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Polícia de São Paulo alerta comunidade
nikkei sobre nova modalidade de golpe

DIVULGAÇÃO
Nada e e-mails falsos. Um
conhecido golpe da ação ju-
dicial contra a entidade fede-
ral Montepio Mongeral da
Família Militar – extinta na
década de 80 – continua sen-
do praticado em São Paulo
e quase provocou prejuízos
para um imigrante japonês na
capital paulista. O golpe en-
volvendo o nome do Poder
Judiciário tem sido praticado
desde 2007 e foi redesco-
berto no dia 1º de agosto
através de um aerograma na-
cional enviado para a resi-

dência do aposentado nikkei
Mario (nome fictício), que ao
desconfiar da fraude, esca-
pou de uma tentativa de
estelionato. Diante da tenta-
tiva de estelionato ao apo-
sentado nikkei Mario, dele-
gado titular do 1º Distrito
Policial DP Sé, na Liberda-
de (região central de São
Paulo), Marcel Druziani, an-
tecipa que tem alguns casos
parecidos em andamento na
delegacia e às vezes os acu-
sados usam o nome do Tri-
bunal de Justiça.
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KENDÔ – Milenar arte mar-
cial japonesa, mas ainda pou-
co difundida no Brasil, o
kendô também quer conquis-
tar seu espaço no país do fu-
tebol a exemplo de outras
modalidades originárias do

Japão e que acabaram por
seduzir o ocidente. E o “em-
purrãozinho” que faltava pode
ser a realização do 14º Cam-
peonato Mundial, que acon-
tecerá nos dias 28, 29 e 30
deste mês, no Ginásio Adib

Moysés Dib, em São Bernar-
do do Campo. O evento faz
parte das comemorações dos
456 anos do município pau-
lista. Será a segunda vez que
o Brasil sediará o maior even-
to de kendô do mundo. A pri-

meira ocorreu em 1982, no
Ginásio do Ibirapuera. Trinta
e nove países confirmaram
presença totalizando mais de
400 atletas. Destaque para a
participação da seleção japo-
nesa.
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A Fundação Japão
em São Paulo
abre inscrições
gratuitas para a
palestra-demons-
tração sobre o
furoshiki, que
acontece dia 28 de
agosto, às 19h30,
no Espaço Cultural
Fundação Japão.
Com 80 vagas dis-
poníveis, o evento
é dirigido ao públi-
co em geral, e será
ministrado pela
designer Sofia
Nanka Kamatani.
Formada em Desenho Indus-
trial pela Universidade
Mackenzie, Sofia defendeu
também o seu mestrado e
com especialização no tema

Fundação recebe inscrições
para palestra-demonstração
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DIVULGAÇÃO

no Japão, tornando-se atual-
mente a única designer no
Brasil especializada em
furoshiki, o “pano para em-
balagem e transporte”.
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Ikoi-No-Sono
realiza bazar neste
domingo (16)
Uma iniciativa social e bene-
ficente. O Ikoi-no-Sono (As-
sistência Social Dom José
Gaspar) realiza neste domin-
go (16), das 9 às 17h, em sua
sede, a 35ª edição do Bazar.
Trata-se do maior evento re-
alizado pelo Ikoi-no-Sono, e
todos os recursos arrecada-
dos são revertidos para a
manutenção da qualidade de
atendimento aos idosos resi-
dentes. O Bazar Beneficente
conta com o apoio de volun-
tários de diversas entidades,
e a expectativa de público é
de 13 a 15 mil pessoas.
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ACE Saúde
promove ‘Festival
do Sukiyaki’
Uma das entidades nikkeis
mais movimentadas de São
Paulo, a Associação Cultural
e Esportiva Saúde promove
no domingo (15) a 10ª edi-
ção de seu “Festival do Suki-
yaki”, com promessas de lotar
o salão – e saciar a fome do
público. Realizado anualmen-
te, o evento espera atrair cer-
ca de 500 pessoas da região
e de outros bairros. Tudo por
conta da fama do sukiyaki,
cujo toque feminino do de-
partamento de senhoras faz
com que a iguaria seja “espe-
cial”.

Para celebrar o Dia da Etnia
Japonesa no Rio Grande do
Sul, a Sociedade Nipo-bra-
sileira do Rio Grande do Sul
(Nikkei-RS) promoverá
grande evento com show in-
ternacional da cantora Yumi
Inoue. A artista já percorreu
por mais de 50 cidades em
países como Argentina, Bolí-
via, Uruguai, Paraguai e Bra-
sil, interpretando canções da
cultura nipônica. Haverá ain-
da apresentações de danças.

RS celebra Dia da Etnia
Japonesa com Yumi Inoue
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DIVULGAÇÃO

Censo Nikkei “mapeia”
comunidade em Maringá
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DIVULGAÇÃO

A primeira etapa da pesqui-
sa realizada pelo Departa-
mento de Estatísticas da Uni-
versidade Estadual de Ma-
ringá (UEM) envolvendo a
comunidade nikkei de Ma-
ringá (Norte do Paraná) foi
apresentada no último dia 5
pela professora da UEM,
Dra. Isolde Prevideli, ao

prefeito de Maringá, Silvio
Barros. Apresentação dos
primeiros resultados do
Censo Nikkei de Maringá
reuniu autoridades munici-
pais, lideranças e represen-
tantes de entidades da co-
munidade nipo-brasileira na
Sala de Reuniões da Prefei-
tura.

Os últimos datalhes do 7º
Okinawa Festival que será
realizado neste sábado (dia
15) no Clube da Cidade (ex
Clube Esportivo Vila Man-
chester), na Zona Leste de
São Paulo, foram definidos no
início desta semana pela co-
missão organizadora do even-
to que faz parte da Associa-
ção Okinawa da Vila Carrão,
fechando assim a programa-
ção do festival.

Diversas atrações vão
mostrar o que há de melhor
na cultura okinawana, com
participações musicais como
a do cantor Maurício Miya;
danças típicas da Ilha de Oki-
nawa como de um grupo de
alunos da professora Setsu-
ko Kinjo, de Campinas, que
fará uma apresentação de
Shishimai (dois casais de le-

7º Festival de Okinawa
acontece neste sábado
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DIVULGAÇÃO

ões mitológicos macho e fê-
mea da ilha que protegem as
pessoas contra os males do
ambiente); artes marciais;
além de vários outros núme-
ros artísticos. O público pode
se deliciar nas 70 barracas
que vão comercializar pratos
típicos da culinária japonesa
e de produtos alimentícios.
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KAKOGAWA-MARINGÁ
– O prefeito de Maringá (PR),
recebeu no último dia 10, em
seu Gabinete, uma comitiva de
estudantes da cidade de Ka-
kogawa que estão em Marin-
gá integrando o 18º grupo de
intercâmbio de jovens do Ja-
pão. O grupo esteve acompa-
nhado do tesoureiro do muni-
cípio, Junichiro Iwasaka e pelo
funcionário da Associação In-
ternacional de Kakogawa,

Masaharu Tani-Ike. No final
do encontro os representantes
do município de Kakogawa,
cidade coirmã de Maringá,
convidaram o prefeito para
prestigiar a cerimônia de 60º
aniversário da cidade come-
morado em junho de 2010. “Se-
ria uma honra receber o pre-
feito em nossa cidade numa
data tão importante para nós”,
finalizou o vice-líder da comi-
tiva, Masaharu Tani-Ike.

PAI DA ABCEL – O Pai da Abcel (Associação Beneficente,
Cultural e Esportiva de Lins) de 2009 foi Paulo Ito pelos servi-
ços prestados à comunidade. Paulo Ito foi diretor de Beisebol e
é coordenador do Undokai, além de ser praticante de gatebol.
Ele recebeu o diploma das mãos do presidente Mitiyuki Nishi-
zawa em jantar festivo realizado no dia 8 de agosto.

HIMEJI-CURITIBA – O
secretário municipal de Gover-
no, Rui Hara, recebeu no últi-
mo dia 5 duas estudantes de
Himeji, no Japão, cidade-irmã
de Curitiba. Yuka Yokono e
Hanako Miki, que cursam o
ensino médico, participam do
programa de intercâmbio en-
tre as duas cidades, que acon-
tece há 15 anos, no mês de
agosto. Os estudantes japone-
ses estão hospedadada na casa
de estudantes da capital. No
fim deste ano, estudantes
curitibanos irão a Himeji e tam-
bém ficarão hospedados em
casas de famílias japonesas.
Os intercâmbios têm duração
de duas semanas.

35 ANOS DE BARROCA –
A tradicional Escola de Sam-
ba paulistana Barroca Zona
Sul comemorou seu aniversá-
rio de 35 anos no último dia 8,
em sua quadra (Av. Prof.
Abraão de Moraes, 1800,
Água Funda). Na ocasião,
houve o lançamento do enre-
do para o Carnaval 2010 e a

inauguração da “Galeria dos
Baluartes”, além de show do
Naninha. O Rotary Jabaquara
foi convidado e representado
pelo presidente Issao Minami
que participou das festividades.
A Barroca Zona Sul foi a pri-
meira escola de samba de São
Paulo a desfilar com uma ala
formada por foliões nikkeis.

TAIKAI NAGUISA – A
Associação Naguisa realizou

no dia 2 de agosto o seu
Concurso Naguisa de

Karaokê, comemorando a
sua 10a edição, sob

coordenação geral de Lúcia
Ikawa, diretora de Karaokê

daquela associação. O
evento contou com a

participação de cerca de 320
candidatos. Confira o

resultado na pág 12 desta
edição.

ANDRADINA – O
município de Andradina

(SP) foi beneficiado com
recursos da ordem de R$

100 mil conseguidos
através do deputado Jorge

Caruso, vice-presidente
estadual do PMDB, que
devem ser liberados nos

próximos dias pelo
governo do Estado. A

verba será destinada para
o recapeamento das ruas
e avenidas da cidade, que

segundo o prefeito Jamil
Ono é uma reivindicação
antiga dos moradores. O
convênio foi assinado no
último 5/8 na Secretaria

da Casa Civil, no Palácio
dos Bandeirantes.
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COMUNIDADE

Polícia alerta para nova modalidade de golpe
aplicado em aposentados e funcionários públicos

Nada e e-mails falsos.
Um conhecido golpe
da ação judicial contra

a entidade federal Montepio
Mongeral da Família Militar –
extinta na década de 80 – con-
tinua sendo praticado em São
Paulo e quase provocou pre-
juízos para um imigrante japo-
nês na capital paulista. O gol-
pe envolvendo o nome do Po-
der Judiciário tem sido prati-
cado desde 2007 e foi redes-
coberto no dia 1º de agosto
através de um aerograma na-
cional enviado para a residên-
cia do aposentado nikkei Ma-
rio (nome fictício), que ao des-
confiar da fraude, escapou de
uma tentativa de estelionato.

Como não entende portu-
guês com perfeição Mario,
passou a correspondência para
o filho, Cláudio, verificar o teor
da carta. Ele, por sua vez, in-
formou que não faz a mínima
idéia de como o responsável
pela correspondência, Giovan-
ni Baggio Bonamicco (que se
identifica como escrivão res-
ponsável), conseguiu o ende-
reço da família. “Com certeza
eles visam as pessoas de ida-
de e aposentados que se tor-
naram os principais alvos”, la-
menta.

O texto em português do
envelope é incoerente e sofrí-
vel, com a palavra câmara es-
crita sem o acento circunfle-
xo; fonte das letras irregulares
e nomes de órgãos públicos
inexistentes como o 1º Cartó-
rio de Precatório da Comarca
de São Paulo e a 8ª Câmara
do Tribunal de Justiça de São
Paulo (TJSP), além do brasão
do Poder Judiciário, geralmen-
te em alto-relevo, no impresso
ele é liso.

Intrigado com o aerograma
postado em Jundiaí e com um
endereço no remetente perten-
cente a uma cidadã comum
que desconhece Giovanni Bo-
namicco, Cláudio telefonou
para o número 6343-7925 in-
dicado na correspondência

data. Foi informado que o pa-
gamento da taxa poderia ser
feito em qualquer cartório ou
banco. “Disse que queria pa-
gar no banco no dia 6 de agos-
to. Ao perguntar a forma mais
segura, ele [Giovanni] disse
que 90% dos casos foram re-
alizados via banco”, destacou.

Segunda etapa – Em relação
a segunda etapa do processo,
Giovanni Bonamicco afirmou
que só poderia informar o va-
lor a ser pago nesta fase, após
o pagamento da taxa da pri-
meira etapa, para isso acertou
o dia 6 de agosto para o paga-
mento do valor em juízo e fi-
nalizou a ligação. “Acho que
esse cara aguarda as ligações
só para pegar o nome, falar o
valor, e informar os procedi-
mentos. Isso só pode ser gol-
pe, imagine se o governo esta-
ria preocupado em pagar algu-
ma coisa”, constata Cláudio.

Após o telefonema, Cláu-
dio acessou a Internet e para
a sua surpresa, verificou links
informando vários golpes apli-
cados e envolvendo o nome
Montepio Mongeral. “Pensa-
mos em avisar os amigos, mas
não em procurar a polícia por
achar que outras pessoas já
poderiam estar fazendo isso, e
também por que meu pai não
vai querer ter o nome divulga-
do”, admite.

Após saber do golpe pelo
filho, Mario ficou preocupado
com a hipótese de assalto, já
que o aerograma não tem ne-
nhuma identificação. Cláudio
não sabe dizer se o aconteci-
mento tem alguma ligação com
os 13º salários não pagos para
seu pai por empresas que tra-
balhou em 1974, e que um
amigo soube de um sindicato
que ajudava no recebimento do
dinheiro. Hoje, Mario está ten-
tando receber os recursos junto
ao INSS. Foi então que logo
depois o aerograma chegou a
sua residência.

(Afonso José de Sousa)

para obter esclarecimentos.
Pelo telefone, Giovanni Bona-
micco perguntou repetidamen-
te o nome da pessoa que cons-
tava no envelope. Passados
alguns segundos, afirma que
identificou o tal nome e que
para receber o valor deposita-

do em juízo, o beneficiário da
carta teria que cumprir duas
etapas.

Na primeira, para receber
R$ 49 mil, o beneficiário teria
que pagar encargos de R$ 4
mil. Diante da orientação,
Cláudio tentou agendar uma

Polícia orienta consultar antes um advogado
Diante da tentativa de

estelionato ao aposentado
nikkei Mario, delegado titu-
lar do 1º Distrito Policial DP
Sé, na Liberdade (região cen-
tral de São Paulo), Marcel
Druziani, antecipa que tem
alguns casos parecidos em
andamento na delegacia e às
vezes os acusados usam o
nome do Tribunal de Justiça.
Como a sede do órgão fica
na área do 1º distrito, tudo o
que envolve o tribunal na or-
dem criminal é investigado
no 1º DP. “Os casos estão
sob investigação com alguns
criminosos presos. No 7º dis-
trito tem um caso onde foi
presa uma pessoa que se

passava por advogado. Como
não era, foi preso. Também ti-
vemos outros casos no 1º dis-
trito”, adianta.

Marcel Druziani adverte
que as abordagens dos golpis-
tas para com as vítimas são
diferentes por que utilizam
sempre um método para ata-
car as pessoas, porém, con-
forme a peculiaridade e a per-
sonalidade de cada um, eles
mudam o sistema, mas a base
é a mesma. O delegado aler-
ta que sempre que chegar
uma carta, um telefonema, ou
qualquer outro meio informan-
do a existência de um valor a
receber, as pessoas devem
procurar o advogado da famí-

lia para verificar sua veraci-
dade.

O delegado salienta que “é
um absurdo molestar alguém”
e defende que as vítimas não
podem se deixar levar pela
serenidade de receber algo
que em um processo poderia
ser mais lento. A autoridade
garante que não há como en-
curtar caminhos na justiça que
segue uma ordem normal e
natural. Dessa forma a sen-
tença será favorável desde
com a contratação de um ad-
vogado que cuidará de habili-
tar o valor para terminar o
processo.

Marcel Druziani orienta que
as pessoas tenham bom sen-

so, equilíbrio e confiança no
advogado contratado. Ele
avalia que os golpistas des-
cobrem os nomes das possí-
veis vítimas aleatoriamente.
“Muitas delas não tem pro-
cesso nenhum, acreditam que
o pai teria deixado algum pro-
cesso, inventa-se um proces-
so e ela acaba acreditando.
Muitas vezes o estelionatário
é tão hábil que faz com que a
pessoa forneça dados que
não divulgaria para ninguém”,
atesta ele ao completar que
os dados de todas as pessoas
são de domínio comum na
sociedade. “Basta ligar alea-
toriamente e se a pessoa cair
no golpe, caiu”.

