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Um ano após a crise, dekasseguis se
unem em prol da educação dos filhos
Durante viagem realizada em
setembro em Tóquio e em
cinco províncias do Japão
onde ministrou uma série de
palestras de orientação, a
coordenadora do Projeto
Kaeru, Kyoko Yanagida
Nakagawa, constatou que
um ano após a eclosão da
crise econômica, nipo-brasi-
leiros e japoneses ligados as
escolas e Ongs Non Profit
(NPOs), estão envolvidos e
comprometidos com o obje-
tivo de trabalhar a educação
das crianças brasileiras. A
psicóloga verificou que a si-
tuação, ainda difícil, continua
carregada de ansiedade, in-

segurança, e preocupação
conforme relatos da própria
comunidade nikkei no arqui-
pélago, refletindo diretamen-
te nas crianças. Para a coor-
denadora, o perfil das pes-
soas – e mesmo das crian-
ças – não é imune às circuns-
tâncias econômico-sociais e
“nenhuma sociedade é está-
tica”. Há anos viajando para
o Japão com alguma regula-
ridade, ela tem percebido um
país diferente a cada visita.
Desta vez, a sombra da crise
econômica – apesar de um
ano depois do seu apareci-
mento —, ainda estava pai-
rando em todos os cantos.
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GAROTA-PROPAGAN-
DA – O governador José
Serra assinou nesta quarta-
feira, 11, um Protocolo de
Intenções entre a Sabesp, o
Esporte Clube Pinheiros e a

Prefeitura de São Paulo para
implantação do “Projeto
Olímpico CEU e Água”, que
fomentará novos talentos
com vistas às Olimpíadas de
2016. A Secretaria de Es-

portes do Estado formaliza-
rá a autorização para o
apoio ao projeto no âmbito
das leis de incentivo ao es-
porte. No evento, também
foi anunciada a nova cam-

panha da Sabesp com os
nadadores César Cielo e
Poliana Okimoto - patroci-
nados pela companhia e
também apoiadores do
novo projeto.
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Comunidade do
PR organiza evento
para lembrar
Claudio Seto
Nos dias 13, 14 e 15 de no-
vembro, a Praça do Japão de
Curitiba, será palco do even-
to cultural, que a família e os
amigos do artista Claudio
Seto estão organizando para
homenageá-lo, no mês em que
se completa um ano de sua
morte. Seto faleceu em 15 de
Novembro de 2008 e desde
então, várias homenagens fo-
ram prestadas em sua memó-
ria. Esta será a maior e mais
marcante, pois, além de ser
realizada durante três dias
consecutivos, reunirá amigos,
fãs e admiradores das mais
diversas áreas e idades.

Os jogadores Shuichi Koshi,
no masculino, e Carla Ziliotto,
no feminino, sagraram-se
campeões gerais do 39º Cam-
peonato Nikkey de Golfe do
Brasil, realizado nos dias 7 e
8, no PL Golf Clube, em Arujá
(SP). A organização do even-
—–––––––––——–––––––––––——––––––—–| pág 11
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Favoritos conquistam título
do 39º Campeonato Nikkey

to, um dos mais tradicionais
do Estado de São Paulo e
que reuniu cerca de 260 re-
presentantes. Segundo os or-
ganizadores, tanto o nível téc-
nico da competição quanto a
organização mereceram elo-
gios.
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19º Furusato
Matsuri acontece
neste fim de
semana em Mogi
A Associação dos Agriculto-
res do Cocuera realiza neste
fim de semana (14 e 15), o 19º
Furusato Matsuri. O evento,
que integra o calendário ofici-
al do município e tem como
objetivo valorizar a vocação
agrícola da região, irá come-
morar também os 90 anos da
presença japonesa no bairro
de Cocuera, que reúne atual-
mente cerca de 230 famílias
nipo-brasileiras.Haverá expo-
sição e venda de flores, frutas,
hortaliças e implementos agrí-
colas, além de comércio de
pratos típicos e distribuição de
prêmios.

Com o objetivo de mesclar as
culturas brasileira e japonesa
uma festa do Japão com vo-
luntários japoneses que atuam
na Associação Comunitária
Monte Azul, na Zona Sul de

—–––––––––——–––––––––––——––––––—–| pág 04
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Festa do Japão movimenta
moradores da Monte Azul

São Paulo, está sendo prepa-
rada para o dia 29 de novem-
bro. Entre as atrações está a
realização de um trabalho de-
senvolvimento com desenhos
baseados nos dois países.

Associação Okinawa Kenjin celebra
o 1º Encontro de Shi Cho Son
A Associação Okinawa
Kenjin do Brasil em conjun-
to com o Centro Cultural
Okinawa do Brasil realizam
domingo (dia 15 de novem-
bro), em Diadema, ABC
Paulista, o 1º Encontro de
Shi Cho Son – cidades, dis-
––––––––––——–––––––––——–––––––––—–| pág 04

tritos e vilas de Okinawa.
Durante o evento será reali-
zado um grande show Odori
com Satoru Saito, Sanshin
com o Grupo Minyo
Hozonkai, e apresentação
do Grupo de Taiko Matsuri
Daiko.
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MELHOR IDADE – Neste sábado (14), o
vereador de São Bernardo do Campo (no ABC
paulista), Hiroyuki Minami, estará entrando para
a chamada Melhor Idade, ou seja, estará com-
pletando 65 anos. E para marcar a data, seus
amigos e admiradores estão organizando uma
grande festa, que será no dia 16 de novembro
(segunda-feira), a partir das 19h30, com um
jantar dançante no restaurante Florestal, loca-
lizado na Rua Maria Servidei Demarchi, 2998,
no bairro Demarchi, em SBC. O convite é ade-
são no valor de R$ 30,00 por pessoa, (incluso o
jantar, sobremesa, e bebidas). Informações
pelos telefones: 4331-4285 ou 4125-3438.

A FIBRA E O SONHO – A Editora Maçôni-
ca lançou no dia 5 de novembro, na Unidade
Vergueiro da Aliança Cultural Brasil-Japão, em
São Paulo, o livro “A fibra e o sonho”, de auto-
ria do professor Antão Shinobu Ikegami. O
evento contou com a participação de persona-
lidades da comunidade nikkei. A publicação que
conta a saga da colonização japonesa na Ama-
zônia através da jornada do pioneiro Kinji
Ikegami, aborda os interesses dos Estados do
Pará, do Amazonas e do governo japonês; bem
como os objetivos de cada grupo; suas origens,
condições e preocupações, além de outros te-
mas. Com tiragem de 3000 mil unidades o livro
será vendido na Aliança Cultural Brasil-Japão,
nas livrarias Fonomag, Sol, e Ono e nos jornais
Nikkey Shimbun e Nippak. Cada exemplar
custará R$ 35,00.

TOORO NAGASHI – A 55ª edição do
Tooro Nagashi de Registro (SP) atingiu
seu ponto culminante na noite de 2 de
novembro, quando os 2.200 tooros que le-
vavam as almas dos antepassados, flutuavam
no Rio Ribeira de Iguape sob os fogos de ar-
tifícios que coloriam o céu de Lua cheia. Gra-
ças ao bom tempo, o evento contou com um
público estimado em cerca de 30 mil pessoas

nos 2 dias de programação. Destaques para
as presenças do cônsul geral do Japão em São
Paulo, Kazuaki Obe, e a consulesa Eiko Obe,
e a prefeitura de Registro, Sandra Kennedy
Vianna. A festa foi uma co-realização da Ni-
chirenshu Emyoji de São Paulo, Bunkyo de
Registro, Registro Base Ball Club e Prefeitu-
ra Municipal de Registro com apoio do Banco
Real, Sebrae, Aciar, FosBrasil e Sabesp.

“EXHIBITION VI” – O artista
plástico japonês Takafumi Kijima
apresentou suas recentes obras na
individual “Exhibition VI”, sua primei-
ra na Galeria Deco, em São Paulo.
Aberta em setembro passado, o ar-
tista mostrou objetos, pinturas e de-
senhos com influências de histórias
mitológicas islandesas. Kijima apro-
veitou para iniciar uma residência
artistíca no Brasil, que dura até se-
tembro/2010. Ele já realizou uma ou-
tra residência na Citê Internationale
des Arts, em Paris, entre 2005 e 2006.
Deco já mostrou as obras de Kijima
em três edições da feira SP Arte (09-
08-07), no Pavilhão da Bienal.

CRÉDITOS: ERICO MARMIROLI / DIVULGAÇÃO

O artista plástico Titi Freak e seu filho
Jin estiveram na abertura

O artista plástico James Kudo conversa com galerista
Hideko Suzuki Taguchi

Takafumi Kijima recebe seu amigo artista plástico Rogério
Degaki

PALESTRA COM RA-
CHEL ROSALEN – A
Videoartista Rachel Rosalen
ministrou no último dia 4 uma
palestra para interessados em
arte e tecnologia no Espaço
Cultural Fundação Japão, mas
até domingo, dia 15, segue a
mostra “Memória de um ima-
ginário Japão” de vídeos (leia
mais na pág 8), no mesmo
local  produzidos no período
entre 2003 e 2006 no Japão,
por conta das bolsas que a ar-
tista recebeu da Fundação Ja-
pão na Nanjo and Associates.

ERICO MARMIROLI / DIVULGAÇÃO

Artista Rachel Rosalen durante o bate papo

SILVIO MIYAZAKI – O professor Silvio Miyazaki fez palestra e lançou o livro “As origens do
investimento japonês na Ásia” no Espaço Cultural da Fundação Japão, no dia 28 de setembro.
Num evento organizado pela Fundação Japão e Associação Brasileira de Estudos Japoneses
(ABEJ), o livro discute os investimentos japoneses, no período entre o início do século XX e a
Segunda Guerra Mundial até a época das investidas na China, Coréia, Manchúria e Taiwan.

ERICO MARMIROLI / DIVULGAÇÃO

Professor doutor Alexandre UeharaProfessor Silvio Miyazaki

PONTO DE ENCONTRO – A Fundação Ja-
pão e Associação Brasileira de Estudos Japone-
ses (ABEJ) apresentaram três novas pesquisas
de dissertação de mestrado e tese de doutorado
de Estudos Japoneses, defendidas entre 2005 e
2009, no Brasil e no Japão, no última edição  do
Ponto de Encontro - Novas Pesquisas, dia 28 de
outubro na Espaço Cultural da FJSP. Francisco
Rodrigues da Silva Neto, mestre em Antropolo-
gia pela Universidade Federal do Pará; Fernan-
da Raquel, graduada em Ciências Sociais pela
UNICAMP e Valeria Mello, doutouranda em
Educação pela Universidade Federal do Ceará
apresentaram suas teses.

ERICO MARMIROLI / DIVULGAÇÃO

Professor do Centro Universitário do Estado do
Pará Francisco Rodrigues da Silva Neto

Pesquisadora do Grupo Oralidade, Cultura e
Sociedade da Universidade Estadual do Ceará
Valeria Mello

Mestradanda em Comunicação e Semiótica pela
PUC-SP Fernanda Raquel



São Paulo, 13 a 19 de novembro de 2009 JORNAL NIPPAK 3

Após crise econômica, dekasseguis se unem em
prol da educação dos filhos, constata psicóloga

DEKASSEGUIS

Durante viagem realiza
da em setembro em
Tóquio e em cinco pro-

víncias do Japão onde minis-
trou uma série de palestras de
orientação, a coordenadora do
Projeto Kaeru, Kyoko
Yanagida Nakagawa, consta-
tou que um ano após a eclosão
da crise econômica, nipo-bra-
sileiros e japoneses ligados as
escolas e Ongs Non Profit
(NPOs), estão envolvidos e
comprometidos com o objeti-
vo de trabalhar a educação
das crianças brasileiras. A psi-
cóloga verificou que a situa-
ção, ainda difícil, continua car-
regada de ansiedade, insegu-
rança, e preocupação confor-
me relatos da própria comuni-
dade nikkei no arquipélago,
refletindo diretamente nas cri-
anças.

Para a coordenadora, o
perfil das pessoas – e mesmo
das crianças – não é imune às
circunstâncias econômico-so-
ciais e “nenhuma sociedade é
estática”. Há anos viajando
para o Japão com alguma re-
gularidade, ela tem percebido
um país diferente a cada visi-
ta. Desta vez, à sombra da cri-
se econômica – apesar de um
ano depois do seu aparecimen-
to —, estava pairando em to-
dos os cantos. “As crianças
são sensíveis e mesmo as pe-
quenas captam no ar, a sensa-
ção de mal estar. Isso influi no
seu emocional, no seu proces-
so de aprendizagem, e no seu
conceber o mundo”, explica.

Dúvidas – Enquanto permane-
ceu no Japão, Kyoko Nakaga-
wa orientou os dekasseguis em
retorno para o Brasil e esclare-
ceu dúvidas práticas de como
devem proceder em algumas
situações para evitar apuros e
aqueles que estão fora da rea-
lidade brasileira após anos mo-
rando no arquipélago. “Reen-
contrei pessoas queridas, co-

nheci outras, todas engajadas
como eu com as quais troquei
idéias, passei e recebi informa-
ções atualizadas e isso foi mui-
to enriquecedor”, afirmou.

Algumas circunstâncias
animaram a psicóloga, como o
fato de no Japão ter muito mais
pessoas bem informadas e en-
gajadas na questão da educa-
ção. Personagens essas que
dão força para ela trocar idéi-
as que a estimulam a pensar a
seguir em frente. “São brasi-
leiros e japoneses que há vári-
os anos mantém contato co-
nosco, mas o fato de reencon-
trarmos, aqui e lá, incrementa
o intercâmbio”, garante.

Kyoko Nakagawa calculou
que os objetivos não foram atin-
gidos a contento porque na sua
análise as palestras proferidas
a convite da Mitsui Bussan fo-
ram realizadas em horários e
dias da semana inadequados, e
com pouca divulgação para as
pessoas nas cidades. “Esperá-
vamos uma presença maior de
pais, responsáveis pelas crian-
ças. Mas depois que retornei

recebi e-mails solicitando infor-
mações; de nipo-brasileiros que
não conseguiram esclarecer as
dúvidas; dúvidas também da-
queles que não compareceram
nas palestras. No dia 6 de no-
vembro recebi um e-mail infor-
mando que várias brasileiras
solicitaram ao cônsul brasileiro
de Hamamatsu que o projeto
Kaeru seja expandido para ou-
tras localidades que dele neces-
sitam”, afirma.

Barrados – De acordo com a
psicóloga os filhos dos dekasse-
guis no arquipélago estão à mer-
cê dos adultos, e das medidas
dos governos de ambos os paí-
ses. Segundo ela se de um lado
alguém estende a mão, de ou-
tro, um espertinho qualquer pega
correndo em nome das crianças
em detrimento delas. “Entendo
também que assim como esse
movimento começou, também
não depende somente dos pais,
afinal, estes também dependem
da oferta de trabalho, da condi-
ção econômica e política inter-
na do país. O Japão acena com

Segundo psicóloga, crianças não são imunes a circunstâncias sócio-econômicas do Japão

O vice-presidente do Ins-
tituto de Solidariedade Edu-
cacional e Cultural (ISEC),
Décio Issamu Nakagawa,
também esteve no Japão em
setembro quando visitou
Nagoya, Hiroshima (dois
dias) e Okinawa. Em Nagoya
notou a incerteza tomando
conta dos nipo-brasileiros e
em menor escala entre os ja-
poneses.

Em Hiroshima e Okinawa
visitou museus dedicados ao
período da guerra e em ter-
mos de saúde mental queri-
am maiores informações so-
bre o Transtorno Afetivo
Bipolar. No arquipélago o neu-
ropsiquiatra proferiu uma pa-
lestra a pedido do professor
e diretor do Colégio Brasil /
Japão, Carlos Shinoda, com
a participação de alguns de-
kasseguis.

Décio Nakagawa disse
que sentiu que os empregos
estão escassos, algumas
pessoas trabalhando so-
mente uma ou duas vezes
por semana; bem como a
existência de um contingen-
te de trabalhadores desem-
pregados e dependendo do
emprego da esposa. Ouviu
queixas de trabalhadoras
que encontravam o marido
bebendo com os amigos ao
voltar de um árduo dia de
trabalho.

De acordo com ele nin-
guém tem certeza se os de-
kasseguis preferem permane-
cer no Japão ou se estão vol-
tando para o Brasil. Mas no-
tou que o desejo de permane-
cer no Japão é mais forte e
sentem que sua estada não
depende somente da sua von-
tade. “A situação se inverteu

e vários trabalhadores consi-
deram a volta temporária para
o Brasil. Considerando que o
movimento teve início como
movimento temporário. Esse
sentimento afasta muitos tra-
balhadores do plano do gover-
no japonês de incentivar finan-
ceiramente seu retorno e não
poder voltar por três anos”,
esclareceu.

