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Bunkyo inicia comemorações do
“primeiro ano do novo Centenário”
Passadas as comemorações
do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil, o Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social) retoma seu “ritmo
normal”. Ou seja, planejou
uma série de eventos para co-
memorar o 101º aniversário
da Imigração Japonesa, a ser
completado no dia 18 de ju-
nho, sem muita “pompa”. Ou
melhor, conforme o presiden-
te da ewntidade, Kihatiro Kita,
––—–——–––—––––––—––––––––——––—–| pág 03

DIVULGAÇÃO/BUNKYO“ainda com alguns resquícios
do Centenário”, como a Ceri-
mônia de Homenagem aos
Condecorados da Primavera
2009. A programação inclui
celebrações de culto e missa,
homenagens aos condecora-
dos e aos idosos de 99 anos,
organizados eventos artísticos
como: concerto de música clás-
sica, festival de música e dan-
ça, concerto do Coral Bunkyo,
além do Sakura Matsuri no
Kokushikan, em São Roque.

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

A Festa da Cerejeira de Gar-
ça (localizada a cerca de 400
quilômetros de São Paulo)
deste ano, que acontece de 11
a 14 de junho, no Lago Pro-
fessor Jennings Kendrick
Williams, é hoje um dos even-
tos temáticos mais reconheci-

dos do país, fazendo parte do
calendário turístico do Estado
de São Paulo. O evento, que
este ano chega a sua 23ª edi-
ção, espera um público esti-
mado em 130 mil visitantes e
tem como foco a preservação
ambiental e a sustentabilidade.

DIVULGAÇÃO

23ª Festa da Cerejeira
espera 130 mil visitantes

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

14ª edição da Festa do Sushi
prepara novas lideranças

Kogyo Kabushiki Kaisha).
Segundo o presidente da As-
sociação Cultural Nipo-Brasi-
leira de Registro, Issao Takiu-
te, o objetivo dos eventos é
preservar e divulgar a cultura
japonesa no Vale do Ribeira
através de oficinas de origami,
ikebana, taikô, kenko taisso e
da culinária japonesa.

DIVULGAÇÃO

A Festa do Sushi de Registro
(SP) chega este ano a sua 14ª
edição com expectativa de re-
ceber mais de 3 mil visitantes.
Quem estiver na cidade hoje
(12), pode aproveitar ainda o
último dia da terceira edição
da Semana da Cultura Japo-
nesa, que acontece no Centro
Cultural KKKK (Kaigai

A situação dos brasileiros que
residem e trabalham no Japão
foi relatada nesta quarta-feira
(10), na cidade de Hamama-
tsu, aos integrantes da missão
oficial que viajou àquele país
e é chefiada pelo secretário-
executivo do Ministério da
Previdência Social (MPS),
Carlos Eduardo Gabas. São
várias as dificuldades por que
passam os trabalhadores bra-
sileiros, como a falta de aces-
so aos benefícios previdenci-

Brasil e Japão abrem negociações para acordo previdenciário

ários e trabalhistas. Há pro-
blemas ainda em áreas como
saúde e educação. Mas a fal-
ta de informações sobre as
regras japonesas é também
uma grande dificuldade, mes-
mo para os que se mudaram
há mais de uma década. Ga-
bas destacou que o acordo de
Previdência Social, que se
encontra em fase de negocia-
ção, e não mais de troca de
informações, terá um efeito
positivo em vários níveis.

DIVULGAÇÃO

––—–——–––—––––––—––––––––——––—–| pág 10

Depois de exatos oito anos
e dois meses da morte de
Danilo Masahiko Kurisaki, o
cúmplice do assassino do jo-
vem nikkei morto em 2001
será julgado pela justiça no
dia 16 de junho às 13h no
Fórum de Mogi das Cruzes
(63 quilômetros da capital).
Por ironia do destino o as-
sassino do estudante de me-
dicina da Universidade de
Mogi das Cruzes, José Sil-
vestre Cordeiro, ficou preso
apenas quatro meses antes de
morrer, segundo Fumiyo
Tokunaga Kurisaki, mãe de
Danilo Kurisaki.

Cúmplice do
assassino de
Danilo será julgado

–––––––——––—–| pág 04

O ato solene realizado na As-
sembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo pela comu-
nidade nipo-brasileira na noi-
te do último dia 5 homena-
geou os professores que en-
sinaram a língua portuguesa
aos imigrantes japoneses e
seus descendentes, superan-
do dificuldades de comunica-
ção com muita criatividade e
dedicação. O Instituto de
Solidariedade Educacional e
Cultural (Isec) e a Associação
Brasil-Japão de Pesquisado-
res (SBPN), organizadores
do evento, encontraram
como forma de homenagear

Alesp homenageia
professores de
imigrantes

–––––––——––—–| pág 06

Com o sucesso da última eta-
pa da Liga Nipo-Brasileira na
Uceg, que teve o maior núme-
ro de participantes entre os 6
eventos simultâneos que ocor-
reram no Estado de São Pau-
lo, agora o desafio é ainda
maior. Para a próxima etapa,
que acontece neste fim de se-
mana (13 e 14), no Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social), por tratar-se de um
ponto central da capital, alia-
do às inúmeras atrações do
bairro, os clubes se mobilizam
para levar o maior número de
participantes possível.

Liga Nipo-
Brasileira busca
novo recorde

–––––––——––—–| pág 11

Um grande acontecimento
cultural reunindo as associa-
ções nipo-brasileiras da re-
gião de Campinas. Trata-se
do 5º Festival do Japão que
acontece neste fim de sema-
na (13 e 14), das 10 às 20
horas, no Instituto Cultural
Nipo-Brasileiro, localizado na
rua Camargo Paes, 118, no
bairro Guanabara, com o ob-
jetivo de divulgar as tradições
de uma cultura milenar para
os descendentes e não des-
cendentes, atraindo pessoas
de toda a região metropolita-
na, sendo uma referência para
toda a comunidade local.

Campinas realiza
5ª edição do
Festival do Japão

–––––––——––—–| pág 12



2 JORNAL NIPPAK São Paulo, 12 de junho de 2009

EDITORA JORNALÍSTICA
UNIÃO NIKKEI LTDA.

CNPJ 02.403.960/0001-28

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

Tel. (11) 3208-3977

Fax (11) 3208-5521

E-mail:
jornalnikkei@nikkeyshimbun.com.br

Diretor-Presidente: Raul Takaki
Diretor Responsável: Daniel Takaki

Jornalista Responsável: Takao Miyagui (Mtb. 15.167)

Redator Chefe: Aldo Shiguti
Redação: Afonso José de Sousa

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

Periodicidade: semanal
Assinatura semestral: R$ 60,00

jornaldonikkey@yahoo.com.br
www.jornalnippak.com.br

FEIRA DAS NA-
ÇÕES – O empre-
sário e sushiman,
Toshiaki “Toshi”
Tamae coordena,
mais uma vez, a
barraca do Japão
na 28ª Feira das
Nações, da Creche
Menino Jesus, na
Freguesia do Ó. O
sucesso da barraca
japonesa, no evento, é compartilhado com outros dedicados
companheiros da Associação Cultural e Esportiva Okinawa
Santa Maria. A Feira das Nações prossegue neste fim de se-
mana (13 e 14).

CEM MULHE-
RES – No livro
“Histórias de cem
mulheres japonesas
em terras brasilei-
ras”, de Masao Su-
zuki, lançado no Dia
das Mães, em maio,
na capital, em língua
japonesa e em por-
tuguês, estão depoi-
mentos de mulheres
japonesas de todos os recantos do Brasil. Do Estado de São
Paulo, um delas, foi a dona Ryoko Yasunaga, de Promissão,
esposa de Kazunori Yasunaga, presidente da diretoria  Delibe-
rativa da Abcel (Associação Beneficente, Cultural e Esportiva
de Lins) e presidente da Associação Sul-Americana de Budis-
tas Seniores entre outros cargos que ocupa na comunidade
nikkei. Ela veio ao Brasil aos 4 anos de idade. Casou-se aos
vinte e entrou para o clã Yasunaga, que se orgulha em manter a
cultura japonesa. O clã é também o guardião da história do Pai
da Imigração Japonesa, Shuhei Uetsuka. (Shigueyuki Yoshi-
kuni)

FAMÍLIA KOJIMA – Os filhos Toshio, Mikio e Shigueru, os
netos, bisnetos e convidados participaram no dia 30 de maio, de
uma festa de aniversário em comemoração aos 88 anos de
Yoshie Kojima. A alegre e descontraída reunião aconteceu na
casa de um dos filhos, em São Paulo. Viúva de Takeo Kojima
(falecido em 14 de junho de 1991), Yoshie Kojima nasceu em
27 de maio de 1921, no Japão, e desembarcou no Brasil em
1932, no navio Rio de Janeiro Maru, radicando-se em Juquiá
(no litoral de São Paulo) até 2004. Atualmente, mora em São
Bernardo do Campo (região do Grande ABC paulista) junto
com os filhos. Em 2008, por ocasião das comemorações do
Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, foi uma das ho-
menageadas pela Câmara Municipal daquele município numa
iniciativa do vereador Hiroyuki Minami.

IHOSHI NA TURQUIA –
Em sua viagem a Istambul, na
Turquia, o deputado federal
Walter Ihoshi (DEM-SP) visitou
o Jornal Zaman, o maior do país,
com tiragem diária de 850 mil
exemplares. A empresa que pro-
duz este veículo possui outras

duas publicações importantes, a
revista semanal Aksiyon e o Jor-
nal Zaman em inglês, além de
uma agência de notícias e a rede
de TV Samanyoluhaber. Já na
reunião com o Deik (Foreign
Economic Relations Board) reu-
niu representantes da Fiesp (Fe-

deração das Indústrias do Esta-
do de São Paulo), empresários
da delegação brasileira, e o Con-
selho de Negócios Brasil-Tur-
quia. Dentre eles estavam, do
lado brasileiro, Elias Haddad,
presidente do Conselho Brasil-
Turquia da Fiesp, o embaixador

Marcelo Jardim, o senador Sér-
gio Zambiasi e o deputado
Ihoshi. Do lado turco Silvyo
Benbassat e Tamer Bozoklar,
vice-presidentes do Conselho de
Negócios Brasil-Turquia, e Ali
Tamer Bozoklar, cônsul honorá-
rio do Brasil na Turquia.

FESTA JUNINA NO RIO –
No sábado (6 de junho), a As-
sociação Nikkei do Rio de Ja-
neiro realizou sua tradicional
Festa Junina na sede do
Cosme Velho. Como já acon-
tece há décadas, o udon é o
prato esperado e muito apre-
ciado por ser época de frio.
Teve ainda yakissoba, tempu-
rá, canjica, salsichão, churras-
quinho, milho, doces, quentão,
e barracas de diversão. O Gru-
po Jonosake encantou o públi-
co com danças folclóricas, ca-
samento na roça e eleição da
Sinhazinha do “arraia” nikkei.
Neste ano, por aclamação po-
pular, foram eleitas duas gra-
ciosas sinhazinhas. Prestigia-
ram o evento presidente da
Renmei Akiyoshi Shikada, côn-
sul Yasuaki Ishii, cônsul Take-
shi Imagawa, assessora-che-
fe Lúcia Maggio da vereadora
Aspásia Camargo, entre inú-
meros ilustres convidados. Takumi Iguchi, Júlio Otsuka, Yoko Nakamura, Seiko

Sudo, Mário Tokoro e Neusa Tokoro
Lúcia Maggio, Akiyoshi Shikada, Keiko e Akira Taguti,
empresários de Jonosake, e Minoru Matsuura

Consulesa Satoko Imagawa, Sanae Shikada,Meiry
Miyamoto eReiko Takahashi

As Sinhazinhas eleitas (com faixas) por
aclamação popular

TERUKO OKAGAWA MONTEIRO

A PARTIDA – O vencedor do Oscar de Melhor Filme Estran-
geiro de 2009, “A Partida”, teve uma premiere para convidados
na última quinta-feira, dia 04 de junho, no Cine Bristol, em São
Paulo.

Anacleto Hanashiro (vice-presidente da Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa - Bunkyo), Kihatiro Kita (novo presidente do
Bunkyo), Prof. Kokei Uehara (presidente honorário Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa) e Jorge Yamashita (vice
presidente do Bunkyo)

Wilma Motta (vice pres Instituto
Sérgio Motta)

Kenji Yamai (apresentador de
TV)

Jo Takahashi (dir. arte e cultura
da Fundação Japão SP - FJSP)
e Jun Nakao (estilista)

GREGORY GRIGORAGI / DIVULGAÇÃO

Renata Ishihama (ger mkt Paris
Filmes) e Bruno Tavares (coor-
denador executivo Paris Filmes)

PREMIERE YPÊ NAKASHIMA – A preestreia do docu-
mentário “Ypê Nakashima”, de Hélio Ishii, aconteceu no Espa-
ço Cultural da Fundação Japão, no último dia 5. Também houve
um bate papo com os realizadores, além dos convidados Mar-
cos Magalhães (diretor da Anima Mundi) e Olga Futemma (di-
retora adjunta da Cinemateca Brasileira). O evento fez parte
do ciclo dedicado - que teve fim no dia 10 de junho - ao ilustra-
dor japonês, que detém o título de realizador do primeiro longa
colorido de animação brasileiro, o “Piconzé”, em 1972.

O documentarista
Hélio Ishii, o especi-
alista em cultura ja-
ponesa Francisco
Noriyuki Sato e sua
esposa, a pesquisa-
dora Cristiane Sato

O filho de Ypê e ilus-
trador Itsuo Nakashi-
ma com sua filha e
esposa, a estudan-
te universitária Lore-
na Sayuri Nakashi-
ma e a redatora
Eliana Maria dos
Santos Nakashima,
respectivamente.

Vista geral da Espaço Cultural da Fundação Japão em São Paulo

 O diretor de arte e cultura da
FJSP Jo Takahashi e o diretor do
Anima Mundi Marcos Magalhães

A diretora adjunta da Cinemate-
ca Brasileira Olga Futemma e
assesora cultural da FJSP
Cecícila Suzuki
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101 ANOS DA IMIGRAÇÃO JAPONESA

Bunkyo comemora os 101 anos
“com resquícios do Centenário” *KAZUO WATANABE

Os articulistas que me pre-
cederam,  todos profundos co-
nhecedores da questão discu-
tida, cada qual com a perspec-
tiva de sua especialidade e
experiência pessoal, teceram
importantes considerações so-
bre o fenômeno “dekassegui”.
Todos procederam à análise da
situação do trabalhadores bra-
sileiros no Japão diante da cri-
se econômica mundial da atu-
alidade, que fustiga em espe-
cial a economia japonesa, que
vem provocando o desempre-
go de muitos brasileiros e o
retorno ao Brasil de muitos
deles. De um total de cerca de
320.000 pessoas, fala-se em
retorno de cerca de 50.000 a
80.000 dentro de algum tem-
po. Ninguém sabe ao certo,
porém, o número preciso des-
sa movimentação de retorno,
pois  seu cálculo depende de
uma série de variáveis futuras,
em particular do tempo de de-
mora da recuperação da eco-
nomia japonesa.

Tem-se por certo, todavia,
que um número considerável
de brasileiros ainda permane-
cerão no Japão, muitos deles
já com visto permanente e até
mesmo com a cidadania japo-
nesa adquirida por naturaliza-
ção. Muitos deles têm empre-
go firme, outros estão buscan-
do uma recolocação, vários até
adquiriram imóvel e têm com-
promissos de longo prazo para
cumprir. Para outros, porém, a
razão maior do esforço em
permanecer no Japão, apesar
das dificuldades, está na edu-
cação dos filhos menores ma-
triculados em escolas japone-
sas, muitos em fase adiantada
do ensino fundamental, alguns
em curso colegial e outros até
mesmo em curso universitário.

O Dr. MASATO NINOMI-
YA, presidente do Ciate, fala
em mais de 100 (cem) brasilei-
ros matriculados em universi-
dades japonesas. A gravidade
do problema que afeta os filhos
de trabalhadores brasileiros no
Japão, ao seu retorno ao Bra-
sil, é muito bem exposta no ar-
tigo da psicóloga KYOKO
NAKAGAWA, coordenadora
do “Projeto Kaeru”. Muitas
dessas crianças “não falam
nada em português”, o que está
trazendo uma série de dificul-
dades em sua adaptação nas
escolas brasileiras.

