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Para comemorar os 20 anos
do Movimento Dekassegui
no Japão os Ministérios das
Relações Exteriores (MRE)
e do Trabalho e Emprego do
Brasil (MTE), vão realizar
quatro importantes eventos
no período de 30 de julho a
8 de agosto de 2010. Ao
mesmo tempo também será
festejada a mudança da Lei
de Imigração e Controle que
permitiu a entrada de nikkeis
latino-americanos naquele
país a partir do início de
1990. O conjunto de ativida-
des promovidas pelo gover-
no brasileiro será dirigido

para os cerca de 300 mil
nipo-brasileiros que moram e
trabalham no arquipélago ja-
ponês. Diante da importân-
cia do fenômeno migratório
singular o MRE e o MTE vão
celebrar o movimento com a
realização de grandes even-
tos como parte da “Semana
do Trabalhador Brasileiro no
Japão”. O primeiro deles é o
“Seminário sobre os 20 anos
da Emigração Brasileira no
Japão”, que será promovido
no dia 30 julho na Universi-
dade das Nações Unidas (U
Thant Conference Hall), em
Tóquio.
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“Semana do Trabalhador Brasileiro” marca
os 20 anos do movimento dekassegui

DIVULGAÇÃO

FESTIVAL DO JAPÃO –
Culinária, artes, danças, mú-
sica, artesanato, mangá,
taikô, concurso de miss...
Enfim, um panorama do que
há de melhor na cultura ni-
pônica sem sair de São Pau-
lo. Essa é uma das principais

propostas do 13º Festival do
Japão, que será realizado nes-
ta sexta, sábado e domingo
(16, 17 e 18), no Centro de
Exposições Imigrantes. “A
ideia é essa mesma, ou seja,
proporcionar aos visitantes
um passeio pelo Japão. A la-

mentar, apenas, o fato de ser
praticamente impossível de-
gustar as delícias das 47 pro-
víncias em apenas três dias.
Mas aí fica desde já o convi-
te para que ela retorne em
2011”, destaca Akeo Yogui,
presidente do Kenren (Fede-

ração das Associações de
Províncias do Japão no Bra-
sil), entidade que reúne as 47
províncias japonesas
sediadas no Brasil e que des-
de 1998 realiza o evento.
Este ano, o tema é “A Arte
das Províncias”.
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Comunidade nikkei mantém
tradição em Guatapará

JORNAL NIPPAL

Considerada o berço da
emigração japonesa no Bra-
sil a cidade de Guatapará
(foi distrito de Ribeiro Pre-
to até 1989), recebeu imi-
grantes japoneses proce-
dentes de sete províncias
japonesas: Ibaraki, Nagano,
Okayama, Saga, Shimane,
Yamagata e Yamaguti, com
a esperança de conquista-
rem trabalho e uma vida
melhor. Os primeiros chega-
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ram à Fazenda Guatapará,
de propriedade de Henrique
Dumont (pai de Alberto
Santos Dumont, herói da avi-
ação brasileira), em 1908,
após desembarcarem do na-
vio Kasato-Maru no dia 28
de junho no Porto de San-
tos. Eles deixaram o arqui-
pélago depois da industriali-
zação do país, onde enfren-
tavam dificuldades para en-
contrar emprego no campo.

8º Festival Yosakoi Soran acontece no dia 25 de julho
DIVULGAÇÃO

 A Associação Yosakoi Soran
do Brasil realiza no próximo
dia 25, em dois horários (às
12 e às 17 horas), no Espaço
Via Funchal, em São Paulo,
o 8º Festival Yosakoi Soran.
O evento deve contar com a
participação de 18 grupos de
várias partes do País como
Amazonas, Mato Grosso do
Sul, Paraná e São Paulo. A
entrada é franca. Criada há

—–––––——––––––––––––––––——––––––—–| pág 07

18 anos, a dança mescla dois
estilos musicais regionais do
Japão. O Yosakoi – “venha à
noite” – é um tipo de música
originária da província de
Kouchi, dançada de maneira
viva e vibrante. Soran é uma
canção folclórica rítmica, co-
mum entre os pescadores de
Hokkaido, que usam a ex-
pressão como um grito de
guerra.

Para candidatos
nikkeis, clima da
campanha eleitoral
ainda está “fria”

Com o encerramento da dis-
puta da Copa do Mundo de
futebol na África do Sul a ro-
tina voltou ao normal, inclusi-
ve a campanha eleitoral no
Brasil que começa a ganhar
destaque timidamente e es-
quentar o clima, que ainda
não chegou ao eleitorado.
—–––––––––––—–| pág 03

The Nippon
Foundation abre
inscrições para
bolsas de estudo

Estão abertas as inscrições, até
o dia 31 de julho de 2010,
para  bolsa de estudos do pro-
grama “Nikkei Scholarship” da
The Nippon Foundation, des-
tinadas para concretizar o so-
nho de jovens nikkeis que pre-
tendem aprimorar o relaciona-
mento entre o Brasil e Japão.
—–––––––––––—–| pág 06
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PEÇA KAMISHIBAI – A
Fundação Japão apresentou
mais uma edição do kamishi-
bai, no dia 3 de julho, que teve
como tema “O Pum da Espo-
sa”, numa ocasião de férias
escolares. Desde maio passa-
do, acontecem apresentações
de kamishibai uma vez ao mês,
para celebrar a abertura da
biblioteca aos sábados.