Questionado sobre quem
são os dekasseguis que con-
seguiram permanecer no ar-
quipélago, o neuropsiquiatra
afirmou que tecnicamente
são os que dominam a lín-
gua japonesa; não têm filhos
e não dependem dos aloja-
mentos das empreiteiras.
Por outro lado os mais afe-
tados estão na área das
montadoras; autopeças e
eletroeletrônicos. “Os tra-
balhadores que estavam
atuando em outros setores,
como de alimentação, foram
menos afetados. Há ainda
algumas vagas nos setores
da agricultura, cuidados da
terceira idade e alguns ser-
viços”, explicou.

Em sua palestra no Japão
Décio Nakagawa explicou a
situação brasileira e procu-
rou atualizar os dekasseguis
quanto aos avanços sociais
implantados no Brasil. Abor-
dou temas como a migração
e saúde mental; introdução e
tendências mundiais; a vul-
nerabilidade e o adoecer;
avanços Sociais no Brasil; e
projeto de vida.

“O grande desafio corre
por conta do envelhecer em
terras estrangeiras e a edu-
cação das crianças”, atesta
ele que aproveitou para tirar
umas férias.

Desejo de permanecer no
Japão é mais forte

alguns projetos paliativos como
o tão falado projeto ‘Nijo no
kakehashi’. Isso não quer dizer
que não tenhamos crianças e
adolescentes bem, pena ser a
minoria”, ressalta.

A psicóloga não sabe ao cer-
to se muitos dekasseguis ainda
estão para voltar para o Brasil,
mas assegurou que durante esse
ano ouviu e recebeu semanal-
mente, algumas consultas e so-
licitações de orientações de re-
cém-chegados. Porém, presen-
ciou também, outros que meses
depois, estão novamente de
malas prontas para o Japão e as
crianças serem desligadas das
escolas, onde mal conseguiram
se adaptar, de um dia para o
outro. “Existem casos de pes-
soas até que retornaram com o
auxílio do governo japonês, as-
sinaram documentos cientes de
que não poderiam voltar para lá
pelos próximos três anos, no en-
tanto na primeira oferta de tra-
balho de empreiteira, rumaram
novamente para o Japão sendo
barrados lá”, destaca.

(Afonso José de Sousa)

*KEN SHIMANOUCHI

(PARTE 2)

O avanço da cooperação
que resultou na implantação da
TV digital no Brasil também
foi extraordinário. Além da
transmissão digital via modelo
nipo-brasileiro estar se apro-
fundando e crescendo rapida-
mente no país, temos ainda a
cooperação do Japão e do Bra-
sil na disseminação do modelo
na América Latina: Argentina,
Peru, Chile e Venezuela ado-
taram o padrão nipo-brasileiro
de TV digital. Estou certo de
que a combinação bem suce-
dida entre  a tecnologia japo-
nesa e a influência política e
econômica brasileira é uma
nova forma de sinergia econô-
mica entre o Brasil e o Japão,
que beneficiará a América
Latina.

O relacionamento e a atu-
ação de abrangência global do
Brasil e do Japão no setor de
alimentos é um dos símbolos
da cooperação entre países.
Enquanto a preocupação com

a salubridade dos alimentos se
faz cada vez mais presente, e
o aumento da produção e dis-
tribuição apresentam-se como
um desafio central para o mun-
do como um todo, Japão e
Brasil levam a cabo uma inici-
ativa que visa empreender uma
verdadeira “revolução verde”
na África, aproveitando a ex-
periência adquirida através do
consagrado Projeto de Desen-
volvimento dos Cerrados –
Proceder.

O projeto que teve início em
Moçambique, por sua nature-
za e grau de complexidade,
demanda muito tempo até
apresentar resultados, porém,
como modelo de desenvolvi-
mento agrícola pode vir a re-
presentar uma solução para o
fornecimento de alimentos ao
mundo inteiro e um salto no
desenvolvimento humanitário
na África. É meu sonho que a
cooperação agrícola dos dois
países se frutifique nas terras
da África.

Como esse dinamismo em
vários rumos está em curso,
acredito que as palavras-cha-

DEBATES

A Relação Econômica Japão-Brasil e suas Perspectivas

O deputado federal Walter
Ihoshi (DEM/SP), presidente
do Grupo Parlamentar Brasil-
Japão, foi o único parlamentar
a participar do seminário “Ex-
periência Japonesa em Trans-
porte e Desenvolvimento Ur-
bano”, realizado no último dia
3, em São Paulo. O evento,
promovido pelo Ministério dos
Transportes do Japão, reuniu
especialistas brasileiros e es-
trangeiros, e contou com a pre-
sença do secretário municipal
de Transportes, Alexandre
Moraes, o secretário estadual
de Transportes Metropolita-
nos, José Luiz Portella e o côn-
sul geral do Japão em São Pau-
lo, Kazuaki Obe.

Na ocasião, foram discuti-
dos aspectos do sistema de
transporte japonês. O projeto
do Tokyo Monorail foi apre-
sentado como um case de so-

lução para megacidades. O sis-
tema, visitado pelo prefeito de
São Paulo, Gilberto Kassab
(DEM/SP), durante a visita
que fez à Ásia acompanhado
de Ihoshi, em maio deste ano,
transporta aproximadamente
170 mil passageiros por dia. A
mesma tecnologia já é utiliza-
da em países como Estados
Unidos, Inglaterra, Singapura,
Austrália e Dubai.

Os técnicos também apre-
sentaram soluções para me-
lhorar o transporte urbano de
maneira sustentável e as no-
vas tecnologias japonesas para
o setor. A ideia foi analisar
como as inovações podem aju-
dar a minimizar os desafios do
transporte urbano nas grandes
metrópoles. A iniciativa contou
com o apoio da Secretaria
Municipal de Relações Inter-
nacionais.

A partir da esquerda.: Harutoshi Matsutanoi, Alexandre Moraes,
Luiz Portella, Walter Ihoshi e Kazuaki Obe
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TRANSPORTES

Experiência japonesa é
apresentada em São Paulove para o desenvolvimento da

cooperação econômica nipo-
brasileira são tecnologia e
meio-ambiente.

A relação econômica nipo-
brasileira no século 21 deve
chegar a um grau mais alto por
meio do uso da tecnologia. O
Japão apresenta-se como o
parceiro natural para o Brasil
que procura agregar valores à
sua indústria. Desde a colabo-
ração para o desenvolvimento
da agricultura, passando pelos
projetos nacionais nas décadas
60 e 80, até o advento da TV
digital na atualidade, a história
da transferência de tecnologia
japonesa é equivalente à his-
tória de relação econômica
entre os dois países, nas quais
os nikkeis contribuíram imen-
samente.

Gostaria de salientar que,
ainda no século 21, é impor-
tante manter a cooperação
tecnológica, sustentando uma
visão de longo prazo. Não po-
demos nos esquecer do fato de
que o Brasil é um fornecedor
da própria tecnologia de ponta
no campo estratégico como
prospecção, aeronaves, bioe-
nergia, das quais o Japão pos-
sui bastante demanda.

Vamos prestar atenção ao
econegócio que está crescen-
do exponencialmente. O efei-
to multiplicativo que é uma
combinação da tecnologia de
grande eficiência energética
do Japão com a posição do
Brasil como maior consumidor
de energia limpa tem significa-
do relevante no âmbito econô-
mico e ambiental. O Japão

possui tecnologia verde de qua-
lidade, como geração de ener-
gia solar, eletrodomésticos de
baixo consumo energético e
automóveis híbridos; e o Bra-
sil, por sua vez, possui uma ri-
queza natural e tecnologia de
energias limpas como biocom-
bustível e geração de energia
hidrelétrica. Os dois países têm
grande possibilidade de desen-
volver o econegócio, e a bus-
ca dessa meta, consequente-
mente, contribuirá para a so-
lução de questões ambientais
em nível global.

Houve ciclos de investi-
mento em várias ocasiões na
história da relação entre o Ja-
pão e o Brasil. Entretanto, o
momento atual não deve ser
visto apenas como algo transi-
tório. As características do
novo status de parceria que
surgem são, como afirmei, ho-
rizontal e multifacetada, algo
que, até então, não existia, e
surgiu neste novo momento e
contextos globais.  Estou ciente
de que esta forma inédita de
parceria robusta, sólida e sus-
tentável inaugura o caráter
perene neste novo ciclo da his-
tória da relação entre nossos
países. O governo japonês não
poupará esforços para que Ja-
pão e Brasil tornem-se parcei-
ros por um prazo indefinido e
que assumam e dividam um
papel de orientadores na co-
munidade internacional no sé-
culo 21.

*Ken Shimanouchi, embaixador
Extraordinário e Plenipotenciá-
rio do Japão no Brasil

DIVULGAÇÃO
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Festa do Japão movimenta
moradores da favela Monte Azul

COMUNIDADE 1

*WALTER IHOSHI

Quando a queda do primei-
ro-ministro do Japão, Taro Aso,
foi divulgada pela mídia e con-
firmada pela Embaixada do
Japão, em meados de setem-
bro, a reação imediata do Gru-
po Parlamentar Brasil-Japão
foi de apreensão; afinal, as re-
lações entre Brasil e Japão
durante seu mandato caminha-
vam muito bem e se fortaleci-
am a cada dia, tanto no âmbito
socioeconômico, quanto na
área cultural. Taro Aso é pre-
sidente da Liga Parlamentar
Japão-Brasil e desde sua ju-
ventude nutre imensa simpa-
tia por nosso país. Com a sua
saída do comando, a pergunta
que todos nós fazíamos era: “e
agora?”.

Na mesma época em que
o premiê Yukio Hatoyama as-
sumiu o governo, recebi um
convite para representar o
Parlamento Brasileiro na 50ª
Convenção Internacional de
Nikkeis, em Tókio. O evento
aconteceria em outubro, e se-
ria uma ótima oportunidade
para me reunir com as autori-
dades japonesas e me certifi-
car de que os projetos inicia-
dos por Taro Aso não seriam
interrompidos com a nova con-
figuração política.

No dia 11 de outubro viajei
em missão oficial ao Japão,
onde fiquei quatro dias cum-
prindo uma agenda intensa de
trabalho. Já nos dois primeiros
dias, participei da 50ª Conven-
ção Internacional de Nikkeis,
que contou com a presença do
imperador Akihito e da impe-
ratriz Michiko; e me reuni com
parlamentares da Liga Parla-
mentar Japão Brasil, dentre
eles os deputados Shinji Inoue,
Hideo Hiraoka, Shingo Nishi-
mura, e o secretário-geral
Osamu Fujimura, do Partido
Democrático do Japão (parti-
do do atual governo). Fujimu-
ra já esteve no Brasil mais de
30 vezes, é um dos grandes
incentivadores de intercâmbi-
os culturais para jovens, e será
uma das principais pontes com
o governo nas relações Bra-
sil-Japão. E foi exatamente
esta reunião que me deixou
mais tranqüilo e confiante. In-
centivadores de jovens.

Apesar do novo quadro

político japonês, as perspecti-
vas são boas. Segundo infor-
mações do deputado Fujimu-
ra, Hatoyama tem demonstra-
do interesse e consideração
pelo Brasil, e a expectativa é
que esses sentimentos sejam
mantidos no mesmo nível do
governo anterior. Projetos
como trem de alta velocidade,
monorail e venda do etanol bra-
sileiro ao Japão não devem
parar. Pelo contrário. Com a
definição da Copa de 2014 e
das Olimpíadas de 2016 em
nosso país, a tendência é a de
que novas parcerias e investi-
mentos sejam firmados entre
as nações.

Outra novidade é que
Hatoyama acena com a pos-
sibilidade de conceder direito
a voto a estrangeiros em elei-
ções locais (prefeitos e verea-
dores). Dessa forma, milhares
de brasileiros radicados no Ja-
pão em caráter definitivo te-
rão a chance de escolher re-
presentantes municipais que
lutem pelos seus anseios.

Mas, no momento, o proje-
to mais aguardado por nós, do
Grupo Parlamentar Brasil-Ja-
pão, é a assinatura do convê-
nio de cooperação bilateral na
área da Previdência, que ocor-
rerá no primeiro trimestre de
2010. Após anos de negocia-
ção, técnicos do Ministério da
Previdência do Brasil estive-
ram em Tókio recentemente,
e afirmaram que a missão ofi-
cial superou as expectativas.
O texto previdenciário já foi
esboçado e, se tudo ocorrer
como o previsto, os 90 mil ja-
poneses que moram no Brasil
e os 270 mil brasileiros que
residem no Japão poderão ser
beneficiados em um futuro pró-
ximo. O acordo também é es-
perado pelos membros da Liga
Parlamentar Japão-Brasil.

A missão oficial mostrou
que os laços de amizade entre
os dois países superam qual-
quer governo e ideologia par-
tidária. Voltei otimista e acre-
dito que, apesar da troca de
governo, as relações entre Bra-
sil e Japão continuarão a cres-
cer.

*Walter Ihoshi é deputado
federal (Democratas/SP) e
presidente do Grupo Parla-
mentar Brasil-Japão

Com o objetivo de mes-
clar as culturas brasi-
leira e japonesa uma

festa do Japão com voluntári-
os japoneses que atuam na
Associação Comunitária Mon-
te Azul, na Zona Sul de São
Paulo, está sendo preparada
para o dia 29 de novembro.
Entre as atrações programa-
das está a realização de um
trabalho desenvolvimento com
desenhos baseados nos dois
países, e com crianças numa
quadra de futebol instalada no
centro da favela Monte Azul.
O evento contará com a parti-
cipação de moradores da fa-
vela e de pessoas preocupa-
das com a comunidade local.

A associação Monte Azul
conta com vários parceiros de
projetos específicos, como or-
ganizações que disponibilizam
recursos financeiros para pro-

jetos com duração determina-
da, exemplo da Japan Interna-
tional Cooperation Agency
(JICA), e outras. Além de par-
ceiros mantenedores, ou seja,
organizações que disponibili-
zam regularmente recursos fi-
nanceiros para a manutenção
permanente da estrutura físi-
ca e de pessoal da associação

como a Prefeitura de São Pau-
lo, etc; bem como apoiadores.

O interesse dos japoneses
pela entidade é grande, tanto
que criaram o Children´s
Resources International, um
grupo de ex-voluntários e ami-
gos da associação no Japão,
onde mantém o site
www.crijapan.com Hoje a
Monte Azul abrange três nú-
cleos equipados com padaria,
urbanização, horta, educação,
cultura, saúde, bazar e oficinas
de iniciação ao trabalho.

A entidade foi fundada no
dia 25 de janeiro de 1979 por
meio de um intercâmbio de-
senvolvido a partir de 1975
pela pedagoga Ute Craemer,
junto as crianças da favela
Monte Azul e o diálogo com
seus pais. Com a ajuda de alu-
nos da escola particular onde
lecionava, ela construiu uma
ponte entre os alunos e as cri-
anças da favela. Através des-
se relacionamento conheceu
as famílias e organizou reuni-
ões entre os pais para discutir
e procurar soluções conjuntas
para seus problemas.

FESTA DO JAPÃO -

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA

MONTE AZUL

QUANDO: DIA 29 DE NOVEMBRO

HORÁRIO: DAS 12H ÀS 18H

ONDE: RUA VITALINA GRASSMANN, 290

– JARDIM MONTE AZUL – ZONA SUL DE

SÃO PAULO (TERMINAL JOÃO DIAS)

INFORMAÇÕES:

HTTP://WWW.MONTEAZUL.ORG.BR/

Interesse dos japoneses pela
comunidade é grande, tanto
que criaram o Children’s
Resources International

Ideia é mesclar as duas culturas por intermédio de voluntários

DIVULGAÇÃO

DEBATES 2

Cenário novo, projetos
mantidos. Ainda bem

Jovens do Rotaract Clube
São Paulo em parceria com o
Rotary Club Liberdade se mo-
bilizaram para realizar o 4º
Network Night no próximo dia
17 de novembro, no Buffet
Colonial, em Moema, zona Sul
de São Paulo. Os objetivos do
tradicional evento anual bene-
ficente é a geração de negóci-
os e responsabilidade social, e
também arrecadar fundos para
o custeio de entidades sem fins
lucrativos que, em uma deci-
são unânime, beneficiará o Ins-
tituto de Promoção Humana
Grupo Nikkei que, há dez anos,
atua na recolocação de de-
sempregados no mercado de
trabalho paulistano.

