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Semana Cultural do Centenário espera
mais de 200 mil pessoas até dia 22

JORNAL NIPPAK

A celebração do Centenário
da Imigração Japonesa em
São Paulo comçou. E com
pompa. Ontem (13), foi dada
a largada para a Semana Cul-
tural no Complexo do Anhem-
bi. O evento estará aberto ao
público de 14 a 22 de junho,
com entrada franca, e preten-
de trazer um panorama com-
pleto da cultura, das artes e da
tecnologia do Japão para o
Brasil, tendo como um dos ob-
—––—––––—–––——–—–—––—–––––——– | pág 4

Além dos eventos que prome-
tem agitar São Paulo para as co-
memorações do Centenário, um
símbolo vindo do Japão e que
se encontra na capital paulista
emocionou a população de San-
tos. A urna contendo a Tocha
da Amizade chegou ao porto de

Em Santos, Tocha da Amizade
chega e emociona população

—––—––––—–––——–—–—––—–––––——– | pág 3
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Santos na noite de sexta-feira
(6), a bordo do navio patrulha
Curupi, depois de uma longa
jornada, iniciada em 28 de abril,
em Kobe, no Japão, data e por-
to de onde partiu o navio
‘Kasato Maru’ há cem anos, tra-
zendo os primeiros imigrantes.

—––—–––––—– | pág 10

Para o lançamento em São
Paulo, que acontece nesta ter-
ça-feira (17), no Instituto
Tomie Ohtake, o Movimento
reservou um importante anún-
cio - a assinatura de um acor-
do de cooperação com a Pre-
feitura de São Paulo para via-
bilizar junto às escolas munici-
pais da cidade uma das bases
do movimento - levar a arte e
todo o potencial educacional
do origami para as crianças da
rede pública de ensino.

Projeto Origami
será lançado em
São Paulo

—––—–––––––—– | pág 3

Em entrevista coletiva antes de
embarcar ao Brasil, o príncipe
Naruhito ressaltou a importân-
cia do respeito entre japone-
ses e imigrantes independente
do país onde vivem.  “Acredi-
to que é importante criar um
ambiente em que os estrangei-
ros que vivam no Japão e os
japoneses vivam juntos se res-
peitando mutuamente”, desta-
cou ele. A chegada do herdei-
ro ao trono japonês está mar-
cada para terça-feira (17).

Príncipe Naruhito
pede mais respeito
aos imigrantes

—––—–––––––—– | pág 6

O Departamento de Semen-
tes, Mudas e Matrizes da Co-
ordenadoria de Assistência
Técnica Integral da Secreta-
ria de Agricultura e Abasteci-
mento está iniciando a produ-
ção comercial de sementes da
primeira variedade de arroz
do tipo Moti totalmente de-
senvolvido no Brasil. O mo-
mento não poderia ser mais
oportuno, já que o alimento é
tradicionalmente apreciado
pela comunidade nipônica.

SP inicia produção
de sementes do
arroz moti

ARQUIVO/MARCO IIZUKA
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Shopping D
homenageia o
Centenário

Diante tantas possibilidades
para homenagear cem anos
de história dos “japoneses”
brasileiros, o Shopping D
optou por reunir numa mes-
ma exposição alguns dos
elementos mais tradicionais
do Japão: a cerejeira, o torii
e bonecas originárias em
diversas épocas e  regiões
do país. Estão expostas 12
bonecas representando os
tipos mais tradicionais da
cultura japonesa.

DIVULGAÇÃO

Aos 39 anos, o mesa-tenista
Hugo Hoyama foi confirma-
do oficialmente pela Confe-
deração Brasileira de Tênis
de Mesa como integrante da
equipe que disputará os Jo-
gos Olímpicos de Pequim. O
anúncio foi feito nesta quar-
ta-feira (11). Hoyama estava
disputando a última vaga com
Cazuo Matsumoto. “Sei que
tem muita gente torcendo con-
tra, mas não devo provar
nada a ninguém”, disse o
mesa-tenista em entrevista ao
Jornal Nippak.

Hugo Hoyama é convocado para
disputar sua quinta Olimpíada

—––—––––—–––——–—–—––—–––––——– | pág 11

DIVULGAÇÃO

jetivos incentivar o intercâm-
bio entre os dois países. Já a
programação foi estruturada
de forma a levar os visitantes
a fazer uma reflexão, uma re-
trospectiva sobre a história da
imigração, mas também voltar
o foco ao futuro. Para tanto fo-
ram programados shows, caso
do Hibiki Family, palestras e
workshops, lançamentos de
livros e até cursos de gastro-
nomia, simpósios, campeona-
tos de karaokê e de cosplay.

Em sua 14ª edição, Paulistão de karaokê reunirá
600 cantores no próximo fim de semana
O Concurso de Karaokê do
Estado de São Paulo, mais co-
nhecido como Paulistão, che-
ga em sua 14ª edição. E com
muitas novidades, diga-se de
passagem. Além dos dois dias
de programação quase
ininterrupta, o evento está in-
serido dentro das comemora-
ções oficiais do Centenário
paulistano, na Semana Cultu-
ral no Complexo do Anhem-
bi, e reunirá 607 cantores, re-
corde de participação
—––—––––—–––——–—–—––—––––—–––——–—––—––—––––——– | pág 12
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Filhos de dekasseguis terão “tradutores” e projeto específico nas escolas estaduais
A Secretaria de Estado da Educação iniciou nesta quarta-feira (11) projeto inédito no Brasil para cuidados com pequenos
imigrantes. Em parceria com o Instituto de Solidariedade Educacional (Isec), a pasta irá identificar e atuar na adaptação de
filhos de dekasseguis, denominação de brasileiros que vão ao Japão para trabalho e mudança de vida. O Isec será respon-
sável pelo atendimento aos familiares, além de providenciar materiais necessários para os alunos e elaborar eventos de
congregação das famílias e estudantes.
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ILHAS & OUTROS HABITATS – Em sua primeira indivi-
dual, o artista plástico Marcio Shimabukuro realizou dez perfor-
mances e mostrou dez desenhos na Galeria Deco. Na abertura,
apresentou duas ações, onde questionava o significado das con-
venções do vestuário ocidental e oriental e sobre o passado do
individuo, através de um ritual xintoísta. Shimabukuro reservou
algumas performances inéditas para a sua estréia em uma ga-
leria de arte e algumas outras haviam sido realizadas em diver-
sas cidades brasileiras, inclusive no exterior (Alemanha, Holan-
da e Argentina). Shima, como é conhecido, graduou-se pela
Belas Artes e realizou residência no European Ceramic
Workcentre em Hertegenbosch, em Den Bosch, na Holanda.
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O artista plástico Fernando Saiki e a jornalista Erika Kobayashi, do
coletivo Moyashi

As artistas plásticas Tomie Ohtake e Kimi Nii

Os artistas Mai Fujimoto, Marcio Shimabukuro e o designer Jonattas
Andrade

Isabela Yuko Yuhara, do staff Galeria Deco, e a estudante Taka
Wagata

Os artistas Yasushi Taniguchi e Titi Freak

CENTENÁRIO – Os alunos
da Escola Municipal “Dr. Wal-
dir Paiva de Oliveira Freitas”,
que fica em Braz Cubas (Mogi
das Cruzes) receberam no dia
6 de junho a visita do escritor
Neir Ilelis, autor do livro “Ar-
roz e Café – O Menino Japo-
nês”. A obra aborda os 100
anos da Imigração Japonesa
no Brasil a partir de uma his-
tória infantil, com muitas ilus-
trações e textos de fácil inter-
pretação, e vem sendo utiliza-
da na rede municipal como fer-

ramenta de apoio para que os
estudantes compreendam a
importância da data.

ACENBI – A Acenbi (Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Imirim) realizou no último dia 31, em sua sede
social, o seu tradicional baile shakko dansu. A festa que superlotou o salão contou com participação de todos os alunos do curso
de shakko dansu da Acenbi, e de associações vizinhas, incluindo um animado grupo da cidade de Barueri.

No dia 19 de maio, durante as comemora-
ções dos 175 anos do bairro do Imirim, a
professora de japonês da Acenbi, Yolanda
Matsumoto, foi homenageada pela Câma-
ra Municipal de São Paulo pelos serviços
prestados à comunidade. A sessão solene
foi realizada no Buffet Oficina das Festas,
na Zona Norte de São Paulo.

NAGUISA – A Associação
Naguisa realizou no dia 7 de
junho, um sábado especial de
sinuca denominado “Torneio
da Amizade”, envolvendo as-
sociados da Associação Ami-
gos da Cidade Vargas e da
prórpia Naguisa, que vem sen-
do disputado desde 2000. Em
2003, para dar maior brilho à
disputa desse torneio, foi um
instituído um troféu de posse
transitória e a equipe que ven-
cesse três competições ficaria
com o troféu. Num disputa bas-
tante equilibrada, somente este
ano após ambas equipes esta-

rem empatados em 2 X 2, a
equipe da Naguisa logrou ven-
cer o torneio, ficando com  a

posse definitiva do troféu. Na-
guisa conquistou o título nas
categorias Ouro e Prata en-

quanto a equipe Cidade Vargas
sagrou-se campeã na catego-
ria Bronze.

HOMENAGEM – A revista
Exame realizou no último dia
4, no Instituto Tomie Ohatke,
evento em homenagem ao
Centenário da Imigração japo-
nesa no Brasil. Foram home-
nageadas diversas personali-
dades da comunidade nipo-bra-
sileira, entre elas o arquiteto
Ruy Ohatke, Chieko Aoki, pre-
sidente da rede Blue Tree
Hotels; Satoshi Yokota, vice-
presidente executivo da Em-
braer; a família Maeda; famí-
lia Kurita, Shunji Nishimura, fa-
mília Nakaya, família Sasazaki,
Hideaki Iijima, família Takaoka
e família Kitano.

Yeda Cherubini (c) Jorge Maeda (c) Marino Kurita (c)

Ruy Ohtake (c) Claudia Vassallo (c) Shunji Nisahimura (d)
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DIPLOMACIA

Antes de viagem ao Brasil, Naruhito
pede respeito aos imigrantes

Além dos eventos que pro-
metem agitar São Paulo para as
comemorações do Centenário,
um símbolo vindo do Japão e
que se encontra na capital pau-
lista promete reacender ainda
mais os laços de união entre os
dois países. A urna contendo a
Tocha da Amizade chegou ao
porto de Santos na noite de sex-
ta-feira (6), a bordo do navio
patrulha Curupi, depois de uma
longa jornada, iniciada em 28 de
abril, em Kobe, no Japão, data e
porto de onde partiu o navio
‘Kasato Maru’ há cem anos, tra-
zendo os primeiros imigrantes.

Do convés da embarcação
ao palanque montado no cais,
a urna foi carregada pelo pre-
feito João Paulo Tavares Papa,
o presidente da Associação
para a Comemoração do Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil, Kokei Uehara, e
pelo presidente da Kawasaki
e representante da Associação
Nipo-Brasileira de Kobe,
Yoshio Shibuya.

Para Uehara, que chegou
ao Brasil em 1936, no navio
Santos Maru, para trabalhar
na lavoura e hoje é professor

universitário, “este solo é sa-
grado. Lugar pelo qual che-
guei e tive todas as oportuni-
dades”. Já o prefeito ressaltou
a importância do trabalho e da
cultura japonesa para o desen-
volvimento do Brasil. “Que o
afeto, respeito e a amizade
entre Brasil e Japão sirvam de
caminho para os outros países
do mundo”, disse ele, lembran-
do da contribuição dos nipo-
brasileiros para o desenvolvi-

mento do Brasil.
“O Brasil aprendeu muito

com os japoneses que aqui de-
sembarcaram. Estão espalha-
dos em várias áreas do conhe-
cimento, e sempre provando
que são capazes de melhorar o
País. Santos tem orgulho de ter
recebido, há 100 anos, os pri-
meiros imigrantes japoneses no
Brasil”, salientou Papa.

A festa de chegada do
“Fogo da Amizade” teve vári-

as apresentações musicais. A
surpresa ficou por conta de um
grupo de 50 crianças, do 4º e
7º anos, da escola municipal
Lourdes Ortiz. Sob a regência
da maestrina Sônia Rodrigues,
eles cantaram e dançaram três
músicas: Sakura Sakura, Hana
e Uni Wo Watatte Hyaku.

Espetáculo e Bienal - Com o
título ‘Kasato Maru – Uma Vi-
agem de Sonhos e Esperan-
ças...’, o Teatro Coliseu de San-
tos mostrará encenação sobre
a epopéia da chegada dos pri-
meiros imigrantes nipônicos,
que partiram do porto de Kobe
e atracaram em Santos, em 18
de junho de 1908. Paralelamen-
te, a ‘11ª Bienal Nacional de
Santos – Artes Visuais’ reser-
vou um espaço apenas para
gravuras de Tomie Ohtake.

A cargo da Prefeitura Mu-
nicipal, o espetáculo teatral
será na sexta-feira (dia 13,
somente para convidados), sá-
bado (dia 14), às 20h, e domin-
go (dia 15), às 18h. O intuito é
mostrar, de forma artística,
uma viagem na busca da rea-
lização de sonhos, desejos e
conquistas, utilizando aspectos
da mitologia, em seus diferen-
tes temas e tempos.

De acordo com Roberto
Peres, responsável pela dire-
ção e roteiro, o projeto tem sido
um grande desafio. “Estamos
trabalhando arduamente há
três meses. É muito gratifican-
te ver a integração entre o
elenco, que é composto por
descendentes e não descen-
dentes da colônia japonesa da
Baixada Santista”, afirma.

        (Rodrigo Meikaru)

Kokei Uehara (à esq.) recepcionou chama da amizade no porto

TOCHA DA AMIZADE

Na espera do príncipe, Santos recebe Tocha da Amizade e
prepara espetáculo cultural
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O livro “Olhar dos Nisseis
Paulistanos – Integração na
Sociedade Brasileira” foi edi-
tado com o objetivo de res-
paldar a campanha de forta-
lecimento do Hospital Santa
Cruz.  Visa provocar rese-
nhas, inclusive na grande im-
prensa, servindo de gancho
para noticiar este movimento
em prol do Hospital.

Procura dar uma visão,
certamente controvertida, de
como muitos nisseis viveram
na Capital, desde o início do
bairro da Liberdade.  Posi-
ciona-se contra o estereotipo
dos nisseis descendentes to-
dos de agricultores, cujos pais
desejavam voltar rapidamen-
te para o Japão, depois de en-
riquecerem rapidamente.

Há muitos casos de imi-
grantes que vieram para o
Brasil classificados como
agricultores, que nem todos
eram.  Muitos aceitaram o
trabalho temporário nas fa-
zendas de café, mas logo que
puderam, vieram para as
grandes cidades exercer ati-
vidades urbanas, que já exe-
cutavam no Japão.  Muitos
prepararam seus filhos para
viverem no Brasil permanen-
temente, havendo entre os
primeiros nikkeis da Capital,
os que deram prioridade para
o aprendizado do português.

A integração deles na so-
ciedade brasileira foi, certa-
mente, mais acelerada do que
daqueles que viveram em nú-
cleos rurais que contavam
com mais patrícios.  Sofreram
a Segunda Guerra, mas se-
guramente menos do que
aqueles que viviam nos paí-
ses mais diretamente envol-
vidos no conflito.