ERICO MARMIROLI / DIVULGAÇÃO

A história da esposa que segurava seus puns
também foi contada em japonês

Público pode ler histórias clássicas infantis
japonesas durante os intervalos das peças

Apresentação em português da peça de kamishibai
(versao longa - montagem / e curta)

SABERES DOS SABO-
RES – Nessa edição do pro-
jeto Saberes dos Sabores, o
chef japonês Shin Koike falou
sobre a união de sabores da
Amazônia e do Japão, resulta-
do de uma missão solicitada
pela Fundação Japão para co-
nhecer melhor os ingredientes
amazônicos, em maio passado.
Dia 30 de junho, na Fundação
Japão.

ERICO MARMIROLI / DIVULGAÇÃO

O diretor de arte e cultura da FJSP Jo
Takahashi recebeu o chef japonês Shin
Koike, proprietário do restaurante Aizomê

O chef falou para uma grande platéia interessada em culinária
japonesa/brasileira

Shin fala sobre os peixes de água doce, com ajuda da
sua tradutora Michiko Okano

FESTAS JULINAS – A Uceg (União Cultural e Esportiva Guarulhense) realizou no dia 3 de
julho sua tradicional Festa Julina, mesmo dia em que o Coopercotia também realizava sua festa.
O deputado federal Walter Ihoshi (DEM-SP) marcou presença nas duas.

Deputado na Festa Julina da UCEG Ihoshi na Festa Julina do Coopercotia

TAIKÔ – A Associação Brasileira de
Taikô realizou no último dia 4, em São
José do Rio Preto, o 7º Campeonato
Brasileiro. Estiveram presentes na
abertura do evento a diretoria da ABT,
o cônsul Yusuke Takahashi, o candida-
to a deputado estadual Hélio Nishimo-
to e o presidente da Liga Nipo-Brasi-
leira de Vôlei e Tênis de Mesa, Yoshio
Imaizumi. Leia mais na página 8

NIPPON COUNTRY CLUB – O Nippon Country Club realizou no dia 3 jantar em comemo-
ração aos 50 anos de sua fundação. Diversas autoridades marcaram presença, entre eles, o
deputado federal Walter Ihoshi (DEM-SP).  Presidente, ex-presidentes e funcionários antigos do
clube foram homenageados. Ihoshi entregou uma placa ao ex-presidente do clube Sadao Kayano
e recebeu outra do atual presidente Valter Sassaki, representando o Grupo Parlamentar Brasil-
Japão, do qual o deputado é vice-presidente.

GUATAPARÁ – Berço da imigração japone-
sa no Brasil, a comunidade japonesa e descen-
dentes nipo-brasileiros moradora na Colônia de
Mombuca, localizada a dez quilômetros de
Guatapará, comemorou nos dias 4 e 5 de julho,
duas importantes datas: o 48º aniversário da
chegada dos imigrantes na região e a festa da
colheita dos agricultores locais. Para isso três
eventos realizados marcaram as festividades:
uma missa no Cemitério Mombuca em memó-
ria aos imigrantes falecidos; cerimônia de re-
cepção às autoridades no clube da Associação
Agro Cultural e Esportiva (A.A.C.E.) de
Guatapará e uma exposição de hortifrutigran-
jeiros e artesanato organizada na quadra de
esportes da entidade. Leia mais na pág 5

Presidente da Escola de Corte e Costura na
Província de Hiroshima (Japão), Keiko Koide, e
sua neta, Shisa Shiino

Chefe da Japan International Cooperation
Agency (JICA) no Brasil, Katsuhiko Haga

Cônsul-geral do Japão em São Paulo, Kazuaki
Obe

Vice-presidente da Associação Agro Cultural e
Esportiva (A.A.C.E.) de Guatapará, Kizuki Nitta

Presidente do Bunkyo, Kihatiro Kita

Presidente da Pastoral Nipo-Brasileira, padre
Isao Aoki e o assistente Joserlei Aparecido da
Silva

Prefeito de Guatapará, Samir R. Souto (PSDB) e
a primeira-dama da cidade, Edilene Lemos
Souto

WAN-WAN KAI – No dia 25
de junho, membros do Wan-
Wan Kai (associação dos nas-
cidos no signo do cão) de São
Paulo , juntamente com repre-
sentantes co-signos de Brasí-
lia, foram recepcionados na
embaixada do Japão em  jan-
tar oferecido pelo embaixador
Ken Shimanouchi  na residên-
cia oficial da chancelaria em
Brasília. Na oportunidade, o
embaixador, que também per-
tence ao signo do cão, agra-
deceu as presenças e fez as
considerações sobre a recep-
ção do dia tecendo comentári-
os sobre o signo do cão (inu
doshi) segundo os costumes,
transmitindo uma verdadeira

aula sobre o zodíaco oriental.
Estiveram presentes represen-
tantes de diversos segmentos
da comunidade nipo-brasileira
de São Paulo e Brasília, entre
eles Saburo Sakawa (presiden-

te de Wan Wan Kai de São
Paulo), Yasuyuki Hirasaki
(vice-presidente), e o brigadei-
ro Agostinho Shibata de Wan
Wan Kai de Brasília (todos são
do signo de cão).
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ELEIÇÕES 2010

Candidatos nikkeis preveem renovação na
Câmara dos Deputados e na Assembleia paulista

Com o encerramento da
disputa da Copa do
Mundo de futebol na

África do Sul a rotina voltou
ao normal, inclusive a campa-
nha eleitoral no Brasil que co-
meça a ganhar destaque timi-
damente e esquentar o clima
que ainda não chegou ao elei-
torado, seja através da mídia
ou na divulgação pelas aveni-
das e ruas do país. Para a
maioria dos parlamentares que
já estão trabalhando em busca
da eleição ou da reeleição a
cargos na Câmara dos Depu-
tados em Brasília ou na As-
sembléia Legislativa de São
Paulo (ALSP), por exemplo, as
eleições estão com o clima
muito frio, serão muito dispu-
tadas no âmbito federal, pro-
metendo ser um grande pleito
este ano.

