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Analista acredita que cerca de 15% dos
dekasseguis retornarão ao País este ano
O professor de Relações In-
ternacionais das Faculdades
Integradas Rio Branco, Ale-
xandre Uehara, crê que entre
10% e 15% dos nipo-brasi-
leiros que estão no Japão po-
derão retornar para o Brasil
ainda este ano. Para o analis-
ta, tendo como cenário uma
recuperação somente a partir
de 2010, ficar no Japão sem
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emprego significa gastar o di-
nheiro acumulado para quem
conseguiu fazer poupança. O
professor alerta que, para o
dekassegui desempregado, é
mais barato viver no Brasil do
que no Japão devido o alto
custo de vida japonês. Para
ele é importante que os de-
kasseguis busquem oportuni-
dades no interior do Brasil.

Em sua primeira edição, o
AniMogi espera receber cer-
ca de cinco mil pessoas neste
fim de semana (14 e 15), nas
dependências do Liceu Braz
Cubas, no centro de Mogi. A
intenção do evento é se tor-
nar referencial na divulgação
da cultura pop japonesa, reu-
nir fãs e também estimular o
turismo na cidade. Para os fãs
mais aficionados foi criado o
Concurso de Ilustração e seus
ganhadores só serão conhe-
cidos e premiados no segun-
do dia do evento, mas, o pú-
blico em geral poderá apre-
ciar os trabalhos enviados
através da exposição que será
realizada dentro do evento.

Primeiro AniMogi
espera receber 5
mil pessoas neste
fim de semana
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Os deputados federais Walter
Ihoshi (DEM-SP), presiden-
te do Grupo Parlamentar Bra-
sil-Japão (GPBJ), e William
Woo, vice-líder do PSDB na
Câmara dos Deputados, em-
barcaram no dia 12 de mar-
ço (quinta-feira), em missão
oficial ao Japão onde vão
cumprir uma série de com-
promissos para discutir medi-
das e soluções que atenuem
os problemas enfrentados
pelos dekasseguis residentes
no arquipélago, em decorrên-
cia da crise econômica japo-
nesa e mundial. Estão previs-
tas duas audiências nos dias
16 e 17 com o primeiro-mi-
nistro japonês, Taro Aso.

Deputados nikkeis
têm encontros com
autoridades
japonesas
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A seleção brasileira, com
nove nikkeis na equipe, tenta
recuperar a hegemonia brasi-
leira no tênis de mesa na Amé-
rica do Sul no Campeonato
Sul-Americano de Menores,
que termina neste domingo
(15), na província de Talca,
no Chile. Se no passado, de
14 provas ganhávamos 12,
num mais passado ainda mais
recente, em 2008, consegui-
mos apenas 2 títulos, daí a im-
portância desta nova geração
mostrar muita garra para re-
cuperar a hegemonia. Acom-
panhe a análise de Marcos
Yamada, que encontra-se no
Chile para cobrir a competi-
ção.

Seleção Brasileira
de Menores tentar
recuperar
hegemonia
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DIVULGAÇÃO/BUNKYO

44º GUEINOSAI – A Co-
missão de Música e Dança
Folclórica Japonesa do Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-

tência Social) realizou no últi-
mo dia 8, no Grande Auditó-
rio da entidade, seletiva para
o 44º Gueinosai - Festival de
Música e Dança Folclórica

Japonesa. Como acontece
anualmente, essa seletiva
(Senkokai) é uma espécie de
rito de passagem para definir,
da forma mais democrática

possível, as pessoas ou gru-
pos que terão a oportunida-
de de se apresentar no Festi-
val, que acontece nos próxi-
mos dias 27 e 28 de junho.

Inspirada nos Rotarys,
Anibras quer ser moderna

JORNAL TAPERÁ

Fomentar a integração dos
povos; promover e divulgar
a cultura japonesa; promo-
ver atividades culturais, edu-
cacionais, profissionais, es-
portivas, sociais, beneficen-
tes e filantrópicas e fomen-
tar a integração com entida-
des afins são os princípios
que norteiam a Anibras (As-
––—–——–––—–––––—––––––––——––—–| págs 05

sociação Nipo-Brasileira de
Salto), entidade fundada ofi-
cialmente no último dia 4,
quando também foi eleita a
primeira diretoria da recém-
criada entidade, conforme
antecipou na semana passa-
da matéria publicada com
exclusividade pelo Jornal
Nippak.
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Restaurantes japoneses
participam do São Paulo
Restaurant Week

DIVULGAÇÃO

“Corre que ainda dá tempo.
Vá lá e aproveite”. O conse-
lho – quase uma ordem – é
do idealizador do São Paulo
Restaurant Week, Emerson
Silveira, que trouxe ao Brasil
um evento inspirado em
––—–——–––—–––––—––––––––——––—–| págs 09

Nova York. A quarta edição
do SPRW acontece até este
final de semana na capital pau-
lista e reúne cerca de 120 res-
taurantes que oferecem car-
dápios especiais a preços pro-
mocionais.

Movimento
dekassegui tem
futuro incerto, diz
presidente da
Brasil Fureai
O presidente da recém-cri-
ada Associação Brasil
Fureai, Carlos Zaha, clas-
sificou como “difícil” a si-
tuação enfrentada pelos
dekasseguis. O dirigente
afirma que a recessão pe-
gou todos de surpresa, in-
clusive os nipo-brasileiros
que não tinham economias
guardadas, e uma parcela
que estava acomodada
pensando que nunca falta-
ria trabalho no país. De
acordo com dados cadas-
trais da entidade, menos de
1% dos brasileiros domi-
nam a língua japonesa em
nível de leitura e escrita.
“Todo mundo sabe que um
trabalhador analfabeto não
(SIC) têm poucas chances
no mercado de trabalho
formal no Brasil e nos ou-
tros países do mundo. A lín-
gua agora é necessária por
causa da exigência do mer-
cado de trabalho”, alerta o
empresário nikkei da se-
gunda geração. Dois outros
fatores preocupam Carlos
Zaha, à volta dos dekasse-
guis  e a educação dos fi-
lhos afetada pela crise.
––––—––––––––| pág 03
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O Bunkyo realizará o 43º Con-
certo aos Domingos, com a
apresentação do Quarteto de
Cordas - Afinidades, no dia 15
de março, às 11h, no Peque-
no Auditório da entidade. No

Quarteto de Cordas se apresentará no 43º Concerto Bunkyo
deste domingo

programa, estão previstas
composições de Mozart (Pe-
quena Serenata Noturna, 1º e
3º movimentos), Vivaldi (Qua-
tro Estações - Primavera, 1º
movimento, e Inverno, 2º mo-

vimento), Bach (Brandemburg
Concerto nº 3, Ária da Quar-
ta Corda, Jesus Alegria dos
Homens), Strauss (O Grande
Danúbio Azul), além de músi-
cas japonesas, entre outras.
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A Asebex realizou no domingo o Natsu Matsuri. Com uma vas-
ta programação, entre elas apresentações de Yosakoi e Taiko, o
evento reuniu centenas de pessoas que se apresentaram e que
foram para se divertir. O Festival aconceu no Aichi Kenjinkai,
na Liberdade.

Katia Akemi Uchimura, Jenny Komatsu e Lucio Suzuki.

Neusa e Daniel Kakinoki.

Beatriz Mie Uchimura e Eduardo Kashimata.

Eliana Eri Ikoma e Leika Yatsunami.

A Kibô-No-Iê realizou na
segunda feira o Tradicio-

nal Chá da tarde no
Terraço Itália. O divertido
evento reuniu centenas de
pessoas, que puderam se

divertir muito, degustar um
delicioso chá e apreciar

uma bela vista.

Sentadas: Hiroko Shimizu, Consulesa Eiko Obe, em
pé: Anália Kita e Taeko Ohara.

Jairo Uemura e Cecília Takahashi.

O Restaurante Shintori realizou na segunda feira um evento
especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.
Durante o evento, a empresária Celina Ferreira recebeu uma
homenagem de muitas amigas e de todas as mulheres que esta-
vam presentes no evento. O evento contou também com a pa-
lestra sobre comportamento com Fabio Arruda.

Nancy Saeki, Fabio Arruda e Celina Ferreira.

Consulesa Eiko Obe, Nilce Sakata e Carla

Mary Hirai, Helena Kato e Ana Hirose.

Karina Nakahara, o médico Malcon Montgomery e sua namorada
a atriz Carla Regina.

Celina Ferreira, Karina Nakahara e Amaury Jr.

A cantora Rosemary e Midori Kobayashi.

Marina de Sabrit e Alice Carta.

A Abeuni comemorou no
domingo seu 25º aniversário.

A entidade, que tem como
objetivo ajudar comunidades
carentes através de diversos

tipos de atendimento, fez,
durante o evento, uma

retrospectiva da sua história
e seus integrantes e

voluntários pretendem a cada
dia ajudar mais pessoas. O

evento comemorativo
aconteceu no Hokkaido

Kenjinkai. Fernado Fujisawa, Kuis Rogerio Nakachima e Teresa Nakachima.

Marcelo Shiraishi e Ricardo Nishimura. Cintia Yabuta e Tatiana Assao.



São Paulo, 13 de março de 2009 JORNAL NIPPAK 3

CRISE NO JAPÃO/DEKASSEGUIS

Dekasseguis devem buscar oportunidades
no interior do Brasil, diz Alexandre Uehara
Em função da crise eco-

nômica atual a empre-
gabilidade dos dekasse-

guis no Japão está comprome-
tida neste momento, e sua re-
cuperação pode ser dificulta-
da no futuro por causa da ten-
dência das empresas japone-
sas reduzirem os custos e a
utilização da mão-de-obra dos
asiáticos, que é mais barata do
que a dos brasileiros. A análi-
se é do professor de relações
internacionais das Faculdades
Integradas Rio Branco, em
São Paulo, Alexandre Ratsuo
Uehara. Ele observa que me-
didas paliativas para contornar
momentaneamente o proble-
ma, como por exemplo, algu-
mas ações de ajuda ao desem-
prego ou sociais, estão sendo
tomadas no Japão para tentar
auxiliar os desempregados.
“Eu creio que neste momento
é difícil pensar numa solução”,
ressalta.

O professor alerta que, para
o dekassegui desempregado é
mais barato viver no Brasil do
que no Japão devido o alto cus-
to de vida japonês. Para ele é
importante que os dekasseguis
busquem oportunidades no in-
terior do Brasil. “Há áreas
fora das regiões tradicionais
que são as capitais que podem
proporcionar oportunidades de
crescimento econômico. No
entanto, muitas vezes os de-
kasseguis se dispõem a viajar
a um lugar distante como o

taxa de natalidade japonesa,
continuará havendo algum es-
paço para que trabalhadores
nipo-brasileiros consigam ofe-
recer sua mão-de-obra no Ja-
pão. Não terá mais o perfil do
passado, pois não se vislumbra
um novo ciclo de grande cres-
cimento econômico no país e,
além disso, haverá a concor-
rência dos trabalhadores da
Ásia”, explica.

Com a crise econômica afe-
tando os dekasseguis no Japão
o professor também constatou
que a comunidade Nikkei no
Brasil tem assistido os vários
trabalhadores que regressam
do arquipélago. Para o profes-
sor o desafio agora é conse-
guir a reinserção desses nipo-
brasileiros no mercado de tra-
balho, o que não será fácil nem
econômica nem socialmente.
Alexandre Uehara crê que
nesta época de maior dificulda-
de de emprego é importante
que os nipo-brasileiros conhe-
çam seus direitos, uma vez que
enquanto recebiam seus salá-
rios, não havia a preocupação
em conhecer os benefícios que
tinham direito em maiores de-
talhes. “É importante lembrar
que a legislação japonesa é dis-
tinta da brasileira e tem meno-
res proteções e benefícios. Tal-
vez isso possa causar alguns
problemas, pois em alguns ca-
sos há demandas que são pos-
síveis no Brasil, mas não no
Japão”, esclarece.

Previsões – O professor das
Faculdades Integradas Rio
Branco salienta que as avalia-
ções estão cada vez mais pes-
simistas, alimentadas pelas si-
tuações e resultados divulga-
dos pelas empresas. De acor-
do com o catedrático neste
momento os sinais econômicos
apontam que é improvável que
o mundo veja uma recupera-
ção ainda em 2009. “Caso as
medidas que vem sendo
adotadas pelos diversos gover-
nos comecem a surtir resulta-
dos, espera-se, pelo menos,
que se consiga interromper a
tendência de resultados nega-
tivos que estamos vendo. Se
isso acontecer ainda este ano,
há expectativas de que haja
um início de retomada do di-
namismo econômico no ano
que vem”, calcula.

Alexandre Uehara crê que
do ponto negativo dos dekas-
seguis existem muitos que tra-
balharam no Japão, e mesmo
que tenham uma profissão com
ou sem formação universitária,
o distanciamento gera uma
desatualização da atividade
profissional que implica em
menor capacidade competitiva
no mercado de trabalho brasi-
leiro.

O professor sustenta que é
necessário que os nipo-brasi-
leiros tenham consciência que
há um período de readaptação
no Brasil e, eventualmente,
também de preparação para

concorrer no mercado de tra-
balho. “O aspecto positivo é
que a experiência no Japão é
um diferencial que deve ser
valorizado pelos dekasseguis
regressados. Essa experiência
pode ser um trunfo que faça
com que os trabalhadores con-
quistem um emprego”, asse-
gura. (10)

Ainda com relação ao re-
trocesso econômico mundial,
na opinião do professor já há
reflexos claros sobre a econo-
mia brasileira, já que muitas
empresas têm sofrido os im-
pactos, principalmente as que
têm parte do faturamento de-
corrente das exportações. Um
exemplo é o caso recente das
demissões da Empresa Brasi-
leira de Aeronáutica (Embra-
er), que depende muito do
mercado internacional.

Alexandre Uehara adverte
ainda que com a diminuição
das exportações e a continui-
dade das demissões, haverá
uma disseminação do quadro
negativo sobre o restante da
economia. “A redução das ex-
portações conduz a uma me-
nor demanda interna de seg-
mentos correlacionados, enfra-
quecendo a produção domés-
tica e conseqüentemente me-
nor crescimento da economia.
Com menos emprego, há me-
nos consumo, e contribuindo
também para desaquecer a
economia nacional”, afirma.

(Afonso José de Sousa)

Japão ou outros países, mas
não querem ir, por exemplo,
para o interior de São Paulo.
Penso que isso deveria mu-
dar”, defende.

Retorno – Alexandre Ueha-
ra crê que entre 10% e 15%
dos nipo-brasileiros que estão
no Japão poderão retornar
para o Brasil ainda este ano.
Para o professor tendo como
cenário uma recuperação so-
mente a partir de 2010, ficar
no Japão sem emprego signi-
fica gastar o dinheiro acumu-
lado para quem conseguiu fa-

zer poupança. “Para quem não
tem poupança à dificuldade é
ainda maior”, avalia.

Para o catedrático o movi-
mento deve seguir uma ten-
dência de redução-estagna-
ção. Redução num primeiro
momento por causa da crise
econômica, que tem perspec-
tiva de normalização das con-
dições financeiras a médio pra-
zo. Segundo Alexandre Ueha-
ra há a tendência de que os
dekasseguis que se mantive-
rem empregados até o próxi-
mo ano, continuarem no Ja-
pão. “Após isso, com a baixa

“Para o dekassegui desempregado sai mais barato viver no Brasil”

ARQUIVO

CRISE NO JAPÃO/DEKASSEGUIS

Carlos Zaha: “Nossa preocupação é com os filhos que não falam português”
“O movimento dekassegui

criou muitas oportunidades
para quem soube aproveitar,
mas agora o seu futuro pare-
ce incerto, como é duvidoso
também o destino da economia
japonesa. Os dekasseguis fo-
ram iludidos no Japão de que
o trabalho braçal não necessi-
taria da proficiência da língua
japonesa, questão essa que
veio a tona agora. Os nipo-bra-
sileiros estão sendo vítimas de
um sistema de contratação
baseado em empreiteiras que
priorizou a produção em bene-
fício das grandes empresas de
manufatura, que usam o siste-
ma Just in Time de estoque
zero, usado em abundância por
empresas como do grupo To-
yota”.

Foi com a declaração, via
e-mail ao Jornal Nippak, que
o presidente da Associação
Brasil Fureai (criada em no-
vembro de 2008 para comba-
ter a crise do desemprego no
Japão), Carlos Zaha, classifi-
cou a situação difícil enfrenta-
da pelos dekasseguis no arqui-
pélago, provocada pela crise
econômica japonesa. O diri-
gente afirma que a recessão
pegou todos de surpresa, inclu-
sive os nipo-brasileiros que não
tinham economias guardadas,
e uma parcela que estava aco-
modada pensando que nunca
faltaria trabalho no país. De
acordo com dados cadastrais
da entidade, menos de 1% dos
brasileiros dominam a língua
japonesa em nível de leitura e
escrita. “Todo mundo sabe que
um trabalhador analfabeto não
(SIC) têm poucas chances no
mercado de trabalho formal no
Brasil e nos outros países do
mundo. A língua agora é ne-
cessária por causa da exigên-
cia do mercado de trabalho”,
alerta o empresário nikkei da
segunda geração.