São importantes, sem dúvi-
da alguma, os vários aspectos
mencionados pelos articulistas
anteriores. Cabem, na análise
desses aspectos, como o fize-
ram eles, visões e sentimentos
variados, ora de decepção, ora
de esperança, ora de pessimis-
mo, ora de otimismo, e até
mesmo palavras de crítica aos
governos de ambos os países,
à sociedade japonesa, à comu-
nidade nipo-brasileira do Bra-
sil e à comunidade brasileira do
Japão.

Gostaríamos, neste artigo,
de cuidar apenas do aspecto
prospectivo do fenômeno de-
kassegui, procurando analisar

o futuro dos brasileiros e de
seus descendentes no Japão e
os reflexos desse movimento
migratório no futuro da cultu-
ra japonesa no Brasil e na pre-
sença cada maior da cultura
brasileira no Japão.

Antes de mais nada, uma
constatação necessária: os bra-
sileiros descendentes de imi-
grantes japoneses que estão
trabalhando no Japão fizeram
parte, até a sua transferência
para o país das cerejeiras, da
mesma comunidade nipo-bra-
sileira remanescente no Bra-
sil, com valores culturais e éti-
cos japoneses que seus ascen-
dentes japoneses conseguiram
lhes transmitir. Esses valores
procuram valorizar a honesti-
dade, o trabalho, a obediência
à lei, o respeito aos mais ve-
lhos, o espírito coletivo, a soli-
dariedade e a preocupação
pela educação dos filhos.

Causa-nos estranheza, as-
sim, que alguns desses brasi-
leiros e seus filhos menores,
ordeiros em seu país de origem,
tenham começado a perpetrar
desrespeito às leis e à ordem
social, justamente num país
como o Japão, conhecido mun-
dialmente pela sua excelente
organização social fundada em
valores éticos e com eficien-
tes controles informais (famí-
lia, vizinhança, escola, traba-
lho), mais atuantes até mesmo
que os controles formais (Po-
lícia, Judiciário e outros meca-
nismos oficiais), e com baixo
índice de criminalidade. É cer-
to que alguns já foram corrom-
pidos do Brasil para o Japão e
seu objetivo era o de ganhar
dinheiro fácil, se possível até
mesmo com a prática de cri-
mes. Mas eles constituem ex-
ceção, elementos perniciosos
que existem em qualquer so-
ciedade, até mesmo na japo-
nesa. A esmagadora maioria,
porém, tem a mesma forma-
ção cultural e ética  da média
da comunidade nipo-brasileira
do Brasil, a que eles pertenci-
am até a sua ida ao Japão .

Meditando sobre essa rea-
lidade, vem logo à mente uma
instigante pergunta: o que tem
a sociedade japonesa, que faz
com que alguns trabalhadores
brasileiros, e em especial seus
filhos menores, caminhem com
certa facilidade para prática de
infrações legais?
(continua na próxima edição)

*Kazuo Watanabe é advogado,
professor-doutor aposentado da
Faculdade de Direito da USP e de-
sembargador aposentado do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo. É
autor de vários artigos publica-
dos em revistas especializadas e
publicou os livros “Controle Ju-
risdicional e Mandado de Segu-
rança contra Atos Judiciais”, R.T.,
1980; “Da Cognição no Processo
Civil”, 3ª. ed.,DPJ; 2.005; Direito
Processual Coletivo e o Antepro-
jeto do Cód. Brasil. de Procs. Co-
letivos – obra coletiva (Co-coor-
denação), RT, 2007; Os Processos
Coletivos nos Países de Civil Law
e Common Law (co-autoria). RT.
2008; entre outros.

DEBATES

Visão prospectiva do
fenômeno “dekassegui”

Passadas as comemora
ções do Centenário da
Imigração Japonesa no

Brasil, o Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa
e de Assistência Social) retoma
seu “ritmo normal”. Ou seja, pla-
nejou uma série de eventos para
comemorar o 101º aniversário da
Imigração Japonesa, a ser com-
pletado no dia 18 de junho, sem
muita “pompa”. Ou melhor, con-
forme o presidente da entidade,
Kihatiro Kita, “ainda com alguns
resquícios do Centenário”, como
a Cerimônia de Homenagem
aos Condecorados da Primave-
ra 2009.

No mais, serão os eventos
de praxe. “Mas nem por isso,
menos importante”, destaca
Kita.

“Trata-se do que estamos
chamando de ‘O Primeiro Ano
do Novo Centenário’. Nesse
sentido, queremos aproveitar a
repercussão, até internacional,
do Centenário, para preservar
e divulgar a cultura japonesa
de forma mais contundente.
Não podemos deixar que os
ânimos se esfriem. Ao contrá-
rio, o intercâmbio com o Japão
deve crescer cada vez mais,
bem como a integração da co-
munidade com a sociedade
brasileira, que deve aumentar

“Ninguém questiona que a
contribuição da comunidade
para o desenvolvimento do Bra-
sil foi marcante. Mas precisa-
mos nos envolver cada vez
mais e sermos mais participati-
vos. Digo isso tanto em rela-
ção à política – “há 20 anos tí-
nhamos mais representantes
nas esferas municipal, estadual
e federal” – quanto ao próprio
Bunkyo. Precisamos fazer mar-
keting e, ao mesmo tempo, dar
espaço para que surjam novas
lideranças. Foi nesse sentido
que realizamos a palestra com
o embaixador Ken Shimanou-
chi na Fiesp [Federação das
Indústrias do Estado de São
Paulo], isto é, para que não fi-
casse restrito somente à comu-
nidade”, explica Kita, que con-
voca a todos para participarem
das cerimônias comemorativas
que acontecem a partir da pró-
xima semana.

 Serão celebrados culto e
missa, homenagens aos con-
decorados e aos idosos de 99
anos, organizados eventos ar-
tísticos como concerto de mú-
sica clássica, festival de músi-
ca e dança, concerto do Coral
Bunkyo, além do Sakura Ma-
tsuri no Kokushikan, em São
Roque.

(Aldo Shiguti)
na mesma proporção”, diz
Kita, que sugere uma postura

“mais agressiva” por parte da
comunidade.

Missa em Ação de Graças à Memória dos Imigrantes Precursores...

DIVULGAÇÃO/BUNKYO

... e culto budista serão celebrados no dia 18 (quinta-feira)

 Cerimônia de Homenagem
aos Condecorados da Primavera
2009

Dia 17 de junho de 2009 (4ª
feira), às 19h30, Salão Nobre do
Bunkyo

Em 2009, os Condecorados da
Primavera do Estado de São Pau-
lo são Sakae Moriyama, Kazuhiro
Mori e Mieko Miura, que recebe-
rão a Ordem do Sol Nascente,
Raios de Ouro e Prata.

Sakae Moriyama – 90 anos –
residente em Guaraçai (SP) – Na-
tural de Fukuoka, Sakae Moriya-
ma é presidente da Associação
Cultural Nipo-Brasileira de Gua-
raçai. Foi diretor da Cooperativa
Mista da Zona de Mirandópolis e
contribuiu para o desenvolvimen-
to do ensino da língua japonesa
junto aos nipo-brasileiros.

Kazuhiro Mori – 79 anos –
residente em Suzano – Brasileiro,
Kazuhiro Mori é médico cirurgião,
vice-prefeito de Suzano em três
legislaturas, e o atual presidente
da ACEAS – Associação Cultural
Esportiva e Agrícola de Suzano e
representante Regional do Bun-

kyo. Mori colaborou com a pro-
moção da assistência social dos
japoneses residentes no Brasil.

Mieko Miura – 55 anos – resi-
dente em São Paulo, será conde-
corada com a Ordem do Tesouro
Sagrado, Raios de Ouro e Prata.
Mieko Miura, nascida no Brasil,
trabalhou durante longos anos
como funcionária local do Consu-
lado Geral do Japão em São Paulo,
contribuindo para o atendimento
aos japoneses e seus descenden-
tes residentes no Brasil.

Missa em Ação de Graças
à Memória dos Imigrantes Precur-
sores

Dia 18 de junho de 2009 (5ª
feira), às 8h, Igreja São Gonçalo,
Praça João Mendes

Culto Budista em Memória
dos Imigrantes

Dia 18 de junho de 2009 (5ª
feira), às 13h30, no Grande Audi-
tório do Bunkyo

44º Concerto Bunkyo aos
Domingos

Dia 21 de junho de 2009 (do-
mingo), às 11h, Pequeno Auditó-
rio do Bunkyo

44º Festival de Música e
Dança Folclórica Japonesa (Guei-
nosai)

Dia 27de junho de 2009 (sába-
do), a partir das 9h, Grande Audi-
tório do Bunkyo

Dia 28 de junho de 2009 (do-
mingo), a partir das 10h

Homenagem aos Idosos de
99 Anos

Dia 28 de junho de 2009 (do-
mingo), às 9h, Grande Auditório
do Bunkyo

Durante o Festival de Música
e Dança Folclórica Japonesa
(Gueinosai), é realizada a Home-
nagem aos Idosos com idade aci-
ma de 99 anos, por meio da indi-
cação de entidades de todo o Bra-
sil. Na ocasião, o homenageado
recebe um diploma de honra ao
mérito e uma lembrança. Este
evento é considerado uma das tra-
dicionais comemorações do ani-

versário da imigração japonesa no
Brasil.

Neste ano, serão 29 homena-
geados, dos quais a mais velha é
Hana Fujii, com 101 anos. Dez de-
les têm 100 anos: Wakae Yano,
Minae Ooki, Tomeno Ogawa, To-
yotoshi Ikeda, Naohisa Ito, Ayako
Kono, Takeo Sato, Seiji Kamiya,
Masue Tanaka e Sanzo Noda. Os
demais têm 99 anos completos.

13º Festival das Cerejeiras
Bunkyos

Dias 4 e 5 de julho de 2009 (sá-
bado e domingo), a partir das 10h,
Centro Esportivo Kokushikan
Daigaku (Rodovia Bunjiro Nakao,
km 48 – Estrada de Ibiúna – São
Roque – SP)

Concerto de Inverno do
Coral Bunkyo

Dia 5 de julho de 2009 (domin-
go), às 16h, Pequeno Auditório do
Bunkyo

Mais informações no site do
Bunkyo: www.bunkyo.org.br ou
pelo tel.: 11/3208-1755)

P R O G R A M A Ç Ã O

Como parte das comemo-
rações dos 101 anos da Imi-
gração Japonesa no Brasil a
União das Associações Nipo-
Brasileiras de São Bernardo do
Campo, com apoio da Câma-
ra Municipal e Prefeitura Mu-
nicipal, realiza este mês três
eventos dentro da programa-
ção da 28ª Festa da Imigração
Japonesa de São Bernardo do
Campo. Estão previstas a re-
alização de uma Sessão Sole-
ne no dia 18 de junho na Câ-
mara Municipal, onde será
prestada uma homenagem es-
pecial ao senhor Nagato Yo-
shikawa, em uma iniciativa do
vereador Hiroyuki Minami
(PSDB), com o objetivo de
homenagear os Imigrantes Ja-
poneses e seus descendentes.
Além da realização no dia 20
de um campeonato de Gatebol
na sede da Associação Cultu-
ral de Mizuho; e da apresen-
tação no dia 21 de shows da
cultura japonesa no Teatro
Lauro Gomes.

A homenagem ao senhor
Nagato Yoshikawa deve-se a
colaboração ativa nos mais de
20 anos pela ida de estudantes
brasileiros para cumprir está-
gio no Japão, além de relevan-
tes serviços prestados à cau-
sa da Imigração Japonesa, à
integração dos nikkeis no Bra-
sil e ao fortalecimento da rela-
ção bilateral Brasil-Japão.

Nascido em Tóquio (Japão)
ele imigrou para ao Brasil no
dia 9 de janeiro de 1959. Atual-
mente com 72 anos, foi um dos
fundadores da Associação
Cultural e Recreativa da
Paulicéia (Acrepa). Além da
homenagem, haverá a apre-
sentação de músicas japone-
sas pelo Coral do Rengokai e
temas folclóricos pelas crian-
ças Haruka, Haruna e Narumi
Inazumi.

As atrações prosseguem
com a realização de um tor-
neio de Gate Ball no dia 20 na
sede de Associação Cultural
de Mizuho. Nessa competição
tradicional da comunidade
nipo-brasileira, participarão 30
equipes e cerca de 150 atletas
com idades entre 60 e 98 anos,
como o caso do esportista

101 ANOS DA IMIGRAÇÃO JAPONESA

São Bernardo do Campo comemora data com campeonato de
gatebol, shows artísticos e Sessão Solene na Câmara Municipal

Nobuo Miyamoto.
A festa será encerrada no

dia 21 no Teatro Lauro Gomes
onde será realizada a Festa da
Imigração Japonesa com a
promoção de shows da cultu-
ra japonesa como odori, dan-
ças folclóricas, karaokê, taikô,
apresentação de alunos do
nihon gakko, artes marciais,
etc, bem como de comidas tí-
picas. A expectativa de visitan-
tes para esse evento de acor-
do com o presidente da comis-
são organizadora, Hiroyuki
Minami, é que 1000 pessoas
prestigiem os shows.

Calendário oficial – A 28ª
Festa da Imigração Japonesa
de São Bernardo do Campo
tornou-se oficial no município
desde 1998, quando o então
vereador nikkei Hiroyuki Mi-
nami, conseguiu a aprovação
de lei de sua autoria que tor-
nou obrigatórias as comemo-
rações. “Foi uma forma de
manter viva a tradição e cul-
tura japonesa em nossa cida-
de, inclusive, São Bernardo
tem se orgulhado pelos feste-
jos realizados em homenagem
aos imigrantes e descendentes
japoneses”, afirma Minami,
que cumpre seu quarto man-
dato como vereador.

Atualmente a União das
Associações Nipo-Brasileiras
é presidida por Artur Nakaha-

ra, que reúne cinco associa-
ções culturais no Município: a
Acrepa presidida por Yoshihi-
ro Kanatani; o Baseball Clube
de São Bernardo, presidido por
José Roberto Vilas Boas; a
União Cultural Nipo-Brasilei-
ra de São Bernardo do Cam-
po (Bunka), presidida por
Tetsuo Yoshimoto; a Associa-
ção Cultural de Mizuho, presi-
dida por Tadatoshi Fujimori; e
o Grêmio Recreativo Rudge
Ramos, presidido por Saburo
Kuwahara.

SESSÃO SOLENE NA CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO
(28ª FESTA DA IMIGRAÇÃO JAPONESA

DE SÃO BERNARDO DO CAMPO)
DATA: DIA 18 DE JUNHO

HORÁRIO: 19HH0
ONDE: PLENÁRIO TEREZA DELTA –
PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50 – CENTRO

DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

TORNEIO DE GATE BALL
QUANDO: DIA 20 DE JUNHO

HORÁRIO: A PARTIR DAS 7H30
ONDE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE

MIZUHO – PRAÇA TOKUYAMA, 2 -
BAIRRO - COOPERATIVA - SÃO BERNARDO

DO CAMPO.

SHOWS DA CULTURA
JAPONESA
QUANDO: DIA 21 DE JUNHO

HORÁRIO: DAS 9H ÀS 17H. ABERTURA

OFICIAL PREVISTA PARA ÀS 11H.
ONDE: TEATRO LAURO GOMES – RUA

HELENA JACQUEY, 171 – RUDGE RAMOS

- SÃO BERNARDO DO CAMPO.

Festa reúne novas gerações

DIVULGAÇÃO
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Cúmplice do assassino de Danilo
Kurisaki será julgado nesta terça

Depois de exatos oito
anos e dois meses da
morte de Danilo Ma-

sahiko Kurisaki, o cúmplice do
assassino do jovem nikkei mor-
to em 2001 será julgado pela
justiça no dia 16 de junho às
13h no Fórum de Mogi das
Cruzes (63 quilômetros da ca-
pital). Por ironia do destino o
assassino do estudante de me-
dicina da Universidade de
Mogi das Cruzes, José Silves-
tre Cordeiro, ficou preso ape-
nas quatro meses antes de
morrer, segundo Fumiyo
Tokunaga Kurisaki, mãe de
Danilo Kurisaki.

Entrevistada pela reporta-
gem do Jornal Nippak ela
contou que está apreensiva,
tensa e ansiosa esperando que
justiça seja feita para que a
sociedade volte a acreditar
que a impunidade não é a bola
mestra do crescente índice da
criminalidade. “Por que neste
pais o povo não sai às ruas
para cobrar seus direitos? Por
que os brasileiros são tão “bon-
zinhos”? Por que não fazem
como outros países, por exem-
plo, como Argentina, sair às
ruas com panelaços, exigindo
seus direitos à vida, exigindo a
mudança da legislação, mais
rigidez na punição, e no Brasil,
nada ?”, defende.

