língua japonesa.
Os trabalhos premiados fica-
rão expostos no Espaço Cul-
tural da Fundação Japão em
São Paulo, de 13 a 20 de no-
vembro, das 10 às 18h. Este
ano foram enviados 458 dese-
nhos de alunos de 5 a 18 anos
de escolas do estado de São
Paulo, Paraná, Pernambuco e
Amazonas.

Karina Benício Saita, 16
anos, do Colégio Estadual
Vicente Rijo, de Londrina, Pa-
raná, foi a vencedora.

Abaixo, os 11 desenhos es-
colhidos para ilustrar o calen-
dário de 2011 (no destaque, o
desenho vencedor)

1) Cindy Natsuki Yoshita,
10 anos - Fundação Dona
Michie Akama (São Paulo)

2) Carolina Miki Tokuyoshi,
13 anos - Colégio VIP (São
Paulo)

3) Marcelo P. Rodrigues,
15 anos - E.E. Monsenhor
Bicudo (Marília)

4) Kaio Okuzono Sato, 15
anos - Colégio Estadual
Vicente Rijo (Londrina)

5) Sara Makie Ikesaki, 11
anos - OEN Organização Edu-
cacional Nippaku (São Paulo)

6) Karina Tiemi Ikesaki, 9
anos - OEN Organização Edu-
cacional Nippaku (São Paulo)

7) Júlia Aiko Massuda, 7
anos - OEN Organização Edu-
cacional Nippaku (São Paulo)

8) Emily Megumi Nakaji-
ma, 13 anos - CENIBRAS (Su-
zano)

IMAGEM: REPRODUÇÃO

9) Lívia Toshiko Gondo, 9
anos - Fundação Dona Michie
Akama (São Paulo)

10) Jonatan Bezerra Mon-
teiro, 11 anos - CEL Laerte
Ramos (São Paulo)

11) Laís Yuri O. Saito, 6
anos - OEN Organização Edu-
cacional Nippaku (São Paulo)

Desenho de Karina Benício Saita, a vencedora do concurso

Trabalhos ficarão expostos no Espaço Cultural da Fundação Japão

EXPOSIÇÃO DO CONCURSO
DE DESENHOS

PERÍODO: 13 À 20 DE NOVEMBRO DE

2010

HORÁRIO: 10H ÀS 18H

*FECHADO DAS 13H ÀS 14H PARA

HORÁRIO DE ALMOÇO.

LOCAL: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO

ENDEREÇO: AV. PAULISTA, 37 - 1º ANDAR

(METRÔ BRIGADEIRO)

ENTRADA FRANCA (TRAZER CARTEIRA DE

IDENTIDADE PARA A ENTRADA NO PRÉDIO)

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

DANÇA

LANTERNAS VERMELHAS
Balé Nacional da China
Em sua primeira turnê brasileira
apresentará um espetáculo dirigi-
do por Zhang Yimou.
Duração 1h10 com intervalo
TEATRO BRADESCO, Bourbon
Shopping São Paulo, R Turiassú
2100 - 3° piso, 11/3670-4100.
De 10 A 13/11 às 21h e 14/11 às
20h
O ingresso varia de R$60,00 à
R$300,00.

EXPOSIÇÃO

KUROZAWA – CRIANDO IMA-
GENS PARA CINEMA
AKIRA KUROZAWA
A exposição apresenta 80
STORYBOARDS desenhados
pelo cineasta.
INSTITUTO TOMIE OHTAKE
R Coropes 8, Pinheiros, 11/2245-
1900
Até 28/11
Das 11h às 20h (2ªs fechado)
GRATIS

Exposição de peças de FURO-
SHIKI - ETSUKO YAMADA
Diversos modelos e formas de
embrulhos desta arte.
ESCRITORIO DE ARTE JOH
MABE
Av Brigadeiro Luis Antonio, 4225
- Jardim Paulista,
11/3885-7140
Até 30/11
De 2ª à 6ª das 10h às 18h e sába-
dos das 10h às 15h.
GRÁTIS

IV EXPOSIÇÃO OSHIBANA
ART JAPANESE PRESSED
FLOWER – Profª MIRIAN
TATSUMI e alunos expõe mais de
500 trabalhos nesta 4ª edição.
ESCOLA OSHIBANA ART
R Tamandaré 355, Liberdade, 11/
3207-4279.
Até 15/11 das 10 às 18h
GRÁTIS

EXPOSIÇÃO DO ARTISTA
TOMOO HANDA
A exposição conta com nove qua-
dros do pintor e professor Tomoo
Handa.
KOHII
Rua da Glória 326 Subsolo, Liber-
dade, 3203-0624.
Até 30/12
GRÁTIS

232 ª MOSTRA DE PINTURAS
da Associação Amigos de Pin-
tura.
FEDERAÇÃO DOS ANCIÕES
(ROJIN CLUB)
R Siqueira Campos 134, Liberda-
de.
Dia 13/11 às 12h

TEATRO

CHUVA PASMADA
Direção: Marcelo Lazzaratto
Elenco: Eduardo Okamoto e Alice
Possani.
Adaptação do conto “A CHUVA
PASMADA” do escritor
moçambicano Mia Couto.
Duração 70 min.
SESC POMPEIA
Rua Clélia 33,Lapa, 11/ 381-7700
Até 14/11
6ª e Sábado 21h, Dom 18h
R$ 12,00

NEM TUDO É VERDADE DEN-
TRO DO BOSQUE À NOITE
Adaptação para o teatro do tema
que deu origem ao clássico
“RASHONMON” de Akira Kuro-
zawa.

