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Comunidade nikkei contabiliza “lucros e
prejuízos” pós-eleições municipais
Passadas as eleições muni-
cipais, a comunidade nikkei
contabiliza as perdas e ga-
nhos das urnas. Na capital
paulista, dos 25 candidatos
que disputaram uma vaga à
Câmara Municipal, apenas
Jooji Hato (PMDB) e
Ushitaro Kamia (DEM), que
tentavam a reeleição, foram
aprovados nas urnas. Tam-
bém “veterano”, Aurélio
Nomura (PV), que  “bateu

na trave”, criticou a postura
do presidente do partido,
José Luiz Penna. Já o nova-
to Victor Kobayashi
(PSDB) conquistou mais de
14 mil votos em sua estréia
na política. Foi igualmente
acirrada a disputa pelas Pre-
feituras nos Estados de São
Paulo e no Paraná, respec-
tivamente, com 18 e seis vi-
toriosos. Confira matérias
nas páginas 2, 3 e 4.

DIVULGAÇÃO

EXCLUSIVO – Após cum-
prir dois mandatos à frente da
Prefeitura de Mogi das Cru-
zes, onde conseguiu eleger
seu sucessor – o atual vice,
Marco Bertaiolli – e prestes

a deixar o cargo, Junji Abe
(PSDB), afirma que está pre-
parado para enfrentar novos
desafios. Um deles é concor-
rer a uma vaga na Câmara dos
Deputados. Avisa, no entan-

to, que o “Projeto Brasília” só
será concretizado “se houver
receptividade, apoio e inte-
resse de amigos”. Antes, po-
rém, Junji Abe explica que
ainda tem muitas obras para
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serem entregues à população
de Mogi. Nesta entrevista
concedida ao Jornal
Nippak, o prefeito dispara
também contra a diretoria do
Bunkyo de Mogi.

–––——––––—–——––—–—––—–––––——–| pág 00

Sesc conta histórias orientais
para público infantil

DIVULGAÇÃO

O Sesc Santana programou,
até 25 de outubro, apresen-
tações de histórias orientais,
com o especial “Histórias
Contadas”. Exibida por dife-
rentes companhias teatrais, a
narração explora a literatura

universal infantil com ajuda de
bonecos, música ao vivo e
objetos que estimulam o ima-
ginário das crianças e é um
dos recursos mais utilizados
na educação, como auxiliar
no desenvolvimento infantil.

–––——––––—–——––—–—––—–––––——–| pág 09————––—–| pág. 07

Contar cem mil anos de his-
tória em 32 gravuras foi um
grande trabalho empreendido
pelo artista plástico Shigeo
Nishimura ao idealizar o livro
“História do Japão em Ima-
gens”, lançado em 1985 em
seu país de origem e inédito
no Brasil até agora. Em edi-
ção fiel à original o livro foi
lançado nesta quarta-feira (8),
no Bunkyo, em São Paulo.

Imprensa Oficial
lança obra de
Shigeo Nishimura

————––—–| pág. 06

Para comemorar seu cinqüen-
tenário, a Associação Kuma-
moto Kenjin do Brasil realiza
até o próximo dia 17, na As-
sembléia Legislativa de São
Paulo, uma exposição de 30
pôsteres que retrata os pon-
tos turísticos, peculiaridades,
aspectos variados e caracte-
rísticas da província. A mostra
faz parte das comemoirações
do Centenário.

Kumamoto
comemora 50 anos
com exposição

Campeão semiprofissional
japonês inicia amistosos

DIVULGAÇÃO

A equipe Eneos, campeã da
última edição do Campeona-
to Japonês de Beisebol Se-
miprofissional, excursionará
por cidades dos Estados do
Paraná e São Paulo, disputan-
do uma série de partidas-

amistosas com a Seleção Bra-
sileira de Beisebol Adulta.
Este evento, denominado
“Beisebol Internacional: Toshi
Taiko”, encerra o calendário
internacional das festividades
da CBBS.

–––——––––—–——––—–—––—–––––——–| pág 11

Intercâmbio cultural Brasil e
Japão é tema de Simpósio

DIVULGAÇÃO

O Centro de Estudos Japo-
neses da Universidade de São
Paulo e o International
Research Center for Japanese
Studies realizam nos dias 14,
15 e 16 de outubro o Simpó-
sio Internacional Comemora-
tivo ao Centenário da Imigra-

ção Japonesa no Brasil. Inter-
câmbio Cultural entre Brasil e
Japão língua – história - imi-
gração. Durante o evento um
grupo seleto de profissionais
abordarão assuntos importan-
tes de grande interesse públi-
co.

–––——––––—–——––—–—––—–––––——–| pág 06
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ELEIÇÕES 2008/PARANÁ

Imigrante de 90 anos é reeleito
na cidade de Uraí, no Paraná

Passadas as eleições mu-
nicipais, é hora de contabilizar
perdas e ganhos. Para a co-
munidade nikkei de Registro
(SP), em particular, a sensa-
ção é de “prejuízo” apesar de
a balança apontar para “um
certo equilíbrio”. Pelo menos
essa é a avaliação do candi-
dato derrotado à Câmara Mu-
nicipal, Manoel Chikaoka. O
município, que ostenta o título
de “Marco da Colonização Ja-
ponesa” no Estado de São
Paulo – decreto assinado pelo
ex-governador Geraldo
Alckmin – elegeu um verea-
dor nikkei, André Luiz Kikuchi
Ribeiro, o André do Preço
Bom, da coligação PT-PR-
PCdoB-PTB-PT do B e PSB,
que apoiou a prefeita eleita
Sandra Kennedy (PT) – ad-
versária de Inês Kawamoto
(PSDB). Na atual gestão, con-
ta com o também mestiço
Nilton José Hirota da Silva. Ou
seja, a “bancada”, aparente-
mente, ficou estável.

Na prática, no entanto, não
é o que parece. “Fizemos uma
reunião antes das eleições e os
prognósticos apontavam para
esse quadro”, explica Chika-
oka. A matemática parece sim-
ples. Dos 138 candidatos que
concorreram a uma das 10
vagas na Câmara Municipal,
14 eram nikkeis. Pelas contas
de Chikaoka, levando em con-
sideração a população de Re-
gistro, o número de eleitores e
a comunidade nikkei (subtra-
indo aí os dekasseguis – que
em Registro representa um
eleitorado razoável) – o resul-
tado era o esperado.

“Tínhamos alertado para
essa pulverização. Era impor-
tante que a comunidade con-
centrasse os votos”, lamenta
Chikaoka, admitindo que, em-
bora não dependesse única e
exclusivamente dos votos
nikkeis, “eles fizeram falta”.

“Agora não adianta chorar
sobre o leite derramado. Nós
entendemos que nem o muni-
cípio nem a comunidade po-
dem torcer contra a futura ad-
ministração, apesar de sempre

ter sido eleito pela oposição.
Fomos adversários nas urnas
mas agora vamos pensar no
município e na comunidade e
contribuir para que ela [Sandra
Kennedy] faça uma boa admi-
nistração. Para isso, coloco-
me à disposição para exercer
um papel de aproximação dos
dois lados, pois o Bunkyo cons-
truiu parcerias fortes e conti-
nuará existindo. Espero contri-
buir para construir uma boa
relação, de respeito mútuo e
produtiva”, observa Chikaoka.

Amadurecimento – Para a
candidata derrotada à Prefei-
tura, Inês Kawamoto, que ob-
teve 10.156 votos (34,48%)
contra 15.610 (52,99%) da
adversária, o saldo foi bastan-
te positivo. “Podemos nos con-
siderar vitoriosos”, disse Inês,
referindo-se à coligação União
e Renovação com Experiência
(PRP-PP-PDT-PMDB-PSL-
PTC-DEM-PSC-PSDB), que
elegeu oito dos 10 vereadores
que compõem a Câmara Mu-
nicipal. “Foi uma eleição bas-
tante equilibrada e levamos
nossas propostas com hones-
tidade. Registro saiu ganhan-
do nesse processo democráti-
co”, disse a atual vice-prefeita.

Para Inês Kawamoto, “in-
dependente” de quem fosse a
vencedora, a futura administra-
ção não terá interferências na
comunidade nikkei. “O resulta-
do das urnas não abala o traba-
lho da comunidade, a não ser
que o governo não vá bem. A
comunidade construiu uma
base sólida e tem credibilidade”,
justifica Kawamoto, que cobra
uma maior participação da co-
munidade. “Construímos uma
imagem de trabalhadores e por
isso não nos envolvemos em
política. Mas a comunidade pre-
cisa participar mais e amadu-
recer politicamente. Nessa elei-
ção, por exemplo, sabíamos que
não seria fácil eleger represen-
tante para a Câmara mas se ti-
véssemos adotado uma estra-
tégia poderia ter sido diferen-
te”, ressalta Kawamoto.

(Aldo Shiguti)

ELEIÇÕES 2008/REGISTRO

Comunidade quer manter
“boas relações” com prefeita

Inês Kawamoto durante campanha à Prefeitura de Registro

DIVULGAÇÃO

ABATIÁ: Jurandir Yama-
gami (DEM) - Aposentado:
2.389 votos (49,76%)*
APUCARANA: Edson de
Araújo Ozaki (PT do B) –
Comerciante: 125 votos
(0,18%)
BRASILÂNDIA DO SUL:
Odilo Hiroshi Kabayashi
(PMDB) -Agricultor: 1.119
votos (47,82%)
CRUZEIRO DO OESTE:
Jose Toshiaki Matsumoto
(PTC) - Comerciante: 160
votos (1,39%)
GUAÍRA: Manoel Kuba
(PP) - Advogado: 8.020 vo-
tos (48,82%)*

ELEIÇÕES/PARANÁ

MARILÂNDIA DO SUL:
Sergio Seidi Uchida (PMDB) -
Médico: 1.227 votos (20,99%)
MATELÂNDIA: Masao
Takechi (PSDB) - Agricultor:
0 votos (0,00%)
NOVA AMÉRICA DA CO-
LINA: Alceste Iwanaga de
Santana (PTB) - Prefeito:
1.325 votos (54,26%)*
NOVA LONDRINA: Rober-
to Mitsuro Tsonokawa (PT) -
Professor: 2.759 votos
(36,75%)
NOVA SANTA BÁRBARA:
Eric Kondo (DEM) - Agricul-
tor (32 anos): 1.068 votos
(45,78%)

PARANACITY: Mario
Shideo Yamamoto (PMDB) -
Prefeito: 2.949 votos
(100%)*
PARANAVAÍ: Mauricio Ya-
makawa (PP)-Prefeito:
12.772 votos (28,22%)
QUARTO CENTENÁ-
RIO: Osvaldo Ishikawa
(PSB) - Comerciante: 1.881
votos (58,45%)*
TERRA RICA: Fábio Kato
(PMDB) - Empresário: 4.435
votos (49,04%)
URAÍ: Susumo Itimura
(PSDB) - Prefeito: 2.222 vo-
tos (49,29%)*

(*eleitos ou reeleitos)

Com a terceira maior vota-
ção entre os vereadores de São
Bernardo do Campo, Hiroyuki
Minami (PSDB) é reeleito para
o quarto mandato consecutivo
e, novamente, o único nikkey
a ocupar uma cadeira no po-
der legislativo.

O vereador obteve 5.906
votos e reconhece que foi uma
das eleições mais difíceis que
enfrentou. “Este ano tivemos
88 candidatos com mais de mil
votos, o que não ocorreu na
última eleição municipal, em
2004, onde apenas trinta can-
didatos tiveram mais que mil
votos”.

Segundo Minami, essa ‘pul-
verização’ se deve ao maior
número de candidatos, cerca
de 470, e à nova legislação
eleitoral. “A disputa ficou mais
democrática, em que todos ti-
veram as mesmas possibilida-
des de fazer campanha e sem
prevalecer-se do poder econô-
mico”.

Trabalho – Após o resultado

ELEIÇÕES/SÃO BERNARDO DO CAMPO

Hiroyuki Minami é reeleito vereador com
terceira maior votação no município

das urnas, Minami se reuniu
com a assessoria no escritório
político. Na ocasião agradeceu
o empenho de todos, mas res-
saltou: “Amanhã vamos reco-
meçar com força total. Temos
muito trabalho pela frente”,
disse, referindo-se ao apoio ao
seu candidato a prefeito no
segundo turno, Orlando Mo-
rando (PSDB).

Na segunda, um dia após

as eleições municipais, Mina-
mi iniciou a rotina logo cedo
em seu gabinete, recebendo
cumprimentos pela reeleição.
“Agradeço a todos que confi-
aram no trabalho da nossa
equipe. Ser reeleito significa o
reconhecimento da nossa de-
dicação e aprovação do que
temos realizado”, disse Mina-
mi, que agradeceu seus eleito-
res.

Hiroyuki Minami: “A disputa eleitoral ficou mais democrática”

DIVULGAÇÃO

OParaná, Estado que
concentra a segunda
maior comunidade

nikkei do País, elegeu seis re-
presentantes para cargos Exe-
cutivos. Em Paranacity, Mario
Shideo Yamamoto, do PMDB,
foi reeleito com 100% de apro-
vação, ou seja, 2.949 dos vo-
tos. A candidata da oposição,
Ednea Buchi Batista, do PTD,
teve seu registro impugnado
pelo TRE-PR(Tribunal Regio-
nal Eleitoral).

Natural de Arapongas (PR),
Yamamoto fixou residência em
Paranacity em 1951. Desde
então, lecionou Geografia e foi
diretor de escola até entrar para
a vida pública. Foi prefeito de
1977 a 82 e vereador mais vo-
tado em 2000, quando assumiu
a Secretaria de Saúde do mu-
nicípio. Por sinal, a área de saú-
de foi a sua principal bandeira
durante a campanha.

“Investimos em saúde 30%
do orçamento do município.
Isto representa o dobro do pre-
visto no orçamento”, conta Ya-
mamoto, explicando se tratar de
um “desafio” ter que adminis-
trar um município de 9600 ha-
bitantes com os mesmo recur-
sos destinados a cidades com
3 ou 4 mil moradores.

Segundo ele, a comunida-
de nikkei no município, esti-
mada hoje em cerca de 50 fa-
mílias, não conta com nenhu-
ma associação. No passado,
essa história foi bem diferen-
te. “No auge do café, nas dé-
cadas de 60 e 70, tivemos três
colônias fortes, mas com o
tempo as famílias começaram
a sair e não sobrou muita gen-
te”, disse Yamamoto em en-
trevista ao Jornal Nippak,
afirmando que “isso não im-
pede de comemorarmos o

Centenário da Imigração Ja-
ponesa”.

“Recebemos recursos do
governo para a construção de
um novo posto de saúde, cuja
inauguração está prevista
para dezembro, juntamente
com um marco para celebrar
a trajetória dos imigrantes”,
antecipa o prefeito.

Se a comunidade nikkei do
Paraná conseguiu eleger um
representante “cem por cen-
to”, também teve um “zero
por cento”. Masao Takechi,
candidato a prefeito de
Matelândia pelo PSDB tam-

bém teve seu registro impug-
nado pelo TRE-PR com base
na desaprovação de contas na
época em que ele era prefei-
to da cidade no caso que fi-
cou conhecido como “a máfia
das ambulâncias”. A decisão
foi proferida em primeira ins-
tância pela Justiça Eleitoral de
Matelândia e tornou inelegível
sua candidatura. Takechi re-
cebeu 3.619 votos mas não
foram computados pelo TSE.
Takechi recorreu e agurdar
resposta.

Também é do Paraná o pre-
feito mais velho do País. O
imigrante japonês Susumo
Itimura, 90 anos, foi reeleito
para mais um mandato como
prefeito de Uraí (364 km de
Curitiba), município pequeno
localizado no Norte do Para-
ná que tem menos de 15 mil
habitantes e 7.502 eleitores.

Fazendas – Candidato da co-
ligação PTB/PSDB/PPS rece-
beu 2.222 votos, equivalentes a
49% do total de votos na cida-
de, segundo informações do
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). Nascido no Japão no dia
15 de março de 1918, Susumo
Itimura e seus pais emigraram
para o Brasil quando ele tinha
um ano de idade. Reeleito pela
quinta vez o agricultor tem um
patrimônio declarado de R$ 55,4
milhões, o que o torna um dos
mais ricos do País. Entre os
bens declarados ao TSE, cons-
ta uma fazenda avaliada em R$
16 milhões, além de outros imó-
veis rurais.

Por outro lado ele responde
a ações por improbidade admi-
nistrativa, desvio de recursos e
quase perdeu o mandato, acu-
sado de comprar votos na elei-
ção anterior. Durante essa mes-
ma gestão Susumo Itimura tam-
bém enfrentou uma denúncia de
crime eleitoral, sobre uma pos-
sível distribuição de gasolina por
conta da coligação, para que os
eleitores participassem de uma
carreata em prol do candidato.
Ele negou a acusação e disse
que foi uma tentativa de abalar
a sua imagem às vésperas da
eleição.

Procurado pela reportagem
do Jornal Nippak, Susumo
Itimura não retornou a ligação.
O Departamento Jurídico da
Prefeitura Municipal de Uraí,
através do advogado Fernan-
do Vince, informou que não se
manifestaria sobre o caso “pois
não há nada de concreto”.