Dois outros fatores preocu-
pam Carlos Zaha, à volta dos
dekasseguis para o Brasil e a
educação dos filhos afetada
pela recessão japonesa. Depois
de muito tempo, a crise que pre-

terceirizados e foram se aco-
modando sob o guarda chuva
das empreiteiras que não exi-
giam o conhecimento do japo-
nês”, completa.

Carlos Zaha acredita que o
governo japonês tem uma par-
cela maior de culpa por ceder
as demandas das grandes em-
presas sem criar uma rede de
proteção social específica para
os estrangeiros. Outro fator
grave são itens como o acor-
do previdenciário entre o Bra-
sil e Japão que ficaram mer-
gulhados nas sombras e ape-
nas agora, depois de 20 anos,
é que vieram a tona. “Se o
governo tivesse pensado nisso
no início do movimento dekas-
segui, muitos brasileiros já po-
deriam voltar para a terra na-
tal com a sua aposentadoria.
Na realidade a maioria não
contribuiu no Japão e muito
menos no Brasil”, Analisa.

O presidente da Brasil
Fureai confirma ainda que exis-
te uma demanda de trabalho no
arquipélago, muitas vagas nas
agências públicas do Hello
Work podem ser consultadas
via internet ou mesmo no site
da entidade. De acordo com
ele o principal problema é que
o perfil do trabalhador exigido
hoje não é o do operário braçal
sem qualificação, mas sim o do
setor de serviços onde à fluên-
cia verbal e a escrita japonesa
são necessárias. “Para os bra-
sileiros que ainda quiserem fi-
car aqui o conhecimento da lín-
gua vai ser o diferencial, mas
aprender corretamente uma lín-
gua estrangeira na fase adulta
vai depender do nível cultural e
educacional da pessoa. Muitos
não vão conseguir atingir o mí-
nimo necessário e ficarão na
indigência. Para essas pessoas
só vai restar a ajuda social do
governo japonês ou a repatria-
ção para o Brasil, bancada por
enquanto pelo governo brasilei-
ro”, destaca.

Carlos Zaha explica que a
‘empreitagem’ também faz
parte da filosofia, visto que
quando o ‘estoque’ de funcio-

nários efetivos fica baixo, ser-
ve apenas para manter o míni-
mo de operabilidade da fábri-
ca que tem a produção tocada
por trabalhadores terceirizados
das empreiteiras. “Se a produ-
ção de repente subir, emite-se
uma ordem de contratação
para uma empreiteira colocar
um operário, como se uma or-
dem de fabricação instantânea
fosse emitida para abastecer
uma linha de montagem. Isso
agradava os brasileiros e as
empresas enquanto havia pro-
dução, agora com a recessão,
isso só beneficia as empresas
que não tem que arcar com os
custos da demissão de um fun-
cionário efetivo como indeni-
zações e bônus”, esclarece.

Associação Brasil Fureai –
Criada em novembro de 2008
para combater a crise do de-
semprego no arquipélago a As-
sociação Brasil Fureai é pre-
sidida pelo empresário Carlos
Zaha. Sem fins lucrativos a
entidade atua em Hamamatsu,
Kikugawa e Iwata é tocada por
uma rede de voluntários. O di-
rigente está no Japão há 19
anos e também é proprietário
da web radio Fenix
(www.radiophoenix.jp). Ele foi
para o Japão para inicialmen-
te trabalhar como soldador;
mas após aprender a língua ja-
ponesa que desconhecia, foi
trabalhar como responsável
em campos de golf coorde-
nando o trabalho das Caddyes
– carregadoras de tacos de
golf. Em 2005 criou a web rá-
dio Phoenix, emissora essa que
tem um estúdio em São Paulo
onde é transmitida parte da
programação. O estúdio fica
no bairro da Consolação, em
São Paulo, no prédio da GTEC.
Carlos não tem formação uni-
versitária.

(Afonso José de Sousa)

judica os nipo-brasileiros, ape-
nas agora está aparecendo na
mídia brasileira. “A nossa pre-
ocupação não é com os nipo-
brasileiros que estão no Japão,
mas com as famílias que estão
retornando para o Brasil e que
depois de dez ou 18 anos levam
seus filhos que já não falam
mais português. A questão das
crianças” retornadas “é o que
nos preocupa”, garante.

Carlos Zaha confirma o
prognóstico divulgado em re-
portagem publicada em uma
revista de grande circulação
no Brasil de que o Japão é o
país mais prejudicado pela cri-
se mundial, mais ainda do que
os Estados Unidos e a Euro-
pa. Ao analisar a economia ja-
ponesa, ele prevê que as finan-
ças voltarão aos eixos, mas
que poderão enfrentar quase
dois anos de depressão. “Ape-
sar de ser a segunda econo-
mia mundial, o mercado inter-
no japonês não tem demanda
para os seus produtos manu-
faturados, tudo vai ficar na
dependência dos outros paises.
Mesmo que eles melhorem as
suas economias, ainda vai ter
um tempo para que o resulta-
do apareça no Japão, estima-

mos que somente no final de
2010 haja melhorias”, avalia.

Medidas japonesas – Das
medidas adotadas pelo gover-
no japonês para ajudar os de-
kasseguis, Carlos Zaha ante-
cipa que se deve separar o
governo japonês nos níveis
nacional, provincial e munici-
pal. A maioria das iniciativas
está partindo de municípios
como Hamamatsu que está
disponibilizando moradias pú-
blicas para desempregados,
frentes de emergência e ajuda
de sobrevivência concedida
para os desvalidos. Também
estão sendo contratados mais
tradutores e intérpretes para
atender a demanda da migra-
ção das crianças das escolas
brasileiras para as escolas pú-
blicas japonesas na tentativa
de resolver esse problema.

A nível provincial, também
estão sendo disponibilizadas
moradias públicas e trabalhos
de emergência, mas com ofer-
tas mais baixas em relação ao
nível municipal. No âmbito na-
cional, o comitê governamen-
tal sugeriu várias medidas prá-
ticas que ainda não aparece-
ram, por causa da inércia e de

alguns problemas do governo
Taro Aso (vide caso do minis-
tro embriagado).

De emprego formal a tapa
buraco – Para Carlos Zaha
somente agora os brasileiros
aprenderam que o sistema de
‘empreitagem’ de mão-de-
obra, por exemplo, não tem
segurança social, porque mui-
tos não têm seguro desempre-
go e só souberam dessa situa-
ção ao receber a carta de de-
missão. “Como se diz no Bra-
sil só agora caiu à ficha de que
o emprego na realidade não
era um emprego formal, mas
um tapa buraco que foi sendo
levado por quase 20 anos”,
ressalta o presidente da asso-
ciação ao afirmar que o gran-
de problema é que muitos bra-
sileiros fizeram planos de não
voltar mais para o Brasil. Isso
porque alguns compraram ca-
sas no Japão, já que muitos vi-
ajaram para a terra natal com
a esperança de montar negó-
cios que mais tarde fracassa-
vam, restando a volta ao Ja-
pão para trabalhar, o que acha-
vam que nunca ia faltar. “Na
volta eles entravam no mesmo
sistema de empregos

Para o presidente da Brasil Fureai, “o problema é que muitos brasileiros fizeram planos de não voltar”

DIVULGAÇÃO
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O deputado federal William
Woo (PSDB-SP), encontrou-
se no dia 5 de março com o
Ministro do Trabalho e Empre-
go, Carlos Lupi, quando con-
versaram sobre a situação dos
dekasseguis no Japão. Duran-
te a conversa que aconteceu
nos corredores da Câmara dos
Deputados, em Brasília,

Dekasseguis é tema de conversa entre
William Woo e Carlos Lupi

O deputado federal William Woo informou o ministro sobre sua viagem ao Japão

DIVULGAÇÃO

William Woo, informou o minis-
tro que viajaria este mês em
missão ao Japão, para acom-
panhar a situação real dos mi-
lhares de trabalhadores nipo-
brasileiros que estão perdendo
os empregos naquele país.

O ministro Carlos Lupi de-
clarou que o Brasil está atento
aos problemas enfrentados

pelos dekasseguis e que o go-
verno federal, por meio do mi-
nistério, tem a intenção de ins-
talar, no Japão, uma Casa do
Trabalhador, cuja missão é
apoiar o trabalhador com vista
à sua inserção, reinserção ou
permanência no mercado de
trabalho em condições dignas
e socialmente justa.

CRISE NO JAPÃO/DEKASSEGUIS

Walter Ihoshi e William Woo têm
encontros com autoridades locais

Osdeputados federais
Walter Ihoshi (DEM-
SP), presidente do

Grupo Parlamentar Brasil-Ja-
pão (GPBJ), e William Woo,
vice-líder do PSDB na Câma-
ra dos Deputados, embarca-
ram no dia 12 de março (quin-
ta-feira), em missão oficial ao
Japão onde vão cumprir uma
série de compromissos para
discutir medidas e soluções que
atenuem os problemas enfren-
tados pelos dekasseguis resi-
dentes no arquipélago, em de-
corrência da crise econômica
japonesa e mundial.

Estão previstas duas audi-
ências nos dias 16 e 17 com o
primeiro-ministro japonês,
Taro Aso, com a participação
de outros ministros, como a
ministra de Planejamento
Populacional, Yuko Obuchi e o
Ministro da Educação, Ryu
Shionoya. A viagem que terá
cinco dias de duração tem o
apoio do presidente da Câma-
ra, deputado federal Michel
Temer (PMDB-SP).

Além de verificar a situa-
ção atual e as condições dos
nipo-brasileiros os parlamenta-
res nikkeis também vão apoi-
ar os patrícios que passam por
dificuldades de sobrevivência.
No país outros compromissos
estão programados, ainda no
dia 16 o Grupo Parlamentar Ja-
pão-Brasil (do Deputado
Osamu Fujimura e outros) está
organizando um jantar para a
comitiva brasileira às 19 horas,
com a participação dos depu-
tados federais Takeo Kawa-
mura, Secretário Geral do Gru-
po e Ministro-Chefe do Gabi-
nete do Primeiro Ministro; de
Shinsuke Okuno e Hideo
Hiraoka.

No dia 17 Hitoshi Kimura,
ex-Vice-Ministro Parlamentar
dos Negócios Estrangeiros do
Japão oferecerá um jantar para
a comitiva. Já as visitas às ci-
dades de Nagoya, na provín-
cia de Aichi, e Hamamatsu
(cidades que concentram a
maior quantidade de nipo-bra-
sileiros no país), em Shizuoka,
estão programadas para os
dias 18 e 19. O retorno de
Walter Ihoshi e William Woo
ao Brasil acontecerá no dia 20
de março.

Para Walter Ihoshi, a via-
gem será fundamental para
ajudar os dekasseguis. “Os
brasileiros residentes no Japão
estão sofrendo demissões em
massa e passando por dificul-
dades de toda natureza. Cri-
anças estão sendo tiradas das
escolas, famílias estão perden-
do moradia, e milhares de tra-
balhadores têm gastado suas
economias - feitas durante
meses, e até anos - para so-

seu país. Então com isso deve
trazer (SIC) o retorno migrató-
rio”, analisou ele ao afirmar que
é difícil calcular uma quantida-
de de nipo-brasileiros que de-
vem voltar para o Brasil, mas
arriscou. “Até o momento ape-
nas dois brasileiros pediram aju-
da à embaixada do Brasil no
Japão. Temos que ver a recu-
peração, tivemos anúncios bai-
xos, por exemplo, Taiwan mos-
trou um decréscimo maior em
toda Ásia, se esse quadro con-
tinuar eu acho que mais de 150
mil devem retornar ao Brasil”,
avaliou.

Fenômeno Dekassegui –
De acordo com o Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae),
existem 1,4 milhão de dekas-
seguis no Brasil atualmente.
Segundo dados do governo do
Japão, estima-se que anual-
mente entram no Japão 79 mil
nipo-brasileiros, enquanto que
76 mil retornam ao Brasil. Ava-
lia-se ainda que os nipo-brasi-
leiros que estão a trabalho no
país movimentam cerca de 3,4
bilhões de dólares/ano no ar-
quipélago, só em consumo.

Os brasileiros representam
o terceiro maior contingente
imigrante no Japão, perdendo
apenas para os chineses e co-
reanos. A maioria é operário de
multinacionais localizadas em
grandes centros como Nagoya,
Hamamatsu e Oizumi. Muitos
dekasseguis voltam e montam
negócios próprios no Brasil que
detém a maior concentração de
descendentes japoneses fora
do Japão.

breviver ou voltar ao Brasil.
Eles estão interrompendo seus
objetivos contra a vontade, e
nós, parlamentares, não que-
remos mais que isso aconte-
ça. Por isso, lutaremos incan-
savelmente por projetos con-
cretos que garantam o mínimo
de segurança aos brasileiros”,
salienta Ihoshi.

Além de trabalhar pelos
brasileiros que estão no Japão,
Walter Ihoshi ainda tem como
meta desenvolver ações em
parceria com prefeituras e o
governo para amparar os de-
kasseguis que estão retornan-
do ao Brasil. “É de extrema
importância que o Brasil se
prepare para acolher esses ci-
dadãos, que precisarão se
recolocar no mercado de tra-
balho. Temos que qualificar
essas pessoas; criar postos de
trabalho e orientá-las para que
consigam se firmar e ter su-
cesso nesta nova empreitada,
seja como funcionário de uma
empresa ou como empreende-
dor”, finaliza Ihoshi.

William Woo – De acordo com
William Woo, que recentemen-
te foi nomeado vice-presidente
da Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime
Organizado, vários parlamenta-
res queriam participar da comi-
tiva, mas explicou que a viagem
não aconteceu antes porque
dependia das eleições das co-
missões permanentes na Câ-
mara. Ele acrescentou que se-
gundo informações do consu-
lado, a maioria dos nipo-brasi-
leiros “não” está tendo dificul-
dades de retorno, querem dei-
xar a crise passar e ver se con-
seguem oportunidades no Ja-
pão. “Temos que cobrar do go-
verno brasileiro aqui, a forma
como podemos ajudar os nipo-
brasileiros que querem retornar
e também ter uma oportunida-
de aqui no Brasil”, esclareceu.

Para William Woo a crise
‘com toda certeza vai afetar o
movimento dekassegui’. “Se
você passa por um momento de
dificuldade, percebe que é me-
lhor estar próximo de casa e do

Para Ihoshi, viagem será fundamental para ajudar dekasseguis

DIVULGAÇÃO

O Conselho de Emergên-
cia Brasil de Hamamatsu, um
grupo de japoneses liderado
pelo professor Kazunori
Matsui, entregou no dia 26 de
fevereiro na prefeitura de Ha-
mamatsu doações em dinhei-
ro para quatro famílias brasi-
leiras na cidade. O dinheiro
será usado para pagamentos
de contas atrasadas como alu-
guéis, contas de água e luz das
famílias necessitadas. As qua-
tro famílias receberam 50 mil
ienes cada uma.

O dinheiro é procedente da
campanha de recolhimento de
donativos iniciada há uma se-
mana sendo arrecadados mais
de 900 mil ienes. A previsão é
arrecadar um milhão de yen
até o final de março. Todos os
doadores são japoneses, um

CRISE NO JAPÃO/DEKASSEGUIS

Famílias brasileiras recebem doação em dinheiro do
Conselho de Emergência Brasil de Hamamatsu

cia de Hamamatsu foi entre-
gue na sede da Brasil Fureai
por Kazunori Tanaka. A enti-
dade está entrando em conta-
to com os cadastrados para
verificar a necessidade da aju-
da para outras famílias que
não precisam ser necessaria-
mente de Hamamatsu.

Eletrodomésticos – Uma
empreiteira da região de Tokai
doou eletrodomésticos semi-no-
vos para famílias que ocuparam
moradias de emergência dos
danchis das províncias e muni-
cípios. São geladeiras, máquinas
de lavar roupa e fogões. Os in-
teressados devem estar cadas-
trados no site da Brasil Fureai e
enviar um e-mail para a entida-
de informando o tipo de
eletrodoméstico desejado.

doador individual contribui
com 300 mil yen. Muito pro-
vavelmente as doações exce-
derão o objetivo.

Todo o dinheiro arrecada-
do será distribuído para famíli-
as necessitadas que ainda não

receberam nenhum tipo de aju-
da A Brasil Fureai vai ajudar o
Conselho de Emergência na
triagem e nas entrevistas das
famílias que pediram ajuda.

A quarta doação de 50 mil
Yen do Conselho de Emergên-

DIVULGAÇÃO

Todo dinheiro arrecadado será distribuído entre as famílias

O consulado geral de Ha-
mamatsu no Japão já tem um
local definido. O local é o
Kyodo Biru localizado em
frente da prefeitura central de
Hamamatsu. O consulado
ocupará o primeiro andar e
outro andar superior ainda não

DIPLOMACIA

Definido o local do novo
consulado de Hamamatsu

revelado. Cerca de 15 funcio-
nários trabalharão no posto
consular. A abertura para o
público está prevista para o
início de abril, segundo o jor-
nal Shizuoka Shimbun. O con-
trato de locação será assinado
daqui a duas semanas.