A reportagem do Jornal
Nippak telefonou no último
dia 10 de agosto para o nú-
mero 6343-7925 divulgado
no aerograma enviado para
o aposentado nikkei Mario.
Identificado como conheci-
do do “beneficiário”, a repor-
tagem foi atendida em me-
nos de cinco minutos por Gi-
ovanni Baggio Bonamicco,
que confirmou estar falando
do 1º Cartório de Precatório
da Comarca de São Paulo.

A reportagem foi orienta-
da a aguardar em casa o re-
cebimento de uma carta com
o endereço do “cartório”,
onde o interessado deverá se
dirigir com os documentos
pessoais, para através de xe-

rox confirmar a existência do
valor depositado. Mas para
retirá-lo, uma taxa (que varia
de acordo com o dinheiro de-
positado) deverá ser paga no
“cartório”.

Demonstrando pouca
conversa Giovanni Bonamic-
co mudou a conversa e, di-
ferente do valor informado
ao filho, advertiu a reporta-
gem que apenas pessoal-
mente seria possível saber o
total do dinheiro e o valor da
taxa a ser paga. Ele avisou
que um conhecido poderia
acompanhar o beneficiário
até o cartório para dar an-
damento dos trâmites e ve-
rificar os procedimentos se-
guintes.

Estelionatário
dá duas versões

A reportagem realizou
também um levantamento
para verificar a existência ou
não dos órgãos citados no ae-
rograma enviado para Mario.
De acordo com funcionários
de cartórios oficiais da capi-
tal paulista, não existe o 1º
Cartório de Precatório da
Comarca de São Paulo. No
1º Cartório de título e docu-
mentos, o gerente Mike (não
quis divulgar o sobrenome)
desconhece o 1º Cartório de
Precatório da Comarca de SP,
e informou que precatório são
papéis ou título do governo
que geralmente demoram em
ser pagos.

No 1º Cartório de Regis-
tro Civil (nascimento / óbito),
a funcionária Eliane entende
que 1º oficio e precatório diz
respeito ao Fórum. Nos Se-
tores de cartas precatórias
cíveis ou de execuções do
Fórum, uma funcionária dis-
se que existem varas da fa-
zenda pública e pessoas fora
do estado são citadas por car-
ta precatória entregues por
oficiais de justiça e não pelos
Correios.

A assessoria de imprensa
do Tribunal de Justiça de São
Paulo (TJSP) esclareceu que
dependendo da área a 8ª Câ-
mara do Tribunal de Justiça
de São Paulo pode estar liga-
da a 8ª Câmara civil, pública
ou privada. Ela informou ain-
da que os estelionatários po-
dem ter se utilizado de dados
do tribunal para ratificar a
veracidade da carta.

A assessoria adiantou
também que a Ouvidoria do
Tribunal tem recebido denún-
cias a respeito de correspon-
dência falsa remetida por es-

telionatários, que se dizem
servidores do Poder Judiciá-
rio paulista, como escrivães
e oficiais de justiça. Por tele-
fone, os golpistas induzem a
vítima a depositar dinheiro em
contas bancárias, como con-
dição para recebimento do
crédito supostamente ganho
no processo.

Diante dessas ocorrênci-
as, a Ouvidoria do Tribunal de
Justiça recomenda os usuá-
rios da Justiça que não façam
depósitos de quaisquer valo-
res sem consultar um advo-
gado. Constatada a fraude,
denuncie na delegacia de po-
lícia mais próxima. O alerta
e os cuidados com cartas (no-
tificações e intimações) e e-
mails falsos, estão sendo di-
vulgados no site oficial o Tri-
bunal.

O serviço de informações
102 da Telefônica, também
confirmou que não existe o 1º
Cartório de Precatório da Co-
marca de São Paulo. A tele-
fonista disse também que
com relação ao telefone 6343-
7925 a Telefônica não tem
acesso aos nomes dos assi-
nantes. No endereço divulga-
do no aerograma como sen-
do do 1º Cartório de
Precatório da Comarca de
São Paulo (Avenida Santo
Amaro, 30 – São Paulo), um
atendente divulgou dois tele-
fones, o 2635-1595 que é re-
sidencial onde a moradora
Tânia disse que desconhece
Giovanni Baggio Bonamicco
e que nunca recebeu denún-
cia ou reclamação a respeito
de golpes praticados. No ou-
tro telefone divulgado, a Te-
lefônica informa que o núme-
ro 2207-2843 não existe.

Cartório divulgado em
aerograma nacional não existe

Claudio acessou a Internet e constatou golpes semelhantes

Reprodução da correspondência enviada por estelionatários

Encontram-se abertas até
este sábado (dia 15 de agosto)
as inscrições para bolsas de
estudos do Centro de Estudos
Nipo-Brasileiros para estudan-
tes universitários e de pós-gra-

duação. São quatro bolsas de
estudos com foco dirigido para
pesquisas de assuntos referen-
tes a imigração japonesa no
Brasil e a comunidade nikkei
ou estudos sobre as relações

CULTURA

Bolsas de estudos abordarão imigração ou relações bilaterais Japão-Brasil
bilaterais Japão-Brasil, além de
uma bolsa especial reservada
para um pesquisador que quei-
ra desenvolver pesquisa junto
a área da agricultura.

De acordo com o diretor

geral da instituição, Iossuke
Tanaka, o objetivo é incremen-
tar os estudos e criar o inte-
resse dos pesquisadores para
pesquisar temas que envolvam
os dois países. A seleção dos
bolsistas será realizada ainda
este mês e o valor da bolsa é
de um salário mínimo por mês.
O período de validade será
definido com base na pesqui-
sa desenvolvida pelos bolsistas
a ser apresentada e avaliada
por uma equipe de professo-
res universitários.

Por enquanto são ofereci-
das cinco bolsas porque os re-
cursos financeiros do Centro
são mantidos por contribuições
de pessoas interessadas em
participar de pesquisas. “Esta-

mos sempre abertos as pesso-
as físicas e jurídicas que quei-
ram colaborar com o fundo”,
destaca Iossuke Tanaka.

Por conta do adiamento do
reinício das aulas escolares as
inscrições poderão ser prorro-
gadas e toleradas por até dois
dias de prazo, a informação é
do Diretor do Centro,
Masatake Suzuki.

As inscrições podem ser
feitas apenas pessoalmente na
instituição onde os interessa-
dos preencherão uma ficha de
inscrição, entregar cópia do
histórico escolar e o projeto
de pesquisa de aproximada-
mente 15 páginas, nos moldes
da FAPESP. Para inscreve-
rem-se no programa de bol-

sas, os interessados devem
estar matriculados em uma
instituição de ensino superior;
ter concluído o segundo se-
mestre da faculdade; e ex-
pressar-se fluentemente no
idioma português e, conforme
o tema da pesquisa, também
no idioma japonês.

BOLSAS DE ESTUDOS DO CENTRO DE

ESTUDOS NIPO-BRASILEIROS

QUANDO: ATÉ O DIA 15 DE AGOSTO

HORÁRIO: SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS

14H ÀS 18H
ONDE: CENTRO DE ESTUDOS NIPO-
BRASILEIRO - RUA SÃO JOAQUIM 381, 3º
ANDAR - SALA 38 - CEP 01508-900
SÃO PAULO – SP
INFORMAÇÕES: (11) 3277-8616 E-
MAIL: CENTRO.NIPO@TERRA.COM.BR
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COMUNIDADE

Comunidade okinawana celebra
a sétima edição de seu festival (PARTE 2)

*DÉCIO ISSAMU NAKAGAWA

Os estudos realizados
com migrantes, em todos os
tempos, permitem considerar
a família, como o principal
fator de proteção. Em torno
de 1.990, na condição de psi-
quiatra, tive a oportunidade de
apresentar estatística da
eclosão de grande número de
casos novos de doenças men-
tais entre os trabalhadores
brasileiros no Japão, quando
estes estavam sozinhos. Nos
anos seguintes os trabalhado-
res seguiram para o Japão
com sua família, reduzindo o
número de transtornos men-
tais nesse grupo, de trabalha-
dores, aumentando as dificul-
dades para as crianças e ido-
sos. A elevada incidência de
complicações no desenvolvi-
mento das crianças pode ser
explicada pela seguinte ques-
tão: nos movimentos migra-
tórios as crianças precisam
mais da presença física e
participativa de membros de
sua família, do que as outras.
Considerando que entre os fi-
lhos dos migrantes, a estru-
tura familiar é reduzida, não
contando com a figura dos
avos, tios; primos e outros, a
presença dos pais tem papel
essencial. Constatamos, nes-
sa história, que a Patrícia tem
pouco contato com os pais e
precisou amadurecer preco-
cemente para cuidar de seu
irmão.  Os pais devem estar
atentos para qualquer sinal,
que permite perceber, que seu
filho está encontrando dificul-
dade de relacionamento;
aprendizado ou sofrendo de
alguma forma de violência.  A
simples ausência de fatores
de proteção é um fator de ris-
co. As crianças nessas con-
dições são vulneráveis e po-
dem facilmente se envolver
em graves acidentes domés-
ticos, ter a saúde complicada
por alimentação desbalance-
ada e outros. Tanto no Japão,
como no Brasil, crianças que
não conseguem se concentrar
por fatores emocionais aca-
bam sendo equivocadamen-
te diagnosticadas como por-
tadoras de Transtorno de Dé-
ficit de Atenção. Outras que
não conseguem compreender
bem as matérias por barrei-
ras afetivas e rotuladas de

deficiente intelectual. A ex-
pressão de sofrimento psíqui-
co, traduzida como dificulda-
de, acaba gerando diagnósti-
co impreciso e condenando a
criança. Há criança que para
chamar atenção, expressam
sua dor, cometendo pequenos
delitos, com essas manifesta-
ções estão pedindo atenção;
ajuda e limite, por vezes a res-
posta da sociedade é dema-
siadamente desproporcional
principalmente quando se tra-
ta de um jovem estrangeiro.
Quando tratamos do tema fa-
mília; imediatamente as pes-
soas são tentadas a questio-
nar a figura dos pais, quando
estão eles mesmos estão en-
frentando uma série de difi-
culdades, várias pesquisas in-
ternacionais apontam que a
estrutura familiar melhora na
medida em que há mais re-
cursos sociais, como políticas
públicas, ação de responsa-
bilidade social das empresas,
e portando, é parcial lançar
toda responsabilidade somen-
te nos genitores.

 Retornando ao primeiro
parágrafo, como médico, eu
não posso deixar de observar
a importância do diagnóstico
preciso e o mais rápido pos-
sível da Deficiência Intelec-
tual, Transtorno da Atenção,
Hiperatividade; Autismo ou
Crise Convulsiva.  Quando
essas crianças portadoras de
transtornos são diagnostica-
das rapidamente e o início
rápido de atenção especi-
alizada, o desenvolvimento
dessas crianças mostra me-
nor comprometimento.   É
preciso atenção especial para
diagnosticar corretamente e
a tempo.

Onde procurar
No Japão:
Departamento de Psiquiatria
da Jichi Medical University
Em São Paulo:
1- Departamento de Psicolo-
gia da Universidade de São
Paulo
2- Instituto de Solidariedade
Educacional e Cultural
(ISEC).

Décio Issamu Nakagawa é psi-
quiatra, presidente da Comissão
Dekassegui da Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social e membro do
Instituto de Solidariedade Edu-
cacional e Cultural

DEBATES

Migração e Saúde Mental

Os últimos datalhes do 7º
Okinawa Festival que
será realizado neste

sábado (dia 15) no Clube da
Cidade (ex Clube Esportivo
Vila Manchester), na Zona
Leste de São Paulo, foram
definidos no início desta sema-
na pela comissão organizado-
ra do evento que faz parte da
Associação Okinawa da Vila
Carrão, fechando assim a pro-
gramação do festival.

O coordenador geral Terio
Uehara antecipou que em uma
ação conjunta da Associação
Okinawa e da subprefeitura de
Aricanduva/Vila Formosa/Vila
Carrão serão plantadas 40 ce-
rejeiras de Okinawa às 15 ho-
ras nas dependências do Clu-
be da Cidade. “A idéia é fazer
com que cada família cuide
das árvores, de preferência um
idoso da família para incenti-
var a preservação ambiental”,
explicou.

Entre as autoridades Terio
Uehara disse que já está con-
firmada a presença do Prefei-
to da cidade de São Paulo, Gil-
berto Kassab, possivelmente do
secretário municipal do Verde
e do Meio Ambiente, o médico
sanitarista Eduardo Jorge, en-
tre outros. Segundo o coorde-
nador outros pormenores foram
definidos como a seqüência dos
horários das apresentações das
escolas de dança buyô.

Diversas atrações vão mos-
trar o que há de melhor na cul-
tura okinawana, com participa-
ções musicais como a do can-
tor Maurício Miya; danças tí-

13H – Radio Taissô
13H15 – Godo Ensô – Músicas
Clássicas de Okinawa
Associação Nomura Ryu Koten
Ongaku Hozonkai do Brasil
Associação Ryukyu Sokyoku
Hozonkai do Brasil
13H35 – Karatê
Associação Okinawa Karate-dô
Goju-ryu Bujitsukyokai
13H55 – Minyô
Associação Ryukyu Minyou
Kyokai do Brasil
14H10 – Bon Odori
Fujinkai – Departamento de Se-
nhoras Associação Okinawa Vila
Carrão
14H20 – Ryukyu Buyou - Dança
Folclórica Okinawana
Academia de Dança Tamagusu-
ku Ryu Kotaro Kai - Professora
Kogachi Yuriko
14H30 – Ryukyu Buyou
Academia de Dança Tamagusu-
ku Ryu Kotaro Kai - Professora
Omine Hatsue
14H40 –  Taikô
Ryukyu Koku Matsuri Taiko
15H10 – Karatê e Kobudô
Okinawa Karate Shorin-Ryu -
Kobudo Jinbukai- Filial do Brasil

15H35 – Ryukyu Buyou - Dança
Folclórica Okinawana
Academia de Dança Tamagusu-
ku Ryu Gyokusen Kai - Profª
Shiroma Kazue
15H50 – Ryukyu Buyou
Academia de Dança Tamagusu-
ku Ryu Kotaro Kai  - Profª Miyagui
Fumiko
16H – Taikô
Requios Gueinou Dokou Kai
16H25 – Break Dance
Grupo Eternity Style
16H35 – Yotsudake - Dança fol-
clórica com o traje típico bingata
Associação Ryukyu Buyou
Kyoukai do Brasil
16H45 – Bon Odori
Fujinkai - Depto de Senhoras
Assoc. Okinawa Vila Carrão
16H55 – Dança do Leão Shi-shi-
mai
A cademia de Dança Tamagusu-
ku Ryu Gyokusen Kai - Profª Kinjo
Setsuko
17H05 – Minyô
Tadashi Komesu e Vitor Oshiro
17H15 – Bon Odori
Fujinkai - Depto de Senhoras
Assoc. Okinawa Vila Carrão
17H25 – Show de Mágica e

Ilusionismo
Mário Kamia
18H – Cerimonial
18H30 – Ryukyu Butou
Academia de Dança Tamagusu-
ku Ryu Senju Kai - Professor Saito
Satoru
18H45 –  Taikô
Ryukyu Koku Matsuri Taiko
19H15 – Show – Mauri cio Miya
19H45 – Sorteios
 20H – Taikô
Requios Gueinou Dokou Kai
20H25 – Dança do Leão   Shi-shi-
mai
Academia de Dança Tamagusu-
ku Ryu Gyokusen Kai - Profª Kinjo
Setsuko
20H35 – Taiko - Tambores de Oki-
nawa
Ryukyu Koku Matsuri Taiko
21H – Ton Ton Mi
Banda Tontonmi
21H40 – Katchashi
Tontonmi / Ryukyu Koku /
Requios / Shishi Mai
22H – Encerramento

*O horário das atrações poderá
ser alterado de acordo com o an-
damento da programação.

PROGRAMAÇÃO – 7° OKINAWA FESTIVAL

A construção do Memo-
rial da Imigração okinawa-
na no Brasil em Diadema
(CCOB) tem data prevista
para ser finalizada para o dia
5 de setembro. A informa-
ção é do presidente da As-
sociação Okinawa Kenjin do
Brasil, Akeo Uehara Yogui.

O memorial consistirá
em um museu histórico da
imigração de Okinawa que
contará toda a história dos
imigrantes, os acontecimen-
tos, o que aconteceu com
eles nos últimos cem anos e
como estão hoje.

“O objetivo é preservar
a memória dos imigrantes,
não é ter apenas objetos,
mas também ter um arqui-
vo histórico. Além de for-
mar árvores genealógicas
das famílias, acompanhar,
por exemplo, a vida dos ca-
sais, dos filhos e dos netos”,
destaca.