Na visão do deputado fe-
deral William Woo (PPS/SP),

ARQUIVO

O embaixador Ken Shimanouchi, Walter Ihoshi, senador Jorge Yanai e William Woo (a partir da esq)

que tentará a reeleição pela
segunda vez consecutiva em
São Paulo, “o clima das elei-
ções está muito frio, o horário
eleitoral ainda não começou,
mas a população já sabe pelo
menos os nomes dos candida-
tos à presidência”. “A campa-
nha de rua dará visibilidade aos
eleitores nessa empreitada que
está começando agora, e ficou
mais cara por conta do Proje-
to Cidade Limpa da Prefeitu-
ra de São Paulo”, destaca.

O deputado nikkei acredita
que haverá renovação na As-
sembléia Legislativa e na Câ-
mara dos deputados, uma vez
que houve uma grande decep-
ção dos brasileiros na classe
política. Ele crê que mais de
um deputado poderá ser eleito
na ALSP; por outro lado em
particular avaliou que fez um
ótimo trabalho em Brasília. “É
muito difícil falar em espaço
para todos os candidatos
nikkeis porque a comunidade
está integrada na sociedade, as
chances vão depender da área
de atuação de cada candida-
to”, analisou.

No que diz respeito aos
seus objetivos durante a cam-
panha eleitoral, William Woo
revelou que pretende apresen-
tar o seu trabalho como depu-
tado federal voltado para as
áreas da segurança pública,
saúde, acordos bilaterais Bra-
sil / Japão. Bem como cam-
peão (primeiro lugar) em leis
aprovadas nos plenários do
Senado e da Câmara; além de
ser responsável pela criação do
Registro de Identidade Civil
(RIC - espécie de Renavan da
pessoa física). “Tenho duas
leis federais aprovadas na Câ-
mara, tive dois projetos de leis
federais; apresentei a lei de
regularização de estrangeiros,
mostrando que o Brasil é um
povo multicultural, multireligi-
oso e multirracial. Quero mos-
trar a minha capacidade de le-
gislação”, afirma.

Três candidatos – Pergunta-
do sobre as chances de reelei-
ção o deputado falou que é difí-
cil arriscar, pois a sua chapa está
muito confusa devido a coliga-
ção do PPS com mais seis par-
tidos (PHS, PMN, PSC,
PMDB, DEM e PSDB). “Se-
rão três candidatos brigando por
vaga, o Junji Abe, o Walter Ihoshi
e eu. Teremos a necessidade de
buscar mais de 150 mil votos
para se eleger”, calcula.

Sendo reeleito William Woo
antecipou que vai trabalhar
com projetos voltados para a
área da segurança pública
com a implantação do RIC; a
integração dos dados criminais
no Brasil; e a assinatura de
acordos bilaterais entre o Bra-

sil e o Japão como parte das
comemorações dos 20 anos do
movimento dekassegui no ar-
quipélago. “O resultado do meu
trabalho me motivou a tentar
a reeleição para dar continui-
dade ao que já realizei. Para
isso é necessário muita garra,
força de vontade, e pedir o
voto consciente, que é impor-
tante e imprescindível para
conquistar os eleitores e ser
eleito”, assegura.

Bem encaminhado – Na opi-
nião do deputado federal Wal-
ter Ihoshi (DEM/SP), que tam-
bém tentará a reeleição pela
segunda vez em São Paulo, a
campanha eleitoral no âmbito
federal será muito disputada,
e espera que o candidato à pre-
sidência José Serra (PSDB/
SP) saia vencedor, pois é um
homem bem preparado. Já no
âmbito estadual as candidatu-
ras estão bem encaminhadas.
“O eleitor ainda não acordou
para as eleições, além de não
ter sido abordado pelos candi-
datos, ele vai despertar na se-
gunda semana de agosto. Par-
ticularmente estou em uma si-
tuação bem encaminhada, va-
mos iniciar a campanha na se-
gunda quinzena do mês que
vem”, pondera.

Durante a sua campanha
eleitoral Walter Ihoshi falou
que o seu objetivo será se apro-
ximar mais dos eleitores da ci-
dade de São Paulo e do interi-
or; dos vários segmentos que
contatou nos últimos quatro
anos, mantendo também con-
tato com as prefeituras e cons-
truindo uma ponte de comuni-
cação. O deputado ratifica que
haverá renovação na Câmara
dos Deputados e na ALSP. “Na
Câmara a renovação tem uma
taxa de 40%, este ano a taxa
será maior devido a cobrança
da sociedade e do Projeto Fi-
cha Limpa. Na ALSP haverá
uma renovação interessante já
que boa parte dos deputados
sairá candidatos a deputado
federal”, assegura.

Segundo o deputado existe
espaço sim para todos os can-
didatos nikkeis, seja na Câma-
ra ou na Assembléia paulista,
porque bons candidatos nipo-
brasileiros têm chances de ocu-
par cargos nas duas casas
legislativas, onde para a comu-
nidade é importante ter bons
representantes. Questionado
sobre a sua chance de reelei-
ção o parlamentar falou que
tem muito trabalho pela fren-
te. “No que depender dos elei-
tores reconhecerem o nosso
trabalho, as chances são mui-
to boas, a legislação é rigoro-
sa, por isso vamos trabalhar
direito”, ressalta.