PROJETOS COMUNITÁRIOS

Governo japonês entrega
equipamento para Afruser

Murilo Coimbra (assessor parlamentar do deputado federal Alex
Canziani), Livaldo Gemin, Luiz Nishimori, cônsul geral Sato,
Devanir Martinelli e Sílvio Nakamura (a partir da esquerda)

Na quinta-feira passada
(dia 5), o Governo Japonês fez
a entrega oficial de uma câ-
mara fria para tratamento de
vernalização de bulbilhos de
alho e de outras hortaliças e
frutas para a Associação de
Hortifruticultores de Santo
Antônio do Paraíso e Região
– Afruser do município de San-
to Antônio do Paraíso do Es-
tado do Paraná. A câmara fria
foi adquirida com o recurso de
US$ 49.769,00 doados pelo
Governo Japonês através do
Consulado Geral do Japão em
Curitiba de acordo com o con-
vênio firmado entre a Associ-
ação e o Consulado do Japão
em 31 de outubro do ano pas-
sado.

 A entrega da câmara fria
foi realizada no terreno da As-
sociação em Santo Antônio do
Paraíso com a presença do
cônsul geral do Japão em Cu-
ritiba, Soichi Sato; do deputa-
do estadual Luiz Nishimori; do
prefeito municipal de Santo
Antonio Paraíso, Devanir
Martinelli; do prefeito Munici-
pal de Congonhinhas, Luciano
Merhy; do secretário da Fede-
ração da Agricultura do Esta-
do do Paraná, Livaldo Gemin;
e do presidente da associação
Sílvio Shigueyuki Nakamura,
além de representantes da co-
munidade nipo-brasileira da
região entre cerca de 100 pre-
sentes.

 A associação, desde a sua
fundação em 1996, sempre
tem se empenhado para culti-
var hortaliças e frutas por lon-
gos anos, unindo pequenos e
médios produtores e gerando
empregos na região, porém não
tem conseguido reduzir o cus-
to de produção devido à falta
de uma própria câmara fria.

O cônsul geral do Japão,
Soichi Sato, manifestando a
sua satisfação em contribuir na
redução do custo de produção
e o seu desejo pela prosperi-
dade da Associação, explicou
que esta doação foi realizada
pelo programa APC (Assistên-
cia a Projetos Comunitários) do
Governo Japonês, que promo-
ve auxílio no campo sócio-eco-
nômico aos países em desen-

volvimento, por meio de ações
nas áreas de educação bási-
ca, capacitação profissional,
saúde e bem-estar social,
cujos recursos provêm dos
impostos pagos pelo povo ja-
ponês.

O prefeito de Santo Antô-
nio do Paraíso, Devanir
Martinelli, cumprimentou os
presentes “em nome dos mo-
radores do município de Santo
Antônio do Paraíso” e agrade-
ceu ao Consulado e o Gover-
no Japonês,  “que correspon-
deram à necessidade da As-
sociação de Hortifruticultores
de Santo Antônio do Paraíso e
Região”. “É uma honra ao nos-
so município receber esta do-
ação do Governo Japonês.
Temos a certeza de que a câ-
mara fria adquirida com o re-
curso doado contribuirá signi-
ficativamente na prosperidade
da agricultura do município”,
destacou.

Carta – Já o presidente da
associação, Sílvio Nakamura,
disse que a própria câmara
fria, cuja aquisição era o so-
nho dos associados por longos
anos, possibilitará uma melhor
produtividade, ainda prometen-
do o aumento da produção e a
geração de mais empregos na
região.

O diretor secretário da Fe-
deração da Agricultura do Es-
tado do Paraná, Livaldo
Gemin, explicou que a doação
é importante para os agricul-
tores do estado do Paraná in-
teiro,” sendo o modelo de as-
sociação bem organizada pe-
los associados diligentes que
consegue grande ajuda do ex-
terior”.

 Na cerimônia, o prefeito
Martinelli entregou ao cônsul
carta de agradecimento do
município e, no encerramento,
Soichi Sato e o presidente da
Afruser descerraram a placa
de agradecimento ao Governo
Japonês.

DIVULGAÇÃO
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CIDADES/SALTO

Pós-Centenário, Anibras
pretende “remar contra a  maré”

Fomentar a integração
dos povos; promover e
divulgar a cultura japo-

nesa; promover atividades cul-
turais, educacionais, profissio-
nais, esportivas, sociais, bene-
ficentes e filantrópicas e fo-
mentar a integração com enti-
dades afins são os princípios
que norteiam a Anibras (As-
sociação Nipo-Brasileira de
Salto), entidade fundada ofici-
almente no último dia 4, quan-
do também foi eleita a primei-
ra diretoria da recém-criada
entidade, conforme antecipou
na semana passada matéria
publicada com exclusividade
pelo Jornal Nippak.

Terceira entidade nikkei
fundada pós-Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil
– a primeira foi a Associação
Nipo-Brasileira de Roraima (a
primeira e única associação
nipo-brasileira associada ao
Bunkyo [Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social] do Hemisfé-
rio Norte), e a segunda a As-
sociação Cultural Nipo-Brasi-
leira de Pariquera-Açu, no Vale
do Ribeira – a Anibras terá à
frente o ex-vereador Cláudio
Terasaka.

“Foi uma gestação de apro-
ximadamente 15 anos. Salto
não tinha uma comunidade ofi-
cial e sempre que se referiam
à comunidade, a referência
eram quatro ou cinco pessoas
da comunidade que a repre-
sentava”, esclarece Teresaka,
referindo-se ao presidente da
Associação Comercial de Sal-
to, Paulo Takeyama, Takuo
Sakagami, Sergio Suda e
Toshio Sassaki (já falecido),
além dele próprio.

Natural de Lucélia (SP),
Terasaka passou por Barueri e
Sorocaba – onde se formou em
Medicina – até fixar residência
em Salto, em 1977, então com
27 anos. Foi candidato a pre-
feito e vereador por três legis-
laturas, sendo duas consecuti-
vas (de 2000 a 2008).  “Sentía-
mos que a comunidade de Sal-
to precisava de uma entidade

A diretoria da Anibras tem a seguinte composição
Presidente: Claudio M. Terasaka (Médico Pediatra)
Vice-Presidente: Oscar Sakanoue (Engenheiro Civil)
Secretária: Rosane Kurosawa (Professora Universitária)
Vice-Secretária: Helena Okumura (Comerciante)
Tesoureiro: Helio Yakeshi Yokobatake (Químico)
Vice-Tesoureiro: Moacir Moriya (Comerciante)

que a representasse e por essa
minha identificação me chama-
ram para ser o pai da criança”,
observa Terasaka, revelando
que o sumô foi um dos carros-
chefes para a criação da
Anibras. E por deter o “know-
how”, receberá um carinho es-
pecial da Anibras. “A partici-
pação do sumô na entidade será
automática”, afirma, acrescen-
tando que até 2008 a milenar
arte marcial japonesa era a úni-
ca atividade com o crivo da co-
munidade. Por ocasião do Cen-
tenário da Imigração japonesa
no Brasil, Terasaka, então ve-
reador, instituiu o Dia Munici-
pal da Imigração Japonesa,
cuja comemoração coincide
com o aniversário de emanci-
pação política de Salto.

“Fizemos vários encontros
com a comunidade e com a
comemoração do Centenário
da Imigração Japonesa, no
ano passado, quando ainda era
vereador, não poderíamos dei-
xar passar em branco esta
data. Assim, mobilizamos toda
a comunidade e foi uma festa
memorável, com o reconheci-
mento de toda sociedade
saltense”, conta Terasaka,

lembrando que Salto conta
atualmente com cerca de 70
famílias nipo-brasileiras. “Foi
justamente em função desta
festa que no último dia 6 rece-
bemos o troféu de mérito do
jornal Taperá [jornal local], já
como presidente da Anibras”,
conta.

Modernidade – Apesar de
nova, a Anibras já nasce “am-
biciosa”. A ideia é remar con-
tra a maré, ou seja, o esvazia-
mento das entidades nikkeis
tradicionais. Para isso,
Terasaka adota o discurso da
modernidade. “Optamos por
adotar o modelo do Rotary,
com uma diretoria mista, for-
mada por homens e mulheres,
para que todos estejam com-
prometidos com o desenvolvi-
mento da entidade”, explica o
presidente, lembrando que
também é um rotariano.

“Hoje, para que uma enti-
dade dê certo é preciso inven-
tar. Não nos importamos em
nos apropriarmos de idéias que
deram certo em outras entida-
des ou clubes e usá-las na
Anibras. Nosso modelo será
diferente porque estamos visi-
tando e ouvindo entidades tra-
dicionais, não só as nikkeis, que
tem os mesmos desafios. A
proposta é pegar o que deu
certo e tentar corrigir o que
saiu errado para servirmos de
modelo futuramente”, afirma
Terasaka.

Além da participação femi-

nina na diretoria, a Anibras já
nasce com um presidente
nissei. “O pessoal da velha
guarda pediu para que eu as-
sumisse este desafio”, ressal-
ta Terasaka, explicando que
pretende atrair também a par-
ticipação de jovens e crianças
através do estímulo de inter-
câmbios nas esferas munici-
pais e internacionais. “Uma
das razões do esvaziamento
das entidades nikkeis é a con-
corrência que elas sofrem com
as baladas dos jovens. A ideia
é fazer com que os jovens con-
tinuem freqüentando as bala-
das, mas que também tenham
interesse em participar das
nossas atividades”, comenta
Terasaka que além dos inter-
câmbios pretende estimular a
participação dos jovens atra-
vés de cursos e de workshops
“com profissionais de peso de
diversas áreas”.

“Estamos consciente de
nossas dificuldades e dos de-
safios que teremos pela fren-
te. Queremos divulgar a
Anibras como um nome forte
institucionalmente. Para isso,
estamos recebendo o apoio de
todas as famílias nikkeis de
Salto, que estão abraçando
essa ideia”, conta Terasaka.

Por enquanto, a Anibras ain-
da não possui sede própria.
Informações e contato podem
ser feitos com o próprio Cláu-
dio Terasaka pelo telefone: 11/
9989-0826.

(Aldo Shiguti)

JORNAL TAPERÁ

A área de reser-
va ambiental do
Parque do Japão,
em Maringá (PR),
passa a contar com
mais 700 árvores
nativas. Os pés de
ipê, cerejeira,
canafístula, pau
d’alho e sibipiruna
foram plantadas no
último dia 6 por 50
estudantes, entre
calouros e vetera-
nos dos cursos de
Agronomia e
Zootecnica da Uni-
versidade Estadual
de Maringá
(UEM).

A iniciativa dos
centros acadêmi-
cos dos cursos da
área de ciências
agrárias ganhou
apoio da Prefeitura
de Maringá e do Instituto Am-
biental do Paraná, que forne-
ceu as mudas. Segundo os or-
ganizadores, o “trote ecológi-
co” teve a finalidade de inte-
grar e humanizar o contato
entre calouros e veteranos da
UEM de forma adversa aos

métodos de trotes convencio-
nais.

O Parque do Japão, em
Maringá, teve uma das etapas
inaugurada em junho do ano
passado com a presença do
príncipe Naruhito, em come-
moração aos 100 anos de imi-

CIDADES/MARINGÁ

Estudantes da UEM plantam árvores nativas no Parque do Japão
DIVULGAÇÃO

Estudantes plantaram 700 mudas no Parque

gração japonesa no Brasil. O
complexo turístico, cultural e
esportivo está localizado entre
o Parque Itaipu e o Jardim In-
dustrial, na zona sul da cidade,
próximo à saída para Campo
Mourão.

Com o terreno dimensiona-
do em cinco diferentes relevos,
o parque acomoda também as
instalações de um ginásio de
artes marciais com estilo ar-
quitetônico contemporâneo ja-
ponês que já está com a obra
concluída. O amplo ginásio in-
tegrará um centro de excelên-
cia em Judô e Taekwondo,
complementando o conjunto de
obras do complexo esportivo
da Vila Olímpica.

Também já está terminada
a construção do centro admi-
nistrativo, a Casa de Chá, o lago
com carpas japonesas e o qui-
osque. O jardim japonês está
todo gramado e ganha ilumi-
nação em seus caminhos.

Também já está concluída
a ilha que comporá o cenário
do segundo lago.

 Entre outras obras previs-
tas para o local está a cons-
trução de um teatro para mais
de 500 lugares, uma sala de

eventos regionais e um restau-
rante típico japonês.

O Centro Cultural – espa-
ço destinado à arte e cultura
no parque – e a sala de even-
tos terão a finalidade de expor
atividades culturais regionais,
como apresentações de dan-
ça, música, aulas de artesana-
to, a tradicional arte do Ikeba-
na, origami e ensino da língua
japonesa.

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Seinen do Akimatsuri realiza
1ª Festa de Sorvete

Seinenkai (grupo de jovens)
da 24ª Festa do Outono (Aki-
matsuri), organizada pelo Bun-
kyo (Associação Cultural de
Mogi das Cruzes), realizará
neste domingo (15), das 11 às
17h, a 1ª Festa do Sorvete. O
evento é uma forma de inte-
gração e confraternização en-
tre os seinens do Alto Tietê e
pessoas que se interessem
pela cultura japonesa. A entra-
da para a festa é R$ 5,00, com
direito a quatro picolés. Outros
aperitivos e bebidas serão ven-
didos à parte. Haverá ainda
um show especial do Grupo
Taikô Fukushima, às 15h30. O
ex-BBB Sammy Yukio Ueda,
o Sammy Sam, estará presen-
te na festa, para prestigiar a
colônia japonesa da região.

O evento contará ainda com
um posto de inscrição para o

“Miss Akimatsuri”. Podem par-
ticipar mulheres com idades
entre 16 e 30 anos, que sejam
descendentes e morem na re-
gião do Alto Tietê. O objetivo
do concurso é classificar uma
candidata da região para dispu-
tar o Miss Festival Japão, con-
curso coordenado por Kendi
Yamai e que será apresentado
no dia 18 de julho, durante o 12º
Festival do Japão, no Centro de
Exposições Imigrantes, na ca-
pital paulista. A inscrição é gra-
tuita.

Serviço – A Festa do Sorvete
acontecerá no Salão Social do
Bunkyo de Mogi das Cruzes,
localizado na Rua Presidente
Campos Sales, 230, Vila Indus-
trial - Mogi das Cruzes, São
Paulo. Informações pelo tel.:
11/4791-2022.

Festa do Sorvete serve como preparação para o Akimatsuri

DIVULGAÇÃO

Da esquerda para a direita: Hélio Yokobataki, Rosane Kurosawa, Helena Okumura, Cláudio
Terasaka (presidente), Oscar Sakanoue (vice), Moacir Moriya

CIDADE/LINS

Abcel pretende criar seu
próprio grupo de taikô

Cansados de “importar”
grupos de taikô de cidades vi-
zinhas para apresentações em
eventos, a Abcel (Associação
Beneficente, Cultural e Espor-
tiva de Lins) decidiu criar seu
próprio grupo. A iniciativa é
uma parceria entre a entida-
de, a Prefeitura e o Blue Tree
Park. Os trabalhos serão co-
ordenados pelo professor
Márcio Henrique Galhardo, da
Diretoria de Lazer e Cultura
da Prefeitura Municipal de
Lins.

Haverá oficina mensal,
dirigida por três professores

vindos de Londrina. Cada par-
ticipante do workshop contri-
buirá com R$ 20,00 para ocor-
rer com as despesas. A primei-
ra oficina deve ocorrer já nos
dias 4 e 5 de abril, na sede da
Abcel. E se depender da pro-
cura, o grupo está fadado ao
sucesso –  a entidade recebeu
mais de 60 inscrições. Para
atender os músicos, foram ad-
quiridos 14 tambores.

E a Abcel lança um desa-
fio para a comunidade de Lins:
se você é bom no ritmo, ins-
creva-se logo pelo telefone: 14/
3522 3855.

O professor Márcio Henrique e diretores da Abcel

SHIGUEYUKI YOSHIKUNI
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Aliança Cultural Brasil-Japão
oferece curso temático de Páscoa

Cerâmica e Porcelana

ÁSIA

DIVULGAÇÃO

(PARTE II)

Nos 50 anos
que Taiwan este-
ve sob o domínio
japonês, sua in-
dústria de fabri-
cação de vasi-
lhas de barro in-
tegrou com su-
cesso as culturas
ceramistas da
China, no Leste
Asiático e no oci-
dente, permitin-
do que o desen-
volvimento desta
indústria apre-
sentasse muitas
características
diferentes.

Quando o
Governo Nacio-
nalista se mudou
para Taiwan, de-
pois da guerra, os artesãos
que vieram junto trouxeram
novos conhecimentos, técni-
cas e produtos para a indús-
tria de fabricação de vasilhas
de barro taiwanesa. Conse-
qüentemente, foram desen-
volvidos os produtos para ba-
nho em porcelana, vasilhas de
cerâmica e a eletrocerâmica.
Também foram traduzidos,
compilados e escritos livros
sobre técnicas, oferecendo
novas idéias à indústria. Além
disto, alguns artistas começa-
ram a entrar no campo, fa-
zendo com que a indústria in-
sistisse no desenho e na apa-
rência estética do produto.

À medida que os artistas
expressavam sua criativida-
de pintando ou talhando
floreiras e vasilhas de cerâ-
mica, os artesãos individuais
e donos de grandes fornos
foram influenciados por esses
novos desenvolvimentos. Em
pouco tempo, Taiwan come-
çou a desenvolver novas pe-
ças de cerâmica e imitações
de famosas antiguidades da
dinastia Song, Yuan, Ming e
Qing. Essas imitações foram
particularmente bem-sucedi-
das, com a qualidade de ma-
terial e forma, assim como
padrões e decorações muito
semelhantes às obras origi-
nais. De fato, essas imitações
ultrapassaram de imediato as
obras dos artistas antigos, ele-
vando a forma artística da
arte de fabricar vasilhas de
barro a um campo totalmen-
te novo.