De acordo com Akeo
Yogui serão investidos na
construção do memorial um
total de R$ 1.200.000, 50%

dos recursos são proceden-
tes da Província de Okinawa
sendo 25% junto ao governo
da cidade e outros 25% for-
necidos por empresas e jun-
to a população em geral. Os
outros 50% restantes foram
doados por descendentes e
empresários no Brasil.

Com relação a Associação
Okinawa Kenjin do Brasil
AOKB fundada em 1926 e o
Centro Cultural Okinawa do
Brasil (CCOB) criado em
1972, Akeo Yogui explica que
foi proposto uma integração
pelas diretorias das duas en-
tidades no início deste ano. A
medida foi necessária por que
em mais de 30 anos de atua-
ção as duas entidades tinham
o mesmo objetivo. “A deci-
são foi tomada durante uma
assembléia que alterou o es-
tatuto e formou uma direto-
ria única para administrar as
entidades, já que os associa-
dos são os mesmos”, escla-
rece o presidente.

Segundo ele a integração
vai beneficiar toda a comuni-

dade e a coletividade de Oki-
nawa, bem como fortalecer as
entidades principalmente para
a nova geração.

Para Akeo Yogui Graças
a perseverança de integrar as
duas entidades, ambas ga-
nharam um espaço que ou-
tras associação não tem. “Em
um primeiro momento é um
fato novo, estaremos apren-
dendo com vontade, acredito
que não teremos dificulda-
des. Vamos aperfeiçoar con-
forme surgirem os proble-
mas, o trabalho será redobra-
do e com a ajuda de todos vai
dar certo. Esperamos a com-
preensão de todos”, destaca.

Livro – Para registrar o Cen-
tenário da Imigração Okina-
wana no Brasil e os fatos e
momentos marcantes da pre-
sença dos uchinanchus no Bra-
sil, está previsto o lançamento
até novembro deste ano de um
livro em português e outro com
fotos. A edição das publicações
está sendo preparada por co-
missões que continuam traba-

lhando.
Akeo Yogui informa que

os livros estão sendo
viabilizados e contam com a
participação da AOKB, do
CCOB e das subsedes. “Boa
parte do patrocínio está ga-
rantido. Há uma semana foi
lançado um DVD com regis-
tro dos eventos ligados ao
Centenário”, antecipa ele.

O presidente aproveita a
oportunidade para incentivar
e reiterar o convite a todos
os descendentes okinawanos
para se associarem as duas
entidadades ou a uma das 44
filiais instaladas no Brasil, e
assim fazerem parte da gran-
de família okinawana no Bra-
sil. Com uma contribuição
anual de R$ 40,00, as famíli-
as poderão usufruir de am-
plas instalações das entida-
des, além dos integrantes po-
derem se candidatar a bol-
sas de estudo, estágios uni-
versitários e ao programa de
viagem de estudos para ado-
lescentes em Okinawa, no
Japão.

Construção do Memorial da Imigração de Okinawa
deve ser finalizado em novembro

okinawano, a Ryukyu Koku
Matsuri Taikô e a Requios
Geinou Doukokai, composta
por 500 integrantes, no evento
denominado “Kcatyashi”.

Terio Uehara ressalta que
o evento tem o objetivo de di-
vulgar a cultura da comunida-
de de Okinawa, bem como
mostrar e aproximar a socie-
dade dos costumes da comu-
nidade, além de, além de retri-
buir a receptividade e integrar
a sociedade no evento.

Para participar do evento as
pessoas deverão levar um qui-
lo de alimento não-perecível
que serão doados para duas
entidades assistenciais da re-
gião e para a Sociedade Be-
neficente Casa da Esperança
Kibo-No-Iê. Patrocinado pelo
Banco Real, o evento conta
com o apoio conjunto da sub-
prefeitura de Aricanduva/Vila
Formosa/Vila Carrão; São
Paulo Turismo; Ministério do
Turismo; deputado federal
Walter Ihoshi (DEM/SP); ve-
reador Ushitaro Kamia
(DEM); Polícias Civil e Mili-
tar; entre outros.

(Afonso José de Sousa)

7º OKINAWA FESTIVAL
QUANDO: 15 DE AGOSTO

HORÁRIO: DAS 12H ÀS 22H
ONDE: CLUBE DA CIDADE (EX CLUBE

ESPORTIVO VILA MANCHESTER) – PRAÇA

HAROLDO DALTRO, S/Nº - SÃO PAULO.
ENTRADA: UM QUILO DE ALIMENTO NÃO-
PERECÍVEL (DESTINADOS A ENTIDADES

ASSISTENCIAIS)
INFORMAÇÕES: 2296-1120 OU

WWW.OKINAWAFESTIVAL.COM.BR

picas da Ilha de Okinawa como
de um grupo de alunos da pro-
fessora Setsuko Kinjo, de
Campinas, que fará uma apre-
sentação de Shishimai (dois
casais de leões mitológicos
macho e fêmea da ilha que
protegem as pessoas contra os
males do ambiente); artes mar-
ciais; além de vários outros
números artísticos. O público
pode se deliciar nas 70 barra-
cas que vão comercializar pra-
tos típicos da culinária japone-
sa e de produtos alimentícios.

Também está programada
a apresentação do dançarino
e coreógrafo Satoru Saito, con-
siderado um dos maiores
ícones da “dança de Ryukyu”
no Brasil; bem como do mági-
co e ilusionista Mário Kamia.
Estão sendo aguardados de 25
a 30 mil visitantes de São Pau-
lo, Campo Grande (MS), Bra-
sília, Curitiba (PR), Marília
(SP), e outras filiais.

O festival será finalizado
com a apresentação das duas
principais escolas de taikô

Evento na Zona Leste oferece um panorama da cultura okinawana

DIVULGAÇÃO
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CIDADES/MARINGÁ

Comunidade nipo-brasileira de Maringá
comemora resultados do Censo Nikkei

Aprimeira etapa da pes-
quisa realizada pelo
Departamento de Es-

tatísticas da Universidade Es-
tadual de Maringá (UEM) en-
volvendo a comunidade nikkei
de Maringá (Norte do Paraná)
foi apresentada no último dia
5 pela professora da UEM,
Dra. Isolde Prevideli, ao pre-
feito de Maringá, Silvio Bar-
ros

Apresentação dos primei-
ros resultados do Censo Nikkei
de Maringá reuniu autoridades
municipais, lideranças e repre-
sentantes de entidades da co-
munidade nipo-brasileira na
Sala de Reuniões da Prefeitu-
ra.

A revelação dos dados es-
tatísticos também foi acompa-
nhada na Sala de Reuniões da
Prefeitura pelo presidente da
Câmara de Vereadores, Má-
rio Hossokawa, pelo secretá-
rio de Desenvolvimento Eco-
nômico, Valter Viana, além de
várias lideranças e represen-
tantes de entidades da comu-
nidade nipônica maringaense.
Trata-se, oficialmente, da últi-
ma atividade relacionada às
comemorações do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil.

Em entrevista ao Jornal
Nippak, o diretor geral da Se-
cretaria de Desenvolvimento
Econômico, Shudo Yassunaga,
disse que, após sua conclusão,
os resultados serão apresenta-
dos aos órgãos governamen-
tais e ficarão disponíveis para
consultas pela Internet nos
sites da Acema (Associação
Cultural e Esportiva de Marin-
gá) e do Parque do Japão.

Para Yassunaga, o Censo
Nikkei apresenta dados rele-
vantes e úteis não apenas para
órgãos como a Jica ou Consu-
lados mas também para em-
presas japonesas interessadas
em se instalar no município,
uma vez que o estudo revela o

poder aquisitivo e o potencial
da comunidade local.

“Decidimos pelo Censo
como uma das atividades do
Imin 100 até para que tivésse-
mos um diagnóstico mais pre-
ciso da comunidade nikkei de
Maringá. Até então, tudo era
feito com base no achômetro”,
conta Yassunaga, acrescen-
tando que os resultados foram
bastante satisfatórios e apon-
tam “surpresas agradáveis”.

Detentora da terceira

maior comunidade nipônica do
Paraná, a cidade de Maringá
abriga 4.034 famílias compos-
tas por 14.324 pessoas. Des-
se total, 1.846 (15%) indivídu-
os são dekasseguis que vivem
e trabalham no Japão.

Da população estimada em
12.478 pessoas que residem
em Maringá, 6,61% são isseis
(pessoas nascidas no Japão),
35,45% são nisseis (filhos nas-
cidos no Brasil), 37,72% são
sanseis (netos) e 13,79% são

ionseis (bisnetos de japone-
ses).

“Sobre a quantidade de fa-
mílias, o Censo, na verdade,
apenas confirmou aquilo que já
suspeitávamos, pois já traba-
lhávamos com esses núme-
ros”, comentou Yassunaga,
explicando que, um dado que
chama a atenção é a quanti-
dade de pessoas que afirma-
ram conhecer ou dominar a lín-
gua japonesa – 47% dos en-
trevistados.

“Isso mostra que estamos
no caminho certo ao incenti-
varmos o ensino da língua ja-
ponesa em instituições como a
Acema e na luta pela cultura
japonesa”, comemora Yassu-
naga, destacando que, pelo
menos dentro da comunidade
nikkei de Maringá, o analfabe-
tismo está erradicado.

“A finalidade foi coletar
dados estatísticos do número
exato de pessoas e famílias de
ascendência nipônica que vi-
vem em Maringá, seu grau de
escolaridade, religião, renda
familiar e número de parentes

Censo encerra atividades do Imin 100: “Até então, era tudo na base do achômetro”, diz Yassunaga
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que atualmente trabalham no
Japão. São informações fun-
damentais para toda a comu-
nidade nipônica”, afirmou Ya-
sunaga, antecipando que dados
mais específicos da comunida-
de local, como as província de
origem, serão divulgados numa
segunda etapa, “provavelmen-
te nos próximos dias.

Para o prefeito Silvio Bar-
ros, a quantidade populacional
não foi o dado mais importan-
te revelado na pesquisa e sim
a alta qualidade constatada na
colônia nipo-brasileira de Ma-
ringá. “O mais importante é
que o marco deixado pelos pri-
meiros imigrantes da comuni-
dade nipônica para o progres-
so, cultura e desenvolvimento
econômico de Maringá vai ser
perpetuado pelas novas gera-
ções de
descendentes.Enquanto eu es-
tiver no comando da adminis-
tração, a Prefeitura de Marin-
gá vai ser sempre parceira
desta comunidade que contri-
buiu significativamente para
que nossa cidade fosse tudo
isso que hoje ela é”, finalizou.

Números oficiais – O Censo
da Comunidade Nikkei de
Maringá foi realizado por 150
pesquisadores em todos os 52
bairros maringaenses no perí-
odo de agosto do ano passado
até março deste ano.

Os números coletados re-
velaram também que a idade
média dos descendentes de
japoneses que vivem em Ma-
ringá é de 40,12 anos; que
52% da população nipônica é
formada por mulheres e que o
número médio de filhos é de
2,4 por família – percentual
que coincide com a média da
região Sul do Brasil.

Quanto a religião os des-
cendentes são em sua maioria
católicos (32% entre os san-
seis, 27% entre os nisseis, 10%
entre os ionseis e 2% entre os

isseis), seguidos por evangéli-
cos (6% entre os nisseis, 6%
entre os sanseis, 2% entre os
ionseis e 1% entre isseis) e
budistas (5% entre nisseis, 3%
entre os isseis, 2% entre san-
seis e 1% entre os ionseis).

A pesquisa revelou ainda
que 49,66% dos descendentes
são casados e que 47% falam,
compreendem e escrevem o
idioma japonês, sendo que a
geração nissei é a que mais
fala a língua japonesa (31%),
seguida pelos sanseis (16%).

Quanto a escolaridade, os
descendentes distribuem-se
entre 31% que têm ensino fun-
damental, 30% com ensino
médio e 30% com ensino su-
perior, destacando-se maior
concentração nas gerações
nissei e sansei.

Em Maringá – revelou a
pesquisa – 10,52% dos des-
cendentes são empresários,
12,52% são aposentados, 20%
são mestiços, ou seja, filhos de
casais onde um dos cônjuges
não tem origem japonesa e a
maior parte dos descendentes
nipônicos reside nas Zonas 1
(centro), 5 (região próxima à
Praça das Antenas), 7 (próxi-
ma à UEM) e 11 (entre as ave-
nidas Morangueira e Pedro
Taques).

“Nossa maior resistência
foi encontrada na pesquisa a
respeito da renda de cada fa-
mília, entretanto os resultados
apontaram que quanto maior a
escolaridade mais elevada é a
renda das pessoas e que, em
Maringá, a colônia japonesa
detém o poder econômico”,
explicou a coordenadora do
censo, professora Isolde
Prevideli, acrescentando que,
além do censo também foi fei-
to um cadastro com todos os
dados dos descendentes pes-
quisados.

(Aldo Shiguti, com o site da
PMM: www.maringa.pr.gov.br)Divulgação reuniu prefeito e lideranças da comunidade

A Prefeitura Municipal de
Paranacity (PR) inaugurou no
dia 31 de julho o novo Posto
de Saúde David Ribeiro Netto.
A obra foi feita com os recur-
sos doados pelo Governo Ja-
ponês, através do Consulado
Geral do Japão em Curitiba, no
valor de US$ 85.032,00 (cer-
ca de R$ 157.224,16), confor-
me o convênio firmado entre
a Prefeitura do Município de
Paranacity e o Consulado Ge-
ral do Japão em 4 de setem-
bro do ano passado.

O funcionamento da nova
unidade, que em breve substi-
tuirá a unidade antiga, contri-
buirá na promoção de saúde
dos moradores do município de
forma mais eficiente. A ceri-
mônia foi realizada no novo
prédio do posto com a presen-
ça do cônsul geral do Japão
em Curitiba, Soichi Sato, do
prefeito Municipal de
Paranacity, Mário Shideo Ya-
mamoto; do vice-prefeito,

Cláudio Vismara; do presiden-
te da Câmara Municipal, Ma-
noel Pereira de Melo; do se-
cretário municipal de Saúde,
João Luiz Ropelato; do depu-
tado federal, Ricardo Barros;
do deputado estadual, Antônio
Teruo Kato e do prefeito de
Cruzeiro do Sul, Ailton Buso,
entre outras autoridades, tota-
lizando cerca de 300 convida-
dos.

Soichi Sato explicou que a
doação foi realizada pelo pro-
grama APC (Assistência a
Projetos Comunitários) do Go-
verno Japonês, que promove
auxílio no campo socioeconô-
mico aos países em desenvol-
vimento, por meio de ações
nas áreas de educação bási-
ca, capacitação profissional,
saúde e bem-estar social,
cujos recursos provêm dos
impostos pagos pelo povo ja-
ponês.

O deputado estadual Teruo
Kato parabenizou a inaugura-

CIDADES/PARANACITY

Prefeitura inaugura novo posto de saúde com auxílio do
governo japonês

ção do posto, destacando a
importância dos recursos pro-
venientes do Governo Japonês
que têm apoiado o desenvolvi-
mento socioeconômico do Bra-
sil ao longo dos anos. Em se-
guida o Deputado Federal Ri-
cardo Barros também saudou
a todos, elogiando os que tra-
balharam para a concretização
deste empreendimento que
contribuirá imensamente na
melhoria da saúde dos mora-
dores do município.

Já o prefeito Yamamoto
lembrou que o contrato de do-
ação para a construção do
novo posto foi firmado no ano
do Centenário da Imigração
Japonesa ao Brasil e por isso
o projeto tem um significado

Cônsul geral Sato e consulesa Hiroko, prefeito Yamamoto e a
primeira-dama Rosa em frente à placa inaugural (esquerda)

A Prefeitura Municipal de
São José dos Campos (SP)
inaugurou no último dia 1º a
nova unidade da Fundação
Hélio Augusto dos Santos
(Fundhas), na Vila Cristina. A
nova unidade de ensino profis-
sionalizante atenderá jovens de
14 a 16 anos.

O deputado Hélio Nishimo-
to (PSDB) participou do even-
to. Defensor da expansão dos
cursos profissionalizantes no

município e região, ele solicitou
ao governo do Estado a implan-
tação de novas Faculdades de
Tecnologia (Fatec) e Escolas
Técnicas (Etec) no Vale do
Paraíba. O objetivo é aumen-
tar o nível de empregabilidade
por meio da capacitação para
o mercado de trabalho.

A nova unidade oferecerá
cursos de Auxiliar Administra-
tivo, Turismo e Hotelaria, Ele-
trônica e Mecânica de Autos.
Serão atendidos 400 adoles-
centes, sendo que 250 destes
jovens serão remanejados da
Unidade Profissionalizante do
Parque Industrial.