Desde cedo muitos procu-

raram se afirmar como brasi-
leiros, como quando se reuni-
am na Liga Estudantina Nipo-
brasileira, fundada em 1934.
Alguns como o Dr. Massaki
Udihara chegaram a partici-
par como oficiais da FEB –
Força Expedicionária Brasilei-
ra na campanha da Itália.  Os
depoimentos preciosos desta
época como os do Dr. Teiichi
Haga constam do livro.

Eles receberam dos seus
pais a consciência que os es-
tudos eram prioritários e mui-
tos tiveram que cursar insti-
tuições superiores, trabalhan-
do para o seu sustento aju-
dando suas famílias.  Alguns
chegaram a trabalhar no go-
verno, onde o destaque é o
ex-ministro Shigeaki Ueki,
que deu um valioso depoimen-
to que também faz parte do
livro.

Os depoimentos das ativi-
dades internacionais de al-
guns mostram que muitos
nikkeis já se antecipavam da
recente globalização, usufru-
indo oportunidades para am-
pliar os seus horizontes. Mui-
tos fatores contribuíram para
a sua formação, sendo que
verdadeiras escolas de lide-
ranças tiveram sua influência.

Alguns problemas enfren-
tados pela comunidade, sem-
pre controvertidos, também
são mencionados com posi-
cionamentos que podem ser
considerados polêmicos.  In-
formações políticas, nem
sempre divulgadas, apresen-
tam algumas novidades.

Os que desejarem colabo-
rar com o Hospital Santa Cruz
podem adquiri-lo na institui-
ção.

Paulo Yokota, economista

OPINIÃO

Procurando Derrubar Mitos

Com uma extensa agen-
da em território brasi-
leiro na próxima sema-

na, o príncipe Nahurito, herdei-
ro do trono japonês, ressaltou
a importância do respeito en-
tre japoneses e imigrantes in-
dependente do país onde vivem.
A declaração, feita em entre-
vista coletiva no Palácio Impe-
rial na última quarta-feira (11),
não poderia vir em um momento
mais oportuno: o Japão volta a
abrir, gradualmente, suas por-
tas aos estrangeiros.

O herdeiro do Trono de
Crisântemo chega ao Brasil na
terça-feira (17) à noite para as
comemorações do Centenário
da Imigração. Atualmente o
País conta com mais de 1,2
milhão de descendentes japo-
neses, a maior comunidade de
origem nipônica no exterior,
enquanto mais de 300.000 bra-
sileiros de origem japonesa vi-
vem agora no Japão. “Acredi-
to que é importante criar um
ambiente em que os estrangei-
ros que vivam no Japão e os
japoneses vivam juntos se res-
peitando mutuamente”, disse o
príncipe. Entretanto, Naruhito
reconheceu que a integração
dos estrangeiros pode ser difí-
cil pelas “diferenças de cultu-
ra e a língua”.

Aos 48 anos, o príncipe tam-
bém se desculpou por vir ao
Brasil sem sua esposa,
Masako, que sofre há anos de

depressão. “Peço a compreen-
são da população, apesar de
lamentarmos pelos brasileiros
e japoneses que queriam que

viajássemos juntos”, explicou.
No Brasil, a programação

promete ser extensa. Em Bra-
sília, se encontrará com o pre-
sidente Lula no Palácio do Pla-
nalto pela manhã. Em segui-
da, deve visitar a Embaixada
do Japão no Brasil para encon-
tros diplomáticos; à noite, está
confirmado um jantar no
Itamaraty oferecido pelo pre-
sidente e que contará com cer-
ca de 100 pessoas.

Na cidade de São Paulo, o
príncipe-herdeiro terá vários
compromissos. Além de visi-
tas ao Bunkyo, Pavilhão Japo-
nês e a uma escola estadual
para a apresentação do proje-
to Viva Japão, Naruhito parti-
cipará de uma reunião com li-
deranças da comunidade, bem
como visitará a escola de Di-
reito da USP. Em Santos, no
litoral paulista e cidade onde os
primeiros imigrantes japoneses
desembarcaram há 100 anos,
estão confirmadas visitas ao
Museu do Café, Antiga Esco-
la Japonesa, além da inaugu-
ração do monumento feito por
Tomi Ohtake.

Após São Paulo, a comiti-
va imperial embarca rumo ao
Paraná, Minas Gerais e Rio de
Janeiro, de onde se despedirá
do País.

Naruhito virá ao Brasil para cumprir extensa agenda de eventos

DIVULGAÇÃO

O Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social),
entidade mais representativa
da comunidade nipo-brasilei-
ra, prepara-se para receber
o príncipe em grande estilo.
Com diversas reformas inter-
nas providenciais, a entidade
promete uma bela recepção
a Naruhito.

Dentro do chamado pro-
cesso de revitalização do

Bunkyo prepara-se para receber príncipe herdeiro ‘de roupa nova’
Bunkyo – inserido dentro de
um projeto de reforma do pré-
dio apresentado há dois anos
– os destaques são a troca de
um dos elevadores, novas cor-
tinas dentro do Grande Audi-
tório, reforma dos pilares cen-
trais do hall, troca de pastilhas
e limpeza do piso e escadari-
as. Já no Salão Nobre, local
onde acontece a maior parte
das solenidades oficiais, o res-
tauro também deu um novo ar

ao local. Todas as modifica-
ções tiveram subsídio e patro-
cínio de instituições privadas e
órgãos públicos.

No entanto, o lugar em que
o príncipe focará sua visita – o
Museu Histórico da Imigração
–, ficou maior e mais confortá-
vel. Uma revitalização fora pro-
videnciada para deixar o local
com um aspecto mais moder-
no. Para tanto, o espaço expo-
sitivo aumentou, garantindo

mais diversidade ao atual
acervo. Do lado externo, as
escadas passaram por limpe-
za. “As reformas são feitas de
acordo com o planejamento e
devem prosseguir durante
todo o ano. Não é devido a
presença do príncipe que fi-
zemos as melhorias, mas sim
porque há um projeto a ser
cumprido”, destaca o secre-
tário administrativo da entida-
de, Eduardo Nakashima.

EDUCAÇÃO

Filhos de dekasseguis terão
tradutores e projeto específico

A Secretaria de
Estado da Educa-
ção iniciou nesta
quarta-feira (11)
projeto inédito no
Brasil para cuida-
dos com pequenos
imigrantes. Em par-
ceria com o Institu-
to de Solidariedade
Educacional (Isec),
a pasta irá identifi-
car e atuar na adap-
tação de filhos de dekasseguis,
denominação de brasileiros
que vão ao Japão para traba-
lho e mudança de vida.

Cerca de 40 mil brasileiros
moram no Japão, segundo es-
timativa da Secretaria. Destes,
cerca de 7 mil retornam anu-
almente para o Brasil, sendo 5
mil para o Estado de São Pau-
lo, com família constituída, in-
cluindo filhos nascidos no Ja-
pão. A idéia da Secretaria é
facilitar a adaptação destes
pequenos japoneses, que anu-
almente entram na rede esta-
dual de Educação.

“As crianças muitas vezes
não dominam a língua portu-
guesa e não conhecem a cul-
tura brasileira. A partir de agora
iremos identificar estes alunos
e atuar na adaptação deles.
Temos a estrutura e iremos
contar com profissionais espe-
cíficos para este trabalho”,
afirma a secretária de Estado
da Educação, Maria Helena
Guimarães de Castro.

O projeto será tanto para
alunos japoneses quanto para
brasileiros que passaram algum
tempo no Japão. A Secretaria
determinará um profissional de
cada Diretoria de Ensino (são
91 no total, por todo o Estado)
para identificar crianças e ado-
lescentes nestas situações.
Depois de identifica-los, a Se-
cretaria capacitará os profes-
sores destes alunos, para que
fiquem atentos a questões cul-
turais e de idioma.

Os profissionais dos 78
Centros de Estudos de Línguas

(CELs), que ensinam japonês
(entre outros idiomas, como
alemão e italiano), irão tratar
de tradução das aulas e dúvi-
das dos estudantes.

“Queremos também fazer
um intercâmbio para os pro-
fessores. Os brasileiros irão ao
Japão e os japoneses virão a
São Paulo. Um grupo de tra-
balho irá fechar um cronogra-
ma de implantação de todo o
projeto”, diz a secretária Ma-
ria Helena.

O Isec será responsável
pelo atendimento aos familia-
res, além de providenciar ma-
teriais necessários para os alu-
nos e elaborar eventos de con-
gregação das famílias e estu-
dantes. A parceria entre Se-
cretaria e Isec será de 2 anos,
prorrogável por mais 2 anos.
A estimativa de gasto é de cer-
ca de R$ 150 mil por ano, com
transporte, estadia, alimenta-
ção, produção de materiais
específicos e equipamentos,
por exemplo.

Inclusão na Rede Estadual
– Um parecer do Conselho de
Educação dispõe que, mesmo
sem visto ou histórico escolar,
o aluno estrangeiro tem o di-
reito e deve ser matriculado na
rede estadual. Movimentos de
imigrantes encontram hoje
acesso à rede pública mesmo
sem a documentação regula-
rizada. “É um dado importan-
te, pois temos de dar educa-
ção a estes pequenos imigran-
tes”, relata a secretária Maria
Helena.

Alunos passarão por adaptação no Japão

DIVULGAÇÃO
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CENTENÁRIO

Semana Cultural abre com mix
de cultura, tecnologia e tradição

ASemana Cultural no
Complexo do Anhem-
bi abriu ontem (13)

com pompa. Um dos principais
marcos das comemorações do
Centenário da Imigração, o
evento reuniu para a chamada
“grande premiere” autorida-
des, personalidades e figuras
carimbadas da comunidade.

Na abertura da sessão so-
lene da Semana, quem roubou
a cena foi a personagem de
Mauricio de Sousa, Mônica,
recém-empossada embaixa-
dora do Turismo brasileiro,
que  recebeu os convidados e
autoridades junto com a sua
colega Hello Kitty, uma das fi-
guras japonesas mais conhe-
cidas no mundo e também em-
baixadora do turismo no seu
país.

Uma síntese das mais de
100 apresentações programa-
das para a Semana Cultural foi
mostrada após a abertura so-
lene, no auditório Celso Furta-
do. Apresentação das artes tra-
dicionais japonesas em músi-
ca e dança dividiram o palco
com manifestações atuais e

populares. A grande final da
noite ficou a cargo de um gru-
po de tocadores de taikô (tam-
bores japoneses).

O evento estará aberto ao
público de 14 a 22 de junho,
com entrada franca, e preten-
de trazer um panorama com-
pleto da cultura, das artes e da
tecnologia do Japão para o
Brasil, tendo como um dos ob-
jetivos incentivar o intercâm-
bio entre os dois países.

Três partes - A programação
da Semana Cultural foi estru-
turada de forma a levar os vi-
sitantes a fazer uma reflexão,
uma retrospectiva sobre a his-
tória da imigração japonesa no
Brasil, mas também voltar o
foco ao futuro, discutindo no-
vas perspectivas de intercâm-
bio tecnológico e parcerias vi-
sando ao desenvolvimento sus-
tentável do meio-ambiente.
Para tanto foram programadas
apresentação de shows, pales-
tras e workshops, lançamen-
tos de livros, cursos de gastro-
nomia, simpósios, campeona-
tos de karaokê e de cosplay.

O Anhembi será envolto, no
período, por um clima japonês,
porém denso e significativo,
com espaços ambientados pelo
estilista e diretor de arte Jum
Nakao, que integrou um lounge
a uma casa de chá, conjunto
harmonizado com um jardim
típico e uma praça de alimen-
tação. Outras estações serão
montadas para apresentar as
mais diversas formas da arte
e cultura japonesa.

SEMANA CULTURAL
BRASIL/JAPÃO
PERÍODO: 14 A 22 DE JUNHO DE 2008,
DE 9H ÀS 21H

LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES DO

ANHEMBI E AUDITÓRIO ELIS REGINA/
SÃO PAULO

AV. OLAVO FONTOURA, 1209
ENTRADA GRATUITA

14 de Junho
09:00 Grupo Miwa-Kai (ins-
trumentos japoneses)
10:10 ANBIM
11:50 Tottori Kasaodori (dan-
ça folclórica)
12:40 Festival de Danças Fol-
clóricas
14:00 Associação Brasileira de
Musica Clássica Japonesa
15:20 Demonstração de Aiki-
do
17:10 Yamabuki Japanese
Drum
18:30 Dança de Salão
20:00 Orquestra The Friends
- Música e Saudade do Japão

15 de Junho
43° Festival de Musicas Fol-
clóricas (Colonia Gueinousai)

16 de Junho
14:20 Coral Guaçatom
15:10 O Japão visto daqui com
Camilo Carrara
16:20 Conservatório Lucia
Kurokawa
17:20 Ensemble Vocal EKI
20:00 Jazz Sinfônica convida
Mawaca e Taiko Shô

17 de Junho
13:30 Guin-Ken-shibu (Dan-
ça das espadas)
16:00 Festival de Okinawa
21:00 Mariko Nakahira

18 de Junho
12:20 Missa em Memória aos
Imigrantes
18:00 Gagaku (música clássi-
ca japonesa)
18:40 Wadaiko sho Kinoshita
19:30 Esaki Toshiko e Ai Yazaki
Show
21:00 Haku Hinode (UFPB)

19 de Junho
13:00 Coral Madrigal
13:50 Hanagayagui Ryu Kinryu-
Kai
15:00 Banda da Marinha Japo-
nesa
15:40 Brasil Kyodo minyo
Kyoukai
18:10 Tambores do Japão
Remmei
20:00 Balé Yuba

20 de Junho
12:00 Coro AUN da Argentina
12:40 Shamisen de Tsugaru
13:30 Yasukibushi Douthyu
15:00 Kagura (Dança dos Deu-
ses)
18:00 Hibiki Family
20:00 Associação Wabunka

21 de Junho
UPK – Concurso de Karaokê
15:40 Intervalo Solenidade

22 de Junho
UPK – Concurso de karaokê

P R O G R A M A Ç Ã O

 14 de Junho
08:20 Abertura Oficial – Sim-
pósio Brasil-Japão
10:00 Palestra de Abertura.
10:30 Relações Econômicas
Brasil-Japão.
14:00 Tecnologias em Meio
Ambiente de interesse bi-lateral.
16:30 Tecnologias de Gás e
Petróleo no Japão e Brasil.
18:30 Coquetel do Simpósio.

15 de Junho
08:00 Avanços Tecnológicos na
área do câncer no Japão e Bra-
sil.
10:30 Avanços Tecnológicos na
área da cardiologia no Japão e
Brasil.
14:00 O presente e o futuro da
Nanotecnologia no Japão e Bra-
sil.
16:30 Políticas habitacionais no
Japão e Brasil.
19:00 Palestra especial Lean
Production.
20:00 Banquete. 

16 de Junho
08:00 Tecnologias em Obras de
Infra estrutura no Japão e Bra-
sil.
10:30 Reformas Universitárias
no Japão e Política de pesquisa
no Brasil.

AUDITÓRIO ELIS REGINA

14:00 Qualidade de vida. Ex-
periência japonesa e brasileira.
16:30 Diabetes- Uma epidemia
mundial no Japão e Brasil.
19:30 Happy Hour na Feira.