A partir de meados dos
anos 60, muitos jovens estu-
dantes que haviam estudado
no exterior começaram a re-
gressar a Taiwan, trazendo
consigo as últimas informa-
ções técnicas e idéias sobre
desenho artístico para a ma-
nufatura de cerâmica. Na
área das estratégias adminis-

trativas, o mercado mudou de
um que só tratava de satisfa-
zer a demanda interna a ou-
tro mais orientado para a ex-
portação, suportando um con-
tínuo desenvolvimento de no-
vos produtos e permitindo que
a indústria fosse mais lucra-
tiva. Na área das técnicas, os
padrões dos produtos foram
melhorados constantemente
e a porcelana semi-transpa-
rente ricamente trabalhada
começou a substituir as for-
mas tradicionais de cerâmi-
ca.

Além disso, os fabrican-
tes em Hsinchu e Miaoli co-
meçaram a fazer refinadas
bonecas de porcelana no es-
tilo ocidental e de extrema
vivacidade, assim como ou-
tros objetos decorativos. En-
tretanto, os provedores em
Yingge, Hsinchu e Miaoli
mudaram sua produção de
telhas de cerâmica e mosai-
cos pequenos, para azulejos
de parede e ladrilhos maiores
para soleira.

Em resumo, as passadas
experiências de Taiwan sob
o domínio de diferentes po-
tenciais, combinadas com os
modernos métodos de disse-
minação de informações e os
crescentes intercâmbios en-
tre a comunidade internacio-
nal, permitem que a cerâmi-
ca e porcelana taiwanesa te-
nham ricas e abundantes
conotações. Isto não só re-
presenta a continuação e o
desenvolvimento da cultura
da arte de fabricar vasilhas
de barro no Oriente, como
também é uma porta para a
cultura da cerâmica e porce-
lana do mundo em um lugar
onde a cultura global pode ser
admirada em miniatura.

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

Artesãos trouxeram novos conhecimentos

Na técnica, os padrões dos produtos foram melhorados

Dando início às atividades
de 2009 a diretoria da Associa-
ção Cultural Recreativa e Es-
portiva Vila Carrão (ACREC),
promove nos dias 14 e 15 de
março, a partir das 9h, em sua
sede social,  a 19ª edição de seu

Bazar Beneficente do Bunkyo.
O evento reunirá artigos naci-
onais e importados, entre ar-
tesanatos e brinquedos, a pre-
ços especiais. A Acrec Vila
Carrão fica na Rua Nunes
Balboa, 299.

ENTIDADES

Acrec da Vila Carrão realiza
bazar beneficente

AAliança Cultural Bra-
sil-Japão já está com
inscrições abertas para

o Curso Temático de Origami,
com o tema da Páscoa. As
aulas serão ministradas pelas
professoras Mari Kanegae
(unidade Vergueiro – 25/03) e
Alice Haga (unidade Pinheiros
– 26/03).

Os “Cursos Temáticos”
são cursos práticos e intensi-
vos que abordam temas varia-
dos aplicando as técnicas do
origami, com valor único de R$
45,00 (2 horas). Os temas para
2009 são Páscoa, Dia das
Mães, Dia dos Namorados,
Kusudamas, Dia dos Pais, Flo-
res, Brinquedos e Caixas.

Os enfeites ensinados no
Curso Temático de Páscoa são
o coelho de Páscoa, cenouras,
cestas e temas que podem ser-
vir de enfeite na comemora-
ção, inclusive aplicados em

Também são destaques os
Cursos Regulares de Origa-
mi (módulos Básico, Interme-
diário e Avançado), com au-
las a partir do dia 29/04 (uni-
dade Pinheiros), e 05/05 (uni-
dade Vergueiro). Em julho,
está programada uma nova
turma dos Cursos Intensivos
de Origami.

CURSO TEMÁTICO DE
ORIGAMI – PÁSCOA
DIA 25 DE MARÇO – UNIDADE VERGUEI-
RO - RUA VERGUEIRO, 727, 5º ANDAR,
LIBERDADE - SÃO PAULO.
TEL.: 11/3209-6630
ALIANCA@ALIANCACULTURAL.ORG.BR

DIA 26 DE MARÇO – UNIDADE PINHEI-
ROS - RUA DEPUTADO LACERDA FRAN-
CO, 328, PINHEIROS - SÃO PAULO.
TEL.: 11/3815-3446
PINHEIROS@ALIANCACULTURAL.ORG.BR

INVESTIMENTO:
TAXA: R$ 45,00. MATERIAL: R$ 3,00
(BLOCO DE PAPEL COM 50 FOLHAS)

cartões e embalagens de pre-
sente.

“Esse curso é voltado para
quem é principiante, e também
para quem já tem algum co-
nhecimento. É uma oportuni-

dade para aproveitar a Páscoa
para conhecer a arte do origa-
mi e fazer presentes comemo-
rativos, que relembrem a
data”, explica a professora
Mari Kanegae.

Coelhos e cenouras estão entre os temas ensinados no curso

DIVULGAÇÃO

Em março, a Aliança Cul-
tural Brasil-Japão oferece os
Cursos Semi-Intensivos de Ja-
ponês, que possuem uma fre-
qüência diferenciada, acele-
rando o aprendizado da língua
japonesa. Os cursos aconte-
cem nas três unidades da Ali-
ança (Pinheiros, São Joaquim
e Vergueiro), e estão com ma-
trículas abertas. As aulas co-
meçam no dia 21 de março.

As aulas estão mais dinâ-
micas, atraentes e objetivas,
considerando o novo perfil dos
estudantes do idioma japonês,
e as necessidades de um mun-
do competitivo e globalizado.
O Curso Semi-Intensivo ga-
rante ao aluno a possibilidade
de completar um módulo do
idioma japonês ainda no primei-
ro semestre de 2009.

Horários e turmas dos Cur-
sos Semi-Intensivos:

Segundas e quartas (23/03 a

29/06), das 14 às 16 horas (Ver-
gueiro) ou das 19 às 21 horas
(Vergueiro); terças e quintas
(24/03 a 30/06), das 14 às 16
horas (São Joaquim) ou das

16 às 18 horas (Pinheiros);
sábados (21/03 a 04/07), das
13h30 às 17h30 (Vergueiro).

UNIDADE VERGUEIRO
(RUA VERGUEIRO, 727, 5º ANDAR –
LIERDADE  – SÃO PAULO)
VERGUEIRO@ALIANCACULTURAL.ORG.BR

TEL.: (11) 3209-6630

UNIDADE PINHEIROS
(RUA DEPUTADO LACERDA FRANCO,
328, PINHEIROS - SÃO PAULO)
PINHEIROS@ALIANCACULTURAL.ORG.BR

TEL.: (11) 3815-3446 / 3031-9665

UNIDADE SÃO JOAQUIM
(RUA SÃO JOAQUIM, 381, 6º ANDAR –
LIBERDADE - SÃO PAULO)
SAOJOAQUIM@ALIANCACULTURAL.ORG.BR

TEL.: (11) 3209-6420 / 3209-9998

LÍNGUA JAPONESA

Aliança abre inscrições para
Cursos Semi-Intensivos

As aulas estão mais dinâmicas, atraentes e objetivas

DIVULGAÇÃO

Em sua primeira edição, o
AniMogi espera receber cer-
ca de cinco mil pessoas nes-
te fim de semana (14 e 15)
no Liceu Braz Cubas, no cen-
tro de Mogi das Cruzes (SP).
A intenção do evento é se tor-
nar referencial na divulgação
da cultura pop japonesa, em
especial o mangá, reunir fãs
do gênero e também estimu-
lar o turismo na cidade – ge-
rando empregos – , além de
colocar Mogi no roteiro ficial
de eventos desta natureza..

Serão shows, stands, sa-
las temáticas e workshops de
desenho, origami e língua ja-
ponesa. Os concursos de
animekê, Ilustração e de
cosplay também estão na lis-
ta de atrações, assim os par-
ticipantes poderão comparti-
lhar experiências e trocar ad-
mirações pelo universo orien-
tal.

Outra atração do evento
são as máquinas de Pump it
Up (aparelho de simulação
de dança). Os participantes
poderão mostrar seus talen-
tos e também curtir o ponto
alto do evento que segundo
Régis Cursino, organizador
do evento, são as bandas
Tsubasa e Hachi Pieces.
Além delas participam tam-
bém as bandas Owari, FLIP
e Sakura Hana.

Régis Cursino acredita
que o evento seja estimula-

dor para a cidade e até mes-
mo o turismo local. “Moro a
11 anos em Mogi e percebi
que na cidade o público nipô-
nico é maciço. Eles estavam
carentes desse tipo de even-
to”, comenta ele que além de
admirador da cultura japone-
sa também dá aulas de man-
gá em Mogi e será o respon-
sável pelo worshop de dese-
nho do evento.

“Ainda não temos data
confirmadas para o próximo
ano. Temos que ver se não
vai ter conflito com o calen-
dário da cidade e os outros
eventos”, explica Régis que
nessa edição do AniMogi
conta com o apoio e realiza-
ção da AME Brasil – Ami-
gos da Educação Brasil.

Responsabilidade Social –
E para ajudar o Fundo Social
de Solidariedade de Mogi das
Cruzes, os organizadores so-
licitam aos participantes do
Animogi que doem 1kg de ali-
mento não perecível. A doa-
ção não é obrigatória.

ANIMOGI
QUANDO: 14 E 15 DE MARÇO DE 2009
ONDE: COLÉGIO LICEU BRAZ CUBAS –
RUA CAPITÃO MANOEL CAETANO, Nº
265 -  MOGI DAS CRUZES – SP.
INGRESSOS: ANTECIPADOS - R$ 10,00 E
R$ 5,00 (PARA ESTUDANTES). NA

PORTARIA - R$ 12,00 E R$ 6,00 (PARA

ESTUDANTES)

ANIME E MANGÁ

1º AniMogi espera receber 5 mil
pessoas neste fim de semana

Objetivo dos organizadores é criar um referencial em Mogi

DIVULGAÇÃO
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Bunkyo divulga selecionados
para a 44ª edição do Festival

w w w. p r o d u t o s o r i e n ta i s . c o m . b r

Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

Por trás das paredes cinzentas
uma mulher de cimento espreita
o movimento rochoso dos paralelepípedos.
Até mesmo o som das ruas
lembram explosões das pedreiras.
Uma lagartixa de terra caminha esquivando-se
das possíveis erupções de cal pelos contornos
da ruína abandonada.
Ainda que o sol nasça
horizonte sem nenhuma cor
metálica ficou em sua vingança,
arrastando-se na atmosfera
azul e férrea das insalubridades.
Mesmo a haste flexível do bambu
endureceu de repente cujas folhas despencaram
devoradas pela laje que o chão forrava. Sem
qualquer esperança.
Nada mais nasce no jardim
nem mesmo as roseiras de cor de sangue
que um dia picou o dedo da criança
quando ainda havia crianças neste mundo.
Assim os dias vão passando numa eternidade
em que o tempo deixou de existir
talvez congelado num iceberg da memória
que insiste em lembrar-se da poeira
fantasmagórica
de imagens translúcidas de um espelho
quebrado.
Pelos porões as velharias saltam como fossem
atletas de uma maratona em direção contrária.
No vasto assoalho somente as pegadas
frescas ainda
penetrando fundo no chão de argila
que ressecadas percebo:
Eram minhas.

Casa de espelhos

chicohanda@yahoo.com.br

A segunda edição do livro
“O Nikkei no Brasil” (edição
revista e ampliada), será lan-
çada  no dia 26 de abril, du-
rante concorrido Jantar Bene-
ficente a ser realizado no Sa-
lão Principal do Círculo Mili-
tar, em São Paulo. Na ocasião,
haverá apresentação do Con-
junto de Câmara da Aliança
Cultural Brasil-Japão, além de
apresentações de shakuhachi
e kotô.

O Nikkei no Brasil, sob co-
ordenação de Kiyoshi Harada,
foi escrito coletivamente em
homenagem ao Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil;
contou com outros 11 outros
autores (André Hayashi, Dé-
cio Nakagawa, Kyoko Naka-
gawa, Isidoro Yamanaka, Ka-
zuo Watanabe, Massami Uye-
da, Masato Ninomiya, Reimei
Yoshioka, Renato Yamada,
Roque Nishida e Tuyoci Oha-
ra) e retrata o fenômeno da
imigração japonesa no Brasil
em todos os seus aspectos.

A nova edição traz depoi-
mentos de 9 ilustres personali-
dades do mundo científico e
social sobre o futuro das enti-
dades nikkeis e sobre a avali-
ação crítica dos festejos come-
morativos do centenário; fo-
ram acrescidos, também, 19
quadros anexos com os nomes
de deputados; vereadores; ex
bolsistas do Gaimucho; docen-
tes das universidades oficiais;
artistas plásticos; militares das
Forças Armadas; oficiais da
Polícia Militar; delegados de
polícia; magistrados estaduais;
juízes do trabalho; procurado-
res da Fazenda Nacional, do
Estado e do Município de São
Paulo; membros do Ministério
Público estadual e federal; e

O NIKKEI NO BRASIL

Segunda  edição do livro, revista a e ampliada, será
lançada durante Jantar Beneficente em São Paulo

de escolas de língua japonesa.
Finalmente, foi incorporado o
capítulo 16, em papel especial,
ilustrando os festejos comemo-
rativos do centenário, conten-
do 170 fotos coloridas, dando
destaque para a visita do prín-
cipe herdeiro Naruhito.

JANTAR BENEFICENTE E LAN-
ÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO
LIVRO “O NIKKEI NO BRASIL”
QUANDO: DIA 2 DE ABRIL, ÀS 19H

ONDE: SALÃO PRINCIPAL DO CÍRCULO

MILITAR (RUA ABÍLIO SOARES, 1589,
IBIRAPUERA, SÃO PAULO – SP)
ENTIDADES BENEFICIADAS: IKOI-NO-
SONO, KIBÔ-NO-IÊ,  KODOMO-NO-SONO

E  YASSURAGUI  HOME

ATRAÇÕES: APRESENTAÇÃO DE SHOWS

ARTÍSTICOS:  CONJUNTO DE CÂMARA DA

ALIANÇA CULTURAL BRASIL-JAPÃO,
SHAKUHACHI E KOTÔ.
VALOR DO CONVITE INDIVIDUAL:
R$200,00 INCLUINDO COQUETEL, JANTAR

COM BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS, UM EXEM-
PLAR DO LIVRO, SHOWS E PARTICIPAÇÃO

NO SORTEIO DE VÁRIOS BRINDES.
PATROCINADORES E COLABORADORES:
BANCO REAL; FUNDAÇÃO SHUNJI NISHI-
MURA; SAKURA NAKAYA ALIMENTOS

LTDA.; IKESAKI COSMÉTICOS; YAKULT;
LUIZ CARLOS OKUBO; MAGDALENA

OKLUBO; YUTAKA SANEMATSU; KAZUO

WAKABAYASHI; SANSUY S/A., FLORES

FUJIMOTO E HATIRO SHIMOMOTO.
APOIO: JORNAL NIPPAK, NIKKEY

SHIMBUN, SÃO PAULO SHIMBUN, JORNAL

NIPPO-BRASILEIRO E RÁDIO E TV NIK-
KEY.
PROMOTORAS DO EVENTO: ASSOCIAÇÃO

PARA COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DA

IMIGRAÇÃO JAPONESA NO BRASIL/INSTI-
TUTO BRASIL-JAPÃO DE INTEGRAÇÃO

CULTURAL E SOCIAL.
CONVITES: NAS SEDES DAS ENTIDADES

BENEFICENTES E COM AS SEGUINTES PESSO-
AS:  VERA (5574-1040), YUME/REGINA

(3208-1755) E LÍDIA (3209-3875/
3277-3279).

Príncipe discursando na abertura dos festejos no Sambódromo

Coralistas do Bunkyo que apresentaram o Concerto Primaveril

Homenagens que a OAB/SP prestou a 55 personalidades do
mundo político, artístico, militar, jornalístico, empresarial e de
profissionais liberais.

DIVULGAÇÃO

AComissão de Música e
Dança Folclórica Ja-
ponesa do Bunkyo (So-

ciedade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência So-
cial) realizou no último dia 8,
no Grande Auditório da enti-
dade, seletiva para o 44º Guei-
nosai - Festival de Música e
Dança Folclórica Japonesa.

Como acontece anualmen-
te, essa seletiva (Senkokai) é
uma espécie de rito de passa-
gem para definir, da forma
mais democrática possível, as
pessoas ou grupos que terão a
oportunidade de se apresentar
no Festival.

“Embora o Gueinosai seja
realizado em dois dias, não te-
mos condições de acomodar
todas as pessoas ou grupos.
Por isso, realizamos essa se-
letiva, em que as professoras,
os integrantes da Comissão
Organizadora e os convidados
votam nos melhores e, assim,
podemos definir, em igualdade
de condições, os novos parti-
cipantes de nosso Festival”,
explicou a presidente do júri da
categoria individual adulto, pro-
fessora Fujima Yoshinojo em
entrevista ao site do Bunkyo.

No final da seletiva, foi re-
alizado um show especial com
apresentação de duas músicas
no estilo “kayo shiguin”, com
Sousei Hamada que interpre-
tou “Abeno” e Kousei Hama-
da, com “Shikainami”. Ambas
fazem parte da associação
Shadan Hojin Kansai Guinji
Bunka Kyokai - Brasil Hombu.