(Aldo Shiguti)

Susumo Itimura é o prefeito eleito mais velho do País

DIVULGAÇÃO

Masao Takechi recorreu ao TSE
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ELEIÇÕES 2008/SÃO PAULO

Na Capital, apenas Jooji Hato e
Ushitaro Kamia são aprovados

Informações da apuração no município de São Paulo

Eleitores ..................................................................................... 8.198.282
Seções ............................................................................................ 20.301
Votos apurados ............................................................ 8.198.282 (100%)
Votos brancos ................................................................ 230.717 (3,34%)
Votos nulos ..................................................................... 316.744 (4,58%)
Abstenções ................................................................ 1.281.538 (15,63%)

Vereadores eleitos na Câmara Municipal de São Paulo

A cidade de São Paulo escolheu domingo (dia 5 de outubro), os 55 vereadores
para a Câmara Municipal da capital paulista. Confira abaixo o nome dos mais
votados por ordem de votação:

Gabriel Benedito Issaac Chalita PSDB-PHS 101.990
Antonio Goulart dos Reis DEM-PMDB-PR 90.022
Netinho de Paula PC do B-PRB-PT-PSB 84.307
Milton Leite da Silva DEM-PMDB-PR 80.023
Mara Gabrilli PSDB-PHS 79.874
Senival P. de Moura PC do B-PRB-PT-PSB 66.083
Arselino Tatto PC do B-PRB-PT-PSB 59.250
José P. Neto PSDB-PHS 54.683
Aurélio Miguel DEM-PMDB-PR 50.779
Carlos Alberto Bezerra Jr. PSDB-PHS 50.513
Antonio Donato PC do B-PRB-PT-PSB 50.361
Celso Jatene PTB 49.774
José Roberto Trípoli PV 45.717
Antonio Carlos Rodrigues DEM-PMDB-PR 43.590
Adilson Amadeu PTB 41.668
Marcelo Aguiar PRP-PSC 41.474
Jooji Hato DEM-PMDB-PR 40.857
Marta Costa DEM-PMDB-PR 39.159
Marco Aurélio Cunha DEM-PMDB-PR 38.394
Francisco Chagas PC do B-PRB-PT-PSB 37.823
Domingos Dissei DEM-PMDB-PR 37.734
Toninho Paiva DEM-PMDB-PR 35.534
Paulo Frange PTB 36.870
Adolfo Quintas PSDB-PHS 34.197
João Antonio PC do B-PRB-PT-PSB 33.861
Claudinho de Souza PSDB-PHS 33.570
Alfredo Cavalcante PC do B-PRB-PT-PSB 33.395
Juscelino A. Gadelha PSDB-PHS 32.480
Gilson Barreto PSDB-PHS 32.050
Floriano Pesaro PSDB-PHS 31.719
Eliseu Gabriel PC do B-PRB-PT-PSB 31.587
Souza Santos PSDB-PHS 31.318
Claudio Prado PDT 30.998
Noemi Nonato PC do B-PRB-PT-PSB 30.713
Juliana Cardoso PC do B-PRB-PT-PSB 30.585
Ítalo Cardoso PC do B-PRB-PT-PSB 30.514
José Américo PC do B-PRB-PT-PSB 30.002
Ushitaro Kamia DEM-PMDB-PR 29.915
Missionário José Olímpio PP 28.902
Jamil Murad PC do B-PRB-PT-PSB 28.129
Zelão PC do B-PRB-PT-PSB 28.078
Ricardo Teixeira PSDB-PHS 27.242
Chico Macena PC do B-PRB-PT-PSB 26.499
Agnaldo Timóteo DEM-PMDB-PR 26.163
Wadih Mutran PP 26.037
José L. de França Penna PV 25.799
Atílio Francisco PC do B-PRB-PT-PSB 25.669
Carlos Apolinário DEM-PMDB-PR 25.581
Sandra Tadeu DEM-PMDB-PR 25.153
Dalton Silvano PSDB-PHS 24.074
Gilberto Natalini PSDB-PHS 23.858
Marco Cintra DEM-PMDB-PR 22.863
Abou Anni PV 22.604
Claudio Fonseca PPS 21.026
Dr. Milton Ferreira PPS 14.873

Votação dos candidatos nikkeis a vereador na Capital

Aurélio Nomura PV 19.375
Victor Kobayashi PSDB 14.400
Irineu Uebara PV 10.202
Rubens Yoshida PSDB 9.130
Hiroaqui Yamanda PSDB 7.571
Siusaku Hirashima PHS 5.540
Alexandre Akio Motonaga PV 3.073
Laura Kioko Kamisaki PSDB 2.480
Mario Kiyotaka Ikeda PSC 2.188
Kowa Iha PSDB 2.003
Antonio Carlos Mori PT 1.997
Vanessa Itokazu Kanecadan PTB 1.642
Walter Yonemi Maeda PMN 1.370
Marcos Akira Shimabukuro PPS 1.131
Eduardo Tsuneo Saito PTB 883
Sérgio Nagamine PSOL 772
Akiko Akiyama PSOL 506
Albert Hitoshi Uchida PC do B 504
Rubens Massashi Ito PDT 325
Jean Alex Tamazato PTC 122
Shinji Yaginuma PSDC 66
Jorge Yukio Ide PSTU 37
Sergio Koei Ikehara PSTU 33
Roberto Thiers Watanabe PDT 30

Candidatos nikkeis eleitos nas prefeituras paulistas

Luiz Kitsutani PSDB 6.265        Álvares Machado
Jamil Akio Ono PT 15.017 Andradina *
Valdemar Tadashi Ishida PHS 1.078 Andradina
Shigueyuki Toyoshima PP 1.039 Bastos
Tadao Tsosura PSB 792 Brejo Alegre
Paulo César Nunes Anzai PDT 683 Cafelândia
Roberto Hamamoto DEM 20.992 Caieiras *
Luiz Henrique Koga PSDB 8.335 Cajati *
Armando Hashimoto PSDB 17.099  Campo Limpo Paulista *
Roberto Kazushi Tamura PSDB 3.605 Capão Bonito
Paulo Masatoshi Kuroda PRP 1.856 Cosmópolis
Hélio Kondo PMDB 2.218 Cristais Paulista *
Ricardo Yoshio PMN 13.421 Diadema
Paulo Amamura PMDB 3.788 Fartura *
Nilton Shigenori Massuda PSB 1.710 Gália
Nelson Koizumi Tanaka PTB 1.981 Guaraçaí
Iochinori Inoue PSB 2.311 Guarantã *
Antonio C. de Almeida Misawa PTN 1.545 Iguape
Silvio Ushijima DEM 1.539 Irapuru
Mario Takayoshi Matsubara PSDB 18.190 Ituverava *
Henri Hajime Sato PMDB 14.282 Jandira
Antonio Shigueyuki Aiacyda PSDB 19.780 Mairiporã *
Cyozi Aizawa PP 1.464 Mendonça
Takuo Sunada PMDB 4.628 Mirandópolis
José Sadao Koshiyama PSDB 1.342 Monte Castelo
Elizabeth Akemi M. Oguri PV 812 Nova Independência *
Toshio Misato PSDB 38.631 Ourinhos *
Paulo Toda PTB 2734 Pacaembu *
Dirço Teruo Yamamoto PMDB 2.849        Palmeira D’Oeste
Jorge Hidori Orita DEM 1.732 Pedra Bela
Sergio Yasushi Miyashiro PSB 3.261        Pedro de Toledo *
Nelson Densho Tanahara PSDB 823            Pedro de Toledo
Arnaldo Shigueyuki Enomoto PSDB 8.010 Pereira Barreto *
Julieta Fujinami Omuro PMDB 10.167 Peruíbe
Oscar Norio Yasuda PP 5.050 Pompéia *
Marcio Minamioka PPS 3.167 Rafard *
Inês Sati Okuyama Kawamoto PSDB 10.156 Registro
Sandra Yoko Igarasi Barbosa PR 2.822 Santa Isabel
José Kodawara DEM 4.236     São Miguel Arcanjo
Nilce Ayako Miashita PR 3.590 Sete Barras *
Roberto Toyokatsu Amiyama PCB 914 Suzano
Mauricio H. F. Moromizato PT 10.173 Ubatuba
Marcos Yukio Higuchi PSDB 6.625 Valparaíso *

* Candidatos nikkeis eleitos nas prefeituras paulistas.

Na capital paulista e em
cidades do interior de
São Paulo e do Para-

ná vários candidatos nikkeis
conquistaram os eleitores e
conseguiram votos suficientes
para se eleger nas eleições de
2008. Na Câmara Municipal de
São Paulo das 55 vagas, duas
serão novamente ocupadas por
candidatos nikkeis conhecidos
na política paulistana como
Jooji Hato (PMDB) e Ushitaro
Kamia (DEM), que foram
reeleitos e garantiram mais um
mandato como vereador. Ou-
tros candidatos nikkeis que se
destacaram nas votações, mas
não conquistaram um cargo no
parlamento paulistano, foram
Aurélio Nomura (PV), que ob-
teve 19.375; Victor Kobayashi
(PSDB), com 14.400 votos; e
Irineu Uehara (PV), com
10.202.

Na cidade de São Paulo
após o término da apuração
dos votos pelo TSE, o
peemedebista Jooji Hato, foi o
candidato nikkei mais votado
com 40.857 votos ficando na
17ª colocação. Ushitaro
Kamia, que recebeu 29.915
votos foi outro concorrente
nikkei reeleito e cumprirá seu
quarto mandato naquela casa
parlamentar.

Jooji Hato creditou a sua
reeleição pelo reconhecimen-
to do seu trabalho, principal-
mente na lei de tolerância zero
(Lei nº 12.879 de 13 de julho
de 1999 - Projeto de Lei nº
396/96), que determina o ho-
rário de funcionamento dos
bares na capital paulista até à
1 hora da madrugada. “A lei
seca teve um papel fundamen-
tal além de outros trabalhos. A
minha votação poderia ter sido
maior, muita gente queria vo-
tar, mas não tinha o meu nú-
mero, eu não podia dar o meu
santinho por que estaria prati-
cando crime eleitoral”, escla-
rece.

Para ele, o resultado foi ex-
pressivo apesar da grande
quantidade de votos brancos e
nulos, porém esperava um nú-
mero maior de votos, e justifi-
cou dizendo que a perda de
eleitores deve-se ao grande
número de candidatos da co-
munidade na disputa. Ao todo,
25 tentaram uma vaga, o que,
para o vereador, ‘pulverizou os
votos’. “Eu pensei que a co-
munidade praticasse o voto útil
votando naqueles que tivessem

mais chances, nesse caso os
parlamentares que buscaram a
reeleição. O Aurélio Nomura
não se reelegeu por que tinha
outro candidato que tomou vo-
tos dele e meu também, se não
fosse isso eu teria ganhado 60
ou 80 mil votos”, analisa.

Reeleito para o sétimo man-
dato, Jooji Hato revelou que
espera concretizar um sonho
que persegue há muitos anos,
ou seja, a busca por uma cida-
de ou país mais segura similar
ao Japão; além de uma orga-
nização para atender a educa-
ção e a saúde.

 “O arquipélago é um
exemplo, não tem violência,
não tem muitas pessoas pas-
sando necessidade como aqui
no Brasil, onde pessoas humil-
des passam fome num país que
têm todas as condições de pro-
duzir alimentos. Essas coisas
deixam uma má imagem do
Brasil lá fora, por isso ninguém
investe aqui”, lamenta ele ao
afirmar que no Brasil tudo fa-
vorece por que aqui não tem

neve, deserto, vulcões ou ter-
remoto.

Ao contabilizar um recor-
de de 30 anos de mandato, Jooji
Hato disse que se sente orgu-
lhoso do seu trabalho e apro-
veitou para agradecer o voto
de confiança dos eleitores que
o reelegeram.

Para o democrata Ushitaro
Kamia o resultado obtido nas
urnas foi menos expressivo nas
eleições desse ano devido o
número grande de concorren-
tes que conquistaram muitos
dos seus eleitores, fato esse já
esperado por ele. Com os vo-
tos recebidos o candidato ficou
na 38ª posição geral. Nas elei-
ções de 2004 ele obteve
39.700 votos.

Ele adiantou que foi surpre-
endido com o resultado abaixo
da expectativa, porque espe-
rava mais votos. Antes de as-
sumir o novo mandato
Ushitaro Kamia revela que
fará um levantamento da situ-
ação, reunirá com seu grupo
de trabalho para fazer uma

análise melhor para corrigir as
falhas e ouvir a comunidade.
“Eu tive uma boa votação,
agradeço todas as pessoas que
confiaram no nosso trabalho.
Quero manter o trabalho junto
com a população ouvindo as
reivindicações e as propostas
para que possamos trabalhar
de acordo com a vontade po-
pular”, destaca.

Não eleitos – Apesar de ter
sido o terceiro candidato nikkei
mais votado nas eleições, Au-
rélio Nomura ficou bem perto
de alcançar os votos necessá-
rios para se reeleger, porém,
contabilizou 19.374 votos, fi-
cando na 73º posição. Com
isso os votos ganhos este ano
não foram suficientes para que
ele repetisse o desempenho
obtido nas eleições de 2004.

O candidato do Partido Ver-
de reclamou do presidente Na-
cional do PV, José Luiz Penna
e candidato às eleições que to-
mou conta do horário eleitoral
gratuito, não permitindo que ne-
nhum candidato se apresentas-
se pelo partido, provocando a
perda de 150 mil votos de le-
genda. “Ele não correspondeu
o que se apregoava, falava-se
que receberia mais de 100 mil
votos, mas mostrou que é um
desconhecido, foi uma atitude
totalmente absurda do
diretório”, explica ele sobre os
problemas sérios ocorridos den-
tro do partido.

Aurélio Nomura concluiu
que José Penna prejudicou o
partido, que esperava fazer
cinco vereadores. “Mas como
só o presidente apareceu na
TV o partido encolheu”, disse,
resignado. Até o segundo tur-
no das eleições o vereador
nikkei disse que continuará tra-
balhando para o candidato Gil-
berto Kassab, além de cumprir
com o seu mandato até o fim.
Quanto aos planos para o fu-
turo ele revela que recebeu
convites para trabalhar na ini-
ciativa privada, mas não sabe
como será voltar a cumprir
uma rotina.

Victor Kobayashi foi o
quarto candidato nikkei mais
votado pelos eleitores; profes-
sor do ensino superior ele ob-
teve 14.400 votos nas urnas
que foram insuficientes para se
eleger, mesmo contando com
a herança política do pai, o sau-
doso Paulo Kobayashi.

(Afonso José de Sousa)

O resultado final das elei-
ções 2008 foi avaliado como
positivo pelo cientista político
Alexandre Ratsuo Uehara,
professor de relações inter-
nacionais das Faculdades In-
tegradas Rio Branco, em São
Paulo. Para ele a propagan-
da para a divulgação dos can-
didatos foi muito complicada,
mesmo assim os que conse-
guiram se eleger foi porque
já estavam na política há al-
gum tempo ou são novatos
conhecidos da população.

Os candidatos nikkeis fo-
ram bem na visão do profes-
sor, dois conseguiram se ree-
leger, casos de Jooji Hato e
Ushitaro Kamia, já Aurélio
Nomura não foi tão mal com
os 19.374 votos obtidos, ape-
sar de não ter sido eleito.
Para se ter uma idéia o 55º
vereador eleito, Milton Ferrei-
ra (PPS), recebeu 14.874
votos. “O Aurélio Nomura
teve uma votação mediana,
poderia ter sido eleito se ti-
vesse outros partidos engaja-
dos. Ocorre que o PV teve a
quantidade de cadeiras reser-
vadas pela proporcionalidade,
o que acabou o  deixando de
fora”, ressalta cientista, afir-
mando que “isso não é a pri-

meira vez que acontece”.
“Nem sempre o mais votado é
eleito devido o sistema de pro-
porcionalidade e da divisão de
votos por partido, sendo assim
o problema não é de perfor-
mance”, conta.

O professor avaliou que a
linhagem de políticos iniciada
pelo pai, avô e filho acaba se
perpetuando, como o caso do
candidato Victor Kobayashi,
que construiu um bom resulta-
do e tinha chances de ser elei-
to devido ao partido e históri-
co do pai [Paulo Kobayashi],
que contribuiu bastante.

No ponto de vista de Ale-

xandre Uehara as eleições
2008 prejudicaram um pouco
a população por conta dos cer-
ca de 18 candidatos com fichas
sujas que conseguiram se ele-
ger. “Isso pesa um pouco, pa-
rece que a população não pres-
tou muita atenção no assunto.
Quando acontecem problemas
políticos importantes, a popu-
lação reclama, mas no momen-
to que poderia fazer a diferen-
ça nas urnas, fica desatenta e
não sabe em quem está votan-
do”, argumenta.

O cientista acreditava
numa renovação maior nesse
ano, até porque “a população
vota no nome dos candidatos
conhecidos e não na pessoa
física em si”. “Ou seja, não pro-
cura saber a biografia nem o
desempenho político deles”,
justifica.

Para Alexandre Uehara a
performance da economia
como um todo facilitou e be-
neficiou os candidatos ligados
ao governo. “Apesar dos es-
cândalos envolvendo o PT, o
crescimento econômico regis-
trado nos últimos anos, criou
uma certa simpatia da popula-
ção com os candidatos vincu-
lados ao governo”, apregoa ele
ao dizer que os eleitores avali-

am os benefícios para o bol-
so e a situação econômica
positiva que gerou uma
sinergia para os candidatos.
Dessa forma o Presidente
Luis Inácio Lula da Silva não
teve participação no desem-
penho dos vereadores em São
Paulo.