Questionada sobre a demo-
ra do julgamento dos envolvi-
dos no crime ser realizado oito
anos depois, Fumiyo Kurisaki,
que também é criadora da en-
tidade Movimento das Vítimas
da Violência pela Justiça e
Paz (MVJP), lamenta que in-
felizmente o Brasil seja um
país onde a legislação é retró-
grada onde os legisladores (re-
presentantes do povo no con-
gresso), não têm interesse em
atender as reivindicações dos
brasileiros no sentido de mu-
dar, adequando à atual situa-
ção. “Quando se mexe, a mu-
dança é o favorecimento aos
criminosos... e nós? Ah! Esta-
mos a mercê dos bandidos, e
salve-se quem puder... essa é
a vida dos cidadãos de bem”,
afirma.

De acordo com Fumiyo
Kurisaki para fazer justiça o
melhor resultado é uma possí-
vel condenação do acusado,
pois caso contrário mais uma
vez acontecerá a vitória da
impunidade. “Quem comete
crime tem que pagar pelo que
fez, se isso não acontecer
‘este país será uma nação
onde o crime compensa’, isto
é inadmissível!”, reclama ela
ao informar que tem convida-
do amigos para participar do
julgamento no Fórum de Mogi
das Cruzes. “Seremos eterna-
mente gratos pelo apoio e for-
ça recebidos, pois com certe-
za, sentiremos amparados por
todos os amigos de luta, ‘Che-
ga de Impunidade’”, ressalta
a mãe do estudante de medi-
cina.

Saudades – Passados oito
anos Fumiyo Kurisaki disse

criminosos (segundo noticiári-
os), que invadiram uma agên-
cia bancária, e levaram duas
caixas eletrônicas com R$ 200
mil. “Quando se prende um
suposto traficante e se acon-
tece uma lesão corporal ou
morte, os moradores amigos
dele, depredam, queimam ôni-
bus, destruindo tudo, culpando
a polícia e a punição zero? A
polícia prende e a justiça sol-
ta. É uma nova brincadeira,
prende, solta e assim os incon-
seqüentes se sentem protegi-
dos”, lamenta.

Para Fumiyo Kurisaki os
benefícios concedidos aos cri-
minosos, por exemplo, são um
absurdo, uma vez que os incon-
seqüentes são classificados
como desajustados socialmen-
te, discriminados e considera-
dos como vítimas da pobreza
e da sociedade capitalista.
“Eles são os coitadinhos e nós
os culpados porque somos ho-
nestos, trabalhadores, pagado-
res dos impostos, cumpridores
dos deveres, e esquecendo dos
seus direitos”, destaca. “O que
me assusta não é o grito dos
violentos, mas o silêncio dos
bons. Nós devemos ser a mu-
dança que desejamos ver no
mundo. Que cada um seja essa
mudança”, defende.

Redução da maioridade
penal – No site oficial do Se-
nado uma enquête sugere para
os internautas opinarem sobre
a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC 26/2002),
que reduz a maioridade penal.
No lado direito da home page
existem três opções para a
pessoa selecionar: se concor-
da com a redução para 16
anos; se concorda com a re-
dução para menos de 16 anos;
ou se não concorda com a
redução. A enquête não repre-
senta estatisticamente a po-
pulação brasileira, e não fo-
ram usadas técnicas de
amostragem, próprias das pes-
quisas de opinião. O site do
Senado para votação é: http:/
/www.senado.gov.br/agencia/

(Afonso José de Sousa)

AMILSON RIBEIRO/MOGINEWS

Danilo Kurisaki foi assassinado com 23 anos de idade: vida foi abreviada no dia 23 de março de 2001

que a falta do filho a acompa-
nha e acompanhará eterna-
mente, pois ninguém e nada no
mundo pode substituir Danilo
Kurisaki. Para ela, o estudan-
te é e será sempre seu filho,
assim como filho e irmão de
todos. “O trabalho preenche
este vazio, fazendo com que
aprendamos a conviver com
essa situação, pois nada pode-
rá mudar... Ah! Se pudesse
voltar como era antes”, presu-
me.

Após a morte do filho e de
uma longa caminhada em bus-
ca de Justiça, ela tem enfren-
tado uma luta tão árdua que
muitas vezes fica desaponta-
da e desanimada diante da im-
punidade. “Quantas vezes pen-
samos em abandonar tudo ?

Mas a imagem sorridente do
Danilo, aquele sonho em ser
médico para salvar vidas, não
nos deixou abandonar essa
luta. Pois a vontade de salvar
vidas, o Danilo não concreti-
zou em vida, mas nós como
pais, irmãos e amigos, podere-
mos dar continuidade e lutar
para que mais e mais pessoas
não sejam as próximas víti-
mas”, assegura.

A mãe de Danilo Kurisaki
lança um alerta ao falar que
todos sabem que os índices de
crescimento da criminalidade
é um produto da impunidade
que reina no Brasil. Tanto é
verdade que ela exemplifica
fatos reais que aconteceram
recentemente como a ousadia
de um grupo de cerca de 20

Fumiyo Kurisaki: Para se fazer justiça, o melhor é uma condenação

O estudante Danilo Ma-
sahiko Kurisaki então com 23
anos perdeu um futuro bri-
lhante como médico para sal-
var vidas, um sonho esboça-
do desde 12 anos. Porém a
vida do jovem nikkei foi in-
terrompida estupidamente no
dia 23 de março de 2001, às
22h numa lanchonete, na ave-
nida São Paulo - em Mogi das
Cruzes, onde dois indivíduos
(um ex-presidiário e seu com-
parsa) discutiram com os
atendentes da lanchonete e na
saída travaram, outra discus-
são com um funcionário
motoboy da lanchonete.

A briga resultou numa
agressão física, em que o
motoboy desferiu uma capa-
cetada no rosto de um dos in-
divíduos, este por sua vez le-
vando desvantagem, ameaçou
que buscaria uma metralhado-
ra e voltaria para o acerto de
contas. Saindo com o seu car-
ro em alta velocidade e voltan-
do minutos depois portando
duas armas nas mãos, atiraram
em direção à lanchonete, em
um carro em movimento. In-
felizmente, Danilo Kurisaki
que nada tinha a ver com a dis-
cussão foi atingido fatalmente
enquanto saía da lanchonete.

Após a perda do filho,
Fumiyo Kurisaki enfrentou não
só uma longa caminhada, uma
luta árdua e dolorosa em bus-
ca de Justiça, encontrou tam-
bém várias famílias com a
mesma dor da ‘Perda de seu
ente querido’. Foi ai que com
um grupo de pais fundou o
Movimento das Vítimas da
Violência pela Justiça e Paz,
por acreditar que no mundo
sem Justiça não haverá paz.
“O objetivo é lutar contra a vi-
olência que assola o país, para
que nós brasileiros, tenhamos
um lugar mais justo e seguro
para vivermos. Um dos assas-

sinos (José Silvestre Cordei-
ro) faleceu em um acidente
de carro, e outro aguarda jul-
gamento em liberdade”, es-
clarece.

Fumiyo Kurisaki explica
que está tentando transfor-
mar sua entidade em Orga-
nização Não Governamental
(ONG), para que possa ob-
ter ajuda financeira dos go-
vernos municipal, estadual e
federal. Mas por causa de
algumas complicações está
tendo que transformá-la em
Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público
(OSCIP).

Estudante de medicina teve sonho de salvar vidas abreviado com apenas 23 anos

– FINAL –

Legitimidade do demanda-
do reconhecida, uma vez que
decorre do artigo 128 da Lei nº
5.988/73, o qual foi repetido na
Lei nº 9.610/98, onde estabele-
ce a responsabilidade do réu
pelo pagamento dos direitos
autorais decorrentes das obras
musicais utilizadas em seu es-
tabelecimento, independente-
mente de ser este locado ou
cedido a terceiro, diante da so-
lidariedade nele estabelecido.

Mérito. Possibilidade da
cobrança dos valores relativos
à utilização permanente das
obras musicais no clube soci-
al, a título de mensalidade, e
eventual, nos bailes de carna-
val, devido a finalidade lucra-
tiva do estabelecimento e ca-
racterística especial deste
evento.

Preliminares rejeitadas. Re-
curso não provido. (Apelação
Cível Nº 70009165143, Décima
Primeira Câmara Cível, Tribu-
nal de Justiça do RS, Relator:
Marcelo Cezar Muller, Julgado
em 18/01/2006)”.

“EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE CO-
BRANÇA. ECAD. FINALI-
DADE LUCRATIVA OU
PROVEITO ECONÔMICO
DO ENTE MUNICIPAL
NÃO EVIDENCIADA. LE-
GITIMIDADE ATIVA E PAS-
SIVA CONFIRMADA. PA-
GAMENTO DE DIREITOS
AUTORAIS INDEVIDO.
PRECEDENTES DESTA
CORTE E DO STJ. Realiza-
ção de evento atento ao inte-
resse público e sem fins lucra-
tivos pelo Município de Salva-
dor do Sul. Impossibilidade de
cobrança de verba a título di-
reito autoral pelo ECAD. Apelo
não provido. (Apelação Cível
Nº 70019481449, Décima Se-
gunda Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator:
Dálvio Leite Dias Teixeira,
Julgado em 06/09/2007)”.

“EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO PRIVA-
DO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE
DIREITOS AUTORAIS
AJUIZADA PELO ECAD.
DEMANDA PROPOSTA
CONTRA O MUNICÍPIO
DE SÃO FRANCISCO DE
PAULA, CO-PATROCINA-
DOR DO FESTIVAL
NATIVISTA “RONCO DO
BUGIO”, 12ª EDIÇÃO.
“SHOWS” COM MÚSICA
AO VIVO. EXECUÇÃO DE
OBRAS MUSICAIS POR
SEUS PRÓPRIOS AUTO-
RES. DESNECESSIDADE
DE EXIGÊNCIA DE PRÉ-
VIA AUTORIZAÇÃO DO
ECAD, VISTO QUE OS
PRÓPRIOS TITULARES
DAS OBRAS AS EXECU-
TARAM. DIREITO DE
P R O P R I E D A D E
IMATERIAL PREVISTO
NO ART. 28 DA LEI Nº
9.610/98. AUSÊNCIA DE FI-
NALIDADE LUCRATIVA
OU PROVEITO ECONÔ-
MICO DO ENTE MUNICI-
PAL EVIDENCIADA. PA-
GAMENTO DE DIREITOS
AUTORAIS INDEVIDO.
PRECEDENTES DO E. STJ
ACERCA DA MATÉRIA
SOB CONTROVÉRSIA.
SENTENÇA DE IMPROCE-
DÊNCIA DA DEMANDA.
APELAÇÃO DESPROVI-
DA. (Apelação Cível Nº
70004189676, Nona Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Miguel Ângelo da
Silva, Julgado em 21/09/
2005)”.

Finalmente, prevê a lei san-
ções nos casos de descumpri-
mento,  penalizando o infrator
com a imediata suspensão ou
interrupção das execuções
públicas,  sem prejuízo de multa
diária e de indenizações cabí-
veis, além de sanções penais.
( Art. 184 do Código Penal,
com a redação dada pela lei
10.695/2003 )

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

ECAD-DIREITOS AUTORAIS
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23ª Festa da Cerejeira espera
público de 130 mil visitantes

AFesta da Cerejeira de
Garça (localizada a
cerca de 400 quilôme-

tros de São Paulo) deste ano,
que acontece de 11 a 14 de
junho, no Lago Professor
Jennings Kendrick Williams, é
hoje um dos eventos temáticos
mais reconhecidos do país, fa-
zendo parte do calendário tu-
rístico do Estado de São Pau-
lo. O evento, que este ano che-
ga a sua 23ª edição, espera um
público estimado em 130 mil
visitantes e tem como foco a
preservação ambiental e a sus-
tentabilidade.

Com mais de 500 árvores
de cerejeira, árvore símbolo do
Japão, a Festa ressalta a
florada desta belíssima espé-
cie, atraindo milhares de visi-
tantes numa tradição iniciada
em 1979 por Nelson Koshe
Ichisato, que levou as primei-
ras mudas de cerejeiras para
o município.

Neste ano, festa terá como
tema o “Maneki-Neko” – tra-
dicional gatinho japonês conhe-
cido como símbolo de sorte –,
além do lançamento do Projeto
“Um Mundo Sustentável”, onde
os visitantes serão convidados
a usarem uma caneca em vez
de copos descartáveis. Os or-
ganizadores também farão a
pesagem dos lixos orgânico e
reciclável, coleta do óleo usado
em frituras e um controle da
quantidade de carros e ônibus
e dos bujões de gás utilizados

De 02 a 26 de junho
Exposição “Arte Japão III –
um olhar sobre a Cultura
Japonesa”
Local: Galeria Municipal
“Edith Nogueira Santos”
Rua Minas Gerais, 180 – Cen-
tro – Garça – SP.
Segunda à sexta-feira: 8 às 11
e das 13 às 17 horas
Sábados: Dias 20 e 27/06 das
8 às 11 e das 13 às 17 horas
Domingo: Dia 21/06 das 14 às
18 horas
– Materiais fornecidos pelo
Consulado Geral do Japão e
Comunidade Nipo-Brasileira
Garcense

Dia 12 de junho
(Sexta-feira)

10h – Workshop de Ikebana
• Local: Estante Comissão
Organizadora
13h – Workshop de Mangá
• Local: Estante Comissão
Organizadora
14h - Workshop de Pipas
• Local: Estante da Secreta-
ria Municipal de Educação
15h – Workshop de Origami
• Local: Estande da Comissão
Organizadora

17h – Workshop de Bonsai
• Local: Estande da Comissão
Organizadora
20h - Banda Doutor Caverna
– Garça-SP.
21h – Taikô Shouryuu Daiko
– ACEMBA- Bastos-SP.
21h30 – Show Musical Pagu
com Renato Martins – Garça–
SP.
22h30 – Show com o Grupo
Matuto Moderno - São Pau-
lo–SP.

Dias 13 e 14 de junho
Exposições:
• Coleção de fotos do Sr. Nel-
son Koske Ichisato - Bosque
das Cerejeiras
• Pipas - Ken Yamazato – São
Paulo - SP.
Local: Estande da Comissão
Organizadora no Lago J. K.
Willians
Dia 13 de junho (Sábado)

14h - Banda Onigiri No Seishin
– Marília–SP.
15h – Taikô Shinkyo Daiko –
São Paulo-SP.
15h30 – Pipamodelismo: cons-
truindo e empinando pipas -
Ken Yamazato – São Paulo-
SP.

16h – Grupo de Teatro Hokage
– São Paulo-SP.
16h30 - Karatê Shizuoka Goju-
ryu (Profº Akira Saito) 5º Grau
de Karatê - São Paulo-SP.
17h – Batalha de Samurais –
Grupo Hokage - São Paulo–
SP.
18h – Teatro Kagura de Hiro-
shima – São Paulo-SP.
19h – Suzume Odori – Shinsei
ACAL – São Paulo-SP.
Yosakoi Soran - Shinsei ACAL
– São Paulo-SP
Matsuri Dance - Shinsei
ACAL – São Paulo-SP.
20h – Show com o Grupo
Heiwa – Maringá – PR.
Yosakoi Soran – ACEMA –
Maringá – PR.
22h30 – Show com O Teatro
Mágico - São Paulo–SP.
Dia 14 de junho (Domingo)
09h – Campeonato de
Gateball/Karaokê (Espaço
Nikkey Clube de Garça)
10h – Taikô Shinkyo Daiko –
São Paulo–SP.
10h30 - Bon Odori
• Grupo de Atividade Física
da Melhor Idade de Garça-SP
• Nikkey Clube de Garça

• Shinsei ACAL – São Paulo-
SP.
11h - Matsuri Dance – ACAL
– São Paulo-SP.
11h30 - Teatro Kagura de Hi-
roshima - São Paulo–SP.
Suzume Odori – ACAL – São
Paulo-SP.
12h – Grupo Sanshin - Bauru
– SP. (violão de 3 cordas)
12h30 - Taikô Hibiki Wadaiko
– Marília-SP.
13h - Grupo de Teatro Hokage
– São Paulo–SP.
14h – Yosakoi Soran – Grupo
de Jovens do Templo Honpa
Hongwanji – Lins–SP.
14h30 – Pipamodelismo: cons-
truindo e empinando pipas -
Ken Yamazato – São Paulo-SP.
15h – Teatro Kagura de Hiro-
shima - São Paulo–SP.
16h – Bon Odori
• Grupo de Atividade Física
da Melhor Idade de Garça-SP
• Nikkey Clube de Garça
17h – Taikô Hibiki Wadaiko -
Marília–SP.
18h – Show musical com In
Kang – São Paulo–SP.
20h – Show com a Orquestra
Santa Cecília – Garça–SP.