A arrecadação propiciará
a continuidade do apoio pres-
tado aos dekasseguis retorna-
dos – em razão da crise eco-
nômica mundial que acarretou

massivo desemprego no Ja-
pão e retorno ao Brasil –, ate-
nuando as dificuldades do
Projeto Tadaima. O aconteci-
mento também beneficiará
programas humanitários, edu-
cacionais e culturais do
Rotary Internacional, apoia-
dos pelo Rotaract Liberdade
e pela Fundação Rotária (que
se propôs a erradicar a polio-
mielite do mundo); a Associ-
ação Travessia – que assiste
crianças e jovens com atraso
no desenvolvimento neuroló-
gico, emocional e/ou social; e
o Canil Abrigo Salas que aco-
lhe animais abandonados.

Na ocasião está prevista
uma rodada de negócios no
sistema de rodízio na qual 49
executivos, diretores, geren-
tes, empresários, e empreen-
dedores vão apresentar seus
respectivos negócios de atu-

COMUNIDADE 4

Jantar beneficente e rodada de negócios visam levantar
recursos para o Grupo Nikkei e outras entidades

ação durante 2 minutos. O in-
vestimento para o encontro e/
ou rodada de negócios é de
R$ 500,00 com direito a um
encontro e um acompanhan-
te no jantar; ou cotas de pa-
trocínio bronze R$ 1.000,00,
prata R$ 5.000,00 ou ouro R$
10.000,00.

Em seguida, serão servi-
dos um coquetel e um jantar
beneficente para 500 pesso-
as no conceito finger food que
segue a moderna tendência
para eventos sociais e empre-
sariais. No jantar estilo menu
degustação, que possibilita
maior interação entre os con-
vidados, serão servidos mais
de 30 itens diferentes de en-
tradas, acompanhamentos,
pequenas porções dos pratos
principais mais refinados, so-
bremesas e café. O valor da
adesão do coquetel e do jan-

tar é R$ 120,00.
Dois vídeos auto-explicati-

vos dos objetivos e depoimen-
tos dos participantes do 1º En-
contro de Negócios estão dis-
poníveis nos sites: http://
www.youtube.com e http://
www.youtube.com

IV NETWORK NIGHT -
JANTAR FINGER FOOD E
RODADA DE NEGÓCIOS
QUANDO: DIA 17 DE NOVEMBRO

(TERÇA-FEIRA)
HORÁRIO: 15H30 ENCONTRO DE

NEGÓCIOS E AS 19H JANTAR BENEFICENTE

ONDE: BUFFET COLONIAL

AV INDIANÓPOLIS, 300 (ESQUINA COM

ALAMEDA DOS MARACATINS) – MOEMA

– SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: 3277-8214 COM MILTON

/ LEDA (LEDAREIKO@YAHOO.COM.BR) OU

9986-9116 COM PRICILA MIDORI

SUEYOSHI (PRIMIDORI@GMAIL.COM)
WWW.ROTARACTLIBERDADE.COM.BR

A Associação Okinawa
Kenjin do Brasil em conjunto
com o Centro Cultural Okina-
wa do Brasil realizam domin-
go (dia 15 de novembro), em
Diadema, ABC Paulista, o 1º
Encontro de Shi Cho Son – ci-
dades, distritos e vilas de Oki-
nawa. Durante o evento será
realizado um grande show
Odori com Satoru Saito, San-
shin com o Grupo Minyo
Hozonkai, e apresentação do
Grupo de Taiko Matsuri
Daiko. No encontro serão ser-
vidos comes e bebes no siste-
ma motchyori, ou seja, as
moças levam um prato de
doce ou salgado e os rapazes
devem dar uma colaboração
de R$ 10,00.

“Queremos mostrar um
pouco da cultura de Okinawa,
percebemos que os jovens
não têm muitos conhecimen-
tos sobre a diferença entre
adaiko e o Okinawa taiko.
Vamos orientar os participan-
tes para futuros eventos mai-
ores. Por outro lado muitos
dos descendentes não sabem
da existência das bolsas”, ex-
plica Roberto Takauki Kato da
comissão organizadora.

De acordo com os organi-
zadores o encontro será espe-
cial porque será divulgado o
real significado do Shi Cho
Son, a história e a geografia de
cada cidade, a maioria delas
conta com uma associação
própria que anualmente forne-

COMUNIDADE 2

Associação Okinawa Kenjin celebra a primeira edição do
Encontro de Shi Cho Son neste domingo, em Diadema

ce bolsas de estágio em Oki-
nawa. Todos os anos a asso-
ciação subvenciona bolsas de
estudos enviando em julho dois
estudantes para Okinawa.

A associação possui o Mu-
seu Folclórico de Okinawa
cujo prédio foi inaugurado no
mês de setembro, que reúne
um acervo de peças proce-
dentes de Okinawa, onde tam-
bém haverá um banco de da-
dos com árvore genealógica,
fotos e histórico dos
uchinanchus, com o intuito de
preservar a memória dos an-
tepassados.

Quem pretende prestigiar
o evento tendo como locomo-
ção o Metrô, para chegar até
o local deve descer na esta-

ção Jabaquara, tomar o ôni-
bus Ferrazópolis ou
Piraporinha, descer na Para-
da Imigrantes, atravessar a
rua, subir a escadaria rumo a
Prefeitura, seguindo até o fi-
nal do quarteirão, à esquerda.

1º ENCONTRO DE SHI CHO SON
QUANDO: 15 DE NOVEMBRO - DOMINGO

HORÁRIO: 14H
ONDE: CENTRO CULTURAL OKINAWA DO

BRASIL - AVENIDA SETE DE SETEMBRO,
1.670 - DIADEMA – SP
ESTACIONAMENTO GRÁTIS

INFORMAÇÕES:
COMISSÃO ORGANIZADORA FORMADA POR

ROBERTO TAKAUKI KATO 8494-5350;
MARCELO 8211-7003; TAKAKO

4057-2275 OU CIDA 9609-1224
E-MAIL CIDAGUENKA@UOL.COM.BR

Com o qua-
dro The Ama-
zon Forest abor-
dando a flores-
ta Amazônica a
p r o f e s s o r a
Mirian Tatsumi,
de São Paulo,
foi uma das 95
classificadas,
entre 1600
obras internaci-
onais inscritas,
no concurso de-
nominado Sixth
Competition of Pressed
Flower Pictures “Exhibition of
Creation” realizado no início
deste mês no Japão. Conheci-
da pela arte das flores e fo-
lhas naturais prensadas Oshi-
bana Art, a professora vai re-
ceber a premiação pessoal-
mente em uma cerimônia a ser
promovida no dia 9 de dezem-
bro, no Yokohama Creative
City Center (YCC Hall), para
isso embarca para o Japão no
dia 4.

As 95 obras classificadas
em uma segunda seleção se-
rão expostas em uma exposi-
ção que acontecerá no período
de 9 a 13 de dezembro no Yoko-
hama Red Brick Warehouse
Hall. “Foi uma surpresa, eu não
esperava, a entrega da premi-
ação coincidiu com uma viagem
para o país onde levarei uma

turma. Todos os anos eu envio
um trabalho para participar do
concurso”, afirmou.

Paralelamente outras oito
alunas da professora Mirian
Tatsumi também participaram
de outro concurso, ou seja, da
15ª Competição Internacional
de Flores Prensadas e Cartões
Postais. Elas foram classifica-
das entre os 5000 post caras
do mundo inteiro inscritos no
evento.

Atualmente Mirian Tatsumi
e seus alunos participam até o
dia 15 de novembro, da III
Exposição Oshibana Art que
acontece no salão nobre da
Igreja Nossa Senhora do Lí-
bano, na Liberdade, centro de
São Paulo. Com o tema Natu-
reza a mostra reúne mais de
400 obras produzidas pelos alu-
nos da professora.

COMUNIDADE 3

Quadro de Miriam Tatsumi é
classificado no Japão

The Amazon Forest, de Mirim Tatsumi
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19º Furusato Matsuri acontece
neste fim de semana em Cocuera

CIDADES/MOGI DAS CRUZES 1

Mesmo com a crise econô-
mica, Jaboticabal (SP) rece-
beu este 469 novas empresas,
incluindo comércio, industria e
profissionais liberais que pas-
sam a investir e acreditar em
Jaboticabal, gerando emprego
e impulsionando a economia.
O que chama atenção é o nú-
mero de grandes empresas
que se instalaram no municí-
pio nos últimos meses. Redes
multinacionais como o
Carrefour, investiram na aber-
tura de duas lojas que já estão
funcionando, criando aproxi-
madamente 300 novos empre-
gos; assim como a Droga Raia
que, desde 2008 vem acredi-
tando no potencial de Jaboti-
cabal; as Lojas Seller de Cam-
pinas, que estão construindo
um grande prédio; e o Super-
mercado Dia, inaugurada na
última semana.

Outro exemplo é o Expres-
so Nacional, que desde o mês
de outubro, vem fazendo em
Jaboticabal as linhas para San-
tos e Goiânia, garantindo co-
modidade para as pessoas que
antes tinham que ir até Ribei-

Incentivos – Nos últimos
anos, Jaboticabal vem se pre-
parando para lutar de igual
para igual com outras cidades.
Para isso, vem preparando um
moderno distrito industrial que
já está em fase de implanta-
ção da rede de água e esgoto.
Além de toda a estrutura ne-
cessária, o distrito também
contará com uma comissão
que ficará responsável por co-
laborar para o sucesso dos
empreendimentos. Por meio de
cursos e assessorias técnicas,
os empresários terão total con-
dição de trabalho em Jabotica-
bal.

O prefeito Municipal José
Carlos Hori acredita que a ci-
dade está no caminho certo.
“Estamos fazendo um trabalho
diferente, tentando colaborar
da melhor maneira possível
com esses novos parceiros que
acreditam em nossa cidade.
Logo, entregaremos o novo
distrito industrial e já estamos
pensando em comprar novas
terras para um novo distrito”,
afirma Hori.

Prefeito Hori participa da inauguração do Supermercado Dia, uma
das novas empresas que se instalaram en 2009 em Jaboticabal

CIDADES/JABOTICABAL

Município paulista recebe 469 novas empresas em 2009

rão Preto para embarcar nos
ônibus para esses destinos.
Silvandira Riotto já utilizou a
nova linha em uma viagem
para Santos. “Para mim essa
nova linha garantiu mais como-
didade, afinal não preciso sair
mais de Jaboticabal para em-
barcar. Inclusive, estarei indo
novamente para o litoral na
próxima semana”, afirmou
Silvandira.

Em agosto passado, uma
das maiores redes hoteleiras do

país, a rede Ibis, formalizou o
interesse em construir um
grande hotel em Jaboticabal.
As obras devem ser iniciadas
em breve e vão gerar cente-
nas de empregos no período de
sua construção.

Além de estar localizada
em um dos maiores pólos
sucroalcooleiros do Estado,
Jaboticabal conta hoje com
saídas para as principais rodo-
vias que ligam o interior à ca-
pital, com segurança e rapidez.

DIVULGAÇÃO

AAssociação dos Agri-
cultores do Cocuera
realiza neste fim de

semana (14 e 15), o 19º
Furusato Matsuri – Festival
Agrícola de Mogi das Cruzes.
O evento, que integra o calen-
dário oficial do município e tem
como objetivo valorizar a vo-
cação agrícola da região, irá
comemorar também os 90
anos da presença japonesa no
bairro de Cocuera, que reúne
atualmente cerca de 230 famí-
lias nipo-brasileiras.

Haverá exposição e venda
de flores, frutas, hortaliças e
implementos agrícolas, além
de comércio de pratos típicos
e distribuição de prêmios. Se-
gundo o coordenador do Even-
to, Américo Miyasaka, a ex-
pectativa é receber cerca de
30 mil visitantes.

Nos dois dias, o público vai
conferir, a partir das 10 horas,
apresentações de bandas tra-
dicionais, taiko, grupos de dan-
ça, shows folclóricos e a parti-
cipação de artistas como Mary
Nishimura e Joe Hirata (veja
quadro com a programação).

Haverá venda de veículos
e implementos agrícolas e um
mini shopping, com 40 lojas de
variedades. Nesta edição, a
novidade será o Show de Prê-
mios, que terá notebook,
câmera fotográfica digital, TV

de 21 polegadas, bicicletas e
aparelhos de DVD.

Serviço – O 19º Furusato
Matsuri será realizado na sede
da associação, na rodovia Pro-
fessor Alfredo Rolim de Moura
(SP-88), Km 61,4 (antiga es-
trada Mogi-Salesópolis Km
9,5).

A entrada custa R$ 5. Pro-

fessores e estudantes (com
apresentação da carteira com-
provante) pagam metade do
valor. Pessoas com mais de 60
anos e crianças de até 10 anos

acompanhadas por responsá-
veis não pagam.

Informações pelo tel.: 11/
4792-2008

(Aldo Shiguti)

DIVULGAÇÃO

Organizadores esperam um público estimado em cerca de 30 mil visitantes nos dois dias do evento

DIA 14/11 (SÁBADO)
10h – Abertura oficial
10h30 – Yossakoi Soran
(Mogi das Cruzes)
12h – Banda Elypse (Biritiba
Mirim)
13h – Banda Mech
15h – Odori Dishou Kai (Pro-
fessor Tashiro)
16h – Karaokê
17h – Yossakoi Soran
(Biritiba Mirim)
17h30 – Ryuko Taikô
18h – Bon Odori (Fukushi-
ma Kenjinkai)
18h30 – Banda Mary
Nishmura
20h – Joe Hirata
21h30 – Hanabi (Queima de
fogos)

DIA 15/11 (DOMINGO)
10h30 – Show de Prêmios
12h – Grupo Cocuera
12h30 – Academia RR
(Biritiba Mirim)
13h – Academia Neusa Ta-
naka
13h30 – Colégio Gaspar Vaz
14h – Odori Fujima Yoshidyu
(Suzano)
15h – Fujima Ryu Nihon
Buyo (São Miguel)
15h30 –Dançs (Grupos)
16h – Street Dance
16h30 – Grupo Baraúna (ca-
poeira)
17h30 – Concurso Vieokê

(*) Programação sujeita a
alteração

PROGRAMAÇÃO

Objetivo do Furusato Matsuri é mostrar a vocação agrícola da região

O Casarão do Chá, princi-
pal símbolo da imigração japo-
nesa em Mogi das Cruzes, lo-
calizado no bairro do Cocuera
– que neste fim de semana (14
e 15) realiza o 19º Furusato
Matsuri –  finalmente terá sua
restauração concluída. Em
audiência com o secretário de
Estado da Cultura, João Sayad,
o prefeito Marco Bertaiolli
conseguiu a liberação do pro-
jeto, a última etapa de autori-
zação que faltava para que a
Associação Casarão do Chá
pudesse reiniciar as obras fi-
nais. O encontro foi realizado
no último dia 3 e contou com a
presença do vereador Pedro
Komura e do secretário muni-
cipal de Cultura, José Luiz
Freire de Almeida.

Bertaiolli explicou ao se-
cretário da Cultura, e também
ao secretário-adjunto, Ronaldo
Bianchi, e ao chefe de Gabi-
nete, Sérgio Tiezzi, que a con-
clusão das obras de restaura-
ção do Casarão do Chá será
realizada com patrocínio da
iniciativa privada. “A empresa
Gerdau, que mantém uma uni-

dade em Mogi das Cruzes, irá
arcar com as despesas finais
do restauro, estimadas em R$
650 mil, o que para nós é moti-
vo de muita satisfação”, dis-
se. A solicitação do prefeito
será aprovada pelo Programa
de Ação Cultural (ProAC),
que beneficia o patrocinador
com descontos no ICMS.

História – As obras devem
ser concluídas em 2010 para
que a reabertura do Casarão
seja incluída nas comemora-
ções de 450 anos de Mogi das
Cruzes. O Casarão do Chá foi
construído em 1942 pelo car-
pinteiro e arquiteto japonês
Kazuo Hanaoka e tombado
como Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional em 1985.
Apresenta uma arquitetura
ímpar pela utilização de recur-
sos naturais brasileiros aliados
à técnica oriental de constru-
ção dos palácios e templos. As
paredes são de taipa de bam-
bu e as estruturas, formadas
com madeira de eucalipto, fo-
ram feitas sem a utilização de
pregos.