“Parabéns à prefeitura de
São José dos Campos e à Fun-
dação Hélio Augusto de Sou-
za pela nova unidade profissi-
onalizante. Mais um orgulho
para a nossa cidade e uma
oportunidade de futuro melhor
para as crianças e jovens”,
declarou Nishimoto

CIDADES/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Nishimoto defende instalação
de novas unidades de ensino

O deputado Helio Nishimoto (esq) participou da inauguração

DIVULGAÇÃO

O novo posto de Saúde David Ribeiro Netto

muito importante porque “o
município de Paranacity aco-
lheu alguns imigrantes que ha-
viam vindo do Japão e hoje a
nossa terra está lhes servindo
como berço eterno”. “Hoje,
nesta ocasião todos nós senti-
mos o laço e a amizade com o
povo japonês fortalecidos ain-
da mais através da inaugura-
ção da nova unidade de saúde
que precisávamos por longos
anos”, destacou o prefeito.
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Em Os Chineses, jornalista revela
passado de grandes conquistas

Ajornalista Cláudia
Trevisan, correspon-
dente internacional do

O Estado de S. Paulo na Chi-
na, conta o que existe atrás das
Muralhas da China no novo li-
vro da coleção Povos e Civili-
zações da Editora Contexto:
Os chineses. Em catorze capí-
tulos ela retrata desde os exóti-
cos ingredientes da culinária chi-
nesa aos segredos da medici-
na; da política de filho único até
o papel da mulher na socieda-
de; da mudança de comporta-
mento entre os jovens até os
bastidores das Olimpíadas
2008. Esse livro, ricamente ilus-
trado, ajuda a compreender
como é a cultura desse país que
se tornou crucial nas transa-
ções econômicas e políticas do
mundo. A China que era o rei-
no das bicicletas até o fim dos
anos 1990 hoje é o segundo
maior mercado automobilístico
do mundo, com a promessa de
assumir o primeiro lugar do ran-
king este ano.

Mas não é só no campo in-
dustrial que aconteceram mu-
danças. A nova posição da
mulher na sociedade contrasta
com a de quando tinham seus
pés mutilados. Hoje as chine-
sas são empresárias, cada vez
mais fazem sexo antes do ca-
samento e começam a abordar
homens de uma maneira que
seria inimaginável para suas
mães. Ao mesmo tempo, o
novo-riquismo reabilitou práti-
cas que haviam sido extintas
com a Revolução Comunista,
como o concubinato. A institui-
ção formalmente proibida, mas
a possibilidade de ter várias
amantes fora do casamento se
transformou em um símbolo de
status para os homens.

Muita coisa ainda é preser-
vada no folclore chinês, que
mistura superstição e tradição.

A crença nos números é uma
delas, o 13 chinês é o número
quatro, no outro extremo o oito
é o da sorte. Celulares com o
final oito chegam a custar o
triplo do preço, noivas esperam,
felizes, pelo oitavo dia do oita-
vo mês do ano, mesmo que
isso adie o casamento. Sob o
signo do dragão, ano-novo em
fevereiro, a língua sem alfabeto
e a cerimônia do chá são ou-
tras curiosidades carregadas
de crendices, que reforçam a
riqueza cultural da China.

Um grande representante
dessa cultura é o kung fu e seus
heróis, que até hoje habitam as
salas de cinema, como o filme
O tigre e o dragão, baseado no
livro do escritor chinês Wang
Du Lu, vencedor de quatro
Oscars. Cláudia cita também
os grandes clássicos, a renova-
ção literária, o teatro cantado –
espetáculos que costumam
mesclar música, poesia, dança,

acrobacia e artes
marciais – e a es-
crita como arte. “O
caráter elaborado
da escrita transfor-
mou a caligrafia em
uma das manifesta-
ções artísticas mais
antigas e tradicio-
nais da China e dos
países onde os ca-
racteres chineses
foram adotados,
como Japão e
Coréia”, lembra a
autora. Templos e
palácios de Pequim
mantém painéis
com inscrições fei-
tas pelos próprios
imperadores.

Nova potência? –
Cláudia Trevisan
mergulha na histó-
ria chinesa, reve-

lando desde o passado de gran-
des invenções à atual globali-
zação. Descreve o Império do
meio, yin-yang, i ching, feng
shui e a milenar medicina, que
continua a ser utilizada pela
população. O último capítulo,
‘A nova potência?’, apresenta
o modo econômico chinês e a
ironia de ver americanos e in-
gleses estatizando seus bancos.
Enfoca como os chineses usa-
ram a Olimpíada de 2008 para
apresentar esse novo país, que
deixa o mundo boquiaberto e
concluí: “A menos que haja
uma catástrofe, os chineses es-
tarão cada vez mais presentes
na arena global”.

A autora – Jornalista desde
1987, Cláudia Trevisan já tra-
balhou em quase todos os
grandes jornais diários brasilei-
ros e acumulou uma longa ex-
periência como corresponden-
te internacional, em passagens

por Nova York, Buenos Aires
e Pequim.

Atualmente, ela vive pela
segunda vez na capital chine-
sa, onde aterrissou em feverei-
ro de 2008, enviada pelo jornal
O Estado de S. Paulo. Sua pri-
meira experiência no país asiá-
tico foi como correspondente da
Folha de S.Paulo, em 2004 e
2005. A capital argentina havia
sido o endereço de Cláudia de
2000 a 2002, período em que
atuou como correspondente do
jornal Valor Econômico.

Formada em Direito pela
Universidade de São Paulo e
jornalismo pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Pau-
lo, Cláudia também trabalhou na
Gazeta Mercantil e no Diário
Comércio e Indústria (DCI),
além de advogar por alguns
meses, até decidir trocar a car-
reira jurídica pelas redações.
Antes de Os chineses, Cláudia
já havia publicado dois livros.

Capa do livro da jornalista Claudia Trevisan

DIVULGAÇÃO

A diretora-geral do De-
partamento de Turismo da
República da China (Taiwan),
Janice Lai, propôs que Tai-
wan e China estabeleçam
escritórios de turismo um no
país do outro com o objetivo
de melhorar a qualidade das
viagens através do Estreito
de Taiwan. O assunto tor-
nou-se uma prioridade dado
o aumento no número de tu-
ristas chineses que visitam a
ilha.

A diretora fez essas de-
clarações no dia 20 de julho,
ao voltar de reunião em Pe-
quim, para onde viajou no dia
17 para conversar sobre os
desafios que implicam a aber-
tura de Taiwan ao turismo da
China continental e como
melhorar a qualidade das vi-
agens. Como presidente da
Associação de Turismo do
Estreito de Taiwan (TSTA, na
sigla em inglês), Lai liderou
uma delegação de funcioná-
rios de turismo e executivos
de agências de viagens.

Durante a visita, Lai se
encontrou com o homólogo
chinês, Shao Qiwei, presiden-
te da Associação de Turismo
Através do Estreito (CSTA)
e também diretor da Adminis-
tração Nacional de Turismo
da China continental, com a
finalidade de trocar opiniões

ÁSIA

Cooperação em turismo através do Estreito cresce entre Taiwan e China
260% comparado ao mesmo
período do ano passado. Des-
tas, 312.438 foram de turis-
mo, com aumento de
988,18%.

O ministro Mao indicou
ainda que a quantidade de vi-
sitantes chineses à Coréia do
Sul cresceu apenas 0,2%, en-
quanto à Cingapura e à Tai-
lândia tiveram quedas de até
dois dígitos. E espera que a
quantidade de visitantes total
a Taiwan alcance entre 700
e 900 mil este ano, sendo as
que tem como motivo o lazer
passem de 600 mil.

Citando os resultados de
um recente estudo, Mao de-
clarou que os visitantes da
China, incluindo os que vão a
Taiwan por negócios, gastam
a média de US$ 231,1 dóla-
res em cada visita a ilha. Se
cada um permanece em mé-
dia sete dias em Taiwan, es-
pera-se que contribuam com
mais de US$ 1 bilhão de in-
gressos em moeda estrangei-
ra a Taiwan todos os anos.

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

O trem Expresso de Taroko, com design moderno, leva os
passageiros mais rápido a seu destino

Visitantes das ladeiras montanhosas apreciam o café de Taiwan
em Kukeng e a bela paisagem local
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sobre as possíveis ações para
promover o constante cresci-
mento quantitativo e qualitati-
vo das viagens através do Es-
treito.

Janiece Lai disse que a
Fundação para os Intercâmbi-
os através do Estreito, por par-
te de Taiwan, e do outro lado
a Associação para as Rela-
ções através do Estreito de
Taiwan (pela China) – dois
organismos semi-oficiais inter-
mediários que representam os
governos respectivos – chega-
ram a um consenso sobre o
assunto no ano passado, quan-
do assinaram acordo que per-
mite maior número de turistas
chineses a ingressar em Tai-

wan.
“O aumento na quantidade

de pessoas que viajaram pelo
Estreito no ano passado con-
firma a necessidade de que as
duas partes realizem um inter-
câmbio de escritórios de turis-
mo”, afirmou. Não obstante,
Lai reforçou que os departa-
mentos se encarregarão de
promover o turismo e fornecer
informações de viagens, mas
não terão serviço de vistos.

O ministro dos Transportes
e Comunicações de Taiwan,
Mao Chih-Kuo, por sua vez,
revelou que os cidadãos da
China realizaram cerca de 660
mil visitas a Taiwan desde que
a ilha diminuiu as restrições de

viagens em julho do ano pas-
sado, o que implicou no aumen-
to de 136,57% em compara-
ção ao ano passado.

Cifras impressionantes –
Dessas visitas, 373.697 foram
de lazer, que assinala cresci-
mento anual de 408,81%, dis-
se o ministro em coletiva de
imprensa ao informar sobre as
metas políticas e de trabalho
de seu ministério. “Essas cifras
são impressionantes se com-
paradas a de outras nações”,
observou.

O Japão, por exemplo, le-
vou cinco anos para alcançar
sua meta de atrair 650 mil tu-
ristas chineses ao ano, enquan-

to a Coréia do Sul investiu sete
anos para atrair 700 mil deles
anualmente, comparou Mao,
citando ainda outros casos da
região. Como a Malásia, que
atraiu 680 mil turistas após 18
anos da abertura de seu mer-
cado; já na Tailândia e Cinga-
pura não tiveram mais de 600
mil, até seus 10º e 12º anos, res-
pectivamente.

Nos primeiros seis meses
deste ano, os chineses conti-
nentais realizaram 472.425 vi-
sitas a Taiwan, incremento de

A Subprefeitura de Vila
Prudente / Sapopemba, na
Zona Leste de São Paulo está
oferecendo desde o dia 11 de
agosto um curso com aulas de
japonês básico para interessa-
dos em aprender um pouco da
língua, sob coordenação da sua
Supervisão de Cultura. Na aula
inaugural foi aberta pelo
subprefeito , e por Carlos Ta-
kahashi, que já desempenhou
vários cargos em entidades
consagradas da comunidade
nikkei, como a Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social (Bun-

kyo) e Conselho Superior do
Centro de Estudos da Língua
Japonesa no Brasil. Atual-
mente ele é o chefe do Ceri-
monial do Gabinete do prefei-
to Gilberto Kassab.

Cerca de 500 alunos são
beneficiados pelo curso gratui-
to oferecido pela subprefeitu-
ra, e que é ministrado por pro-
fessor voluntário, de alto ga-
barito. A procura tem sido
grande tanto que as vagas para
o curso de japonês já se esgo-
taram.

De acordo com o supervi-
sor de Cultura, Elias Skaf, essa

ENSINO

Subprefeitura da Vila Prudente/Sapopemba
oferece aula de japonês básico

é uma forma de render uma
homenagem aos 100 anos da
imigração japonesa no Brasil.
Moradora da Vila Industrial,
subdistrito de Vila Prudente, a
professora Nair Takako Yoshi-
da Santos dá aulas de japonês
e matemática, e irá ministrar
as aulas na subprefeitura, a
partir deste mês, sempre às
terças-feiras.

Outro curso que faz alusão
à cultura japonesa no Brasil, é
o de Origami, a arte de fazer
esculturas com papel por meio
de dobraduras, iniciado no dia
16 de julho.

SAÚDE

Vereadores promovem o
“Seminário de Doenças Raras”

Os vereadores paulistanos
Ushitaro Kamia e Marco Au-
rélio Cunha, ambos do DEM,
se unem para promover o “Se-
minário de Doenças Raras” na
Câmara Municipal de São Pau-
lo, nos dias 15 e 29 de agosto.
O evento é gratuito e possui
certificado de participação.

Na ocasião, serão aborda-
dos as mais variadas molésti-
as - pouco conhecidas, e os
tratamentos que devem ser
usados para cada uma delas,
além dos avanços dos estudos
e informações extras. As ex-
planações serão feitas por alu-
nos de diversos cursos, sob
orientação de profissionais e
professores.

D acordo com os promoto-
res do evento, o objetivo é mos-
trar ao público esses proble-
mas e terapias, bem como,
apostar nos jovens e nos estu-
dantes interessados em desa-
fiar e desenvolver a si mesmo.

Na primeira etapa, que
acontece no dia 15 de agosto,
o foco principal será nos de
transtornos psicológicos e físi-
cos, além das soluções para a

cura e os medicamentos usa-
dos. As políticas públicas, es-
tadual e federal, de atendimen-
to aos portadores de doenças
raras, os direitos e as dificul-
dades também entrarão em
pauta. Já na segunda etapa, no
dia 29 de agosto, o terá como
tema: enfermidades com com-
plicações nutricionais, deficiên-
cias e síndromes metabólicas.

SEMINÁRIO DE DOENÇAS
RARAS
QUANDO: 15 DE AGOSTO (PRIMEIRA PARTE)
E 29 DE AGOSTO (SEGUNDA PARTE)
HORÁRIO: 9H

ONDE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO

PAULO (VIADUTO JACAREÍ, 100,
SALÃO NOBRE, 8º ANDAR)
INFORMAÇÕES: 11/3396-5043

Marco Aurelio Cunha e Kamia

DIVULGAÇÃO
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COMUNIDADE 1

35° Bazar Beneficente Ikoi-no-Sono
acontece neste domingo (16)

Uma das entidades nikkeis
mais movimentadas de São
Paulo, a Associação Cultural
e Esportiva Saúde promove
no domingo (16) a 10ª edição
de seu “Festival do Sukiyaki”,
com promessas de lotar o sa-
lão – e saciar a fome do pú-
blico.

Realizado anualmente, o
evento espera atrair cerca de
500 pessoas da região e de
outros bairros. Tudo por con-
ta da fama do sukiyaki, cujo
toque feminino do departa-
mento de senhoras faz com
que a iguaria seja “especial”.
Outro motivo que leva tantas
pessoas a curtirem a festa é
a oportunidade de reencontrar
amigos e familiares – que se
juntam justamente no kaikan
para um bate-papo.

“Estamos completando dez
anos de evento e já é uma fes-
ta tradicional, não só para os
associados, mas para todos da
região. Na ocasião, as pesso-
as trazem as famílias e convi-
dam os amigos. Trata-se de
uma oportunidade para con-
fraternizar e apreciar o suki-

Uma iniciativa social e
beneficente. O Ikoi-
no-Sono (Assistência

Social Dom José Gaspar) rea-
liza neste domingo (16), das 9
às 17h, em sua sede, a 35ª edi-
ção do Bazar. Trata-se do
maior evento realizado pelo
Ikoi-no-Sono, e todos os recur-
sos arrecadados são revertidos
para a manutenção da quali-
dade de atendimento aos ido-
sos residentes. O Bazar Be-
neficente conta com o apoio de
voluntários de diversas entida-
des, e a expectativa de públi-
co é de 13 a 15 mil pessoas.

O Bazar Beneficente terá
atrações para toda a família,
como a praça de alimentação,
brincadeiras, barracas com
produtos importados, artesana-
tos, confecções e sacolão com
frutas, legumes e verduras
frescas a preço de custo, além
de flores e produtos típicos.

Na programação de shows,
destaque para os cantores Joe
Hirata, The Voice, Mariko Na-
kahira, Mariana Suzuki, Juliana
Okabe, além de apresentações
de taikô (Shinkyo Daiko,
Tenryu e Mika Youtien), bon
odori (Acal e São Miguel Fu-
jinkai), mágica, artes marciais
(karatê e aikido) e dança sênior.

Na Praça de Alimentação,
o visitante poderá provar ya-
kisoba, tempurá, sashimi, te-
maki, guioza, pastel, udon,
sanma e yakisakana (peixes
grelhados), entre muitos outros
pratos da culinária japonesa. E
a novidade para esse ano é o
Espaço Cultural, com

workshops de origami, pintura
e arte japonesa, e as ativida-
des de lazer infantil (pesca,
argola e brincadeiras). A novi-
dade do bazar deste ano fica
por conta do local que pela pri-
meira vez estará florido com
flores como ypê amarelo,
sakurá e azaléias.