17 de Junho
08:00 Pós Simpósio.
08:30 Pantanal e Amazônia.
10:30 Outros palestrantes
convidados.
14:00 Outros palestrantes
convidados.
16:30 Outros palestrantes
convidados.

19 de Junho
13:30 às 14:30
Nitsu Intercambio Cultural
Brasil Japão

20 de Junho
12:30 às 15:00
Fujio Minyo Shisetsudan

21 de Junho
19:00 às 23:00
WCS 2008 Etapa JBC Brasil -
World Cosplay Summit

22 de Junho
20:00 às 21:30
Fernanda Takai - Show de En-
cerramento da Semana

Hibiki Family é uma das atrações da Semana Cultural

FOTOS: JORNAL NIPPAK E DIVULGAÇÃO

Integração musical Brasil-Japão também será vista pelo públicoExposições mostram cultura

Shotaro, o autor desta narrativa, descobre entre os documentos
da família o diário de seu pai. Mas Shotaro está para completar
80 anos em 2008, quando da comemoração do Centenário da
Imigração Japonesa ao Brasil. Enquanto lê o diário, sua memó-
ria se ativa, relembrando acontecimentos que praticamente caí-
ram em esquecimento. Quando chegou ao Brasil, Shotaro tinha
10 anos. Nesta interação entre o passado relembrado e recriado,
Shotaro confunde os tempos: às vezes é o menino quem fala, ou-
tras vezes, é o Shotaro da atualidade.

Um dois feijão com arroz...
– PARTE 23 (FINAL) –

- Toma aí João, este co-
ração de abóbora – oferecia.

- Não precisa disso – es-
tufava o peito. Mas no fim,
acabava aceitando afim de
não ofender o amigo japonês.

Por isso, a própria Shizue
tinha prometido a Florisbela
que lhe daria o primeiro filho
que nascesse para ela
batizá-lo. Assim fez, quando
nasceu Fernando, que tam-
bém ganhou o nome do pa-
drinho. Se fosse menina, pos-
sivelmente chamaria Floris-
bela. Se uma família japone-
sa quisesse morar na cida-
de, dedicando-se ao ramo
comercial, teria que ser par-
te daquela sociedade. A me-
lhor maneira para isso acon-
tecer, era dando os filhos
para serem batizados pelas
famílias influentes da locali-
dade. Não muito difícil. Ape-
nas os resistentes desperta-
riam desconfianças na soci-
edade local. Mesmo na zona
rural, ao perceberem este
recurso, muitos colonos japo-
neses, que tinham arrenda-
do terras de sitiantes italia-
nos e alemães pediam que
estes se tornassem padrinhos
e madrinhas de seus filhos.

No começo não entendia
bem o seu significado, depois
se tornou mais claro. Existe
neste país, cuja cultura ainda
desconhecemos, um costume
de se estabelecer laços de
parentesco informais. A par-
tir do batismo, os pais da cri-
ança e também os padrinhos
se tornam mais próximos e
passam a se tratar de com-
padres e comadres. É quase
sempre comum que a crian-
ça passe a adotar o nome dos
padrinhos. Trata-se de um
nome cristão. Para mim não
tem problema algum se ter um
nome cristão e outro japonês.
Por isso tenho notado crian-
ças japonesas com nomes
estranhos, justamente por se-
rem japoneses, como Gervá-
sio, Dante, Oto, Rodolfo,
Luigi.

Após o casamento de
Shotato, Joshiro passava uma
boa parte do ano junto ao fi-
lho caçula. Nunca conseguiu
falar o português, além dos
rudimentos elementares
como bom dia e boa noite.
Entretanto, seu conhecimen-
to da língua japonesa estava
acima da média. Por Shizue
tinha simpatia, o suficiente
para dar-lhe lições de japo-
nês. Não deixou escapar a
chance de receber as primei-
ras lições do silabário kana,
inclusive alguns ideogramas.
Ela fazia parte de uma gera-
ção nascida no Brasil, que
não pode estudar a língua ja-
ponesa e falava mal o portu-
guês. Falava uma língua en-
rolada, com erros gramaticais
e um acento interiorano e pau-
lista. Justamente esta simpli-
cidade agradava a Joshiro.
“O meu filho Shotaro é um
sortudo, nenhuma mulher po-
deria ser melhor do que
Shizue” pensou.

Nos primeiros anos de ca-
samento, todo dia era tempo
de trabalho. Em igual rítmo ia
Shizue, que passou a geren-
ciar os negócios na pequena
venda. Shotaro tornou-se ata-
cadista no ramo dos produ-
tos hortifrutigrangeiro, com-
prando e vendendo. Nos anos

iniciais em sociedade com o
amigo espanhol, depois sozi-
nho. Conseguiu levantar di-
nheiro e adquiriu um cami-
nhão Chevrolet usado, mas
em boas condições.

Entretanto, a saúde de Jo-
shiro piorou, com acelerações
repentinas no coração. Tinha
entrado na casa dos cinqüen-
ta anos. Foi quando o seu di-
ário parou de ser escrito, de
maneira inesperada. Não es-
tava preparado para morrer,
ainda não tinha vivido o sufi-
ciente para usufruir uma vida
estável no Brasil. A guerra ti-
nha acabado e um possível re-
torno ao Japão não passava
de um delírio. Isso não mais
importava.

Em nenhum momento de
minha vida me arrependi de
ter vindo até o Brasil. Sonho
este que acalentei desde que
decidimos mudar o nosso des-
tino. Trabalhei muito neste
país, sem desanimar. Infeliz-
mente não pude comprar
uma casa para os nossos fi-
lhos. Mas agora são justa-
mente eles que me dão abri-
go. Shotaro foi o primeiro a
comprar uma propriedade.
Sei que Toshio fará o mes-
mo. Nesse instante, ele culti-
va tomate, seguindo os meus
passos. Por ironia, foi Shota-
ro que, conforme a sua pró-
pria intuição, resolveu nego-
ciar e está se dando bem.
Acho que cada um deve se-
guir o seu próprio caminho.
Penso que não errei vindo até
aquí. Se eu não pude obter su-
cesso, em tão pouco tempo,
acredito que isso se dará com
os meus filhos e netos. Te-
nho uma doença no coração
e sinto-me mais fraco. Não
me considero um derrotado,
pelo contrário: lancei semen-
tes para as gerações futuras
colherem os frutos. Disso te-
nho certeza.

Ao ler estas últimas linhas
do diário de seu país, Shotaro
se emocionou: um rastro de
água salgada correu pelos
sulcos do rosto.

Riscando ideogramas
pipa sobe ao infinito.
Sonho do imigrante!

Menos de duas semanas
tinham  passado desde a via-
gem da neta mais velho ao
Japão.  De repente, recebe
um telefonema:

- Alô, é você vovô, sou eu
que ligo do Japão. Tá tudo
bem por aqui.

- Fale mais, como você
está se virando?

- É estranho mas estou
me acostumando: tirar os sa-
patos em casa, dormir sobre
o tatame, comer de hashi.

Quando se despediu, pa-
recia que o Japão não era um
lugar tão distante assim. Na
verdade, o Japão ficava no
Brasil ou será que o Brasil fi-
cava no Japão? Não impor-
ta. Joshiro, neste centenário
da imigração japonesa, está
para completar 80 anos. Tal-
vez não tenha realizado todos
os seus sonhos, mas pode vi-
ver o suficiente para contar
a saga de sua família. Comum
a tantas as outras. Heróis
anônimos que querem conti-
nuar anônimos.                 
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CIDADES/SUZANO

Suzano promove ‘Expo 100’ com
shows e atrações culturais

APrefeitura de Suzano e
a Comissão Suzanense
para a Celebração do

Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil promovem nos
dias 20, 21 e 22 de junho a
Expo 100 – Exposição Agríco-
la, Industrial, Comercial e de
Serviços e Feira Gastronômi-
ca. O evento faz parte da pro-
gramação “100 Anos em 100
Dias” – que teve início no dia
15 de março – em comemora-
ção à chegada dos primeiros
imigrantes japoneses ao país,
e será realizado na avenida
Mogi das Cruzes, a Avenida
Cultural. A programação inclui
shows, atrações culturais e
esportivas.

O principal objetivo da Expo
100 é apresentar a produção
agrícola e industrial de Suzano
e região, bem como de servi-
ços. O evento também tem a
intenção de resgatar a antiga
Bienal Feira Agroindustrial e
Festa das Flores, promovida
no município na década de 80.

Além dos estandes, praças
de alimentação com grande
variedade de alimentos –com
destaque para a culinária japo-
nesa – estarão distribuídas ao
longo da Avenida Cultural.
Haverá também parque de di-
versões e dois palcos, sendo
um deles para a apresentação
de artistas locais e de atrações
culturais e esportivas japone-
sas, como taikô, kendô e nú-
meros de dança e música.

No palco principal, haverá
grande variedade de atração
ao longo das três noites de
evento. No primeiro dia, o pú-
blico prestigiará as duplas ser-
tanejas Guto e Nando e Pedro
e Thiago. No sábado (21/6),
será a vez do grupo CPM22
se apresentar. No encerra-
mento, o forró tomará conta da
festa, com a Caravana Neri-
van Silva, da Rede TV, que tra-
rá para a cidade Falcão, Gil-
berto e Gilmar, Buzão do
Forró, Almir e Rogério, Algo-
dão Doce, Swing Baratinha,
Andreza e União Total.

A abertura oficial da Expo
100 será no dia 20 (sexta-fei-
ra), a partir das 18 horas. Na
ocasião, uma comitiva de Ko-
matsu, cidade-irmã de Suza-
no no Japão, estará presente.
Nos demais dias, o evento terá
início logo pela manhã, às 10h,
e se estenderá até o final da
noite.

No dia 22, será celebrada
uma missa budista (9h) e rea-
lizada uma sessão solene da
Câmara Municipal (10h).

Outras atividades – A tenda
do Sebrae na rua também es-
tará presente na Expo 100 e
oferecerá, gratuitamente, diver-
sas opções de palestra e ofici-
nas ao longo dos três dias, com

temas relacionados ao empre-
endedorismo, planejamento,
gestão, qualidade e criativida-
de. A expectativa é atrair cer-
ca de 60 mil visitantes.

Apesar de a Expo 100 ser
considerada o ponto alto das
festividades, a programação

oficial de comemorações ao
centenário da imigração japo-
nesa no Brasil prossegue até
21 de dezembro.

Estão previstas ainda a
inauguração da Praça do Sol
Nascente (18/06); inauguração
do terceiro pavilhão da

Cenibras – Centro Educacio-
nal Nipo-Brasileiro de Suzano
(23/06); mostra de cinema ja-
ponês (23/06); show da canto-
ra Yumi Inoue (04/07) e 10ª
Festa Nipo-Brasileira da
Aceas (09/11), entre outras.

Sucesso entre o público jovem, CPM 22 é uma das atrações confirmadas para o evento em Suzano

DIVULGAÇÃO

A Aceas (Associação
Cultural Esportiva e Agrícola
de Suzano) realiza no próxi-
mo dia 23, a partir das 18h,
cerimônia de inauguração do
primeiro pavimento do tercei-
ro prédio do Cenibras (Cen-
tro Educacional Nipo-Brasi-
leiro de Suzano). O evento
faz parte do calendário mu-
nicipal – uma parceria entre
a Prefeitura de Suzano e a
Comissão Suzanense – de
festividades em comemora-
ção ao Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil.

Criado pela Aceas com o
status de ser a primeira esco-
la de ensino fundamental do
País mantida por uma associ-
ação nikkei, o Cenibras conta
atualmente com cerca de 250
alunos (faixa etária entre 7 e
13 anos) em dois prédios – o
primeiro fundado em 2006 e o
segundo no ano seguinte.

Localizado na Chácara
Reunida Guaió, funciona em
período integral e é tida por
seus idealizadores como uma
escola modelo. Conta com
um programa de ensino que
segue aos padrões do MEC
(Ministério da Educação),
mas também agrega discipli-
nas extracurriculares, como
cursos de idiomas e informá-
tica, além de soroban, taikô e
tênis de campo.

Os alunos usufruem a
infra-estrutura esportiva da

Aceas inaugura terceiro prédio do Cenibras

Aceas, como ginásio poliespor-
tivo, piscinas, quadra de tênis,
pista de atletismo, entre outros.
“Trata-se de um projeto cuja
proposta é oferecer educação
de qualidade por um custo bai-
xo”, explica o diretor de Even-
tos da Aceas, Luiz Higashi,
acrescentando que “recebemos
total apoio da comunidade”.

“Tanto que após ser ideali-
zado atraímos não só novos
associados como também re-
cuperamos outros tantos que
estavam afastados. Não à toa,
estamos servindo de inspira-
ção para outras associações,
incluindo entidades do Para-
guai”, conta Higashi, que ad-
ministrou a Aceas por quatro
mandatos. Segundo ele, o fato
de ser administrado por um

“conselho familiar” colegiado
é um dos diferenciais da ins-
tituição. “Os pais elogiam mui-
to a disciplina já que a lição
de casa é feita na própria es-
cola e o hábito alimentar, uma
vez que servimos café da
manhã, almoço e café da tar-
de preparados pelo Fujinkai”,
destaca Higashi, afirmando
que tanta reciprocidade ser-
ve de estímulo para novas
empreitadas. “Já estamos
pensando em ampliar ainda
mais a escola”, antecipa.

O Cenibras fica no pátio
da Aceas à Rua Dibe Tannus,
535, Chácara Reunida Guaió,
em Suzano (SP). Informa-
ções pelo tel.: 11/4742-8584/
4743-2657

(Aldo Shiguti)

Novo pavimento doCenibras será inaugurado no próximo dia 23

DIVULGAÇÃO

O Grupo de Taikô Hibiki
Wadaiko do Nikkey Clube de
Marília se apresenta amanhã
(15), às 20h30, no Teatro Mu-
nicipal Miguel Cury. A entra-
da é franca e os convites de-
vem ser retirados com antece-
dência no teatro.

A apresentação do Hibiki
Wadaiko é uma das atividades
em homenagem ao Centená-
rio da Imigração Japonesa pro-
movida pela Prefeitura Muni-
cipal de Ourinhos através da
Secretaria de Cultura.

Atualmente com 50 inte-
grantes, o grupo busca o apri-
moramento da técnica além de
valores milenares de união,
humildade e amizade. “Esta-
mos constantemente provendo
e recebendo energia, assim, no

CIDADES/OURINHOS

Hibiki Wadaiko se apresenta no Teatro Municipal de Ourinhos
dos esses estímulos sonoros e
visuais em sensações, indo
além de um mero show de per-
cussão”, cometa um dos per-
cussionistas do grupo.

O grupo teve seu começo
em outubro de 2003, por ini-
ciativa do Departamento Cul-
tural do Nikkey Clube de
Marília e de seu Departa-
mento Jovem (Seinen Kai).
Desde então já formou 5 ge-
rações,  dedica-se ao apren-
dizado e divulgação da Arte
do Taikô. Os ensaios aconte-
cem duas vezes por emana
durante 3 horas. O nome
Hibiki significa “vibração”,
sendo através desta a propa-
gação da arte. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo
telefone (14) 3302-3344.

dia a dia procuramos transfor-
mar todos os estímulos para
nos favorecer, ou favorecer

aos que nos cerca, o Grupo
Hibiki Wadaiko, pretende con-
solidar a transformação de to-

Grupo une vários estilos de taikô e conta com 50 integrantes

DIVULGAÇÃO

CIDADES/MARÍLIA

Inauguração de Memorial terá
revoada de pombos

Revoada de 200 pombos
será um dos destaques da
inauguração do memorial do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil em Marília.