(Afonso José de Sousa)

Helio Nishimoto e Jooji Hato defendem
experiência para conquistar cargo na Assembleia Legislativa

Para o suplente de depu-
tado estadual Helio Nishimo-
to (PSDB/SP), de São José
dos Campos que tentará uma
vaga na ALSP, as eleições
2010 serão um grande pleito
com bons candidatos, e se diz
entusiasmado com o anda-
mento da sua campanha que
inclui a excelente recepção e
aceitação que está tendo da
comunidade nikkei de São
Paulo, especificamente.
“Meus objetivos durante a
campanha e nas eleições será
manter a minha ética, traba-
lhar bastante e mostrar aos
eleitores o meu trabalho rea-
lizado até aqui e o que pode-
rei fazer caso seja reeleito”,
salienta.

Na opinião de Helio Nishi-
moto como em todas as elei-
ções, sempre há alguma re-
novação porque alguns re-
presentantes que ocuparam o
cargo de deputado na última
legislatura, concorrerão a ou-
tros cargos nas eleições des-
te ano. Para ele existe espa-
ço e é muito importante que
os candidatos nikkeis ocupem
esses espaços na AL cada
vez mais. “Durante seis anos,
a comunidade nikkei deixou
de conquistar benefícios no
Estado, pois não tinha repre-

sentantes na Assembléia.
Hoje, a realidade é outra, du-
rante o período em que atuei
como deputado estadual, junto
ao governo de São Paulo, foi
possível destinar ajuda a vári-
as entidades que representam
a nossa comunidade”, assegu-
ra.

Sobre a sua chance ser
eleito para ocupar o cargo na
casa Helio Nishimoto disse que
está trabalhando com muita
vontade, por isso prevê que as
expectativas são boas, tanto na
sua região de atuação, quanto
na comunidade nikkei. “Entre
os meus projetos para o próxi-
mo mandato dirigidos para a
comunidade, pretendo não só
continuar dando total apoio às
associações nikkeis, mas au-
mentar ainda mais as parceri-
as que fiz em 2009 até os dias
atuais. Vamos ampliar o apoio
às entidades sociais nipo-bra-
sileiras, que fazem um traba-
lho exemplar, e aos festivais da
cultura japonesa no estado”,
afirmou.

São vários os motivos que
levaram o candidato tucano a
ingressar na vida pública, co-
meçando como vereador e re-
centemente como deputado
estadual. Contudo, ajudar os
menos favorecidos e represen-

tar a comunidade nipo-brasilei-
ra com dignidade e ética na
ALSP, são para ele grandes
motivadores para continuar
trabalhando e seguir lutando.
“Acredito que é fundamental
o representante político ter
uma trajetória escrita com ho-
nestidade e trabalho. Apesar
disso ser algo óbvio, no meio
político essas qualidades estão
se perdendo. Não pode se en-
volver com corrupção e atos
que lesam a população. Repre-
sentar as pessoas de uma re-
gião, segmento ou estado é
uma grande responsabilidade,
que deve ser levada muito a
sério pelo representante políti-
co. Essas são características
que sempre prezarei e que
marcam minha trajetória polí-
tica”, conclui.

Jooji Hato – Candidato a de-
putado estadual na AL pelo
PMDB o vereador Jooji Hato
aponta que devido à Copa do
Mundo, o clima eleitoral ainda
não está nas ruas, mas acredi-
ta que a partir de agora, ainda
que timidamente, a campanha
deve ganhar destaque. O par-
lamentar acredita que existe e
haverá uma renovação média
de 40% tanto na AL quanto na
Câmara em Brasília, mas re-

clamou. “Até agora a comu-
nidade nikkei não teve espa-
ço na AL, tanto é que esta-
mos há oito anos sem repre-
sentação na Assembléia, tal-
vez pelo grande número de
candidatos que não tem re-
presentatividade e conse-
qüentemente pulverizam nos-
sos votos; diferente da Câma-
ra federal onde temos dois
representantes. Espero que
com a força dos nikkeis, eu
possa representá-los apoian-
do os trabalhos e o fortaleci-
mento de nossa a comunida-
de”, garante.

Jooji Hato arrisca um
prognóstico ao acreditar que
tem a maior chance de ser
eleito, pois recebeu 41 mil
votos somente na cidade de
São Paulo na última eleição.
“Vou conquistar votos na
grande São Paulo e também
no interior, o meu partido ne-
cessita (pela primeira vez), de
menos votos do que os outros
partidos que precisam de qua-
se o dobro. Para conquistar
os votos dos eleitores é im-
prescindível que o candidato
seja honesto, competente, dig-
no e trabalhador. Ter a “Fi-
cha Limpa” e ser humilde”,
finaliza.

(AJS)

Jooji Hato: “Pelo fortalecimento da comunidade nikkei” Helio Nishimoto: “Vamos ampliar o apoio às entidades nikkeis”

ARQUIVO

O respaldo ao primeiro-mi-
nistro japonês, Naoto Kan, caiu
até quase 36% apenas um mês
depois que ele assumiu o po-
der com apoio de mais de 60%,
segundo uma pesquisa divul-
gada nesta terça-feira (13)
pela agência local Kyodo.

A queda da popularidade de
Kan se refletiu no baque que
sofreu o governante Partido
Democrático (PD) do Japão
nas eleições parciais ao Sena-
do do último dia 11, nas quais
perdeu dez cadeiras.