Pavilhão novo – O presiden-
te da entidade. Reimei Yoshi-
oka divulgou que o Pavilhão
Comunitário Chibata Miyako-
shi por decisão da administra-
ção está sendo disponibilizado
para sediar eventos, casamen-

tos, encontros, festas, seminá-
rios, entre outros. Durante a
rotina da Ikoi-no-Sono o pavi-
lhão acomoda algumas ativida-
des nas áreas artística, cultu-
ral, educativa, de lazer, saúde
e social, dirigidas para os in-
ternos e seus familiares.

A Assistência Social Dom
José Gaspar iniciou suas ativi-
dades em junho de 1942, e
mantém o Jardim de Repouso
São Francisco – “Ikoi-No-
Sono” no município de Guaru-
lhos. Atualmente, atende ido-
sos fragilizados, de 80 a 90
anos, dependentes ou semi-

dependentes, que necessitam
de cuidados especializados.

35° BAZAR BENEFICENTE
IKOI-NO-SONO
QUANDO: 16 DE AGOSTO (DOMINGO)
HORÁRIO: 9 ÀS 17 HORAS

ONDE: IKOI-NO-SONO (RUA JARDIM DE

REPOUSO SÃO FRANCISCO, 881,
GUARULHOS)
ENTRADA GRATUITA

ÔNIBUS GRATUITO PARTIRÃO DA RUA DA

GLÓRIA, 326, NO HORÁRIO DAS 8 ÀS 11
HORAS (IDA), E DAS 15 ÀS 17 HORAS

(RETORNO)
INFORMAÇÕES: (11) 2480-1122
SEDE@IKOINOSONO.ORG.BR

SITE: WWW.IKOINOSONO.ORG.BR

O Bazar Beneficente reúne atrações para toda a família: expectativa é receber cerca de 15 mil pessoas

DIVULGAÇÃO

yaki, prato muito tradicional
entre os nipo-brasileiros”, ex-
plica o coordenador, Jorge
Suzuki.

Ainda de acordo com Su-
zuki, para contemplar esse laço
de amizade, entidades “co-ir-
mãs” também foram convida-
das para participar do festival.
“Temos uma boa relação com
outras associações e, por isso,
sempre convidamos todos.
Além disso, contamos sempre
com a força de lideranças po-
líticas para engrandecer nos-
sa entidade”, diz. Toda a inici-
ativa, diga-se de passagem, é
de cunho social. “Queremos
um kaikan cada vez mais for-
te. E essas festas fazem todo
o diferencial.”

Aos interessados, os con-
vites estão à venda por R$
25,00 e dão direito a uma por-
ção com arroz. Para quem
comprar duas porções, o pre-
ço é de R$ 40,00. Local: rua
Diogo Freire, 307, Saúde –
São Paulo, a partir das 11 ho-
ras (almoço) e 18 horas (jan-
tar). Mais informações pelo
tel: 11/ 5058-6958.

COMUNIDADE 2

ACE Saúde promove ‘Festival
do Sukiyaki’ no domingo (16)

A Companhia de Entrepos-
tos e Armazéns Gerais de São
Paulo (Ceagesp) realiza até o
dia 29 de agosto o “Festival de
Sopas da Ceagesp”. O evento
que faz parte das comemora-
ções dos 40 anos de história
da empresa, completados no
último dia 31 de maio, aconte-
ce no Entreposto de São Pau-
lo, entre quinta-feira e sábado.

Num formato de buffet são
oferecidas quatro variedades
de sopas por noite, sendo uma
a sopa de cebola gratinada em
porção individual. Os pratos
são acompanhados por pão ita-
liano, queijo ralado, pimenta
moída na hora, salsinha, cebo-
linha, croutons, pães e torra-
das diversas entre outros.

Durante o “Festival de So-
pas da Ceagesp” será possí-
vel experimentar 40 sabores
diferentes de sopas. Por R$
14,00, as pessoas poderão se
servir à vontade. No cardápio

do dia 14 de agosto, por exem-
plo, serão servidas sopas de
Cebola, Cebola Gratinada,
Maçã verde com queijo
gruyère, Canjão à brasileira e
Minestrone. Já no dia 15 será
Cebola, Cebola Gratinada,
Creme de ervilha, Sopa de
mariscos à provençal e Sopa
de rabada com aroma de mi-
lho e couve. Há também refri-
gerantes, água, sucos naturais,
vinho, cerveja, frutas da épo-
ca e sobremesas.

“FESTIVAL DE SOPAS DA
CEAGESP”
QUANDO: ATÉ O DIA 29 DE AGOSTO

(DE QUINTA-FEIRA A SÁBADO)
HORÁRIO: 18H ÀS 23H
ONDE: ANTIGO PRÉDIO DA NOSSA

CAIXA - ENTRADA PELO PORTÃO 3
(AV. DR. GASTÃO VIDIGAL, 1946 –
VILA LEOPOLDINA – SÃO PAULO)
CUSTO: R$ 14,00 (POR PESSOA)
SELF-SERVICE DE SOPAS

PAGAMENTO: DINHEIRO OU CHEQUE

GASTRONOMIA

Ceagesp promove festival de
sopas no próximo dia 29

Toque feminino da ACE Saúde faz com que iguaria seja especial
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Canto do
Bacuri

MARI SATAKE

Miss Japão 2009
é “kawaii”?

Maricantodobacurijn@yahoo.com.br

Quando eu
era criança,
em casa às
vezes saia o
assunto sobre
um concurso
de beleza, o
concurso para
eleger Miss
Universo. E
minha mãe,
sempre falava
de uma miss
brasileira mui-
to bonita que
por uma dife-
rença de al-
guns centíme-
tros não havia
sido eleita a
mulher mais
bonita do mun-
do. Quieta no
meu canto eu
pensava: como alguém pode-
ria ser mais bonita que todas
as outras? Não tinha como.
Lembrava das moças que eu
conhecia e achava bonitas. A
Maria Flor era portuguesa e
tinha cabelos cacheados, a Yo
era alta, magra e de olhos
puxadinhos, filha de japone-
ses também. Tinha também
a moça da livraria, a Trudi
que era filha de pai alemão e
mãe negra. As três eram
muito bonitas. E se alguém
me perguntasse quem era a
mais bonita, não tinha como
responder. Elas eram tão di-
ferentes. E tão bonitas todas
elas. Aquele concurso de
Miss Universo para mim era
mais uma das invenções de
gente grande que eu não en-
tendia e achava uma grande
bobagem. Achava também
que as respostas que as mo-
ças davam nas entrevistas
eram uma chatice, todas fa-
lavam e gostavam das mes-
mas coisas. Tudo muito sem
graça. Mas as moças eram
quase todas muito belas.

Os anos se passaram. A
mãe já não vive. Conversas
e fofocas sobre o assunto se
distanciaram de meu redor.
Semana passada o amigo
querido perguntou-me se es-
tava sabendo da polêmica
causada pela Miss Japão
2009. Não sabia. E ele me
falou. Miss Japão vestiu-se
de forma ousada com algo
que poderia ser um tradicio-
nal quimono japonês e deixou-
se fotografar. Poderia, não
fosse o detalhe do compri-
mento da parte da frente do
quimono. Ao ver a foto, achei
engraçado. Miss Japão é uma
bela moça e seu sorriso tem
algo de provocativo. O traje
da miss causou polêmicas,
gerou discussões. A foto per-
correu o mundo. Há o grupo
dos que apóiam e acham gra-
ça, mas há também o grupo
dos que não acham graça
nenhuma na irreverência do
fato e pedem por um maior
conservadorismo, acham que

uma miss precisa obedecer ao
padrão de beleza para a mu-
lher japonesa.

É curioso. O ideal de be-
leza feminina no Japão é a
figura “kawaii”, a menininha
graciosa, miúda, de gestos
delicados e fala infantilizada.
Imagino que para eles, japo-
neses, a menina “kawaii” ja-
mais possa ter gestos ousa-
dos, muito menos sensuais. E
se essa jovem sensual e pro-
vocativa é a miss Japão? Se-
ria então a jovem Emiri Mi-
yasaka inadequada para re-
presentar o país no concurso
de Miss Universo? E ganhar
o concurso?

Segundo a organização do
concurso de Miss Japão, o
público japonês não gostou
daquela roupa e em função
dos muitos protestos, decidi-
ram que a miss não mais usa-
rá o polemico quimono no pró-
ximo dia 23 de agosto no des-
file que acontecerá nas Ba-
hamas. A nova roupa não foi
divulgada. Virá a miss emba-
lada como uma tradicional
japonesa vestindo as inúme-
ras peças que compõem o
autentico quimono e onde
quase nada do corpo se mos-
tra?

Veremos. Faltam poucos
dias. Depois da polêmica cau-
sada pelo ousado quimono, a
equipe organizadora do con-
curso precisará de muito ta-
lento e sensibilidade apurada
para apresentar Miss Japão
de forma impactante e con-
vincente aos julgadores do
concurso. E quanto à imagem
causada no público que a viu
com o bizarro quimono? Qual
prevalecerá? A do quimono
que alguns dizem obsceno ou
da novidade que será apre-
sentada?

Uma coisa confesso: gos-
to desta imagem provocativa.
Será que aquelas pessoas que
se sentiram incomodadas tem
noção das razões de seu in-
cômodo?

Boa sorte Miss Japão!

O traje da miss causou polêmicas

DIVULGAÇÃO
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Comunidade nikkei do Rio Grande do Sul celebra
Dia da Etnia Japonesa com show internacional

Para celebrar o dia da
etnia japonesa no Rio
Grande do Sul, a Socie-

dade Nipo-brasileira do Rio
Grande do Sul (Nikkei-RS)
promoverá grande evento com
show internacional da cantora
Yumi Inoue. A artista já per-
correu por mais de 50 cidades
em países como Argentina,
Bolívia, Uruguai, Paraguai e
Brasil, interpretando canções
da cultura nipônica. Além do
espetáculo, haverá apresenta-
ções de Sooran-Bushi, dança
típica inspirada em pescadores
japoneses, e do Minato Daiko,
grupo de percussão.

O evento será realizado no
Teatro Dante Barone (Praça
Marechal Deodoro, 101, Cen-
tro) no dia 20 de agosto às
19h30, com entrada franca. Na
ocasião, serão arrecadados ali-
mentos não perecíveis, poste-
riormente revertidos à entida-
de beneficente. Esta comemo-
ração conta com apoio da As-
sembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul, da Prefeitura
Municipal de Porto Alegre, do
Escritório Consular do Japão
em Porto Alegre, da Associa-
ção de Assistência Nipo-bra-
sileira do Rio Grande do Sul,
do Instituto de Cultura Japo-
nesa da PUCRS, do Núcleo
de Estudos Japoneses da
UFRGS, da Associação de
Cultura Japonesa, da Câmara
de Comércio e Indústria Japo-

nesa do Sul e da Associação
de Ex-bolsistas no Japão e Jor-
nais Nippak e Nikkey Shimbun.

Artistas - A cantora Yumi
Inoue dedica sua carreira a
compartilhar, através da músi-
ca, a cultura japonesa com os
descendentes orientais que vi-
vem longe de sua terra de ori-
gem. Com dez anos de expe-
riência, participou de eventos
como Cinqüentenário Pós-
Guerra de Imigração Japone-
sa em São Paulo, Centenário

da Imigração Japonesa, den-
tre outros. As apresentações
de Yumi Inoue têm o propósito
de compartilhar os sentimen-
tos enraizados na cultura japo-
nesa com canções muitas ve-
zes desconhecidas pela platéia,
mas interpretadas de maneira
emocionante, exaltando senti-
mentos que são facilmente
captados pelos ouvintes.

Minato Daiko é o primeiro
grupo de taiko (tambor japo-
nês) formado no Rio Grande
do Sul. Criado em 2008, já re-

alizou diversas apresentações
importantes. O grupo conta
com o apoio de músicos muito
talentosos, tais como Keiiti
Ueno, ex-membro de um gru-

A cantora Yumi Inoue tem o própósito de compartilhar os sentimentos enraizados na cultura jaonesa
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po de taiko no Japão, Ives
Mizoguchi, bacharel em músi-
ca. Formado por membros
seinens (jovens) da comunida-
de japonesa do Rio Grande do
Sul, as músicas do Minato
Daiko são inspiradas tanto pela
música tradicional, quanto pela
música moderna japonesas. A
maioria das músicas do Minato
Daiko conta com instrumentos
como wadaiko, shakuhachi,
yokobue e pratos, caracteri-
zando o grupo como uma típi-
ca orquestra japonesa.

O Soran Bushi é uma dan-
ça enérgica, que homenageia
os pescadores do norte do Ja-
pão com movimentos inspira-
dos na atividade pesqueira. Por
sua vez, a música do Soran
Bushi não tem nada de român-
tico e sua letra exorta os dan-
çarinos-pescadores à luta con-
tra o mar e os elementos para
ganhar o pão de cada dia de
forma quase heróica, com ex-
pressões do tipo “amarre o
hachimaki e vá” (o hachimaki
é um lenço que é amarrado ao
redor da testa quando a pes-

soa vai fazer um grande esfor-
ço - não apenas serve para
reter o suor, como também sim-
boliza o próprio esforço, físico
e mental). O resultado desta
fusão foi o Yosakoi Soran, uma
dança vibrante e envolvente,
que exige força e velocidade
de seus participantes.

DIA DA ETNIA JAPONESA
QUANDO: DIA 20 DE AGOSTO

APRESENTAÇÃO DA CANTORA YUMI

INOUE E NIKKEI SHOW

ONDE: TEATRO DA ASSEMBLÉIA LEGIS-
LATIVA (DANTE BARONI): RUA MARE-
CHAL DEODORO, 1010, PORTO ALEGRE

(RS)
HORÁRIO: 19 HORAS (QUINTA-FEIRA)
INGRESSO: 1 KG DE ALIMENTO NÃO

PERECÍVEL.

DIA 23 DE AGOSTO – ALMOÇO EM COME-
MORAÇÃO AO DIA DA ETNIA JAPONESA

CARDÁPIO: MAKISUSHI (SUSHI),
YAKISOBA E ACOMPANHAMENTOS.
ONDE: SEDE DO NIKKEI-RS: RUA

ANTONIO JOAQUIM MESQUITA, 183.
HORÁRIO: 12 HORAS (DOMINGO)
VALOR: R$ 15,00 (ADULTO) -
R$ 10,00 (CRIANÇAS DE 6 A 10 ANOS).
BEBIDAS E SOBREMESAS À PARTE.

O filme “Yamazakura”
(Cerejeira Silvestre), trazido
ao Brasil por iniciativa da Ali-
ança Cultural Brasil-Japão, é
destaque na Semana da Cul-
tura Pop Japonesa, que será
realizada no campus da Uni-
versidade Federal de Santa
Catarina, em Florianópolis
(SC), de 18 a 23 de agosto.
As sessões acontecem nos
dias 19 e 20 de agosto (quar-
ta e quinta), das 20 às 21h20,
no Auditório da Reitoria da
UFSC.

“Yamazakura será exibido
dentro da programação da Se-
mana da Cultura Pop Japone-
sa. Por realizarmos o evento
dentro do campus universitá-
rio, acreditamos que teremos
um grande público, ou seja,
que teremos todos os eventos
com casa cheia. Pretendemos
atrair principalmente os jo-
vens, pois aqui em Florianó-
polis o animê está na moda, e
sempre buscamos divulgar
também a cultura tradicional”,
explica o presidente da Asso-
ciação Nipo-Catarinense,
Elidio Yocikazu Sinzato, um
dos realizadores do evento.

A abertura da Semana será
no dia 18, às 18h30, no campus
da Universidade Federal de
Santa Catarina. Haverá apre-
sentação da Orquestra Sinfô-
nica, Shimadaiko, canto e vi-
olão.

A programação contará com
as palestras “Mitos e lendas dos
guerreiros japoneses”, com
Anderson Tsukiyama; “Ikeba-
na”, com Alceu Wolff; “A
Neurociência e os jogos
cognitivos”, com o professor
Emilio Takase; “Cosplay”, com
Taisa Cardoso Monteiro; “Apli-
cações do Origami”, com
Albertina Fonseca, “Moda e
Comportamento dos Jovens de
Harajuku”, com Kayo Ishika-
wa e “Jovem japonês de hoje”,
com Ryoko Fukuhara.

Haverá ainda exposições
de armaduras, arcos e elmos
e cosplay e workshops de ori-
gami, manga, cosplay, gô, tai-
ci-chuan, qi-gong e treinos de

FLORIANÓPOLIS

“Yamazakura”, de Tetsuo Shinohara, é destaque
na Semana da Cultura Pop Japonesa

armas orientais abertos ao pú-
blico, além de demonstrações
de cerimônia do chá, aikidô,
kendô.