A inauguração do memorial
está prevista para dia 18 de
junho, às 17h, na sede campes-
tre do Nikkey Clube.

Yoshimi Shintaku, respon-
sável pela organização das
comemorações do Centenário,
disse que na revoada, os pom-
bos darão três voltas na região
da sede campestre do Nikkey.

Além da revoada de pom-
bos, a inauguração terá ainda
kussudama que é uma bola
feita de origami confecciona-
da por Carla Onishi e Halumi
Saito Arashiro.

Os pombos utilizados na
cerimônia são de integrantes da
Associação de Criadores de
Pombos Correios. A sede da

associação é em Gália, no sí-
tio do presidente José Eduar-
do de Almeida.

A Pombais Reunidos da
Alta Paulista conta com cerca
de 20 associados de Marília e
cidades da região como Gália,
Assis, Ourinhos, Tupã, Araça-
tuba, Avanhandava, Novo Ho-
rizonte, Pirajuí, Lençóis Pau-
lista e Pederneiras.

A Câmara Municipal de
Santos, como instituição inte-
grante da Comissão Organiza-
dora dos festejos do Centená-
rio da Imigração Japonesa em
Santos, homenageou a comu-
nidade nipo-brasileira local,
com a outorga de uma placa
alusiva à data. A sessão sole-
ne ocorreu no último dia 10, na
sala Princesa Isabel, com par-
ticipação de autoridades, imi-
grantes, descendentes e con-
vidados.

A condecoração atende ao
decreto legislativo nº 15, de
maio deste ano, que concede
a homenagem às quatro insti-
tuições representativas da
etnia: Associação Japonesa de
Santos, Associação Atlética
Atlanta, Associação Okinawa
de Santos e Estrela de Ouro
Futebol Clube. Representando
as entidades, Endo Hiroshi,
presidente da Associação Ja-
ponesa, recebeu a placa e
Sadao Nakai, presidente do
Estrela de Ouro, agradeceu
pelo grupo.

Segundo ele, a comunida-
de nipônica santista atravessa
um novo momento de recons-
trução para manter vivas as
tradições e cultura recebidas
de seus ancestrais. “Temos o
desafio de erguer no prédio da
Escola Japonesa (imóvel con-
fiscado pelo governo brasilei-

ro durante a Segunda Guerra
Mundial e devolvido à comu-
nidade em dezembro de 2006)
o nosso centro cultural, com
um acervo histórico e ativida-
des que nos permitam come-
morar todos os futuros 18 de
junho, como o dia da cultura
japonesa”.

SC – A Assembléia Legislati-
va do Estado de Santa Catari-
na realizará no próximo dia 18,
Sessão Solene comemorativa
pela passagem do Dia estadu-
al da Imigração Japonesa e ao
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil. A iniciativa é
do deputado Julio Garcia.

Ourinhos – A Comissão Or-
ganizadora dos Eventos em
Comemoração ao Centenário
da Imigração Japonesa de
Ourinhos (SP) realizará ato
religioso no dia 18 de junho na
sede da Aeco (Associação
Esportiva e Cultural de Ouri-
nhos).

Osasco –Também no dia 18,
às 19h, por iniciativa do vere-
ador Fumio Miyazaki, a Câma-
ra Municipal de Osasco (SP)
realizará Sessão Solene em
Comemoração ao Centenário
da Imigração Japonesa. O
evento acontece no Teatro
Municipal de Osasco.

CIDADES

Câmara Municipal homenageia
comunidade em Santos

Em comemoração ao Cen-
tenário da Imigração Japonesa
no Brasil, a Banda Sinfônica
Primeiro Movimento da Facul-
dades Atibaia (Faat) apresenta
amanhã (15), a partir das 20h,
no Centro de Convenções
Victor Brecheret, em Atibaia
(SP), o concerto “A Terra do Sol
Nascente” com músicas japo-
nesas. O evento conta com
apoio da Acenbra (Associação
Cultural e Esportiva Nipo-Bra-
sileira de Atibaia) e direção ar-
tística e regência de Daniel Nery.

A Banda Sinfônica Primei-
ro Movimento é um grupo ori-
ginado no Quinteto de Sopros
de Atibaia e tem atuado desde
2002 com o nome “Primeiro
Movimento” por se tratar da
primeira Banda de Concerto
com caráter sinfônico na re-
gião de Atibaia. A Banda é pi-
oneira não só por se tratar de
um grupo inédito na região,
mas também por primar pela
sua qualidade artística musical.

É mantida pela Associação
Cultura Artística de Atibaia,

CIDADES/ATIBAIA

Banda Sinfônica apresenta ‘A
Terra do Sol Nascente’

entidade juridicamente consti-
tuída e sem fins lucrativos, ca-
pacitada para captar recursos
para a Banda Sinfônica Pri-
meiro Movimento. Atualmente
firmamos uma parceria com a
FAAT - Faculdades Atibaia,
onde a banda passou a ser cha-
mada de Banda Sinfônica Pri-
meiro Movimento - FAAT

Vários de seus integrantes
estão se aprimorando nas prin-
cipais escolas musicais do país,
como a USP, Unesp e Centro
de Educação Musical Tom
Jobim.

A Banda tem a direção ar-
tística do Maestro Daniel Nery
e coordenação administrativa
de Celso Salgado e Ismael
Haddad.

SEMANA DA CULTURA
JAPONESA

QUANDO: AMANHÃ (15/06), ÀS 20H

ONDE: CENTRO DE CONVENÇÕES -VICTOR

BRECHERET (AL. LUCAS NOGUEIRA

GARCEZ, 511)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/4412-7776
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ARROZ MOTI

SP inicia produção comercial de
sementes genuinamente brasileiras

O Departamento de Se-
mentes, Mudas e Matrizes da
Coordenadoria de Assistência
Técnica Integral da Secreta-
ria de Agricultura e Abasteci-
mento (DSMM/Cati/SAA)
está iniciando a produção co-
mercial de sementes da pri-
meira variedade de arroz do
tipo Moti totalmente desenvol-
vido no Brasil. O momento não
poderia ser mais oportuno, já
que o alimento é tradicional-
mente apreciado pela comuni-
dade nipo-brasileira.

Registro, no Vale do Ribei-
ra, é das regiões onde mais se
cultiva o arroz desse tipo.
Destinado à produção de pra-
tos e doces tradicionais e co-
memorativos da cultura japo-
nesa, o Moti tem cor branco
leitosa, grãos mais curtos e
mais largos do que o produto
que se costuma encontrar,
mas a grande diferença está
no tipo especial de amido que
possui.

O Brasil é importador do
Moti e, pelo preço elevado que
atinge, viabiliza economica-
mente a cultura irrigada de ar-
roz em diversas regiões, em
especial a do Vale do Ribeira,
região carente em alternativas
agrícolas. A região de Regis-
tro é uma das que mais produz
o cereal, mas há em todo o
Estado outras áreas ligadas às
comunidades orientais que
também o cultivam.

 “Os problemas dos produ-
tores paulistas de arroz Moti
são a baixa produtividade das
antigas variedades que utiliza-
das. A sua maior parte chegou
ainda com os imigrantes”, diz
o agrônomo Luiz Antonio de
Campos Penteado, diretor do
Escritório de Desenvolvimen-
to Rural da Cati em Registro.

“Em um levantamento de
prioridades, a região acusou a
necessidade de ter uma varie-
dade de arroz Moti mais pro-
dutiva e adaptada às nossas

ba, São José dos Campos, Tau-
baté e no Núcleo de Produção
de Mudas do DSMM em São
Bento do Sapucaí.

Vantagens - O novo arroz
Moti, totalmente brasileiro, tem
diversas vantagens agronômi-
cas. Uma é o porte baixo, con-
tra a elevada altura das varie-
dades tradicionais, e possui pro-
dutividade cerca de três vezes
maior que os cultivares co-
muns. “Pelo seu porte, poderá
ser bem adubado sem o peri-
go de tombamento”, explica o
agrônomo Glênio de Campos.

“Daqui por diante, se po-
derá no início de cada ano,
quando os velhos imigrantes
se reunirem de forma simbó-
lica em torno do pilão de pe-
dra para prepararem o
oshogatsu não mais utilizar as
velhas variedades ou o arroz
importado. Poderão fazê-lo
com um arroz Moti  brasilei-
ro, de tecnologia nacional
desde a pesquisa à produção
de grãos, passando pela tec-
nologia de produção de se-
mentes e da extensão rural.
Com certeza, todos ficarão
mais orgulhosos com a nova
dádiva da terra que escolhe-
ram e os novos costumes que
ajudaram a cultivar”, finaliza
Armando Portas. (Fonte:
DSMM)

condições, visando ocupar cer-
ca de dois mil hectares de vár-
zeas úmidas com essa cultu-
ra”, acrescentou.

Levado o problema ao
DSMM, este passou a buscar
alternativas para o caso. “En-
contramos a solução na Esta-
ção Experimental de Itajaí da
Empresa de Pesquisa Agrope-
cuária e Extensão Rural de
Santa Catarina (Epagri): uma
nova variedade de arroz Moti
desenvolvida com a participa-
ção do pesquisador Richard
Elias Bacha”, afirma Arman-
do Portas, agrônomo e diretor
do DSMM. A nova variedade,

chamada SC 461, ainda não
tinha sido multiplicada comer-
cialmente.

Em um acerto institucional
entre a Epagri e o DSMM, este
último teve acesso a um lote
de sementes genéticas para
iniciar a multiplicação em par-
ceria com a Epagri.

O engenheiro agrônomo
Glênio de Campos, do Núcleo
de Produção de Sementes do
DSMM em Taubaté, vem con-
duzindo a introdução desse ar-
roz em São Paulo. Unidades
de produção e observação da
nova cultivar foram instaladas
em Registro, Pindamonhanga-

Porte baixo é uma das vantagens do novo arroz Moti

Famílias nikkeis poderão usar grãos nacioanis para preparo de moti

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Grão tem cor e textura diferentes

Dois grandes
centros consumi-
dores estão na
mira de exporta-
dores brasileiros
de carne bovina: o
Japão e os Esta-
dos Unidos. Ven-
cer as barreiras
que ainda impe-
dem os habitantes
dos dois países de
experimentar o
produto brasileiro
in natura foi um
dos desafios assu-
midos na última
terça-feira (10)
pelo economista
Roberto Giannetti,
ao tomar posse na
presidência da As-
sociação Brasilei-
ra das Indústrias
Exportadoras de Carnes
(Abiec), em substituição a
Marcus Vinicius Pratini de
Moraes.

Para isso, Giannetti defen-
de a expansão da produção
para as áreas do cerrado bra-
sileiro. Segundo ele, o Brasil,
maior exportador mundial de
carne, vende hoje para mais
de 150 países e vai manter a
política de diversificação de
mercados, que já vinha sendo
tocada por Pratini.

“Devemos continuar divul-
gando a nossa carne em paí-
ses da Ásia, do Oriente Mé-
dio, Leste Europeu e nos Es-
tados Unidos, que queremos
conquistar e tornar a nossa
marca Brazilian Beef produto
ainda mais reconhecido”, afir-
mou Giannetti.

Os exportadores brasileiros
de carne bovina aumentaram a
receita cambial em 7,71%, em
maio, sobre o mesmo mês do
ano passado, obtendo US$
478,07 milhões. O volume ven-
dido, entretanto, caiu 25,75%,
totalizando 266 mil toneladas.
No acumulado do ano, o volu-
me financeiro teve evolução
maior, com crescimento de
10,40% sobre igual período de
2007. Na mesma base de com-
paração, foram embarcados
20,27% menos produtos, totali-
zando 1,15 milhão de toneladas.

A projeção do setor é fe-
char o ano com 2 milhões de

toneladas, abaixo dos 2,5 mi-
lhões negociados em 2007.
Quanto ao movimento finan-
ceiro, a expectativa é atingir
US$ 5 bilhões contra os US$
4,5 bilhões obtidos no ano pas-
sado. Ao anunciar esses dados,
Giannetti justificou que a alta
do preço do produto no mer-
cado internacional contribuiu
para a elevação do ganho fi-
nanceiro. No entanto, há uma
oferta reprimida em razão do
embargo temporário europeu
em andamento desde janeiro.

“Tivemos uma queda ex-
pressiva, o que fez com que os
frigoríficos trabalhem hoje
com alguma ociosidade, e a
gente tem uma oferta menor
de carne no mercado, mas é
uma situação cíclica, e os ajus-
tes deverão vir no curto e mé-
dio prazos”, disse Giannetti. Ele
acredita que a questão do em-
bargo deverá ser solucionada
até o final deste ano.

Segundo o novo presidente
da Abiec, a demanda encolheu,
porque os preços estão mais
altos, e por causa do embargo
europeu à carne brasileira. Na
Europa, a questão não é de
preços e sim “de acesso” dos
consumidores, disse ele, em
referência ao embargo.
Giannetti destacou o empenho
na reconquista, “em breve”, do
mercado europeu e o trabalho
de rastreabilidade feito pelo
Brasil em seu rebanho.

MERCADO EXTERNO

Exportação de carne para o
Japão é prioridade para Abiec

DIVULGAÇÃO

Carnes nacionais vão para mais de 150 países

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e
Social (BNDES) pode partici-
par, por intermédio de sua sub-
sidiária BNDES Participações
(Bndespar), como acionista do
projeto de instalação de uma
fábrica japonesa de semicon-
dutores no Brasil. “O BNDES
pode não só financiar, como a
gente pode participar societa-
riamente da indústria de
semicondutor, por intermédio
do braço de participações [do
banco], que é a Bndespar”,
afirmou o chefe do Departa-
mento de Indústria Eletrônica
do banco, Maurício Neves.

Ele lembrou que já há algum
tempo a instituição tenta fo-
mentar operações no setor de
semicondutores no país. Em
dezembro do ano passado, foi
concedido pelo BNDES finan-
ciamento ao Centro de Exce-
lência em Tecnologia Eletrôni-
ca Avançada do Rio Grande do
Sul (Ceitec) e à União Brasi-
leira de Educação e Assistên-
cia da Pontifícia Universidade
Católica gaúcha (UBEA/
PUCRS) para o desenvolvi-
mento do primeiro chip para
equipamentos de transmissão
de sinais de TV Digital.

Os recursos não-reembol-
sáveis, no valor de R$ 14,6
milhões, foram oriundos do
Fundo Tecnológico do banco
(Funtec). O Ceitec está desen-
volvendo também, em parale-
lo, uma fábrica de semicondu-
tores que deverá entrar em
operação em meados de 2009.

No último dia 05 , na Bahia,
o ministro das Comunicações,
Hélio Costa, teria informado que

INVESTIMENTO

BNDES pode ser acionista de fábrica japonesa de semicondutores
ções como Japão e Alemanha,
por exemplo. “Ainda há um lon-
go caminho a percorrer”. Mes-
mo em relação ao chamado
BRIC, conjunto de nações em
desenvolvimento integrado por
Brasil, Rússia, Índia e China,
existe defasagem. A China, por
exemplo, tem um conjunto de
fábricas em implantação e ten-
ta aproveitar o tamanho do
mercado interno, “que é rele-
vante para a indústria eletrôni-
ca”, para desenvolver a parte
de semicondutores.