Direção: Paulo de Moraes
Elenco: Armando Liguori Jr, Cacá
Fernandes, Gabriela Cardoso, H
Kimura, Leticia Olivares, Lucy
Han, Maura HHayas, Ricardo
Oshiro e Ricardo Sequeira.
Duração 50 min.
TEATRO BELLA
R Rui Barbosa 399b, Bela Vista,
11/3283-2780
De 03/11 a 16/12
4ª e 5ª às 21h30
R$ 20,00

FERMENTO
Direção: Pedro Nishiyama e Ce-
leste Antunes (filha de Arnaldo
Antunes)
Elenco: Teresa Moura Neves, Pe-
dro Catellani, Luiz Gustavo Lopes
entre outros.
A peça usa fotografias, videos,
poesia e dança.
Duração 60 min. Livre
SALA CRISANTEMPO
Rua Fidalga 521, V Madalena, 11/
3814-2850
Até 14/11
6ª e sábado 21, e domingo às 19h
R$10,00

HUMOR

NADA SERIO
Show de humor com com Leo
Otsuka, Andrea Barretto, Rodri-
go Frampthon e Wanessa Mor-
gado.
Duração 40 Mim. 18 anos
AT NINE! COCKTAIL BAR
R da Consolação 2893, Jd Paulis-
ta. 11/3061-3900.
Por tempo indeterminado
2ª 21h
BOTECO V RICA
R Min.Jesuino Cardoso 299, Itaim
Bibi,11/ 3845-3859.
5ª 21h
R$ 15,00

EVENTO

FESTIVAL ABEUNI 2010
A 5ª edição do festival apresenta-
rá diversas atividades, eventos
culturais e ampla gastronomia.
COLÉGIO SANTA AMÁLIA
Av Jabaquara 1673, Saúde,
www.abeuni.org.br
Dia 14/11 das 11h às 18h.
R$5,00

FEIRA DE LIVROS
A feira contará com 9.500 edições
em japonês e 500 em português
com preços a partir de R$1,00.
BUNKYO Sala de Exposição
Rua São Joaquim 381 1º andar
(Prédio Anexo), Liberdade, 11/
3208-1755.
Dia 14/11 às 9h
GRÁTIS

UNIVERSO DA AQUARELA
Exposição, Workshops, demons-
trações, palestras, consultorias e
laboratório experimental.
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE
SÃO PAULO
Rua Galvão Bueno 83, Liberdade,
11/ 5585-3689

Até 21/11 das 10h às 17h
Demonstração e Palestras GRÁ-
TIS
Demais eventos R$35,00

JANTAR BENEFICENTE
O jantar será realizado em prol as
4 entidades (Ikoi-no-Sono, Kibo-
no-Ie, Kodomo-no-Sono e
Yassuragui Home)
ESPAÇO HAKKA
Rua São Joaquim 460, Liberdade
Dia 19/11 às 18h30

BAZAR BENEFICENTE
MIZUHO
Haverá restaurante no local.
Praça Tokuyama 02, Bairro Coo-
perativa, São Bernardo do Cam-
po.
Dia 21/11 das 9h às 17h.

7º CONCURSO DE CANÇÕES
MINYO de Yamagata Kenjin Kai.
ASSOCIAÇÃO MIYAGUI
Rua Fagundes 415, Liberdade.
Dia 14/11 às 9h

55º ANIVERSÁRIO DE FUN-
DAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
OKINAWA Unidade Santo
André
ASSOCIAÇÃO OKIWA (sede)
R Bacuriti 75, V Curuçá, Santo
André.
Dia 14/11 às 15h

1º FESTIVAL DO BUDISMO
PRIMORDIAL
TEMPLO CENTRAL NIKKYOJI
Rua Ibaragui Nissui 166, Jardim
Vila Mariana.
Dias 14 e 15/11

REUNIÃO DOS NATIVOS DO
ANO DE DRAGÃO
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE
REGISTRO
Rua Nakatsugawa 165, Registro.
Dia 14/11 às 12h

ASSOCIAÇÃO “AU AU” dos
nativos do ano do cão.
RESTAURANTE GOLDEN CHI-
NA, Rua Galvão Bueno 700 – Li-
berdade.
Dia 13/11 às 12h

RECEPÇÃO ao vice-governa-
dor e comitiva da província de
SHIGA.
ASSOCIAÇÃO SHIGA KENJIN
KAI
Rua Brás Cubas 415, Aclimação.
Dia 13/11 às 12h

RYUHO OKAWA
Palestra ministrada pelo fundador
da Happy Science, sobre política,
econonia, filosofia, ciência e reli-
gião.
CREDICARD HALL
Av. das Nações Unidas 17955,
Santo Amaro, 11/5088-3800
Dia 14/11 as 14h é necessário fa-
zer reservas antecipadas.

Informações e divulgação de
eventos com Cristiane Kisihara e-
mail cris_kisihara@hotmail.com
ou Tel.11/3208-3977.

AGENDA CULTURAL