Paralelamente, será reali-
zado o Wasabi Shoe – Festi-
val de anime com diversas
atrações – nos dias 2 2e 23
de agosto, na Faculdade
Barddal.

O filme – Dirigido por Tetsuo
Shinohara, “Yamazakura” é
baseado na obra-prima do
renomado escritor Shuhei Fu-
jisawa. A obra estreou no Ja-
pão em maio de 2008 e traz
grandes estrelas do cinema
japonês, retratando os costu-
mes e tradições do Japão na
era Edo. No filme, Noe Iso-

mura (Rena Tanaka) encon-
tra-se com Yoichiro Tezuka
(Noriyuki Higashiyama), mas
é casada com Shouzaemon
Isomura, e acaba prisioneira
de uma vida sofrida, graças à
sua própria decisão.

SEMANA DA CULTURA POP
JAPONESA
QUANDO: 18 A 23 DE AGOSTO

EXIBIÇÃO DE ”YAMAZAKURA”
(CEREJEIRA SILVESTRE)
QUANDO: 19 E 20 DE AGOSTO, DAS 20
ÀS 21H20
ONDE: AUDITÓRIO DA REITORIA DA

UFSC
ENTRADA GRATUITA

INFORMAÇÕES:
WWW.NIPOCATARINENSE.ORG.BR

Cenas do filme Yamazakura, baseado na obra do escritor Shuhei
Fujisawa: obra estreou em 2008

DIVULGAÇÃO
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FUROSHIKI

Fundação Japão recebe inscrições
para palestra-demonstração

AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA
SÃO PAULO / SANTIAGO* / SYDNEY (25/10 – 1º dia)

Apresentação no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Gua-
rulhos, para embarque pela LAN com destino a Santiago, saída
às 17h25. Chegada em Santiago 20h40 e reembarque pela LAN
com destino a Sydney, saída às 23h10.

Travessia da Linha Internacional de Mudança
de Data (26/10 – 2º dia)

SYDNEY – Austrália – NSW - New South Wales
(27/10 – 3º dia)
Chegada em Sydney às 07h30 e após os trâmites alfandegários,
assistência com guia local em espanhol e traslado ao hotel.
Acomodação em Sydney. Restante do dia livre.

SYDNEY (28/10 – 4º dia)
Safé da manhã no hotel. Visita de meio dia à cidade passando por
“The Rocks”, Kings Cross, a famosa praia de Bondi Beach, ao
sul. Ao meio dia, embarque em catamarã para um cruzeiro pela
Baia de Sydney. Almoço tipo buffet a bordo, sem bebidas. Des-
lumbre-se com a “Opera House”, a Ponte e o Forte Denison, o
futurístico desenho dos “Skylines”, produzido pelo homem em
harmonia com a natureza. Tarde livre.

SYDNEY (29/10 – 5º dia)
Café da manhã no hotel. Passeio dia inteiro às Montanhas Azuis,
um Patrimônio Mundial. Explore-a em um “monorail” aberto ou
em teleférico para deleitar-se da grandiosidade da natureza, onde
também estão as montanhas “Three Sisters”. Durante o retorno
visita-se o “Fatherdale Wildflife Park”, onde se encontram os
únicos “Koalas e Kanguroos”.

SYDNEY (29/10 – 6º dias)
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades individuais.

SYDNEY / CAIRNS – Austrália - Queensland
(31/10 – 7º dia)
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto para embarque
pela QANTAS com destino a Cairns (vôo de 3h). Chegada e
traslado ao hotel. Acomodação em Cairns.

CAIRNS - A Grande Barreira de Corais (01/11 – 8º dia)
Café da manhão no hotel. Passeio de dia inteiro no Veleiro “Ocean
Spirit” para a Grande Barreira de Corais. Tempo para praia e
mergulho (o veleiro oferece equipamento e assistência, não in-
cluído no preço do tour) e passeio em semi-submarino pelos
corais. Almoço tipo buffet a bordo.

CAIRNS (02/11 – 9º dia)
Café da manhã no hotel. Visita de dia inteiro ao Bosque Tropical
localizado no Parque Nacional de Wooroonooran, a sul de Cairns
e famoso pelas suas áreas protegidas em que as plantas milena-
res não evoluíram muito nos últimos 100 milhões de anos. Visi-
taremos as Babindas Boulders, piscinas naturais onde poderá ter
a oportunidade de dar um pequeno mergulho. A excursão inclui
um passeio junto da base das Cascatas Josephine, e uma para-
da na quinta de crocodilos Jonhstone, onde terá a oportunidade
de observar outros animais locais. Almoço incluído, em seguida
continuação à Canopy Walkway. Regresso ao hotel.

CAIRNS / MELBOURNE (03/11 – 10º dia)
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto para embarque
pela QANTAS com destino a Melbourne. Chegada e traslado ao
hotel. Acomodação por 2 noites.

MELBOURNE (04/11 – 11º dia)
Após café da manhã no hotel, visita à cidade: seus fabulosos
parques, como o “Flagstaff”, “Royal Botanical Gardens, Fitzroy
Gardens; Catedrais de St. Paul e St. Patrick; a Casa do Capitão
Cook (ingresso não incluído); a Estação de Flinders Street. Con-
tinuação ao longo do Rio Yarra e as mansões de Toorak e de
South Yarra. Ao atravessar a ponte Westgate, avista-se a Baía de
Port Phillip e a cidade histórica de Williamstown. Tarde livre.

MELBOURNE / AUCKLAND – Nova Zelândia
(05/11 – 12ºdia)
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto para embarque
pela QANTAS com destino a Auckland. Chegada, assistência e
traslado ao hotel.

AUCKLAND (06/11 – 13º dia)
Café da manhã no hotel. Saída para passeio com visita ao Viadu-
to Auckland, seguido de visita a Sky Tower, uma torre com 328
metros de altura, onde é possível avistar a cidade e suas baías:
Waitemata e Manukau. Continuação do passeio a Baía das Mis-
sões, depois visita ao bairro de Pernell, onde será feito um
passeio por um dos bairros mais antigos da cidade. Finalização
do passeio com uma visita ao Museu de Auckland, com sua
interessante coleção de arte e relíquias Maori e polinesias. Resto
da tarde livre.

AUCKLAND / WAITONO / ROTORUA (07/11 – 14º dia)
Depois do café da manhã, passeio em Waitomo para visitar as
famosas cavernas. Em seguida, parada para almoço no restau-
rante Roselands onde é servido um almoço típico neozelandes.
A viagem continua aré Rotorua, cidade com forte legado Maori,
que encontra-se em um planalto vulcânico. Após chegada em
Rotorua, visita a Te Puia, uma reserva termal e centro de cultura
Maori, onde é possível gêiseres jorrando água a até 30 metros no
parque, e também conhecer e comprar os artesanatos da Nova
Zelândia. Nesta reserva encontra-se diversos depósitos de sílica
e barro em ebulição. Traslado para o hotel e tempo livre. A noite,
saída para um povoado Maori, onde se é recebido de maneira
tradicional, com demonstração de danças e canções Maoris.
Jantar típico cultural Maori.

ROTORUA / QUEENSTOWN (08/11 – 15º dia)
Depois do café da manhã, visita a reserva termal de Waimangu,
um extenso vale com abundante atividade termal, onde é possí-
vel apreciar os bosques e os lagos de águas cristalinas que se
encontram próximos a cidade, em particular os lagos Azul e
Verde. Traslado para o aeroporto, embarque com destino à
Queenstown. Chegada e passeio pelo teleférico Skyline, onde é
possível ter uma panorâmica da cidade e da região. Traslado ao
hotel e tempo livre.

QUEENSTOWN (09/11 – 16º dia)
Café da manhã no hotel. Saída para excursão de dia inteiro a
Milford Sound, passeio pelo Parque Nacional dos Fiordes. Pas-
seio de barco até o Mar da Tasmania, onde é possível ver o Pico
Mitre e as Cascatas Bowen. Almoço incluído durante a travessia.
Retorno a Queenstown em ônibus regular ou opcional (não inclu-
so) de retorno de helicoptero sobrevoando o parque. Retorno ao
hotel.

QUEENSTOWN (10/11 – 17º dia)
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades individuais.

QUEENSTOWN / WANAKA (11/11 – 18º dia)
Após café da manhã, saída com destino à Wanaka com visita em
rota a cidade histórica de Arrowtown, onde os visitantes passei-
am por charmosas ruas arborizadas, com chalés antigos, habita-
dos no passado por mineradores de ouro. Parada na Bungy
Bridge, onde se originou o conhecido “Bungeejump”. Continuare-
mos o passeio com uma visita a um vinhedo da região. Chegada
e traslado ao hotel. Acomodação.

WANAKA / CHRISTCHURCH (12/11 – 19º dia)
Café da manhã. Pela manhã, saída com destino à Christchurch,
passando através da zona Mackenzie Country, onde se terá uma
vista impressionante do Monte Cook, o pico mais alto do país
(3750m), dos lagos e rios glaciares de cor turquesa. Continuação
pela Zona Agrícola de Canterbury Plains, onde se terá uma
demonstração de manejo com ovelhas e os cachorros pastores.
Almoço típico no campo. À tarde chegada a Christchurch e tras-
lado ao hotel.

CHRISTCHURCH (13/11 – 20º dia)
Café da manhã. Saída para visita à cidade, chamada de Cidade
Jardim com seus belos edifícios de estilo inglês e vistas do Rio
Avon. Tarde livre.

CHRISTCHURCH / SANTIAGO / SÃO PAULO
(14/11 – 21º dia)
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto para embarque
com destino a Auckland, saída às 10h30. Chegada em Auckland
às 11h55, reembarque pela LAN com destino a Santiago, saída
16H40. Chegada às 12h10 em Santiago. Conexão no vôo da LAN
para São Paulo, saída às 14h15. Chegada 19h05 em Guarulhos.

Sydney Cairns Melbourne
Auckland Waitomo Rotorua

Queenstown Wanaka
Christchurch
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 (11) 3341-2275

Rua da Glória, 326/332 – Liberdade – São Paulo – (11) 3209-0909

AFundação Japão em
São Paulo abre inscri-
ções gratuitas para a

palestra-demonstração sobre o
furoshiki, que acontece dia 28
de agosto, às 19h30, no Espa-
ço Cultural Fundação Japão.
Com 80 vagas disponíveis, o
evento é dirigido ao público em
geral, e será ministrado pela
designer Sofia Nanka
Kamatani. Formada em Dese-
nho Industrial pela Universida-
de Mackenzie, Sofia defendeu
também o seu mestrado e com
especialização no tema no Ja-
pão, tornando-se atualmente a
única designer no Brasil espe-
cializada em furoshiki, o “pano
para embalagem e transpor-
te”.

Cada participante deverá
levar os seguintes materiais:
lenço ou tecido quadrado
(50X50cm), garrafa PET de
500ml (água), bola (tamanho
de laranja ponkan), caixinha
(cerca 9X14X5cm) e, opcional,
lenço ou tecido quadrado
(80cm x 80cm) para aprender
a fazer uma “eco-bag”.

Um vídeo, com cerca de
30min, será exibido, contando

a história do furoshiki e como
ele é utilizado atualmente, se-
guido do workshop (com 1h30),
que será projetado num telão o
passo-a-passo para melhor vi-
sualização do público. Os par-
ticipantes ganharão um certifi-
cado no fim do evento.

Paralelamente, acontece o
“Concurso de Criação de
Padronagem de Furoshiki”,
dirigido para estudantes de
escolas de design (artes plás-
ticas, arquitetura e moda) de
todo o país, com prazo de ins-
crição de 15 de junho a 30 de
outubro. Saiba mais aqui.
Acontecem também de-
monstrações em Faculdades
de Design de São Paulo, si-
milares as apresentadas no
12º Festival do Japão 2009 -
Meio Ambiente, em julho pas-
sado.

Desde a antiguidade – Mui-
to utilizado no Japão desde
tempos antigos, ele aparece
em escritos do Período Nara
como Tsutsumi (trouxa) refe-
rindo-se a um pano usado para

embrulhar os tesouros guar-
dados em Shoso-in (um Te-
souro Imperial no templo
Todai). Atualmente, como os
problemas ambientais estão
sendo noticiados em todos
meios de comunicação, o
furoshiki está atraindo reno-
vada atenção, pois ele pode
ser presenteado e reutilizado
várias vezes.

FUROSHIKI – PALESTRA-
DEMONSTRAÇÃO
PALESTRANTE: DESIGNER SOFIA NANKA

KAMATANI

QUANDO: 28 DE AGOSTO, ÀS 19H30
ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO

INSCRIÇÕES PRÉVIAS (NOME COMPLETO

E E-MAIL) PELO INFO@FJSP.ORG.BR

QUANTIDADE: 80 LUGARES

GRATUITO

Muito utilizado no Japão desde tempos antigos, ele aparece em escritos do Período Nara como “trouxa”

SANDRA KEIKO FUJISHIRO

COMUNIDADE

Enkyo inaugura sede própria
A Beneficência Nipo-Bra-

sileira de São Paulo (Enkyo)
inaugura neste sábado (dia 15
de agosto) as novas instala-
ções do edifício do Centro de
Ação Social no bairro da Li-
berdade – região central de
São Paulo. A inauguração da
sede acontecerá paralelamen-
te a solenidade comemorativa
dos 50 anos de sua fundação
da entidade, dedicados à assis-
tência social e médica na ca-
pital paulista.

A nova sede foi construída
em seis pavimentos superiores
e três subsolos, numa área de
6.033 metros quadrados, onde
reunirá os setores administra-
tivo, social e médico e que da-
rão suporte às atividades da
Beneficência. Administrado
pelo Hospital Nipo-Brasileiro,
o ambulatório médico acumu-
lará mais recursos, tecnologia
e especialidades médicas. O
serviço de check-up atenderá
também empresas que dese-
jam encaminhar seus gestores
e executivos para avaliações
especializadas.

O atendimento socioassis-
tencial será priorizado pelo ser-
viço social em dois grandes

serviços preventivos de promo-
ção humana e social. Um diri-
gido às mulheres na faixa dos
40 aos 59 anos de idade, e ou-
tro aos idosos com mais de 60
anos para que atingem a ve-
lhice com mais qualidade de
vida.

Atualmente uma equipe de
funcionários especializados
atende os 13 mil associados
ativos de São Paulo e de fora
dos limites do Estado, que pro-
vam a confiabilidade da Bene-
ficência. O lançamento da pe-
dra fundamental do edifício
aconteceu no dia 8 de março
de 2008 e desde então foi rea-
lizada uma campanha para ar-
recadação de fundos para vi-
abilizar a construção do pré-
dio. Após a cerimônia de inau-
guração será oferecido um
coquetel.

INAUGURAÇÃO DO EDIFÍCIO
DO CENTRO DE AÇÃO SOCIAL
- ENKYO
QUANDO: DIA 15 DE AGOSTO

HORÁRIO: DAS 10H ÀS 14H
ONDE: RUA FAGUNDES, 121 -
LIBERDADE - SÃO PAULO - SP
INFORMAÇÕES: (11) 3385-6601 COM

SR MAEZONO

Nova sede, que será inaugurada neste sábado, fica na Liberdade

REPRODUÇÃO
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MODA E BELEZA

Nikkeis ganham mais uma opção
em salão de beleza na Paulista

Apartir deste mês a área
mais badalada de São
Paulo ganha um novo

espaço de beleza. É o Kaze
Hair Studio que abre mais uma
loja, dessa vez na Alameda Ri-
beirão Preto, 225, Bela Vista,
com o objetivo de oferecer ser-
viços de alta qualidade.

Aos clientes, um espaço
dedicado ao conforto e sofisti-
cação promete “fazer a cabe-
ça” de todos. A começar pela
estrutura física. O novo salão
é dividido em quatro pavimen-
tos: o térreo, onde estão recep-
ção e vestiários; os dois anda-
res superiores, que abrigam o
espaço de atendimento ao pú-
blico; e o último piso acomoda
a administração e a copa para
os funcionários. Os pavimen-
tos são ligados por uma esca-
daria metálica localizada na
parte frontal do edifício.

Os dois andares de atendi-
mento são cortados por um
belo jardim, que ajuda a ilumi-
nar o espaço e segrega as áre-
as fechadas, como os banhei-
ros e as salas de tintura e de-
pilação. No jardim, além da
vegetação há um painel de la-
drilho hidráulico projetado pelo
artista plástico Fábio Flaks.
Além de contribuir para o con-
forto térmico, o painel cria uma
atmosfera de bem estar e con-
templação.

O projeto desenvolvido pela
Forte, Gimenes e Marcondes
Ferraz Arquitetos também
teve a preocupação com a pre-
servação do meio ambiente e
a eficiência energética. Por
isso um sistema de aquecimen-
to misto, composto por placas
solares e gás natural, aquece
toda a água utilizada no salão.