Dos 1075 candidatos a ve-
reador em São Paulo Alexan-
dre Uehara garante que du-
rante a campanha veiculada
na TV os candidatos só dizi-
am os nomes e não dava para
saber quais eram as propos-
tas. “Como o eleitor vai ava-
liar esse candidato ? é muito
complicado, pois ele acaba
avaliando aquilo que conhe-
ce. Netinho de Paula é can-
tor, é famoso, vou votar nele
e seja o que Deus quiser, não
é assim. A propaganda que vi
do cantor não tinha nenhuma
proposta específica, sem fa-
lar outros casos”, compara.

A expectativa que o cien-
tista tem é que os candidatos
nikkeis eleitos consigam ter
um bom desempenho na Câ-
mara Municipal, não ficando
por trás e nem tímidos, para
que possam desempenhar um
papel de acordo com o apoio
que tiveram.

Especialista comenta performance de nikkeis nas urnas

Alexandre Uehara
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Jooji Hato, do PMDB, entrou; Aurélio Nomura (PV), não

O vereador Ushitaro Kamia durante campanha nas ruas de SP
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ENTREVISTA/JUNJI ABE

“Não concordei com a parceria
entre o Bunkyo e a Queiroz Galvão”

Oprefeito de Mogi das
Cruzes, Junji Abe
(PSDB), recebeu no

último dia 6, em seu Gabinete,
as visitas do prefeito eleito,
Marco Aurélio Bertaiolli, e do
vice-prefeito eleito José Antô-
nio Cuco Pereira. Foi o primei-
ro contato dos três após a elei-
ção de domingo (05/10). A reu-
nião foi de cortesia e teve
como objetivo iniciar os primei-
ros contatos visando à transi-
ção de governo. Apesar de já
estar em contagem regressiva
para transmitir o cargo, Junji
Abe disse que ainda tem mui-
tas obras para serem entregues
para a população.

Junji, que cumpre seu se-
gundo mandato como prefeito
de Mogi das Cruzes – foi elei-
to em 2000 com 90.612 votos
e reeleito em 2004 com
102.441 votos (55,39% dos
votos válidos) – admitiu em
entrevista exclusiva ao Jornal
Nippak que, se depender dele,
deverá “desengavetar” um
antigo projeto seu: candidatar-
se a deputado federal. Leia a
entrevista concedida por Junji
Abe, em que o prefeito critica
a atuação do Bunkyo de Mogi
das Cruzes.

Jornal Nippak:
Em Mogi das
Cruzes, o
PSDB prefe-
riu indicar
um vice
(José An-
tonio Cuco
Pereira) na
chapa en-
c a b e ç a d a
por um can-
didato do De-
mocratas (Marco
Bertaiolli). Por que
essa decisão e como foi
essa negociação?

Junji Abe: Não obstante o
candidato a vice-prefeito José
Antônio Cuco Pereira, do
PSDB, ser um excelente vere-
ador e ter sido por diversos
mandatos presidente da Câma-
ra Municipal, as pesquisas an-
tecedendo a eleição apontaram
que ele não tinha a densidade
eleitoral suficiente para vencer
o pleito. Daí a razão de, em co-
mum acordo com os Diretórios
Nacional e Estadual, o Diretório
Municipal houve por bem
indicá-lo como candidato a
vice-prefeito, decidindo apoiar
integralmente o deputado esta-
dual Marco Aurélio Bertaiolli,
do DEM, como candidato a
prefeito de Mogi das Cruzes
[Marco Bertaiolli foi eleito
no 1º turno com 53, 24% dos
votos].

JN: Qual o balanço que
o sr faz desses dois manda-
tos frente à Prefeitura de
Mogi das Cruzes?

J.A.: Após oito anos de
mandato deixo a Prefeitura
Municipal com uma aprova-
ção, conferida pela população
através de pesquisas de opi-
nião, na casa de 90%.

JN: Na sua opinião, quais
as principais conquistas?

J.A.: Na educação, realiza-
mos uma verdadeira revolução.
Entre 2001 e 2008, o orçamen-
to evoluiu de R$ 41,9 milhões
para R$ 101,2 milhões, o que
permitiu ampliar o número de
creches (de 32 para 74) e de

contra a comunidade nikkei,
algo sem procedência e sus-
tentabilidade, razão pela qual
tirei de letra eventuais críticas
feitas na época. (Nota da re-
dação: Procurado pela re-
portagem do Jornal Nippak,
o presidente do Bunkyo de
Mogi das Cruzes, Kiyoji Na-
kayama,  preferiu não co-
mentar o assunto).

JN: Antes de assumir o
seu primeiro mandato em
Mogi, muito se dizia que o
sr utilizaria a Prefeitura ape-
nas como trampolim para
concorrer a uma vaga na
Câmara dos Deputados. No
entanto, o sr foi eleito para
um segundo mandato. O
“Projeto Brasília” – como
ficou conhecido na época –
sairá do papel desta vez?

J.A.: Deus Todo-Podero-
so concedeu a cada ser huma-
no algumas vocações, talentos
ou dons, para que possamos
exercitá-los com a maior res-
ponsabilidade possível em fa-
vor da comunidade e com o
sentimento de solidariedade e

amor ao próximo.
Humildemente,

reconheço e agra-
deço a Deus, que
tem me privilegia-
do com a possibili-
dade de exercer
funções classistas
e públicas além do
meu dever de ser
um bom empresá-
rio nas atividades
econômicas rural e
urbana.

Ora, de 1973 a 1976, exer-
ci ainda jovem o honroso car-
go de vereador à Câmara Mu-
nicipal de Mogi das Cruzes,
tendo sido na época o mais
votado da cidade.

Fui diretor e presidente do
Sindicato Rural de Mogi das
Cruzes por três décadas, de
1970 a 2000.

Fui presidente e fundador da
Cooperativa Rural de Teleco-
municações de Mogi das Cru-
zes, que nos idos anos de 1974,
com a contribuição do Gover-
no do Estado de São Paulo, im-
plantou 1.000 terminais telefô-
nicos em toda a zona rural da

cidade, revolucionan-
do na época a co-

m u n i c a ç ã o ,
fundamental
para a ativi-
dade agrí-
cola e soci-
al dos pro-
dutores.

D e
1984 a

2000, em vá-
rios mandatos,

fui diretor e vice-
presidente da Fede-

ração da Agricultura do Es-
tado de São Paulo, como tam-
bém membro da diretoria da
Confederação Nacional da
Agricultura.

De 1991 a 2000, desempe-
nhei a importante e nobre fun-
ção de deputado estadual à As-
sembléia Legislativa do Esta-
do de São Paulo, ocasião em
que, durante 10 anos, presidi
ininterruptamente a Comissão

O prefeito de Mogi das Cruzes, Junji Abe, recebe a visita do prefeito eleito e do vice-prefeito eleito
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escolas municipais (82 para
92), sendo várias unidades com
grande capacidade de atendi-
mento, de cerca de 1,2 mil alu-
nos. Os cursos profissionalizan-
tes atendem, hoje, 18 mil pes-
soas, sendo que há 8 anos be-
neficiavam menos de 300 cida-
dãos por ano. Demos início a
um processo contínuo e plane-
jado de valorização dos profis-

sionais da educação,
com a criação de

um plano de car-
reira e a cons-
trução do
Cemforpe
( C e n t r o
Municipal
de Forma-
ção Pedagó-

gica), com
investimento

de R$ 6 mi-
lhões.
Na saúde, o orça-

mento saltou de R$ 13,6 milhões
em 2001 para R$ 66 milhões
este ano, o que possibilitou au-
mentar as unidades de saúde
(22 para 42), o número de mé-
dicos (101 para 214), de enfer-
meiros (2 para 51) e de dentis-
tas (40 para 55). Há oito anos,
o sistema público municipal
atendia 630 mil pessoas, en-
quanto hoje este número chega
à casa dos 2,7 milhões de cida-
dãos. Paralelamente, implanta-
mos o chamado sis-
tema “pró”, forma-
do por unidades de
atendimento espe-
cializadas: o Pró-
Mulher 1 e 2, o Pró-
Parto, o Pró-Hiper,
o Pró-Criança e o
Promeg, que distri-
bui medicamentos
gratuitos para a po-
pulação.

No segmento de desenvol-
vimento econômico, a Prefei-
tura estimulou a vinda de em-
presas e conseguiu a expressi-
va marca de 140 novos empre-
endimentos em oito anos. Fo-
ram gerados 100 mil novos
empregos, entre ocupações di-
retas e indiretas, além de divi-
sas para os cofres municipais.

Também investimos pesa-
do na área de saneamento bá-
sico, com mais de R$ 70 mi-
lhões aplicados no combate às
enchentes. Em fevereiro des-
te ano, a cidade ganhou uma
nova e moderna Estação de
Tratamento de Água, com in-
vestimentos federais e muni-
cipais da ordem de R$ 23,3
milhões. Ainda este ano, entra-

rá em funcionamento a Esta-
ção de Tratamento de Esgo-
tos, que custou R$ 52,5 milhões.
Atualmente, 98% da cidade
conta com rede de água
encanada. Já no setor de tra-
tamento de esgoto, fomos res-
ponsáveis por uma evolução
monumental no setor. Em 2001,
apenas 0,5% do esgoto de
Mogi era tratado. Até o final
deste ano, com a entrada em
operação da ETE, este
percentual deve subir para
80%, chegando a 93% com
obras que estão em andamen-
to no município.

JN: Como o sr encon-
trou a Prefeitura e qual a
herança que está deixando
para o seu sucessor?

J.A.: Na educação, as mães
pernoitavam 2 a 3 dias em fren-
te às escolas para conseguir
vagas para seus filhos. Na saú-
de, as pessoas chegavam aos
postos às 3 horas da madruga-
da para ter uma consulta agen-
dada. Além disso, a cidade des-
tinava 200 toneladas de resídu-
os sólidos por dia no malfadado
Lixão da Volta Fria, a 300 me-
tros do rio Tietê, no bairro da
Volta Fria, contestado violenta-
mente pela população e com a
Prefeitura sendo processada
pela Justiça e pelo Ministério
Público por crime ambiental.

Não havia investi-
mento algum nas
áreas cultural e de
esporte, assim co-
mo no segmento
social, onde os
projetos inexistiam.

JN: No cam-
po pessoal, hou-
ve críticas de
que o sr teria se

“distanciado” da comunida-
de nikkei. Como lidou com
essas críticas?

J.A.: Agradeço a pergun-
ta, pois me dá a possibilidade
de discordar do dito “distanci-
ado” com os meus esclareci-
mentos.

As pesquisas de opinião pú-
blica demonstram o total apoio
da comunidade nikkei à nossa
administração e, conseqüente-
mente, à minha pessoa como
político. Inclusive, modéstia à
parte, a maioria nikkei de Mogi
e região explicitam publicamen-
te o carinho e o orgulho pela
minha performance diante da
sociedade local e regional, des-
tacando principalmente a com-
petência e a seriedade da ad-

ministração pública de Mogi
das Cruzes.

Houve, sim, alguns mem-
bros da diretoria do Bunkyo de
Mogi que, desconhecendo a
total contrariedade desta admi-
nistração e do povo da cidade
contra o projeto de aterro sa-
nitário que a empresa Queiroz
Galvão teimosamente insiste
em implantar no distrito indus-
trial do Taboão, vêm receben-
do de 2003 para cá, através de
contrato registrado
em cartório, ajuda
financeira signifi-
cativa para a rea-
lização da festa
“Akimatsuri”.

A luta unânime
da população con-
tra a Queiroz Gal-
vão foi e continua
sendo tão forte
que, quando o
Bunkyo colocou a
sua sede à dispo-
sição da empresa para a reali-
zação de uma audiência públi-
ca sobre o tema do aterro sa-
nitário, o povo se revoltou e
houve até um princípio de de-
predação no local.

Sou brasileiro, descendente
da histórica e gloriosa imigra-
ção japonesa e, como homem
público, desde o primeiro ins-
tante não concordei com a par-
ceria entre o Bunkyo e a Quei-
roz Galvão. Por mais que a fes-
ta “Akimatsuri” seja importan-
te e necessite de patrocínio, aci-
ma dos desejos de uma parce-
la de diretores do Bunkyo es-
tão os interesses maiores de
toda a população de
Mogi contra a im-
plantação do
aterro sa-
nitário no
bairro do
Taboão -
que foi
concebido
para rece-
ber indústri-
as, e não um
lixão. A gravi-
dade desta situ-
ação pode ser com-
provada através de várias
reportagens publicadas pelos
jornais da cidade na época.

Tenho certeza de que o dito
“distanciado” da comunidade
nikkei já seja um episódio su-
perado, porém, naquela época,
estes diretores do Bunkyo, com
uma visão pequena e sem pen-
sar nos interesses maiores da
cidade, espalharam o boato de
que o prefeito Junji Abe era

Técnica de Agricultura, Abas-
tecimento e Pecuária do par-
lamento paulista.

Entre 2001 e 2008, comple-
to oito anos na condição hon-
rosa de prefeito municipal de
Mogi das Cruzes, hoje com
aproximadamente 400 mil ha-
bitantes.

Nestes oito anos de manda-
to, exerci por duas vezes a pre-
sidência da Associação dos
Municípios do Alto Tietê
(Amat), constituída por 11 ci-
dades, onde vivem aproximada-
mente 3 milhões de habitantes.

Enquanto deputado, ocupei
por dois mandatos a importan-
te função de presidente do
Subcomitê da Bacia Hidrográ-
fica do Alto Tietê, englobando
12 municípios, inclusive São
Paulo.

Na condição de prefeito,
também desempenhei a impor-
tante função de presidente do
Comitê da Bacia Hidrográfica
do Tietê, englobando 39 muni-
cípios da Região Metropolita-
na de São Paulo.

Após estas considerações,
afirmo que tenho sim o desejo
de, no futuro, me candidatar a
uma vaga à Câmara Federal.
Sei que o desafio e a missão
são dificílimos. Por isso, mais
uma vez, como sempre foi a
minha postura, jamais me auto-
lançarei. Caso haja realmente
receptividade, apoio e interes-
se dos amigos, companheiros e
correligionários do grande par-
tido político ao qual pertenço, o
PSDB, como cidadão brasilei-
ro cônscio das responsabilida-
des e da vocação que Deus me
deu, estarei pronto para quais-
quer outros desafios para acei-
tar a conclamação do povo.

JN: Para finalizar, qual a
mensagem que gostaria de
deixar para a comunidade
nikkei?

J.A.: Primeiramente, como
qualquer um de nós, temos que
explicitar os sentimentos de ado-
ração, patriotismo e amor a esta
fantástica nação brasileira, não
obstante termos “cara de japo-
nês”. Quero até os últimos dias
da minha vida externar publi-
camente a todos os nikkeis bra-
sileiros, notadamente da gera-
ção atual, para que não esque-
ça jamais os sentimentos in-
questionavelmente imprescindí-
veis e nobres que nossos avós
e pais, imigrantes japoneses, tra-
balharam intensamente para a
formação da nossa personali-
dade e do nosso caráter, quais
sejam: a) Amar o Brasil sob
todos os aspectos; b) Interagir
com todos os segmentos da po-
pulação miscigenada que pro-
porcionou à sociedade como
um todo o mínimo de precon-
ceito e discriminação de ordem
racial, cor, credo e social; c)
Cultivar infinitamente os valo-
res como pontualidade, respon-
sabilidade, lealdade, amizade,
seriedade, transparência, res-
peito, amor e gratidão dentre os
principais fundamentos que
norteiam a caminhada do ser
humano e que sintetizam-se
numa vida de respeito, ética e
moral.

(Por Aldo Shiguti)

Junji Abe: “Estarei preparado para novos desafios”

“Desde o
primeiro instante

não concordei
com a parceria

entre o Bunkyo e
a Queiroz
Galvão”

“Estarei pronto
para quaisquer
outros desafios
para aceitar a

conclamação do
povo”
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CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Festa das Nações de Mogi das
Cruzes terá astros do rock e MPB

*PAULO YOKOTA

Os leitores estão sendo
bombardeados por um grande
volume de informações sobre
a atual crise econômico-finan-
ceira globalizada, e nem sem-
pre a sua compreensão sobre
o que está acontecendo é cla-
ra, pois acaba se agregando
muitos problemas juntos.  Va-
mos tentar explicá-la, em lin-
guagem que seja acessível a
todos, e os efeitos que ela terá
sobre cada um de nós.  A com-
preensão do problema ajuda
nos a enfrentá-la, minimizan-
do os danos que nos possa cau-
sar.

Há uma unanimidade entre
os analistas que a atual crise
precipitou-se a partir das
inadimplências no setor imobi-
liário norte-americano, mas foi
gerada por uma série de ou-
tras dificuldades anteriores.
No fundo, as famílias dos Es-
tados Unidos assumiram mais
compromissos que poderiam
honrar, com consumos superi-
ores aos seus rendimentos, pois
havia grande facilidade de cré-
dito, com a complacência das
autoridades daquele país, que
sempre procuraram serem
mais liberais. O crédito foi
ampliado por duvidosos meca-
nismos que foram criados pe-
las instituições financeiras, sem
uma regulamentação rigorosa
das autoridades e adequada
avaliação dos riscos dos seus
gestores. Os dirigentes destas
organizações ganharam remu-
nerações gigantescas que ago-
ra estão sendo questionadas,
inclusive pelos contribuintes
norte-americanos, para quem
procuram transferir as contas.