Em relação à Índia, o che-
fe de departamento do
BNDES revelou que a estra-
tégia é focada mais na parte
de projeto. Ou seja, os india-
nos desenvolvem mais empre-
sas de “designs” de semicon-
dutores do que fábricas. “Na
parte de design, eles estão
muito avançados. Em fábrica,
eu diria que o Brasil talvez es-
teja um pouco à frente, dado
que a gente tem um centro de
referência, que é o Ceitec”.

o BNDES poderá financiar até
100% do projeto da fábrica ja-
ponesa, estimado em cerca de
US$ 700 milhões. A construção
de uma planta de chips funcio-
naria como uma contrapartida,
aceita pelo Japão, quando o Bra-
sil optou pelo padrão japonês
para a TV Digital.

Dentro de duas semanas,
uma equipe do ministério vai
ao Japão para discutir a TV
Digital. A delegação reforça-
rá a mensagem de que o
BNDES poderá ser parceiro
no projeto da fábrica de semi-
condutores, frisou Maurício
Neves.

Ele explicou que o valor dos
projetos da indústria de
semicondutor varia de acordo
com a tecnologia usada e o
modelo de negócios. Afirmou
também que o custo do empre-
endimento não preocupa o ban-

co. “A nossa preo-
cupação não é exa-
tamente com o va-
lor. Com uma boa
empresa do seg-
mento de semicon-
dutores, uma boa
estratégia e um
bom plano de negó-
cios, o banco vai
apoiar, financiando
e participando soci-
etariamente, con-
forme o caso”.

Valores - Depen-
dendo do projeto, o
valor pode ser
maior ou menor.
Maurício Neves
analisou que US$
700 milhões é um

valor médio para projetos des-
sa área, que não representa o
“estado da arte”, uma vez que
equivale ao de uma planta de
semicondutores com tecnolo-
gia de processo que não é con-
siderada uma tecnologia de
ponta.

Não está descartado tam-
bém que o BNDES possa par-
ticipar do capital com uma par-
te minoritária e financiar o res-
tante. Maurício Neves adver-
tiu, contudo, que a composição
vai depender do valor da ope-
ração. E acrescentou que “as
empresas que quiserem vir
[para o Brasil], sejam japone-
sas ou não, serão muito bem
tratadas e terão prioridade na
análise de projetos por parte do
BNDES”.

Ele admitiu que o Brasil está
atrasado na área de semicon-
dutores, em comparação a na-

Idéia é instalar produção no segundo semestre

DIVULGAÇÃO
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ARTES 1
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Palácio do Horto oferece
oficinas de técnicas japonesas

ARTES 2

Workshop no Museu da Casa
Brasileira ensina tradição

Lucas Isawa realizará um
workshop, no Museu da Casa
Brasileira (MCB), sobre a con-
fecção de luminárias-escultu-
ras em forma de peixe que in-
tegram a exposição Um novo
cardume, em cartaz no Museu
desde o dia 28 de maio. Serão
ministradas duas aulas, hoje
(14) e no dia 28 de junho, das
14h às 18h. As inscrições são
gratuitas e devem ser feitas
pelo telefone (11) 3032-2499.
Para o curso do dia 28/6 as
inscrições devem ser feitas
entre os dias 6 e 26/6.

A atividade é voltada para
crianças de 7 a 14 anos e os
participantes ganharão uma
camiseta e a luminária constru-
ída no workshop. A exposição
Um novo cardume traz luminá-
rias-esculturas de Lucas Isawa,
criadas a partir da tradição
koinobori, quando uma carpa
colorida de tecido ou papel tre-
mula contra o céu e parece
nadar contra a correnteza.

Exposição – As luminárias-
esculturas de Lucas Isawa,
artista que transita com fluên-
cia pelas diversas manifesta-

ções das artes visuais, com-
põem a mostra “Um novo car-
dume”, em cartaz no Museu
da Casa Brasileira, da Secre-
taria de Estado da Cultura, com
curadoria de Marcelo Suzuki.
Criadas a partir da tradição
koinobori, quando uma carpa
colorida de tecido ou papel tre-
mula contra o céu e parece
nadar contra a correnteza, a
mostra oferece a rara oportu-
nidade de admirá-las agrupa-
das, o que gera uma percep-
ção de conjunto incomum e
surpreendente. Com a mostra
“Um novo cardume”, o MCB
se integra às comemorações
oficiais do Centenário da Imi-
gração Japonesa. A mostra
permanece aberta ao público
até 6 de julho.

EXPOSIÇÃO: “UM NOVO CARDUME”
VISITAÇÃO: ATÉ 6 DE JULHO, DE TERÇA

A DOMINGO, DAS 10H ÀS 18H

SITE: WWW.MCB.SP.GOV.BR

ONDE: MUSEU DA CASA BRASILEIRA

(AV. FARIA LIMA, 2705)
TEL.: 11/3032-3727
INGRESSO: R$ 4,00 - ESTUDANTES: R$
2,00  DOMINGO GRATUITO

WORKSHOPS: DIAS 14 E 28 DE JUNHO

Luminárias foram produzidas a partir da tradição do koinobori

DIVULGAÇÃO

OPalácio do Horto, re-
sidência de verão do
Governo do Estado de

São Paulo, dá continuidade hoje
(14) à temporada de oficinas
de pintura para crianças, en-
contros com artistas e técnicas
japonesas. A ação faz parte do
calendário estadual de come-
moração do centenário da imi-
gração japonesa para o Brasil.
As inscrições para as oficinas
e palestras são gratuitas.

Os visitantes também po-
dem aproveitar para conhecer,
nos diversos ambientes do Pa-
lácio, a coleção de pinturas e
objeto de louçaria que perten-
cem ao Acervo dos Palácios
do Governo.

O Palácio de Verão, como
é conhecido pela população,
está incrustado na maior flo-
resta nativa em área urbana do
mundo, no Parque do Horto
Florestal. Pelos seus sete mil
hectares passeiam livremente,
diversas espécies de animais,
como macacos, tucano, capi-
varas, gambá, socó, garça,
tico-tico, serelepe e martim
pescador.

PALÁCIO DO HORTO
LOCAL: RUA DO HORTO, 931 –
HORTO FLORESTAL

INFORMAÇÕES: (11) 2193-8282
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DAS

10 H, ÀS 14 H, SEMPRE EM HORAS CHEIAS

TODAS AS VISITAS SÃO ACOMPANHADAS

POR EDUCADORES

ENTRADA FRANCA

AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS

VISITA AOS AMBIENTES DO PALÁCIO COM

ENTRADA FRANCA. NOS DIAS DE OCUPAÇÃO

POR HOSPEDES OFICIAIS A ÁREA DE

VISITAÇÃO É RESTRITA.
INSCRIÇÕES GRATUITAS PARA AS OFICINAS

E PALESTRAS, COM ENTREGA DE

CERTIFICADOS.
FONE: 21938282 OU PELO

SITE: MONITORIA@SP.GOV.BR

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE JUNHO

HOJE (14/06) – 11h às 13h – Ikebana  Sanguetsu – A
arte em arranjo floral: professora Edelweiss Souza – Fun-
dação Mokiti Okada, 30 vagas

Dia  21 de junho - sábado – Oficina de Técnica Japonesa
11h às 13h – Ikebana Sanguetsu  – A arte em arranjo
floral, Profª. Edelweiss Souza – Fundação Mokiti Okada, 30
vagas

Dia  28 de junho - sábado – 11h – Encontro com Artista –
Caciporé Torres
Palestra: A Escultura Moderna

Na programação de hoje (14), técnicas sobre ikebana serão repassadas aos interessados

DIVULGAÇÃO

A Fundação Mokiti
Okada lança amanhã
(15) o livro “Energia
Vital vai à Mesa- Su-
gestões Saudáveis”
com 100 receitas ba-
seadas na alimentação
natural, orgânica e
com energia vital. O
lançamento acontece-
rá no Solo Sagrado de
Guarapiranga, em
Parelheiros-SP, e tem
propósito de auxiliar as
pessoas a praticarem
a alimentação pregada
por Mokiti Okada.

Nele o leitor encontrará
sugestões de receitas para se-
rem usadas na merenda das
crianças, nas cantinas escola-
res, em festas e no dia-a-dia.

O livro conta com alguns
diferenciais, tais como: uma
tabela indicativa de produtos
da estação, a pirâmide dos ali-
mentos e o guia fácil para
nortear as escolhas dos ali-
mentos com energia vital e or-
gânicos.

Também existem orienta-
ções sobre a importância da
atividade física e da prática de
um conceito japonês, o
“mottainai”. E ainda, dicas de
culinária natural, dicas de higi-
ene da cozinha e de utensílios.

A nutricionista e diretora da

VP Consultoria Nutricional,
Dra. Valéria Paschoal, é a res-
ponsável pela apresentação.
Segundo ela, “Neste sentido,
este livro enriquecerá nutrici-
onalmente a vida de todas as
pessoas que aplicarem em seu
dia-a-dia as saborosas recei-
tas preparadas com muita
energia.”

O grupo de alimentação
natural da Fundação Mokiti
Okada é o responsável pela
elaboração e teste da receitas.
Até o dia 25 de junho, os inte-
ressados podem adquirir o li-
vro com valor promocional de
R$ 25,00. Após essa data, o
valor será de R$ 30,00.

O livro está disponível na
loja virtual do site: www.fmo.
org.br  ou pelo 0800-174511.

ALIMENTOS ORGÂNICOS

Fundação Mokiti Okada lança
obra com 100 receitas

Obra traz sugestões para todos os paladares

DIVULGAÇÃO

No ano em que se come-
mora os 120 anos da criação
oficial da Hospedaria do Imi-
grante, a Imprensa Oficial do
Estado de São Paulo une-se ao
Memorial do Imigrante na pu-
blicação de livro com a histó-
ria da hospedaria, primeira aco-
lhida daqueles que cruzaram o
oceano em busca de melhores
condições de vida e de quem
o Brasil herdou sobrenomes,
sotaques, costumes e comidas.
Organizado pela historiadora
Soraya Moura, com pesquisa
e textos de Odair da Cruz
Paiva e Marcelo Cintra de
Souza, “Memorial do Imigran-
te – A imigração no Estado de
São Paulo” será lançado ama-
nhã (15), no Memorial do Imi-
grante (Rua Visconde de
Parnaíba, 1316, Mooca, Tel.
2692-1866), em São Paulo.

O livro faz um panorama da
imigração e conta desde a
odisséia das emigrações à che-
gada em São Paulo, passando
pelo Porto de Santos e pela tra-
vessia da Serra do Mar, quan-
do muitos se assustavam com
tamanha exuberância e, rece-
osos de não haver cidade de-
pois da mata, se atiravam do
trem na tentativa de retornar
a Santos. Resgata, também,
parte dos registros das inúme-
ras histórias guardadas em seu
acervo, que se transformam
numa grande viagem pela his-
tória da imigração para São
Paulo.

“Muito se fala sobre imigra-
ção de uma forma geral, mas
até agora não havia nenhum
registro que contasse a histó-
ria da Hospedaria do Imigran-
te e mostrasse o que ela signi-
ficou nesse movimento migra-
tório. Nesse livro, resgatamos
tudo o que diz respeito ao pré-
dio e às mudanças ao longo dos
anos e aproveitamos para di-
vulgar o acervo do Memorial,
já que toda a pesquisa foi feita
lá”, comenta Soraya Moura.

Amplamente ilustrado, Me-
morial do Imigrante – A imi-
gração no Estado de São Pau-
lo  apresenta o contexto histó-

rico da Europa em crise e do
Brasil em plena expansão e
sem mão de obra. Aponta de-
talhes do prédio e da rotina;
trata sobre os regulamentos
internos; mostra a preocupa-
ção com a saúde dos imigran-
tes - instalação de serviços
médicos, postos de enferma-
gem e centros de vacinação;
apresenta como eram feitos os
contratos de trabalho, os locais
para onde esses imigrantes iam
e o trabalho desenvolvido lá.

Conta, ainda, as dificulda-
des enfrentadas nas viagens,
quando eram embarcados nas
terceiras classes dos navios e
vinham instalados nos escuros,
úmidos e pouco ventilados po-
rões, sufocados pela
superlotação e pelas precári-
as condições que muito favo-
reciam a proliferação de do-
enças. Vencida essa primeira
etapa, sofriam, ainda, precon-
ceitos e dificuldades financei-
ras na nova terra.

Ao final do livro, uma linha
cronológica com os principais
fatos referentes à imigração e
à Hospedaria do Imigrante, de
1850 a 1998, orienta os leito-
res interessados em conhecer
mais sobre a história da imi-
gração para o Brasil e enten-
der como São Paulo se tornou
essa Babel.

HISTÓRIA

Memorial do Imigrante lança
livro sobre hospedaria

Hospedaria dos imigrantes

Livro retrata dificuldades

FOTOS: DIVULGAÇÃO

O Gueinosai, festival tradi-
cional que une música e dan-
ça folclórica japonesa, prome-
te ficar na história. Reconhe-
cido como um dos grandes
marcos culturais da comunida-
de nipo-brasileira, o evento faz
parte das comemorações ofi-
ciais do Centenário paulistano
e está marcado para amanhã
(15), no Palácio de Conven-
ções do Anhembi, com pro-
messa de bom público.

No total, serão 600 artistas
escolhidos a dedo pela comis-
são de Dança e Música Fol-
clórica do Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social).
Quanto ao público, a expecta-
tiva é que mais de duas mil
pessoas assistam às apresen-
tações.

De acordo com os organi-
zadores, as atrações deste ano
serão mais que especiais. Por
lá estão confirmadas atrações
de minyo (música folclórica),
buyo (dança clássica), kotô
(cítara japonesa), shamisen
(banjo tocado com plectro),
shigin (narrativa poética),
rokyoku (teatro de varieda-
des), além de bailado. “Com
toda a certeza será um evento
diferenciado. Mudamos um
pouco o formato para poder ter
uma programação dinâmica
durante todo o dia”, afirma o
presidente da comissão, André
Korosue.

Os trabalhos foram inten-
sos para a concretização do
evento. Segundo Korosue, a

preparação começou no ano
passado, incluindo planeja-
mento e seletivas individuais
e em grupo. “Só vamos des-
cansar após o evento. Mas es-
peramos realmente que o
Gueinosai fique na história”,
confirma Korosue, apostando
na diversidade do público.
“Nos anos anteriores tínha-
mos uma freqüência maior de
nikkeis. Como a Semana Cul-
tural será aberta a todos e
com entrada gratuita, o públi-
co será diferente. Acredita-
mos que muitos não-descen-
dentes se interessarão pelas
danças e músicas folclóricas
japonesas. É essa nossa in-
tenção.”

Além dos nikkeis que se
apresentarão, a comissão pre-
parou também algumas sur-
presas ao público. Dentre elas,
estão confirmadas as apresen-
tações do Hibiki Family - for-
mado pelos irmãos Akito e
Kazuma, brasileiros descen-
dentes da terceira geração de
japoneses e que apresentam
espetáculos de teatro, música
e dança; além da cantora ja-
ponesa Mariko Nakahira.