Segundo a Kyodo, 52% dos
entrevistados desaprovam
abertamente a gestão do pri-
meiro-ministro, de 63 anos, que
jurou seu cargo em 8 de junho
em substituição de Yukio Ha-
toyama, quem renunciou jus-
tamente pela forte queda de
sua popularidade.

A pesquisa, realizada na
segunda e na terça-feira, mos-
tra, no entanto, que mais da
metade da população, 52,5%,
acredita que Kan não deve
deixar seu posto apesar da

JAPÃO

Apoio ao primeiro-ministro japonês cai para 36%
complexa situação política
após as eleições.

A perda da maioria na Câ-
mara Alta obriga o PD a bus-
car novas alianças se quiser
manter o controle do plenário.

Embora tenha maioria ab-
soluta na Câmara Baixa, per-
der o controle do Senado faria
desacelerar seriamente a
aprovação de algumas leis fun-
damentais, entre elas as rela-
cionadas com a ambiciosa re-
forma tributária projetada por
Naoto Kan. O primeiro-ministro Naoto Kan

DIVULGAÇÃO
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Eventos no Japão marcam os
20 anos do movimento dekassegui

DEKASSEGUIS
COLUNA DA ERIKA SUMIDA

Educação das crianças
brasileiras no Japão

A educação das nossas
crianças é um assunto deli-
cado, seja onde quer que for.
Tanto no Brasil, onde há um
grande número de evasão
escolar, como aqui no Japão.

Mas o problema das cri-
anças brasileiras residentes
no Japão, não se dá devido à
evasão escolar, aqui o proble-
ma tem outro nome: Adapta-
ção.

Não que não exista crian-
ças fora das escolas, existe
sim, mas são casos isolados,
pois o governo aqui obriga
que todas as crianças este-
jam devidamente matricula-
das em alguma escola.

Nesses 20 anos de movi-
mento dekassegui, muita coi-
sa mudou, muito evoluiu-se,
mas se pararmos para pensar,
há várias perguntas que não
quer calar: O que será de nos-
sos jovens? Que tipo de futu-
ro os aguarda? Estão prepa-
rados para enfrentar um acir-
rado mercado de trabalho?

E as respostas não são fá-
ceis de responder, e analisan-
do a comunidade brasileira ao
longo desses anos, percebo
que as crianças estão dividi-
das em 2 grupos: as que es-
tão na escola japonesa e as
que estão na escola brasilei-
ra. Onde há duas gerações
diferentes: A que nasceu no
Brasil e a que nasceu no Ja-
pão, ou veio muito nova para
o Japão. Cada grupo enfren-
ta realidades distintas.

A que nasceu no Brasil,
enfrenta na maioria das ve-
zes, problemas de adaptação,
inicialmente. E a que nasceu
aqui, ou que veio muito nova,
não tem muito problema de
adaptação, mas enfrenta ou-
tros tipos de problemas, como
o não conhecimento da língua
portuguesa e da cultura bra-
sileira.

Um dos principais proble-
mas também, são as crianças

semilíngues, ou seja, que não
dominam o idioma japonês
como também o português.
Isso as impedem de prosse-
guir os estudos e de competir
igualmente com os nativos no
mercado de trabalho.

Na verdade a solução, se-
ria investir mais na educação
bilingue gratuita, pois na ver-
dade esse tipo de escola exis-
te, mas o acesso é muito caro.
E a escola japonesa, é a de
mais fácil acesso economica-
mente falando.

Mas também temos casos
felizes entre os jovens, que
por esforços próprios conse-
guiram destacar-se no meio
aos japoneses, no difícil mer-
cado de trabalho globalizado.
E vendo pelo ponto de vista
positivista, contamos com jo-
vens fluentes em japonês e
português e com facilidade
em aprender outras línguas
como o inglês e espanhol. Só
aí já dispara na frente de ou-
tros candidatos a procura de
um emprego. Mas ainda há
muito que se fazer para que
não sejam casos isolados den-
tro da nossa sociedade.

E por outro lado as esco-
las brasileiras daqui do Japão,
ainda pecam pela falta de es-
trutura e mensalidades
caras,e apesar de várias crí-
ticas às escolas brasileiras,
sem elas aumentaria o qua-
dro de crianças evasivas, mas
é claro que necessita-se a
melhoria da qualidade delas,e
isso se consegue com a união
de todos, da comunidade e
dos governos brasileiros e ja-
poneses, todos em busca de
um futuro melhor para os nos-
sos jovens, pois o mundo es-
tará nas mãos deles mais cedo
ou mais tarde.

*Erika Sumida é natural de Ara-
çatuba (SP) e há 12 anos mora
no Japão, onde trabalha com
desenvolvimento de criação

DIVULGAÇÃO

Crianças brasileiras em escolas japonesas

Para comemorar os 20
anos do Movimento De
kassegui no Japão os

Ministérios das Relações Ex-
teriores (MRE) e do Trabalho
e Emprego do Brasil (MTE),
vão realizar quatro importan-
tes eventos no período de 30
de julho a 8 de agosto de 2010.
Ao mesmo tempo também
será festejada a mudança da
Lei de Imigração e Controle
que permitiu a entrada de
nikkeis latino-americanos na-
quele país a partir do início de
1990. O conjunto de atividades
promovidas pelo governo bra-
sileiro será dirigido para os
cerca de 300 mil nipo-brasilei-
ros que moram e trabalham no
arquipélago japonês.