CIDADES/MOGI DAS CRUZES 2

Obras do Casarão do Chá
serão concluídas em 2010

SÃO PAULO

Jovens de Destaque recebem
Prêmio JCI Toyp Brasil 2009

A Câmara Municipal de
São Paulo foi palco, no último
dia 10, da entrega do Prêmio
JCI Toyp Brasil 2009 (The
Outstanding Young Person -
Jovens de Destaque do Bra-
sil), uma iniciativa do vereador
Ushitaro Kamia (DEM) em
parceria com a JCI Brasil
(Junior Chamber Internatio-
nal).

A premiação é realizada
anualmente e tem como obje-
tivo reconhecer pessoas com
idade entre 18 e 39 anos que
mais se destacaram em seu
campo de atuação, criando
mudanças positivas, seja para
uma pequena comunidade, seja
para a sociedade como um
todo. Com esta homenagem, a
organização e o vereador Ka-
mia buscam incentivar na ju-
ventude ações que contribuem
para o desenvolvimento do
coletivo.

“São esses projetos que
devem mover o mundo e ins-
pirar cada vez mais as novas
gerações. Saibam que vocês
são vencedores não só por
chegarem até aqui, mas, por
arriscarem, por tentarem e por
fazerem a diferença. Fica aqui
a minha admiração”, discorreu
o vereador Kamia, proponen-
te da sessão solene e grande
apoiador dos trabalhos da JCI.

“A sociedade atual exige
das pessoas cada vez mais pre-
paração para enfrentar os de-

safios. É um estímulo para que
eles continuem a prestar bons
serviços”, afirmou Gilson
Metz, presidente nacional da
JCI Brasil. Todos os homena-
geados da noite são indicados
a concorrer ao prêmio mundi-
al em 2010.

Os vencedores do Toyp
2009 foram: Sucesso Comer-
cial, econômico e/ou empre-
sarial: Henry Hissashi
Pedron Nakaya; Assuntos
legais, políticos ou governa-
mentais: Max Fontes;
Asuntos legais, políticos ou
governamentais: Napoleão
Bernardes Neto; Liderança
e/ou êxitos acadêmicos:
Vinicius Muraro da Silva;
Êxitos Culturais: Vinicius
Cardoso de Abreu, D´Black;
Liderança humanitária e/ou
voluntária: Edward Yuji
Yamaguti; Superação e Êxi-
tos Pessoais: Eun Joo Kim;
Superação e Êxitos Pessoais:
Marcio May; Superação e
Êxitos Pessoais: Raquel da
Silva

Além do vereador Kamia,
compuseram a mesa solene
Gilson Metz, presidente naci-
onal da JCI Brasil; Jacqueline
Huang, presidente da JCI Bra-
sil-China; Rogério Kita, presi-
dente da JCI Brasil-Japão;
Bartira Pompeu, presidente da
JCI São Paulo; e Rafael Na,
presidente da JCI Brasil-
Coreia.

Ushitaro Kamia (centro): “Vencedores por fazerem diferença”

Objetivo é reconhecer pessoas que mais destacaram em sua área

DIVULGAÇÃO
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Mostra no Memorial revela os
jornais dos imigrantes em SP

IMPRENSA

OMemorial do Imigran-
te, instituição ligada à
Secretaria de Estado

da Cultura de São Paulo apre-
senta, a partir deste sábado
(14), a exposição “A Impren-
sa Imigrante em São Paulo”.
O público terá a oportunidade
de conhecer como eram pro-
duzidos os periódicos do sécu-
lo 19 e a trajetória de diversos
jornais e revistas que tiveram
e ainda possuem importantes
influências, políticas, sociais e
culturais na sociedade paulis-
ta. A curadoria é do historia-
dor e jornalista, Marcelo
Cintra.

A mostra contará com mais
de 50 exemplares de jornais e
revistas do século 19, 20 e 21
produzidos por pessoas das
comunidades imigrantes em
São Paulo, além de equipamen-
tos originais antigos utilizados
para a confecção dos impres-
sos, como as máquinas de es-
crever, prensas, máquinas de
impressão, pautadeira, linotipo
e clichês utilizados na redação
do Jornal “Fanfulla”, fundado
pelo jornalista Vitaliano
Rotellini em 1893.

Entre os impressos origi-
nais, reproduções e fotogra-
fias estarão o italiano -
Fanfulla (1893), o português-
Portugal Democrático (1956),
o alemão- Deutsche Zeitung
(1897), o espanhol - El Diá-
rio Español (1912), a revista
tcheca - Slovan (1915), o pri-
meiro jornal japonês - Shukan
Nambei (1916), o árabe - Al
Afkar (1903) o lituânio-
Musu Lietuva (1948) e diver-
sos italianos, espanhóis,
búlgaros, tchecos, húngaros,
lituanos, alemães, portugue-
ses, árabes, da comunidade
judaica, entre outros. A ex-
posição também exibe ilus-
trações e caricaturas retra-
tadas pelo desenhista, carica-
turista e jornalista português,
Rafael Bordalo Pinheiro no
jornal “O Mosquito” (1875),
um dos primeiros pasquins do
país.

Segundo a coordenadora
de Projetos do memorial do
Imigrante, Soraya Moura a
mostra é interativa e conta
com o manuseio dos materi-
ais. “Criamos um catálogo da
exposição em formato de jor-
nal que traça um panorama
sobre a história e curiosidades
dos periódicos expostos. Além
disso, os visitantes poderão
levar para casa exemplares
que ainda circulam em São
Paulo, como a Revista Chams,
da comunidade árabe, funda-
da na década de 50 e o jornal
Mundo Lusíada criado em
1997 como um informativo
para a colônia portuguesa.
Todo o material de pesquisa
que foi utilizado para a pro-
dução da mostra será trans-
formado em um livro com pu-
blicação prevista para 2010”.

Resgate –De acordo com o
curador Marcelo Cintra , a
mostra é um resgate da histó-

ria da imprensa em São Pau-
lo. “Os impressos escritos em
língua estrangeira e voltados
para o público específico das
comunidades imigrantes exer-
ciam, ao lado das fundações,
associações, clubes e igrejas,
o papel de preservadores dos
valores culturais e de inserção
do imigrante no novo contexto
social. Hoje, na capital paulis-
ta ainda circulam mais de 30
títulos da imprensa imigrante
que imprimem mais de 500 mil
exemplares”, acrescenta
Cintra.

Curiosidades – O “Farol
Paulistano” (1827) foi o pri-
meiro periódico publicado na
cidade de São Paulo.

De 1870 até 1940 existiram
500 publicações italianas no
Brasil, sendo quase 300 em
São Paulo.

As primeiras publicações
operárias em São Paulo foram
escritas em italiano: Il

Messagero, de Bertolotti, em
1891, e Gli Schiavi Bianchi em
1892, dirigido por Galileo Botti,
seguidas por La Giustizia, em
1893.

Ofertas de emprego, mora-
dia, serviços médicos, farmá-
cias , remédios, hotelaria e co-
mércio em geral ocupavam
boa parte dos espaços reser-
vados aos anúncios das publi-
cações.

A IMPRENSA IMIGRANTE
EM SÃO PAULO
QUANDO: DE 14 DE NOVEMBRO A 20
DE DEZEMBRO

ONDE: MEMORIAL DO IMIGRANTE

(RUA VISCONDE DE PARNAÍBA, 1.316,
MOOCA – PRÓXIMO À ESTAÇÃO BRESSER

DO METRÔ)
INGRESSOS: R$ 4,00 E ½ ENTRADA

PARA ESTUDANTES (ENTRADA GRATUITA

NO ÚLTIMO SÁBADO DO MÊS)
ABERTO: DE TERÇA A DOMINGO

(INCLUSIVE AOS FERIADOS)
HORÁRIO: 10H ÀS 17H

TEL.: (11) 2692.1866

A mostra conta com mais de 50 exemplares de jornais e revistas dos séculos 19, 20 e 21

DIVULGAÇÃO

FOTOGRAFIA

Museu de Arte de Londrina recebe mostra “Made in China”
A partir desta sexta-feira

(13), o fotógrafo Gil Sibin es-
tará expondo a série “Made in
China”, no Museu de Arte de
Londrina . A mostra de 30 fo-
tografias coloridas, que já es-
teve no CLAC – Centro Livre
de Arte e Cultura de São João
da Boa Vista, no Centro Cul-
tural de Mogi-Guaçu e no

Museu da Imagem e do Som
de Campinas, poderá ser visi-
tada gratuitamente até 03 de
dezembro.

Segundo Gil Sibin, esta ex-
posição é parte de uma série
de imagens captadas durante
duas viagens feitas à China
durante o ano de 2008: “Um
país tão rico em diversidade,

cores e contrastes evoca mui-
tas sensações e sentimentos
que tentei traduzir através do
meu olhar fotográfico. Espero
poder compartilhar estas im-
pressões com as pessoas que
visitarem a mostra.”

Sandra Jóia, diretora do
Museu de Arte de Londrina ,
considera uma honra receber
esta mostra como parte das
comemorações do 75º aniver-
sário da cidade, propiciando à
comunidade de Londrina e re-
gião a oportunidade de conhe-
cer o instigante trabalho do
fotógrafo: “Convidamos os
apreciadores das artes visuais
a visitarem a mostra e com-
partilharem da sensibilidade,
beleza e poesia captadas pelo
fotógrafo. Através de seu olhar
reflexivo, Gil Sibin nos coloca
diante da contradição e beleza
da China, convocando-nos
para uma experiência artística

transformadora.”
O projeto “Made in China”

tem o apoio cultural da rede
Global Stone Emporium e to-
das as fotografias da exposi-
ção estão à venda. Parte dos
recursos arrecadados será des-
tinada ao Hospital do Câncer
de Londrina, instituição que
atende 1.200 pacientes por dia,
dos quais 400 são crianças.
Para melhor atendê-las, o hos-
pital está reformando a ala
pediátrica, com recursos obti-
dos através de doações.

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA:
“MADE IN CHINA”
ABERTURA: DIA 13 DE NOVEMBRO, ÀS

20 HORAS

QUANDO: ATÉ 3 DE DEZEMBRO. DE 2ª
A 6ª, DAS 9 ÀS 18H. SÁBADOS, DAS 8 ÀS

13H

ONDE: MUSEU DE ARTE DE LONDRINA

(RUA SERGIPE, 640)
TEL.: 43/3337-6238

Mostra, que reúne 30 fotografias, já percorreu cidades paulistas

Exposição é parte de uma série de imagens captadas em 2008

REPRODUÇÃO

Fonte: Divisão de Informações –
Escritório Econômico e Cultural
de Taipei

SU JUN-PIN

MINISTRO DO

ESCRITÓRIO DE

INFORMAÇÕES DO

GOVERNO DA

REPÚBLICA DA

CHINA (TAIWAN)

Av. Nações Unidas, 21.621
São Paulo - SP - Tel.: (11) 3585-9393
Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1919
São Paulo - SP - Tel.: (11) 2112-2555

ÁSIA

A Ação Certa
no Momento Certo

SU JUN-PIN

– PARTE II –

O governo da República da
China já finalizou várias medi-
das de liberalização através do
Estreito, incluindo a permissão
de visitas de turistas da China
continental a Taiwan, a aber-
tura de ligações diretas de
transporte aéreo e marítimo,
engajamento na prevenção
conjunta de crimes, relaxamen-
to dramático de limitações so-
bre investimento taiwanês no
continente, permissão para
câmbio direto do Yuan chinês
em Taiwan, liberalização do
investimento em ambos os la-
dos do Estreito de Taiwan em
ações nos dois lados, permis-
são para que investidores ins-
titucionais domésticos registra-
dos no continente possam in-
vestir na bolsa de valores de
Taiwan e permissão para in-
vestimento do continente em
empresas e imóveis em Tai-
wan. Taipei e Pequim também
assinarão um memorando de
entendimento sobre supervisão
e cooperação financeira atra-
vés do Estreito e um acordo
de estrutura de cooperação
econômica para normalizar in-
tercâmbios através do Estrei-
to e laços econômicos e assim
criar uma situação onde am-
bos os lados ganhem.

A segurança econômica da
República da China tem uma
dimensão global mais ampla
que também requer iniciativas
governamentais adequadas e
oportunas. Com Taiwan en-
frentando uma crise econômi-
ca e redução de exportações
devido à crise financeira glo-
bal, o governo implementou
uma série de programas para
incentivar a economia de três
formas: aprimorar os laços
econômicos e comerciais atra-
vés do Estreito, estimular as
exportações e expandir a de-
manda doméstica. Ele também
tem promovido ativamente a
reconstrução de indústrias e o
aumento das conexões globais
das indústrias locais. A com-
petitividade internacional de
Taiwan pulou para o 12º lugar
no “Relatório de Competitivi-
dade Global 2009-2010” do
Fórum Econômico Mundial e
subiu 15 posições, situando-se
em 46º lugar global, no relató-
rio “Fazendo Negócios 2010”
do Banco Mundial. Estas são
as melhores posições de Tai-
wan nos últimos anos, indican-
do que nossas contramedidas
para lidar com a crise finan-
ceira global estão funcionan-
do como pensávamos.

O mercado de ações de
Taiwan foi reavivado e suas
indústrias de tecnologia de pon-
ta, as quais são fundamentais
para a economia, retomaram
a produção em plena capaci-
dade. De acordo com estima-
tivas no relatório “Panorama
Econômico Mundial” do Fun-
do Monetário Internacional,
publicado em 1º de outubro de
2009, o produto interno bruto
de Taiwan para o próximo ano
crescerá em 3,7%, a segunda
maior taxa entre as economi-
as dos quatro “Tigres Asiáti-
cos”. Estamos confiantes que
uma vez que a economia glo-
bal comece a se recuperar,
Taiwan retomará a prosperida-
de econômica. Para promover
o crescimento industrial, Tai-
wan se concentrará no futuro
no desenvolvimento de seis
setores-chave: energia verde,
biotecnologia, turismo, cuida-
dos médicos e de saúde, agri-
cultura de escala superior e
criação cultural. Nós capitali-
zaremos em nossas vantagens
geológicas e transformaremos
Taiwan em um centro regio-
nal para o comércio, investi-
mento e inovação.

Nos últimos 60 anos, a Re-
pública da China (Taiwan) tor-
nou-se um modelo internacio-
nalmente aclamado de desen-
volvimento democrático. Ten-
do de enfrentar desafios futu-
ros, Taiwan prosseguirá com
sua “diplomacia flexível”, com
suas políticas de reconciliação
e revitalização econômica
através do Estreito. Nós acre-
ditamos que ao tomar a ação
certa no momento certo para
cada um desses desafios, isto
permitirá a Taiwan superar
com segurança a crise finan-
ceira global, desempenhar um
papel relevante na comunida-
de internacional e contribuir
concretamente para a paz e
estabilidade mundial. Enquan-
to a adversidade natural atra-
palha a celebração deste ano
do nascimento da República da
China, a determinação e a
resiliência de Taiwan em en-
frentar todos os desafios ain-
da nos dá muito para que pos-
samos nos orgulhar deste dia
muito especial.
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Aliança promove Curso de Cultura
e Etiqueta Social Japonesa

ETIQUETA

Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

Da janela da pensão, Hi-
roshi Yanagimachi contem-
plou a avenida que levava di-
reto às docas, lugar em que
haveria de aportar a imensa
nau afim de conduzí-lo às ter-
ras conquistadas da Manchú-
ria. Riram dele quando resol-
veu vender a única posse que
tinha, um velho Chevrolet ano
1926. Haviam dito a ele, atra-
vés de um agente imobiliário,
que com o fim da guerra, e a
suposta vitória do país da ban-
deira raiada, um empreendi-
mento colonizador estaria
acontecendo nas planícies
dos cavalos selvagens, as ter-
ras do Imperador Pu-i.

Não pensou duas vezes,
apesar dos apelos da esposa,
que depois  resignou-se a
seguí-lo pois os filhos, bem
casados, afirmaram a neces-
sidade de permanecer na ter-
ra. Massataro, o mais velho,
iniciara um pequeno negócio,
alugando um armazém para
a fabricação de tambores de
latão para o banho. O uso era
doméstico. Nesta época im-
provisava-se em tonéis de
combustível que, com alguns
arranjos, servia de banheira
ao estilo japonês.

Este era o ramo que po-
deria dar certo! Por isso, não
seguiria o pai. Outro filho,
Jigoro, passou a ensinar japo-
nês numa escola que montou
num barracão alugado. A lida
no campo não de adeqüava
com seu estilo de vida, mais
preocupado com a leitura de
romances modernos.