Também houve a apresen-
tação especial dos melhores da

seletiva de 2008: “Suzume
Odori”, com o Grupo Shinsei
da ACAL (Bianca Toma, De-
nise Shizuno, Grace Santana,
Amanda Nozaki, Maila Gushi-
ken, Leila Nozaki, Natalia Kon-
do, Rayssa Guedes, Kátia Ya-
mamoto e Lílian Yamamoto),
que foi o grupo classificado em
segundo lugar.

Fábia Tomioka, campeã in-
dividual infantil, aluna da
Fujima Ryu Nihon Buyo
Gakko, dançou a música “Kojo
Shiraguiku” e Yukie Takase,
campeã individual adulto, re-
presentante da Associação
Esportiva e Cultural Nipo-Bra-
sileira de Campo Grande,
apresentou-se como “Mai”.

A classificação dos partici-
pantes (confira a relação com-
pleta no site do Bunkyo:
www.bunkyo.org.br)

Categoria Individual –
Adulto: 1º lugar: Fumiyo Sato
(Acal - Associação Cultural e
Assistencial da Liberdade); 2º
lugar: Ricardo Valadares
(Fujima ryu Nihon Buyo
Gakko); 3º lugar: Marina
Yakuwa (Ribeirão Preto Bun-
kyo); 4º lugar: Alice Michida
(Santo Amaro Bunkyo); 5º lu-
gar: Yoko Ariki (Hanayagui ryu
Kinryu kai); Shorei shou -
Honra ao Mérito: Yoshiko
Tanaka (Hanayagui ryu
Kinryu kai); Doryoku sho -

Mais Esforçado: Márcio Gal-
vão (Fujima ryu Nihon Buyo
Gakko)
Categoria Individual – In-
fantil: 1º lugar: Cristine Enoki
(Ribeirão Preto Bunkyo)
Categoria Grupo: 1º lugar:
Tottori Kenjinkai Gueinobu
Kasa Odori; 2º lugar: Tamagu-
su ryu Kotaro kai; 3º lugar: Acal
- Associação Cultural e Assis-
tencial da Liberdade

Somente os primeiros co-
locados se apresentarão no 44º
Gueinosai, programado para os
próximos dias 27 e 28 de ju-
nho. (Confira mais no site
do Bunkyo:
www.bunkyo.org.br)

Seletiva é uma espécie de rito de passagem que define pessoas e/ou grupos para o Festival

DIVULGAÇ~ÇAO

O subprefeito da Sé,
Amauri Pastorello, e o asses-
sor de Gabinete, Juceli Odair
da Silva, visitaram no último
dia 5 as futuras instalações
do Hospital Bandeirantes que
está sendo construído na Rua
Barão de Iguape, no bairro da
Liberdade (SP). Estiveram
presentes também o empre-
sário Paulo Mizumoto, o di-
retor de Contratos de Gestão
do Hospital, João Aidar e o
diretor Geral do Grupo Ban-
deirantes, Joaquim Antonio de
Medeiros. No encontro, foi
apresentado ao subprefeito
quadros ilustrativos do novo
prédio do hospital e como fun-
ciona o Grupo Bandeirantes
na Capital e interior paulista,
além das propostas para o
futuro.

De acordo com João Aidar,
“a missão do grupo é oferecer
o melhor serviço de saúde, com
respeito e cordialidade, por
meio de uma gestão auto-sus-
tentável”.

Segundo Medeiros, “esta-
mos trabalhando para sermos
uma rede de excelência em
serviços hospitalares, reconhe-

BAIRRO ORIENTAL

Subprefeito da Sé visita obras
do Hospital Bandeirantes

Da esquerda para a direita: Aidar, Medeiros, Subprefeito
Pastorello e Juceli Odair da Silva (assessor de Gabinete)

cida pela qualidade integral na
prática da medicina, e contri-
buindo em melhorias socioam-
bientais no bairro da Liberda-
de e região”. “Temos o Insti-
tuto Viva Melhor, com a Cam-
panha Óleo Aqui [a coleta se-
letiva do óleo usado de cozi-
nha]”, destacou.

Para Pastorello, que está
na gestão há um ano, “aos
poucos, em  parceria com o
setor privado, o centro da ci-
dade e a Liberdade vem re-
cebendo mudanças positivas
para a qualidade de vida de
quem mora e trabalha na re-
gião”. “Nossa intenção é me-
lhorar cada vez mais, com
segurança, educação e área
de lazer”, disse.

“O prefeito Gilberto
Kassab (DEM) solicitou e au-
torizou que nós da  Subprefei-
tura da Sé buscássemos um
espaço para implantar um Cen-
tro de Educação Unificados
(CEU) na Baixada do Glicé-
rio, que atenderá toda área
central, pois a região é muito
carente de tudo”, antecipou.

(Luci Júdice Yizima)

LUCI JUDICE IYZIMA
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TEATRO

Projeto Prêt-à-Porter homenageia
Emerson Takamisawa Danesi

Quem vê Emerson
Takamisawa Danesi,
ou apenas Emerson

Danesi (como é mais conhe-
cido),  em cena – atualmente
em cartaz no Sesc Consolação
com o projeto “Prêt-à-Porter
– Coletânea 2” – não imagina
que a carreira de ator surgiu
quase que por acaso na vida
deste descendente de japone-
ses. Por sinal, à primeira vista,
os traços orientais podem pas-
sar despercebidos. Mas basta
uma conversa mais atenta
para que tais características
aflorem.

Na verdade, Emerson
Danesi não imaginava o que o
futuro o reservava. Seu sonho
era ser médico, até que des-
cobriu sua verdadeira vocação
e que o fez mudar de planos.

“A única coisa que eu sa-
bia é que queria trabalhar com
gente, com ser humano, mas
não sabia exatamente como.
Então fui fazer Medicina”,
conta, lembrando que ao in-
gressar no cursinho pré-vesti-
bular percebeu que Medicina
não era o seu forte.

Optou por fazer Publicida-
de e Propaganda na faculda-
de Cásper Libero, em São
Paulo. Foi quando sua vida
começou a dar uma guinada.
Já em seu primeiro ano, o
diretório acadêmico decidiu
formar um grupo de teatro e
Emerson participou. “Eu me
inscrevi por causa de uma pro-
fessora de história da arte, que
trabalhou dez anos com o An-
tunes Filho (diretor com o qual
trabalha atualmente) e falava
muito bem dele. Aquilo come-
çou a me deixar curioso para
saber quem era o Antunes e
foi aí que o teatro me desper-
tou atenção”. No entanto, a
dúvida ainda o perseguia. Ou
melhor, a única certeza é que
não queria ser publicitário.

Mas foi o curso de artes
plásticas que despertou a pai-
xão pelas artes cênicas. “Nas
aulas teóricas, tínhamos a pos-
sibilidade de apresentar os tra-
balhos em qualquer linguagem
e comecei a usar a linguagem
teatral”, diz, explicando que
ainda atuou como professor do
Ensino Fundamental antes de
entrar em cena. “Em 1996 en-
trei na Fundação das Artes de
São Caetano, que era um cur-
so de habilitação para ator, e
no mesmo ano entrei para o
CPT [Centro de Pesquisa Te-

de uma beleza absurda. Fica-
va fascinado com as danças,
com as mulheres com leques,
os quimonos, a sonoridade da
língua... Achava tudo muito
lindo. Lembro que ficava na
sala com meu pai e meus tios
quando eles estavam conver-
sando. Entendia pouca coisa,
mas ficava lá pela sonoridade
da língua”, conta o ator, que
preferiu adotar o sobrenome
da família italiana da parte
materna. “Meu pai é japonês,
minha mãe brasileira com des-
cendência italiana. Optei pelo
sobrenome da minha mãe,
pois, às vezes, em cinema ou
em TV, quem tem sobrenome
japonês só é chamado para
fazer alguma coisa relaciona-
da à questão oriental. Se você
quebra isso, nem que for pelo
nome, aparecem oportunida-
des para você mostrar o seu
trabalho”, explica, afirmando
que a escolha pelo palco não
abalou as estruturas familia-
res. “Foi bem tranqüilo. Não
houve nenhum empecilho,
mesmo porque quando eu co-
mecei, também trabalhava pa-
ralelamente. Quando fiquei só
no teatro, já estava inserido
em um contexto mais
profissionalizado, estava dan-
do aula, encenado e viajando
para fora”, comenta.

Aliás, foi com o CPT que
Emerson conheceu a terra de
seus ancestrais. Ficou poucos
dias no Japão, mas foi tempo
suficiente para reencontrar
seu pai, que estava trabalhan-
do como dekassegui. “Ele gos-
ta muito do Japão. Acho que é
mais japonês que os próprios
japoneses”, brinca o ator, que
não vê o pai há três anos, des-
de que ele decidiu fixar resi-
dência definitiva no Japão.
“Hoje eu percebo claramente
que tenho atitudes e compor-
tamentos absolutamente pare-
cidos com o meu pai”, desta-
ca Emerson, que, por conta de
sua agenda, sempre cheia, teve
que recusar trabalhos na tele-
visão. A falta de tempo, no
entanto, não o impediu de atu-
ar nas telonas em longas como
“É proibido fumar”, com Gló-
ria Pires, e em “Hotel Atlânti-
co”, de Suzana Amaral.

(Thâmara Kaoru)

PRÊT-À-PORTER – COLETÂNEA
2 (ESTRELA DA MANHÃ, COM KAIO

PEZZUTTI; BIBELOT DE ESTRADA, COM

MARÍLIA SIMÕES E POENTE DO SOL

NASCENTE, COM SUZAN DAMASCENO)
ONDE: SESC CONSOLAÇÃO ESPAÇO CPT
(RUA DR VILA NOVA, 245, 7º ANDAR

VILA BUARQUE, SÃO PAULO - SP
QUANDO: AOS SÁBADOS, ÀS 18H30
INFORMAÇÕES PELO TELEFONE:
11/3234-3000
E-MAIL: CPT@CONSOLACAO.SESCSP.ORG.BR

QUANTO: DE R$ 2,50 A R$ 10,00

Ator do Cen-
tro de Pesquisa
Teatral (CPT)
desde 1996,
Emerson Danesi,
é o homenageado
da vez no projeto
Prêt-à-Porter, co-
ordenado pelo di-
retor Antunes Fi-
lho, do grupo Ma-
cunaíma. Prêt-à-
Porter, que com-
pleta dez anos,
traz de volta três
cenas de espetá-
culos anteriores,
todas com a par-
ticipação de
Emerson. O pro-
jeto aborda temas
polêmicos e ousa-
dos, o que desafia
ainda mais o ator.
“Você tem que
defender o personagem. En-
contrar algo dentro da vida
daquele personagem que vai
te tocar humanamente”, ex-
plica Emerson, que nessa co-
letânea trouxe “Estrela da
Manhã” (Prêt-à-Porter 6),
“Bibelot de Estrada” (Prêt-à-
Porter 9) e “Poente do Sol
Nascente” (Prêt-à-Porter 5).

Segundo ele, o projeto

possui tom mais poético e as
cenas, que duram de 15 a 30
minutos, devem retratar a vida
inteira de um personagem. “A
proposta do Prêt-à-Porter é
extrair cenas cotidianas da
vida, seja em lugares um pou-
co mais polêmicos ou até nos
mais comuns. Cada um vai
criando uma identidade auto-
ral. Sempre assisti muitos fil-

mes orientais e a questão do
silêncio é muito forte. O si-
lêncio comunica tudo o que
não está sendo verbalizado.
É através da respiração e do
olhar que às vezes um gesto
comunica o que um texto in-
teiro gostaria de dizer”, ex-
plica ele, que descreve sua
relação com o exigente An-
tunes Filho “como uma rela-
ção muito contraditória, de
amor e ódio”. “O Antunes é
um ser bastante provocador,
mas ao mesmo tempo um
exemplo de sabedoria e co-
nhecimento absurdos. Afinal,
como não respeitar alguém
que dedicou 50 anos de sua
vida ao teatro? Essa oportu-
nidade que o Antunes dá nes-
se projeto é uma troca muito
intensa e forte”, diz Emerson,
afirmando que o seu Prêt-à-
Porter é feito de vários mo-
mentos cotidianos. “Desde a
minha infância, em um almo-
ço nas férias na casa da mi-
nha avó observando-a cozi-
nhar no fogão, até os confli-
tos com meus pais, passando
pelas brigas com os irmãos.
São estes amores, desamores
e abandonos. Acho que tudo
isso é o meu Prêt-à-Porter”,
observa.                    (TK)

Ator encara desafio no projeto Prêt-à-Porter

“O Prêt-à-Porter é feito de vários momentos”

DIVULGAÇÃO

atral]. Nessa mesma época,
Antunes estava montando a
peça “Drácula e Outros Vam-
piros” e fui direto para o espe-
táculo, pulando o curso
iniciante”, conta, acrescentan-
do que “nunca pensei em ser
ator, sempre gostei de artes,
mas nunca pensei que um dia
fosse me tornar um ator”.

Lado japonês – Embora não
aparente, Emerson carrega
traços marcantes de seu lado
oriental não só em sua perso-
nalidade, mas também em seu

trabalho. “Tem uma coisa mui-
to forte que o Antunes perce-
beu no meu trabalho, que foi
essa minha niponidade”, reve-
la. Segundo ele, essa “desco-
berta” veio de forma incons-
ciente, mas não foi nada trau-
mático. ”Estava tão inserido
num contexto ocidentalizado
que quando isso veio à tona
fiquei bastante chocado e ao
mesmo tempo feliz”, diz
Emerson, que sempre admi-
rou a cultura japonesa. “Des-
de pequeno íamos a festivida-
des orientais e achava aquilo

Emerson Danesi em cena: ator luta contra estereótipos

DIVULGAÇÃO

“O Antunes percebeu essa niponidade no meu trabalho”

O Núcleo Arte da Funda-
ção Mokiti Okada está realizan-
do no Centro Cultural do Solo
Sagrado de Guarapiranga, em
São Paulo, uma exposição do
artista plástico Kazuo Wakaba-
yashi. A mostra é constituída de
13 obras entre gravuras e pin-
turas que vão ficar expostas até
o dia 24 de abril.

Wakabayashi nasceu em
Kobe no Japão, chegou ao
Brasil em 1961, fixando sua
residência na cidade de São
Paulo. Dedicou-se a arte da
pintura e gravura, participan-
do de bienais, exposições co-
letivas e individuais no Brasil
e exterior, com um trabalho
marcado pela determinação e
harmonia.

A iniciativa da FMO é gra-

tuita e, além de acompanhar a
exposição, os visitantes podem
fazer o roteiro cultural do Solo
Sagrado que fica na Estrada do
Jaceguai, 6567, em Paralheiros,
São Paulo. Mais informações
no telefone: 11/5970-1000.

ARTES PLÁSTICAS

Fundação Mokiti Okada expõe
obras de Kazuo Wakabayashi

O artista plástico japonês
Hélio Nomura apresentar sua
série inédita Helium2 até o pró-
ximo dia 20, na Galeria
Berenice Arvani, em São Pau-
lo. Com curadoria do crítico
Paulo Klein, a mostra é com-
posta por 17 peças nas quais
explora a arte digital e o efeito
3D para dar origem a um im-
pressionante universo de for-
mas e cores, como raramente
se vê na arte contemporânea.

Nomura rompeu com as tin-
tas, pincéis e telas de sua pro-
dução para se dedicar nos úl-
timos tempos aos recursos di-
gitais e impressões de última
geração. A partir de programas
básicos de computação gráfi-
ca – aliados a muita criativi-
dade –, ele produz colagens
info-digitais que resultam em
uma obra que questiona a
artificialidade de nossa época,
com aspectos híbridos, pulsan-
tes, carregados de estranha-
mento e mistério.

Com elementos imprová-
veis, como personagens de
mangás ou da ficção científi-
ca, e referências quase esque-
cidas, como o estilo kitsch ou
a estética tropicalista, o tra-
balho de Nomura chama aten-
ção pelo inusitado, pelas ima-

gens alucinantes de coloração
viva e tons quentes. “Sua obra
é tão surpreendente quanto o
impacto causado por um es-
quimó, que desenvolvesse arte
tropicalista”, compara Paulo
Klein.

Nomura também expressa
preocupação com as questões
ambientais. Em suas obras,
retrata entes e duendes da flo-
resta, seres do bem que, se-
gundo ele, defendem o plane-
ta da degradação. “Sua ética
e estética refletem as inquie-
tações e possibilidades de nos-
so tempo”, afirma o curador.

Em Helium2, o artista apre-
senta sete obras em 3D (pe-
ças únicas), nove prints em
metacrilato (tiragem de cinco
exemplares) e uma impressão
sobre papel Dürer (tiragem de
20 unidades).