Os Estados Unidos, como
a maior economia do mundo,
continuou gastando mais do
que produzia, aumentando o
seu endividamento externo, fi-
nanciado principalmente pelas
exportações dos países asiáti-
cos e suas reservas internaci-
onais.   Tudo resultou num cli-
ma de euforia mundial, como
se fosse uma grande festa,
onde todos se beneficiavam.  A
economia norte-americana
passou por um crescimento
elevado, por um longo perío-
do.  Até que se atingiu um pon-
to em que muitos começaram
a desconfiar que havia algo de
solvabilidade em algumas ins-
tituições, ampliando problemas
de credibilidade de algumas
delas, que passaram a sofrer
fortes saques.

Os Estados Unidos conti-
nuam sendo os emissores dos
dólares desejados por todos, e
de forma contraditória, na me-
dida em que o mundo procura
maior segurança, investe-se
nos títulos públicos daquele
país, ainda considerados os
mais confiáveis, do ponto de
vista da inadimplência.  Se bol-
sas como o Bovespa registram
quedas expressivas porque
apresentam grande liquidez, ao
mesmo tempo em que o câm-
bio se eleva no Brasil, é por-
que recursos são desviados
para Nova Iorque, para cobrir
prejuízos lá registrados, ou pro-
curam abrigos no Tesouro nor-
te-americano.

Como o mundo financeiro
está fortemente globalizado, o
contágio dos problemas espa-
lhou-se rapidamente pela Eu-
ropa e Ásia.  As autoridades
destes países estão socorren-
do os seus bancos que sofrem
problemas de credibilidade,
com soluções emergenciais,
mas que não resolvem o cres-
cimento de suas economias.
Os prejuízos efetivos de mui-
tas instituições terão que ab-
sorvidos pelos que entraram no
jogo especulativo, pois os con-
tribuintes de impostos não es-
tão dispostos a arcar com os
mesmos, ainda que concordem
em proporcionar liquidez mo-
mentânea para evitar proble-
mas com a quebra de bancos,
que seria um mal maior.

Os países emergentes,
como o Brasil também estão
sendo afetados.  Por aqui o sis-
tema financeiro estava mais
regulado, não permitindo que
as instituições emprestassem
sem restrições do seu volume

de capital próprio (que numa
linguagem técnica chama-se
alavancagem), com uma me-
lhor administração dos riscos.
Somente pequenos bancos en-
frentarão dificuldades, e aca-
barão sendo absorvidos pelos
maiores e mais estruturados,
com a ajuda do Banco Cen-
tral.

A economia brasileira foi
beneficiada por um desenvol-
vimento rápido em todo o mun-
do, fazendo com que os pre-
ços das suas exportações de
minérios e produtos agropecu-
ários ajudassem na melhoria do
seu quadro geral.  Inclusive
criando substancial reserva de
moedas internacionais, e me-
lhorando as receitas tributári-
as do governo.  Quando com-
parado com outros países, o
Brasil ainda utiliza o crédito de
forma mais modesta, até por
que os seus juros são eleva-
dos.  E o crediário de prazos
mais longos que começava a
ficar disponível, já é coisa do
passado.

Não houve no Brasil uma
euforia exagerada, e se existe
uma preocupação é com o
crescimento da despesa públi-
ca num cenário de recessão
mundial, que lamentavelmen-
te ocorrerá.  Além dos proble-
mas de pânico financeiro, que
estão sendo enfrentados pelos
Bancos Centrais de todos os
países, os norte-americanos
terão que ajustar o seu consu-
mo para período de vacas ma-
gras.  Os ciclos econômicos
ainda não foram eliminados,
infelizmente.

Na medida que o consumo
norte-americano registre uma
moderação, como deve acon-
tecer, os países que se benefi-
ciam das exportações para
aquele país terão menos estí-
mulos para o seu crescimen-
to.  Assim, certamente haverá
uma queda nos preços do pe-
tróleo, de outras matérias pri-
mas, como de produtos agro-
pecuários, como já está ocor-
rendo.  Assim, o Brasil deixa-
rá de contar com os benefíci-
os com que tinha nos últimos
anos.  Ao mesmo tempo, está-
vamos sendo estimulados pe-
los financiamentos que vinham
o exterior, complementando a
nossa poupança que sempre foi
mais baixa que a dos países
asiáticos.

Há uma reação interativa
em todo o mundo, tornando
inevitável uma recessão que é
um período curto de cresci-
mento negativo, ou no mínimo
um crescimento mais modes-
to.  Como estes processos são
difíceis de serem controlados,
até a possibilidade de uma de-
pressão mundial, mais profun-
da e de duração mais longa,
pode ocorrer.  A esperança é
que os países emergentes,
como a China, o Brasil, a Ín-
dia e a Rússia possam execu-
tar uma política econômica
mais inteligente e compensa-
tória, ampliando os seus mer-
cados internos, dentro dos li-
mites possíveis.

Teremos que contar mais
com as nossas próprias pernas.
Só na medida que moderar-
mos o crescimento do nosso
consumo é que contaremos
com recursos indispensáveis
para fazer face aos volumosos
investimentos que temos que
fazer, tanto na melhoria da nos-
sa infra-estrutura, como a ex-
ploração das novas reservas
de petróleo e gás no chamado
pré-sal, ou seja, em grandes
profundidades.

Portanto, o Brasil está em
melhores condições de enfren-
tar a atual crise, mas certamen-
te não estará inume aos seus
efeitos. O crescimento econô-
mico deverá ser mais modes-
to, e teremos que selecionar os
nossos gastos, com maior ri-
gor.

Algo semelhante acontece
ao nível das famílias.  Portan-
to, um pouco de cautela e “cal-
do de galinha” é sempre reco-
mendável, ou seja, uma orien-
tação conservadora é sempre
bem-vinda.

Paulo Yokota é economista e pre-
sidente do Hospital Santa Cruz

ARTIGO

Para entender a atual crise

AFesta das Nações
2008, que será reali-
zada de 14 a 23 de

novembro, em Mogi das Cru-
zes (SP) terá grandes atrações
musicais. A Prefeitura está
preparando três shows gratui-
tos com grandes nomes da
música brasileira, que prome-
tem atrair milhares de pesso-
as ao palco, que será instala-
do na recém-inaugurada Ave-
nida Cívica.  No dia 20 se
apresenta o cantor Alexandre
Pires, no dia 22 a banda Titãs,
e no dia 23 a cantora Marjorie
Estiano fecha o evento.

Além disso, a Secretaria de
Cidadania e Ação Social rea-
lizou, durante a última sema-
na, reuniões com entidades
sociais, academias de dança
e grupos folclóricos para de-
finir a programação da Festa
das Nações 2008.

“A programação cultural

renda revertida para seus pro-
jetos sociais.

“Além do caráter social, a
Festa das Nações é uma opor-
tunidade única para artistas e
entidades de Mogi das Cru-
zes. É um palco, como ressal-
ta o prefeito Junji, para que
todos possam mostrar e divul-
gar seu trabalho para dezenas
de milhares de pessoas, de
forma totalmente gratuita”,
explica o secretário José Luiz.

Em 2008, o evento será re-
alizado entres os dias 14 e 23
de novembro, no Centro Mu-
nicipal Integrado Deputado
Maurício Nagib Najar, na Ave-
nida Prefeito Carlos Ferreira
Lopes, 540, no Mogilar. Os
horários de funcionamento se-
rão das 18 às 22 horas de se-
gunda a sexta-feira e das 11
às 22 horas aos finais de se-
mana, sempre com entrada
franca.

está praticamente certa, com
a participação de nove aca-
demias e alguns grupos folcló-
ricos, além de projetos da pró-
pria Prefeitura, como o Espor-
te Mogi, o Centro de Convi-
vência do Idoso de Mogi e os
Canarinhos do Itapety”, expli-
ca o secretário de Cidadania

e Ação Social, José Luiz
Freire de Almeida.

Já na área de alimentação,
19 entidades assistenciais já
confirmaram presença no
evento. Cada uma delas vai
instalar uma barraca temáti-
ca e venderá pratos típicos de
um país diferente, com toda

A banda Titãs é uma das atrações confirmadas pelos organizadores

DIVULGAÇÃO

A Festa das Nações, que
este ano chega a sua sexta
edição, prossegue neste fim
de semana (11 e 12), no
Campus das Faculdades Inte-
gradas de Ourinhos (FIO).
Idealizada a partir de um pro-
jeto de responsabilidade soci-
al das FIO, a festa, como afir-
ma o diretor da instituição,
José Marta Filho, “é um ver-
dadeiro laboratório de solida-
riedade e cidadania, cujo al-
cance social tem superado as
expectativas dos organizado-
res”. Além de proporcionar às
entidades assistenciais de Ou-
rinhos a oportunidade de am-
pliar sua captação de recursos,
também ajuda a divulgar o tra-
balho voluntário de centenas de
pessoas, cujas ações benefici-
am diversos segmentos da co-
munidade. 100% da renda do
evento são destinados às enti-
dades participantes do evento.

A Festa das Nações 2008
conta com a participação das
seguintes entidades: Associa-
ção de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (Apae), Associação
de Assistência ao Deficiente
Físico (AADF), Associação
Cultural Espírita Fraternidade,
Casa Arco Íris, Fundo Social
de Solidariedade do Município
em parceria com a Aeco (As-
sociação Esportiva e Cultural
de Ourinhos), Grupo de Incen-

CIDADES/OURINHOS

Festa das Nações prossegue
neste fim de semana

tivo e Apoio à Adoção da Re-
gião de Ourinhos (Giaaro), Lar
Santo Antonio, ONG Flor da
Vida, Rede de Combate ao
Câncer de Ourinhos (Recco),
Seminário Josefino, Sociedade
São Vicente de Paulo
(Vicentinos).

Festa em Ourinhos reúne manifestações de diversos países

DIVULGAÇÃO

CIDADES/REGISTRO 1

“Show da Integração” reúne
mais de 15 mil pessoas

Realizado no último dia 21,
na Praça Beira Rio, o “Show
de Integração” reuniu um pú-
blico calculado em mais de 15
mil pessoas. O evento, que foi
promovido pela Comissão Mu-
nicipal de “Centenário” com o
objetivo de agradecer à socie-
dade brasileira a acolhida dada

aos pioneiros japoneses, teve a
apoio da Aciar, Bunkyo, RBBC,
Sabesp e Banco Nossa Caixa.
Foram apresentados o show
dos artistas da região, bandas,
cantores, wadaiko, Minyo, dan-
ças, etc. No intervalo do show,
foi realizado o sorteio de cem
prêmios.

DIVULGAÇÃO

Evento foi realizado na Praça Beira Rio com mais de 15 mil pessoas

CIDADES/REGISTRO 2

Comissão do 54º Tooro Nagashi coloca
barquinhos à venda para a edição deste ano

A Comissão Municipal do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil, com apoio da
Associação Cultural Nipo-Bra-
sileira de Registro (Bunkyo),
Registro Base Ball Club
(RBBC), Nichirenshu do Bra-
sil e Prefeitura de Municipal de
Registro, realiza no próximo
dia 2, o tradicional do Tooro
Nagashi. Este ano, o evento,
que chega a sua 54ª edição faz
parte das comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil e recebeu o tí-
tulo de “Tooro Nagashi de
Registro”. A expectativa dos
organizadores é atrair mais de
15 mil visitantes, incluindo ca-
ravanas da Capital e de outros
Estados.

Como forma de oferecer
ainda mais conforto aos visi-

tantes, os tooros podem ser re-
servados com antecedência
via e-mail (www.tooronagashi.
nv.or.br) ou pelo fone/fax: 13/
3822-4144 ou 3822-2865).
Para isso, basta enviar o nome
dos homenageados. O paga-

Barquinhos podem ser adquiridos ao preço de R$ 10,00 cada

DIVULGAÇÃO

mento – R$ 10,00 cada bar-
quinho – pode ser efetuado no
dia. Os pedidos podem ser in-
dividual ou para grupos, mas
recomenda-se inscrever no
máximo dois nomes em cada
barquinho.



6 JORNAL NIPPAK São Paulo, 11 de outubro de 2008

CENTENÁRIO

Intercâmbio cultural Brasil e
Japão é tema de Simpósio

LIMITAÇÕES AO
APROVEITAMENTO DO LOTE (1)

Temos atendido inúmeras
consultas à respeito de limi-
tações convencionais impos-
tas em loteamentos. Tais li-
mitações tem sido a causa de
indeferimento de averbação
junto ao Cartório de Registro
respectivo, quando o propri-
etário leva para averbação da
construção do prédio no lote
erigido ou quando há desdo-
bro ou desmembramento do
lote em desconformidade
com o constante no contra-
to-padrão.

Atualmente, há expedien-
tes normativos da Corregedo-
ria Geral da Justiça (proces-
so CGJ 29/2006, de 28/04/
2006 da comarca de Indaia-
tuba e do Conselho Suérior da
Magistratura (Ap. Cível nº
14.094-0/5, da Comarca de
Palmital-SP) que têm orien-
tado o indeferimento de pe-
didos de averbação de des-
dobro de lote e de constru-
ção devidamente aprovados
pela municipalidade compe-
tente.

O posicionamento do Con-
selho Superior da Magistra-
tura é no sentido de que as
restrições convencionais im-
postas por ocasião da implan-
tação do loteamento, constan-
tes no contrato-padrão preva-
lecem em face de regras ad-
ministrativas municipais mais
brandas. Vale dizer, o desdo-
bro, a construção aprovados
pelo poder público não pre-
valecem sobre normas con-
vencionais privadas, constan-
tes no contrato-padrão.

Entretanto, temos a pon-
derar que tal posicionamento
afronta ao disposto no art.
182 da constituição Federal
que dispõe.

 “Art.182. A política de
desenvolvimento urbano, exe-
cutado pelo Poder Público
Municipal, conforme diretri-
zes gerais fixadas em lei, tem
por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o
bem-estar de seus habitan-
tes.

§ 1º - O Plano-Diretor,
aprovado pela Câmara Mu-
nicipal, obrigatório para cida-
des com mais de 20.000 (vin-
te mil) habitantes, é o instru-
mento básico da política de
desenvolvimento e de expan-
são urbana.

§ 2º - A propriedade ur-
bana cumpre sua função so-
cial quando atende as exigên-
cias fundamentais de ordena-
ção da cidade expressas no
Plano-Diretor.

§ 3º - As desapropria-
ções....................

§ 4º - É facultado ao Po-

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

Integrante do Harada Advogados Associados
felicia@haradaadvogados.com.br

der Público Municipal, medi-
ante lei específica para área
incluída no Plano-Diretor, exi-
gir, nos termos da lei federal,
do proprietário do solo urba-
no não edificado, subutilizado
ou não utilizado, que promo-
va seu adequado aproveita-
mento, sob pena, sucessiva-
mente de:

I - parcelamento ou edifi-
cação compulsórios;

II - imposto sobre a Pro-
priedade Predial e Territorial
Urbana progressiva no tem-
po;

III - desapropriação com
pagamento mediante títulos
da dívida pública de emissão
previamente aprovada pelo
Senado Federal, com prazo
de resgate de até 10 (dez)
anos, em parcelas anuais,
iguais e sucessivas, assegu-
rados o valor real da indeni-
zação e os juros legais”.

Verifica-se dos textos aci-
ma transcritos que ao Muni-
cípio é cometida a missão de,
em caráter privativo, ordenar
as funções sociais da propri-
edade urbana, tendo o Plano-
Diretor como instrumento de
execução da política de de-
senvolvimento e de expansão
urbana. Verifica-se que, mui-
to ao contrário do que diz a
doutrina vigorante, a função
social da propriedade urbana
é definida pelo Poder Públi-
co Municipal, com exclusivi-
dade, à medida em que esta
só cumpre a função social
quando atende as exigências
expressas na lei do Plano-
Diretor. E mais ainda, o § 4º
faculta ao Poder Público
Municipal exigir do proprie-
tário do solo urbano não
edificado, subutilizado ou não
utilizado que promova seu
adequado aproveitamento,
sob pena sucessivamente de:
parcelamento ou edificação
compulsórios; IPTU progres-
sivo no tempo e desapropria-
ção com pagamento através
de títulos da dívida pública.
Esclareça-se que a União
somente poderá definir a fun-
ção social da propriedade ru-
ral, conforme art. 186 da CF.

Resulta do exposto, que a
matéria concernente ao uso
e ocupação do solo insere-se
no campo do direito urbanís-
tico, cujas normas são de na-
tureza impositiva, subordinan-
do quaisquer normas de na-
tureza particular, como
aquelas resultantes de con-
venções em geral, aos dita-
mes da lei de interesse públi-
co. E essa lei de interesse
público, como prescreve a
Constituição Federal, é de
competência municipal.

(continua)

OCentro de Estudos Ja-
poneses da Universi-
dade de São Paulo e o

International Research Center
for Japanese Studies realizam
nos dias 14, 15 e 16 de outu-
bro o Simpósio Internacional
Comemorativo ao Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil. Intercâmbio Cultural
entre Brasil e Japão língua –
história - imigração.

Durante o evento um gru-
po seleto de profissionais abor-
darão assuntos importantes de
grande interesse público. O
simpósio foi dividido em qua-
tro sessões: “Cem Anos de
Imigração Japonesa ao Bra-
sil”; Estudos de Pós-Gradua-
ção (Língua, Literatura e Cul-
tura Japonesa - USP); “Re-
cepção e Assimilação da Cul-
tura Japonesa”; e “Expressões
do Erotismo Japonês”.