Diante da importância do
fenômeno migratório singular
o MRE e o MTE vão celebrar
o movimento com a realização
de grandes eventos como par-
te da “Semana do Trabalhador
Brasileiro no Japão”. O primei-
ro deles é o “Seminário sobre
os 20 anos da Emigração Bra-
sileira no Japão”, que será pro-
movido no dia 30 julho na Uni-
versidade das Nações Unidas
(U Thant Conference Hall),
em Tóquio. Para marcar a
data será lançado no dia 31 de
julho o projeto-piloto da “Casa
do Trabalhador Brasileiro”, em
Hamamatsu, com atendimen-
to trabalhista local.

O “Dia dos Brasileiros no
Japão” é outra grande festa
popular que vai lembrar o mo-
vimento no dia 1º de agosto, no
Port Messe, em Nagoya, com

várias atrações culturais inclu-
indo comidas típicas, grupos de
dança, música ao vivo, sorteio
de prêmios. Além de serviços
de informação voltados para o
público nipo-brasileiro como
consultas trabalhistas e deba-
te CRBE. Nessa data será lan-
çada a “Semana do Trabalha-
dor Brasileiro no Japão”, que
constituirá a quarta iniciativa
conjunta MRE-MTE. Este
evento acontecerá das 10h às
19h no Port Messe que fica na
Aichi-ken Nagoya-shi  Minato-
ku Kinjo Futou 2-2.

Valorização – A “Semana do
Trabalhador Brasileiro no Ja-

pão”, constituirá na quarta ini-
ciativa conjunta MRE-MTE.
O objetivo é valorizar a histó-
ria dos trabalhadores brasilei-
ros no Japão e debater aspec-
tos de grande importância das
relações de trabalho no arqui-
pélago, bem como oferecer
serviços de informação indivi-
dualizada aos trabalhadores
nipo-brasileiros naquele país.
Os trabalhadores brasileiros
também poderão procurar os
consulados-gerais de Tóquio e
Nagoya entre os dias 2 e 6 de
agosto para atendimento espe-
cializado em questões traba-
lhistas.

Além dos eventos come-
morativos, serão organizados
ao longo da Semana seminári-
os e mesas-redondas com te-
mas trabalhistas escolhidos por
meio de consulta à comunida-
de brasileira. Esses seminári-
os ocorrerão nos dias 7 e 8 de
agosto. Em cada dia haverá
eventos em duas cidades dife-
rentes, uma em cada jurisdição

dos consulados-gerais em
Nagoya e em Tóquio. Em Ha-
mamatsu, os seminários ocor-
rerão exclusivamente naquela
cidade, dada a alta concentra-
ção de brasileiros lá residen-
tes. Serão, portanto, seis even-
tos em seis cidades diferentes,
dois por jurisdição consular.

Na festividade dos 20 anos
será entregue um diploma de
reconhecimento aos cidadãos
que trabalham e estudam no
país, denominamos Frontier
Spirits 2010. Com isso acredi-
ta-se que eles poderão contri-
buir ainda mais para estreitar
os laços entre os dois países,
bem como com o Japão, não
somente com mão-de-obra,
mas como possuidores de uma
nova cultura. “Para o Brasil
poderemos contribuir com uma
nova mentalidade que não é
somente este Japão que se vê
tem algo mais que o Brasil tan-
to necessita”, destaca o presi-
dente da NPO ABC Japan,
Hideckith Hashimoto.

DIVULGAÇÃO

Programação do MRE e do MTE inclui seminários e uma grande festa popular

Os últimos 20 anos foram
marcados pelo importante flu-
xo migratório entre Brasil e
Japão, caracterizado pela emi-
gração de brasileiros descen-
dentes de imigrantes japone-
ses para o Japão, denomina-
dos “dekasséguis”. O “fenô-
meno” produziu inúmeras
transformações na sociedade
japonesa, foi responsável pela
formação de uma rede de ser-
viços e de negócios criados
especialmente para a comu-
nidade brasileira. Graças a
esse fenômeno, estabeleceu-
se no Japão uma centena de
escolas com currículo em por-
tuguês; várias casas comer-
ciais fornecedoras de produ-
tos brasileiros; jornais, revis-
tas e canal de televisão em lín-

Nipo-brasileiros contribuem
para o bem-estar e prosperidade

da sociedade japonesa

gua portuguesa; inúmeras
agências de estabelecimentos
bancários com sede no Bra-
sil; além da Embaixada e de
três Consulados-Gerais.

Da mesma forma que seus
antepassados, os nipo-brasilei-
ros contribuem com seu esfor-
ço para o bem-estar e a pros-
peridade da sociedade japone-
sa. É importante saber que o
Japão valoriza a presença dos
brasileiros no arquipélago da
mesma maneira que a presen-
ça de japoneses no Brasil é
valorizada. O Governo brasi-
leiro tem trabalhado para que
os nikkeis que elegeram o Ja-
pão como segunda pátria, pos-
sam contar com as mesmas
oportunidades de inserção so-
cial que seus ancestrais.

No dia 31 de julho de 2010,
será a inaugurado o “Projeto-
Piloto Casa do Trabalhador
Brasileiro”, em Hamamatsu.
A Casa é uma iniciativa pio-
neira do Ministério do Traba-
lho e Emprego do Brasil
(MTE) em parceria com o
Ministério das Relações Ex-
teriores (MRE), buscando le-
var mais informação e apoio
aos trabalhadores brasileiros
que vivem no exterior. Duran-
te o período de funcionamen-
to da Casa, os brasileiros en-
contrarão atendimento indivi-

Projeto-piloto da Casa do Trabalhador
Brasileiro será inaugurado no dia 31

dualizado em português. Os
brasileiros poderão esclarecer
dúvidas, por exemplo, sobre
direitos e deveres trabalhistas
no Japão e no Brasil, progra-
mas de capacitação profissi-
onal, mercado de trabalho bra-
sileiro e japonês ou serem en-
caminhados a serviços espe-
cializados no Japão. O proje-
to também proporcionará ao
Governo brasileiro a chance
de conhecer as condições, ne-
cessidades e demandas traba-
lhistas da comunidade brasi-
leira no Japão.