EXPOSIÇÃO HELIUM2 – ARTE

DIGITAL/3D DE HÉLIO NOMURA

ONDE:  GALERIA BERENICE ARVANI (RUA

OSCAR FREIRE, 540, JARDINS – SÃO

PAULO)
QUANDO: ATÉ 20 DE MARÇO. DE SEGUN-
DA À SEXTA, DAS 10H ÀS 19H

TELEFONES: 3082-1927 E 3088-2843
SITE: WWW.GALERIABERENICEARVANI.COM

VALOR DAS OBRAS:
DE R$ 2 MIL A R$ 10 MIL

ARTE DIGITAL

Hélio Nomura apresenta série
Helium2 até 20 de março

DIVULGAÇÃO

O artista Hélio Nomura com o curador Paulo Klein
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Calendário – Restaurant
Week 2009

São Paulo:
até o dia 15 de março
e 31 de agosto a 13 de

setembro de 2009

Rio de Janeiro:
20 de abril a

3 de maio de 2009

Recife:
20 a 31 de julho de 2009

Brasília:
06 a 19 de julho de 2009

GASTRONOMIA

Ainda dá tempo de aproveitar as delícias da
culinária japonesa no “Restaurant Week”

Já pensou em comer em um
restaurante da mais alta
gastronomia e pagar pou-

co por isso? Parece impossí-
vel, mas não é. Acontece até
este final de semana em São
Paulo, a 4º edição do “Res-
taurant Week”, um evento que
reúne cerca de 120 restauran-
tes que oferecem cardápios
especiais a preços promocio-
nais.

O projeto começou em
Nova York há 16 anos e foi tra-
zido primeiramente a São Pau-
lo por Emerson Silveira, orga-
nizador do evento no Brasil.
“Meu ex-patrão foi um dos cri-
adores do ‘Restaurante Week’
em Nova York. Em 2002 resol-
vi voltar e tive a idéia de fazer
o projeto aqui. Fui pesquisar
para ver quem já estava fazen-
do esse tipo de evento e desco-
bri que ninguém fez isso antes
no Brasil. Foi então que em
2003 comecei o projeto que
demorou quatro anos para
acontecer”, explica ele que
atualmente é dono do bar
Camará, na Vila Madalena.

Os restaurantes oferecem
todos os tipos de gastronomia e
incluem a entrada, o prato prin-
cipal e sobremesa a um preço
fixo. O almoço custa R$ 25,00
e o jantar R$ 39,00 (couvert não
incluso). O evento propõe a
seus participantes que em cada
refeição seja acrescido R$ 1,00,
que é destinado a Fundação
Ação Criança.

Sobre o andamento do
evento, Emerson afirma que
há um bom retorno. “Excedeu
todas as minhas expectativas
e até mais um pouco. É até
surreal. Essa é a palavra. Nin-
guém nunca conseguiu atrair
tantos novos clientes em tão
pouco tempo”, comemora o
organizador. Para quem ainda
não aproveitou, Emerson acon-
selha: “Corre que ainda dá tem-
po. Vai lá e aproveite”.

As próximas cidades a re-
ceber o “Restaurant Week” são
Rio de Janeiro, Recife e Brasí-
lia. O evento volta para São
Paulo no final do ano

(Thamara Kaoru)
Confira a lista de restauran-

tes japoneses de São Paulo par-
ticipantes do evento:
AIZOMÊ – Alameda Fernão Car-
dim, 39 - Jardim Paulista - São Pau-
lo - SP - Telefone: (11) 3251-5157
Horário: Seg a Sex das 12h às
14h30 e das 18h30 às 23h30 / Sáb
das 18h30 às 23h30
www.aizome.com.br
aizome@aizome.com.br
Somente Almoço – Entrada: Ovo
perfeito gratinado ao aroma de
azeite trufado ou Salada com
magret de pato defumado na casa
e cogumelos eryngui grelhados –
Prato Principal: Peixe branco
grelhado ao molho de ervilha e
wasabi ou Filé ao molho tarê com
vinho tinto e foie gras – Sobre-
mesa: Cheesecake de tofu com
calda de frutas vermelhas ou Flan
de gergelim preto com azuki

HIKOUKI SUSHI – Rua Barone-
sa De Bela Vista, 663   - Campo
Belo - São Paulo - SP - Telefone:
(11) 5093-1145. Horário: De Seg a
Sex das 12h às 15h e das 19h à 0h;
Sáb e Dom das 13h às 16h e das
19h à 0h
hikoukisushi@gmail.com
Almoço – Entrada: Gohan de
Shimeji – Prato Principal: Com-
binado SPWeek (sushi de cama-
rão, sashimis variados, gunkan

O Espaço Cultural A.
Yoshii, em Londrina (PR) rea-
liza até o dia 30 de março a
exposição Primavera – Mulher
em Movimento 2009 do artis-
ta plástico Edson Massuci. A
mostra traz 25 esculturas com
tamanhos que variam de 0,45
cm a 1,80m.

Há mais de 25 anos, quan-
do morava em Campo Grande
(MS) Massuci começou a tra-
balhar com material de descar-
te. “Eu pegava as chapas de off
set de jornais e fazia as minhas
esculturas. Em seguida desco-
bri o jornal e o papel”. Na dé-
cada de 90, Massuci passou
para uma nova fase de seu tra-
balho, com a utilização de resi-
na de poliéster. “Fiz muitos tro-
féus com esse material, mas
como ela é tóxica, voltei para o
papel”, conta o artista.

A técnica que Massuci uti-
liza em suas obras é o papier
collé, onde o artista trabalha
com tiras de jornal e cola. Hoje
ele aprimorou a técnica e hoje
molda o material ate chegar à
textura desejada.

Sua inspiração está nas
ruas, em cenas e imagens que

ele fotografa mentalmente e
em seguida molda a base em
arame para cobrir com papel
posteriormente. Nesta exposi-
ção, Massuci traz uma série
inédita e o público poderá con-
ferir personagens como Car-
mem Miranda, a mulher do
campo, a bailarina, a negra e
cenas como uma japonesa dan-
çando, uma cantora, entre ou-
tras.

Nascido em Ubirajara, in-
terior de São Paulo, Edson
Massuci trabalha com escul-
tura, pintura e cenografia. O
artista também já expôs em
supermercados e em eventos
da cidade. A exposição Prima-
vera – Mulher em Movimento
2009 segue até o dia 30 de
março, de segunda a domingo,
das 9h às 18h.

PRIMAVERA – MULHER EM
MOVIMENTO 2009
QUANDO: ATÉ 30 DE MARÇO.
DE SEGUNDA A DOMINGO, DAS 9 ÀS 18H

ONDE: ESPAÇO CULTURAL A. YOSHII

(AV. MADRE LEONIA MILITO, 1800,
LONDRINA-PR)
INFORMAÇÕES PELO TELEFONE:
43/3371-1000)

EXPOSIÇÃO

A. Yoshii abre seu calendário
com homenagem a mulher

Exposição prossegue até o próximo dia 30 na A. Yoshii

DIVULGAÇÃO

Algumas considerações:

• Alguns dos restaurantes participantes cobram o couvert. Verifi-
que antes para não ter surpresas na hora de pagar.

• Antes de se dirigir ao restaurante ligue para se certificar que há
disponibilidade e pergunte sobre o tempo de espera. Tente tam-
bém fazer uma reserva.

• Lembre-se que não são todos os pratos da casa que participam
da promoção. Confira antes os pratos oferecidos participantes
do ‘Restaurant Week’

• A bebida muitas vezes não está inclusa, então atente para os
preços e veja a carta de bebidas do local.

• O estacionamento também pode ser um gasto a mais. Confira se a
casa tem estacionamento próprio.

deviche Hot roll de salmão e tem-
purá de berinjela) – Sobremesa:
Guioza de brigadeiro
Jantar – Entrada: Mochi – boli-
nho de arroz com legumes – Pra-
to Principal: Shogayaki de filé
mignon grelhado e temperado com
gengibre e mix de legumes e Gohan
– Sobremesa: Harumaki de Romeu
e Julieta acompanhado de sorve-
te de creme.

KANJI SUSHI LOUNGE – Jar-
dins - Alameda Lorena, 1379  - Jar-
dim Paulista - São Paulo - SP -
Telefone: (11) 3062-0585 – Moema
- Rua Canário, 683   - Indianópolis
- São Paulo - SP - Telefone: (11)
5055-1355  – Horário: De Seg a
Sex das 12h às 15h e das 19h às
01h; Sáb e Dom das 12h à 1h
www.kanjisushi.com.br
kanji@kanjisushi.com.br
Almoço – Entrada: Shimeji/
shitake – Prato Principal: Com-
binado de sushi e sashimi, enro-
lados (especial do chefe) – Sobre-
mesa: Harumaki de maça e bana-
na com sorvete de creme
Jantar – Rodízio

KIICHI – Rua Ministro Jesuíno
Cardoso, 201  - Vila Nova Concei-
ção - São Paulo - SP - Telefone:
(11) 3842-0440 - Horário: Seg a
Qua 12h às 15h e 19h às 0h, Qui
12h às 15h e 19h às 1h , Sex e Sab
12h às 15h e 19h às 2h
www.kiichi.com.br
kiichi@kiichi.com.br

Almoço – Entrada: shimeji com
lula na chapa – Prato Principal:
Combinado: sashimi de salmão,
atum, peixe branco, sushis, rot
holl – Sobremesa: Tempurá de
Sorvete
Jantar – Entrada: shimeji com
lula na chapa – Prato Principal:
Macarrão Bifum com camarão e
lula e um combinado de frutos do
mar (polvo, camarão, ovas, sal-
mão, atum, hot roll) – Sobremesa:
Tempurá de sorvete com calda de
maracujá

NAKASA – Rua da Consolação,
3147 - Jardins - São Paulo - SP -
Telefone: (11) 3064-0970

Horário: Almoço - Qui e Sex das
12h às 15h Sáb das 13h até às 2h e
Dom das 14h / Jantar - Ter a Sex
das 20h às 1h
www.nakasasushi.com.br
nakasasushi@terra.com.br
Almoço – Todos os dias: Teisho-
ku, sushi e sashimi, Salada de fo-
lhas e brotos, tempurá, missoshi-
ru – Sobremesa: abacaxi com cal-
da de mel e gengibre
Especiais por dia: Quinta: peixe
branco com legumes no vapor;
Sexta: anchova grelhada; Sába-
do: salmão com shimeji; Domin-
go: filé negimaki.
Jantar – Terça: anchova grelha-
da; Quarta: Oishi- peito de fran-
go com gengibre e shimeji; Quin-
ta: salmão Kioto: grelhado com
aspargos, alho poro e shiitake;
Sexta: peixe branco com legumes
no vapor; Sábado: salmão com
shimeji; Domingo: Filé Negimaki

NAKOMBI – Rua Pequetita, 170
- Vila Olímpia - São Paulo - SP -
Telefone: (11) 3845-9911 - Seg a
Sex das 12h às 15h e das 19h às
2h; Sáb das 12h às 2h; Dom e Fe-
riados das 12h à 0h Site oficial:
http://www.nakombi.com.br
Almoço – Entrada: Missoshiro –
Prato Principal: Teishoku Almo-
ço executivo composto por prato
principal, arroz, missoshiro e mais
três acompanhamentos Kombina-
do de Salmão - sushis, sashimis e
enrolados – Sobremesa: Sorvete
de creme
Jantar – Entrada: Mix de entra-
das Nakombi harumaki, guioza e
ebishinjo – Prato Principal:
Kombinado especial de sushi -
acelgamaki, kapamaki, tekamaki,
Califórnia, niguiri de kani, peixe
branco, salmão e atum – Sobre-
mesa: Sorvete de creme

ORIGINAL SHUNDI – Rua Dou-
tor Mário Ferraz, 490 - Jardim Pau-
listano - São Paulo - SP - Telefo-
ne: (11) 3079-0736 - Horários: Seg.
a Qua. das 12h às 15h e das 19h30
à 1h / Qui. e Sex. das 12h às 15h e
das 20h às 2h / Sáb. das 13h às
17h / e das 20h às 2h/ Dom. das
13h às 17h e das 19h às 23h
www.originalshundi.com.br

Almoço – Entrada: Cardápio do
Buffet Montado: Gyoza de Car-
ne, Salmão Shinsho, Harumaki de
legumes, Yakissoba de carne,
Rizoto ao Molho Shitake, Tempu-
rá de legumes, Salmão grelhado,
Filet de pescada, ckiken kassu, Ya-
kimeshi, Yazaitame – Prato Prin-
cipal: Combinado de sushi e sa-
shimi – Sobremesa: Crocante de
banana empanada com corn flakes

SAPPORO – Praça Nossa Se-
nhora Aparecida, 114 - Moema -
São Paulo - SP - Telefone: (11)
5051-5458 - Horário: Seg das 19h
às 23h; Ter a Sex das 12h à 14h30
e das 19h à 0h; Sáb das 12h às
15h e das 19h à 0h e Dom das 12h
às 16h e das 19h à 0h
www.restaurantesapporo.com.br
Jantar – Entrada: Ceviche Misto:
Pequenos cubos de peixe branco,
camarão, kani e polvo marinados
no limão, ervas e pimenta ou Ebino
ShinjoTrouxinha de camarão com
três unidades – Prato Principal:
Misto de Frutos do Mar com Ca-
marão, lula, peixe e polvo
flambados, acompanhados de
risoto de shimeji e legumes grelha-
dos ou Combinado de Sushi e Sa-
shimi - Atum, salmão, peixe bran-
co, camarão e polvo, acompanha-
do de missoshiro – Sobremesa:
Sorvete de Gengibre com calda
quente de frutas vermelhas.

SEA HOUSE - JARDINS – Ala-
meda Lorena, 1267 - Jardim Pau-
lista - São Paulo - SP - Telefone:
(11) 3082-4064 - Horário: De seg
a qui das 12h às 15h e das 18h às
23/ sex e sáb até 0h/ dom até às
22h30
www.seahouse.com.br
seahouse@terra.com.br
Almoço – Entrada: Atum
marinado no molho oriental e
aguedashi com molho gelado de
wasabi – Prato Principal: Com-
binado Midan (9 sashimi de pei-
xes variados, 3 niguirizushis e 4
enrolados) – Sobremesa: Sorvete
com gengibre e ágar-ágar (gelati-
na de algas marinhas - sorvete de
creme, cobertura de chocolate
com gengibre caramelado)
Jantar – Entrada: Coquetel de ca-
marão (endívia, camarões com
salsão e tomates ao molho de mos-
tarda) – Pratos Principais: Com-
binado Danmi (9 sashimi e 6 sushis
variados) e Posta de peixe ao mo-
lho branco de missô (à base de
missô, gengibre e sakê mirim) –
Sobremesa: Tempurá Ball com
chocomenta e gergelim ( Bolinho
empanado recheado com mousse
de chá verde, cobertura de choco-
late com menta e gergelim torrado)

SHIMO – Rua Jerônimo Da Veiga,
74   - Jardim Europa - São Paulo -
SP - Telefone: (11) 3167-2222 -
Horário: De Seg a Sex das 12h às
15h e das 19h à 0h; Sáb até à 1h

www.shimo.com.br
shimo@shimo.com.br
Almoço – Entrada: Ceviche
Limeño (peixe branco e lula ao aji
amarillo) – Prato Principal: Com-
binado de sushi (4 sashimis de
atum, 4 sashimis de salmão sela-
do, 1 sushi de atum, 1 sushi de
salmão, 1 sushi de peixe branco, 2
hotrolls, 2 hossomakis shimo e 1
djo) – Sobremesa: do dia
Jantar – Entrada: Ceviche Limeño
ou Chicharron Nikkey (peixe bran-
co, polvo e lula crocantes
marinados em cerveja ao estilo pe-
ruano, empanados com farinha de
chuño e molho teriyaki) – Prato
Principal: Filé Mignon Porto-Pis-
co  (guarnecido com purê de bata-
tas ao azeite trufado) ou Combina-
do de sushi  (5 sashimis de atum, 5
sashimis de salmão, 1 sushi atum
new style, 1 sushi de salmão new
style) – Sobremesa: Brownie de
chocolate branco com calda de fru-
tas vermelhas e sorvete

SHINTORI – Alameda Campinas,
600 - Jardim Paulista - São Paulo -
SP - Telefone: (11) 3283-2455 -
Horário: De Seg a Qui das 19h às
23h; Sex e Sáb das 19h à 0h
www.shintori.com.br/
(Obs.: não abrem aos domingos)
Jantar – Entrada: Salada - folhas,
tomate e pepino com molho ori-
ental ou Sunomono (salada ori-
ental agri-doce) ou Carpacio (car-

ne com molho oriental) – Prato
Principal: Todos podem ser
acompanhados de gohan e mis-
soshiru. Shokado (degustação
servida em caixa oriental com: ape-
ritivo, sashimi&uramaki de sal-
mão, guioza e lombo a milaneza);
ou Degustação Restaurante Week
(sushi e sashimi, shumai, salmão
em crosta de gergelim e shimeji
na manteiga); ou Tempura Roll
(rolinhos de massa de peixe, kani,
abacate e alface empanados, com
molho teriyaki) – Sobremesa:
Doce Trio Sushi (bolinhos de ar-
roz doce com gelatina de agar);
Bonsai (sorvete de creme, com
biscoito de chocolate picado e
calda especial); Cheese Cake
Tofu  (com queijo de soja com
calda de amora).

Cardápio do Sea House, um dos restaurantes japoneses participantes do SP Restaurante Week

DIVULGAÇÃO
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PARCERIA

Embrapa e Jica atuarão juntas
em projetos para África

Osucesso da produção
sustentável no cerra-
do brasileiro, graças

às tecnologias destinadas es-
pecificamente ao tipo de solo
e clima da região, fomentam a
disposição da Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecuá-
ria (Embrapa), vinculada ao
Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, e da
Agência de Cooperação Inter-
nacional do Japão (Jica) de
atuarem juntas em projetos de
cooperação trilateral para o de-
senvolvimento de programas
para países do continente afri-
cano, em especial os de língua
portuguesa.