Melhor do que os cafezais
brasileiros, que fracassavam
no mercado internacional, era
ir à Manchúria. Nada o livrou
desta idéia. Com a compra de
sua porção de terra, que o
vendedor ofereceu com todas
as vantagens, da escritura
que seria passada durante a
posse, além de outras ajudas
como financiamento para o
início da empresa. Reuniu o
pouco que tinha: algumas rou-
pas e documentos velhos da
época do início do era Showa.
Os móveis que tinha distribuiu
entre os vizinhos. Havia um
rádio de válvulas, talvez o
maior luxo daquela casa. Tro-
cou-o por algumas moedas e
cédulas desgastadas pelo
tempo, com o espanhol Beni-
to Alvarez, o dono do Bar
Felicidade.

Em sua espera, a pensão
não era uma espelunca, ao
contrário, bastante familiar.
Todas as manhãs ia até o por-
to e ficava horas sem que

O Navio que nunca veio
nada se anunciasse no hori-
zonte. Nenhum navio. Não
perdera as esperanças. Uma
semana se foi. Uma carta
recebida do filho Massataro
o aconselhava a retornar.
Quase um mês tinha passa-
do e nenhuma novidade ha-
via, além das chuvas torren-
ciais de março, lavando as
calçadas de Santos. As car-
tas continuaram chegando,
mas o velho Yanagimachi nem
mais se preocupava em lê-las,
atirando num canto do quar-
to.

Permanecia muito pouco
tempo na pensão, apenas para
dormir quando as primeiras
estrelas surgiam. Como não
comia, tornara-se debilitado.
Havia muito banha no arroz,
reclamava ele para a espo-
sa. Nunca se habituara a ali-
mentar-se com pão e mantei-
ga. Não estava em sua casa,
por isso sentia-se constrangi-
do em exigir uma comida
mais apropriada. Muito pou-
co legume.

Afeiçoou-se a um filhote
de gato, que deveria perten-
cer a alguém, mas estava
sempre numa praça enros-
cando-se em suas pernas.
Nunca fora chegado a ani-
mais. Mas não os maltrata-
va. Carregando-o no colo,
procurou amenizar a sua afli-
ção. Enquanto alisava o pelo,
dizia baixinho: “não temos ter-
ra e ninguém vem nos bus-
car”. Aquele navio levaria
muito mais tempo para che-
gar e ele não estaria vivo para
isso. Conformou-se. Naque-
la noite, não dormiu direito.
Tinha resolvido que não
retornaria mais ao interior,
pois estava farto de tanto so-
frimento. Sua pele tinha fica-
do escura por causa do sol,
que fazia arder e lançava
suas agulhas incandescentes.

Resolveu permanecer na-
quele local. Pagou o que de-
via à pensão e retirou os pou-
cos pertences e acompanha-
do da esposa dirigiu-se para
o porto. Poderiam morrer de
tanto esperar mas, pelo me-
nos, continuariam vivendo
daquele sonho. A Manchúria
existia deste lado do mundo,
sem precisar se deslocar para
o outro lado. Sempre esteve
entre nós! Quando anoiteceu,
o vento que soprou trouxe em
suas asas toda a cavalaria
percorrendo as planícies do
céu. A  poeira subia sobre as
patas dos cavalos, numa mar-
cha cadenciada que desapa-
receu em seguida.

chicohanda@yahoo.com.br

Em novembro, devido ao
sucesso alcançado pela
primeira turma, a Alian-

ça Cultural Brasil-Japão pro-
move novamente o “Curso de
Cultura e Etiqueta Social Ja-
ponesa”. O curso será minis-
trado pela professora Lumi
Toyoda, que dedica-se à pes-
quisa da cultura japonesa há
mais de 40 anos e desde 1989
ministra cursos de “Etiqueta
social e empresarial japonesa”.
Especialista na área, a profes-
sora Lumi também é consul-
tora empresarial e treina exe-
cutivos e empresários para
negócios com japoneses.

O curso mostra atitudes
elegantes e respeitosas para o
povo japonês, abordando temas
como as tradições e costumes
do Japão, simbolismos, datas
comemorativas, comporta-
mento profissional e noções de
etiqueta à mesa. As duas pri-
meiras turmas, em outubro,
reuniram 20 alunos cada, tota-
lizando 40 alunos.

As aulas estão marcadas
para os dias 09, 10, 16 e 17/
11 e 23, 24, 30/11 e 01/12, (se-
gundas e terças) das 15h30 as
17h30 ou das 18h30 às 20h30,
na unidade Vergueiro da Ali-
ança Cultural Brasil-Japão (R.
Vergueiro, 727, 5º andar). O
investimento é de R$ 120,00,
e alunos e associados da
ACBJ e da Associação Aichi
terão 50% de desconto no
valor do curso, que é uma re-
alização da Aliança Cultural
Brasil-Japão.

Confira o programa
do curso:

Conhecendo o Japão – O
Japão e seu povo. O dia-a-dia
dos japoneses. Como vivem e
o que fazem. A família, edu-
cação, instrução e sociedade.
A importância da hierarquia e
o respeito com as pessoas.
Trabalho e lazer.
Tradições e costumes –
Religiões, artes e cerimônias
tradicionais.  Cerimônias de
casamento e funerais. Datas
comemorativas, festas e fes-
tividades. As datas importan-

tes de um indivíduo. Simbolis-
mo.
Etiqueta social – Origem.
Saudações, reverências e ges-
ticulações. O indivíduo, a fa-
mília e a sociedade. Obriga-
ções e responsabilidades com
esmero. Noções de comporta-
mento profissional. Bushidô.
Noções de comportamento à
mesa.
Na prática, como funciona –
Apresentações,  cumprimen-
tos e reverências. Cartões de
visita. Correta manipulação de
hashi e demais utensílios à
mesa.

Professora Lumi Toyoda (centro) abordará atitudes elegantes e respeitosas durante o curso

DIVULGAÇÃO

A Fundação Japão realiza
neste sábado (14), das 13 às
17h, no Espaço Cultural da
Fundação Japão, em São Pau-
lo, a etapa nacional do 15º Con-
curso Nacional de Oratória em
Língua Japonesa. O evento
deve reunir oradores dos con-
cursos de oratória de Brasília,
São Paulo, Manaus. Belém,
Salvador, Rio de Janeiro, Por-
to Alegre e Curitiba.

Para os candidatos que se
destacarem, a Fundação Japão
deve participar de um progra-
ma de visitação cultural ao Ja-
pão de duas semanas de dura-
ção, como nos anos anteriores.

O objetivo do concurso é
apreciar o talento em oratória
e o intercâmbio entre as dife-
rentes culturas através da lín-
gua e cultura japonesa. Parti-

CURSO DE CULTURA E
ETIQUETA SOCIAL JAPONESA
PROFESSORA LUMI TOYODA

QUANDO: 16 E 17 DE NOVEMBRO

(SEGUNDAS E TERÇAS) E 23, 24, 30 DE

NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO (SEGUNDAS

E TERÇAS)
HORÁRIOS: 15H30 ÀS 17H30 OU 18H30
ÀS 20H30
ONDE: UNIDADE VERGUEIRO - ALIANÇA

CULTURAL BRASIL-JAPÃO (R. VER-
GUEIRO, 727, 5º ANDAR – PRÓXIMO À

ESTAÇÃO VERGUEIRO DO METRÔ)
INVESTIMENTO: R$ 120,00 (ALUNOS E
ASSOCIADOS DA ACBJ E ASSOCIAÇÃO

AICHI TEM 50% DE DESCONTO NO VALOR

DO CURSO)
INFORMAÇÕES: (11) 3209-6630 OU

ALIANCA@ALIANCACULTURAL.ORG.BR

cipam dele, pessoas que estu-
dam esta língua em alguma ins-
tituição de ensino, ou por con-

LÍNGUA JAPONESA

15º Concurso Nacional de Oratória reúne candidatos para a
etapa nacional neste sábado, na Fundação Japão

Participantes do 14º Concurso Nacional de Oratória em Língua
Japonesa

DIVULGAÇÃO

A Associação Cultural e
Assistencial Iwate Kenjinkai
do Brasil realiza no dia 15 de
novembro (domingo) o III Ro-
dízio de Wanko Soba com pra-
tos quente e frio, entre eles seis
unidades de guioza. Os ingres-
sos no valor de R$ 13,00 se-
rão vendidos antecipadamen-
te e no dia será de R$ 15,00.
Crianças até dez anos pagam

R$ 10,00 antecipados e no dia
R$ 12,00.

III RODÍZIO DE
WANKO SOBA
QUANDO: DIA 15 DE NOVEMBRO

HORÁRIO: A PARTIR DAS 11H
ONDE: RUA THOMAZ GONZAGA, 95 –
1º ANDAR – LIBERDADE – SÃO PAULO

INFORMAÇÕES:
(11) 3207-2383 // 3277-0403

COMUNIDADE

Rodízio de Wanko Soba na
Iwate Kenjinkai

ta própria, com idade acima de
16 anos.

Não é permitida a participa-
ção de pessoas que moraram,
no total, mais de 2 anos no Ja-
pão, nestes 5 últimos anos, bem
como de pessoas que utilizam
a língua como instrumento de
seu trabalho. O intuito deste
critério é o de uniformizar o ní-
vel de proficiência dos candi-
datos, sendo imparciais no jul-
gamento do conhecimento da
língua estudada.

Além dos três primeiros co-
locados, três participantes re-
ceberão os prêmios especiais do
júri, nas seguintes modalidades:
1) Prêmio Língua Japonesa:
discurso que se destacar pela
beleza da língua japonesa utili-
zada, gramática correta, fluên-
cia e pronúncia; 2) Prêmio Des-

taque: discurso com conteúdo
muito bom que, com o aperfei-
çoamento da técnica de orató-
ria, ficaria melhor ainda; 3) Prê-
mio Técnica de Expressão: dis-
curso que se destacar pela téc-
nica e pelo poder de diálogo
com o público

Após a apresentação dos
candidatos, haverá uma atra-
ção especialmente preparada
para o público presente. O
evento será finalizado com a
premiação dos destaques.

Os vídeos e DVDs de eta-
pas anteriores encontram-se
na biblioteca da Fundação Ja-
pão em São Paulo à disposi-
ção para empréstimo.

15º CONCURSO NACIONAL EM
LÍNGUA JAPONESA
QUANDO: DIA 14 DE NOVEMBRO

(SÁBADO), DAS 13ÀS 17H (ENTRADA DO

PÚBLICO A PARTIR DE 12H30)
ONDE: ESPAÇO CULTURAL DA FUNDAÇÃO

JAPÃO EM SÃO PAULO (AV. PAULISTA,
37, 1º ANDAR, PARAÍSO – SP)
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“Memórias de um imaginário
Japão” prossegue até domingo

MULTIMÍDIA

Aartista Rachel Rosalen
realiza até 15 de no-
vembro, no Espaço

Cultural Fundação Japão, em
São Paulo, a exposição “Me-
mórias de um imaginário Ja-
pão”. As obras de Rachel
Rosalen estão focadas na
construção de espaços multi-
mídia interativos e conceitos
de arquitetura, onde se mes-
clam mídias eletrônicas como
vídeo, programação e perfor-
mances para a construção de
instalações interativas e
livecinema performances.

A construção destes espa-
ços envolvem direção de ato-
res, colaboração com músicos,
engenheiros eletrônicos e pro-
gramadores. Freqüentemente
a artista performa diante da
câmera em estúdio ou espaço
público para captação de ima-
gens e ações para suas insta-
lações.

Memória de um imaginá-
rio Japão apresenta um pa-
norama de seus trabalhos re-
alizados entre 2003 e 2006.
Contemplada com a bolsa
para artistas da Fundação
Japão na Nanjo and
Associates, Rachel Rosalen
fez sua primeira investigação
in loco em 2003, a partir da
qual inicia uma produção ins-
pirada nesta experiência.
Nos 13 meses que viveu em
Tokyo produz vídeos como
Otaku, Roses, Red Dreams,
Tokyo-in, I am raining again,e
Nihon Nikki e instalações
interativas como Zerozones,
Black Rain, Nihon Nikki e
The Garden of Love.

Apresenta seus trabalhos
em uma mostra solo no Mu-
seu de Arte de Yokohama,

Videoformes - Clermont
Ferrand, Image Forum Tokyo,
Fundação Japão São Paulo,

Instituto Tomie Ohtake entre
outros. Mais recentemente
produz com a artista sueca

Marit Lindberg, com quem
vem colaborando desde 2003
quando se encontram em To-
kyo, a obra intitulada “Post
Diaries”. Na Fundação Japão
propõe uma conversa sobre a
fragmentação, o deslocamen-
to, memória e o imaginário e
apresenta as obras Otaku,
Nihon Nikki, Post Diaries e
uma versão single channel de
The Garden of Love. Obras em
exposição.

MEMÓRIAS DE UM
IMAGINÁRIO JAPÃO
QUANDO: ATÉ 15 DE NOVEMBRO

ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO (AV. PAULISTA, 37, 1º ANDAR)
ENTRADA GRATUITA

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

Obras de Rachel Rosalen estão focadas na construção de espaços multimídias interativos

DIVULGAÇÃO

Artista esteve no Japão entre 2003 e 2006 como bolsista da FJ

ARTES

Sanwa Gakuin realiza
exposição de Shadow Box

Arte pouco divulgada aqui
no Brasil mas muito apreciada
na Europa, Estados Unidos e
Japão, entre outros países, o
Shadow Box tem espaço pró-
prio na Sanwa Gakuin SP
School com a realização, nes-
te sábado (14), das 12h30 às
16h30, na sede da instituição
(Zona Sul de São Paulo), da
15ª Exposição de Shadow Box.

A mostra reúne cerca de 90
trabalhos da professora Sandra
Minaki – que estudou a arte
em Cingapura e leciona na
Sanwa Gakuin desde 1999 – e
de suas alunas. Parte do acer-
vo estará à venda.

O Shadow Box é uma arte
que consiste em recortar car-
tões e colá-los de modo que
fiquem em alto relevo, passan-
do assim a impressão de tridi-
mensionalidade. Acredita-se
que esta arte surgiu entre os
séculos 17 e 18, pelas mãos
dos artesãos europeus. Logo
caiu no gosto dos nobres eu-
ropeus, principalmente das da-
mas da alta corte.

O Shadow Box pode ser

chamado também como paper
tole, decoupage 3D, arte 3D,
entre outros nomes. Nos car-
tões utilizados para a monta-
gem do Shadow Box constam
desenhos de artistas como
Anton Pieck e Kim Jacobs,
muito famosos nesta área.

Um quadro de Shadow
Box é montado em média com
5 a 8 cartões, dependendo do
resultado final que o artista pla-
neje. Os materiais que serão
utilizados em aula, tais como
cartões, estiletes e pinças se-
rão providenciados pela própria
professora, mas os cartões
serão escolhidos pelos própri-
os alunos.

15ª EXPOSIÇÃO

DE SHADOW BOX

QUANDO: DIA 14 DE NOVEMBRO

(SÁBADO), DAS 12H30 ÀS 16H30

ONDE: SANWA GAKUIN SP SCHOOL

(R. TEIXEIRA DA SILVA, 539, PARAÍSO

– PRÓXIMO À ESTAÇÃO BRIGADEIRO DO

METRÔ)

ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES: (11) 3885-8594

WWW.SANWACURSOS.COM.BR

Sandra Minaki e alunos apresentam cerca de 90 trabalhos

DIVULGAÇÃO

A mostra de desenhos de
alunos de ensino japonês per-
manece aberta para visitação
pública até este domingo (15)
no Espaço Cultural da Funda-
ção Japão em São Paulo. Nes-
ta edição, o evento contou com
a participação de 29 escolas e
473 desenhos inscritos, sendo
que os 12 melhores foram es-
colhidos para ilustrarem um
calendário da instituição, para
o ano seguinte, tendo como
tema a cultura e a língua japo-
nesa.

Aluna Karina Tiemi Ike-
saki, de 8 anos, da Organiza-
ção Educacional Nippaku
(OEN), de São Paulo, foi a
vencedora de 2009, retratan-
do uma mulher tocando um
koto (instrumento musical de
cordas dedilhadas, composto
de uma caixa de ressonância,
semelhante a uma grande
cítara), feito com giz de cera.

Todos os trabalhos inscri-
tos podem ser conferidos na
exposição, que é direcionada
ao alunos, professores e pais.
Desde 2000, a Fundação Ja-
pão em São Paulo realiza o
Concurso de Desenhos com a
participação de alunos que es-
tudam japonês em escolas de
ensino fundamental e médio.