Na abertura no dia 14 estão
programadas duas conferênci-
as começando com Shuhei
Hosokawa  (Nichibunken) que
falará sobre “O significado his-
tórico e cultural da imigração
japonesa no Brasil”. Em segui-
da o debatedor James Baxter
(Nichibunken), discutirá o tema
“Os trabalhadores brasileiros e
a cooperação judicial entre o
Brasil e o Japão” - Masato Ni-
nomiya (USP).

No dia 15 Shozo Motoyama
e Márcia Yumi Takeuchi (am-
bos da USP), debaterão a diplo-
macia brasileira frente à imigra-
ção japonesa (1897 a 1942), e
Koichi Mori (USP), falará so-
bre os diversos aspectos do con-
flito na educação dos filhos na
comunidade nikkei do Brasil.

Francisco Hashimoto
(Unesp) – Imigrante japonês
– abordará o tema compreen-
dendo o processo de separa-
ção; seguido por Luci Tiho
Ikari (Faculdade Independen-
te Butantã), comentará as
contribuições culturais dos bra-

A Beneficência Nipo-bra-
sileira de São Paulo realiza no
18 de outubro uma campanha
para a promoção da saúde da
criança através de consultas
gratuitas com sete especialis-
tas. A campanha dirigida para
crianças e adolescentes até os
15 anos acontece há 19 anos
e tem como objetivo o desen-
volvimento das crianças para
que elas tenham uma saúde
saudável quando atingirem a
fase adulta no futuro.

Um pediatra fará uma ava-
liação das doenças e orientará
os pais sobre a alimentação
correta. “Tem criança de 2
anos de idade com colesterol
alterado”, explica a pediatra
Satiko Arabori, do Hospital
Nipo-Brasileiro. De acordo
com a médica a maioria das
pessoas só vão ao médico
quando está doente, o que é
errado. “É importante as cri-
anças participarem de avalia-
ções”, esclarece a pediatra.

Na ocasião um dentista
examinará crianças para de-
tectar a presença de cáries,
ensinar a escovação adequa-

da e a manutenção dos hábi-
tos saudáveis. Um oftalmolo-
gista fará uma inspeção para
detectar problemas que podem
afetar a visão das crianças
desde pequenas. Um otorrino-
laringologista fará uma avalia-
ção da detecção de casos de
rinite alérgica que prejudicam
o sono e o desempenho esco-
lar.

Um urologista estará a dis-
posição dos interessados para
verificar questões como fimose
e escrotal; um dermatologista
analisará doenças da pele e
um nutricionista distúrbios ali-
mentares, e problemas com
desnutrição e obesidade. Os
organizadores do evento aguar-
dam uma presença maciça do
público.

QUANDO: DIA 18 DE OUTUBRO

ONDE: BENEFICÊNCIA NIPO-BRASILEIRA

DE SÃO PAULO – AMBULATÓRIO MÉDICO

ENKYO – RUA GALVÃO BUENO, 596 –
LIBERDADE – SÃO PAULO

HORÁRIO: DAS 8H ÀS 16H
CONSULTAS: AGENDADAS POR TELEFONE

NO HORÁRIO COMERCIAL

INFORMAÇÕES: 3385-6600

ENKYO

Campanha gratuita ajuda a
prevenir a saúde das crianças

sileiros no Japão e japoneses
no Brasil, através da educação
informal e lazer; e Junko Ota
(USP), fala sobre as línguas
faladas nas comunidades
nikkei de São Paulo e fará uma
auto-avaliação e consciência
dos falantes de três gerações.

No segmento dos estudos
de Pós-Graduação (Língua,
Literatura e Cultura Japonesa
- USP), Valderson Cuiabano
Silvério de Souza, fará uma
análise da presença do ikeba-
na Ikenobô no Brasil. Outras
sessões serão realizadas como
a de Mina Isotani – Narrati-
vas da América: o confronto
com o desconhecido; Gustavo
Furuyama – Mangá e transmis-
são de cultura: o exemplo de
Rurouni Kenshin; e Patrícia
Tamiko Izumi - Etnicidade e
envelhecimento: estudo de ar-
tigos de jornais da comunida-
de nipo-brasileira.

No dia 16 acontecerão
duas mesas redondas e uma
sessão de discussões. Shigemi
Inaga (Nichibunken) e o

Sesshû em Buenos Aires e
Bashô em São Paulo: a parti-
cipação de Tôson Shimazaki
no Pen Club Internacional em
Buenos Aires e sua conferên-
cia sobre “O mais típico do
Japão”; Christine Greiner
(PUC-SP) e o impacto da cul-
tura japonesa em experiênci-
as artísticas brasileiras; Ale-
xandre Ratsuo Uehara (Facul-
dades Integradas Rio Branco),
e a presença nikkei no Brasil:
integração e assimilação.

Sonia Regina Longhi Nino-
miya (UFRJ) abordará o haicai
no Brasil – assimilação ou uma
nova realização poética; Cecí-
lia Kimie Jo Shioda (UNESP),
comentará a recepção e assi-
milação da cultura japonesa; e
Eliza Atsuko Tashiro Pérez
(USP) sobre os dicionários que
atravessaram oceanos.

Finalizando Monta Haya-
kawa (Nichibunken), falará
sobre a prática sexual da gen-
te comum do período Edo
(1603-1867), representada no
ukiyo-e shunga; Amaury

Alejandro García Rodríguez
(El Colegio de México), e o
desejo e a representação nas
gravuras eróticas japonesas
shunga; e encerrando com
Madalena Natsuko Hashimo-
to Cordaro (USP), com cenas
de assalto sexual: um estudo
de caso em Hokusai.

As inscrições gratuitas e
obrigatórias encerram segun-
da-feira dia 13 de outubro.

INTERCÂMBIO CULTURAL EN-
TRE BRASIL E JAPÃO LÍNGUA –
HISTÓRIA - IMIGRAÇÃO
QUANDO: DIAS 14, 15 E 16 DE

OUTUBRO DE 2008
HORÁRIO: TERÇA-FEIRA DAS 9H ÀS 20H;
QUARTA-FEIRA DAS 9H ÀS 18H E QUINTA-
FEIRA DAS 9H ÀS 17H30.
ONDE: ANFITEATRO ALTINO ANTUNES

FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA

E ZOOTECNIA. AV. PROF. DR. ORLANDO

MARQUES DE PAIVA, 87 - CIDADE

UNIVERSITÁRIA - SÃO PAULO/SP.
VAGAS: LIMITADAS

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
RSVP@DISCOVERNIKKEI.ORG (11)
3209-5465 (MARCOS PERSICI).

Encontro em São Paulo discutirá os 100 anos da imigração japonesa no Brasil

DIVULGAÇÃO

Para comemorar o cinqüen-
tenário da sua fundação a As-
sociação Kumamoto Kenjin do
Brasil realiza até 17 de outubro
na Assembléia Legislativa de
São Paulo, uma exposição de 30
pôsteres que retrata os pontos
turísticos, peculiaridades, aspec-
tos variados e características da
Província de Kumamoto. A
mostra também faz parte das
comemorações do Centenário
da Imigração Japonesa no Bra-
sil.

Além disso, serão exibidos
no evento painéis, um deles pin-
tado por Hirofumi Ikesaki, pre-
sidente da Associação Cultural
e Assistencial da Liberdade –
ACAL, retratando a sua tra-
jetória, bem como obras e re-
alizações dos imigrantes e seus
descendentes em diversas áre-
as da atividade humana.

Artistas conhecidos da co-
munidade nikkei e nipo-brasilei-
ra participarão da exposição
como Yukio Tsukada, cerâmica;
Ide Yoshimichi e Marina Akemi

Sakamoto, pintura à óleo;
Teruisa Akashi, Marchetaria;
Vanessa Ieiri, Kirigami; e Tito
Nakao, arquitetura. Um dado
importante registrado na histó-
ria da imigração japonesa entre
Brasil e Japão é que da Provín-
cia de Kumamoto, localizada ao
Sul do Japão, saíram 781 imi-
grantes japoneses em 1908 com
destino ao país sul-americano.

O objetivo da associação em
São Paulo é promover e incre-
mentar o intercâmbio cultural,
artístico, social, tecnológico e
científico entre Kumamoto e a
associação, bem como difundir
a cultura, a arte, o folclore e os
costumes tradicionais da provín-
cia e do Japão.

QUANDO: ATÉ O DIA 30 DE OUTUBRO

HORÁRIO: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

DAS 9H ÀS 19H (NÃO ABRE NOS FINS DE

SEMANA)
ONDE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO

PAULO, AV PEDRO ÁLVARES CABRAL 51
INFORMAÇÕES: 3326-3999
ENTRADA FRANCA.

CULTURA

Exposição festeja 50 anos da
Associação Kumamoto

Evento reúne 30 pôsteres que retratam pontos turísticos

REPRODUÇÃO
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Imprensa Oficial lança “Histórias
do Japão em Imagens”

Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

Aquele encontro poderia
revelar ou, quem sabe, ocul-
tar para sempre uma atração
que por comedido seria mui-
to mais comprometedor do
que qualquer atitude mais ou-
sada. Eram demais orientais,
assim uma palavra mal colo-
cada quebraria com a lingua-
gem cúmplice dos olhares
desviados.

Estavam no restaurante
chinês apreciando uma por-
ção de gyoza ao vapor e chá
de jasmim. O local era pe-
queno. Na parte dos fundos
havia um minúsculo altar de
uma deidade taoísta. Inúme-
ras folhas vermelhas com ins-
crições em ideogramas ti-
nham sido colocadas, como
fossem pedidos.

- Por quê você me trou-
xe aqui – perguntou a senho-
ra.

Tinha por volta dos qua-
renta anos, de rosto branco,
quase pálido, cujos lábios um
vermelho opaco desenhava
um personagem misterioso,
quase irreal.

Demorou para responder
e não disfarçou sua inquieta-
ção.

- Você não queria vir? Se
quiser, podemos sair daqui –
sem se ofender, suas palavras
soaram sem malícia.

- Desculpe-me, estou
sendo indelicada. Sinto-me
feliz por estar aqui e sua com-
panhia é agradável.

Na xícara uma marca
rubra dos lábios dela. Quan-
do derramou pela segunda
vez o chá, percebeu o vapor
elevando-se e desaparecen-
do em seguida. Mas deixou o
ambiente impregnado do per-
fume silvestre do jasmim.

Por instantes seus olhos
pousaram nas mãos dela, de-
dos finos e longos.

Entre uma frase e outra
grandes intervalos se forma-
vam, preenchidos por gestos
e olhares que não se encon-
travam. Mas permitia-se que
o olhar de um pudesse obser-
var o outro, como numa cena
do teatro de bonecos joruri.
Cordas invisíveis manipula-
vam seus corpos com elegân-
cia e o rosto inexpressivo fa-
lava mais do que mil caretas.

O primeiro encontro a sós,
pois nos outros havia a parti-
cipação sempre de alguém
vestido um avental branco.
Era o médico, a enfermeira
ou ainda a recepcionista. Um
zelo de higiene percorria os
corredores, para terminar
numa área em que havia um
enorme tonel de oxigênio.
Para ele, uma visita de roti-
na, pois uma tia fora interna-
da depois de uma queda e
fraturado o fêmur. Compro-
metera-se em visitá-la diari-
amente, pois era o único pa-
rente próximo a morar em
São Paulo. Não gostou muito
da idéia, mas até que uma
sobrinha viesse do interior, sob
os seus cuidados.

Foi na lanchonete que ele
pode conhecê-la. Tomava
uma xícara de expresso quan-

Chá de jasmim
do ela avançou em direção ao
balcão e pediu:

- Quero um chocolate
quente e pão de queijo. - Seus
olhos estavam um pouco ver-
melhos, talvez tivesse chora-
do. Nem percebeu que esta-
va sendo observada.

Chegaram a se cruzar pelo
corredor, pois seus enfermos
ocupavam a mesma ala. Mais
tarde ficou sabendo que ela
acompanhava o marido que
sofrera um enfarto. Sentiu-se
penalizado. Poderia conversar
com ela, mas não o fez. Eram
totalmente desconhecidos e
uma aproximação poderia ser
vista como inapropriada. Re-
solveu não arriscar.

Inúmeras foram as possi-
bilidades de conversa, pois os
encontros casuais aconteci-
am durante as visitas. Não
uma única vez, mas diversas:
um cumprimento simples bas-
taria. Quando o encontro não
acontecia, a ansiedade au-
mentava e torcia para que no
dia seguinte ele ocorresse.
Não se olhavam, como fos-
sem totalmente desconheci-
dos. Em verdade, eram des-
conhecidos. Pelo menos, era
assim que se pensava.

Mas não era apenas ele
que a observava, ela tinha ci-
ência que isso  ocorria, e sen-
tiu-se incomodada no come-
ço. Um incômodo por estar
permitindo a invasão de sua
condição de mulher compro-
metida. Pensou: “sou pior do
que ele, pois nada faço para
mudar esta situação”. O me-
lhor seria não dar importân-
cia a isso.

Havia nele uma confian-
ça, seus passos firmes de-
monstrando determinação,
como os generais de cavala-
ria do príncipe Shingen Take-
da durante as guerras civis do
século XVI. Por outro lado,
a ternura estava presente em
seus olhos miúdos e atrevi-
dos. Olhos que viam  sem ver.

Agora, sentados na mes-
ma mesa, a fumaça do incen-
so adocidado penetrou cor-
tante pelas narinas. Assim
que o jasmim tinha secado
todo na chaleira, uma moça
com os cabelos cortados rente
aos olhos aproximou-se, mas
ao sinal da mão, desistiu. Na-
quele momento, sentiu-se ela
intrusa.

Nunca mais eles se encon-
trariam. Nenhuma palavra a
mais foi dito. Não era preci-
so. Cada um seguiria o seu
caminho, que por algum des-
vio acabaram se  cruzando.
Quando se despediram, ele
poderia ter dito ainda o moti-
vo daquele encontro. Ela sa-
bia o motivo mas preferiu que
este fosse menos importante
do que a chance de estarem a
sós. Nunca as palavras pode-
riam revelar o que sentiam,
naquele momento um pelo
outro. Assunto que somente a
eles poderia interessar.

Dois dias depois, ficou
sabendo do falecimento do
marido de sua amiga. Não a
procurou...

Contar cem mil anos de
história em 32 gravuras
foi um grande trabalho

empreendido pelo artista plás-
tico Shigeo Nishimura ao ide-
alizar o livro “História do Ja-
pão em Imagens”, lançado em
1985 em seu país de origem e
inédito no Brasil até agora. Em
edição fiel à original e com tra-
dução de Maria Emiko Suzuki,
Gustavo Henrique Gomes de
Almeida e Marcelo Yugi
Cunita, o livro foi lançado pela
Imprensa Oficial do Estado de
São Paulo e Editora Unicamp
nesta quarta-feira (8 de outu-
bro), no Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social), em
São Paulo.

No dia, foi lançado também
“100 Anos da Imigração Japo-
nesa no Brasil”, de Jhony Arai
e César Hirasaki numa co-edi-
ção da Imprensa Oficial e Bun-
kyo, e ainda a abertura e o lan-
çamento do catálogo da 2º
Grande Exposição de Arte
Bunkyo 2008.

Influenciado pela arte
emaki, que associava textos e
imagens num rolo de papel
para contar histórias da vida
cotidiana, Nishimura usa tra-
ços delicados e expressivos
para dar conta de 14 períodos
históricos vividos pelo povo ja-
ponês – do final da Era Glaci-
al quando o Japão ainda não
era o arquipélago de hoje, pas-
sando pelo desenvolvimento da
agricultura, a introdução do
arroz, a relação do povo com
outras culturas orientais, os
primeiros contatos com o Oci-
dente, a introdução da pesca
da baleia e chegando à trans-
formação da sociedade agrá-

jornalistas da Editora JBC, co-
bre desde o período da chega-
da ao Brasil, quando a maioria
foi trabalhar nas lavouras de
café, até a volta dos dekasse-
guis ao Japão. Entre um ponto
e outro da história, há um re-
trato da vida nas colônias, das
dificuldades trazidas pela Se-
gunda Guerra Mundial e da
integração cultural dos anos do
pós-guerra. No final, os auto-
res incluíram ainda um capítu-
lo dedicado à herança cultural
japonesa no Brasil, evidente em
áreas como culinária, econo-
mia, esporte e saúde.

Recheado de imagens
pinçadas do acervo da editora
JBC, cedidas por famílias de
imigrantes ou retiradas de ál-
buns de fotografia coletivos das
colônias, o livro é uma co-edi-
ção da Imprensa Oficial do
Estado de São Paulo e Bunkyo.

“Nossa intenção era tornar
a história acessível, fugindo da
linguagem acadêmica. Procu-
ramos contar esse momento
do ponto de vista das pessoas,
mais do que contextualizar fa-
tos históricos”, comenta Jhony
Arai.