PROGRAMAÇÃO 23ª FESTA DA CEREJEIRA DE GARÇA

CIDADES/REGISTRO

14ª Festa do Sushi prepara
novas lideranças em Registro

durante a festa. De posse des-
ses dados, a ideia é fazer uma
análise e plantar árvores para
compensar a emissão de gás
carbônico. Seguindo esse mes-
mo tema, outra novidade é a
atividade que acontece neste
sábado (13), às 15h30, “Pipa-
modelismo: Construindo e em-
pinando pipas”, com o enge-
nheiro Ken Yamazato.

Teatro Kagura – Na progra-
mação artística, um dos des-

taques é a apresentação do
Teatro Kagura. A peça que
será apresentada é a
“Yamata-no-Oroti”, uma das
mais marcantes do Teatro
Kagura, que significa serpen-
te de oito cabeças e oito cau-
das. Os artistas manuseiam
com bastante habilidade as
cabeças das serpentes que
parecem imbatíveis quando
enfrentam Susanou. Trata-se
de uma das lendas mais fa-
mosas do Japão, e a história

consta do “Kojiki”, o mais
antigo livro do Japão, escrito
no ano de 680.

(Aldo Shiguti)

23ª FESTA DA CEREJEIRA DE
GARÇA
ONDE: LAGO ARTIFICIAL “J.K.
WILLIANS”, NA CIDADE DE GARÇA, SP
QUANDO: DIAS 11, 12, 13 E 14 DE JUNHO

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE:
HTTP://WWW.PREFGARCA.SP.GOV.BR/
FESTADACEREJEIRA

DIVULGAÇÃO

Lago Professor Jennings Kendricks Williams conta com cerca de 500 cerejeiras

Festival da Cultura Japone-
sa de Embu das Artes, Anima-
embu Nippon Matsuri, vem este
ano com o tema Nezasu (en-
raizar) e tem o objetivo de fixar
lembranças boas dos antepas-
sados para as gerações futuras.
O evento, com entrada franca,
acontece nos dias 20 e 21 de
junho no Parque do Lago Fran-
cisco Rizzo, na entrada da ci-
dade, que fica a menos de 30
quilômetros do centro de São
Paulo. O público estimado é de
10 mil pessoas.

Os visitantes poderão des-
frutar de diversas atividades,
como oficinas de origami, apre-
sentações de sumô, teatro
cosplay, mostra e venda de
orquídeas e bromélias, cerimô-
nia do chá e muitas outras atra-
ções. (confira a programação
completa no site http://
a n i m e . g e o c i t i e s . j p /
animaembu)

CIDADES/EMBU

Festival da Cultura Japonesa é destaque em Embu das Artes
artes marciais, bandas de ani-
me, teatro cosplay. Oficinas:
Sumi-ê, washi-ê, oshibana,
shodô, gô (jogo de estratégia),
cultivo de orquídeas, mangá,
origami. Concursos e Tornei-
os: Desenhos infantis, vídeo
game, card game, animekê,
cosplay, ilustrações. Comidas
Típicas: Yakissoba, tempurá,
sushi, temaki, inari, entre outras.
Vendas: Orquídeas, bromélias,
bonsais, mangás, revistas, livros
e produtos ligados a anime e
diversos produtos típicos

FESTIVAL DA CULTURA
JAPONESA DE EMBU DAS
ARTES, ANIMAEMBU NIPPON
MATSURI
QUANDO: DIAS 20 E 21 DE JUNHO, DAS

10H ÀS 20H

ONDE: PARQUE DO LAGO FRANCISCO

RIZZO – RUA ALBERTO GIOSA, 300
(COMO CHEGAR: KM 282 DA RODOVIA

RÉGIS BITTENCOURT – BR116 –
ENTRADA PELA ROTATÓRIA DO CAIPIRÃO)

As primeiras famílias japo-
nesas chegaram a Embu das
Artes nos anos 30. Atualmente
a maioria se integra na região
e participa ativamente da vida
política, cultural e econômica
da cidade. Para comemorar a
Semana de Imigração Japone-
sa, a prefeitura de Embu das
Artes incluiu o festival no Ca-

lendário Oficial de Eventos do
Município.

Atividades – Exposições e
mostras: Orquídeas e broméli-
as, lagos ornamentais com car-
pas e bonsais, ikebana, memo-
riais e fotos, cerimônia de chá,
fanzines. Atrações: Danças tí-
picas, taikô, bon-odori, sumô e

Danças típicas fazem parte da programação do Festival em Embu

REPRODUÇÃO/JNTO

DIA 13 de junho (SÁBADO)
18h: Atendimento ao público
19h30: Início
20h20: Wadaiko
20h30: Minyo Yamatokai
20h40: Dança Folclórica - Gru-
po Guaricana
21h10: Karaokê
21h20: Show de Joe Hirata
22h30: Wadaiko
22h40: Sorteio
DIA 14 de junho (DOMINGO)
11h: Atendimento ao público
12h: Wadaiko
12h20: Minyo Yamatokai
12h30: Dança Japonesa
12h40: Academia Developpê -
Balé Crianças
12h50: Karaoke (Massaru Ki-
mura, Tais Iwano, Caio Suzuki,
Paulo Iamaguti, Yoshiaki Shinde

Programação - 14ª Festa do Sushi de Registro

e outros)
13h20: Academia Developpê -
Balé Jovens
13h30: Karaokê
14h: Apresentação de harpa -
Sesary
14h10: Academia Developpê -
Sapateado Crianças e Adultos
14h20: Dança Folclórica - Gru-
po Passi D´oro
14h30: Dança Japonesa (Furu-
sato Ondo)
14h35: Academia Developpê -
Apresentação Surpresa
15h: Karaokê
15h50: Minyo Yamatokai
16h10: Ginástica Musical
16h30: Dança Japonesa (Show
“Ginga” de Joe Hirata)
16h40: Wadaiko
16h50: Sorteio

A Festa do Sushi de Regis-
tro (SP) chega este ano a sua
14ª edição com expectativa de
receber mais de 3 mil visitan-
tes. Quem estiver na cidade
hoje (12), pode aproveitar ain-
da o último dia da terceira edi-
ção da Semana da Cultura Ja-
ponesa, que acontece no Cen-
tro Cultural KKKK (Kaigai
Kogyo Kabushiki Kaisha). Se-
gundo o presidente da Associ-
ação Cultural Nipo-Brasileira
de Registro, Issao Takiute, o
objetivo dos eventos é preser-
var e divulgar a cultura japone-
sa no Vale do Ribeira através
de oficinas de origami, ikeba-
na, taikô, kenko taisso e da cu-
linária japonesa. “Este ano, fir-
mamos uma parceria com o
Programa de Reciclagem de
Óleo de Fritura da Sabesp, que
é um programa para fomentar
o aproveitamento do óleo de
fritura e consolidar as várias
parcerias da Sabesp para a dis-
seminação deste trabalho. Du-
rante a Semana da Cultura Ja-
ponesa, pedimos para que os
alunos de escolas públicas e
particulares de Registro reco-
lhessem óleo de cozinha em
garrafas pets, que serão entre-
gues à Sabesp para reciclagem.
Desta forma, além estamos
contribuindo também para des-
pertar uma consciência com o
meio ambiente”, destaca Takiu-
te, lembrando que, em função
do feriado de Corpus Christi, a
Semana da Cultura Japonesa
foi realizada apenas em três dias
(dias 8, 9 e 10). “Mas o Bun-
kyo dará continuidade à cam-
panha através de outras ativi-
dades, como nas oficinas e
apresentações de taikô”, expli-
ca.

Já para a Festa do Sushi,
que a exemplo de 2008 será
realizada, mais uma vez, no
Ginásio de Esportes do Regis-
tro Base Ball Club (RBBC),
são aguardados cerca de 3 mil
visitantes. Segundo o coorde-
nador geral da Festa, Rubens
Shimizu, a justificativa para a
mudança de local é a facilida-
de de acesso, já que o endere-
ço antigo, o Recinto Expovale,
fica distante cerca de 5 km do
centro da cidade. Ou seja,
embora com uma área maior,
os organizadores optaram pela
mudança por causa da Lei
Seca, que poderia inibir mui-
tos motoristas.

Para aumentar a capacida-
de e o conforto dos visitantes,
serão montadas tendas próxi-
mas ao RBBC. Uma das no-
vidades será a área de recre-
ação infantil e o sorteio de di-
versos prêmios durante os dois
dias de programação. Para

concorrer, basta adquirir uma
ficha de sushi ou sashimi. No
dia 13, os portões serão aber-
tos ao público a partir das 18h,
quando passarão pelo palco
atrações como o cantor Joe
Hirata e os grupos de Wadai-
ko de Registro, de minyo e de
danças folclóricas de Parique-
ra Açu representando comu-
nidades europeias, entre elas
a alemã. A abertura oficial está
programada para às 20h de
sábado, com a realização da
tradicional cerimônia Kagami
Wari (quebra do barril).

A festa prossegue no do-
mingo (14), a partir das 11h.
As atrações de palco come-
çam por volta do meio-dia, com
a participação dos cantores da
região Sudoeste (Pariquera
Açu, Capão Bonito e Soroca-
ba, entre outras cidades): Mas-
saru Kimura, Caio Suzuki, Tais
Iwano e Yoshiaki Shinde. Ha-
verá também apresentações
de grupos de balé, sapateado,
wadaiko, minyo e de danças
folclóricas.

Jovens – Para Rubens Shi-
mizu, uma das preocupações
da “velha guarda” é atrair
cada vez mais a participação
de jovens nessas atividades.
“A ideia é preparar as nova
geração para que elas possam
nos suceder”, diz Shimizu,
acrescentando que a participa-
ção do Seinen ocorre em tra-
balhos voluntários como na
área gastronômica, fazendo o
papel de .

E para cuidar da culinária,
o carro-chefe do evento, foram
convocadas os Departamentos
das Senhoras Católica, Budis-
ta, Igreja Episcopal, Seicho-
No-Ie e da Cooperativa Agrí-
cola, além de voluntárias. Se-
rão elas as responsáveis pelas
delícias que costumam atrair
caravanas de outras localida-
des do país. E as iguarias vão
desde o tradicional yakissoba
até o “carro-chefe” da região,
os niguirizushis (sushis molda-
dos à mão com tiras de filés
de salmão, atum ou manjubas).

A 14ª Festa do Sushi de
Registro é uma promoção da
Associação Cultural Nipo-Bra-
sileira de Registro, RBBC e
Prefeitura Municipal de Regis-
tro e conta com apoio do Ban-
co Real, Sebrae e da Sabesp.

(Aldo Shiguti)

14ª FESTA DO SUSHI
DIAS 13 E 14, NO GINÁSIO DE ESPORTES

DO RBBC (RUA CLARA GIANOTTI DE

SOUZA, 1500)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TELEFONE:
13/3822-4144

Festa do Sushi deve reunir cerca de 3 mil pessoas no RBBC

DIVULGAÇÃO
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COMUNIDADE/EDUCAÇÃO

Alesp homenageia professores
de imigrantes japoneses

O governo japonês está
oferecendo Bolsa de Estudos,
Através do Ministério da Edu-
cação, Cultura, Esportes, Ci-
ência e Tecnologia. Para gra-
duação, escola técnica superi-
or e curso profissionalizante.
Inscrições de 1º de junho a 26
de junho de 2009. Mais infor-
mações no Consulado Geral do
Japão em Curitiba, na Rua
Marechal Deodoro, 630 – 18º
andar, sala 1840, em Curitiba.
Tel. (41) 332-4919 E-mail:
cgjcwb@terra.com.br .

Aprenda japonês, chinês,
origami, ikebana e pintura

– Aprenda japonês com mé-
todos modernos. A direção da
Escola Modelo de Língua Ja-
ponesa mantida pela Aliança/
Liga informa que as matrícu-
las para os cursos de japonês
e chinês para crianças e adul-
tos estão abertas, inclusive
para “dekasseguis” e que
abriu o curso de “origamis”
(dobradura de papéis), Ikeba-
na (arte floral) e de pintura em
tecidos e óleo sobre telas.
Mais informações com
Márian pelo telefone (43)
3324-6418, ou na Rua Para-
naguá, 1782, em Londrina. E-
mail: aliancalon@gmail.com

PARANÁ

Governo japonês oferece
bolsa de estudos

Oato solene realizado na
Assembleia Legislati-
va do Estado de São

Paulo pela comunidade nipo-
brasileira na noite do último dia
5 homenageou os professores
que ensinaram a língua portu-
guesa aos imigrantes japone-
ses e seus descendentes, su-
perando dificuldades de comu-
nicação com muita criativida-
de e dedicação. O Instituto de
Solidariedade Educacional e
Cultural (Isec) e a Associação
Brasil-Japão de Pesquisadores
(SBPN), organizadores do
evento, encontraram como for-
ma de homenagear esses pro-
fessores, que “fizeram a dife-
rença”, como declarou Sussu-
mu Niyama, presidente do
SBPN, “ a edição de um livro
com textos de descendentes
japoneses sobre fatos ocorri-
dos durante seu aprendizado e
de como os professores aca-
baram por romper o isolamen-
to em que se encontravam al-
guns alunos.

O evento teve como convi-
dado especial o deputado João
Caramez (PSDB), que relem-
brou fatos de sua infância e
juventude junto a famílias ja-
ponesas, em Itapevi, cidade em
que mais tarde foi vice-prefei-
to. Caramez citou especial-
mente as famílias Yoshuaki e
Takeda e enfatizou a contribui-
ção dos imigrantes japoneses
na emancipação do município
e no desenvolvimento do Es-
tado de São Paulo e do Brasil.

Compuseram a mesa dire-
tora do evento, além dos já ci-
tados, Ossamu Matuo, vice-
presidente do Conselho Dire-
tor da Fundação Kunito Miya-
saka, o professor Reimei Yo-
shioka, presidente do Isec, To-
shimichi Chisaka, diretor geral
do Escritório Anexo do Con-
selho Geral do Japão em São

A Cultura Hakka
em Taiwan

ÁSIA

(PARTE1)

A árdua jornada empre-
endida pelo povo Hakka de
Taiwan a partir do continen-
te chinês não apenas solidifi-
cou a sua coesão como tam-
bém lhe ofereceu novos ho-
rizontes. Enfrentando os am-
bientes geográficos diversifi-
cados e ambientes étnicos às
vezes perigosos, eles, como
grupo minoritário, tiveram de
desenvolver uma nova iden-
tidade e fazer mudanças de
acordo com as condições lo-
cais. Dessa forma, criaram
uma nova pátria Hakka, acen-
tuadamente diferente daque-
la deixada para trás na Chi-
na.

Foi este instinto de sobre-
vivência dos primeiros imi-
grantes Hakka na adaptação
às circunstâncias locais que
levou ao desenvolvimento
gradual dos novos aspectos
da cultura Hakka em Taiwan
que teria sido impensável aos
seus ancestrais. Após chegar
a Taiwan, os Hakka das Pro-
víncias de Guangdong e
Fujian, que se identificavam
como “Hakka originais” com
base na geografia e no siste-
ma de clãs, passaram por um
processo de reorganização,
desenvolvimento e lutas.
Eventualmente eles se torna-
ram os “Hakka imigrantes”
com base em sua nova loca-
lização e fusão de diferentes
subgrupos.

Esta nova sociedade
Hakka integrou diferenças
regionais na terra ancestral,
na qual não apenas expandiu
a dimensão da etnia Hakka
como também reconfirmou o
valor e a cultura original da
pátria. A cultura Hakka na
área Guansi de Hsinchu, por
exemplo, é uma fusão de cul-
turas dos primeiros imigran-
tes Hakka das regiões de
Sihsian, Hailu e Raoping, bem
como de povos indígenas
Taokas e dos minaneses de
Cyuanjhou na província de
Fujian. A cultura Hakka da
bacia do rio Dajia na parte
central de Taiwan incorpora
os elementos das regiões de
Dapu e Haoping, bem como
das regiões indígenas de
Atayal e dos imigrantes
minaneses, enquanto a cultu-
ra Hakka no Distrito de
Taitung, a qual foi criada por
uma segunda onda de migra-
ção a partir da parte oeste de
Taiwan movendo-se para o
leste, é uma mistura de cul-
tura Hakka de Taiwan do
norte (Taoyuan, Hsinchu e

Miaoli) e do sul (Liouduei).
Isto também resultou da es-
treita interação com grupos
indígenas Pingpu (planícies),
Amis e Pinuyumayan.