MOSTRA DE TRABALHOS DE
ALUNOS DE CURSOS DE
JAPONÊS
QUANDO: ATÉ 15 DE NOVEMBRO, DAS

10 ÀS 18H. NOS FINAIS DE SEMANA, A
EXPOSIÇÃO FICARÁ FECHADA DAS 13 ÀS

14H

ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO – AUDITÓRIO PEQUENO (AV.
PAULISTA, 37, 1º ANDAR – PRÓXIMO À
ESTAÇÃO BRIGADEIRO DO METRÔ)
ENTRADA FRANCA (TRAZER CARTEIRA DE

IDENTIDADE PARA A ENTRADA NO PRÉDIO)
INFORMAÇÕES: (11) 3141-0110
INFO@FJSP.ORG.BR

Mostra permanece aberta ao público somente até domingo

DIVULGAÇÃO

DESENHOS

Mostra apresenta obras de
alunos de cursos de japonês

OSHIBANA-E

Alice Midori e alunos realizam
9ª Exposição no Bunkyo

O Oshibana-e, a arte das
flores e folhas prensadas, es-
tará em evidência neste fim de
semana (14 e 15), das 10 às
18h, nas dependências do Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social), em São Paulo,
com a realização da 9ª Expo-
sição de Oshibana-e de Alice
Midori e alunos. A exposição
reúne cerca de 250 trabalhos,
desde quadros até cartões, pas-
sando por marcadores de livros
e caixas de joias. Os trabalhos
expostos estarão à venda.

“Oshi”, em japonês, signi-
fica prensar, apertar, empurrar;
“bana” é flor e “e”, desenho,
arte. Através desta técnica, a
professora Alice Midori desen-
volve várias composições, tra-
zendo a natureza para os tra-
balhos em molduras e cartões.

Artista plástica responsá-
vel pela introdução do
oshibana-e no Brasil, Midori
morou e estudou no Japão en-

tre 1995 e 99, “bebendo” dire-
tamente da fonte, ou seja, na
melhor instituição de oshibana:
a escola Fushigi Na Hana Club,
do consagrado mestre Nobuo
Sugino. Aprendeu e aperfeiçou
seus conhecimentos com a
mestra Yumiko Kotaka, do
Coronet Atlier Heart, na pro-
víncia de Saitama.

Alice retornou ao Brasil em
2000, quando iniciou a divulga-
ção de seu trabalho. Após
muitas pesquisas, ensina atual-
mente um grupo seleto de alu-
nos. O curso explora a lingua-
gem do oshibana em suas es-
pecificidades e aplicações. Sua
dinâmica estrutura-se  no exer-
cício de secagem das flores,
folhas e galhos, o espaço, e o
efeito que daí surgirem.

Tem como objetivo propor-
cionar o desenvolvimento e
aprimoramento de projetos in-
dividuais de oshibana, com ên-
fase na prática de ateliê. Ques-
tões técnicas e teóricas são
discutidas ao longo do curso,
ampliando as possibilidades de
composição dos trabalhos,
para que cada um encontre sua
definição artística.

O curso tem duração de
dois anos, com aulas quinze-
nais e duração de duas horas.

9ª EXPOSIÇÃO DE OSHIBANA-E
DE ALICE MIDORI E ALUNOS
QUANDO: DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO,
DAS 10 ÀS 18H

ONDE: BUNKYO (RUA SÃO JOAQUIM,
381, LIBERDADE)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3208-1755

Mostra reúne cerca de 250 trabalhos de Alice Midori e alunos

DIVULGAÇÃO

A natureza “prensada” em quadro
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HOMENAGEM

Tributo a Cláudio Seto acontece
neste fim de semana em Curitiba

Nos dias 13, 14 e 15 de
novembro, a Praça do
Japão de Curitiba, será

palco do evento cultural, que a
família e os amigos do artista
Claudio Seto estão organizan-
do para homenageá-lo, no mês
em que se completa um ano
de sua morte.

Seto faleceu em 15 de No-
vembro de 2008 e desde en-
tão, várias homenagens foram
prestadas em sua memória.
Esta será a maior e mais mar-
cante, pois, além de ser reali-
zada durante três dias conse-
cutivos, reunirá amigos, fãs e
admiradores das mais diversas
áreas e idades em uma gran-
de confraternização.

Além de fazer um tributo
ao Samurai de Curitiba, o even-
to também terá como objeti-
vos: promover e difundir as
culturas japonesa/nipo-brasilei-
ra e outras formas de expres-
sões e manifestações artísticas
e culturais, que eram as prin-
cipais bandeiras defendidas
por Seto.

Além de cerimônias religi-
osas, o evento contará com

diversas apresentações cultu-
rais e artísticas, homenagens
públicas, exibição de vídeos/
fotos e exposições de obras de
Seto (quadros, ilustrações,
bonsais, haicais, livros). Have-
rá uma feira gastronômica
com pratos da culinária orien-
tal e ocidental.

Nesta primeira edição, o
tributo será realizado em con-
junto com o evento anual pro-
movido pelo Grupo Wakaba,
que sempre teve Seto como um
de seus maiores incentivado-
res. Sendo assim, além de ce-
lebrar a memória do Eterno
Samurai, os participantes tam-
bém estarão celebrando o su-
cesso do grupo Wakaba.

Jornal Memai – No sábado,
por volta das 15h, acontece o
lançamento oficial do Jornal
Memai – Letras e Artes Japo-
nesas. O jornal em versão im-
pressa é distribuído gratuitamen-
te, tem circulação dirigida  e pe-
riodicidade trimestral. No ende-
reço www.jornalmemai.com.br
é possível ter acesso à edição
experimental do Memai.“Samurai de Curitiba”, Claudio Seto recebe uma grande homenagem

DIVULGAÇÃO

13/11 (SEXTA-FEIRA)
18h: Abertura da Praça de
alimentação
19h30: Abertura da exposi-
ção de obras do Claudio Seto

14/11 (SÁBADO)
11h: Abertura da Praça de ali-
mentação
11h: Apresentação de Taiko
Grupo Wakaba
11h15: Lançamento de ba-
lões com sementes, em Ho-
menagem a Claudio Seto e
visando a preservação do
meio ambiente
11h30: Culto Budista - Um
ano de falecimento do Clau-
dio Seto – Hon Mon
Butsuryushu – Bispo
Kyohaku Correia
12h30: Ato solene de aber-
tura do evento
13h00: Apresentação artísti-
ca em homenagem a Claudio
Seto (Yosakoi Soran -
Wakaba)
14h: Apresentação do Clube
do Caricaturistas – homena-
gem a Claudio Seto
14h30: Bate-papo sobre
mangá e anime com Match
(desenhista do personagem
Chibi Seto)
15h: Lançamento do jornal
Memai (Jornal de Letras e
Artes Japonesas)
15h30: Apresentação de ar-
tes marciais
16h: Palestra sobre haicai.
Tema: A Educação pelo
Haikai. Palestrante: Jose

Marins (mestre pela UFPR)
16h40: Cerimônia Religiosa –
Pedindo proteção e prosperi-
dade para todos e sucesso
para os jovens nos estudos -
Konkokyo de Curitiba - Sacer-
dote Katsuyuki Kajiwara
17h: Apresentações de Taiko
e Dança (Wakaba e outros
grupos)
18h: Odori e Matsuri Odori
19h: Cerimônia Budista - Um
ano de falecimento do Cláu-
dio Seto - Jodoshu Nippakuji
de Curitiba – Monge Oeda
20h: Exibição de vídeo. So-
lenidade que concedeu a
Claudio Seto, o Título de Ci-
dadão Honorário de Curitiba.

15/11 – (DOMINGO)
11h: Apresentação de Taiko
Grupo Wakaba
11:10h: Cerimônia Religiosa
- um ano de falecimento do
Claudio Seto - Konkokyo de
Curitiba - Sacerdote
Katsuyuki Kajiwara
11h30: Palestra sobre haicai.
Tema: R. H. Blyth e o Haicai
no Ocidente – Palestrante:
Ignácio Doto Neto (Mestre
pela Unicamp)
14h: Apresentação de Sha-
misen (cordas) e Fue (flau-
ta), por Vinicius Monferatti e
Danilo Hatori
15h: Palestra sobre haicai.
Tema: O Haikai de Mestre
Bashô. Palestrante: Sérgio
Francisco Pichorim (Doutor
pela UTFPR)

PROGRAMAÇÃO

COMUNIDADE

Shigueyuki Yoshikuni é o mais novo membro da Academia de Letras de Lins
O jornalista e escritor Shi-

gueyuki Yoshikuni, colaborador
do Jornal Nippak é o mais
novo designado a ocupar a
cadeira número 22 da recém-
criada Academia de Letras de
Lins (444 quilômetros de São
Paulo). De acordo com o pre-
sidente da Academia, Adolfo
Lemes Gilioli, 88 anos, Shigue-
yuki Yoshikuni foi designado
acadêmico da entidade por ser
admirado pela comunidade ja-
ponesa de Lins e por conta da
coluna que mantém no Jornal
Correio de Lins.

Para Shigueyuki Yoshikuni
a designação é uma forma de
mostrar a sua dedicação às
letras e que escrever em por-
tuguês hoje em dia é difícil. “Eu
não esperava, foi uma surpre-
sa, a minha designação foi ba-
seada na coletânea de seis li-
vros que já escrevi, o último,
‘Últimas Crônicas’, foi lança-
do em março deste ano em
Lins, pela Editora Dinâmica de
Araçatuba”, destaca ele ao
adiantar que os 500 exempla-
res já se esgotaram. “Não pre-
tendo lançar a segunda edição,
dá muito trabalho vender”, ga-
rante.

Cada acadêmico possui um
patrono e a cadeira de Shigue-
yuki Yoshikuni tem como
patrono o Padre Norberto
Masaru Kondói (falecido em

O jornalista e colaborador do Jornal Nippak, Shigueyuki Yoshikuni

ARQUIVO PESSOAL

mação reuniões mensais são
realizadas. “Independente dis-
so nos falamos por e-mail ou
telefone diariamente para tra-
tar assuntos administrativos”,
salienta.

Academia – Fundada no dia
22 de agosto deste ano a Aca-
demia Linense de Letras é um
grande e velho sonho do jor-
nalista Adolfo Lemes Gilioli,
membro da Academia Paulis-
ta de Letras e da Academia
Cristã de Letras e decano do
jornalismo de São Paulo. O
evento de fundação da acade-
mia aconteceu no auditório da
Câmara Municipal de Lins,
com as presenças de represen-
tantes culturais paulistas, mem-
bros da Academia Paulista de
Letras e da Associação Pau-
lista de Imprensa, muitos resi-
dentes fora de Lins.

Segundo Adolfo Gilioli a
academia se propõe a dedicar-
se à tarefa de cultivar a língua,
preservar a beleza e a expres-
sividade, defendê-la dos bar-
barismos agressivos, das bana-
lidades e pichações deforma-
doras, através de textos de ele-
vada qualidade literária, por
cujos parágrafos passam a ins-
piração maior da filosofia e da
ética cristã. Para ele a entida-
de surge num momento ater-
rador para a sociedade brasi-

leira, impregnado de impunida-
de, deboche, injustiça e violên-
cia, que embotam as esperan-
ças levando a sentir a neces-
sidade de um oásis. “Uma As-
sociação que congregue almas
sensíveis e harmoniosas, vol-
tadas à cultura aliada à espiri-
tualidade e à confraternização,
inspirada na magia do Sermão
do Monte anunciado há mais
de dois mil anos pelo Mestre
da Galiléia”, ressalta.

Fazem parte da diretoria
provisória da Academia
Linense de Letras os mem-
bros: Presidente: Adolfo Le-
mes Gilioli; 1º vice-presidente:

José Pereira Calças; 2º vice-
presidente: Afiz Sadi; secretá-
ria geral: Cynira da Silva
Perazza; 1º secretário: Carlos
E. Motta Carvalho; 1º tesou-
reira: Apparecida Perin Perei-
ra; 2º tesoureiro: Douglas
Michalany; diretor de divulga-
ção: M. Costa Carregosa; e
diretora de biblioteca: Francês
de Azevedo. O conselho con-
sultivo conta com Magaly G.
L. Gilioli; Célia da Silva
Perazza; e Silvani Daruiz. E o
conselho fiscal com Toshio
Arimore; Hiroko Egashira
Matsuda; e Rosa Maria Cus-
tódio.

2007), conhecido como cons-
trutor de igrejas em Lins. Na
cidade ele construiu duas igre-
jas e uma capela no quartel do
37º Batalhão de Infantaria
Leve do Exército Brasileiro
(EB).

Além de Shigueyuki Yoshi-
kuni também fazem parte da
academia outros acadêmicos
nikkeis como o médico Toshio
Arimori (presidente do Institu-
to Cultural Universitário); a
médica e professora Hiroko
Egashira Matsuda; e a profes-
sora Edna Mori.

Adolfo Gilioli revela que os
motivos que o levaram a criar
a academia foi por que sentiu
que faltava alguma coisa pra

preservar os intelectuais do
século passado. Para ele a
academia é uma espécie de
guardiã dos valores e crenças
que foram construídos histori-
camente e que cimentam as
relações sociais da sociedade
de Lins. “Preservar e valori-
zar os jornalistas e professo-
res, bem como servir de exem-
plo e estímulo para as novas
gerações fazem parte das me-
tas”, garante.

A academia conta hoje com
40 cadeiras para 40 acadêmi-
cos, mas atualmente 35 aca-
dêmicos entre jornalistas, mé-
dicos, engenheiros, e intelec-
tuais ocupam as cadeiras da
entidade. Conforme a progra-
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Sony apresenta modelo mais
fino do mundo e com TV Digital

NOTEBOOKS

MARCOS MORITA

Uma nova polêmica em tor-
no dos recalls automobilísticos
chegou ao mercado na sema-
na passada envolvendo a
Volkswagen.  A empresa lan-
çou a “Campanha Oficina Ati-
va”, que prevê a revisão do
motor 1.0 flexível EA-111que
equipa 400 mil unidades entre
os modelos Gol, Voyage e Fox,
fabricados a partir de abril de
2008.

Talvez alguns leitores
achem que já viram matéria
semelhante, ou que se trate de
alguma reedição. O infeliz pro-
prietário por sua vez tem bem
clara a cronologia dos fatos.

Em agosto, duzentos e ses-
senta mil proprietários de car-
ros da mesma montadora fo-
ram chamados para atualiza-
ção do software de gerencia-
mento do sistema de partida.
Em baixas temperaturas pode-
riam surgir dificuldades para
ligar o veículo, cuja repetição
eventualmente causaria incên-
dio.

Em dezembro do ano pas-
sado, cerca de cento e vinte
mil veículos tiveram que retor-
nar às concessionárias da
Volksvagen para calibrar a
unidade de comando do motor,
uma vez que havia a possibili-
dade de endurecimento do pe-
dal de freio quando acionado
repentinamente.

Isso sem contar o polêmi-
co recall do Fox, ocorrido em
fevereiro de 2008, cujo proble-
ma no sistema do banco tra-
seiro chegou a decepar dedos
de oito consumidores, até que
enfim, a montadora se viu obri-
gada a anunciar um recall aos
proprietários do veículo.

Estarrece-me a repetição
de problemas tão diversos em
espaço de tempo tão curto,
ocorridos com a mesma mar-
ca e pasmem, com os mesmos
modelos de veículos. Coloque-
se por um minuto no lugar des-
tes proprietários. Imagine qual
sentimento, ao ver seu veículo
mais uma vez nas páginas dos
jornais.

Empresas levam tempo
para promover sua marca, ima-
gem e reputação - corrobora-
dos pelos testemunhos dos usu-
ários e divulgação boca-a-
boca. Chocolates belgas, reló-
gios suíços, bolsas italianas,
produtos eletrônicos japoneses.
Sabor, precisão, design e qua-
lidade, construídos ao longo de
décadas de muito trabalho.

Os departamentos de mar-
keting e comunicação utilizam-
se destes atributos para criar
o posicionamento de sua mar-
ca na mente dos consumido-
res, estabelecendo laços emo-
cionais e afetivos, mais difíceis
de serem quebrados.

Viagens, passeios e expe-
riências vividas a bordo de um
veículo da marca, por certo
fazem parte da memória de
grande parte dos brasileiros.

Por décadas, o velho e bom
fusquinha foi o personagem
das histórias de muitas famíli-
as.

Durabilidade, mecânica
comprovada, resistência, ma-
nutenção fácil e barata, foram
e são até hoje as vantagens
competitivas utilizadas pela
marca alemã frente a seus
concorrentes. Hoje, os consu-
midores param para pensar se
eles “fazem carro, carro mes-
mo”, como dizem os mecâni-
cos em seus comerciais.