“HISTÓRIA DO JAPÃO EM
IMAGENS”, DE SHIGEO NISHIMURA.
TRADUÇÃO: MARIA EMIKO SUZUKI,
GUSTAVO HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA

E MARCELO YUGI CUNITA

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO

PAULO/EDITORA UNICAMP, EDIÇÃO

BILÍNGÜE, 92 PÁGINAS, R$ 70,00

“100 ANOS DA IMIGRAÇÃO
JAPONESA NO BRASIL”, DE JHONY

ARAI E CÉSAR HIRASAKI

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO

PAULO/BUNKYO, EDIÇÃO BILÍNGÜE, 284
PÁGINAS, R$ 80,00

ria em parque industrial ponti-
lhado por grandes cidades. A
Segunda Guerra Mundial e a
reconstrução do país ao final
dela não foram esquecidas.

As cores suaves dos retra-
tos das sociedades agrícolas
transformam-se em registros
mais vibrantes sobre o Japão
urbano. Textos curtos mas
bastante informativos ajudam
o leitor a acompanhar essa his-
tória, gravura a gravura. Ao
final da obra, elas são nova-
mente reproduzidas em menor
escala com explicações mais
completas sobre cada uma
delas e seus significados. Um
glossário explica termos rele-
vantes usados na obra.

Resgate – “Neste ano, res-
gatamos o Centenário de uma
história que começou com a
chegada de mais de 700 japo-
neses ao Brasil e muito nos

orgulha participar da edição de
dois livros primordiais para o
conhecimento de uma de nos-
sas raízes. Para entender a
cultura desse povo que esco-
lheu o Brasil como seu segun-
do lar, temos o belo História do
Japão em Imagens, de Shigeo
Nishimura. E para relembrar
tudo o que se deu desde 1908,
temos o amplo registro feito
por dois jornalistas filhos de
imigrantes japoneses em 100
anos da Imigração Japonesa
no Brasil.”, diz Hubert
Alquéres, presidente da Im-
prensa Oficial do Estado de
São Paulo.

Centenário – Escrito em lin-
guagem jornalística e ressal-
tando as dificuldades enfren-
tadas pelos imigrantes e suas
conquistas, 100 anos da Imi-
gração Japonesa no Brasil, de
Jhony Arai e César Hirasaki,

Obra de Shigeo Nishimura agora em português: edição fiel ao original

DIVULGAÇÃO

A Associação Brasileira de
Voluntários em Musicoterapia
realiza no próximo dia 19 de
outubro o seu 20º Festival Dó-
Ré-Mi, com a participação de
pessoas portadoras de defici-
ência e, também, da terceira
idade. Durante o evento eles
apresentarão suas habilidades
musicais e prometem emocio-
nar o público presente.

A Associação Brasileira de
Voluntários em Musicoterapia
(ABVM) é uma instituição de
utilidade pública, com certifica-
do de entidade beneficente de
assistência social emitido pelo

Conselho Nacional de Assistên-
cia Social do Ministério do De-
senvolvimento Social e Comba-
te à Fome, e está vinculado ao
Tokyo Music Volunteer Asso-
ciation (TMVA) do Japão.

Fundada em 1985 a entida-
de interage com diversas enti-
dades assistenciais assesso-
rando, difundindo, e aplicando
o método de reabilitação Aka-
boshi, para tanto, conta com a
colaboração de um número
cada vez maior de pessoas,
para tornar possível a criação
de momentos de uma verda-
deira compreensão e alegria
através da música. A entidade
também realiza seminários, a
pedido de órgãos municipais e
estaduais.

QUANDO: DIA 19 DE OUTUBRO

HORÁRIO: 12H ÀS 16H
ONDE: BUFFET GOLDEN HOUSE –AV.
CONDESSA ELIZABETH ROBIANO, 2100
– PENHA – SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: 5572-4339
ENTRADA: FRANCA – HAVERÁ CONDUÇÃO

GRATUITA ATÉ O LOCAL DO EVENTO, EM

VAN NO HORÁRIO DAS 10H ÀS 11H30
COM PARTIDA DA ESTAÇÃO PENHA DO

METRÔ.

CULTURA

Festival Dó-Ré-Mi promete
agitar a Penha no dia 19/10

Organizada pela JBC, a ex-
posição ficará à disposição do
público durante os meses de
outubro a dezembro; inicial-
mente, as fotos eram tiradas
apenas para matérias da revis-
ta Made in Japan, por Mariana
Spagnuolo, jornalista da JBC.

O Estilo Made in Japan re-
vela o visual dos japoneses, no
bairro mais fashion do Japão.
Nas ruas de Harajuku estão
meninas que inventam as pró-
prias tendências, inovam nas
maquiagens, cabelos, acessó-
rios e comportamentos. Os
homens também estão nessa,
e abusam da criatividade. Os
jovens transformam Tokyo em

uma das vanguardas da moda
de rua do mundo.

A exposição contou com o
apoio do Estado de São Paulo,
da Secretaria de Estado dos
Transportes e do Metrô, que
cedeu o espaço. Além da
Canon, patrocinadora da expo-
sição, que usou a linha
imagePROGRAF, as impres-
sões em tamanho grande e de
alta resolução.

ESTILO MADE IN JAPAN
QUANDO: ATÉ DEZEMBRO

LOCAL: ESPAÇO CULTURAL BT02 -
ESTAÇÃO DE METRÔ SÃO BENTO (SAÍDA

LADEIRA PORTO GERAL)
QUANTO: ENTRADA GRATUITA

MADE IN JAPAN

JBC apresenta moda japonesa
no metrô de São Paulo
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EXPOSIÇÃO

Museu Paulista abre mostra de
fotografias de Ryochi Katahira

JAPARAZZO
                                                POR HERMES SUZUKI

Cristo Redentor completa 77 anos
HERMES SUZUKI

Amanhã, dia 12 de outu-
bro, o símbolo do Brasil que
fica no morro do Corcovado,
eleito no dia 07.07.07, uma
das 7 novas maravilhas do
mundo, completa 77 anos. E
hoje o Japarazzo leva vocês
para esse ponto divino do Rio
de Janeiro.

A estátua do Cristo Re-
dentor tem 38 metros de al-
tura e foi inaugurada no dia
12 de outubro de 1931. Mui-
tos acreditam que foi um pre-
sente francês, porém o pro-
jeto foi desenvolvido pelo en-
genheiro brasileiro Heitor da
Silva Costa e levou quase cin-
co anos para ser construído.

Curiosamente, os primei-
ros esboços do Cristo foram
feitos pelo pintor Carlos
Oswald, que o imaginou car-
regando uma cruz, com um
globo terrestre nas mãos, so-
bre um pedestal que simboli-
zaria o mundo. Entretanto a
população carioca optou por
outro esboço de Oswald, a
imagem do Redentor de bra-
ços abertos, como ela é hoje
conhecida no mundo inteiro.

Existem várias formas de
chegar ao Cristo, que fica no
topo do morro do Corcovado
com 710 metros, pode ser de
carro, de trem, de bicicleta ou
até mesmo a pé. E dessa for-
ma, a pé e escalando que es-
colhi para subir.

Cheguei logo pela manhã
no parque Lage, que fica no
bairro do Jardim Botânico
para começar a aventura,
porém com esse tempo chu-
voso, o chão estava muito es-
corregadio e infelizmente op-
tei por não seguir a trilha. A

solução foi subir com o famo-
so trenzinho, que sobe pela
Estrada de Ferro Corcovado,
inaugurada pelo Imperador
Pedro II, em 1884. Realmen-
te valeu a pena, é uma visão
única com as belezas da Mata
Atlântica. No site oficial de-
les tem mais detalhes, inclu-
sive tem um link em japonês:
www.corcovado.com.br/
japao.html

Há 6 anos, em 2002, o
complexo do Cristo Redentor
inaugurou seu acesso meca-
nizado, existem elevadores
panorâmicos e escadas rolan-
tes que evitam os turistas de
enfrentarem mais 220 de-
graus que levam até o pé da
estátua, onde fica a Capela
Nossa Senhora Aparecida,
que também comemora o dia
dela amanhã.

Quando finalmente piso
no topo do Corcovado, a ima-
gem é indescritível, o capri-
cho do design da natureza não
como descrever, cada turista
sente uma emoção diferente,
todos com muita alegria e fe-
licidade. E para fechar com
uma Luz especial essa nossa
aventura de hoje, apareceu o
Sol exatamente na hora em
que tirei uma foto junto com
o Cristo Redentor. Me senti
uma criança ! Aliás, hoje tam-
bém é o dia delas. Feliz Dia
das Crianças para todos !!!

Fui... Japarazzo

*Hermes Suzuki, universitário,
descendente de samurais ar-
queiros, viajante dos quatro can-
tos do mundo.
E-mail: suzukinho@uol.com.br

Hermes Suzuki com o “aniversariante”: ponto divino do Rio

Com o tema Technotrans o
Soho Hair International em con-
junto com o Soho Creator, veia
artística do Soho, responsável
por inovar, inventar, pensar e
criar cores e cortes que refle-
tem as tendências internacio-
nais, apresentam no dia 27 de
outubro o Soho Coleções – Pri-
mavera/Verão 2008/2009. As
novidades que serão mostradas
em um desfile exclusivo prome-
tem fascinar o público presen-
te e transformar a exibição em
uma noite inesquecível no au-
ditório do Senac Lapa.

O desfile mostrará uma
releitura da tecnologia, através
de um contexto moderno e ar-
tístico que mistura muita cor e
brilho. Serão apresentados 25
looks, divididos em quatro con-
ceitos: Technoetnia, Techno-
glamour, Technopoético e
Technoarte. Cada bloco trará
uma leitura do que será ten-
dência em corte, coloração,
penteados e maquiagem.

Erika Sayuri, integrante da
equipe Creator e uma das res-
ponsáveis pelas criações do
desfile, destaca que esses con-
ceitos mesclam o estilo inova-
dor do Soho com a vanguarda
tecnológica. “Criamos quatro
conceitos que mostram exata-
mente as tendências das esta-
ções, e o melhor, sem perder o
jeito Soho de ser”, revela Érika.

O desfile acontecerá em
parceria com a Wella, Têxtil
Picasso, Be-Digitex e Trucco,

além do Senac Lapa Faustolo,
responsável pela coordenação
e produção dos figurinos. Alu-
nos do curso de Modelagem e
Confecção Feminina e do Téc-
nico em Estilismo e Coordena-

TENDÊNCIA

Soho Creator lança coleção Primavera/Verão

Serão apresentados 25 looks, divididos em quatro conceitos

DIVULGAÇÃO

ção de Moda da instituição,
com a participação também
dos alunos do Senac Penha,
desenvolverão os 25 looks que
serão utilizados no desfile. Pi-
oneirismo, credibilidade e apoio

à realização de uma moda bra-
sileira resumem o desempenho
do Senac São Paulo em um dos
segmentos de maior visibilida-
de nos últimos anos no país.

SOHO COLEÇÕES –
PRIMAVERA/VERÃO 2008/2009
QUANDO: 27 DE OUTUBRO

HORÁRIO: 19H30
ONDE: SENAC LAPA - RUA FAUSTOLO,
1347, LAPA – SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: 5543-0039

OMuseu Paulista da
USP em participação
ao Centenário da Imi-

gração Japonesa no Brasil, pre-
parou a exposição de fotogra-
fias de Ryochi Katahira
intitulada “Imigrantes japone-
ses nas fotografias de Ryochi
Katahira”. As imagens presen-
tes nesta exposição, foram se-
lecionadas a partir do acervo
iconográfico do próprio fotó-
grafo.

Ryochi Katahira nasceu na
cidade de Date, província de
Hokkaido, Japão, em 05 de ja-
neiro de 1908 e chegou ao Bra-
sil recém casado – acompa-
nhado de sua esposa Hideko
no ano de 1934. De posse de
uma máquina fotográfica e
conhecendo a técnica da foto-
grafia e da revelação, teve
oportunidade de registrar ima-
gens de sua terra natal e de
seus familiares. Ao longo da
viagem fotografou sua passa-
gem pela África, bem como a
sua chegada ao porto de San-
tos.

Graças a sua paixão pela
fotografia ele deixou registra-
do o cotidiano de seu trabalho
no campo em Marília, Porto
Feliz e Itu que incluíram as ro-
ças de algodão e de hortaliças,
assim como as casas onde

morou, seus vizinhos, parentes
e amigos.

Em 1950, já residindo em
Itu, abandona a atividade agrí-
cola mudando-se para a cida-
de, onde instala seu estúdio
fotográfico, passando a dedi-
car-se exclusivamente à foto-
grafia como profissional até o
seu falecimento no ano de
1993.

O conjunto dessas fotogra-
fias permite conhecer, sob o

olhar de Ryochi, a trajetória de
uma família de imigrantes ja-
poneses no Brasil, suas expe-
riências e realizações.

A exposição contará com
96 imagens e estará montada
no Museu Paulista/USP de 7
de outubro a 2 de novembro e
no Centro de Estudos do Mu-
seu Republicano-MP/USP na
cidade de Itu, São Paulo, de 10
de novembro a 14 de dezem-
bro.

MUSEU PAULISTA/USP
DE 7 DE OUTUBRO A 2 DE NOVEMBRO DE

2008
MUSEU PAULISTA DA USP (DO IPIRANGA)
PARQUE DA INDEPENDENCIA, S/N -
IPIRANGA

INFS.: (11) 2065-8000

CENTRO DE ESTUDOS DO
MUSEU REPUBLICANO-MP/
USP NA CIDADE DE ITU, SÃO PAULO,
DE 10 DE NOVEMBRO A 14 DE

DEZEMBRO DE 2008.
RUA BARÃO DE ITAIM, 142 - ITU

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H00
ÀS 17H00.
INFS.: (11) 4023-2525

Ryochi Katahira e família: graças a sua paixão pela fotografia ele deixou registrado seu cotidiano

REPRODUÇÃO
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ESPETÁCULO

“Histórias Contadas” no Sesc Santana narra
lendas orientais para o público infantil

OSesc Santana progra-
mou, até 25 de outubro,
sempre aos sábados,

apresentações de histórias ori-
entais, com o especial “Histó-
rias Contadas”. Exibida por
diferentes companhias teatrais,
a narração explora a literatura
universal infantil com ajuda de
bonecos, música ao vivo e ob-
jetos que estimulam o imagi-
nário das crianças. São quatro
apresentações gratuitas, às
16h, no jardim da Unidade -
Belo Brocado, O Japão Conta
os Texugos, O Homem que
Ficou Rico Através de um So-
nho e O Japão Conta as Cria-
turas Mágicas da Natureza..

A narração de histórias é
um dos recursos mais utiliza-
dos na educação, como auxi-
lio no desenvolvimento infan-
til. “A contação de histórias é
a maneira mais acessível de
levar o mundo do faz-de-con-
ta para o público infantil”, res-
salta Helena Ritto, integrante
da Cia. Prosa dos Ventos.

Neste sábado (11), às 16h,
a criançada poderá assistir a

história O Japão Conta os Te-
xugos. Segundo o folclore Ja-
ponês os texugos são bichos
que têm poder mágico de trans-
formar-se em seres humanos
e objetos. Assim, criam situa-

ções inusitadas, safando-se de
confusões e divertindo-se com
o medo que causam nos ho-
mens e nos animais da flores-
ta. Tal Folclore deu origem a
divertidas histórias, com o

Medo de Manju.
Este conto revela a história

de Hikoichi, um menino tão in-
teligente que consegue enga-
nar um Texugo quando este
bate em sua porta querendo

Narração de histórias é um dos recursos mais utilizados na educação

DIVULGAÇÃO

Evento fica em cartaz até o dia 25 de outubro no Sesc Santana

O Homem que Ficou Rico
Através de um Sonho - Em
Bagdá, morava um homem mui-
to rico, que da noite para o dia
perdeu a sua fortuna e foi obri-
gado a fazer trabalhos pesados.
Certa noite aparece em seu so-
nho um gênio, que lhe diz que se
for para o Cairo ele recuperaria
sua fortuna. Ele segue o conse-
lho e faz a viagem, vivendo
aventuras até que o seu sonho

se revele verdadeiro. Com a Cia
Conto de Duas. Jardim. Reco-
mendável para crianças a partir
de 4 anos. Livre para todos os
públicos. Sábado, 18 de outubro,
às 16h. Grátis.

O Japão Conta as Criaturas
Mágicas da Natureza - Os
Tengus são seres muito conhe-
cidos. Contam que essas cria-
turas mágicas vivem no alto

das montanhas observando os
homens desde o início dos tem-
pos. O traço físico mais mar-
cante dos Tengus são seus lon-
gos narizes, surgindo sobre
eles muitos histórias. O Tengu
Azul e o Tengu Vermelho conta
que dois Tengus, ao refletirem
juntos sobre a vida humana, se
perguntaram o porquê de tan-
tas brigas e guerras na terra,
se eles, os Tengus, viviam tão

bem em harmonia, sem nunca
terem brigado. Não conseguin-
do chegar a nenhuma conclu-
são eles, decidem experimen-
tar como é brigar. Mas o re-
sultado desta experiência é
uma divertida confusão com
seus imensos narizes. Jardim.
Recomendável para crianças
a partir de 4 anos. Livre para
todos os públicos. Sábado, 25
de outubro, às 16h. Grátis.

Confira outras apresentações do especial “Histórias Contadas” no Sesc Santana

Amostra Identidades
Contrapostas, que re
úne cerca de 40 tra-

balhos de 18 artistas do Acer-
vo Porto Seguro de Fotografia,
prossegue até o dia 30 de no-
vembro, no Instituto Tomie
Ohtake, em São Paulo. Trata-
se de um conjunto de obras que
busca novas linguagens para a
criação da imagem fotográfica
com base em diversificados
recursos experimentais.