Para se apreciar a cultu-
ra Hakka de Taiwan é impor-
tante reconhecer o seu sin-
gular processo de desenvol-
vimento. As seguintes intro-
duções à culinária, roupas,
arquitetura, crenças religio-
sas e renascença cultural pro-
piciam uma compreensão das
singulares características do
povo Hakka do país.

I – Culinária – Como carac-
terística representativa da
cultura Hakka em Taiwan a
culinária se tornou elemento
central no rejuvenescimento
da cultura Hakka. Cada oca-
sião Hakka tem seus pratos
especiais, incluindo os bolos
de arroz ciba nos primeiros
tempos e, mais recentemen-
te, o chá lei (“socado”), am-
bos combinando um sabor de-
licioso com atividade, dessa
forma encorajando as pesso-
as a participar da cultura
Hakka. A culinária Hakka é
tradicionalmente caracteriza-
da pelos três princípios de
“sal, fragrância e gordura”.
Enquanto estas são as carac-
terísticas das festividades
Hakka, a culinária do dia-a-
dia tende a ser simples e des-
pretensiosa, às vezes mal en-
chendo o estômago, uma ca-
racterística raramente vista
por outros povos além dos
Hakka. A culinária também
tem se transformado nos úl-
timos anos para acompanhar
as mudanças sociais e de es-
tilo de vida. Os sabores
Hakka tradicionais têm se
tornado uma razão popular
para uma excursão após uma
apresentação de Taiwan, em
dois dias de um final de se-
mana. As principais caracte-
rísticas da culinária Hakka
incluem a retenção dos sabo-
res inerentes dos ingredien-
tes, o uso de temperos e mo-
lhos especiais e os singulares
vegetais em conservas. Mais
importante, a culinária local
com um especial sabor casei-
ro (também conhecida como
“cozinha da mamãe”) pode
ser encontrada em cada ci-
dade ou até mesmo em cada
vila, valendo a pena procurar
a culinária Hakka local em lu-
gares afastados.

Fonte: Divisão de Infor-
mações – Escritório Cul-
tural e Econômico de
Taipei

DIVULGAÇÃO

Introdução à culinária propicia compreensão da cultura Hakka

Cultura Hakka é acentuadamente diferente

Paulo, e o professor Kokei
Uehara. Todos contaram um
pouco de suas lembranças que,
mesmo passados muitos anos
(o professor Uehara, a despei-
to de seus 81 anos, lembrou-
se do nome do seu primeiro
professor no primário, na cida-
de de Olímpia) permanecem

vivas.
Como parte da solenidade

foi também exibido um vídeo
com a professora Carmem, de
Mogi das Cruzes, que, usando
a música como apoio, conse-
guiu alfabetizar filhos de agri-
cultores e aproximá-los da cul-
tura ocidental usando palavras

chaves como “natal” e “féri-
as”, palavras totalmente des-
conhecidos tanto no vocabulá-
rio como nos costumes das
famílias de agricultores que não
comemoravam o nascimento
do Cristo e trabalhavam de
domingo a domingo, o ano in-
teiro.

Centenário – Os livros pro-
duzidos pelo evento, realizado
no término das comemorações
do centenário da imigração ja-
ponesa no Brasil, serão doa-
dos a escolas e têm o objetivo
de resgatar a importância dos
professores que, literalmente,
pegaram, e continuam pegan-
do, na mão dos alunos para
orientá-los e aproximá-los da
nossa cultura, atitude que de-
veria ter sido tomada pelos
pais, segundo Sussumu, mas
que, “por conta da correria do
dia-a-dia, foi terceirizada aos
professores”.

Cerimônia na Assembleia Legislativa de São Paulo reuniu lideranças da comunidade nikkei

DIVULGAÇÃO

Organizadores homenagearam professores que fizeram diferença

A Associação Fukushima
Kenjin do Brasil está aceitan-
do inscrições para preenchi-
mento de vagas para a Bolsa
“Tanki Kenshu (Curta Dura-
ção) 2010”, cujo objetivo é pro-
mover uma maior integração
entre a província e seus habi-
tantes e respectivos descen-
dentes no Brasil.

Trata-se de uma oportuni-
dade única para que jovens
descendentes possam conhe-
cer a terra natal de seus ante-
passados. São seis vagas para
a América do Sul e a data (pro-
vável) de embarque é em ja-
neiro ou fevereiro de 2010. A
duração é de 10 dias.

Os interessados em con-
correr a bolsa devem ser des-
cendente de Fukushima e nun-
ca ter ido ao Japão e ter idade
entre 18 e 40 anos de idade.

A entrevista com os candi-
datos será realizada no dia 11
de julho, às 10h, na Associa-
ção Fukushima Kenjin do Bra-
sil. Interessados devem pegar
o formulário de inscrição com
Sogabe-san na secretaria do
Fukushima Kenjinkai.

ASSOCIAÇÃO FUKUSHIMA
KENJIN DO BRASIL
RUA DA GLÓRIA, 721, LIBERDADE-SP
TEL.: 11/3208-8499
CONTATO@FUKUSHIMAKENJIN.ORG

INTERCÂMBIO

Fukushima abre vagas para
bolsa “Tanki Kenshu 2010”

O cônsul geral do Japão em
São Paulo, Kazuaki Obe, visi-
tará as três unidades da Alian-
ça Cultural Brasil-Japão neste
sábado (13), no períoo da ma-
nhã. Obe estará acompanha-
do por sua esposa, a consule-

sa Eiko. A primeira parada
será na unidade Pinheiros. De
lá, o cônsul segue para a uni-
dade São Joaquim, no prédio
do Bunkyo, e encerra sua visi-
ta na unidade Vergueiro.

O objetivo da visita é co-

ENSINO

Cônsul geral Kazuaki Obe visita unidades da
Aliança Cultural Brasil-Japão

nhecer as instalações, os alu-
nos, os professores e o méto-
do de ensino aplicado pela Ali-
ança Cultural Brasil-Japão. O
cônsul e sua equipe serão re-
cepcionados pela diretoria da
ACBJ.
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Plasac retoma venda de planos
pessoa jurídica do Santa Cruz

Com o objetivo de diagnos-
ticar precocemente e tratar
possíveis casos de câncer de
próstata o mais rápido possí-
vel, inclusive conscientizar as
pessoas da necessidade de re-
alizar exames periodicamente,
o ambulatório médico da Be-
neficência Nipo-Brasileira de
São Paulo (Enkyo), realiza de
15 de junho a 31 de julho uma
campanha de check-up uroló-
gico voltada para homens dos
40 aos 70 anos de idade. Ge-
ralmente é nessa faixa etária
que tende a surgir anormalida-
des, principalmente inflamação
da próstata e câncer com rá-
pido desenvolvimento. Acima
dos 70 anos a evolução do cân-
cer se torna mais lento e além
do mais, mesmo estando com
câncer de próstata muitos por-
tadores acabam falecendo em
virtude de doenças cardíacas
ou outras moléstias.

Os exames durante o perí-
odo de check-up será realiza-
do pelos médicos dr Luiz Akio
Sakano e dr Hideki Kanashi-
ro, que além dos exames de
toque será feito também ultra-
sonografia do aparelho urinário
– próstata; e de laboratório
com PSA, creatinina, hemo-
grama, uréia e rotina de urina.
Os médicos especialistas
aconselham para que os ho-
mens dessa faixa etária façam
os exames, principalmente as
pessoas que têm ou tiveram
este tipo de problema na famí-
lia. O câncer não se manifes-
ta durante o período inicial,
mas realizando o exame e se
diagnosticado precocemente,

terá maior probabilidade de
cura.

Com a finalidade de contar
com a maior quantidade de par-
ticipantes em realizar o check-
up, o Enkyo da Liberdade está
concedendo desconto de qua-
se 50%. Durante a campanha
o custo do exame será de R$
411,25 (o valor normal é de R$
782,25). Caso ocorra a neces-
sidade da realização de biópsia
ou exames complementares,
também serão concedidos des-
contos. A explicação sobre a
consulta e os resultados será
feita pelos médicos responsá-
veis pelo check-up.

Os interessados em realizar
os exames deverão fazer o
agendamento com antecedên-
cia por telefone ou pessoalmen-
te no ambulatório do Enkyo ins-
talado na Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social (Bunkyo). É
importante lembrar que é ne-
cessário comparecer em jejum
para fazer os exames que já são
realizados há cerca de sete
anos, e serão subsidiados pela
Beneficência Nipo-Brasileira
proporcionando chances maio-
res de participantes.

CHECK-UP UROLÓGICO
QUANDO: DE 15 DE JUNHO A 31 DE

JULHO

ONDE: AMBULATÓRIO MÉDICO DO ENKYO

– RUA GALVÃO BUENO, 596 –
LIBERDADE – SÃO PAULO

HORÁRIO: A PARTIR DAS 7H ATÉ O
ÚLTIMO AGENDAMENTO DO DIA

CONSULTAS: AGENDADAS POR TELEFONE

NO HORÁRIO COMERCIAL

INFORMAÇÕES: 3385-6600

CÃNCER DE PRÓSTATA

Enkyo realizará Check-up
para diagnosticar doença

A coluna comprometida em
conjunto com a síndrome da
carência magnética e da má
circulação sanguínea que ator-
mentam e provocam uma sé-
rie de problemas de saúde nos
organismos de muitas pesso-
as, também podem ser soluci-
onados através da terapia
magnética em conjunto com
Platina Phóton. Uma fibra de
poliéster impregnada de
colóide, produzido através de
uma mistura de Platina, Titânio
e Alumínio é responsável pelo
tratamento disponibilizado pe-
las clínicas Maruta Terapias
Magnéticas e Ishigaki Terapi-
as Magnéticas.

Realizado através de um
aparelho de indução eletro-
magnética denominado MS7
de origem japonesa o trata-
mento proporciona diversos
benefícios como solução e alí-
vio de dores na coluna e no
corpo; desentupimento de ar-
térias sanguíneas; solução de
cólicas menstruais; osteoporo-
se; reduz o ácido láctico; ace-
lera o processo de renovação
celular; ajuda a eliminar as to-
xinas, o estresse e a depres-
são; além de não doer e ter
baixo custo. O tratamento é
feito com técnicas de massa-

MEDICINA ALTERNATIVA

Magnetismo se transforma em alternativa de cura para dores
de coluna e outras anomalias

O Parque da Juventude foi
palco de mais uma Ação
Kamia Saúde, no último sába-
do (06 de junho). Nesta edi-
ção, foi realizada a campanha
em prevenção a Obesidade
Infantil, Lei 14.095, de 06 de
dezembro de 2005, de autoria
do vereador Ushitro Kamia
(DEM), promotor do evento.

Na ocasião foram realiza-
das avaliações antropométri-
cas, que examina peso, altura,
medidas do corpo e entre ou-
tros, reflexologia (massagem
terapêutica nos pés), palestras
e workshops sobre alimenta-
ção saudável e informações da
importância de que “prevenir
é melhor que remediar”.

“Nosso intuito é mostrar as
pessoas que elas devem tomar
cuidado com a alimentação
desde pequenas. Informar as

crianças e principalmente os
adultos que hábitos e costumes
adquiridos na infância, como a
má alimentação e o sedenta-
rismo, acarretam em doenças
futuras como diabetes, obesi-
dade, colesterol, entre outras
diversas doenças”, explicou o
vereador Kamia.

A Feira de Saúde contou
também com o apoio da
IBRAF (Instituto Brasileiro
das Frutas), que além de ser-
vir o público com as mais di-
versas frutas de época, infor-
mou a respeito de seus nutri-
entes e seus benefícios, e tam-
bém do Caldeirão Universitá-
rio, que constitui de profissio-
nais e estudantes de nutrição,
responsáveis por reforçar a
importância da Lei do verea-
dor Kamia e o incentivo ao
consumo maior de hortaliças.

SAÚDE 2

Kamia promove Campanha da
Prevenção à Obesidade Infantil

O Parque da Juventude foi palco de mais uma Ação Kamia Saúde

DIVULGAÇÃO

OPlasac Saúde, opera-
dora responsável por
planos de propriedade

da Sociedade Brasileira e Ja-
ponesa de Beneficência San-
ta Cruz (Hospital Santa Cruz),
retomou recentemente a co-
mercialização de planos de
saúde para pessoa jurídica Pe-
quenas e Médias Empresas
(PME) e empresarial. Duas
opções de acomodação estão
sendo disponibilizadas, seja em
enfermaria ou apartamento pri-
vativo, oferecendo flexibilida-
de operacional como diferen-
cial às necessidades dos clien-
tes e colaboradores.

De acordo com vice-presi-
dente Eiji Denda a retomada
das vendas foi sugerida pela
comunidade nipo-brasileira que,
interessada, telefonava cons-
tantemente consultando a ad-
ministração sobre a volta do pla-
no de saúde empresarial. “Que-
remos duplicar a carteira atual
de beneficiários, aperfeiçoar a
qualidade do atendimento, ba-
ratear os custos dos procedi-
mentos médicos para viabilizar
a existência de planos de saú-
de, além de proporcionar e lon-
gevidade dos beneficiários”,
explica ele que também é Di-
retor responsável do Plasac.

O período de vendas sus-
pensas por causa de operações
malsucedidas foi suficiente
para o Plasac Saúde não só a
retornar a vender planos, mas
principalmente se reestruturar
e investir na profissionalização
de sua equipe e de seus pro-
cessos internos. Dessa forma
otimizou o atendimento;
estruturou e ampliou o ambu-
latório; implantou um novo sis-
tema de informática; bem
como aprimorou a medicina

preventiva para estabelecer
orientações e cuidados com a
saúde em pacientes crônicos.

Segundo o gerente geral do
Plasac, Celso Macedo, antes
da paralisação das vendas, 14
mil usuários era atendido na
ocasião, hoje a capacidade de
absorção é de 8.500 benefici-
ários. Eiji Denda e Celso
Macedo foram designados
pela Sociedade para fazer
frente aos novos desafios e
também atendendo a comuni-
dade nipo-brasileira em parti-
cular e o público em geral com
características que lhes são
peculiares como cortesia, pres-
teza e rapidez.

Os novos planos disponíveis
a partir de cinco vidas ofere-
cerão todas as coberturas pre-
vistas na Lei 9656/98 como:
consulta médica com hora
marcada, serviço de apoio di-

agnóstico, exames laboratori-
ais e especiais como tomogra-
fia computadorizada, ressonân-
cia magnética, densitometria
óssea, tratamentos e procedi-
mentos ambulatoriais, interna-
ções hospitalares, clínicas e
cirúrgicas, sem limite de pra-
zo, inclusive em Unidade de
Terapia Intensiva (UTI),
transplantes de rins e córnea,
entre outras coberturas.

Rede própria – Os benefici-
ários do Plasac contarão ain-
da com produtos que comple-
mentarão a cobertura médico-
hospitalar proporcionando mais
comodidade nos cuidados com
a saúde como: Plasac Urgen-
te, central telefônica de acon-
selhamento médico 24 horas
por dia, sete dias por semana,
e o Plasac emergência Pré-
hospitalar Domiciliar, serviço

de atendimento domiciliar em
situações de emergências mé-
dicas. Além destes serviços de
livre adesão, será disponibiliza-
do ainda a todos os beneficiá-
rios o Plasac Convênio Farmá-
cia, para compras de medica-
mentos com desconto em qual-
quer unidade da Droga Raia e
os Plasac Medicina Preventi-
va e Plasac Home Care, para
beneficiários indicados e sele-
cionados para os grupos de
monitoramentos.

O Plasac disponibiliza de
ambulatório próprio com vári-
as especialidades médicas
para o conforto dos beneficiá-
rios. O atendimento é com
hora marcada e personalizada,
contando com atendentes bi-
língües (português/japonês), e
a localização é de fácil aces-
so, próxima a estação Santa
Cruz do Metrô.

Eiji Denda e Celso Macedo foram designados para fazer frente aos novos desafios
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ta entre R$ 50,00 e R$ 100,00,
no instituto uma única aplica-
ção custa R$ 300,00, por 15
minutos.