A trajetória do Kaze Hair
Studio começou em 1975,
quando o fundador Haruo
Ishii deixa o Japão para ten-
tar a vida no Brasil. No ano
seguinte Haruo, que é forma-
do em engenharia civil, mas
nunca exerceu a profissão, já
inaugura seu primeiro salão
em São Paulo, o HI.

O sucesso foi tanto que
três anos mais tarde ele já
abria mais uma unidade, ago-

História do Kaze Hair Studio
começou em 1975

ra no Center 3. E não parou
por aí. Em 1991, já havia HI
no Japão e em mais quatro
pontos da capital paulista,
Aclimação, Itaim, Top Center
e Cal Center.

A partir de 1996 os salões
da rede passam a se chamar
Zen, que significa amor. O
nome Kaze Hair Studio é ado-
tado em 1999 e em 2003 são
inauguradas as lojas da
Mooca e da Paulista.

Serviços – O Kaze Hair Studio
oferece tratamentos especiais
para o corpo e o cabelo. Para
deixar os fios mais bonitos,

cortes, penteados, permanen-
tes, reflexos, tinturas, escova
progressiva, alisamento e hi-
dratação japonesa compõem o

leque de opções para quem
gosta de estar sempre impe-
cável.

Manicure, pedicure, depila-
ção, sobrancelha de henna,
permanente e tintura de cílios,
limpeza de pele, maquilagem,
hidratação e esfoliação para
pés e mãos são os serviços
oferecidos para quem quer tra-
tar o corpo e completar o vi-
sual.

KAZE HAIR STUDIO
PAULISTA
ALAMADEDA RIBEIRÃO PRETO, 225
BELA VISTA – SÃO PAULO, SP
TEL: (11) 3251-4523/ 3285-4028/
3251-4031
WWW.KAZEHAIR.COM.BR

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A SÁBADO

Equipe do Kaze Hair Studio: serviços oferecidos para quem quer tratar o corpo e o visual

DIVULGAÇÃO

O Consulado Geral do Ja-
pão em São Paulo recebe até
o dia 31 de agosto (segunda-
feira) as recomendações e su-
gestões de nomes para a indi-
cação de candidatos à Outor-
ga de Honrarias a Estrangei-
ros, para a primavera do 22°
Ano da Era Heisei (2010). Dos
requisitos principais para a in-
dicação o consulado informa
que os agraciados devem ter
apenas a nacionalidade brasi-
leira; (as pessoas que possuí-
rem dupla nacionalidade – bra-
sileira e japonesa e as
naturalizadas brasileiras não
poderão candidatar-se à Con-
decoração de Estrangeiros).

Os candidatos devem ter
idade superior a 50 anos em
29 de abril de 2010, data da
oficialização; além de ter pres-
tado os seguintes serviços, em
relação ao Japão: Relevantes
feitos meritórios ligados ao Ja-
pão Exemplo: mesmo que a
pessoa seja notória em âmbito
global, ou que tenha realizado
grandes feitos na área acadê-
mica ou artística, se o seu tra-
balho não tiver méritos notóri-
os ao Japão, não será o sujeito
desta outorga.

Feito de amplitude e cará-
ter público à altura da comen-
da de abrangência nacional

(Por exemplo: se o feito se ater
apenas à determinada região
do Japão (em nível menor que
de um município) ou a uma
determinada instituição, será
excluída. É o caso de convê-
nio de cidade-irmã, por exem-
plo).

O feito meritório em rela-
ção ao Japão já se consolidou
(Como o sistema de condeco-
ração japonês não prevê uma
segunda outorga em princípio,
requer-se ao candidato que já
esteja afastado – ou estará no
mais tardar, até a data da ofi-
cialização –, do serviço meri-
tório em relação ao Japão; ou
quando já se esgotou todas as
possibilidades de se aumentar
o feito relevante).

Quaisquer recomendação,
ou esclarecimentos adicionais,
deverão ser destinadas à Se-
ção de Assuntos Gerais do
Consulado Geral do Japão em
São Paulo, pelo telefone (11)
3254-0100 ou por e-mail
(cgjpol@arcstar.com.br).

OUTORGA DE HONRARIAS

Consulado do Japão em São
Paulo recebe sugestões

CIDADES/SÃO BERNARDO DO CAMPO

Minami participa de reunião
com feirantes do Grande ABC

O deputado estadual Orlan-
do Morando (PSDB), o verea-
dor Hiroyuki Minami, e aproxi-
madamente 30 feirantes do
Grande ABC e de São Paulo
participaram de uma reunião no
último dia 6, em São Bernardo
do Campo, para debaterem so-
bre a Lei 13.174, que dispõe
sobre a comercialização da ba-
nana no Estado, obrigando que
a mesma seja vendia por quilo
do produto, como é feito nor-
malmente nos supermercados.

O vereador Minami havia
procurado o deputado Orlando
Morando pedindo para ele in-
terviesse nessa situação. Cum-

prindo a sua promessa, Moran-
do protocolizou o Projeto de Lei
555/09), de sua autoria, propon-
do que nas feiras livres e nos
sacolões públicos a banana seja
comercializada por dúzia, por-
que se isso não ocorrer, em
curto prazo os preços das ba-
nanas poderão aumentar e pre-
judicar a todos, limitando o po-
der de concorrência entre os
feirantes e os supermercados.
O deputado disse que irá pedir
prioridade para este projeto de
lei entrar em votação e também
tentará prorrogar por mais 90
dias o prazo para a lei entrar
em vigor.

Orlando Morando, Hiroyuki MInami e feirantes da região do ABC

DIVULGAÇÃO

COMUNIDADE

Associação Toyama
realiza undokai neste

domingo

A Associação Toyama
Kenjin do Brasil realiza nes-
te domingo (16), a partir das
11h30, em sua sede (Zona Sul
de São Paulo), o seu tradici-
onal Undokai. Para a orga-
nização e execução do even-
to, a diretoria solicita a coo-
peração dos ex-bolsistas e
ex-estagiários

A Associação Toyama
fica na Rua Pandiá Caló-
geras, 87, Aclimação (SP).
Informações pelo tel.: 11/
3207-3083.

A Mitsubishi Electric inau-
gurou oficialmente no dia 7 de
agosto as instalações de sua
representação comercial em
São Paulo que terá como obje-
tivo dar suporte de engenharia
aos distribuidores e empresas
japonesas no Brasil. A inaugu-
ração do Factory (FA) Center
Brasil aconteceu durante um
seminário comemorativo reali-
zado pela empresa japonesa no
Grand Hyatt São Paulo, na
zona Sul da capital paulista.

Em operação no território
brasileiro desde o dia 1º de ju-
lho, o FA dará suporte de pro-
dutos como programadores ló-
gicos, interface homem máqui-
na, inversores, servo aciona-
mentos, controladores de mo-
vimento, entre outros. De
acordo com o gerente de au-
tomação industrial, Luiz
Tadashi Akuta, da Melco-Tec
Representação Comercial e
Assessoria Técnica.

A representação comercial
conta com atendimento de alto
nível, departamento para dar
treinamento e suporte dos pro-
dutos. A finalidade segundo
Luiz Akuta é diminuir a barrei-
ra da língua existente entre os
representantes das empresas
japonesas no Brasil e a Mitsu-
bishi Electric. “As expectativas
é estar dentro do plano de mar-

keting cher mundial, para isso
temos que ter e oferecer o su-
porte”, esclarece.

Questionado sobre o que
levou a Mitsubishi Electric a
instalar um FA Center no Bra-
sil, o gerente de automação
industrial revelou que destacou
que existe um FA em cada
Continente. No Brasil foi ne-
cessário em função do cresci-
mento do BRIC (Brasil, Rús-
sia, Índia e China), considera-
dos países emergentes. O FA
Center no Brasil atenderá ape-
nas empresas no território bra-
sileiro.

“O Brasil, um dos integran-
tes do “BRIC”, emerge como
um dos países em desenvolvi-
mento acelerado. Nesse con-
texto, acreditamos na expansão
da indústria manufatureira nos
próximos anos e, portanto, sen-
timos a importância de ofere-
cer serviços de suporte condi-
zentes com as necessidades das
multinacionais japonesas”, res-
saltou Luiz Akuta.

Atualmente a Mitsubishi
Electric possui FA Center ins-
talados nos Estados Unidos,
Alemanha, Inglaterra, Itália,
Espanha, França, África do
Sul, Hong Kong, China, Tai-
wan, Coréia do Sul, Cingapu-
ra, Tailândia, Indonésia, Índia
e Austrália.

Iasujiro Morita, Hideaki Morita e Luiz Tadachi Akuta (a partir da esq)

DIVULGAÇÃO

EMPRESAS

Mitsubishi Electric inaugura
escritório comercial em SP

*SHIGEHIRO IKEGAMI

Depois do recuo da eco-
nomia mundial, a questão das
crianças que abandonaram os
colégios brasileiros tem sido
motivo de profunda preocu-
pação dentro da comunidade
brasileira no Japão. Mas,
através deste texto, gostaria
de enfocar em outro aspecto
e apresentar a mobilização
feita pelos jovens que conse-
guiram seguir os estudos nas
faculdades japonesas. Farei
isto porque penso que conhe-
cer os brasileiros que obtive-
ram sucesso no meio educa-
cional japonês possa ser um
grande incentivo às crianças
que vivem no Japão. Além
disso, o exemplo de tais jo-
vens pode ajudar a corrigir o
modo preconceituoso como a
sociedade japonesa olha para
os brasileiros.

A Universidade de Arte e
Cultura onde leciono, fica na
cidade de Hamamatsu, em
Shizuoka. O ex-reitor de nos-
sa universidade, Heita Ka-
wakatsu,  foi eleito governa-
dor da província de Shizuoka
em julho deste ano. O fato foi
notícia recente no Nikkey
Shimbun e muitos leitores ain-
da devem se recordar da ma-
téria. No último ano, mais de
mil brasileiros deixaram Ha-
mamatsu, mas a cidade con-
tinua a dar moradia a 18 mil
brasileiros residentes. Até
mesmo na universidade onde
ensino estão matriculados
três brasileiros que cresce-
ram nessa cidade.

Em outubro de 2008, para
comemorar os 100 anos de
intercâmbio nipo-brasileiro,
nossa universidade realizou
uma exposição fotográfica da

imigração entitulada: “Brasi-
leiros no Japão, Japoneses no
Brasil ~ 100 Anos em Fotos
– Do Passado ao Futuro ~”.
Eram retratos dos japoneses
que se aventuraram no Bra-
sil, da vida dos nikkeis no
Brasil atual, e dos brasileiros
que vivem atualmente em Ha-
mamatsu. Usando esses três
pilares para estruturar a ex-
posição, demos ênfase às fo-
tografias das crianças. (Para
mais detalhes da exposição,
acessem o site http://
w w w. s u a c . a c . j p / n e w s /
eventend/348.html)

Como parte das atividades
relativas à exposição, em ju-
lho de 2008, foi realizada uma
“mesa-redonda com estudan-
tes brasileiros dos Ensinos
Médio e Superior”. Ela foi or-
ganizada pelos três universi-
tários brasileiros de nossa uni-
versidade e convidou outros
brasileiros, estudantes de co-
légios públicos de Ensino Mé-
dio da cidade de Hamamatsu.
Oito aderiram e, no final, 11
estudantes conversaram por
4 horas a respeito do relacio-
namento com os pais, sonhos
do futuro, idéias e preocupa-
ções. A conversa foi gravada
em vídeo e um relatório foi es-
crito, registrando tudo que
aconteceu. As passagens mais
significativas foram editadas e
transformadas em um DVD
de 25 minutos de duração, que
foi exibido durante a exposi-
ção de fotografias em outubro
e que foi muito bem acolhido
pelo público visitante.

*Shigero Ikegami é professor ti-
tular da Faculdade de Política e
Gerenciamento Cultural da Uni-
versidade de Arte e Cultura de
Shizuoka

DEBATES

Confiando nos jovens que
estudam em órgãos japoneses

de ensino superior
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KENDÔ

Japoneses querem reconquistar
o topo no Mundial do Brasil

O judô brasileiro escolheu
Paris, na França, para realizar
a reta final de treinamento vi-
sando ao Campeonato Mundi-
al Sênior, que acontecerá de 26
a 30 de agosto, em Roterdã,
na Holanda. A seleção embar-
ca para a capital francesa nes-
ta segunda-feira (17), e terá
seis dias de trabalho intensivo
e total concentração para a
principal competição da tem-
porada.

O Brasil será representado
no Mundial por Sarah Mene-
zes (-48kg), Érika Miranda
(-52kg), Rafaela Silva (-57kg),
Danielli Yuri (-63kg), Maria
Portela (-70kg), Rochelle
Nunes (+78kg), Denílson Lou-
renço (-60kg), Leandro Cunha
(-66kg), Leandro Guilheiro
(-73kg), Nacif Elias (-81kg),
Tiago Camilo (-90kg), Lucia-
no Corrêa (-100kg) e Daniel
Hernandes (+100kg).

O coordenador técnico in-
ternacional da Confederação

plica Ney Wilson.
Para o coordenador, a es-

trutura disponibilizada pela Fe-
deração Francesa também
pesou para a opção pela acli-
matação em Paris.

“Teremos um dojo de ex-
celente qualidade, sala de
musculação e pista para tra-
balhos físicos. Além de contar
com alguns judocas locais nos
treinos”, completa Ney Wilson.

Estudo – Os 13 judocas que
representarão o Brasil no Mun-
dial terão a disposição para
estudo durante a concentração
cerca de três mil lutas catalo-
gadas dos principais adversá-
rios no torneio.

“Vamos usar este recurso
fazer com que nossos atletas
entrem no tatame com mais
informações sobre os adversá-
rios. Esta parte estratégica é
importante para o sucesso
numa competição”, explica o
coordenador.

JUDÔ

Brasil fará aclimatação em Paris para o Mundial da Holanda

Brasileira de Judô, Ney Wilson,
explica os motivos para a es-
colha de Paris.

“Nesta reta final temos al-
guns pontos que precisam ser
observados. Vamos ter uma
diferença de quatro horas de
fuso para a Holanda e, segun-
do estudos, a cada dia o orga-
nismo absorve uma hora. Sen-

do assim, os seis dias de per-
manência em Paris serão mais
do que suficientes. Outro fa-
tor importante é isolar o grupo
dos problemas e cobranças que
sofreriam no Brasil, principal-
mente os mais jovens. Vamos
bloquear os atletas e trabalhar
a parte psicológica para dimi-
nuir um pouco a pressão”, ex-

Brasileiros terão à disposição catálogo com 3 mil lutas dos rivais

DIVULGAÇÃO

TÊNIS DE MESA

Itaim é destaque na Copa Brasil

MARCOS YAMADA

O tênis de mesa da cidade
de São Bernardo do Campo
esta de parabéns, pois, sedia
dois importantes eventos em
dois finais de semanas segui-
dos. De 6 a 9 de agosto ocor-
reu o torneio mais importante
do País, em termos de nível
técnico, a Copa Brasil organi-
zada pela Confederação Bra-
sileira (CBTM), com destaque
para a vitória de Ligia Silva
(Adulto Feminino e Rating A),
Hugo Hoyama (absoluto A),
Danilo Toma (Rating A), Eric
Mancini (Juventude Masculi-
no) e Biriba (Veterano 60).
Além deste evento, dia 16,
acontece a Liga Nipo-Brasilei-
ra onde participam mais de 500
atletas.

A Copa Brasil da CBTM é
utilizada para a convocação da
seleção brasileira de cada ca-
tegoria.

Todas as partidas realiza-
das são cadastradas e os atle-
tas adquirem pontos através de
um super programa de com-
putador, para depois serem
chamados para disputar uma
seletiva no início do ano.

Compareceram 344 atletas
de 57 clubes vindos de 14 es-
tados (SP, RJ, GO, MS, PA,
RO, DF, BA, SE, SC, AP, PR,
CE, PB) e diferentemente dos
Torneios da Amizade e Con-
fraternização, nela o objetivo
é vencer, por isso a Copa tem
a taxa de inscrição mais cara
do País, R$ 100,00, e não ofe-
rece nenhum apoio em termos
de alojamento, alimentação e
transporte.

Todos têm que possuir re-
gistro anual na CBTM, valor
que varia de R$ 25 a R$ 40 e
multas de R$ 60 para unifor-
mes irregulares.

 O Clube Campeão geral
foi o Itaim Keiko/Guaru ESD,
liderados pelo técnico japonês
Toshio Takeda e seus auxilia-
res, Alexandre Campos, Eder-
son Assis, Francisco Arado,
Hideo Yamamoto e agora Fa-
bio Takahashi (também técni-
co do Bunkyo e Piratininga),

retornando após 8 anos ausen-
te do seu clube de origem. Fa-
bio se formou como atleta no
clube, foi campeão Paulista e
ex-coordenador técnico de
menores da CBTM.