Esse formato de coopera-
ção pautou a reunião no últi-
mo dia 3, em Brasília, entre o
diretor-presidente da Embrapa,
Silvio Crestana, e o chefe da
Jica Brasil, Katsuhiko Haga.

Eles também avaliaram a
nova fase de atuação da agên-
cia japonesa, hoje contando
com a Embrapa como parcei-
ra para levar tecnologias sus-
tentáveis a países em desen-
volvimento – e não mais como
receptora em projetos de coo-
peração técnica.

Katsuhiro Haga adiantou a
intenção de criar programas
destinados especificamente
para os países africanos de lín-
gua portuguesa. “A Jica já tem
especialistas brasileiros e japo-
neses atuando em projetos na
área da saúde em Moçambi-
que (Angola). Poderemos re-

DEVA RODRIGUES

alizar o mesmo na área da
agricultura”, disse Haga.

A presença da estatal bra-
sileira no continente africano -
que há mais de dois anos insta-
lou a Embrapa África (Acra-
Gana) -  é um dos facilitadores
desta parceria com a Jica, con-
forme avalia Silvio Crestana.

O diretor-presidente disse
que a equipe sediada na capi-
tal do Gana tem um mapea-
mento das principais demandas
de governos da África e das
atividades de transferência de
tecnologia desenvolvidas com
instituições governamentais e
não-governamentais e iniciati-
va privada.

Exemplo de sucesso – Uma
das iniciativas da Jica para
mobilizar os governos e orga-
nizações do Brasil, Japão e
África será a realização de um
seminário. Com isso o dirigen-
te da agência japonesa espera
reunir os representantes de
países de língua portuguesa
para conhecer a produção agrí-
cola o cerrado brasileiro – re-
gião com semelhanças à
savana africana.

“É importante que conhe-
çam o sucesso do cerrado”,
observa Haga. A observação
dele se justifica porque a Em-
brapa desenvolveu as tecnolo-
gias que mudaram o cenário da

produção agrícola no Centro-
Oeste do Brasil numa fase em
que foi receptora em projetos
de cooperação com a Jica.

Agora, os especialistas da
Jica querem mostrar a possi-
bilidade de outros países re-
petirem a bem-sucedida ex-
periência brasileira. Para isso,
eles também pretendem rea-
lizar um simpósio para sensi-
bilizar as autoridades japone-
sas quanto à importância da
cooperação internacional,
muito em especial na modali-
dade trilateral. O evento, com
data ainda ser marcada, ocor-
rerá em Tóquio.

Fonte: Embrapa

O presidente da Embrapa, Silvio Crestana, e o chefe da Jica Brasil, Katsuhiko Haga

Conforme previsões anun-
ciadas no final de 2008, após
as reduções verificadas no pri-
meiro mês do ano, a indústria
brasileira de motocicletas apre-
sentou leve crescimento na
produção. Segundo dados da
Abraciclo - Associação Bra-
sileira dos Fabricantes de Mo-
tocicletas, Ciclomotores, Mo-
tonetas, Bicicletas e Similares
- em fevereiro foram fabrica-
das 81.494 unidades, 9,6% a
mais do que no mês anterior.

Apesar da diminuição de
4,6% sobre as vendas do mês
de janeiro, que teve 21 dias
úteis, em fevereiro foram ven-
didas 92.335 motocicletas, em
17 dias úteis. Quando compa-
rados números da média diá-
ria de vendas, o crescimento
de fevereiro sobre o mês an-
terior foi de 18%.

No entanto, no comparativo
entre os meses de fevereiro de
2008 e 2009, a queda é de
42,1% nas vendas e de 51,5%
na produção. “Os números re-
gistrados confirmam as previ-
sões iniciais de um difícil trimes-
tre para o setor, em meio ao
cenário de crise financeira
mundial e restrições ao crédi-
to. Ainda sim, continuaremos
reunindo esforços para viabili-
zar medidas que visem
alavancar o crescimento para
os próximos meses e alcançar
o patamar dos anos anteriores”,
afirma Paulo Shuiti Takeuchi,
presidente da Abraciclo.

Exportações – As vendas
para o mercado externo
apresentaram aumento de
46% comparado aos números
de janeiro. Porém, as 7.582
motocicletas exportadas re-
presentaram queda de 28,8%
em relação às unidades co-
mercializadas em fevereiro
de 2008.

DUAS RODAS

Abraciclo apresenta balanço e
confirma 1º trimestre difícil

Paulo Takeuchi: “Números confirmam previsões iniciais”

DIVULGAÇÃO

O jornalista e escritor
Toshiyuki Sasaki mais conhe-
cido como Tico, nasceu em
Marília no interior paulista e
adotou São Paulo para viver e
trabalhar. De origem humilde,
o nissei conta a história da sua
vida com drama, casos e
causos pitorescos em seu pri-
meiro livro, “Geração dos fi-
lhos de imigrantes japoneses”.
Com estilo rudimentar, resga-
ta passagens da comunidade
nas primeiras décadas, princi-
palmente no jornalismo.

Lembra, por exemplo, da
Voz do Nissei, primeiro progra-
ma japonês na Rádio Santo
Amaro com direção de Takao
Miyagui e locução de Alberto
Murata – os primeiros jornalis-
tas nisseis da década de 1960.
Faz relatos de personalidades
nisseis que marcaram os anos
de 1940, 1950 e 1960.

Acompanhou de perto a cri-
ação da Revista Nikkey, com
os irmãos Okuhara. No regime

ditatorial, transitou entre o rá-
dio e a revista sem abrir mão
dos seus princípios e sonhos.

Hoje, Sasaki mora no lito-
ral paulista de forma simples,
apesar dos seus 66 anos de
idade ele comenta “tenho
sede em escrever uma nove-
la, pois até então eu escrevi
este livro em menos de seis
meses para comemorar os
Cem Anos da Imigração Ja-
ponesa no Brasil, já tinha to-
das as informações, arquivos
e fotos”.

Ele completa “fiz sem aju-
da de editoras, como produ-
ção independente. Paguei e
não me arrependo, sonho re-
alizado”.

O livro pode ser encontra-
do na livraria Sol, na Praça da
Liberdade, ao preço de
R$40,00 ou nas Bancas de Jor-
nal ao redor da Praça da Li-
berdade.

LITERATURA

Sasaki lança seu primeiro livro
LUCI JUDICA IYZIMA

Tico reside atualmente em Santos e sonha escrever uma novela

Capa do livro

A Creche Escola de Edu-
cação Infantil São Francisco
de Assis, entidade localizada
em Duartina (SP), inaugurou
nesta sexta-feira (13) obras
de reforma, ampliação e mo-
dernização de suas instala-
ções, que já estavam bastan-
te deterioradas pelo tempo –
foi a primeira grande reforma
desde a sua fundação, em
1963.

O projeto, orçado em cer-

CIDADES/DUARTINA

Creche inaugura instalações
com recursos do Japão

ca de R$ 153 mil, foi possível
graças a cooperação econômi-
ca do governo japonês através
do Programa de Assistência a
Projetos Comunitários e de
Segurança Humana (APC).
Estiveram presentes na sole-
nidade de inauguração a pre-
sidente da entidade, Maria
Aparecida Carloni Rotondaro,
e o cônsul geral do Japão em
São Paulo, Kazuaki Obe, en-
tre outras autoridades.

SÃO PAULO

DTP confere as dificuldades
dos taxistas na Liberdade

A pedido do vereador
Ushitaro Kamia (DEM), o
Departamento de Transportes
Públicos (DTP), representados
pelo engenheiro Edgar Viotti e
pelo diretor Coronel Roberto
Nogueira, estiveram no último
dia 6 na região da Liberdade
onde presenciaram as incon-
veniências diárias enfrentadas
no novo ponto, situado à Rua
Galvão Bueno, altura do núme-
ro 5.

Os trabalhadores atuavam
na Rua dos Estudantes, 276,
há 25 anos, e por ocasião da
vinda do príncipe Naruhito, do
Japão, nas comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil, o Ponto migrou
para o atual espaço. A propos-
ta, de acordo com o taxista
Gláucio Alberto Della Vega,
coordenador do Ponto de Táxi
1274, era que a banca de jor-
nal fosse retirada de lá e con-
sequentemente não atrapalha-
ria a rotina da via, mas, isso
ainda não aconteceu.

“Os passageiros têm difi-
culdades para entrar no veículo,
principalmente os idosos, cor-
rem riscos de acidente, como
muito já quase foram atrope-
lados. O tráfego de caminhões
também é difícil pela rua ser
estreita e com os carros que
estacionam do outro lado da
via”, contou Della Vega, que
chegou a ser multado por pa-
rar na faixa de pedestre, pró-
ximo ao declínio de acessibili-

dade, para auxiliar o embarque
de um deficiente.

Durante a conversa, fla-
grantes não faltaram para jus-
tificar o retorno à área, que
ainda conserva o abrigo do
Ponto, uma vez que na Rua
Galvão Bueno não possui es-
trutura para ser colocado o in-
dicador e oferecer mais como-
didade aos usuários do servi-
ço. “É uma situação bastante
delicada, não só para os pro-
fissionais, mas no quesito se-
gurança e trânsito”, comentou
o vereador Kamia.

“Apesar de ser feito um
estudo, só conseguimos ter
certeza do êxito do projeto
após ser implantado. A prática
é diferente da teoria”, explica
o engenheiro Edgar Viotti, da
DTP. “Ouvimos de todos a in-
satisfação que causa este lo-
cal de serviço e o nosso traba-
lho é zelar pelo Ponto de Táxi.
Agora, vamos encontrar uma
solução de comum acordo en-
tre taxistas, CET e lojistas”,
completou, concordando que
as razões alegadas são bastan-
te fortes.

O processo já foi enviado
ao DTP, que é o órgão da Se-
cretaria Municipal de Transpor-
tes (SMT) responsável pela
gestão, regulamentação, ca-
dastro, vistoria e fiscalização
dos serviços de  transporte re-
alizados por táxis, fretamento
e escolar, transporte de carga
e moto-frete.

Senhora de idade tem dificuldade para entrar e o táxi é obrigado a
abrir aproximadamente 1 metro de distância da guia

(Luci Júdice Yizima)
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SOFTBOL/VETERANOS

Torneio “Katsushiro Hisamura”
reúne 22 equipes em Londrina

A Aliança Cultural Brasil-
Japão do Paraná e a Liga Des-
portiva Cultural Paranaense
realizaram nos dias 6 e 7 de
março, na sede campestre da
Acel (Associação Cultural e
Esportiva de Londrina), o Tor-
neio de Softbol Veteranos
“Katsushiro Hisamura”. A
competição contou com a par-
ticipação de 22 equipes de
Londrina e região, que foram
subdivididas em cinco catego-
rias, entre elas: Categoria 67
anos, Super-Super 60 anos,
Super Veteranos 50 anos,
Adultos A e Adultos B.

Katsushiro Hisamura, que
mora na cidade de Amoreira e
um veterano no softbol, foi o
homenageado do Torneio. “O
senhor Hisamura dedicou a
vida toda ao beisebol e softbol,
sempre trabalhou voluntaria-
mente em torneios ajudando na
parte de anotações e estatísti-
ca. Decidimos homenageá-lo
neste ano em que ele come-
mora 90 anos de idade”, expli-
cou Miguel Nishihara, diretor
do Departamento de Softbol da
Federação Paranaense de
Beisebol e Softbol.

Confira os resultados por
categoria:
Categoria 67 anos
Equipes participantes: Dia-
mante, Vila Formosa e Marin-

Katsushiro Hisamura foi homenageado pela Federação Paranaense de Beisebol e Softbol

DIVULGAÇÃO

gá
Resultados:
Londrina 08x05 Vila Formosa
Vila Formosa 02x10 Maringá
Maringá 19x10 Diamante
Campeão: Maringá
Destaque: Luiz Toyokawa

Super-Super 60 anos
Equipes participantes: Imin
100, Diamante Londrina, Ma-
ringá Matuzawa, Maringá Nik-

key, Ibiporã, Apucarana, Uraí
e Assai.
Resultados:
Ibiporã 01x16 Diamante Lon-
drina (final)
Campeão: Diamante Londri-
na
Destaque: Oscar Hoshiba

Super Veteranos 50 anos
Equipes participantes: Ótica
PVC, CNI Imobiliária, Bratac

Resultados:
CNI Imobiliária 11x15 Bratac
CNI Imobiliária  04x05  Ótica
PVC
Campeão:Ótica PVC
 Destaque: Takao Watanabe

Adulto A
Equipes participantes: Gar-
ça Rural e Integrada
Campeão: Garça Rural
Destaque: Paulo Yano

A categoria pré-infantil de
Maringá sagrou-se campeã do
12º Torneio Início de Beisebol
Interclubes Pré-Infantil (9 e 10
anos) ao derrotar, no último dia
8, numa final emocionante, a
equipe de Mirandópolis por 12
a 11. A partida foi disputada no
Centro de Treinamento da
Yakult/CBBS, em Ibiúna (SP).

O destaque da competição
foi o atleta Igor Kimura, de
Maringá, eleito o Melhor Jo-
gador do Campeonato. Kimura
recebeu também os prêmios
de Melhor Rebatedor e Me-
lhor Arremessador. Já o atleta
Rubens Gotti Júnior, de Miran-
dópolis, recebeu o prêmio de
Jogador Mais Esforçado.

BEISEBOL PRÉ-INFANTIL

Maringá conquista título do
12º Torneio Início Interclubes

RESULTADOS

Fase Final
08/03 (Domingo)

Chave Ouro
Pereira Barreto 6 x 7 Maringá

(Semifinal)
Gecebs 0 x 10 Mirandópolis

(Semifinal)
Maringá 12 x 11 Mirandópolis

(Final)
Chave Prata

Naviraí 7 x 8 Nippon Blue Jays
(Semifinal)

Bastos 13 x 1 Mogi
(Semifinal)

Bastos 15 x 3 Nippon Blue Jays
(Final)

Chave Bronze
Paraná Clube 0 x 13 Marília

(Semifinal)
Londrina 5 x 0 Nikkei Curitiba

(Semifinal)
Marília 6 x 5 Londrina

(Final)
Chave Incentivo

Guarulhos 9 x 1 Indaiatuba
(Semifinal)

Coopercotia 16 x 5 Presidente
Prudente

(Semifinal)
Guarulhos 8 x 7 Coopercotia

(Final)

DIVULGAÇÃO / CBBS

A garotada de Maringá comemora a conquista do título na
primeira competição da categoria Pré-infantil na temporada 2009

O arremessador Igor Kimura

JUDÔ

Felipe Kitadai e Danielli Yuri
defenderão o Brasil no Pan

A seleção brasileira de judô
irá com uma equipe forte ao
Campeonato Pan-Americano
Sênior, que acontece nos dias
28 e 29 de março, em Buenos
Aires (ARG). O torneio mar-
cará a volta de nomes consa-
grados como os medalhistas
olímpicos Leandro Guilheiro e
Flávio Canto, além do bicam-
peão mundial João Derly. En-
tre as mulheres, destaque para
o retorno de Danielle Zangran-
do, ouro no Pan do Rio de Ja-
neiro. O Brasil embarca para a
Argentina no dia 26.

Treze atletas foram convo-
cados pela comissão técnica
da Confederação Brasileira de
Judô: Felipe Kitadai (-60kg),
João Derly (-66kg), Leandro
Guilheiro (-73kg), Flávio Can-
to (-81kg), Eduardo Santos (-
90kg), Luciano Corrêa (-
100kg), João Gabriel Schlittler
(+100kg), Sarah Menezes (-
48kg), Érika Miranda (-52kg),
Danielle Zangrando (-57g),
Danielli Yuri (-63kg), Mariade
Portela (-70kg) e Deborah
Souza(-78kg). crise mundial
chegou aos tatames.

Mudanças – A Federação In-
ternacional de Judô (FIJ) co-
municou nesta quarta-feira
(11) que a classificação de
atletas para os Jogos Olímpi-
cos de Londres 2012 levará em
conta resultados obtidos a par-
tir de 1º de maio de 2010 até
30 de abril de 2012 e não mais
quatro anos (de 1 de janeiro
de 2009 a 30 de abril de 2012,
como previsto inicialmente).
“Recentemente o Comitê Exe-
cutivo da FIJ precisou rever os
fatores externos que afetam o

cenário global do esporte. É
evidente que a crise mundial
afeta e continuará afetando o
apoio fundamental de empre-
sas públicas e privadas ao es-
porte, e o judô não é exceção.
Esse desdobramento não pode
ser previsto quando o novo sis-
tema de qualificação olímpica
foi apresentado”.

As mudanças foram sacra-
mentadas em reunião junto ao
Comitê Olímpico Internacional
em 27 de fevereiro último, o
presidente da FIJ, Marius
Vizer, o diretor de esportes,
Vladimir Barta, e o diretor de
projetos especiais, Jean-Luc
Rougé.O ranking mundial con-
tinuará existindo e será funda-
mental para determinar os ca-
beças de chave das competi-
ções (algo que ganhou peso
maior na medida em que não
há mais repescagem no siste-
ma de disputa do judô). Os
pontos têm validade de dois
anos, sendo que eles têm
100% de seu valor durante os
primeiros 12 meses posterio-
res à sua conquista e valem
50% do 13º ao 24º mês.