43º FESTIVAL DE MÚSICA E
DANÇA FOLCLÓRICA
JAPONESA - GUEINOSAI
DIA 15 DE JUNHO DE 2008 (DOMINGO),
DAS 9 HORAS ÀS 20H30
LOCAL: PALÁCIO DAS CONVENÇÕES DO

ANHEMBI - AVENIDA OLAVO FONTOURA,
1209 (PRÓXIMO AO METRÔ TIETÊ) - SP
INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755
ENTRADA GRATUITA

DANÇA

Gueinosai do Centenário
promete ser ‘inesquecível’

Tradição em cima do palco promete atrair milhares de pessoas

DIVULGAÇÃO
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EXPOSIÇÃO 1

Shopping D homenageia Centenário
com bonecas japonesas

Diante tantas possibilida-
des para homenagear
cem anos de história

dos “japoneses” brasileiros, o
Shopping D optou por reunir
numa mesma exposição alguns
dos elementos mais tradicionais
do Japão: a cerejeira, o torii e
bonecas originárias em diver-
sas épocas e  regiões do país -
algumas, raríssimas.

A mostra, que permanece
aberta ao público até 29 de ju-
nho, é uma homenagem ao
Centenário da Imigração japo-
nesa no Brasil e “a todos os
brasileiros, que souberam -
também à custa de muito es-
forço - receber os isseis,
entendê-los e integrá-los à rica
miscelânea étnica e cultural do
Brasil”.

Num cenário de piso ver-
melho, aberto pelo torii e
sequenciado por uma cerejei-
ra, estão expostas 12 bonecas
representando os tipos mais
tradicionais da cultura japone-
sa (hakata, nihon nigyo, maiko,
gueixa, saga, kyo, gosho e
ningyoo).

O torii da exposição do
Shopping D é uma réplica
do portão sagrado de Otorii
– o mais conhecido dos
toriis – e o portão de entra-
da do Santuário de
Itsukushima.

Já as bonecas, além de
brinquedos infantis, repre-
sentam também símbolos
da história e costumes do
país. Começaram a ser
usadas no teatro nô no ano
45 d.c, em homenagem aos
atores e personagens de
maior destaque. O mesmo
ocorreu com o teatro
Kabuki, quando bonecas
foram criadas com os mí-
nimos detalhes de vesti-
menta e maquiagem.

Inicialmente, eram muito
simples, moldadas em pa-
lha ou papel e serviam para
afastar epidemias e serem
colocadas nas fronteiras
das antigas aldeias.

Durante o fechamento do
país para o mundo, no período
Edo (1603-1868),  quando o
Japão desenvolveu uma cultu-
ra própria, as bonecas eram
vistas como amuleto para afas-
tar pragas de plantações ou
garantir um bom parto. Foi

então que surgiram as karakuri,
bonecas que tocavam instru-
mentos e dançavam através de
um sistema simples de cordas
retorcidas, roldanas e fios.

Evoluindo, passaram a ser
feitas de madeira, cerâmica,
mármore e argila até torna-
rem-se mais sofisticadas,  ten-
do cabelos, belos quimonos e
pele de porcelana.

Características – Cada re-
gião do Japão tem seus tipos
específicos. A mais famosa e
antiga produtora de bonecas é
a região de Kyoto, onde inclu-
sive no século 18 um artesão
criou um boneco Kamo, feito
de madeira, para ser vendido
como souvenir. Em Kyoto,
existem ainda muitas bonecas
famosas pelos trajes suntuo-
sos.

Já em Fukuoka, fabricam-
se há mais de um século as
bonecas Hakata, moldadas em
argila e caracterizadas pelos
traços finos, detalhes e cores
usadas.

Existem também os bone-
cos Gosho - figuras de bebês
homens roliços, de pele muito
clara, cabeça grande - que
carregam um peixe. Antiga-
mente eram dados pelo impe-

rador japonês para os lordes
que contribuíam com o gover-
no e acabaram se tornando
símbolo de status. Hoje, as fa-
mílias que recebem elevada
importância em dinheiro agra-
decem com um gosho.

A perfeição da confecção
das bonecas levou ao uso de
perucas feitas com fios de ca-
belo humano e à indumentária
extremamente rica em deta-
lhes.

A maioria é feita em por-
celana e a cor dos olhos pode
variar entre mais de 30 tonali-
dades. A palidez do rosto e o
brilho da tez devem-se ao
gofun (tinta de conchas da os-
tra trituradas, misturadas com
uma pasta de arroz e com
nikawa - liquido à base de os-
sos e peles de animais.

EXPOSIÇÃO BONECAS
JAPONESAS E SUAS
HISTÓRIAS
SHOPPING D (AV. CRUZEIRO DO SUL,
1.100 – PRÓXIMO ÀS ESTAÇÕES TIETÊ E
ARMÊNIA DO METRÔ)
QUANDO: ATÉ 29 DE JUNHO. DE 2ª A

SÁBADO, DAS 10 ÀS 22H. DOMINGOS E

FERIADOS, DAS 12 ÀS 20H

ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/4506-6000
OU WWW.SHOPPINGD.COM.BRBonecas representam histórias

O torii da exposição do Shopping D é uma réplica do portão sagrado de Otorii

DIVULGAÇÃO

EXPOSIÇÃO 2

Museu da Câmara apresenta
exposição com nipo-brasileiros

O Museu da Câmara dos
Deputados inaugurou no últi-
mo dia 9 a exposição “Bandei-
ra branca na terra roxa”. Com
trabalhos de artistas nipo-bra-
sileiros, a exposição na galeria
da Presidência da Câmara
(Gabinete de Arte) celebra o
centenário da imigração japo-
nesa para o Brasil. A mostra,
que vai até 30 de agosto, apre-
senta 16 telas e uma escultura
de dez artistas consagrados,
tais como Tomie Otake - a
dama da pintura no Brasil -,
Yutaka Toyota, Tikashi Fuku-
shima, Kenji Fukuda e Manabu
Mabe - pioneiro do abstracio-
nismo no Brasil.

Segundo o curador da ex-
posição, Afrísio Vieira Lima,
“Bandeira branca na terra
roxa” faz referência à bandei-
ra nacional do Japão, onde o
branco predomina, e à bandei-

ra universal da paz, por causa
das guerras que atingiram du-
ramente aquele país e leva-
ram milhares de famílias ja-
ponesas buscar uma oportu-
nidade no Brasil. “Foi fincada,
então, a bandeira branca do
sol nascente sobre a terra
roxa do oeste paulista”, expli-
ca Vieira.

O marco do início da imi-
gração japonesa é 18 de junho
de 1908, quando aportou no
porto de Santos (SP) o navio
Kasato Maru trazendo 165 fa-
mílias. Com a Primeira Guer-
ra Mundial (1914-1918), o Bra-
sil tornou-se um dos poucos pa-
íses no mundo a aceitar a imi-
gração japonesa. Pesquisas
demonstram que, entre 1917 e
1940, chegaram 164 mil nipô-
nicos em terras brasileiras, di-
rigindo-se 75% deles para São
Paulo.

O Metrô de São Paulo
abriu nesta terça-feira (10),
mostras de objetos e exposi-
ções fotográficas sobre o Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil, marcada pela che-
gada do navio “Kasato Maru”
ao porto de Santos, trazendo
os primeiros imigrantes. As
comemorações no Metrô in-
cluem mostras de fotos e ob-
jetos de arte de autores con-
sagrados como Manabu Mabe,
Akinori Nakatani, Alzira
Cattony entre outros.

Além das mostras e expo-
sições, o programa Ação Cul-
tural do Metrô deste mês con-
tará com apresentações de
música, danças, taikô (tambor

japonês) e oficinas de origami
(dobraduras de papel) nas es-
tações Sé, Tatuapé, Liberda-
de, Imigrantes e Santa Cecí-
lia.

As mostras e apresenta-
ções do Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Metrô con-
tam com apoio do Consulado
Geral do Japão, Editora Abril
(estações Sé, Liberdade e Clí-
nicas), Editora Devir (estação
Ana Rosa), Jornal São Paulo
Shimbun (estação Vila Mada-
lena), Editora JBC (estação
São Bento), MOA Internacio-
nal do Brasil (estação Repú-
blica) e Associação para Co-
memoração do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.

CENTENÁRIO

Metrô abre exposições e
eventos alusivos aos 100 anos

A designer Celma Akemi
Aikawa também quer contri-
buir com as comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil. Para isso, bus-
ca espaço para expor suas cri-
ações, um chaveiro e um botton
feitos especialmente para o
Centenário, na Semana Cultu-
ral, que acontece de 14 a 22
de junho. A idéia é expor as
lembranças em consignação e
doar o lucro a quatro entida-
des beneficentes (Kodomo-
No-Sono, Ikoi-No-Sono, Kibô-
No-Iê e Yassuragui Home),

que já foram contempladas
pela artista com a cessão dos
desenhos. A designer já tem 4
mil peças produzidas. “Ao ela-
borar as peças, minha intenção
não foi a de fazer uma cópia do
logo da associação [Associação
para Comemoração do Cente-
nário da Imigração Japonesa no
Brasil], a qual solicitei autoriza-
ção. Tentei apenas fazer algo
estilizado”, conta Celma, que
tem peças expostas no Museu
Nacional Art Center em Tó-
quio. Informações pelo tel.: 11/
3453-3320 ou 9431-4819

SEMANA CULTURAL

Designer busca espaço para
expor peças exclusivas

A Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo (Osesp)
traz ao Brasil o regente ja-
ponês Eiji Oue, apresentan-
do-se pela primeira vez com
a Osesp entre os dias 18 e
21 de junho na Sala São Pau-
lo. A atividade integra o even-
to “Concertos Osesp em co-
memoração ao centenário da
imigração japonesa no Bra-
sil”.

Eiji Oue é regente titular
da Filarmônica da Rádio
NDR (Hannover) desde a
temporada 1998-99. Em maio
de 2003 assumiu o posto de

regente titular e diretor mu-
sical da Filarmônica de Osa-
ka.

Em novembro de 2005 foi
agraciado com o Prêmio
Prätorius, da região de
Niedersachsen (Alemanha),
por suas conquistas como
rege.

A SAGRAÇÃO DA PRIMAVERA

QUANDO: DIAS 18, 19 E 20 DE JUNHO,
ÀS 21H. DIA 21 DE JUNHO, ÀS 16H30
ONDE: SALA SÃO PAULO - PRAÇA

JÚLIO PRESTES S/Nº
INGRESSOS: DE R$ 28,00 A R$ 98,00
INGRESSO RÁPIDO: (11) 4003-1212

MÚSICA

Osesp promove concerto sob
regência de Eiji Oue
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CRISANTEMÚSICA

Temas musicais de National Kid
inspiram Mario Manga

Dando continuidade ao
projeto Crisantemúsi-
ca!, o Centro Cultural

Banco do Brasil apresenta nes-
ta terça-feira (17), espetáculo
com Luis Afonso Montanha
(clarineta) e Mário Manga
(guitarra) e o Quarteto Aydar.
A música contemporânea ja-
ponesa de autores como
Tokuhide Niimi e Joji Yuasa
será o destaque da apresenta-
ção do clarinetista Luis Afon-
so Montanha. E, na segunda
parte, o destaque é a influên-
cia da cultura pop do Japão
através de National Kid - o
primeiro herói japonês entre a
garotada, que inspirou Mário
Manga a compor a inédita ‘Va-
riações Massao Hata’.

“Lembro que no
recreio estava todo
mundo voando, de
braços abertos como
o National Kid. E eu
boiando, porque tinha
perdido o primeiro
episódio, um dia an-
tes. Depois assisti
todos e me tornei
fã”, comenta Man-
ga. Criado a partir
dos mangás do dese-
nhista Daiji Kazumine, o seri-
ado estreou no Brasil em 1964.
Como uma espécie de
Superman, o professor Massao
Hata se trasformava em
National Kid.

Além da música de abertu-
ra, para cada momento o seri-
ado tinha um tema. E foi so-
bre estes temas que Manga
compôs os movimentos de
‘Variações Massao Hata’, que
será apresentada pelo Quarte-
to Aydar: Márcia Fukuda

Uhlemann (violino 1), Heitor
Fujinami (violino 2), Marcos
Fukuda (viola) e Ricardo
Fukuda (cello). Mário Manga
tocará guitarra em uma das
Variações e deve comentar
com o público sobre a série e
personagens marcantes como
os Incas Venusianos e os Se-
res Abissais.

Termo criado pelo curador
do evento, o músico Arrigo
Barnabé, Crisantemúsica! foi
inspirado no Crisântemo, que

significa flor de ouro, e que por
lembrar o sol nascente se tor-
nou um dos símbolos do Japão,
e também pela poesia de
Haroldo de Campos, que em
seu livro Crisantempo (1988)
reverencia a literatura global
trafegando por universos dis-
tintos da tradição poética do
ocidente e oriente, reunindo
peças inspiradas em viagens,
inclusive ao Japão.

Crisantemúsica! é também
uma homenagem do Centro
Cultural Banco do Brasil nes-
tes 100 anos de imigração ja-
ponesa. “Celebrar essa data
numa cidade multiétnica como
São Paulo não é apenas parti-
cipar do calendário comemo-

rativo do centenário, mas prin-
cipalmente ressaltar a impor-
tante contribuição cultural dos
japoneses na formação da cul-
tura nacional”, reforça Marce-
lo Mendonça, diretor do
CCBB.

CENTRO CULTURAL
BANCO DO BRASIL
RUA ÁLVARES PENTEADO, 112 -
CENTRO - SÃO PAULO

QUANDO: DIA 17, EM DUAS SESSÕES: ÀS

13 E ÀS 19H30
INFORMAÇÕES:
(11) 3113-3651 / 3113-3652
WWW.BB.COM.BR/CULTURA

CAPACIDADE: 125 LUGARES

INGRESSOS:
R$ 6,00 E R$ 3,00 (MEIA-ENTRADA)

Espetáculo serve de base para apresentação de clarineta

FOTOS: DIVULGAÇÃO

ESPETÁCULO

Célio Amino apresenta “Além
da Mágica” no Teatro Alfa

O mágico e ator Célio
Amino une artes cênicas e
mágica na apresentação tea-
tral “Além da Mágica”, mon-
tagem destinada a toda a fa-
mília, que tem apoio da
ACCIJB (Associação para
Comemoração do Centenário
da Imigração no Brasil) e é
uma realização do grupo Ocul-
to do Aparente, com supervi-
são de dramaturgia de Fran-
cisco Medeiros e Matheus
Parizi e direção mágica de Ri-
cardo Malerbi.

O espetáculo conta a his-
tória de um mágico que relem-
bra o início de sua trajetória no
mundo do ilusionismo no Japão.
Enquanto revive como crian-
ça os encontros com seus mes-
tres, ele realiza os primeiros
números de mágica que
aprendeu.

Baseada na vida e ensina-

mento de Shunryu Suzuki
(1905-1971), monge zen japo-
nês, a peça pretende resgatar
conceitos fundamentais para
entender a alma japonesa
como o shoshoku (sentimento
que se tem quando se recebe
uma carta de casa), shoshin
(mente de principiante) e onko
chishin (estudar o passado
para saber ver o presente).