Por estas razões, acredito
que este último recall seja o
mais sério já enfrentado pela
empresa, afetando o mais im-
portante de seus atributos: o
motor e sua mecânica,
alardeada por décadas.

Apesar da seriedade e
complexidade logística, a mon-
tadora decidiu por um recall
branco, utilizado quando o de-
feito não afeta a segurança ou
a integridade física. O código
do consumidor obriga os fabri-
cantes somente quanto há po-
tenciais riscos aos usuários.

As explicações e soluções
apresentadas são as de que os
veículos terão o óleo do motor
trocado e sua garantia esten-
dida. Informação questionada
por especialistas. Os custos
envolvidos, caso o problema
seja mais sério, seriam da or-
dem de um bilhão de reais,
envolvendo a retirada do mo-
tor e reparos.

É talvez a decisão mais di-
fícil já enfrentada pela monta-
dora. De qualquer maneira,
agir rápido, ser transparente,
utilizar-se de comunicação cla-
ra com o mercado, antecipar-
se a eventuais problemas e
principalmente respeitar os
consumidores são ações que
devem ser implementadas em
momentos de crise. Principal-
mente quando ocorrem no co-
ração, ou como neste caso, no
motor da marca.

*Marcos Morita é mestre em Ad-
ministração de Empresas e profes-
sor da Universidade Mackenzie.
Especialista em estratégias empre-
sariais, é colunista, palestrante e
consultor de negócios. Há mais
de quinze anos atua como execu-
tivo em empresas multinacionais.

Contato:
professor@marcosmorita.com.br
www.marcosmorita.com.br

OPINIÃO

Mais um recall e mais uma
marca colocada à prova

O administrador Marcos Morita

DIVULGAÇÃO

Acategoria de notebooks
da Sony planeja bater
o recorde histórico de

vendas em 2009. Para atingir
esta meta, aposta em produ-
tos super Premium como o
Vaio X (VPC-X111KB/B), re-
cém-lançado no mercado in-
ternacional e que chega hoje
às lojas do Brasil. Este é o
modelo mais fino do mundo,
com apenas 1,39 centímetros
de espessura, além de ser um
dos mais leves do mercado,
pesando 760 gramas, o que
representa metade do peso dos
exemplares semelhantes da
concorrência.

O Vaio X se destaca pela
tela de 11,1 polegadas com o
formato Real Widescreen e
aspecto 16:9, permitindo ao usu-
ário assistir filmes sem as tra-
dicionais faixas pretas acima e
abaixo da imagem. O notebook
vem com processador Intel®
de 1,86 GHz, sistema operaci-
onal Windows 7 Home Pre-
mium, 2 GB de memória RAM
DDR2, disco de estado sólido
SSD de 128 GB, leitor de car-
tões de memória Memory Stick
Duo e SD, placa de rede
Ethernet, rede wireless e
Bluetooth, 2 portas USB 2.0 e
webcam Motion Eye de 1.3MP.
Sua bateria tem duração de até
6 horas, podendo ser estendida
para até 16 horas com a bate-
ria adicional (VGP-BPX19).

O Vaio X chega ao Brasil
pelo preço sugerido de R$
6.999,00.

TV Digital – Já o Vaio P

de 80GB, tela de 8 polegadas
e bateria padrão com duração
de até 4 horas.

Oferece ainda funções e
teclas exclusivas, como o
Instant Mode/Cross Media Bar,
que permite uma inicialização
rápida e acesso a conteúdo de
entretenimento, arquivos e pro-
gramas favoritos. Já a tecla
Window Arrangement organi-
za automaticamente as janelas
abertas na tela.

Para os internautas – Outro
integrante da linha Vaio que
passou por um aprimoramen-
to foi o Mini Notebook Série
W (VPC-W160AB). Com
processador Atom de 1.66
GHz, tem tela de 10.1 polega-
das e pesa apenas 1,19 kg. Ide-
al para os consumidores que
precisam estar sempre conec-
tados à internet. Um dos pon-
tos que o diferencia de seus
concorrentes é a alta resolu-
ção da tela (1366 x 768), que
proporciona uma maior área de
trabalho quando comparada
com a resolução de 1024 x 600
presente nos demais netbooks
do mercado.

A nova versão do Vaio W
vem com Windows 7 Starter,
memória RAM de 2GB, disco
rígido de 250GB e estará dis-
ponível nas cores branco, mar-
rom e rosa. Conta com
Bluetooth e Wi-Fi integrados e
bateria padrão com duração de
até 3 horas. O preço sugerido
também não mudou em rela-
ção ao modelo anterior. Per-
manece em R$ 1.999,00.

(VGN-P730A) é o primeiro
modelo com TV digital integra-
da, sem necessidade de recep-
tor ou antena externa. O
Pocketstyle PC da Sony, que
pesa apenas 620 gramas, jus-
tifica seu nome, já que pode ser
carregado facilmente no bolso
de um paletó ou em uma pe-
quena bolsa. Este laptop che-
gou ao Brasil em março deste
ano, mas agora recebe um
upgrade para permitir acesso
à TV Digital aberta por meio
do sinal 1Seg.

“O consumidor poderá as-
sistir à programação de canais
de TV aberta em seu
notebook, sem necessidade de
incluir acessórios, pois o re-

ceptor é totalmente integrado.
No ano que vem, quem tiver o
Vaio P poderá assistir aos jo-
gos da Copa de qualquer lugar
que tiver este sinal”, declara
Willen Puccinelli, gerente de
produto da linha Vaio na Sony
Brasil.

O Vaio P está disponível nas
cores branco, preto, vermelho,
verde e dourado pelo mesmo
preço sugerido de R$ 3.999,00.
Os aparelhos são equipados
com Windows 7 Home Basic,
teclado isolado para maior con-
forto na digitação, fones de
ouvido com Noise Cancelling,
câmera e microfone integrados
para fazer videoconferências,
memória de 2GB, disco rígido

DIVULGAÇÃO

O Vaio X se destaca pela tela de 11,1 polegadas

A Jorsa (Japan Overseas
Rolling Stock Association), or-
ganização japonesa que reúne
29 empresas fabricantes e co-
merciantes de produtos ferro-
viários, foi uma das exposito-
ras da 12ª edição da Feira
Negócios nos Trilhos, que
aconteceu de 10 a 12 de no-
vembro, no Pavilhão Vermelho
do Expo Center Norte, em São
Paulo (SP).

O Japão é referência no
desenvolvimento de tecnologi-
as superiores na área de alta
velocidade ferroviária e vias
férreas urbanas. Sendo assim,
a Jorsa auxilia na divulgação
de tecnologias de transportes
para outros países, com o ob-
jetivo de apoiar o desenvolvi-
mento social e ambiental nes-
tas localidades.

Atualmente, as empresas

integrantes da Jorsa são: Alu-
na Sharyo Company, Fuji Elec-
tric Systems, Furukawa Elec-
tric Industrial, Hitachi, Kawa-
saki Heavy Industries, The
Kinki Sharyo, Kyosan Electric,
Mitsubishi Electric Corporati-
on, Mitsubishi Heavy Industri-
es, Nabtesco Corporation,
Narita Mfg, Niigata Transys,
Nippon Sharyo, Sumitomo
Metal Industries, Taisei
Techno, Toshiba Corporation,
Tokyu Car Corporation, Toyo
Denki Seizo K.K, Yutaka
Manufacturing, Itochu Corpo-
ration, Marubeni Corporation,
Meiji Sangyo Company, Mitsu-
bishi Corporation, Mitsui & Co,
Mitsui & Co. Plant Systems,
Mitsui Bussan Plastics Trade
Co, Sojitz Corporation,
Sumitomo Corporation e Tai-
wan Shinkansen Corporation.

NEGÓCIOS

Associação japonesa participa
de feira em São Paulo

A Nissan do Brasil está
convocando desde quinta-fei-
ra (12) os proprietários dos
veículos Sentra produzidos en-
tre 23 de fevereiro e 18 de abril
de 2008 para a inspeção e
eventual substituição do cilin-
dro mestre de freio. As 1.224
unidades envolvidas têm chas-
sis de 3N1AB61D28L703250
a 3N1AB61D68L705261 e de
3N1AB61E99L600000 a
3N1AB61D09L602144.

A medida tem como objeti-
vo a inspeção do cilindro mes-
tre de freio, que pode apresen-
tar vazamento de fluido – a
falta deste é detectada por
meio da luz de advertência do
painel. Caso o veículo continue
sendo utilizado por um período
contínuo com esta luz acesa
haverá um aumento do curso
do pedal de freio  e, conse-
quentemente, ocorrerá a per-
da progressiva da capacidade
de frenagem, podendo ocasio-

nar acidentes. Entretanto, em
situação extrema, de vaza-
mento total do fluido do reser-
vatório, o veiculo continuará
com 50% da capacidade de
frenagem por haver duas linhas
independentes de freio.

A inspeção do veículo le-
vará cerca de uma hora, e po-
derá ser realizada em qualquer
concessionária da marca.
Caso seja necessária a substi-
tuição da peça, o reparo leva-
rá aproximadamente duas ho-
ras, sem qualquer custo para
o cliente.

Além da campanha nos
principais meios de comunica-
ção como TV, rádio e jornais
do país, todos os proprietários
envolvidos neste recall, serão
contatados pela empresa por
meio de carta. Os clientes po-
derão obter mais informações
por meio do Serviço de Aten-
dimento ao Cliente, pelo tele-
fone 0800 0111090 ou pelo site.

RECALL

Nissan anuncia recall para
Sentra produzidos em 2008

O Complexo Industrial e
Comercial da General Motors
do Brasil em Mogi das Cruzes
(SP) contratará cerca de 100
novos empregados, como parte
da expansão das atividades da-
quela unidade, que dobrou sua
capacidade de produção nos úl-
timos meses. Com as novas
contratações, o número de em-
pregados deverá chegar a 900.

O anúncio foi feito nesta
quarta-feira (11/11/2009) por
José Carlos Pinheiro Neto,
vice-presidente da GM do Bra-
sil, alguns dias depois de aquela
unidade ter completado, na úl-
tima quinta-feira (05/11/2009),
sua primeira década de exis-
tência. Localizada no Distrito
do Taboão, a unidade é res-
ponsável pela produção de pe-
ças para veículos de série da
empresa, além de componen-

tes estampados para os carros
já descontinuados da linha de
montagem.

Pinheiro Neto também
anunciou o projeto de início de
construção de um clube exclu-
sivo aos empregados e seus
dependentes, numa área inter-
na do Complexo da GM em
Mogi das Cruzes. Trata-se do
futuro ADC GM de Mogi das
Cruzes - Associação
Desportista Classista, que terá
quadras esportivas e um espa-
ço destinado ao lazer.

Ampliação – Segundo José
Eugênio Pinheiro, vice-presi-
dente de Manufatura da GM
na América do Sul, o Comple-
xo de Mogi tem sido ampliado
constantemente. Na sua prin-
cipal atividade, na área de
manufatura - que inclui a es-

MERCADO DE TRABALHO

GM abre 100 novas vagas para unidade de Mogi das Cruzes
tamparia -, foram absorvidas,
desde meados de 2008, novas
células de montagem de al-
guns subconjuntos das linhas
dos modelos Chevrolet Astra,
Classic e Vectra, que antes
eram produzidos na unidade de
São Caetano do Sul (Região do
ABCD paulista).

Dentre estas peças inclu-
em-se, por exemplo, as
longarinas da parte estrutural
do Astra, bem como suas por-
tas dianteira e traseira, painel
dianteiro e tampa do porta
malas. Para o Classic são pro-
duzidas peças como o assoa-
lho traseiro e caixa da roda di-
anteira e, para o Vectra, a es-
trutura do amortecedor,
longarina, painéis dianteiro e
traseiro, dentre outras.

José Eugênio Pinheiro
enfatiza que, além de manter

a produção de componentes
estampados para os modelos
descontinuados - os que já dei-
xaram a linha de montagem -,
o Complexo de Mogi se con-
solida, cada vez mais, como
um produtor e supridor de
autopeças para os veículos
atualmente em linha, a exem-
plo dos modelos como a picape
média S10 e os monovolumes
Meriva e Zafira.

Segundo Edson Vaz, diretor
de Pessoal e Relações do Tra-
balho da GM do Brasil, a em-
presa já iniciou o processo de
recrutamento e seleção, dos
empregados que atuarão direta-
mente na linha de produção e,
para isso, precisam ter qualifi-
cação profissional. Os candida-
tos devem inserir seus currícu-
los no site www.chevrolet.com.
br, no link ‘Trabalhe Conosco’.
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Shuichi Koshi e Carla Ziliotto
faturam o Campeonato Nikkey

GOLFE

Os jogadores Shuichi
Koshi, no masculino, e
Carla Ziliotto, no femi-

nino, sagraram-se campeões
gerais do 39º Campeonato Nik-
key de Golfe do Brasil, reali-
zado nos dias 7 e 8, no PL Golf
Clube, em Arujá (SP). A or-
ganização do evento, um dos
mais tradicionais do Estado de
São Paulo e que reuniu cerca
de 260 representantes da co-
munidade nikkei, foi da Asso-
ciação Nikkey de Golfe do
Brasil. Segundo o presidente
da entidade, Yoshito Nomura,
tanto o nível técnico da com-
petição quanto a organização
mereceram elogios. “Não bas-
tasse, o tempo também aju-
dou”, destacou Nomura, an-
tecipando que, para 2010,
quando o Arujá Golf Clube
sediará a 40ª edição, “não de-
vemos ter tantos jogadores
inscritos porque o campo tem
18 buracos”.

“A previsão é receber, no
máximo, 200 jogadores”, avi-
sa Nomura, acrescentando
que os resultados deste Cam-
peonato também ficaram den-
tro do esperado. “No femini-
no, o título estava mesmo en-
tre a Carla Ziliotto e a Ruriko
Nakamura. No masculino,
com a ausência do Guilherme
Oda, não havia um favorito dis-
parado. E o Koshi, que defen-
de o próprio PL, era o que
tinhga o handicap mais baixo”,
destacou.

Shuichi Koshi fechou a
competição com 156 gross (77/
79) contra 158 (83/75) de Ro-
berto Oya, de Belém do Pará.

Dois representantes do
Arujá dominaram a categoria
scratch sênior para homens.
Koshiro Mochizuki venceu
com 153 gross (77/76), segui-
do por Mario Sawada, com 157
(77/80). Já na super sênior, o
título foi para Junji Hisa, com
167 (83/84), contra 175 (87/88)
de Sadai Sakate, ambos joga-
dores do PL.

Mulheres – Líder desde o
primeiro dia, a exemplo de
Shuichi Koshi, Carla Ziliotto,
do Arujá, venceu a competição

feminina ao totalizar 153 taca-
das (75/78). Ruriko Nakamu-
ra, do Lago Azul, de Araçoia-
ba da Serra, terminou em 2º
lugar, com 155 (78/77).