Horário Atividades

9H30 Cerimônia de abertura com palavras das autorida-
des brasileiras e japonesas presentes

10H15 Imagens da assinatura do Acordo da Previdência
Brasil-Japão

10H30 Intervalo para reorganização da mesa
11H “Reflexão sobre os 20 anos da Emigração Brasilei-

ra no Japão”, a perspectiva brasileira. Apresenta-
ção do Prof. Ângelo Ishi (Musashi University)

11H30 Debate (com perguntas escritas do público)
12H “Reflexão sobre os 20 anos da Emigração Brasilei-

ra no Japão”, a perspectiva japonesa. Apresenta-
ção do Professor Yasuyuki Kitawaki (Tóquio Uni-
versity of Foreign Studies)

12H30 Debate (com perguntas escritas do público)
13H Intervalo para almoço
14H30 “Educação das Crianças Brasileiras no Japão” Apre-

sentação da Profa. Lilian Hatano (Kinki University)
15H Debate (com perguntas escritas do público)
15H30 “Comunidades Estrangeiras no Japão” Apresenta-

ção do Prof. Keizo Yamawaki (Meiji University)
16H Debate (com perguntas escritas do público)
16H30 Conferência de imprensa
17H30 Encerramento do Seminário
O Seminário “20 Anos dos Brasileiros no Japão” gratuito e
aberto ao público acontecerá na Universidade das Nações
Unidas - U Thant Conference Hall - endereço: 5-53-70
Jingumae, Shibuya-ku, Tóquio 150- 8925 - Japan. Informa-
ções via e-mail comunidade@brasemb.or.jp Os eventos te-
rão tradução simultânea em português e japonês, tendo como
moderador o professor Daisuke Onuki (Tokai University).

Programação do Seminário
“20 Anos dos Brasileiros no Japão”

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva quer que o Trem
de Alta Velocidade (TAV) es-
teja pronto até 2016, quando o
Brasil sedia os Jogos Olímpi-
cos. Ao lançar nesta terça-fei-
ra (13) o edital de licitação para
a contratação das empresas
que ficarão responsáveis pela
obra, Lula disse que é possível
trabalhar em mais de um turno
e até mesmo sábados e domin-
gos para que o trem-bala fique
pronto a tempo de atender as
necessidades do país.

“Boa parte da infraestrutu-
ra que estamos fazendo que-
remos que esteja pronta até as
Olimpíadas de 2016 e acho ple-
namente possível inaugurar [o
trem-bala] até 2016”, ressal-
tou durante discurso. O meio
de transporte rápido ligará as
cidades do Rio de Janeiro, São
Paulo e Campinas.

Lula também defendeu a
retomada do transporte ferro-
viário tanto de cargas quanto

TRANSPORTES

Lula quer que trem-bala esteja
pronto até as Olimpíadas-2016

de passageiros e lembrou que
há cerca de 15 anos o Brasil
não fabrica um trilho.

A ministra-chefe da Casa
Civil, Erenice Guerra, afirmou
que o projeto do TAV reflete o
amadurecimento econômico
do Brasil. “O mundo nos en-
xerga como hoje estamos:
prontos para receber esses in-
vestimentos.”

Durante a cerimônia, o pre-
sidente assinou mensagem que
encaminha ao Congresso Na-
cional um projeto de lei para
criar a Empresa de Transpor-
te Ferroviário de Alta Veloci-
dade (Etav). A instituição será
vinculada ao Ministério dos
Transportes e fiscalizará o an-
damento do projeto.

O custo do TAV está esti-
mado em R$ 33,1 bilhões. O
preço máximo recomendado
pelo Tribunal e Contas da
União (TCU) para a passagem
da classe econômica é de R$
199,80.
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Berço da imigração japonesa, Guatapará reúne
atualmente cerca de 130 famílias nipo-brasileiras

CIDADES/GUATAPARÁ

Considerada o berço da
emigração japonesa no
Brasil a cidade de

Guatapará (foi distrito de Ri-
beiro Preto até 1989), recebeu
imigrantes japoneses proce-
dentes de sete províncias ja-
ponesas: Ibaraki, Nagano,
Okayama, Saga, Shimane, Ya-
magata e Yamaguti, com a es-
perança de conquistarem tra-
balho e uma vida melhor. Os
primeiros chegaram à Fazen-
da Guatapará, de propriedade
de Henrique Dumont (pai de
Alberto Santos Dumont, herói
da aviação brasileira), em
1908, após desembarcarem do
navio Kasato-Maru no dia 28
de junho no Porto de Santos.
Eles deixaram o arquipélago
depois da industrialização do
país, onde enfrentavam dificul-
dades para encontrar empre-
go no campo.

A imigração japonesa foi
incentivada pelo governo bra-
sileiro, que abriu as portas do
país quando os Estados Uni-
dos proibiram o ingresso de
orientais em seu território, no
dia 18 de fevereiro. Do total
de 168 famílias (781 agriculto-
res) que chegaram para traba-
lhar nas lavouras de café do
Oeste Paulista e do Paraná,
210 agricultores foram envia-
dos para Guatapará para tra-
balhar na Fazenda Guatapará,
de propriedade de Henrique
Dumont (pai de Alberto San-

tos Dumont, herói da aviação
brasileira), em Ribeirão Preto.