ALÉM DA MÁGICA, COM
CÉLIO AMINO
LOCAL: TEATRO ALFA - RUA BENTO

BRANCO DE ANDRADE, 722, SANTO

AMARO

SÁBADOS, ÀS 20H - CAPACIDADE: 200
LUGARES

TEMPORADA: ATÉ O DIA 28 DE JUNHO

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: LIVRE

PREÇOS: R$ 30,00 (INTEIRA), R$ 15,00
(ESTUDANTES, IDOSOS E CLASSE ARTÍSTICA)
BILHETERIA:
11 5693-4000 OU 0300 789 3377

Nikkei une artes cênicas com números de mágica

DIVULGAÇÃO
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CENTENÁRIO 1

Projeto Origami será lançado em
São Paulo nesta terça-feira (17)

Colaboradores desta seção: Rogério Taira, Leandro Naoki,
Laiz Hiromi Fuzinaga e  Giuliano Di Sevo Fernandes.

Contato:
contato@jplanet.com.br

Há cerca de duas semanas
resolvi criar coragem e reler
toda a minha coleção de Sa-
murai X.

Fiz isso também com
Vagabond.

Depois que comecei a ler,
foi como se alguns anos vol-
tassem, que a era de ouro dos
animês e mangás estivesse
novamente nos dias de hoje!
Ok, ok... Sem idéias mirabo-
lantes. Mas é fato que mangás
bons dificilmente vão perder o
brilho.

Grandes publicações como
Samurai X, Yu Yu Hakusho, por
um bom tempo terão seu canti-
nho garantido nos armários ou
na memória dos leitores. Por
mais que os novos mangás e
animês consigam um total de
público no Brasil jamais sonha-
do por publicações de 98, 99
ou 2000, as relíquias do mangá
e do animê sempre serão fonte
de inspiração aos novos aman-
tes da Japop. O mesmo serve
para grandes séries como

Jiraya, Changeman, ou até
National Kid.

Mas como a vinda de no-
vos títulos para o Brasil cres-
ce a cada dia, nossos heróis
do passado sempre estarão
correndo um risco.

A exibição de animês tan-
to pelas emissoras de canal
aberto quanto de televisão
por assinatura atinge um pú-

blico enorme, que em uma
boa parcela é composta por
crianças de 10 a 12 anos.
Este novo público que acaba
de chegar ao mundo das ani-
mações e desenhos japone-
ses não conheceu as séries
que iniciaram o “AnimeBoom”
aqui no Brasil.

Talvez o que precisamos
para manter as grandes

obras ainda vivas seja um
FlashBack, mostrando a re-
volução da animação. Com
certeza os pimpolhos sairão
emocionados e inspirados!

Creio que assim conse
guiremos manter saudáveis
todos aqueles “gibizinhos ao
cont rár io ”  e  desenhos
animados que nos proporci-
onaram tamanha felicidade.

Famosa por sua criativida-
de, a tão conhecida empresa
japonesa Nintendo, irá lançar
no dia 31 de julho um novo
game para o portátil Nintendo
DS chamado Konichiwa
Akachan (traduzindo: Olá:
bebê!).

O jogo, talvez uma versão
modernizada dos antigos
Tamagochi (lembram?), leva o

mais novo pai (ou mãe) à cui-
dar de um recém nascido. Toda
atenção é necessária, desde
a escolha do nome até a troca
de fraldas e do banho do garo-
tinho.

O jogador poderá interagir
com o bebê tanto com a cane-
ta quanto com o microfone,
tentando deixá-lo o mais feliz
possível.

Às vésperas do tão espe-
rado Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil, a revista
História Viva, da editora
Duetto, publicou uma série de
três edições especiais sobre
o tema do imigrantes.

A coleção aborda a saga

dos imigrantes japoneses no
Brasil e o percurso dos últimos
500 anos de história do país
do Sol Nascente.

As revistas podem ser ad-
quiridas pelo site da própria
editora: www2.uol.com.br/
historiaviva

A História do Sol Nascente

Bebês nas telas da
NintendoNossos queridos heróis Por  Giuliano Di  Sevo

giudisevo@terra.com.br

INTERCÂMBIO

Presidente da JCI Japão visita São Paulo e Rio de Janeiro

Já apresentado com suces-
so no Japão e em Brasília,
o Projeto Origami do Cen-

tenário chega a São Paulo. O
lançamento na capital paulista
acontece na próxima terça-fei-
ra (17), às 15hs, na sede do Ins-
tituto Tomie Ohtake.

Sustentado por atividades
que envolvem educação, cultu-
ra e a arte do origami como
fonte de renda, o Projeto Ori-
gami do Centenário visa estrei-
tar ainda mais a já consolidada
amizade existente entre o Bra-
sil e o Japão e convidar a todos
a participarem da construção do
Painel “Sonho Brasileiro”, que
será formado por 500 mil ori-
gamis. Em cada origami será
escrito um desejo e, juntos, eles
formarão um enorme painel
com meio milhão de pedidos
Este painel, depois de pronto -
o que está previsto para novem-
bro deste ano -, ficará perma-
nentemente instalado no Con-
gresso Nacional, em Brasília.

Única ação prevista para a
celebração do centenário da
imigração japonesa a ser pro-

Acordo – Para o lançamento
em São Paulo, o Movimento
reservou um importante anún-
cio - a assinatura de um acor-
do de cooperação com a Pre-
feitura de São Paulo para via-
bilizar junto às escolas munici-
pais da cidade uma das bases
do movimento - levar a arte e
todo o potencial educacional do
origami para as crianças da
rede pública de ensino. O pre-
feito Gilberto Kassab estará no
evento para selar a parceria.

Também são esperados no
evento da artista plástica
Tomie Ohtake; do vice-gover-
nador paulista, Alberto
Goldman; e do deputado fede-
ral William Woo, coordenador
geral e idealizador do Movi-
mento Origami do Centenário

LANÇAMENTO DO PROJETO
ORIGAMI DO CENTENÁRIO
EM SÃO PAULO
QUANDO: 17 DE JUNHO (TERÇA-FEIRA),
15H

ONDE: INSTITUTO TOMIE OHTAKE (AV.
FARIA LIMA, 201 – ENTRADA PELA RUA

LATERAL PELA RUA COROPÉS - PINHEIROS)

movido pelos três poderes –
Executivo, Judiciário e Legis-
lativo, o Projeto é uma iniciati-
va do Movimento Origami do
Centenário, administrado pelo
Instituto Paulo Kobayashi, em
conjunto com a JCI – Junior
Chamber International Brasil –
Japão e o Congresso Nacio-
nal. O Movimento está sob a
coordenação geral do deputa-
do federal William Woo e já
conta com o apoio de diversas
entidades e empresas, dos se-

tores público e privado.  O Pro-
jeto “Origami do Centenário”
foi lançado no Japão agora em
abril, durante evento comemo-
rativo do centenário, realizado
em Tokyo e reuniu mais de 400
pessoas. O mesmo sucesso de
público se repetiu na semana
passada, dia 4, em Brasília,
onde mais de 500 pessoas
lotaram o auditório Nereu Ra-
mos, no Senado, para o lança-
mento do Projeto Origami do
Centenário na capital do país.

Lançamento do Projeto Origami em Brasília

CACAU YOSHIDA

O aeroporto de Congonhas
será palco do “momento mu-
sical – em comemoração do
centenário da imigração japo-
nesa”. Nesta edição, Miriam
Sumie Saito faz uma apresen-
tação musical de kotô (instru-
mento tradicional japonês, co-
nhecido como harpa japone-
sa).

O kotô moderno tem 13
cordas que podem ser de seda
ou nylon, afinadas através de
trastes móveis, que permitem
a mudança de afinação duran-
te a execução da música. O
corpo é formado por duas
pranchas de madeira do tipo
kiri, com aproximadamente
180 cm, formando uma caixa
de ressonância. Este instru-
mento foi introduzido no sécu-
lo 6 (época do imperador
Kinmei) proveniente da China
(dinastia T’ang).

O som agudo do kotô pode-
rá ser apreciado nos dias 16, 20,
23 e 27 de junho no saguão de
embarque do aeroporto em dois
horários, das 7h às 8h e das
17h30 às 18h30. O programa
incluirá obras clássicas como
Kokudan, Sakura, Gojujuem,
Shitori, Hitori no Kioko, Suru
Shato, entre outras.

Segundo Márcia Lima, res-
ponsável pelo projeto na
Laselva. “No programa espe-
cial sobre as comemorações do
centenário da imigração Japo-
nesa, o Momento Musical res-

gata a tradicional música clás-
sica japonesa para homenagear
e valorizar a cultura, além de
proporcionar entretenimento
para os usuários do aeropor-
to”.

“Para o HSBC, uma em-
presa de atuação global, é
muito importante ampliar e pro-
mover iniciativas que fortale-
çam o relacionamento com as
comunidades em que atua.
Esta homenagem ao Centená-
rio da Imigração Japonesa re-
flete nossa estratégia de ações
diferenciadas e internacio-
nais.”, reforça Carlos M.
Alves, Head Comunicação Ins-
titucional do HSBC.

O “Momento Musical” con-
ta com o patrocínio do HSBC,
apoio cultural da Laselva
Bookstore e Infraero, com re-
alização da Malagodi Cultural.
O projeto que está em sua 2º
edição e beneficia usuários do
aeroporto de congonhas com
entretenimento e boa música.
“Na 1º edição, o evento
impactou cerca de 5 mil pesso-
as em apenas 3 horas. A idéia
é fazer apresentações periódi-
cas e favorecer outros estilos
musicais”, revela Marcia Lima.

QUANDO: DIAS 16, 20, 23 E 27 DE JUNHO

7H30/8H30 – 1ª APRESENTAÇÃO SAGUÃO

CENTRAL /AEROPORTO DE CONGONHAS

17H30/18H30 – 2ª APRESENTAÇÃO

SAGUÃO CENTRAL / AEROPORTO DE

CONGONHAS

CENTENÁRIO2

Aeroporto de Congonhas
apresenta musical de kotô

O som do kotô poderá apreciado nos dias 16, 10, 23 e 27 de junho

DIVULGAÇÃO

Uma delegação composta
por 40 membros da JCI  Ja-
pão está em visita as cidades
de São Paulo e Rio de Janei-
ro como parte de um progra-
ma de intercâmbio entre as
Organizações Nacionais da
JCI do Brasil e do Japão, em
comemoração ao Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil. A delegação, que che-
gou ontem e retorna no dia 16,

conta com a presença do pre-
sidente da JCI Japão,
Yoshihiko Oda.

Durante 4 dias os mem-
bros da JCI Japão estarão co-
nhecendo a história da imigra-
ção, os desafios e conquistas
dos imigrantes japoneses e a
cultura brasileira. Também
realizarão uma discussão so-
bre o intercâmbio Brasil-Ja-
pão com membros da JCI

Brasil. Durante a visita, a de-
legação estará acompanhada
dos membros da JCI Brasil-
Japão, da JCI São Paulo, JCI
Rio de Janeiro e de Carlos
Ernani Bomm, presidente da
JCI Brasil.

Hoje (14) estão programa-
das uma visita à Fazenda
Tozan em Campinas e um
jantar com autoridades, entre
eles o cônsul geral do Japão

em São Paulo Masuo Nishi-
bayashi, e os deputados fe-
derais Walter Ihoshi (DEM)
e William Woo (PSDB).
Drurante a visita a delegação
japonesa também participará
de ações do Movimento Ori-
gami do Centenário, projeto
do Grupo Parlamentar Bra-
sil-Japão, da JCI Brasil-Ja-
pão e do Instituto Paulo Ko-
bayashi.
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TÊNIS DE MESA

Confederação Brasileira confirma
Hugo Hoyama em Pequim

ara mim é como se
fosse a minha pri-
meira Olimpíada”.

A frase, dita por Hugo Hoya-
ma ao Jornal Nippak logo após
a Confederação Brasileira de
Tênis de Mesa confirmá-lo ofi-
cialmente como integrante da
equipe brasileira que disputa-
rá os Jogos Olímpicos de Pe-
quim, resume bem a alegria do
mesa-tenista. Hoyama come-
morou demais a vaga ao lado
de Thiago Monteiro e Gusta-
vo Tsuboi. Hoyama estava dis-
putando vaga com Cazuo Ma-
tsumoto. “Gosto do Cazuo. Ele
é novo e ainda tem muito chão
pela frente”, comentou Hoya-
ma.

Os momentos antes da
convocação foram de expec-
tativa. “Foi complicado, pois
essa foi a primeira vez que
dependi de uma convocação
para ir aos Jogos Olímpicos.
Mas eu estava confiante e o
Wei sempre me passou muita
tranquilidade”, contou Hugo,
se referindo a Wei Janrein, téc-
nico da Seleção Brasileira de
Tênis de Mesa.

“Por tudo que eu passei,
pela recuperação de uma le-
são no tornozelo, o tempo que
fiquei parado, as derrotas que
sofri na volta, tudo isso me deu
ainda mais ânimo para conti-
nuar tentando e faz com que
esses Jogos sejam ainda mais

do Campo. “Vou treinar em
dois períodos, priorizando a
parte física para chegar aos
Jogos Olímpicos cem por cen-
to”, explicou Hoyama, que se
encontrará com o demais atle-
tas da equipe brasileira no dia
23 de junho, já na China, para
novo período de treinos e acli-
matação.

“Esse será um tempo sufi-
ciente, pois a gente já vem bas-
tante integrado e unido desde o
Pan-Americano do ano passa-
do” - explicou Hoyama, que
elogiou os companheiros de
equipe. “São dois jogadores
experientes e que me deram
muita força nos momentos di-
fíceis. Eles sabem que podem
contar comigo e essa confian-
ça por parte deles foi muito im-
portante para mim”, disse Ho-
yama, recordista brasileiro em
número de medalhas de ouro
em Jogos Pan-Americanos.

O mesa-tenista ainda des-
tacou a importância da confi-
ança depositada pelas entida-
des esportivas. “Queria agra-
decer o apoio que recebi da
CBTM (Confederação Brasi-
leira de Tênis de Mesa) e do
COB (Comitê Olímpico Bra-
sileiro), que continuaram me
dando chances de mostrar que
eu estaria recuperado a tem-
po de defender o Brasil nos
Jogos”.

(Aldo Shiguti)

especiais”, comentou Hugo,
acrescentando que sua expe-
riência – já disputou quatro
Olimpíadas – pesou na convo-
cação.

“Em termos de resultados,
já vinha evoluindo e estou bas-
tante confiante. Isso pesou. A
Comissão Técnica sabe que
pode contar comigo nas adver-
sidades, ainda mais na China
e numa disputa por equipes”,
conta Hoyama, afirmando que
“se fosse outro [atleta], já te-

ria desistido”.
Aos 39 anos, Hoyama ga-

rante que a equipe, e ele em
especial, não está indo a Pe-
quim a passeio. “Sei que tem
muita gente que torce contra.
Mas não preciso mostrar meu
valor para ninguém. Temos
chances de conseguir bons re-
sultados em Pequim. Bem trei-
nado, ainda posso dar muito
trabalho”, ressalta o mesa-te-
nista, que deve intensificar sua
preparação em São Bernardo

“Se fosse outro atleta no meu lugar já teria desistido”

DIVULGAÇÃO

“P

O Itaquera
Nikkei Clube reali-
zou no último dia 8,
no Sesc-Itaquera,
a quarta etapa da
Liga Nipo-Brasilei-
ra de Tênis de
Mesa. A competi-
ção reuniu cerca de
450 atletas de 35
entidades do Esta-
do de São Paulo. O
Sesc Itaquera
disponibilizou além
do ginásio polies-
portivo, equipe de
segurança, orienta-
dores, e toda a
infra-estrutura ne-
cessária para a re-
alização desta Eta-
pa. Foram monta-
das 40 mesas, dis-
tribuídas em dois
módulos do ginásio.
Segundo o Amauri
Iseri, do Grupo Ken
Zen, a organização
do Itaquera Nikkei
Clube estava perfeita.