Olga Hieda foi a melhor na
scratch sênior, com 173 taca-
das (89/84), contra 178 (92/86)

Shuichi Koshi foi o campeão na categoria scratch masculino

Carla Ziliotto recebe o prêmio de campeã da categoria scratch

DIVULGAÇÃO

Yoshito Nomura e Muneki Tikasawa atuaram na organização

TÊNIS DE MESA/OPINIÃO

A modalidade não para rumo à Olimpíada 2016 - Rio de Janeiro;
confira também o que é destaque no Brasil

de Tisako Hara. Já na super
sênior, o título foi para Toshiro
Hiramatsu, do PL, com 169
gross (87/82), seguida por
Miyoko Higashi, de Bastos,
com 180 (92/88).
(Aldo Shiguti, com o site da Fe-
deração Paulista de Golfe)

PREMIAÇÃO DO
39º CAMPEONATO NIKKEY

DE GOLFE DO BRASIL

Scratch Feminino
1º) Carla Ziliotto (AGC): 75/ 78
2º) Ruriko Nakamura(LAGC): 78/77

Scratch  Masculino
1º) Shuichi Koshi (PL): 77/79
2º) Roberto M. Oya (Belém): 83/75

Scratch Super Sênior Feminino
1º) Toshiko Hiramatsu  (PL): 87/82
2º) Miyoko Higashi (Bastos): 92/88

Scratch Super Sênior Masculino
1º) Junji Hisa (PL): 83/84
2º) Sadao Sakate (PL): 87/88

Scratch Sênior Feminino
1º) Olga S. Hieda (Alph): 89/84
2º) Tisako Y. Hara (Alph): 92/86

Scratch Sênior Masculino
1º) Koshiro Mochizuki (AGC): 77/76
2º) Mario Sawada (AGC): 77/80

Feminino Super Senior
1º) Yoneco Ikegami (AGC): 71/73
2º) Sonia Nishi (AGC): 76/72

Masculino Super Sênior
1º) Yukio Hiramatsu (PL): 68/71
2º) Shigeharu Miyai(Belém Nov):
72/71

Feminino Senior
1º) Sayuri Mori (AGC): 72/72
2º) Rosa Kamizaki (GGCC): 79/68

Masculino Senior
1º) Akinori Muto (Belém): 70/67
2º) Yukio Akamine (AGC): 74/64

Feminino
1º) Isabel Tanaka (PL): 65/67
2º) Priscila Okumura (SSV): 67/68

Masculino B
1º) Seizo Yano (CGC): 67/65
2º) Marcos Okumura (SSV): 69/73

Masculino A
1º) Françisco Açakura (PL): 73/72
2º) Eduardo Higashi (Bastos): 79/70

KARATÊ GOJU-KAI

Brasileiros conquistam bronze
no Mundial da África do Sul

Akira Saito e Horácio Saito,
mestres da Associação Shi-
zuoka, ficaram no inédito ter-
ceiro lugar no Campeonato
Mundial de Karatê-do Goju-
kai e conquistaram a primeira
medalha para o Brasil e para
a América do Sul na categoria
Bunkai-Kata. Na semifinal, os
brasileiros perderam para os
japoneses, que terminaram na
segunda colocação, atrás da
Suíça. Na disputa do terceiro
lugar, Akira e Horácio passa-
ram pela Itália.

A competição foi realizada
nos dias 23, 24 e 25 de outubro,
na Cidade do Cabo, na África
do Sul, e contou com a partici-
pação de cerca de mil atletas
de 24 países dos cinco conti-
nentes: Argentina, Austrália,
África do Sul, Brasil, Chile,
Etiópia, Estados Unidos, Hong

Kong, Hungria, Holanda, Indo-
nésia, Índia, Inglaterra, Irã, Itá-
lia, Ilhas Mauricius, Japão,
Quênia, Namíbia, Suécia, Suí-
ça, Taiwan, Taipei, Uruguai.

No primeiro dia de compe-
tições, foram as categorias de
crianças até a categoria cade-
tes (14 e 15 anos). A Associa-
ção Shizuoka foi representada
pelos atletas Victória Ferreira
de Oliveira, no feminino Kata,
e Vinicius Trevisioli Nakamu-
ra, no masculino Kata. Victória
terminou na quinta colocação
enquanto Vinicius ficou em ter-
ceiro.

No dia 26, os brasileiros
participaram do Seminário do
mestre Yamaguchi Goshi, che-
fe do Karate-do Goju-kai no
mundo, juntamente com outros
atletas e chefes de delegação
de outros países.

ARQUIVO PESSOAL

 Akira e Horácio Saito conquistaram um resultado histórico

NATAÇÃO

Poliana Okimoto divulgará
programa da Sabesp

O governador José Serra
assinou nesta quarta-feira, 11,
um Protocolo de Intenções
entre a Sabesp, o Esporte Clu-
be Pinheiros e a Prefeitura de
São Paulo para implantação do
“Projeto Olímpico CEU e
Água”, que fomentará novos
talentos com vistas às Olimpí-
adas de 2016. A Secretaria de
Esportes do Estado formaliza-
rá a autorização para o apoio
ao projeto no âmbito das leis
de incentivo ao esporte.

Pelo projeto, os futuros na-
dadores serão selecionados em
competições, a partir de de-
zembro, em 44 CEUs de São
Paulo e, posteriormente, serão
patrocinados pelo Clube Pi-
nheiros, recebendo treinamento
e orientação especial para se-
guir a carreira esportiva. “Não
se trata apenas de treinar atle-
tas olímpicos, trata-se de difun-
dir o esporte. Trata-se de ter
um maior número de jovens, e
até idosos, praticando espor-
tes”, declarou Serra. “São ini-
ciativas como esta, espalhadas
pelo Brasil, que vão melhorar
nossa performance”, comple-
tou.

Podem participar alunos
dos CEUS que estejam prati-
cando aulas de natação. O pro-
cesso de inscrição e regras
serão divulgados até 25 de no-
vembro nos sites
www.saopaulo.sp.gov.br,
www.capital.sp.gov.br e
www.sabesp.com.br.

No evento, também foi
anunciada a nova campanha
da Sabesp com os nadadores
César Cielo e Poliana Okimo-
to - patrocinados pela compa-
nhia e também apoiadores do
novo projeto. Cielo considera
fundamental iniciativas como o

CEU e Água para a formação
integral do cidadão: “Meus pais
não me colocaram no esporte
para eu ser campeão olímpico
e mundial, mas para eu ganhar
disciplina. Projetos como esses
são muito importantes; se não
formarem campeões olímpi-
cos, podem formar pessoas”,
disse o atleta.

Campanhas – Cesar Cielo
participará de dois filmes da
Sabesp para a TV, criados pela
agência Nova S/B e produzi-
dos pela Cia. de Cinema. Am-
bos começaram a ser veicula-
dos na quarta (11), nas emis-
soras abertas do Estado. Uma
das peças integra a campanha
de meio ambiente. A outra tem
caráter institucional. As cam-
panhas são intituladas “Funci-
onário” e “Pesadelo”.

Já a campeã mundial de
maratonas aquáticas, Poliana
Okimoto, participará de cam-
panhas para divulgar o Progra-
ma Onda Limpa - despoluição
das praias da Baixada Santis-
ta e litoral norte de São Paulo.

Carreira campeã – Poliana
Okimoto conquistou em 21 de
outubro o título mundial de
maratonas aquáticas, nos
Emirados Árabes. O título é o
primeiro feminino conquistado
pelo Brasil em competições da
Federação Internacional de
Natação. Okimoto conquistou
a medalha de prata no Pan
2007 do Rio de Janeiro e foi
sétima colocada nos Jogos
Olímpicos de Pequim. Foi, ain-
da, a primeira brasileira a tra-
zer uma medalha (bronze) no
Mundial dos Esportes Aquáti-
cos, disputado em Roma, na
Itália.

DIVULGAÇÃO

Cesar Cielo e Poliana Okimoto com crianças do projeto

No Brasil, o esporte esta
em alta devido a conquista
para sediar o Mundial de Fu-
tebol 2014 e a Olimpíada em
2016.

Nunca o esporte terá tanto
apoio como nestes próximos 7
anos. E pensando nisso a Con-
federação Brasileira de Tênis
de Mesa se candidatará para
organizar o Campeonato Mun-
dial de Tênis de Mesa, como
uma espécie de laboratório
para as Olimpíadas. Em 2003
tentou, mas acabou perdendo
para a França por 60 x 40 vo-
tos.

Na verdade, após o suces-
so do tênis de mesa nos Jogos
Pan-americanos 2007 e Cam-
peonato Mundial de Tênis de
Mesa de Veteranos 2008, o
Brasil passou a acreditar mais
em seu poder de organizar
eventos de grande porte, já
que o último fora o Mundial de
Futebol, em 1950, e o Pan-
americano em São Paulo,
1963.

AGENDA

 1) Neste final de semana
a equipe da Itaim Keiko Guaru
ESD, voltou a conquistar o tí-
tulo de Campeão Geral na im-
portante etapa do Ranking da
Federação Paulista de Tênis
de Mesa. Após perder muitos

5) Definida a equipe brasi-
leira que representará o Brasil
no 7º Campeonato Mundial
Juvenil de Tenis de Mesa no
período de 9 a 16 de dezem-
bro de 2009, na cidade de
Cartagena de Las Indias -
Colômbia: Gustavo Messias,
Jeff Yamada e Fernando Fran-
co, mais o técnico Paulo Ca-
margo. www.ittf.com

6) Dia 21 de novembro às
8h30, na sede da ADR Itaim
Keiko, realizar-se-a o sorteio
do maior evento de tênis de
mesa da América Latina. Tra-
ta-se do 60º Campeonato Bra-
sileiro Intercolonial, que será
realizado de 23 a 25 de janeiro
de 2010, na cidade de Mogi das
Cruzes. Aberta aos represen-
tantes das regiões.
www.bty.com.br/intercolonial

7) Dias 29 e 30 de novem-
bro - Campeonato Paulista In-
dividual, local a ser definido.
www.fptm.com.br

8) Dia 6 de dezembro,
tradicional Torneio da
Amizade do Piratininga.
www.clubepiratininga.org.br

*Engenheiro Marcos Yama-
da, consultor especialista
em TM

atletas durante este ano para
outros clubes, conseguiu o tro-
féu eficiência, mas o Estrela
de Ouro, de Santos, segue na
frente na contagem geral anu-
al da FPTM.

Apesar de somente Biriba
(S.Veterano) e Jéssica Yama-
da (Especial Fem), conquista-
rem o título individual, o clube
conseguiu seis vice-campeona-
tos. www.fptm.com.br

 2) De 12 a 21 de novem-
bro, nos Jogos Abertos de San-
ta Catarina as atrações estão
sendo Hugo Hoyama e Ligia
Silva (atual número 1 do País),
ambos representando a cida-
de de Chapecó-SC na modali-

dade de Tênis de Mesa.
www.sol.sc.gov.br

 3) Dias 14 e 15 de novem-
bro, 22º Torneio da Amizade da
ADR Itaim Keiko na cidade de
Embu, mais Liga Nipo-Brasi-
leira TOP 8. Sorteio de Tele-
visores e Bicicletas para os
p a r t i c i p a n t e s .
www.itaimkeiko.com.br

4) Seminário Internacional
da ITTF (Federação Interna-
cional), de 11 a 15 de novem-
bro no Centro Nacional de
Treinamento - Clube de Rega-
tas Tiete SP, com o expert da
Suécia Mikael Andersen.
www.cbtm.org.br

CBTM tenta sediar o Campeonato Mundial da modalidade

DIVULGAÇÃO
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Advogados nikkeis organizam jantar de apoio à
candidatura de Rui Fragoso à presidência

ELEIÇÃO NA OAB-SP

Um jantar de apoio à
candidatura do advo-
gado Rui Celso Reali

Fragoso a presidência da Or-
dem dos Advogados do Brasil
– Seção São Paulo (OAB-
SP), foi promovido por um gru-
po de amigos nikkeis na quar-
ta-feira (dia 11) no Nikkey
Palace, na capital paulista, con-
forme antecipado pelo Jornal
Nippak. O evento reuniu ali-
ados de peso entre eles o es-
pecialista em direito da famí-
lia, Antonio Ivo Aidar; defen-
sores nikkeis como Nelson
Miyahara; o advogado e pro-
fessor de Direito Financeiro,
Tributário e Administrativo,
Kiyoshi Harada; Felícia Hara-
da; Diogo Nomura Neto; Pe-
dro Handa; e outros.

Na eleição que será realiza-
da terça-feira (dia 17), cerca de
180 a 200 mil advogados do Es-
tado de São Paulo vão votar e
eleger o futuro presidente da
OAB-SP para um mandato de
três anos (2010/2012), junto com
120 conselhereiros. Quatro can-
didatos vão concorrer ao pleito
da Seção São Paulo, a maior do
Brasil e terceira em número de
inscritos no mundo – são cerca
de 280 mil –, dois são da oposi-
ção: Leandro Donizete Pinto e
Rui Celso Reali Fragoso, e ou-
tros dois da situação: Luiz Flá-
vio Borges D’Urso (presidente
atual da entidade) e Raimundo
Hermes Barbosa.

Advocacia da caneta – A re-
portagem do Jornal Nippak
participou do encontro, conver-
sou e registrou algumas im-
pressões dos advogados que
são a favor de mudanças, da

recuperação do prestígio e do
respeito da categoria, e que são
contra o terceiro mandato do
presidente atual. O advogado
Nilson Mineo Morisava que
não concorda com o terceiro
mandato do colega Luiz F. B.
D’Urso disse que apóia novas
idéias para que os advogados
possam ter alguns outros pri-
vilégios e melhorias que bus-
quem uma inovação. “Estou
apoiando mais em relação a
uma nova pessoa que está se
candidatando, não tenho inte-
resse na parte política”, des-
taca ele ao falar que o jantar
engrandeceu a candidatura de
Rui Fragoso e espera que te-
nha êxito.

Para Antonio Ivo Aidar a
importância de uma possível vi-
tória de Rui Fragoso é “trazer
de volta a advocacia aos advo-
gados, é tirar a advocacia do

palanque político, é romper com
a imagem de uma advocacia li-
gada pelos interesses de uma
minoria, advocacia festeira e não
festiva dos paetês”. “Nós temos
que voltar a advocacia da cane-
ta, da labuta, do umbigo no bal-
cão. Eu faria uma comparação
com a sabedoria da comunida-
de japonesa, que eles falam pou-
co, trabalham muito. Entendo
que a vitória do Rui será de pouca
fala, de muita ação, de muito tra-
balho, tal qual a comunidade ja-
ponesa nos ensinou nesse con-
vívio secular que se mantém
com o povo brasileiro”, explicou.

Com uma possível vitória
de Rui Fragoso, Antonio I.
Aidar espera ser indicado para
ocupar um cargo de conselhei-
ro como o de diretor do depar-
tamento de cultura e eventos
da OAB. “Esse cargo visa le-
var a toda a advocacia do Es-

tado de São Paulo, e não ape-
nas da cidade, palestras, semi-
nários, congressos, divulgação
daquilo que a Ordem pode fa-
zer para o advogado. Ao con-
trário do que ocorre hoje, toda
a Ordem servindo apenas a um
advogado, no caso o seu pre-
sidente. A melhor maneira de
perder uma eleição é achar que
já ganhou ou dizer que per-
deu”, avaliou.

A defensora Felícia Hara-
da adiantou que conhece Rui
Fragoso há muitos anos desde
o Instituto dos Advogados onde
desde então tem acompanha-
do e é admiradora do trabalho
do advogado batalhador, de
grande expressão e está feliz
que ele seja candidato a presi-
dência da OAB. “Apóio o Rui
Fragoso pelo trabalho que ele
tem feito ao longo da sua car-
reira até hoje, com participação

Evento realizado na noite desta quarta-feira no Nikkey Palace reuniu centenas de advogados nikkeis
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vibrante em todas as causas
que ele abraçou”, esclarece.

Em matéria de associações
ela disse que advoga a tese que
é melhor uma rotatividade por
idéias novas, novos elementos
que podem ser trazidos, um ter-
ceiro mandato é muito compli-
cado. “Eu só espero que a
OAB mude de cara um pouco
porque do jeito que anda, du-
rante todos esses anos – eu te-
nho 40 anos de advocacia –,
estou esperando mudanças,
mas não perdi as esperanças
ainda”, ressalta.

Inovação – No ponto de vista
da advogada Juliana Mollet o
momento está precisando de
inovação na OAB, que o Luiz
F. B. D’Urso já deu a sua con-
tribuição, e que Rui Fragoso têm
propostas interessantes para a
advocacia. “É um bom momen-
to para ele entrar na OAB, as
propostas dele são plausíveis
num momento que a advocacia
está vivendo um crescimento
que a gente está precisando, um
impulso”, garantiu. Para ela é
muito mais importante apoiar as
boas idéias do que criticar as
más. “Está faltando inovação do

presidente atual. A advocacia
precisa de uma certa moderni-
dade, acho que existe ainda uma
postura de conservadorismo,
precisa de alguma coisa que tra-
ga um crescimento”, completa.

Apoiar a candidatura de Rui
Fragoso para Kiyoshi Harada
é uma forma de interromper o
continuísmo que não faz bem
para a democracia, além de já
conhecer o colega como um
homem dinâmico, criativo, inte-
ligente que deve redirecionar a
atuação da OAB em busca de
respeito à prerrogativa do ad-
vogado, que hoje em dia não
está sendo respeitada. Segun-
do o advogado nikkei a candi-
datura de Rui Fragoso tem to-
das as possibilidades de se sair
vitoriosa porque em São Paulo
o candidato deve ultrapassar o
candidato situacionista. “O pro-
blema é a gente enfrentar o in-
terior onde a situação sempre
tem vantagem porque tem cai-
xa na mão. Se começar a abrir
casa do advogado aqui e acolá,
é evidente que esses advoga-
dos locais vão demonstrar sim-
patia para quem propiciou uma
nova sede”, acredita.

(Afonso José de Sousa)

Kiyoshi Harada Nelson Miyahara