Os trabalhos foram seleci-
onados entre os premiados nas
edições de 2001 a 2007, do
Prêmio Porto Seguro de Foto-
grafia. Segundo o curador
Cildo Oliveira, “[A mostra] ele-
ge liberdade conceitual e téc-
nica através de múltiplas ex-
posições, baixas velocidades,
fotomontagens e solarizações
e conta com pioneiros como
Fernando Lemos, com sua sé-
rie surrealista e German Lorca,
com suas experimentações
construtivistas”.

Os artistas Cássio Vascon-
cellos, Avani Stein e Marcelo
Lerner trabalham com interfe-
rência direta no filme e no ne-
gativo. Já Guilherme Mara-
nhão realiza pesquisas de cap-
tação de imagens por meio de
máquinas criadas a partir de um
scanner. Edith Derdyk apre-
senta a instalação Partitura, na
qual, segundo Cildo, cria situ-
ações diversas em um princí-
pio organizativo poético, com
a condição de se saber reco-
nhecer qual será sua ordem.

Eustáquio Neves, através da
manipulação de fotografias, faz
com que essas pareçam anti-
gas, questionando assim o pas-
sado e recriando a memória.
Marcelo Zocchio também faz
experimentações com a ques-
tão do tempo, inserindo fotogra-
fias atuais e imagens urbanas
antigas no mesmo espaço, o

“nos quais o signo só se refere a
si mesmo a partir de uma ilusão
criada”, explica Cildo.

Ricardo Hantzschel, Cris
Bierrenbach e Vilma Solaglio
compõem imagens de lingua-
gem contemporânea através
da pesquisa e recuperação de
processos técnicos arcaicos,
como o pinhole, daguerreótipos
e fotografia p&b solarizada.
Edu Marin Kessedjian, Fátima
Roque e Lívia Aquino, por fim,

que produz um estranhamento
no olhar do interlocutor.

Linguagem contemporânea
– Clayton Camargo Jr. faz in-
terferências em cartões postais,
criando novas relações entre as
imagens. Tom Lisboa e Tiago
Arcela fazem experimentações
acerca do simulacro da fotogra-
fia em trabalhos que não reme-
tem a um modelo original nem
buscam ir além das aparências,

Edith Derdyk apresenta instalação Partitura no Instituto Tomie Ohtake

Obra de Cris Bierrenbach

DIVULGAÇÃO

EXPOSIÇÃO

Instituto Tomie Ohtake apresenta
“Identidades Contrapostas”

lhe aplicar um golpe. Como
recompensa consegue agradar
sua bondosa mãe com uma
bandeja cheia de Manju, um
doce típico do Japão, feito com
feijão.

Uma história cheia de tru-
ques e artimanhas que coloca
a inteligência infantil contra
uma esperteza maldosa. Jar-
dim. Recomendável para cri-
anças a partir de 4 anos. Livre
para todos os públicos. Sába-
do, 11 de outubro, às 16h. Grá-
tis.

Prosa dos Ventos - A Com-
panhia Prosa dos Ventos foi
fundada em 2001, com a união
de artistas que tinham em co-
mum o objetivo de realizar es-
petáculos infantis baseados em
pesquisas de dramaturgia. Fa-
zem parte do núcleo os artis-
tas Helena Morais, Élcio Ro-
drigues, Gabriela Lois, Fabio
Torres e o diretor musical
Cristiano Gouveia, além de
Laruama Alves, Juliana San-
tos, William Vasconcelos, Fla-

vio Bueno e Marcos Gomes,
que também atuam nos espe-
táculos. Fábio Torres foi indi-
cado, em 2006, ao Prêmio Shell
de Teatro, como melhor ator
brasileiro.

O grupo recebeu 5 indica-
ções ao Prêmio Coca-Cola, e
venceu a categoria Revelação
com o espetáculo A Matéria
dos Sonhos. Em 2006, Ciran-
da dos Pássaros participou do
Festival Internacional de Tea-
tro, em São José do Rio Preto
e a montagem Ciranda das Flo-
res realizou apresentações em
14 cidades de Portugal.

SESC SANTANA (AVENIDA LUIZ

DUMONT VILARES, 579, SP)
HORÁRIOS: DE TERÇA A SEXTA-FEIRA, DAS

13H ÀS 21H. SÁBADOS, DOMINGOS E

FERIADOS: DAS 10H ÀS 18H

INFORMAÇÕES: 11/2971-8700
WWW.SESCSP.ORG.BR.
E-MAIL: EMAIL@SANTANA.SESCSP.ORG.BR

TEATRO E CINEMA: 349 VAGAS.
AR CONDICIONADO.
ACESSO PARA DEFICIENTE.
ENTRADA FRANCA

criam publicações inusitadas
pelo formato ou confecção,
através das quais questionam
os processos mecânicos de
produção. “São trabalhos que
reduzem as imagens e poten-
cializam os conceitos e conteú-
dos”, conclui o curador.

IDENTIDADES
CONTRAPOSTAS
QUANDO: DE 10 DE OUTUBRO A 30 DE

NOVEMBRO. DE TERÇA A DOMINGO, DAS

11 ÀS 20H. ABERTURA: DIA 9 DE OUTUBRO

(QUINTA-FEIRA), ÀS 20H (CONVIDADOS)
ONDE: INSTITUTO TOMIE OHTAKE (AV.
FARIA LIMA, 201 – ENTRADA PELA RUA

COROPÉS – PINHEIROS, SP )
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/2245-1900

BENEFICENTE

Grupo Escoteiro Caramuru
realiza bazar no dia 19/10

O Grupo Escoteiro Cara-
muru, através da Comissão de
Mães, realiza no próximo dia
19, das 10 às 17h, na sede do
Grupo Escoteiro Caramuru
(Zona Sul de São Paulo), o seu
tradicional Bazar Beneficente
e que este ano terá como tema
“Os Movimentos de São Pau-
lo”. Haverá bingo com distri-
buição de bons prêmios, apre-
sentações artísticas, leilões de
lindas pinturas doadas por re-
nomados artistas, diversos sor-
teios, belíssimo artesanato fei-
to pacientemente pelas mães,
barracas de diversões para as
crianças, deliciosos churras-
cos, comidas típicas como ya-
kissoba, sushi, harumaki,
oniguiri, guiozá, pastéis,

batatinha frita, mini-pizzas, so-
nho, bolos e doces, salada de
frutas e sucos, além de bebi-
das, mercadinho.

Parte do que for arrecada-
do será destinado a entidades
beneficentes e outra parte será
revertido em prol dorçamento
do Grupo.

BAZAR BENEFICENTE DO GE
CARAMURU “OS MOVIMEN-
TOS DE SÃO PAULO”
QUANDO: 19 DE OUTUBRO (DOMINGO),
DAS 10 ÀS 17H

ONDE: SEDE DO GE CARAMURU (RUA

JOSE DO PATROCÍNIO, 550 (TRANSPORTE

GRATUITO DO METRÔ ANA ROSA ATÉ O
EVENTO)
MAIS INFORMAÇÕES NO SITE:
WWW.GECARAMURU.ORG.BR

Evento este ano terá como tema “Os Movimentos de São Paulo”

DIVULGAÇÃO
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RÁDIO

Estudantes de Jornalismo
homenageiam Centenário

EM SHOPPINGS

Yamaha Play Now! chega ao
D&D com Guilherme Arantes

A partir do dia 15 de outu-
bro, o Shopping D&D, em São
Paulo, recebe o Yamaha Play
Now!. O evento tem por obje-
tivo levar a experiência de to-
car instrumentos profissionais
ao público como um todo.

Durante todo o ano de
2008, diversas localidades re-
ceberam o Play Now! e quem
passou pela exposição pode ter
aquele gostinho de se sentir
uma estrela da música, tocan-
do os melhores instrumentos
do mundo.

Desta vez, a Yamaha ex-
põe a linha de pianos digitais e
baterias eletrônicas, possibili-
tando a interação com os mais
recentes lançamentos. São ins-
trumentos que só estão che-
gando agora às lojas do mun-
do inteiro e poderão ser efeti-
vamente experimentados em
primeira mão.

O evento será aberto com
um exclusivo – e gratuito -
pocket show do astro das te-
clas, Guilherme Arantes. Ele
apresentará seus grandes su-
cessos no dia 15 de outubro, a
partir das 19h30. Entre as can-
ções, não faltarão hits como

“Planeta Água” e “Cheia de
Charme”.

Instrumentos silenciosos –
Pode parecer estranho dizer
que o silêncio é uma atração
em instrumentos musicais, mas
é justamente isso que ocorre
com os produtos do Yamaha
Play Now! no Shopping D&D.
Uma das grandes inovações
dos instrumentos que serão
expostos é obter uma sonori-
dade perfeita, mas com a al-
ternativa de não emitir sons
para o ambiente, apenas nos
fones de ouvido.

 Trata-se da opção perfei-
ta para quem quer tocar sem
incomodar quem está ao redor,
mas com toda a qualidade dos
instrumentos tradicionais. No
caso dos pianos digitais, as te-
clas têm, inclusive, o mesmo
peso e tamanho de um piano
acústico.

ONDE: SHOPPING D&D (AV. DAS

NAÇÕES UNIDAS, 12.555)
QUANDO: DE 15 A 19 DE OUTUBRO,
DAS 10 ÀS 22HS

POCKET SHOW: GUILHERME ARANTES,
15/10 ÀS 19H30. GRATUITO

Visitantes podem tocar os melhores instrumentos do mundo

DIVULGAÇÃO

AFundação Padre An-
chieta, através da Rá-
dio Cultura, promove

todos os anos o “Programa do
Estudante” com o objetivo de
divulgar trabalhos acadêmicos
de alunos do curso de Jorna-
lismo. São aceitos projetos de
universidades de todo o país e
este ano o rádio documentário
“Imigração Japonesa no Bra-
sil: 100 anos depois” realizado
por alunos da Universidade
Presbiteriana Mackenzie ga-
nharam espaço na programa-
ção.

Os estudantes André
Vinícius, Leonardo Francisco,
Rebecca Nogueira, Thâmara
Kaoru e Victor Amaro, orien-
tados pela professora Lenize
Villaça, criaram um programa
descontraído e atual que mos-
tra como a Imigração Japone-
sa transformou o país ao lon-
go desses 100 anos.

O rádio documentário, que
vai ao ar na sexta-feira (17),
apresenta histórias de imigran-
tes, descendentes, dekasseguis
e admiradores da cultura ori-
ental. Traz também curiosida-
des e dicas de etiqueta japo-

Programa mostra de forma descontraída o Centenário da Imigração

DIVULGAÇÃO

nesa com a consultora Lumi
Toyoda e mostra ainda as mu-
danças no Brasil com a che-
gada dos karaokês, artes mar-
ciais e o atual J-Pop.

A idéia de homenagear os
japoneses surgiu no ano passa-

do pelos universitários e desde
então o grupo passou a coletar
entrevistas e fazer pesquisas
sobre o tema. O resultado foi a
escolha do programa pela Rá-
dio Cultura que desde 1996 se-
leciona e veicula projetos de
diversos gêneros como progra-
mas infantis e de humor, docu-
mentários, peças radiofônicas,
musicais, entrevistas, reporta-
gens e até mesmo criações ex-
perimentais.

De setembro até fevereiro
os projetos selecionados vão
ao ar às sextas-feiras a partir
das 13h.

IMIGRAÇÃO JAPONESA NO
BRASIL: 100 ANOS DEPOIS
17 DE OUTUBRO – ÀS 13H (HORÁRIO DE

BRASÍLIA)
RÁDIO CULTURA AM 12000 KHZ OU

PELA INTERNET:
WWW.REDECULTURABRASIL.COM.BR/
ESTUDANTE

A tradicional Festa do Ver-
de comemora sua 30ª edição
nos dias 11 e 12 de outubro no
Memorial da América Latina.
O evento beneficente, que con-
ta com o patrocínio do Banco
Real, tem como objetivo anga-
riar fundos para o Kibô-No-Iê
(Sociedade Beneficente Casa
da Esperança), entidade da
comunidade nipo-brasileira que
é responsável por cerca de 90
portadores de deficiência inte-
lectual que vivem em sistema
de internato.

No local ainda será possí-
vel participar de palestras edu-
cativas, oficinas relacionadas
ao meio ambiente e cultura e
fazer exames de saúde. A fes-
ta vai contar com mais de 100
estandes, entre eles, o do Ban-
co Real que apresentará uma
casa sustentável construída
com material certificado e
reciclável. Além disso, no es-

paço da instituição também
haverá distribuição de livros
em Braille, software para
acesso a Internet destinada a
deficientes visuais e um pro-
motor que fala LIBRAS (lin-
guagem brasileira de sinais)
para auxiliar os visitantes com
deficiência auditiva.

PATROCÍNIO

Banco Real patrocina a 30ª Festa do Verde

Entre as atrações, estão os
shows de música brasileira com
os cantores Jair Rodrigues,
Luciana Mello e Jair Oliveira.
As apresentações nipo-brasilei-
ras ficam por conta do cantor
Joe Hirata, Karen Ito e Maurí-
cio Miya. Outro destaque do
evento é a exibição de taikô, em

harmonia com a escola de sam-
ba Unidos de Vila Maria.

“O Banco Real tem o pra-
zer e a honra de poder mais
uma vez apoiar este evento
beneficente, a Festa do Ver-
de, realizada pelo Kibo-no-Iê,
que é nosso cliente e parceiro
há anos. Procuramos sempre
estreitar os laços com a comu-
nidade nipo-brasileira, que fi-
cou mais fortalecido nesse ano
do Centenário da Iimigração
Japonesa no Brasil”, explica
Milton Toshio Nakamura, Su-
perintendente Executivo da
área de Comunidades e Re-
messas do Banco Real.

FESTA DO VERDE
DATA: 11 E 12 DE OUTUBRO

HORÁRIO: SÁBADO, DAS 12H ÀS 20H E
DOMINGO, DAS 10H ÀS 18H.
LOCAL: MEMORIAL DA AMÉRICA

LATINA – SÃO PAULO

ENTRADA: R$ 5,00

Apresentação de taikô é uma das atrações da Festa do Verde

DIVULGAÇÃO

A Toyota promove amanhã
(12), em Indaiatuba (SP), pelo
segundo ano consecutivo, uma
ação especial para o Dia das
Crianças: o Parquinho Corolla,
um evento recreativo, gratui-
to, que tornará essa data ain-
da mais alegre. A estimativa é
que 4.000 crianças compare-
çam ao local. O monitoramento

ficará a cargo de profissionais
especializados do grupo local
Passo-a-Passo.

Entre as atividades, as cri-
anças terão à disposição ofi-
cinas de teatro, oficinas de
meio ambiente, oficina de 100
anos de comemoração da
Imigração Japonesa, pintura
facial e tatuagem, jogos pré-

DIA DAS CRIANÇAS

Toyota faz ação especial no Dia das Crianças em Indaiatuba
desportivos, jogos educativos
de tabuleiro, Espaço da Cri-
ança e apresentações cultu-
rais.

“Ações deste tipo fazem
parte do nosso compromisso
social nas comunidades em
que estamos presentes”, diz
George Costa e Silva, gerente
de relações públicas e comu-

nicação da Toyota do Brasil.

PARQUINHO COROLLA
DATA: 12 DE OUTUBRO

LOCAL: PARQUE COROLLA (ENTRE AS

RUAS MARTINHO LUTERO E IRINEU

ROCHA RIBEIRO – JD. MORADA DO

SOL – INDAIATUBA – SP)
HORÁRIO: DAS 9H ÀS 17H

ENTRADA: GRATUITA
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BEISEBOL 1

Campeão semiprofissional japonês
inicia série de amistosos no País

Aequipe Eneos, campeã
da última edição do
Campeonato Japonês

de Beisebol Semiprofissional,
excursionará por cidades dos
Estados do Paraná e São Pau-
lo, disputando uma série de par-
tidas-amistosas com a Seleção
Brasileira de Beisebol Adulta.
Este evento, denominado “Bei-
sebol Internacional: Toshi
Taiko”, encerra o calendário
internacional das festividades
do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil da Confe-
deração Brasileira de Beisebol
e Softbol (CBBS).

“Reservamos um grande
evento para este que é o ‘últi-
mo inning’ das homenagens
que estamos fazendo ao Cen-
tenário: a vinda da equipe
Eneos, campeã da Liga Japo-
nesa de Beisebol Semiprofis-
sional. Os brasileiros terão
mais uma oportunidade de con-
ferir a força do beisebol do
Japão contra a nossa renova-
da Seleção, comandada do téc-
nico Orlando Santana”, disse
Jorge Otsuka, presidente da
Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol (CBBS).

E a série de partidas-amis-
tosas tem início hoje (11), em
Curitiba (PR). No domingo
(12), o duelo segue para Lon-
drina (PR). A passagem pelo
Estado de São Paulo começa

no dia 16, quando um jogo será
disputado no Centro de Trei-
namento de Beisebol Yakult/
CBBS, em Ibiúna (SP). No
mesmo local, no dia 18, japo-
neses e brasileiros voltarão a
se confrontar.

 O Estádio do Bom Retiro,
em São Paulo (SP), é o palco,
no dia 19, dos dois últimos jo-
gos da equipe japonesa
ENEOS contra a Seleção Bra-
sileira.