Ainda não existe previsão
de o tratamento ser incluído
Sistema Único de Saúde
(SUS) ou junto aos planos de
saúde. O método já é aprova-
do para o tratamento de de-
pressão em países como Ca-
nadá, Austrália e Israel.

Retrospectiva – Hoje esse
tratamento de energia alterna-
tivo está se tornando um pouco
mais conhecimento e não é ne-
nhuma novidade para as pes-
soas que acreditam e que já
aderiram aos benefícios, é uma
ciência milenar comprovada e
aprovada pelos orientais. Em
1896, o francês Jacques-
Arsène D’Arson-val havia tes-
tado os efeitos do magnetismo
sobre as emoções. Por volta de
1940, os estímulos magnéticos
eram pesquisados na fisiologia
animal. Na década de 80, sur-
giram aparelhos semelhantes
aos atuais – só eram usados,
no entanto, para diagnósticos
neurológicos. Já nos anos 90 o
método passou a ser usado para
tratar doenças.

Melhores informações e
mais detalhes sobre o tratamen-
to podem ser obtidas no site
www.marutaterapia.com.br

ISHIGAKI TERAPIAS
MAGNÉTICAS
RUA PEDRO DE TOLEDO, 108 –
CONJUNTO 31 – VILA CLEMENTINO –
SÃO PAULO (METRÔ SANTA CRUZ).
INFORMAÇÕES: 5572-8017

MARUTA TERAPIAS
MAGNÉTICAS
AVENIDA SANTA INÊS, 801 - SALA 61 -
PARQUE MANDAQUI - SÃO PAULO.
TELEFONE: (11) 2261-2973

gens de correção, alinhamen-
to da coluna, terapia magnéti-
ca e acupuntura eletrônica.

De acordo com o Terapeu-
ta Holístico Mário M. Ishigaki,
cerca de sete mil pessoas já
foram atendidas nas Clínicas
Maruta (administrada por
Rony Francisco Maruta) e
Ishigaki, que realizam o proce-
dimento há 15 e a 7 anos res-
pectivamente em São Paulo.
“Avaliamos os problemas das
pessoas e dependendo de cada
caso são programadas quanti-
dades de sessões com duração
de 15 minutos cada”, explica.

O MS7 conta com cerca de
28 placas que emanam ondas

eletromagnéticas de 4 a 14
mícrons idênticas aos raios
Phóton emitidos pelo sol e que
são fundamentais para a ma-
nutenção da saúde e revigora-
mento celular. O aparelho era
fabricado por uma empresa em
São Paulo que hoje não existe
mais.

Em São Paulo além das
Clínicas Maruta e Ishigaki esse
tipo de tratamento só é reali-
zado atualmente pelo Instituto
de Psiquatria do Hospital das
Clínicas da Universidade de
São Paulo (USP), só que com
uma grande diferença. En-
quanto cada aplicação do tra-
tamento nas duas clínicas cus-

Terapeuta Holítstico Mario Ishigaki: mais de 7 mil atendimentos

JORNAL NIPPAK
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LAZER

Hopi Hari realiza a segunda edição
do evento temático Japan Hari

Como parte da quinta edi
ção do seu tradicional
Hopi Mundi, evento que

homenageará a comunidade de
quatro países durante este mês,
o Parque temático Hopi Hari
realiza nos dias 27 e 28 de ju-
nho o Japan Hari, evento ba-
seado na cultura e nas tradi-
ções japonesa. Na ocasião o
maior parque da América La-
tina instalado na cidade de Vi-
nhedo (79 quilômetros da ca-
pital), programou várias atra-
ções para aqueles que partici-
parem da festa como música,
curiosidades, dança, decoração
nas cores vermelha e branca,
exposições, gastronomia típica,
oficinas culturais, e o melhor
da cultura japonesa, tudo para
garantir o clima alegre e hos-
pitaleiro, característico deste
povo.

No ano passado o Hopi
Hari não ficou de fora das co-
memorações do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil
ao organizar em abril, um
evento tematizado da cultura
japonesa. Além do Japan Hari
o Hopi Hari homenageará en-
tre os dias 6 e 28 de junho, três
outros países Portugal, Itália,
e países da Comunidade Ára-
be, por meio de danças folcló-
ricas, comidas típicas, decora-
ção especial, exposições, ofi-
cinas culturais, shows folclóri-
cos, e muitas peculiaridades.

O passaporte com descon-
to válido apenas para o Japan
Hari está sendo comercializa-
do através de um site criado
especificamente para o even-
to: www.hopihari.com.br/
japanhari

Programação – Dentro da
programação do Hopi Mundi
o primeiro país a ser homena-
geado será Portugal, cuja pro-
gramação ocorrerá nos dias 6
e 7. Para dar um clima todo

dos povos. Todas as ativida-
des ocorrerão na região te-
mática de Kaminda Mundi,
uma das cinco áreas temáti-
cas de Hopi Hari. Serão 14
dias de diversão, cultura e
história. A infra-estrutura
completa do parque também
possui quatro outras regiões
temáticas – Infantasia,
Aribabiba, Wild West e
Mistieri; distribuídas em 760
mil metros quadrados onde
estão 47 atrações. Além de
29 pontos de alimentação,
bebedores, enfermaria, sani-
tários, fraldários, área para
amamentação, estaciona-
mento para cinco mil veícu-
los e telefones.

Conta também com um
dos teatros mais modernos de
São Paulo, um bar show, ci-
nema 3D e três salas de ci-
nema com simuladores, 16 lo-
jas e 14 jogos de diversão. Foi
eleito por sete anos consecu-
tivos o Melhor Parque Temá-
tico do Brasil, por leitores da
revista Viagem e Turismo,
editora Abril.

Passaporte – A compra é
feita pela Internet e a retira-
da do(s) passaporte(s) é rea-
lizada no Parque. Não estão
inclusos no preço do
Passaporti as atrações pagas
a parte (Bravo Bull, Eléktron,
Garimpo, Hadikali, Katakumb,
Namuskita, Tirolesa e Tóin
Tóin) e os jogos eletrônicos.
Crianças com menos de 1
(um) metro de altura e adul-
tos com mais de 60 anos de
idade (estes deverão apresen-
tar carteira de identidade),
têm direito a acesso gratuito
ao parque. O Hopi Hari está
instalado na altura do km 72,5
da Rodovia dos Bandeirantes,
uma das melhores rodovias
brasileiras, sentido capital -
interior com acesso no km
70,5, na cidade de Vinhedo,
interior de São Paulo, a 35
minutos da capital.

JAPAN HARI / HOPI MUNDI
QUANDO: DIAS 27 E 28 DE JUNHO

HORÁRIO: DAS 10H ÀS  20H

ONDE: HOPI HARI - RODOVIA DOS

BANDEIRANTES - KM 72,5 (ACESSO PELO

KM 70,5) – VINHEDO – SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: A COMPRA DE PASSAPORTE

ANTECIPADO PODE SER FEITA POR MEIO DOS

SITES:
WWW.HOPIHARI.COM.BR/JAPANHARI

WWW.HOPIHARI.COM.BR/HOPIPORTUGAL

WWW.HOPIHARI.COM.BR/HOPIARABE

WWW.HOPIHARI.COM.BR/HOPITALIA

PREÇO: R$ 39,90 – COMPRA ANTECIPADA

E R$ 54,90 – BILHETERIA DO PARQUE.
ESTACIONAMENTO: R$ 20,00 (CARROS E
VANS) E R$ 15,00 (MOTOS – INCLUINDO

SERVIÇO PARA GUARDAR CAPACETES).
TRANSPORTE E PACOTES ESPECIAIS

PODEM SER CONSULTADOS NO SITE

WWW.HOPIHARI.COM.BR

Rosas e uma grande varie-
dade de orquídeas originárias
das cidades de Holambra,
Mogi das Cruzes, Cotia,
Bragança Paulista estarão sen-
do comercializadas no dia 12
de junho na feira de Flores da
Companhia de Entrepostos e
Armazéns Gerais de São Paulo
(Ceagesp), como uma das
melhores opções de presentes
no Dia dos Namorados, data
que mais atrai público no en-
treposto da capital depois do
Dia das Mães.

Com preços atrativos entre
os destaques estão as clássicas
rosas nacionais a preços que
variam de R$ 20 a R$ 30, a
colombiana, a partir de R$ 40,
além de orquídeas, com valo-
res entre R$ 10 e R$ 70. Para
completar o presente, velas e
porta-vela de coração, em vá-

rias cores, de R$ 1,5 a R$ 14,
além de ursinhos e corações de
pelúcia, de R$ 7 a R$ 25.

A feira, considerada a
maior do gênero no País, reú-
ne 1.100 produtores, que co-
mercializam plantas, flores,
grama, mudas, vasos, acessó-
rios e artesanato no atacado e
no varejo, numa área coberta
de 20 mil m². Os produtos co-
mercializados são produzidos
em várias cidades do Estado
de São Paulo.

FEIRA DE FLORES CEAGESP –
DIA DOS NAMORADOS
QUANDO: DIA 12 DE JUNHO

HORÁRIO: DAS 5H ÀS 10H30
ONDE: CEAGESP - AVENIDA DR. GASTÃO

VIDIGAL, 1946 / VILA LEOPOLDINA.
PAVILHÃO MLP - ENTRADA PELOS

PORTÕES 4 E 7
INFORMAÇÕES: 3643-3980/3643-3946

COMUNIDADE

Ceagesp têm opções para o
Dia dos Namorados

Reestreia no
próximo dia 21, no
Teatro Commune,
em São Paulo, a
peça infantil
Ramayana – As
Aventuras do Prín-
cipe Rama. No
elenco, destaque
para o ator nikkei
Ricardo Oshiro
(“Histórias de lá, do
lado de cá”). A
peça é dirigida pela
também nikkei An-
dréa Kimura Prior.

O Ramayana,
poema épico Hindu
de Valmiki é consi-
derado um dos mais
antigos da Índia. A
estória de Rama
faz parte da vida
cotidiana hindu, es-
tabelecendo regras
de conduta e de vida (o
“Dharma”) e norteando a vida
do indiano desde a infância. A
vitória de Rama, símbolo do
Bem, sobre Rávana, símbolo
do Mal, é ainda hoje celebra-
do em toda a Índia durante o
festival Dassera, que ocorre
em meados de outubro.

A estória da peça inicia-se
com um mundo devastado pela
raça dos rakshasas, liderados
por seu Rei, Rávana, um tira-
no de Dez Cabeças. Para sal-
var a humanidade, o próprio
Deus Vishnu encarna na Ter-
ra como Rama, príncipe her-
deiro de Ayodhya, e sua con-
sorte, a deusa Lakshimi, vem
ao mundo dos homens como
Sita. Rávana vem a saber da
beleza de Sita e consegue, ar-
dilosamente, raptá-la. Rama,
desesperado, pede ajuda a
Hanuman (deus-macaco), que

descobre o paradeiro da prin-
cesa: a cidade de Lanka, uma
ilha ao sul da Índia. Inicia-se a
guerra para o resgate de Sita:
de um lado, um exército de
macacos e ursos, auxiliando
Rama, e de outro, o exército
dos rakshasas, com Kumbha-
karna (o gigante), liderados por
Rávana. Rama derrota Ráva-
na e resgata a princesa Sita,
retornando para o seu reino.

RAMAYANA – AS AVENTURAS
DO PRÍNCIPE RAMA
QUANDO: REESTRÉIA NO DIA 21 DE

JUNHO, ÀS 11H

ONDE: TEATRO COMMUNE: RUA DA

CONSOLAÇÃO, 1218, CONSOLAÇÃO – SP)
TEL: 11 3476-0792 OU 3807-0792
TEMPORADA: 21/06/09 À 04/10/09
INGRESSOS: R$ 20 ADULTO, R$ 10 PARA

CRIANÇAS, ESTUDANTES, TERCEIRA IDADE

E CLASSE ARTÍSTICA

(WWW.COMMUNE.COM.BR)

TEATRO

Ricardo Oshiro é destaque na
peça infantil “Ramayana”

O ator Ricardo Oshiro em “Histórias de Lá”

DIVULGAÇÃO

especial, as cores verde e ver-
melha estarão presentes em
cada detalhe da decoração.
Entre as opções gastronômi-
cas, estão os deliciosos pastéis
de Belém e doces portugue-
ses. Já entre os dias 11 e 14,
os homenageados serão os
países da comunidade Árabe.
Apresentações de danças típi-
cas e suas deliciosas especia-
lidades gastronômicas marca-
rão os dias de festa. Depois
será a vez das cores verde,
branca e vermelha predomina-
rem em Hopi Hari, pois a ho-
menagem será ao povo italia-
no. Apresentações musicais e
a farta culinária da Itália esta-
rão entre as atrações nos dias
20 e 21.

Os eventos prometem se
transformar em um grande
festival cultural pela união

DIVULGAÇÃO

O Parque temático realiza nos dias 27 e 28 de junho o Japan Hari...

... evento baseado na tradição e cultura japonesas...

... programação inclui  apresentação artísticas, shows e danças
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Cinemateca exibe “Formigas”, curta premiado da
cineasta Caroline Okoshi

Em comemoração ao Dia
Nacional da Imigração
Japonesa no Brasil será

lançado no dia 18 de junho na
Cinemateca, na Vila Clemen-
tino, o curta “Formigas” de
autoria da cineasta Caroline
Okoshi Fioratti, em uma co-
produção da Gullane Filmes e
da FAAP. A exibição faz par-
te da Sessão especial do pro-
jeto Curta Cinemateca dedica-
do à exibição de obras de no-
vos realizadores. A produção
ganhou o Prêmio Estímulo de
Curta Metragem 2007, da Se-
cretaria de Estado da Cultura
e Governo do Estado de São
Paulo.

O curta que também é uma
ficção com 18 minutos de du-
ração aborda a história de uma
família japonesa no interior de
São Paulo em 1945, época da
Shindo Renmei e do fim da
Segunda Guerra Mundial. No
Brasil, a derrota do Japão di-
vide a comunidade japonesa
em grupos radicais. Uma fa-
mília de imigrantes japoneses
encontra-se em perigo. Para
as pequenas irmãs, são formi-
gas gigantes que ameaçam seu
pai.

Resgatar essa história par-
ticular vivida por imigrantes
japoneses é propor uma via-
gem em um tempo e em uma
cultura que hoje se faz muito
presente na vida dos nipo-bra-
sileiros e dos brasileiros, é re-
velar a alma desse povo que
chegou no Brasil há cem anos
e aqui se estabeleceu enfren-
tando dificuldades em uma ter-
ra que os explorou e que tar-
dou a acolhê-los.

Os conflitos dos japoneses

não eram apenas com os bra-
sileiros, mas entre eles própri-
os, principalmente com a divi-
são da comunidade em dois
grupos ao final da Segunda
Guerra Mundial: os vitoriosos

– que acreditavam que o Ja-
pão havia vencido – e os
derrotistas – que sabiam da
triste derrota.

Esse conflito gerou um
movimento de falsas informa-

ções, a morte de alguns mem-
bros da comunidade e a prisão
de muitos japoneses. Trata-se
de uma passagem “negra”
para os imigrantes e seus des-
cendentes. Dessa forma, o
curta-metragem tratará desse
contexto de uma maneira bas-
tante delicada focando a nar-
rativa na história de uma fa-
mília e na visão da criança. O
filme volta-se a um assunto
comum a todos: a luta de pais
e filhas para manterem-se uni-
dos em um momento de deses-
pero.

Foram as lembranças de
uma senhora japonesa de 80
anos que refletem a memória
de um grupo de imigrantes, que
dão alma ao projeto. São his-
tórias reais de luta e amor, his-
tórias de conquistas e perdas,

histórias de um povo que so-
freu muito, mas se orgulha da
terra em que vive. Histórias de
homens e mulheres que nas-
ceram no Japão, mas que hoje
são brasileiros.

Formigas é uma história
universal de amor e paz que
qualquer um pode se identifi-
car. É ainda uma história que
traz um fato histórico pouco
conhecido e bastante interes-
sante que faz parte da história
da imigração japonesa e con-
seqüentemente da história do
Brasil. É também uma cele-
bração aos cem anos de con-
quistas de um povo japonês que
aqui chegou e que hoje é bra-
sileiro.

Com produção de Beatriz
Cifu o curta “Formigas” é uma
obra de conclusão dos estudos

de Caroline Okoshi durante o
curso de cinema e que desde
os 12 anos já queria ser cine-
asta. O filme conta em seu
elenco com Patrícia Sunto
como Miyoko, Larissa Endo
como Emi, Lumi Abe represen-
ta o papel de mãe, e Massa-
yuki Yamamoto o de pai.