Confira a classificação

Itaim Keiko/Guarulhos/ SP
(48600), Estrela de Ouro/SP
(41600), Jundiaí Clube/SP
(41200), Circulo Italiano/SP
(24600), Acrepa/São Bernar-
do/SP (18000), ADM Marilia/
SP (12000), CTM Jacareí/SP
(11800), Acel Londrina/PR
(10800), União Agrícola
Barbarense Futebol Clube/SP
(9400), Acei – Itapevi/SP
(9000 ), Academia Cearense/
CE (8600), Associação Cul-
tural e Esportiva Represa/SP
(8600), Fluminense/RJ (5400),
Associação Praia Grande/SP
(4600), Associação Joinvilen-
se de Tênis de Mesa/SC
(4400), Associação Esportiva
e Recreativa – Ateme/SP
(4200), Frantt Piracicba/SP
(4200), Clube Nautico Volta
Redonda/RJ (3600), Acenbo
–Osasco/SP (2600), Clube
Joseence de Tênis de Mesa/
SP (2600), Acema/Maringá/
PR  (2400), Grêmio Recrea-
tivo Iochpe Maxion Fabriva/
SP (2200), Ecus-Corinthians/
SP (2200), Rizzone/Brasília/
DF (2200), Nipo Campo
Mourão/PR (1800), Clube
Palestra Itália/SP (1600), As-
sociação Rio do Sul/PR
(1600), Gamaleira/BA (1600),
Associação Araucária/PR
(1200), Associação Desporti-
va Criciúma/SC (1000), São
Carlos TM/SP (1000), Muni-
cipal/RJ (1000), Olaria Atlé-
tico Clube/RJ (1000), Acade-
mia Baiana/BA (600), ADM/
Ourinhos/SP (600), Associa-
ção Sadesp-Itapetininga/SP
(600), Associação Atlética
Ituana/SP (600), CCNB Nipo-
Bauru/SP (600), Associação
São Jose de Cerquilho/SP
(600), Sport Clube do Recife/
PE (600), Associação Guara-
tiguentaense/SP (600), Acert
– Tupã/SP (600)

DIVULGAÇÃO

Equipe do Itaim Keiko, campeão da Copa do Brasil

O mesa-tenista Hugo Ho-
yama conquistou, no último dia
9, o título da Copa Brasil dis-
putada no Ginásio Adib
Moysés Dib (Poliesportivo),
em São Bernardo. Jogando em
casa, Hoyama, que já havia
conseguido duas vitórias on-
tem, derrotou mais três adver-
sários neste domingo de Dia
dos Pais.

No primeiro confronto do
dia, pelas quartas-de-final,
Hoyama venceu Manoel
Bissaco, de Jundiaí, por 3 jo-
gos a 0. Na sequência, passou
por Silnei Yuta, de Suzano, pelo
mesmo placar. E, na final, en-
frentou Rafael Shimizu, seu
companheiro de equipe e com
quem conquistou recentemen-

TÊNIS DE MESA

Hugo Hoyama é campeão da Copa Brasil

O mesa-tenista Hugo Hoyama voltou a vencer um torneio

DIVULGAÇÃO

cialmente ao meu, claro, que
sempre me apoiou e desde
pequeno esteve ao meu lado
em todos os momentos”, disse
Hugo, sobre o pai, Kendi Ho-
yama. Kendi, aliás, também
conhecido por Fernando, pelos
mais íntimos.

Mas, para conquistar o tí-
tulo, o mesa-tenista de São
Bernardo do Campo garante
que não teve facilidade. “O
jogo da final foi bem difícil, pois
treino todos os dias com o
Rafael e mesmo abrindo 2 a 0,
ele reagiu e empatou em 2 a
2. No set final, ele ainda teve
um match point em 10 a 9, mas
eu consegui três ataques cer-
teiros e fechei o jogo”, contou
o campeão

te o título dos Jogos Regionais,
por 3 a 2.

“Para mim, foi muito impor-
tante conquistar esse campe-

onato, principalmente por jogar
em São Bernardo, que é a mi-
nha casa. Dedico esse título a
todos os pais do Brasil, espe-

ATLETISMO MASTER

Mitico encerra participação no
Mundial com três medalhas

Depois de conquistar a me-
dalha de prata nos 5000 metros
de marcha atlética no Campe-
onato Mundial de Atletismo na
Finlândia, Mítico Nakatani, de
77 anos, voltou as pistas e fatu-
rou mais duas medalhas para

sua coleção. No dia 2 de agos-
to ela conquistou o bronze nos
5000 m de corrida, e no dia 6,
encerrou sua participação na
prova de 10000 m, também de
corrida, onde faturou mais uma
prata para seu currículo.

Mitico conquistou três medalhas no Mundial da Finlândia

DIVULGAÇÃO

Milenar arte marcial ja-
ponesa, mas ainda
pouco difundida no

Brasil, o kendô também quer
conquistar seu espaço no país
do futebol a exemplo de outras
modalidades originárias do Ja-
pão e que acabaram por sedu-
zir o ocidente. E o “empurrão-
zinho” que faltava pode ser a
realização do 14º Campeona-
to Mundial, que acontecerá
nos dias 28, 29 e 30 deste mês,
no Ginásio Adib Moysés Dib,
em São Bernardo do Campo.
O evento faz parte das come-
morações dos 456 anos do mu-
nicípio paulista.

Será a segunda vez que o
Brasil sediará o maior evento
de kendô do mundo. A primei-
ra ocorreu em 1982, quando o
palco foi o Ginásio do Ibirapu-
era, na capital paulista.

Trinta e nove países con-
firmaram presença (Argentina,
Aruba, Austrália, Brasil, Cana-
dá, Chile, China, Taiwan, Re-
pública Tcheca, República
Dominicana, Finlândia, França,
Alemanha, Grã Bretanha,
Havaí, Hong Kong, Hungria,
Irlanda, Israel, Itália, Japão,
Coréia, Macau, Malásia, Mé-
xico, Montenegro, Holanda,
Nova Zelândia, Noruega,
Polônia,  Portugal, Romênia,
Rússia, África do Sul, Espa-
nha, Suiça, Suécia,Estados
Unidos da América e Vene-
zuela), totalizando mais de 400
atletas entre homens e mulhe-
res. Haverá disputas no indi-
vidual e por equipes.

Segundo o presidente da
Confederação Brasileira de
Kendô, Ciutoco Kogima, o gi-
násio do ABC paulista foi o
único a atender as exigências
da FIK (Federação Internaci-

DIVULGAÇÃO

Integrantes da Seleção Brasileira que disputou o Mundial em Taiwan: 100% nikkei

A preocupação da CBK
não limita-se apenas a um bom
desempenho dos atletas. A
entidade espera alçar voos
mais ousados. Recuperar o
mesmo nível da década de 80
e meados da de 90 é um de-
les. O outro é aumentar o nú-
mero de praticantes.

Segundo estimativas de
Kogima, existem hoje no Bra-
sil cerca de 800 praticantes e
33 clubes filiados. Desse total,
75% são descendentes de ja-
poneses. Com a realização do
Mundial, a CBK pretende ini-
ciar uma nova era  e atrair pra-
ticantes também não descen-
dentes que, assim como no
sumô, pode ser uma garantia
de sobrevivência do esporte.

Não à toa, Kogima explica
que em toda a sua história,
apenas um brasileiro integrou
a seleção brasileira de kendô.
Foi em 1973, com Ricardo Del
Pied. “A tendência é que as
próximas seleções já tenham
presença de atletas não des-
cendentes”, explica Kogima.

(Aldo Shiguti)

onal de Kendô). “ Procuramos
outros locais como o próprio
Ginásio do Ibirapuera, mas
nenhum atendeu as recomen-
dações da FIK, que entre ou-
tras coisas exige a montagem
de quatro quadras medindo
11x11, além de piso adequado,
de madeira” , explica Kogima,
acrescentando que, em função
da crise financeira mundial e
da gripe suína alguns países
desistiram de vir ao Brasil.

Também em função da cri-
se financeira, a CBK se viu
obrigada a fazer cortes para
diminuir as despesas. A expec-
tativa inicial era investir cerca
de R$ 1,2 mi. “Fomos cortan-
do, cortando até chegarmos a
R$ 400 mil e ainda assim pre-
cisamos fazer alguns ajustes”,
conta Kogima, lembrando que
a organização está recebendo
topo apoio necessário da Pre-
feitura Municipal de São Ber-
nardo do Campo.

Disputa – Crises à parte, o
Mundial é uma das raras opor-
tunidade de conferir, ao vivo,

o desempenho dos melhores
atletas no manejo da espada e
descobrir porque ainda hoje
ela é cultuada pelos japoneses.

No masculino, o Japão
quer reconquistar o título por
equipes, em poder dos sul-co-
reanos desde o último Mundi-
al de 2006, realizado em Tai-
wan. Foi a primeira vez, em
13 edições, que os japoneses
perderam o cetro. Para o Bra-
sil, que já foi vice em duas
ocasiões – em São Paulo
(1982) e em Paris (1985) –
resta o consolo de ser um dos
únicos países a participar de
todos os Mundiais.

“Culpa”, em parte, pela
evolução de alguns países eu-
ropeus. De acordo com
Ciutoco Kogima, o Brasil fi-
gura entre os oito melhores.
E para este Mundial, a ordem
é fazer bonito em casa. Para
isso, a CBK reuniu uma sele-
ção permanente formada por
10 homens e 10 mulheres. O
grupo está treinando junto há
dois anos sob o comando do
técnico Roberto Someya.
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KARAOKÊ

Kazue Fugi conquista o Grand
Prix do 10º Concurso Naguisa

AAssociação Naguisa
realizou no dia 2 de
agosto, em sua sede

(Zona Sul de São Paulo) o seu
Concurso Naguisa de Kara-
okê, comemorando a sua 10a
edição, sob coordenação geral
de Lúcia Ikawa, diretora de
Karaokê da associação.

Apesar da Naguisa ter
mais de 38 anos (foi fundada
em 1972), o concurso de ka-
raokê começou a ser realiza-
do somente em 2000, com du-
ração de 2 dias e quase sem-
pre no mesmo local:  salão da
Associação Hokkaido, duran-
te todos esses anos.

Este ano, para comemorar
o seu 10o aniversário foi reali-
zado também um Grand Prix
na final, premiando o vence-
dor com uma TV  de LCD.

A grande vencedora foi
Kazue Fuji que concorreu com
mais 6 candidatos: Cezar Taira,
Lucy Hino, Kazue Sakakibara,
Mario Chibana, Massaki
Chibana e Tihomu Suzuki.

O evento homenageou ain-
da a cantora mais idosa, Kaori
Maeda e a mais nova, Kaori
Maeda de apenas 3 anos, filha
do conhecido Roberto Maeda.

O corpo de jurados reuniu
os professores Yoshiko Yama-

WCS 2009

Japão vence pela primeira vez
o concurso mundial de cosplay

É dos japoneses, ou melhor,
de japonesas o prêmio de me-
lhor performance Cosplay do
mundo. Yuri e Rie, caracteri-
zadas de Yukimura Sanada e
Masamune Date, do game e
anime Sengoku Basara, garan-
tiram ao país sede do World
Cosplay Summit (WCS) o tí-
tulo,  em sete anos de existên-
cia do campeonato.

O brasileiros Renan Aguiar
e Geraldo Cecílio se apresen-
taram como os irmãos
Alphonse e Edward Elric, do
anime e mangá Fullmetal
Alchemist. Eles estavam em
busca do tri para o Brasil. Não
conseguiram, mas voltaram
para casa com a sensação de
dever cumprido: “Os japone-
ses entendem muito bem de
anime e se eles vibraram com
a nossa apresentação signifi-
ca que cumprimos a nossa mis-
são”, comemorou Geraldo.
“Fizemos o melhor que pode-
ríamos. Deu tudo certo e foi
do nosso agrado. Se o Japão
ganhou é porque mereceu”,
reconheceu Renan.

E para mostrar que esta
edição não estava mesmo para
os homens, as espanholas
Berenice Serrano e Laura
Fernández  garantiram o se-
gundo lugar, com sua interpre-
tação de Candice White
Ardlay e Anthony Brown do
mangá Candy Candy. Já o Prê-
mio Brother (Melhor Fantasia)
ficou com as americanas
Elizabeth Licata e India Davis,
que fizeram uma apresentação
do anime Sakura Cardcaptor,
com as personagens Flower e
Sakura Kinomoto.

O WCS é o maior evento
de cosplay do mundo. Em
2009, ele aconteceu nos dias 1
e 2 de agosto, na cidade japo-

nesa de Nagoya, província de
Aichi. Ao todo, 15 países -
Brasil, Austrália, China, Ale-
manha, Dinamarca, Espanha,
Finlândia, França, Itália, Japão,
Coreia, México, Cingapura,
Tailândia e Estados Unidos -
se reuniram para celebrar a
alegria do mundo anime e
mangá e a diversidade em tor-
no da admiração pela cultura
japonesa.

World Cosplay Summit – O
World Cosplay Summit (WCS)
é o Campeonato Mundial de
Cosplay e reúne os melhores
cosplayers de diversos países.
Desde 2006 a Editora JBC re-
aliza a etapa brasileira do con-
curso por meio de uma parce-
ria inédita firmada com a TV
Aichi do Japão. Os campeões
da Etapa JBC Brasil garantem
passagem e estadia no Japão
para participar da grande final
mundial.

Atualmente o Brasil é bi-
campeão do WCS. Em 2006,
logo em sua estréia, a dupla
brasileira conquistou o primei-
ro lugar, vencendo os represen-
tantes de outros nove países.
Em 2008, em pleno ano do
Centenário da Imigração Japo-
nesa, o feito se repetiu: os
cosplayers brasileiros sagra-
ram-se campeões mundiais.

Hoje, a Etapa brasileira do
WCS promovida pela Editora
JBC é a principal referência no
Brasil em matéria de concur-
sos de cosplays e reúne parti-
cipantes dos quatro cantos do
país que lutam pelas 15 vagas
na grande final.
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A dupla japonesa comemora a conquista inédita

da, Kimiko Hirai, Takako
Suguita e Katsuyuki Sano, que
avaliaram o desempenho de
nada menos que 320 concor-
rentes.

Foram sorteados entre o
público e também entre os
cantores TVs de LCD, além
de outros prêmios.

Para um conforto maior
para o público e participantes,
de acordo com o presidente da

associação, Eiji Denda, a Na-
guisa instalou máquinas de
café expresso, servindo gratui-
tamente durante todo evento,
além de ter contado com o su-
porte do Hospital Santa Cruz,
que enviou ao local um grupo
de profissionais da saúde que
estiveram avaliando a pressão
arterial e nível de glicemia, tam-
bém gratuitamente.

“Tudo isso foi possível, gra-
ças ao trabalho conjunto das
pessoas da comissão organiza-
dora, muitos delas trabalhan-
do há 10 anos e dos nossos
patrocinadores” disse Lúcia
Ikawa.

(Veja mais fotos na página 2)

Kazue Fugi (centro) com Lucia Ikawa e os finalistas do GP: concurso reuniu cerca de 320 candidatos
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RESULTADO FINAL

01) Doyo-B: Kaori Maeda
02) Tibikko-A/B: Emilly Dias
03) Shinjin: Yoshiharu Arakaki
04) B-4/5: Laura Da Fonte
05) B-3: Eiko Motoda
06) B-1/2: Suzana Yara
07) A-5/6: Minoru Shimabukuro
08) A-4: Shisae Oikawa
09) A-3: Sueko Shimabukuro
10) A-1/2: Massanari Arakaki
11) Esp-7: Kime Makioka
12) Esp-6: Anna Yassudo Iocida
13) Esp-5: Toshiyuki Koga
14) Esp-4 Gr1: Akemi Furusawa
15) Esp-4 Gr2: Masaru Kume
16) Esp-3: Mayumi Narazaki
17) Esp-1/2: Hiromi Yamamoto
18) Ext-7: Kie Ogaki
19) Ext-6: Massashi Yamamoto
20) Ext-5: Kiyoshi Motizuki
21) Ext-4 Gr1: Itsuo Hiroishi
22) Ext-4 Gr2: Setsuko Higashi
23) Ext-3: Cezar Taira
24) Ext-1/2: Massaki Chibana
25) S.Ext-6: Hana Suehiro
26) S.Ext-5: Tihomu Suzuki
27) S.Ext-4: Kazue Sakakibara
28) S.Ext-3: Lucy Hino
29) S.Ext-2: Kazue Fugi
30) Internacional: Masaru Kume
31) Star: Mario Chibana
32) Grand Prix: Kazue Fugi