Ingressos – Os ingressos es-
tão disponíveis para compra e
retirada nas cidades-sedes dos
jogos.  Para as partidas pro-
gramadas em Londrina (PR)
e Ibiúna (SP), o valor do in-
gresso individual é R$ 10,00.
Em Curitiba (PR) e São Paulo

Programação dos jogos:

11/10 (HOJE)
Curitiba (PR)

9h30h – Cerimônia de Abertura
11h – Brasil x Eneos

12/10 (DOMINGO)
Londrina (PR)

8h30h – Cerimônia de Abertura
9h30h – 1º jogo Brasil x Eneos
13h30h – 2º jogo Brasil x Eneos

16/10 (QUINTA-FEIRA)
Ibiúna (SP)

11h – Brasil x Eneos

18/10 (SÁBADO)
Ibiúna (SP)

10h – Cerimônia de Abertura
11h – Brasil x Eneos

19/10 (DOMINGO)
São Paulo (SP)

8h30 – Cerimônia de Abertura
9h30 – 1º jogo Brasil x Eneos
13h30 – 2º jogo Brasil x Eneos

Depois de Keio e Waseda, agora é a vez da equipe Eneos

DIVULGAÇÃO

(SP), a entrada é franca (obri-
gatória a apresentação do con-
vite em São Paulo).

Endereços:

SÃO PAULO
Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol
Rua Visconde de Ourém, 161,
Jardim Aeroporto - São Paulo
- SP - Tel: (11) 5034-9904

Federação Paulista de Bei-
sebol e Softbol
Rua dos Estudantes, 74, 6º an-
dar, Liberdade - São Paulo -
SP - Tel: (11) 3209-4426

Estádio Municipal de Bei-
sebol “Mie Nishi” (local dos
jogos)
Av. Castelo Branco, 5446 -
Bom Retiro - São Paulo - SP

CURITIBA / PR
Estádio Municipal de Bei-
sebol “Iguaçu” (local do
jogo)
Rua Antonio Moreira Lopes,
328, Vila Solitude, Bairro
Cajuru - Curitiba / PR

LONDRINA / PR
Qualquer loja da rede de
farmácias Nissei

Associação Cultural e Es-
portiva de Londrina (Acel)
Tel: (43) 3356-2002 / 9994-
3026 (Cristina) / 9994-0477
(Miguel)

*valor promocional de R$ 5,00
para compra antecipada

TÊNIS MESA/ARTIGO

A importância dos pais no
esporte de alto rendimento

A história de todos os atle-
tas que conseguem participar
de uma Olimpíada, são bastan-
te similares. Não basta ter ta-
lento, biótipo especial, ser es-
forçado, sacrificar uma boa
parte da vida se dedicando aos
treinamentos, ou seja, é preci-
so que ele tenha inúmeros pré-
requisitos para alcançar o so-
nho de uma medalha interna-
cional.

A ausência de um dos itens
abaixo pode prejudicar este
caminho, no futuro.

1) Gostar da modalidade a
ponto de ter que abandonar os
estudos (se necessário).

2) Habilidade e aptidão para
o esporte

3) Ser realmente um atleta:
a) biótipo especial; b) cuidar da
alimentação balanceada; c) ter
horários predeterminados com
pontualidade; e) saudável e
resistência física adequada; f)
velocidade de raciocínio e as-
similação dos fundamentos; g)
regrado e disciplinado nas ati-
vidades extra-treinamento; g)
não fumar e ingerir bebidas
alcoólicas; i) ser competitivo e
encarar desafios e pressões

4) Apoio da escola para
abono de faltas e provas es-
peciais

5) Treinadores capacitados
e com experiência para plane-
jar a carreira

6) Preparador físico/
personal trainner

7) Nutricionista
8) Psicólogo
9) Clube com estrutura pro-

fissional e parceiros fortes
10) Patrocinador forte de

materiais para treinamento
11) Conhecimento no exte-

rior para intercâmbios
12) Participar em eventos

internacionais
13) Patrocinadores em ge-

ral para custos básicos de pre-
paração

14) Ter condições financei-
ras para continuar no esporte
e sobreviver dele no futuro

15) Poder abdicar da Uni-
versidade para dedicação ao
esporte

16) Falar o inglês e outros
idiomas para viagens interna-
cionais

17) Viver no exterior e par-
ticipar de Ligas Profissionais
junto dos melhores atletas do
mundo.

18) Apoio das Federações
regionais e nacionais.

19) E o mais importante: a
figura do PAI-trocinador.

 Os pais precisam apoiar
totalmente este projeto, desde
o início até o alto rendimento,
em todo os aspectos: financei-
ros, acompanhamento nos tor-
neios/treinamentos, administrar
seus patrocínios, contratos, pla-
nejar sua carreira, estar sem-
pre como um consultor, moti-
vador, orientador e trabalhar
nos bastidores como psicólogo,
nutricionista, fiscal e ate profes-
sor. Por isso e preciso partici-
par ativamente, pois alem de
companheiro precisa acreditar
também nesse sonho.

No último Sul-Americano
mirim em Buenos Aires (Ar-
gentina), os cinco atletas foram
acompanhados pelos pais que
os apoiaram em todos os mo-
mentos.

*Marcos Yamada é técnico e tra-
balhou na formação de dois atle-
tas Olímpicos: Hugo Hanashiro
(Atenas 2004) e Gustavo Tsuboi
(Pequim 2008)

Nova geração do tênis de mesa brasileiro
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A equipe de beisebol infan-
til do Nippon Blue Jays con-
quistou o título de campeão do
Torneio Henrique Tamaki da
categoria ao vencer Mogi das
Cruzes disputando uma difícil
partida decisiva, dia 28 de se-
tembro, no Complexo Espor-
tivo da Yakult, em Ibiúna, in-
terior de São Paulo.

O resultado do jogo final
entre as duas equipes foi um
equilibrado 1 a 0 para o Blue
Jays. Os técnicos Cláudio
Matsumoto e Atsushi Takaki,
do Nippon e Mogi, respecti-
vamente, escalaram os seus
melhores arremessadores
para a derradeira partida
vencida pelo Nippon que para
marcar o único ponto do jogo
teve que usar uma tática ar-
riscada: o home still (quando
o atacante de terceira base,
em jogada combinada, lança-
se em direção a base-princi-
pal, em ataque surpresa).

A classificação final ficou
assim: Nippon Blue Jays, cam-
peão; Mogi das Cruzes, vice;
Gigante, em terceiro; e Coo-
percotia, em quarto lugar. Em
torneio paralelo, Gecebs foi o
campeão da chave Prata e
São José dos Campos, cam-
peão da cheve Bronze.

Premiação – Entre os des-
taques da premiação indivi-
dual: Daniel Misaki, do
Nippon, foi o melhor jogador

e melhor arremessador da
competição. Durante a pre-
miação Hermes Matsumoto
(foto), diretor da Federação
Paulista de Beisebol e
Softbol, entregou o troféu
transitório Henrique Tamaki
para o campeão de 2008, o
Nippon Blue Jays.

A competição é organiza-
da e realizada anualmente
pela Federação Paulista de
Beisebol e Softbol como in-
centivo a categoria infantil e
tem como objetivo maior di-
vulgar o atleta brasileiro Hen-
rique Tamaki, que atuou oito
anos como pitcher do Hiro-
shima Toyo Carp, no concor-
rido beisebol profissional ja-
ponês. Atualmente, Tamaki é
treinador de pitcher do mais
tradicional time japonês, o
Yomiuri Giants, de Tóquio.

BEISEBOL 3

Nippon é campeão do Torneio
Henrique Tamaki

NCC conquistou o título
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SOFTBOL

Brasil conquista Campeonato
Sul-Americano Sub-17

Com muita técnica e raça,
o Brasil não se intimidou dian-
te do forte adversário e da ba-
rulhenta torcida local e, com
uma vitória de 4 x 0 sobre a
Venezuela na partida final,
conquistou o título do Campe-
onato Sulamericano de Softbol
Feminino Sub-17, em partida
realizada no último dia 3, na
Venezuela.

E o grande destaque da vi-
toriosa campanha brasileira fi-
cou para a atleta Jessica Satie
Nabeyama Saito (Maringá),
que faturou os prêmios indivi-
duais de Melhor Jogadora do
Campeonato, Melhor
Rebatedora e Melhor Empur-
radora de Carreiras. Ainda fa-
turaram premiações: Juliana
Hitomi Kamiya (Melhor
Receptora) e Jennifer Lika
Jisaka (Melhor Arremessado-
ra).

Escalação inicial (ordem de
rebatedoras)

Adriana Asano (jardineira-
central), Samira Tanaka (inter-
bases), Mariana Nitta (jogado-
ra-designada), Veronica
Fukunishi (jardineira-direito),
Josie Fugice (1ª base), Jessica
Saito (3ª base), Camila Hoso-
kawa (receptora), Vivian
Siraichi (2ª base), Bárbara Shi-

mizu (jardineira-esquerdo) e
Luzia Sayuri Higashino (arre-
messadora). Técnico: Mario
Jisaka.

*Ainda entraram: Lika
Jisaka (arremessadora), Julia-
na Kamiya (receptora) e La-
rissa Yamamoto (corredora de
emergência).

TABELA DE JOGOS
Fase Final

03/10 (Sexta-feira)
Venezuela x Argentina (Final A)

Brasil 4 x 0 Venezuela (Finalíssima)

Campanha do Brasil
na Fase Classificatória

26/09 (Sexta-feira)
Argentina 0 x 3 BRASIL

27/09 (Sábado)
Venezuela 4 x 2 BRASIL

28/09 (Domingo)
BRASIL 17 x 1 Equador

29/09 (Segunda-feira)
BRASIL 9 x 2 Colômbia

*BRASIL 11 x 2 Colômbia

30/09 (Terça-feira)
BRASIL 1 x 4 Venezuela

01/10 (Quarta-feira)
BRASIL 4 x 0 Argentina
BRASIL 7 x 0 Equador

Seleção Brasileira não se intimidou com torcida local
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Brasil fica em sétimo no
Campeonato Pré-Mundial

A Seleção Brasileira termi-
nou na sétima colocação, com
um saldo de duas vitórias e seis
derrotas. Porto Rico, Nicará-
gua, México, Antilhas Holan-
desas e Venezuela ficaram
com as cinco primeiras colo-
cações e garantiram vagas na
disputa da Copa do Mundo de
Beisebol, em 2009, na Europa.
E, com sete vitórias em oito
partidas disputadas, a seleção
de Porto Rico garantiu a pri-
meira colocação, ficando com
o título e o prêmio de Melhor
Jogador do Campeonato (para
o 1ª base Carlos Rivera).

“Nossos atletas estão de
parabéns porque se esforça-
ram ao máximo em campo.
Infelizmente não foi o sufici-
ente para alcançarmos as vi-
tórias. Tenho certeza que este
grupo, contando com uma pre-
paração mais longa e com a
experiência que ganharam nes-
te campeonato, poderá dar
muitas alegrias ao beisebol bra-
sileiro”, afirmou o técnico da
Seleção Brasileira, Orlando
Santana. O treinador ainda
destacou a atuação da jovem
e reformulada Seleção diante
de equipes como Porto Rico e
o próprio Panamá, formadas
por atletas que jogam e joga-
ram na competitiva Major
League Baseball (Liga Profis-
sional Americana).

Jogadores mostraram que País ainda poderá ter muitas alegrias
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RESULTADOS
Fase Final

02/10 (Quinta-feira)
Brasil 1 x 2 Antilhas Holandesas

Aruba 2 x 15 Nicarágua
México 4 x 1 Venezuela
Porto Rico 9 x 4 Panamá

03/10 (Sexta-feira)
Antilhas Holandesas 10 x 5 Aruba

Brasil 0 x 2 Nicarágua
Panamá 5 x 6 México

Venezuela 5 x 4 Porto Rico
04/10 (Sábado)

Brasil 1 x 6 Panamá
Aruba 0 x 14 Venezuela
México 1 x 2 Nicarágua

Porto Rico 14 x 4 Antilhas
Holandesas

05/10 (Domingo)
Panamá 11 x 0 Aruba
Brasil 0 x 5 Venezuela

Antilhas 7 x 10 México
Nicarágua 1 x 4 Porto Rico

Primeira Fase
Grupo A

26/09 (Sexta-feira)
Brasil 7 x 5 Guatemala

Porto Rico 2 x 1 México
27/09 (Sábado)

México 12 x 2 Brasil
28/09 (Domingo)

Guatemala 7 x 15 Aruba
Brasil 3 x 7 Porto Rico

Aruba 0 x 1 Porto Rico (jogo sus-
penso pela chuva no dia 27/09)

29/09 (Segunda-feira)
Guatemala 1 x 2 México

30/09 (Terça-feira)
Brasil 6 x 3 Aruba (jogo adiado

por falta de luz)
Porto Rico 8 x 0 Guatemala

México 15 x 0 Aruba
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ARTES

2ª Grande Exposição de Arte
Bunkyo 2008 prossegue até 19/10

A2ª Grande Exposição
de Arte Bunkyo, um
processo que teve iní-

cio no mês de junho com a
abertura de inscrição, prosse-
gue até o próximo dia 19. A
Grande Exposição é uma or-
ganização conjunta das comis-
sões de Artes Plásticas (envol-
vendo Arte Contemporânea e
Arte Biten) e de Arte em
Craft.

A Grande Exposição de
Arte Bunkyo ocupa três am-
plos locais: o Salão Nobre, o
1º. Andar e o Hall do Grande
Auditório (onde estão expos-
tas as obras premiadas). Fo-
ram inscritos 186 artistas tota-
lizando 476 obras. Foram se-
lecionados 131 artistas, com
243 obras (51 obras de arte
contemporânea, 94 de arte fi-
gurativa - biten e 98 de arte
craft), sendo que, desses 33

Kondo, Futoshi Yoshizawa e
Tomoshigue Kusuno.

Na categoria Biten, os ju-
rados foram: Elza Sumie K.
Oda, Yoshiyuki Miura, Iwao
Nakajima, Matiko Sakai, Inez
Mea Shibata, Clélia Aiaco
Gokita, Bin Kondo e Kenichi
Kaneko.

Na categoria Art Craft, os
jurados foram: Hisako Kawa-
kami, Kenjiro Ikoma, Mitsue
Hosoido, Akinori Nakatani,
Francis Marie, Sara Carone e
Shoko Suzuki.

A mostra estará aberta ao
público até 19 de outubro, de
segunda a sexta das 12h às 18h
e aos sábados e domingos das
10h às 18h (menos dia 19, que
irá até às 15h). Entrada franca.

O Bunkyo fica na rua São
Joaquim, 381 – Liberdade –
próximo à estação São Joa-
quim do Metrô.

artistas foram premiados.
Na categoria Arte Con-

temporânea, os jurados foram:

Yutaka Toyota, Kenichi Kane-
ko, Taro Kaneko, Ademar Shi-
mabukuro, Ayao Okamoto, Bin

Grande Exposição de Arte do Bunkyo ocupa três amplos locais
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MÚSICA 1

Tanimoto Tomomi canta no País

A cantora japonesa Tani-
moto Tomomi, a nova estrela
do cenário Enka no Japão vi-
sitará o Brasil onde fará duas
apresentações. No dia 22 de
outubro a artista se apresen-
tará na Associação Nikkei do
Rio de Janeiro e no dia 26 de
outubro no Grande Auditório
da Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e Assistên-
cia Social (Bunkyo). O show
da cantora que é representan-
te da Associação Midori-no-
Kai de Kumamoto, é comemo-
rativo ao Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil.

SHOW DA CANTORA
TANIMOTO TOMOMI

RIO DE JANEIRO
QUANDO: DIA 22 DE OUTUBRO DE 2008
HORÁRIO: 20 H
ONDE: ASSOCIAÇÃO NIKKEI DO RIO DE

JANEIRO - RUA COSME VELHO, 1166 –
COSME VELHO – RIO DE JANEIRO.
INFORMAÇÕES: (21) 2556-9010

SÃO PAULO
QUANDO: DIA 26 DE OUTUBRO DE 2008
HORÁRIO: 14H
ONDE: RUA SÃO JOAQUIM, 381 –
LIBERDADE - SÃO PAULO.
INFORMAÇÕES: 3208-3977.

A nova estrela do enka fará duas apresentações no Brasil
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O Salão Nobre do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social) ficou pequeno no
último dia 28 com a realização
do Concerto Primaveril do
Centenário apresentado pelo
Coral da entidade. Na ocasião,
o Coral Bunkyo estreou seu
novo uniforme doado pelo ex-
deputado Hatiro Shimomoto.

O premiado Coral apresen-
tou canções japonesas e bra-
sileiras tradicionais sob a re-
gência do renomado maestro
Teruo Yoshida e acompanha-
mento da pianista Lissa Kawa-

MÚSICA 2

Concerto marca estréia do novo uniforme do Coral Bunkyo
shima. As canções conhecidas
por muitos emocionaram os
presentes, principalmente
quando convidados pelo maes-
tro para entoarem tais canções
com o coral. Ao término da
execução o Banco Real ofe-
receu coquetel aos presentes.

A agenda do Coral Bunkyo
prevê apresentações até o fi-
nal do ano, entre eles no Sesc-
Araraquara, em novembro, e
o concerto do Natal do Cente-
nário, que ocorrerá em dezem-
bro, quando participarão os
Corais Bunkyo, Painiera e
Píccolo. Coralistas com o ex-deputado estadual Hatiro Shimomoto

ARQUIVO PESSOAL