A próxima Etapa será dis-
putada em Mogi das Cruzes,
no dia 29 de junho na sede do
Kosmos Clube.

FEMININO – Pré-Mirim:
1) Larissa Saito (Itaquera), 2)
Fabiana Kaori Ito (Valinhos);
Mirim: 1) Gabriele Araújo
(Showa), 2) Gabriela Ventura
(Kosmos); Infantil: 1) Thais
Ikeda (T3), 2) Juliana Shingaki
(Ken Zen/Carrão); Geral: 1)
Patrícia Mitiko Thaira (Casa
Verde), 2) Beatriz Mayumi
Toma (Casa Verde); Pré-
Ladies: 1) Marian Yoshie
Tasato Oyafuso (Casa Verde),
2) Eliza Ralickas (Represa);
Ladies: 1) Mitsue Matsuda
(Bunka SBC/Saúde), 2) Taeko
Ogaki (Acebon)

MASCULINO – Pré-Mi-
rim: 1) Juan Victor Soares
(Kosmos), 2) Gustavo Biaggi
(Bunka Santo André); Mirim
“A”: 1) Luiz Ogata (Itaim
Keiko), 2) Vitor Takaki (Itaim
Keiko); Mirim “B”: 1) Lucia-
no Tsukamoto (Piratininga), 2)
Misael Lucas Chaves (Fran-
cisco Morato); Infantil”A”: 1)
Lucas Soares Gonçalves
(Casa Verde), 2) Felipe Fiori
Brunhara (Casa Verde); Infan-
til “B”: 1) Guilherme Araújo

(Acrepa), 2) Renato Souza
(T3); Juvenil “A”: 1) Murilo
Dias (Piratininga), 2) Marcelo
Yuji Tasato (Casa Verde);
Juvenil”B”: 1) Vinicius Barros
de Souza (Acrepa), 2) Alfredo
Neto (Bunkyo); Juventude: 1)
Rafael Acencio (Bunka SBC/
Saúde), 2) Rodrigo de Paiva
Fujii (Itaim Keiko); Adulto
“A”: 1) Eronilde Matias (Casa
Verde), 2) Renato Nakanishi
(Acenbo); Adulto “B”: 1)
Ewerthon Eduardo Pereira
((Casa Verde), 2) Hélio
Mracelo Sá (Ateme); Pré-Sê-
nior “A”: 1) Ikuya Sekine
(Itaim Keiko), Alexandre Oli-
veira (Acrepa); Pré-Sênior
“B”: 1) José Luis Nascimento
(Mairinque), 2) Carlos Kimio
(Sesc); Senhores “A”: 1) Ro-
berto Yamamoto (Piratininga),
2) Dario Nagano (Represa);
Senhores “B”: 1) Eduardo
Franch (Itaquera), 2) Geraldino
Rodrigues (Bunka SBC/Saú-
de); Veteranos: 1) Mario
Higuchi (Showa), 2) Keniti
Hamada (Acebon); Super-Ve-
teranos: 1) Yasuo Ogaki
(Acebon), 2) Mikio Kojima
(Acrepa).

TROFÉU EFICIÊNCIA:
1) Casa Verde (1057 pontos),
2) Itaim Keiko (798), 3) Pira-
tininga (493)

TÊNIS DE MESA

Confira os resultados da 4ª
Etapa da Liga Nipo-Brasileira

MALLET GOLF

Torneio Internacional de Mallet
Golf é atração em São Roque

Em comemora-
ção aos 100 anos
da Imigração Japo-
nesa no Brasil, está
no país, pela primei-
ra vez, uma dele-
gação nipônica de
mallet golf da pro-
víncia de Ishikawa
para participar do 1º
Torneio Internacio-
nal da modalidade
que acontece hoje
(14) no Kokushikan
de São Roque (59
km a oeste de São Paulo).

Organizado pela Federação
Paulista de Mallet Golf, parti-
ciparão do torneio 260 atletas
de 15 entidades de diversas
cidades como São Paulo, Mogi
das Cruzes, Sumaré, Itapece-
rica da Serra e São Joaquim
(Santa Catarina).

O esporte amador é similar
ao golfe tradicional, sendo o
taco o grande diferencial. A
modalidade surgiu no Japão no

final do século passado com o
objetivo de estimular as pes-
soas a deixar a vida sedentá-
ria.

I TORNEIO INTERNACIONAL DE

MALLET GOLF – CENTENÁRIO DA

IMIGRAÇÃO JAPONESA NO BRASIL

DATA: 14 DE JUNHO DE 2008, SÁBADO

LOCAL: CENTRO ESPORTIVO

KOKUSHIKAN DAIGAKU

ENDEREÇO: ESTRADA DO CARMO, 801
– SÃO ROQUE – SÃO PAULO

Evento terá participação de japoneses

DIVULGAÇÃO

Organizadores da 4ª etapa da Liga

DIVULGAÇÃO

CENTENÁRIO

Lins recebe os 52º Jogos
Regionais em julho

Lins sediará os Jogos Regi-
onais de 2008, com dezenas de
cidades participantes, que ocor-
rerá nos dias 1º a 13 de julho. A
abertura será no dia 4, no Está-
dio de futebol,e será toda
dedicada ao Centenário da Imi-
gração Japonesa. À frente de
cada participante irá uma nikkei

vestida à caráter, com o nome
da cidade em romaji e
katakana. A logomarca dos Jo-
gos é toda baseada na cultura
nipônica, composta de sol, ori-
gami, tsuru e portal(torii), em
cores branco, vermelho e pre-
to. E pela primeira vez o Gatebol
participará dos jogos.

Competição será toda dedicada ao Centenário da Imigração

DIVULGAÇÃO/CBBS

O Instituto Eder Jofre, em
parceria com a Secretaria Es-
tadual de Esporte, Lazer e Tu-
rismo de São Paulo, realiza de
hoje (14) a 21, na pista de atle-
tismo do Estádio Ícaro de Cas-
tro Melo, no Ibirapuera, as
Olimpíadas dos Imigrantes “Ja-
pão Cem Anos”. A cerimônia
oficial de abertura está marca-
da para o meio-dia de hoje e
deve contar com as presenças
do ex-pugilista Eder Jofre e o
vereador Aurélio Miguel, entre
outras autoridades. Estão pre-
vistas apresentações de grupos
de taikô e danças típicas japo-
nesas. As competições tem iní-
cio a partir das 13h com dispu-
tas no atletismo. Amanhã (15),
as atividades começam às 9h

Durante oito dias, devem
passar pelo Complexo Espor-
tivo Constâncio Vaz Guima-
rães cerca de mil atletas de
diversos clubes e associações
nipo-brasileiras de São Paulo.
Além do atletismo, as Olimpí-
adas dos Imigrantes terá pro-
vas de natação (Complexo
Aquático Caio Pompeu de To-
ledo); judô, aikidô e jiu-jitsu
(Arena Olímpica de Judô), vô-
lei, futsal, karatê, kendô e sumô
(Ginásio Mauro Pinheiro); tê-
nis de mesa (Complexo Espor-
tivo Baby Barioni); beisebol e
softbol (nos campos do Gigan-
te) e sinuca (na sede da Fede-
ração Paulista de Sinuca e Bi-
lhar).

Exceto a sinuca, que deve
reunir jogadores da elite do
esporte, as demais modalida-
des devem contar com atletas

de categorias de base. “Nos-
so principal objetivo não são as
quebras de recordes e sim va-
lorizar a participação de cada
atleta e promover a confrater-
nização entre os dois países”,
destaca o presidente do insti-
tuto, Marcel Jofre.

Admiração – Segundo ele,
trata-se de uma forma de ho-
menagear a comunidade no
Centenário da Imigração japo-
nesa no Brasil e também pri-
vilegiar a juventude, “tirando o
foco do esporte de alto rendi-
mento” através da divulgação
do trabalho desenvolvido pelos
clubes e associações nikkeis.
“Não podíamos deixar o Cen-
tenário passar em branco até
pela ligação e admiração que
meu pai tem pelo povo japo-
nês. Admiração e ligação
construídas dentro e fora dos
ringues”, explica Marcel, refe-
rindo-se as lutas polêmicas
envolvendo seu pai e o pugilis-
ta japonês Masahiko Harada
pelo cinturão dos galos. (AS)

100 ANOS

Olimpíadas dos Imigrantes
deve reunir cerca de mil atletas

Kendô é uma das modalidades presentes na competição

DIVULGAÇÃO

Campeões da categoria Adulto Pesado da Uces

DIVULGAÇÃO

Confira os resultados do 52º
Campeonato da Uces (União
Cultural e Esportiva Sudoeste)

MASCULINO – Mirim
“B”: 1) Mateus Samuel
(Osasco), Mirim “A”: 1) Ricar-
do Calçada (Itapetininga), In-
fantil: 1) Rafael Ferreira
(Capão Bonito), Juvenil: 1)
Felipe Ishiharu (Osasco),
Adulto Leve: 1) Diego
Gimenes (Osasco), Adulto
Médio: 1) Allan Galvão (Capão

Bonito), Adulto Pesado (Ted
Vitor Barbiratto (Capão Boni-
to), Adulto Absoluto: 1) Alan
Galvão (Capão Bonito),

FEMININO –Mirim: 1)
Natalia do Prado (Ibiúna), In-
fantil: 1) Ellen Cristina (Itape-
tininga), Juvenil: 1) Daiane
Maria (Capão Bonito),

GERAL MASCULINO: 1)
Capão Bonito (70 pontos)

GERAL FEMININO: 1)
Itapetininga (27)

SUMÔ

Uces realiza seletiva para o
Campeonato Brasileiro
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KARAOKÊ

Paulistão fechará programação
oficial de Centenário no Anhembi

Amor ao karaokê. Tal
expressão é a que me-
lhor define o espírito de

cantores e dirigentes paulistas
para a realização do Concur-
so de Karaokê do Estado de
São Paulo, mais conhecido
como Paulistão, que neste ano
chega em sua 14ª edição. E
com muitas novidades, diga-se
de passagem. Além dos dois
dias de programação quase
ininterrupta, o evento está in-
serido dentro das comemora-
ções oficiais do Centenário
paulistano, na Semana Cultu-
ral no Complexo do Anhembi,
bem como está amparado pela
Lei Rouanet, feito inédito den-
tro dos concursos relacionados
à música japonesa.

Os acostumados com os
taikais e grandes concursos
não vão se decepcionar. Pelo
menos é o que garante o presi-
dente da UPK (União Paulista
de Karaokê), Luiz Yuki. “Será,
na minha opinião e de toda a
diretoria, o melhor e mais com-
pleto Paulistão da história”, pre-
vê o dirigente, eleito neste ano
para mais um mandato à fren-
te da entidade e um dos gran-

des líderes do karaokê no Bra-
sil. “Além do palco grande que
temos dentro do Grande Audi-
tório do Centro de Convenções
do Parque Anhembi, há a pre-
sença confirmada dos melho-
res cantores da comunidade.”

No palco, cerca de 607 can-
tores interpretarão os mais di-
ferentes estilos dentro da mú-
sica japonesa. Além das can-
ções enka, estarão presentes
também new enka, infantil e o
pop, que deve fazer a festa da
geração mais nova antenada
nas tendências nipônicas. Den-
tre os nomes que fazem parte
do seleto grupo de cantores

“top”, estão Nobuhiro Hirata,
Alexandre Hayafuji e Renato
Chibana. Pelo lado feminino,
Lílian Tangoda e Yuka Ozawa
também devem se apresentar.
Favoritismo? Para os dirigen-
tes, não há como prever quem
será o grande campeão do
Grand Prix. “É esperar para
ver”, garante Yuki.

O evento é totalmente gra-
tuito, aberto ao público em ge-
ral. Por conta disso, espera-se
um público rotativo estimado
em 9 mil pessoas durante os
dois dias. Segundo diretores da
UPK, “o Paulistão é mais que
um simples festival musical, é

o mais importante evento des-
ta natureza realizado no Brasil,
conceituado e já tradicional,
destinado ao aprimoramento
deste segmento musical e uma
referência na área musical de
karaokê, com apoio de impor-
tantes entidades culturais”.

(Rodrigo Meikaru)

14º CONCURSO DE KARAOKÊ
DO ESTADO DE SÃO PAULO
QUANDO: 21 E 22 DE JUNHO

ONDE: GRANDE AUDITÓRIO DO CENTRO

DE CONVENÇÕES DO PARQUE ANHEMBI

(AV. OLAVO FONTOURA, 1209, SÃO PAULO)
HORÁRIO: A PARTIR DAS 9 HORAS

ENTRADA GRATUITA

Nobuhiro Hirata é uma das presenças confirmadas no palco do 14º Paulistão de Karaokê

ARQUIVO/JN
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Mariko Nakahira reforça laços
sentimentais com o Brasil

Mariko Nakahira vestiu, li-
teralmente, a camisa do Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil. Em sua quinta
turnê pelo Brasil, a cantora ja-
ponesa continua encantando o
público por onde passa. Foi
assim em Campinas, Lins, São
Bernardo do Campo, Osasco...
Somente este ano, serão mais
de 65 apresentações em terri-
tório brasileiro. Desde que veio
ao País pela primeira vez, em
2004, já percorreu mais de 180
localidades, incluindo passa-
gens pelo Paraguai.

E a admiração parece cres-
cer a cada visita. Segundo a
cantora, “no Brasil é o único
país em que encontro o verda-
deiro espírito japonês, como não
se vê mais nem mesmo no Ja-
pão”. “Tento transmitir gratidão
pelo fato de os brasileiros te-
rem acolhido tão bem os japo-
neses que, por sua vez, deixa-
ram um valioso legado para as
novas gerações”, conta
Mariko, que contabiliza mais de
15 CDs lançados ao longo da

carreira, sendo dois gravados
sob encomenda para os fãs bra-
sileiros. O segundo, intitulado
“Mariko Nakahira –  Canções
inesquecíveis para você com
todo carinho – Parte 2”, tem
renda revertida para quatro
entidades beneficentes: Kodo-
mo-No-Sono, Kibô-No-Iê, Yas-
suragui Home e Ikoi-No-Sono.

O público agradece e retri-
bui. “Fico feliz ao constatar que
as pessoas que vão ao show
se emocionam, mesmo sem
entender o idioma japonês”,
observa a cantora, acrescen-
tando que para esta turnê “quis
fazer algo diferente”. Para
isso, preparou um repertório
especial, com canções que
caracterizam cada uma das
províncias japonesas. “Trata-
se de uma viagem através da
música”, explica. A novidade
ficas por conta de “Carinho-
so” (Pixinguinha e João de
Barro), cantada em português.
“É para mostrar as belezas do
Brasil”, revela.

(Aldo Shiguti)

Capa do CD lançado especialmente para brindar os fãs nikkeis

DIVULGAÇÃO