CURTA “FORMIGAS”
QUANDO: DIA 18 DE JUNHO

HORÁRIO: DUAS SESSÕES COM INÍCIO ÀS

21H E 21H30
ONDE: CINEMATECA BRASILEIRA (SALA

CINEMATECA BNDES) - LARGO SENADOR

RAUL CARDOSO, 207, NA VILA

CLEMENTINO - SÃO PAULO (PRÓXIMO AO

METRÔ VILA MARIANA) - ENTRADA

FRANCA.
INFORMAÇÕES: (11) 3512-6111 RAMAL

215 OU WWW.CINEMATECA.GOV.BR

Curta é uma ficção com 18 minutos de duração que conta a história de uma família japonesa...

... no interior de São Paulo, em 1945, época da Shindo Renmei

DIVULGAÇÃO
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PREVIDÊNCIA SOCIAL

“Acordo terá efeitos positivos em
vários níveis”, afirma Gabas

A Sakura Nakaya Alimen-
tos, maior fabricante brasilei-
ra de molho de soja (shoyu),
saiu vencedora da APAS 2009
– 25º Congresso de Gestão e
Feira Internacional de Negó-
cios em Supermercados, ao
receber o Prêmio Melhor Ex-
posição na categoria de Gran-
des Estandes.

A Apas foi realizada entre
os dias 18 e 21 de maio, no
Expo Center Norte, em São
Paulo, e recebeu público recor-
de, com a presença de 70,5 mil
pessoas entre empresários e
executivos brasileiros e estran-
geiros. Foram 12,8% a mais do
que no ano passado, e durante
a Apas doram realizados ne-
gócios de mais de R$ 4 bilhões.

O Prêmio foi concedido pela
Popai Brasil, associação sem fins
lucrativos dedicada ao desenvol-
vimento da atividade de
Merchandising, e o estande da

Sakura, de mais de 100 metros
quadrados, se destacou pela cri-
atividade utilizada na exposição
dos quase 90 produtos da linha
das marcas Sakura, Kenko e
Daiti. O Departamento de Mar-
keting da Sakura, dirigida por
Henry Nakaya, optou por uma
decoração clean, compondo o
visual com objetos e símbolos
típicos da cultura japonesa.

O estande da Sakura tam-
bém foi dos que mais atraiu o
público. Prestigiaram com a
presença diretores e represen-
tantes das distribuidoras, que
levam os produtos Sakura para
quase 200 mil pontos de ven-
da em todo o Brasil.

A Sakura detém mais de
80% do mercado brasileiro de
molho de soja e opera em qua-
tro fábricas, em São Paulo, na
Capital, Presidente Prudente e
em Boituva, e em Goiás, na
cidade de Ouvidor.

EMPRESAS

Sakura recebe prêmio de
Melhor Exposição na Apas

Estande da Sakura se destacou pela criatividade

DIVULGAÇÃO

DUAS RODAS

Honda alcança marca de 13 milhões de
motocicletas produzidas no Brasil

Asituação dos brasileiros
que residem e traba
lham no Japão foi re-

latada no último dia 10, na ci-
dade de Hamamatsu, aos in-
tegrantes da missão oficial que
viajou àquele país e é chefia-
da pelo secretário-executivo
do Ministério da Previdência
Social (MPS), Carlos Eduar-
do Gabas.

São várias as dificuldades
por que passam os trabalhado-
res brasileiros, como a falta de
acesso aos benefícios previ-
denciários e trabalhistas. Há
problemas ainda em áreas
como saúde e educação. Mas
a falta de informações sobre
as regras japonesas é também
uma grande dificuldade, mes-
mo para os que se mudaram
há mais de uma década.

O professor de caratê
Tatsuyoshi Kodama – que foi
condecorado, na manhã des-
ta quarta-feira, com a Ordem
de Rio Branco pelas ações de
integração social que desen-
volve com os jovens por meio
das artes marciais –, obser-
vou que muitos brasileiros pre-
tendem fixar residência defi-
nitiva no Japão.

Carlos Gabas explicou que
o objetivo da viagem é a for-
malização de um acordo pre-
videnciário, que vai beneficiar
brasileiros e japoneses nos dois
países. “Esta é uma determi-
nação do presidente Lula, que
tem maior relevância nesse
momento em que os nossos
conterrâneos são afetados pe-
los reflexos da crise econômi-
ca mundial”, declarou.

Francisco Freitas, vice-pre-
sidente do Sindicato dos
Metalúrgicos japonês, que
também dirige uma associação
que reúne brasileiros, lembrou
que as negociações para a for-
malização de acordos com os
japoneses geralmente são lon-
gas. Gabas então relatou que,
em encontros no início desta
semana, autoridades do Japão
reconheceram a importância
da força de trabalho dos de-
kasseguis para a economia
daquele país.

Além disso, destacou que
o acordo de Previdência Soci-
al, que se encontra em fase de
negociação, e não mais de tro-
ca de informações, terá um
efeito positivo em vários níveis.
“O acordo obrigará a formali-
zação e, desse modo, terá im-
pacto sobre as ‘empreiteiras’,
que contratam trabalhadores
brasileiros e cedem para em-
presas japonesas, numa espé-
cie de terceirização, sem cum-
prir as obrigações previden-
ciárias”.

Importância – O embaixador
Oto Agripino Maia, subsecre-
tário das Comunidades Brasi-
leiras no Exterior, do Itamara-
ty, integrante da delegação, ra-
tificou a importância do acor-
do. “O Estado brasileiro traz
aos seus nacionais uma notí-
cia concreta: está na iminência
de anunciar a formalização de
um acordo previdenciário”,
afirmou.

O secretário de Políticas de
Previdência Social do MPS,
Helmut Schwarzer, que tam-
bém viajou ao Japão, lembrou
que brasileiros em qualquer lu-
gar do mundo podem se filiar

à previdência pública do Bra-
sil.

A delegação, composta por
representantes do MPS, Mi-
nistério das Relações Exterio-
res e do Ministério do Traba-
lho e Emprego, visitou ainda a
Escola Alegria de Saber, que
ensina a filhos de brasileiros
que residem em Hamamatsu.
Em seguida viajou para
Nagóia, onde na quinta-feira
(11), estavam previstas visitas
à Escola Técnica da Toyota -
responsável pelo curso de me-
cânica automobilística para
brasileiros residentes no Japão
– e à Associação de Escolas
Brasileiras no Japão, além de
encontro com o Conselho de
Cidadãos e com representan-
tes da comunidade brasileira
que vive na região.

A programação de hoje (12),
que ocorre em Tóquio, prevê
reunião com a chefe do Escri-
tório de Promoção de Medidas
para Estrangeiros, ministra
Yuko Obuchi. À tarde, Gabas
e Schwarzer participam do en-
cerramento oficial da reunião de
negociação do acordo de pre-
vidência. Estão previstas ainda
visitas à central de dados do
ministério da previdência japo-

Delegação brasileira é recebida pelo prefeito de Hamamatsu, Yasutomo Suzuki

A Moto Honda
da Amazônia pro-
duziu, na última se-
mana, sua motoci-
cleta de número 13
milhões. A marca
histórica, alcança-
da com uma CG
125 Fan, é reflexo
do compromisso
da empresa com a
satisfação de seus
clientes.

Desde o início
de suas atividades
no País, em 1976,
a Moto Honda
sempre seguiu a fi-
losofia de aliar alta
tecnologia e quali-
dade em seus pro-
dutos. Nesses anos
de trabalho dedica-
dos à superação
das expectativas de
seus consumidores,
investe continua-
mente em novos
produtos atrativos ao público e
amigáveis ao meio ambiente.

Com essa estratégia, am-
plia constantemente seu line up,
incorporando cada vez mais
modelos e oferecendo opções
para todos os estilos de con-
sumidor, seja para o uso no
lazer, esporte, locomoção ou
trabalho.

Os mais recentes lança-
mentos apresentados ao mer-
cado brasileiro foram o scooter
Lead 110, a street sport naked
CB 300R e a adventure touring
XRE 300, além da inovadora
CG 150 Titan Mix, a primeira
motocicleta bicombustível do
mundo. O resultado é uma li-

nha nacional composta por 13
modelos, que vão de 100 cm³ a
750 cm³, além de opções de
motocicletas importadas, que
vão de 600 cm³ a 1.800 cm³.

Tecnologia – Seguindo seu
compromisso mundial de res-
peito ao meio ambiente, desde
o dia 1º de janeiro todos os
modelos produzidos pela
Honda em sua fábrica em
Manaus (AM) apresentam ní-
veis de emissão de poluentes
muito abaixo dos estabelecidos
pela terceira fase do Promot
(Programa de Controle da Po-
luição do Ar por Motociclos e
Veículos Similares).

Para que seu line up aten-
desse, com folga, aos novos
índices de emissões, todos os
modelos passaram por atuali-
zações tecnológicas: enquan-
to Pop 100 e CG 125 Fan ga-
nharam catalisadores, Biz 125,
CG 150 Titan, NXR 150 Bros,
CB 600F Hornet e Shadow
750 receberam ainda sistema
de injeção eletrônica PGM-FI
(Programmed Fuel Injection).

Além disso, a recém-lança-
da CG 150 Titan Mix, primeira
motocicleta do mundo movida
tanto a álcool quanto a gasoli-
na, apresenta níveis de emis-
sões ainda mais baixos que sua
versão a gasolina. Abastecida
com álcool, a motocicleta emite
82% menos hidrocarbonetos e
77% menos monóxido de car-
bono do que o estabelecido
pelo Promot 3.

Trajetória – Em 1976, seu
primeiro ano de atividades no
Brasil, A Honda produziu 2,2
mil unidades em sua fábrica de
Manaus (AM). O primeiro
milhão de motocicletas foi al-
cançado em 1987, mesma épo-
ca em que a Honda Motor Co.
completou 50 milhões de uni-
dades fabricadas em todo o
mundo. Após nove anos desse
recorde, a empresa continuou
investindo na política de bus-
car altos índices de nacionali-
zação e a produção dobrou.

Em janeiro de 1999, a
Honda superou três milhões de
unidades. Na época, a motoci-
cleta mais vendida já era a CG
125 Titan, que ocupava 57,2%
do mercado, seguida pela C100
Biz e pela CBX 200 Strada, res-
pectivamente.

O mercado continuou evo-
luindo e, em 2000, a família CG,
em sua quinta geração, foi no-
vamente protagonista do mer-
cado ao ultrapassar dois mi-
lhões de unidades produzidas.
Na época, esse volume contri-
buiu consideravelmente para
que a Honda alcançasse a pro-
dução acumulada de quatro
milhões de motocicletas em ja-
neiro de 2001. A partir de en-
tão, a empresa passou a somar,
em média, um milhão de unida-
des por ano.

Linha de montagem da Honda

DIVULGAÇÃO

nês e ao Shakai Hoken Kyoku
– órgão equivalente ao INSS
brasileiro.

No sábado (13), a comuni-
dade brasileira que vive em
Tóquio receberá informações
sobre a importância do acordo
previdenciário a ser assinado
com o Japão. Jorceli de Souza
fará palestra sobre o tema. Em
seguida haverá entrevista co-
letiva da comitiva brasileira aos
veículos de comunicação dire-
cionados à comunidade brasi-
leira no Japão.
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Liga Nipo-Brasileira busca novo
recorde com Etapa no Bunkyo

A Aliança Cultural Brasil-
Japão do Paraná e Liga Des-
portiva e Cultural Paranaense,
com apoio da Associação Cul-
tural e Esportiva de Londrina
(Acel), Federação Paranaen-
se de Beisebol e Softbol e do
Consulado Geral do Japão no
Paraná, realizam nos dias 18,
19 (esportes) e  24, 25 e 26 de
julho (sócio-cultural), a  “1ª
Olimpíada Sócio-Cultural e
Esportiva da Aliança/Liga”
cujo objetivo é integrar os as-
sociados e entidades nipo-bra-
sileiras.

Na parte esportiva, haverá
disputas nas modalidades co-
letivas e individuais, masculi-
no e feminino, subdividida em
categorias de 15 a 34 anos e
acima de 35 anos. Para adul-
tos, estão programados futebol
suíço, tênis de campo, tênis de
mesa, beisebol, softbol, park
golf, vôlei de areia e de gra-
ma, atletismo, caxeta dura,
cachetão, buraco e tranca,
além das modalidades especi-
ais: gatebol, park golf, golfe,
shogui, sumô, e atletismo.

Na parte Cultural, haverá
exposição de desenho, pinturas,
fotos, taikô, shamisen, artesa-
nato, shuji, haiku, tanka, senryu,
origami, kirigami, exposição de
ikebana, festival de bon odori,
e  apresentação de “rokiyoku”
do Japão no dia 19 de julho com
Kunimoto Takeharu e Sawa-
mura Toyoko.

Durante a realização da 1ª
Olimpíada Sócio-Cultural e
Esportivo da Aliança/Liga, a
diretoria pretende homenage-
ar as pessoas eméritas pela
grande contribuição à comuni-
dade nipo-brasileira do Para-
ná e está solicitando a todas
as entidades filiadas o envio de
três indicações à homenagem
até o dia 22 de junho para a
sede da Aliança, aos cuidados
de Kazuko Shirato. Devido os
preparativos finais, solicita o
envio o quanto antes para a
confecção dos diplomas.

As inscrições devem ser
feitas até o dia 22 de junho na
sede da Aliança/Liga ou com
Maria e Priscilla pelo tele. (43)
3324-6418 ou por E-mail:
a l i anca lon@gmai l . com.
Alojamentoe e refeições: R$
10,00 por atleta e por pernoite

OLIMPÍADA SÓCIO-CULTURAL E ESPORTIVA

Aliança/Liga abrem inscrições
para 1ª edição do evento

JUDÔ

Danielli Yuri conquista bronze
na Copa do Mundo de Lisboa

A meio-médio Danielli Yuri
conquistou medalha de bronze
na Copa do Mundo de Lisboa.
No último dia 7, Yuri venceu o
duelo brazuca contra a tam-
bém nikkei Camila Minakawa,
que terminou a competição na
quinta colocação. O judô bra-
sileiro também subiu no topo
do pódio em copas do mundo
da modalidade na etapa de
Bucareste, na Romênia.
Walter Santos (+100kg) supe-
rou o esloveno Mitja Jenus por
ippon na decisão e ficou com
a medalha de ouro. Entre os
médios (-90kg), Hugo Pessa-
nha foi bronze. Entre as mu-
lheres, além de Danielli Yuri, o
Brasil conquistou duas meda-
lhas na Copa do Mundo de Lis-
boa: ouro na categoria ligeiro
(-48kg) com Sarah Menezes e
prata na meio-leve (-52kg) com
Raquel. As copas do mundo
contam pontos para o ranking
mundial da Federação Interna-
cional. O ouro vale 100 pon-
tos, a prata 60 e o bronze 40.

 O Brasil termina a disputa
das copas do mundo de Buca-

reste e Lisboa com cinco me-
dalhas: ouro com Sarah Me-
nezes (-48kg) e Walter Santos
(+100kg), prata com Raquel
Silva (-52kg) e bronze com
Danielli Yuri (-63kg) e Hugo
Pessanha (-90kg).

Em Portugal, Danielli Yuri
precisou de quatro lutas para
garantir o bronze. Na primeira
rodada venceu a portuguesa
Filipa Almeida por yuko. De-
pois, passou por Khadija
Labhih por yuko. Na semifinal,
foi derrotada por ippon (dois
wazari) pela holandesa Esther
Stan. Na luta pela medalha de
bronze, Yuri teve pela frente a
compatriota Camila Minakawa
e levou a melhor com uma vi-
tória por yuko.

Fotos das brasileiras classificadas na Copa do Mundo de Lisboa.
Da esquerda para a direita: Natália Bordgnon (7 lugar), Camila Mi-
nakawa (5), Andressa Fernandes (5), Danielli Yuri (3), Raquel Silva
(2) e Sarah Menezes (1).

DIVULGAÇÃO

O atacante Shinji Okazaki,
do Shimizu S-Pulse se transfor-
mou no grande herói da seleção
de futebol do Japão ao marcar
o único gol da vitória japonesa
sobre Uzbequistão por 1 a 0, em
confronto realizado no dia 6 de
junho em Tashkent (capital
Uzbeque). Com o resultado o
Japão garantiu a primeira vaga
asiática à Copa do Mundo de
2010, na África do Sul. Com os
três pontos conquistados os ja-
poneses chegaram aos 14 pon-
tos e terminam a fase final das
Eliminatórias Asiáticas pelo me-
nos na segunda colocação do
grupo 1, avançando ao mundial
de forma direta.