 A partir do 25º mês eles
expiram. Assim, um atleta que
somou 100 pontos em março de
2009 contará com este valor no
ranking até março de 2010 e
50 pontos até março de 2011.
Em abril de 2011 esses pontos
já não valem mais.Por
consequência, com o ranking
contemplando competições dos
últimos dois anos, para Londres
2012, valerão os pontos con-
quistados entre 1 de maio de
2010 a 30 de abril de 2011
(50%) e 1 de maio de 2011 a
30 de abril de 2012 (100%).

A judoca Danielli Yuri representará o Brasil no Pan-Americano

DIVULGAÇÃO

A Liga Nipo-Brasileira de
Tênis de Mesa realizará no dia
29 de março, a partir das 8h15,
no Ginásio do Sesi de Taubaté
(SP), a segunda etapa da Liga.
Segundo Gilberto Murakami,
um dos coordenadores, é a pri-
meira vez que Taubaté sediará
uma etapa da Liga. A expec-
tativa, conta, é atrair cerca de
400 atletas.

Confira os resultados da 1ª
Etapa da Liga realizada no dia
1º de março, no Coopercotia,
com a participação de cerca
de 500 atletas:

INDIVIDUAL – Pré-Pré-mi-
rim Feminino: 1) Bruna Taka-
hashi (Acrepa), 2) Gabriella
Kodama (Represa); Pré-Mi-
rim Feimino: 1) Leticia Naka-
da (Acrepa), 2) Jackeline Na-
kano (Itaquera), Pré-Pré-Mi-
rim Masculino: 1) Bruno Daigo
Yamamoto (Piratininga), 2)
João Negrini (Ken Zen/Car-
rão); Pré-Mirim Masculino: 1)
Leonardo Rossi (Itaim Keiko),
2) Gustavo Nakagone (Itaim
Keiko); Mirim Masculino “A”:
1) Gabriel Mayer (Ateme), 2)
Thiago Sato (T3); Mirim Mas-
culino “B”: 1) Dante Yokoi
(Bunka Sbc/Saúde), 2) Pedro
Luna Singer (Bunka Sbc/Saú-
de); Infantil Feminino: 1) Ga-
briela Pedroso (Kosmos), 2)
Taina Ferreira Leite (Daruma
Taubaté); Infantil Masculino
“A”: 1) Luan Anduta
(Acrepa), 2) Luiz Ogata (Itaim
Keiko); Infantil Masculino
“B”: 1) Lucas Nascimento
(Kosmos), 2) Renan Fujioka
(Represa); Geral Feminino: 1)
Juliana Shingaki (Ken Zen/
Carrão), 2) Beatriz Mayumi
Toma (Casa Verde); Juvenil

Mascluno “A”: 1) Wamberto
Matsuda (Acrepa), 2) Mauro
Thaira (Casa Verde); Juvenil
Masculino “B”: 1) Ricardo
Santos (Acrepa), 2) Plinio
Sonzzinni (Ateme); Juventude
Masculino: 1) Felipe Fiori
Brunhara (Casa Verde), 2)
Lucas Soares (Casa Verde);
Adulto Masculino “A”: 1) Ri-
cardo Bento De Brito
(Acenbo), 2) Miqueias Pinhei-
ro De Soiza (Daruma Tauba-
té); Adulto Masculino “B”: 1)
Agnaldo Tavares Da Silva
(Daruma Taubaté), 2) Sergio
Sanches(Itaquera); Pré-Sêni-
or “A”: 1) Nelson Tetsuo
Toyotani (Ateme), 2) Mario
Tominaga (Ateme); Pré-Sêni-
or “B”: 1) Elton Campos Silva
(Bunka SBC/Saúde), 2) Rei-
naldo Morales (Kosmos); Se-
nhores “A”: 1) Flávio Santos
(Bunkyo), 2) Alfredo Vilela
(Piratininga); Senhores “B”: 1)
Jose Ivan (Mairinque), 2) Davi
Britslid Bevilaqua (Ateme);
Veteranos “A”: 1) Henrique
Tuyoshi Uesugi (Itaim Keiko),
2) Fábio Fukuda (Cooper);
Veteranos “B”: 1) Mauro
Karazawa (Acebon), 2) Geral-
do Yokomizo (Nippon); Pré-
Ladies: 1)Marina Oyafuso
(Casa Verde), 2) Eliane Avanso
(Ipê); Ladies: 1) Leiko Moribe
(Nippon), 2) Olga Uehara
(Casa Verde), Super-Vetera-
nos: 1) Luiz Osiro (Acrepa), 2)
Marcos Masao Takaki (Pira-
tininga); Elite: 1) Carlos
Makiuchi (Piratininga), 2) Ri-
cardo Fujioka (Represa)

TROFÉU EFICIÊNCIA: 1)
Casa Verde (922 pontos), 2)
Acrepa (773), Piratininga
(654), 4) Itaim Keiko (539)

TÊNIS DE MESA/RESULTADOS

Confira os resultados da 1ª
Etapa da Liga Nipo-Brasileira

TALCA-CHILE
DE 11 A 15 DE MARCO DE 2009

A seleção brasileira, repre-
sentada por Camila Santos,
Carol Kumahara, Karina
Hayama, Lais Hayashi (Infan-
til Feminino), Rodrigo Miyaza-
ki, Nicolas Santos, Eric Jouti,
Raphael Moreira (Infantil
Masculino), Karin Fukushima,
Livia Mizobuchi, Lizie Rodri-
gues, Kim Inokushi (Juvenil
Feminino) e Fernando Franco,
Gustavo Messias, Paulo Ro-
cha, Danilo Toma (Juvenil
Masculino), com nove nikkeis,
tenta recuperar a hegemonia
brasileira no tênis de mesa na
América do Sul no Campeo-
nato Sul-Americano de Meno-
res, que termina neste domin-
go (15), n a cidade de Talca,
no Chile.

Se no passado de 14 pro-
vas ganhávamos 12, num mais
passado ainda mais recente,
em 2008, conseguimos apenas
2 títulos, daí a importância des-
ta nova geração mostrar mui-
ta garra para recuperar a he-
gemonia, já que os demais pa-
íses evoluíram muito, através
de planejamento, intercâmbio
e muita participação em even-
tos internacionais.

O Brasil, por falta de es-
trutura, verba e planificação,

deixou há muitos anos de par-
ticipar com a forca máxima
nos eventos da categoria mi-
rim, que é a base para colher
resultados, daí muitos atletas
não adquiriram experiência
para manter o nível de anos
anteriores. O perigo está no
futuro do tênis de mesa nos
jogos pan-americanos e no
continente, quando os mesmos
atletas serão o representantes
do país, daqui a uns anos.

Na verdade, diferente de
muitos países, a base da sele-
ção brasileira é trabalhada nos
clubes, já no Equador, Argen-
tina e Chile os clubes não tem
muita força, porém todos pos-
suem um Centro Nacional de
Rendimento, que concentra o
desenvolvimento do esporte.

Atualmente, o Ministério
dos Esportes, em parceria com
o Comitê Olímpico Brasileiro,
estão discutindo a falta de
apoio aos clubes, onde con-
centramos os atletas com fu-
turo na modalidade e que real-
mente são formadores dos es-
portes olímpicos.

Na próxima edição, vamos
ver com quantas medalhas de
ouro retornaremos das 14 pro-
vas em disputa aqui no Chile.

Marcos Yamada
Enviado especial a Talca-CHI

TÊNIS DE MESA

Brasil participa do Campeonato
Sul-Americano de Menores

Seleção Brasileira disputa torneio na província de Talca

DIVULGAÇÃO
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CONCERTO AOS DOMINGOS

Quarteto de Cordas é atração
neste domingo no Bunkyo

OBunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assis-

tência Social) realizará o 43º
Concerto aos Domingos, com
a apresentação do Quarteto de
Cordas - Afinidades, no dia 15
de março, às 11h, no Pequeno
Auditório da entidade.

No programa, estão previs-
tas composições de Mozart
(Pequena Serenata Noturna, 1º
e 3º movimentos), Vivaldi
(Quatro Estações - Primave-
ra, 1º movimento, e Inverno, 2º
movimento), Bach (Bran-
demburg Concerto nº 3, Ária
da Quarta Corda, Jesus Ale-
gria dos Homens), Strauss (O
Grande Danúbio Azul), além
de músicas japonesas, entre
outras.

Ricardo Takahashi iniciou
seus estudos aos cinco anos
com o professor Tosio Takeda
e aperfeiçoando-se com o pro-
fessor Ayrton Pinto na Univer-
sidade Estadual de São Paulo
(Unesp).

Participou de diversos
master-classes com os violinis-
tas Victor Danchenko, Jerrold
Rubinstein, Ole Bohn, entre
outros. Na Alemanha, teve
aulas com o professor Ian
Gronnish. Participou de festi-
vais em Curitiba e Campos do
Jordão. Foi professor do Con-
servatório do Brooklin em São
Paulo em 1996 e, atualmente,
dedica-se intensamente à ati-
vidade didática.

Integrou a Orquestra Expe-
rimental de Repertório, da qual
foi vencedor do concurso de
Jovens Solistas. Vencedor do
concurso da World Jeunesse
Musicalis, conquistou uma das
três vagas destinadas à Amé-

e o virtuose Paulo Bosísio. Lá
integrou as Orquestras Sinfô-
nica Jovem, Sinfônica Paulis-
ta, a Camerata Tatuí e o Quar-
teto Musikalis. Atualmente,
Daniel Pires é integrante per-
manente da Orquestra Sinfô-
nica da USP, da Orquestra Fi-
larmônica de São Bernardo do
Campo e é professor do Con-
servatório de Tatuí (SP). Tam-
bém atua, com freqüência,
como músico convidado em
concertos com a Orquestra de
Câmara Villa Lobos.

E, finalmente, Joel de Sou-
za, iniciou seus estudos musi-
cais sob a orientação do pai e,
aos 14 anos, passou a estudar
violoncelo. Mais tarde, ainda
no Brasil, estudou sob orienta-
ção do violoncelista Zigmunt
Kubala, no curso de Bachare-
lado em Música da Unesp, e
com Alceu Reis. Atualmente,
Joel de Souza é professor da
Universidade Livre de Músi-
ca (ULM), cellista da Orques-
tra do Teatro Municipal de São
Paulo e da Jazz Sinfônica de
São Paulo, e primeiro
violoncelo da Camerata
Fukuda.
(do site do Bunkyo:
www.bunkyo.org.br)

43º CONCERTO BUNKYO AOS
DOMINGOS - QUARTETO DE
CORDAS - AFINIDADES
QUANDO: DIA 15 DE MARÇO, ÀS 11H

ONDE: PEQUENO AUDITÓRIO DA

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA

JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (RUA

SÃO JOAQUIM, 381, 3º ANDAR DO PRÉDIO

ANEXO, LIBERDADE – SP)
ENTRADA:
1KG DE ALIMENTO NÃO-PERECÍVEL

ESTACIONAMENTO: RUA GALVÃO BUENO,
540 - LIBERDADE - SP

rica Latina. Integrou também
a Orquestra Jazz Sinfônica,
Orquestra de Câmara Villa
Lobos (na qual gravou um CD
com obras de Edino Krieger),
Bachianas Chamber Orques-
tra, Orquestra Sinfônica do
Mato Grosso, entre outras.

Ricardo Takahashi tem se
apresentado com diversos gru-
pos de câmara em São Paulo
e em diversas cidades do inte-
rior. Integra o Quarteto São
Paulo e o Quarteto Camargo
Guarnieri.

Atualmente, atua na Or-
questra Sinfônica de São Ber-
nardo do Campo como chefe
de naipe, Orquestra Brasiliana
e Orquestra Sinfônica da Uni-
versidade de São Paulo - des-
de 1994, tendo se apresentado
diversas vezes como solista.

Currículos – Paula Andrea
Vazquez iniciou seus estudos
de violino, aos nove anos, no
Conservatório Provincial de
Música “Felipe Boero”, da ci-

dade de Villa María (Córdoba,
Argentina). Seus professores
de violino na Argentina foram
Finlay Ferguson (professor
atual da cátedra de violino da
Universidade Nacional de Cór-
doba) e Gabriela Sciepaquer-
cia.

Ao chegar ao Brasil, em
2001, passou a estudar com a
professora Márcia Fukuda na
Escola Municipal de Música de
São Paulo e, posteriormente,
fez parte da classe de violino
da professora Elisa Fukuda.

Atualmente, cursa último
ano de Bacharelado em Músi-
ca, com especialidade em vio-
lino, na Unesp, tendo como
professor o violinista Luiz
Amato. Paula Vazquez tam-
bém se dedica intensamente
para formação de jovens
musicistas.

Daniel Pires iniciou seus
estudos musicais no Conserva-
tório de Tatuí, em São Paulo,
tendo estudado com os profes-
sores J. Santos, Dario Sotelo

Quarteto tocará Vivaldi, Bach, Strauss e músicas japonesas

DIVULGAÇÃO

A próxima edição do Con-
curso de Karaokê do Estado
de São Paulo já tem endereço
certo. O 16º Paulistão, em
2010, será no Nippon Country
Club, em Arujá (SP), como
parte das comemorações dos
50 anos de fundação do clube.
O de 2011 também já tem pre-
tendente. Se tudo der certo, o
Paulistão 2011 será realizado
em Sorocaba (SP), com a par-
ticipação e colaboração de to-
dos da Regional Sudoeste, já
que esta região nunca sediou
um evento desta grandiosida-
de.  Este projeto foi lançado e
divulgado pelo diretor da União

Cultural e Esportiva Nipo-Bra-
sileira da cidade,Yoshiaki
Shinde, no XI Shimboku Taikai
realizado dia primeiro de mar-
ço, com a participação de 290
cantores inscritos representan-
do 25 entidades da região. Tra-
ta-se do maior evento do Es-
tado e a economia local é di-
recionada para o recebimento
dos participantes no que se
refere aos serviços de
hotelaria, locomoção, alimen-
tação e profissionais técnicos
em razão do som e iluminação,
entre outros serviços.
(Célia Kataoka, especial
para o Jornal Nippak)

KARAOKÊ 1

Cidade de Sorocaba pleiteia a
realização do 17º Paulistão

Lilian Tangoda conquistou o Grand Prix do 15º Paulistão

DIVULGAÇÃO

Organizado pela Liga No-
roeste da Canção Popular, a
quarta edição do Concurso In-
tegração de Karaokê será re-
alizado no dia 5 de abril, a par-
tir das 8h30, na cidade de

Birigui. O evento acontece na
sede da Associação Cultural
Esportiva Nipo-Brasileira
(Rua São José, 280). Informa-
ções pelo telefone: 18/3606-
2293.

KARAOKÊ 2

4º Concurso Integração da
Liga Noroeste será em abril

A União Cultural Nipo-Bra-
sileira de São Bernardo do
Campo (Bunka) realiza neste
sábado (14), a partir das 19
horas, seu primeiro Festival de
Temaki. Salmão, milanesa, ca-
lifórnia, legumes e kanikamá
serão algumas das opções ser-
vidas.

Segundo o presidente da
entidade, Tetsuo Yoshimoto, os
participantes poderão apreci-
ar os temakis que serão pre-
parados na hora e, também,
criar o seu. “Uma mesa com
todos os ingredientes ficará
disposta no local”, antecipa.

O longa Dra-
gonball: Evolution
será lançado em 9
de abril nos cine-
mas brasileiros.
Estrelado por
Justin Chatwin (fi-
lho de Tom Cruise
em A Guerra dos
Mundos) e James
Marsters (o vam-
piro Spike de
Buffy a Caça
Vampiros), o longa
é baseado na po-
pular animação
homônima de man-
gá, criada por
Akira Toriyama.

Sucesso em de-
senhos de TV, qua-
drinhos e em vídeo-
game, Dragonball
traz ao público a ri-

ANIME

Dragonball Evolution chega aos cinemas em abril
queza mitológica da cultura ja-
ponesa, a luta entre o bem e o
mal através de seus persona-
gens Goku (Justin Chatwin) e
Piccolo (James Marsters). No
filme, o poderoso guerreiro
Goku descobre sua força inte-
rior para poder enfrentar
Piccolo e impedir que a Terra
seja destruída.

Aproveitando a onda, a
Editora JBC lança no Brasil
a adaptação romanceada
bilíngue (português e inglês)
de Dragonball Evolution, cujo
lançamento estava previsto
para este mês (portanto, an-
tes da estreia nos cinemas)
O livro narra em detalhes to-
dos os acontecimentos vistos
– desde o treinamento do jo-
vem Saiyajin com seu avô
Gohan até a épica batalha fi-
nal entre Goku e Piccolo.Adaptação da JBC chega primeiro às bancas

DIVULGAÇÃO

Convites estão à venda por
R$ 15,00. Os temakis serão à
vontade, mas quem quiser va-
riar o cardápio com espetinhos
de carne, doces e bebidas, es-
tes serão cobrados à parte.
Além do jantar haverá apre-

EM SÃO BERNARDO DO CAMPO

Bunka de SBC promove Festival de Temaki
sentação do grupo de Taikô:
“Kien-Daiko”.

O Bunka fica na Rua
Bragança, 15, Vila Luzitânia,
em São Bernardo do Campo.
Informações podem ser obti-
das pelo telefone: 4125-6015