Será a quarta vez que o
Japão vai disputar uma Copa
do Mundo. Na primeira opor-
tunidade, em 1998, os japone-
ses não passaram da primeira
fase, assim como em 2006. Já
em 2002, a equipe alcançou as
oitavas de final. A seleção
também foi a primeira a se
classificar para a Copa da Ale-
manha, há três anos.

Durante os 90 minutos da
partida o Japão atuou melhor do
que o adversário. Utilizando um
time leve e abusando da velo-
cidade, características princi-
pais do futebol japonês, os ori-
entais neutralizaram o jogo
uzbeque e controlaram o resul-
tado desde o gol de Okazaki,
aos nove minutos do primeiro
tempo. Restando apenas mais
duas rodadas para o final da
competição, os japoneses pos-
suem uma vantagem de sete
pontos em relação ao Bahrein,
terceiro colocado na chave.

Em contrapartida, o Uzbe-
quistão necessitava da vitória

para sonhar com uma vaga di-
reta, mas o resultado negati-
vo eliminou os uzbeques da
possibilidade de ir ao mundial
da África do Sul. O classifi-
cado Japão encara na próxi-
ma rodada o Catar, em Yoko-
hama, para festejar a vaga
garantida ao lado da sua tor-
cida. O Uzbequistão, por ou-
tro lado, retorna aos campos
no dia 17, quando encerra sua
participação na competição
diante do Bahrein.

Sul-coreanos se classificam
– A Coréia do Sul se tornou o
segundo país asiático e tercei-
ro no mundo a conquistar uma
vaga antecipada à Copa do
Mundo de 2010. Também no
dia 6 de junho, os sul-corea-
nos derrotaram fora de casa
os Emirados Árabes Unidos
pelo placar de 2 a 0 e susten-
taram a ponta do grupo 2. A
Coréia do Sul confirmou o fa-
voritismo depois de acompa-
nhar o tropeço da sua rival
Coréia do Norte, que empatou
sem gols com o Irã.

Com 14 pontos em seis jo-
gos, a Coréia do Sul abriu três
de vantagem em relação a sua
homônima do Norte, que possui
uma partida a mais. Em virtude
do duelo entre a Coréia do Nor-
te e a Arábia Saudita na última
rodada, os sul-coreanos garan-
tiram vaga no Mundial ao sus-
tentando, no mínimo, o segundo
lugar no grupo. Em contraparti-
da, os Emirados Árabes se des-
pedem das Eliminatórias Asiáti-
cas após fraca campanha na
última fase de grupos. Em sete
confrontos, o país do Oriente
Médio somou apenas um ponto.

FUTEBOL

Japão carimba passaporte para
a Copa do Mundo de 2010

Com o sucesso da última
etapa da Liga Nipo-
Brasileira na Uceg

(União Cultural e Esportiva
Guarulhense), que teve o
maior número de participantes
entre os 6 eventos simultâne-
os que ocorreram no Estado de
São Paulo, agora o desafio é
ainda maior.

Para a próxima etapa, que
acontece neste fim de sema-
na (13 e 14), no Ginásio de
Esportes do Bunkyo (Socieda-
de Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência Social),
por tratar-se de um ponto cen-
tral da capital, aliado às inúme-
ras atrações do bairro, os clu-
bes se mobilizam para levar o
maior númmero de participan-
tes possível.

A Liga Nipo-Brasileira de
Tênis de Mesa é um Campeo-
nato Aberto para os atletas que
nunca foram federados, por-
tanto, quem quiser participar e
colaborar para que o recorde
de participantes seja batido,
enviem um e-mail para
gmurakami@maua.br ou
butterfly@bty.com.br, inscre-
vendo-se como avulso, caso
não tenha um clube para re-
presentar.

A competição começa às
8h30 nos dois dias. Entrada
franca. O Ginásio de Esportes
do Bunkyo fica na Rua São
Joaquim, 381, Liberdade). In-
formações pelo tel.: 11/9933-
9194 (com Marcos Yamada)

60º Campeonato Brasileiro
Intercolonial em Mogi das
Cruzes 2010 – Já começa-

ram os preparativos para o
maior evento de tênis de mesa
da América Latina, que será
realizado nos dias 22, 23 e 24
de janeiro 2010, na cidade de
Mogi das Cruzes. Veja o cro-
nograma:

Julho/09 - Visita oficial para
vistoriar as instalações do gi-
násio, alojamento, hotéis e con-
tratos.

Agosto - As regiões rece-
bem a programação do even-
to e convocam os atletas para
as seletivas locais.

Setembro - Seletivas regi-
onais são realizadas para a for-
mação da equipe que represen-
tara o Estado/regão.

Outubro - Finalizam-se as
inscrições, fichas, cadastros

dos atletas.
Novembro - Sorteio das

chaves, equipes, duplas e In-
dividuais (este ano com mais
categorias a  Pré-pré-mirim).

Dezembro - Definição dos
coordenadores de chave e con-
fecção dos livretos-programa.

Janeiro/10 - O Torneio La-
tino-Americano Jr. na Guate-
mala

A Seleção Brasileira Ju-
venil e Infantil já esta defini-
da para o evento que classifi-
ca as equipes juvenis para o
Campeonato Mundial Juvenil a
ser realizado em dezembro na
Colômbia.

Pelo regulamento da
CBTM, apenas atletas bem

classificados no sul-americano
vão com as despesas pagas.
São eles: Livia Mizobuchi, Pau-
lo Rocha, Danilo Toma, Carol
Kumahara e Karina Hayama.

Os demais vão com recur-
sos próprios

Infantil: Caroline Kumaha-
ra,  Karina Hayama, Lais Ha-
yashi, Eric Jouti, Nicolas San-
tos, Rodrigo Miyasaki, Hugo
Calderano,

Juvenil: Danilo Toma, Pau-
lo Rocha, Gustavo Souza,
Douglas Tomioka, Livia Mizo-
buchi, Lizie Rodrigues,
Amanda Marques.

Guatemala de 15 a 26 de
junho de 2009

*Por Marcos Yamada

Os mesa-tenistas Kenji e Wang durante partida do Mundial de Tênis de Mesa realizado em Yokohama

MARCOS YAMADA

O Campeonato Paulista de
Beisebol Adulto prossegue nes-
te domingo (14), em três sedes
distintas. No campo do Nippon
Country Club: Suzano x Nippon-
Blue Jays-B (9h), e Nippon-
Blue Jays-A x Atibaia (13h); em
Indaiatuba, os anfitriões rece-
bem o Coopercotia, às 9h, e no
Estádio do Bom Retiro, a equi-
pe do Shida enfrenta o Guaru-
lhos, às 9h, enquanto o Anhan-
guera pega o São Paulo, às 13h.

No último dia 7, pela quarta
rodada, o Suzano e o Indaiatu-
ba disputaram uma partida
equilibrada sem marcar pontos
até o penúltimo inning, mas no
nono o ataque de Indaiatuba
conseguiu furar a defesa de
Suzano, que errou e permitiu a

entrada de quatro pontos defi-
nindo o resultado, no Estádio
Municipal de Beisebol Mie
Nishi, no Bom Retiro.

No jogo seguinte, no mes-
mo estádio, o Gecebs venceu
Atibaia por 2 a 1, também em
partida equilibrada.

Além destes dois jogos, fo-
ram disputadas mais quatro
partidas nos dois campos do
Dragons, em Itapecerica da
Serra. O time da casa derro-
tou o São Paulo por 5 a 1. Tam-
bém sem dificuldades, o
Nippon-Blue Jays-B venceu o
Coopercotia por 6 a 2. O Shida
e o Guarulhos golearam seus
adversários, Gigante por 10 a
5 e Medicina-USP por 27 a 0,
respectivamente.

BEISEBOL

Campeonato Paulista tem
rodada neste fim de semana
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CULTURA JAPONESA

Campinas realiza 5º Festival do
Japão neste fim de semana

O faturamento do 11º
Kayosai Beneficente da As-
sistência Social Dom José
Gaspar Ikoi-no-Sono realizado
no dia 3 de maio em prol da
entidade obteve um crescimen-
to de 20% com relação ao
evento do ano passado. A in-
formação em primeira mão foi
divulgada pelo presidente
Reimei Yoshioka e sua equipe
durante visita a redação do
Jornal Nippak. De acordo
com o ele o resultado positivo
deve-se a uma melhor divul-
gação do acontecimento, bem
como o empenho da comissão
organizadora, patrocinadores,
cantores, jurados, dos cerca de
25 voluntários e equipe de
apoio.

Promovido pelo Instituto
NAK do Brasil - INB, sob a
presidência de Yochimi Kita-
gawa, o Kayosai Beneficente
foi realizado no pavilhão Co-
munitário Chibata Miyakoshi,
no Jardim de Repouso São
Francisco Ikoi-no-Sono, em
Guarulhos. De acordo com
Reimei Yoshioka, apesar da
crise econômica o evento re-
gistrou o resultado bruto de R$
27.638,12 e líquido de R$
21.038,78, entregue integral-

mente à coordenadora do Jar-
dim de Repouso São Francis-
co, Madre Koshita.

O presidente da Ikoi-no-
Sono anunciou que dos 270 ins-
critos participaram cerca de
243 pessoas no Kayosai.
“Além da importância de co-
nhecer a entidade, a infra-es-
trutura do evento surpreendeu
os participantes”, disse ao
anunciar que o Kayosai de
2010 acontecerá também em
maio. O Kayosai Beneficente
começou a ser promovido em
1998, pela iniciativa do profes-
sor Akihisa Kitagawa e res-
ponsabilidade executiva de
Tomio Hayakawa.

BENEFICENTE

Arrecadação do 11º Kayosai
da Ikoi-no-Sono cresce 20%

Um grande aconteci-
mento cultural reunin-
do as associações

nipo-brasileiras da região de
Campinas. Trata-se do 5º Fes-
tival do Japão que acontece
neste fim de semana (13 e 14),
das 10 às 20 horas, no Institu-
to Cultural Nipo-Brasileiro, lo-
calizado na rua Camargo Paes,
118, no bairro Guanabara, com
o objetivo de divulgar as tradi-
ções de uma cultura milenar
para os descendentes e não
descendentes, atraindo pesso-
as de toda a região metropoli-
tana, sendo uma referência
para toda a comunidade local.

Segundo o presidente do
Nipo, Tadayoshi Hanada, o
evento foi inspirado no festi-
val homônimo, que acontece
anualmente em São Paulo, mas
ressalta só que “em proporções
menores.” E completa, “a cada
ano sempre é programado uma
novidade. Este ano teremos a
cerimônia do chá.”

O Festival, de Campinas,
presidido por Paulo Higaki,
conta com uma organização
impecável, com cerca de 150
voluntários que, estão empe-
nhados no sucesso do evento.
Na programação,teremos um
grupo de cantores cujo reper-
tório varia entre música popu-
lar japonesa e músicas brasi-
leiras, com destaque para a
cantora japonesa Mariko Na-
kahira, que se apresentou nos
anos passados e faz show nos
dois  dias do evento. Ela pos-

sui um repertório variado.
Canta em seis idiomas, in-

cluindo o português, além da
sua língua materna. No ano
passado, cantou músicas fol-
clóricas japonesas e também
músicas regionais de Okina-
wa, Kochi e Norte do Japão,
além de sucessos da bossa
nova, Garota de Ipanema, Ca-
rinhoso, Bessame Mucho e
canções de Missora Hibari,
cantora consagrada e muito
querida pelos japoneses em
todo o mundo.

Primeiro estrangeiro a ven-
cer um concurso de karaokê
no Japão, o cantor nikkey Joe

Hirata se apresenta no Festi-
val, com repertório que traz
uma mistura curiosa de can-
ções japonesas e música ser-
taneja. O elenco de cantores,
que se apresentam em estilo
karaokê, traz ainda outros in-
térpretes brasileiros como Re-
nato Chibana( que também
venceu concurso no Japão),
Karen Ito, Lilian Tangoda,
Norton Miyasake, Érika
Pedrão, Sérgio Tanigawa,
Fábia Miyasake Yoshiaki
Shinde, Grupo The Friends,
professores e cantores da
Liga-Centro-Oeste de Kara-
okê

Além da música, outras
manifestações da cultura japo-
nesa vão atrair o público nos
dias 13 e 14 de junho, como as
danças folclóricas, taikô (tam-
bores), artes marciais, cerimô-
nia do chá, exposições, origa-
mi (dobraduras em papel), ike-
bana (arranjos florais), shodô
(escrita), animê, além de ex-
posições e venda de produtos
japoneses. Na gastronomia,
será servido o prato tiíco “ya-
kisoba”, ao lado de outras igua-
rias. Mais informações pelo
telefone (19) 3241-1213.
(Célia Kataoka, especial
para o Jornal Nippak)

Legenda

CELIA KATAOKA

Desde que se apresentou
pela primeira vez em São
Paulo, em 2004, Mariko pas-
sou a ser convidada para vá-
rios eventos realizados no
Brasil. Em razão do Cente-
nário da Imigração Japonesa,
a cantora fez em 2008, uma
extensa turnê de shows como
parte das comemorações.

Em retribuição a toda a
colhida pelos brasileiros,
Mariko compôs uma música
em homenagem aos imigran-
tes japoneses e seus descen-
dentes, que faz parte do seu
CD (“Uta ni Atsukiwo
Komete” – canções inesque-
cíves para você com todo o
carinho). Ela retrata a histó-
ria vivida pelos imigrantes e
a luta pela sobrevivência, num
país tão adverso no que se re-
fere aos costumes. São 18 fai-
xas com músicas japonesas
– Kampai, Shima uta, Kawa
no Nagareni Youni entre ou-
tros Garota de Ipanema, No
Rancho Fundo, Carinhoso.

O dinheiro da venda des-

Carismática, Mariko Nakahira
conquistou o público brasileiro

te CD foi revertido para os
projetos comemorativos do
Centenário no Brasil e a outra
parte foi destinada para o Cen-
tro Histórico da Imigração em
Kobe, em Hyogo,no Japão..

Mariko Nakahira lançou-se
profissionalmente aos 16 anos
após vencer 2 tradicionais con-
cursos de música  que tinham
o propósito de selecionar no-

vos talentos.
Afastou-se durante 12

anos devido a um acidente de
carro, mas voltou com força
total.

Canta em seis idiomas e
tem feito vários shows não só
no Brasil, mas também em al-
guns países da América La-
tina divulgando a música ja-
ponesa. (Célia Kataoka)

Mariko Nakahira visita o País desde 2004: cantora retrata história

CELIA KATAOKA

Evento realizado em maio contou com a participação de 243 cantores

DIVULGAÇÃO

A Porto-alegrense Karen
Neutzling Caldasso Liu, de 20
anos, foi a vencedora do 23º
Concurso Miss Nikkei Rio
Grande do Sul. Organizado
pela Sociedade Nipo-Brasilei-
ra do Rio Grande do Sul
(Nikkei – RS) desde 1975, o
evento foi realizado no último
dia 6, no Clube Farrapos.

Com descendência japone-
sa e chinesa, Karen conquis-
tou o título competindo com
outras 13 jovens, em festa que
contou com desfile de quimono
e de longo, shows de karaokê,
apresentações de danças típi-
cas e taikô, além da participa-
ção do ator Kendi Yamai, que
apresentou o desfile de longo.

Foram eleitas também: Hanae
Monma, de 20 anos, de Porto
Alegre, como 1ª Princesa;
Nicolle Taketa Schneider, de 16

BELEZA

Karen Liu é eleita Miss Nikkei Rio Grande do Sul

anos, de Novo Hamburgo , como
2ª Princesa; e Luma Kiyoko Cal-
deira Ono, de 21 anos, de Porto
Alegre, como Miss Simpatia.

Detalhe: Hanae Monma é
filha da primeira Miss Colônia
Japonesa (nome original do
Miss Nikkei), Chie Monma.

MARCOS TAKESHI KOJIMA

Hanae Monma (1ª Princesa-09), Thiely Yogui (1ª Princesa-08),
Nicolle Taketa Scneider (2ª Princesa-09), Mayumi Aida Meneses (2ª
Princesa-08),  Kendi Yamai, Karen Liu (Miss Nikkei-09), Luciana
Hikari Kuamoto (Miss Nikkei-08), Luma Ono (Miss Simpatia-09),
Clarissa Taniguchi (Miss Simpatia-08).