Entretanto o núcleo coloni-
al de Guatapará só foi funda-
do no pós-guerra, em 1962
com a administração da anti-
ga Jamic – Imigração e Colo-
nização Ltda e colaboração da
Zentak (atual Jatak), Coope-
rativa Agrícola de Cotia –
CAC –, e de sete províncias
(Ibaraki, Nagano, Okayama,
Saga, Shimane, Yamagata e

Yamaguti), do Japão de onde
vieram as primeiras 12 famíli-
as de imigrantes japoneses
dando início a atual Colônia
Guatapará.

A Jamic junto com a Jemis
– Assistência Financeira S/A
e colaboração da Zentak (atu-
al Jatak) administraram as ter-
ras do Núcleo em seus aspec-
tos material, financeiro, educa-
cional e sanitário durante 20
anos. Neste período foram

executadas várias obras e ben-
feitorias como construção de
diques, canais de irrigação e
drenagem, estação de
bombeamento para irrigação,
etc. Até 1968 cada família de
colono possuía um lote de 12,5
hectares, posteriormente os
lotes passaram a variar de for-
ma e tamanho, sendo que em
média cada família passou a
possuir 28 hectares.

Até 1985 as principais ati-
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Comunidade mantém hábitos tradicionais por meio de festas realizadas pela AACE de Guatapará

O presidente da AACE de Guatapará, Jum Kawakami

vidades econômicas no Núcleo
desenvolvidas pelos imigrantes
eram o cultivo de arroz, milho
e soja; avicultura; sericicultura
(criação do bicho-da-seda) e
hortifruticultura. Em 1984 o
Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária – Incra
–, emitiu a declaração de
emancipação do Núcleo, pro-
cesso este finalizado em 2 de
fevereiro de 1985, data da de-
finitiva emancipação adminis-
trativa do Núcleo Colonial
Guatapará.

Koizumi – Atualmente, a co-
munidade é habitada por cerca
de 130 famílias que mantém até
hoje alguns hábitos tradicionais
por meio de festas realizadas
pela Associação Agro Cultural

e Esportiva de Guatapará, en-
tre elas a festa para os jovens
que completam 20 anos, festa
da colheita com comidas típicas
e danças folclóricas “bom-
odori”, gincana “Undoukai”,
festival de música (kouhaku-
utagassem), e outras.

Entre os moradores da co-
lônia estão os associados da
Cooperativa Agrícola de
Guatapará, iniciada com o fim
da Cooperativa Agrícola de
Cotia (CAC). Para dar conti-
nuidade ao trabalho, os ex-só-
cios se juntaram no dia 22 de
novembro de 1994. Um dos
grandes acontecimentos regis-
trados em Guatapará foi à vi-
sita do ex-primeiro-ministro,
Junichiro Koizumi em 2004.

(Afonso José de Sousa)

São Roque (distante cerca
de 55 km da capital paulista),
mais conhecida pelos turistas
pelo cultivo da uva para pro-
dução de vinho e de alcacho-
fra, pretende revelar uma ou-
tra faceta da município: a ci-
dade também tem vocação
para a plantação de orquíde-
as, por sua altitude e clima ser-
rano. E por isso, a AOSR -
Associação Orquidófila de São
Roque promove o 5º Festival
de Orquídeas, entre os dias 30
julho a 8 de agosto, às sextas
e sábados das 9 às 20h e do-
mingos das 9 às 18h. A entra-
da é gratuita.

No festival estarão expos-
tas cerca de 500 plantas para
encher os olhos dos turistas.
Quem quiser poderá adquirir
cerca de 2.500 (duas mil e qui-
nhentas) orquídeas para sua
coleção ou ainda para decorar
os ambientes familiares e co-
merciais.

A exposição de orquídeas
ocorre na Brasital, um dos pon-
tos turísticos mais belos do
município, que este ano come-
mora 120 anos de história. Os
visitantes além das belezas
naturais desfrutarão de muita
cultura, em uma espécie de
museu com roca, dedeira e o
tear usado antigamente nesta
fábrica. O local ainda enrique-
ce o conhecimento voltado às
plantas, pois está rodeado por

CIDADES/SÃO ROQUE

De 30 de julho a 8 de agosto, 5º Festival de Orquídeas deve atrair mais de 18 mil visitantes

mata nativa e acreditem era o
habitat de algumas orquídeas
como Onc. Varicosum, C.
Loodigesii e algumas microor-
quídeas como Ornithophora
Radicans e Pleurothallis.

Em uma área de 1.800m2
o público desfrutará também
do aroma e da beleza das plan-
tas ornamentais. Para comple-
tar o passeio, haverá exposi-
ção de artesanato local, pro-
dutos elaborados por alunos de
entidades assistenciais da ci-
dade, produtos típicos de São
Roque como alcachofra e vi-

nho, além de
uma praça de
alimentação.

A expectati-
va da AOSR é
receber cerca
de 18 mil visitan-
tes de várias par-
tes do estado de
São Paulo e de
outros estados
como Minas
Gerais, Goiás,
Paraná e Rio de
Janeiro.

Programação
– Para os afici-
onados por or-
quídeas o even-
to ainda conta
com uma pro-
gramação espe-
cial aos sábados

e domingos. A partir das 10h o
público terá uma oficina em
que será ensinado ao visitante
como plantar adequadamente
orquídea. Serão disponibiliza-
das mudas de orquídeas.
“Após essa oficina cada um
poderá fazer o plantio sozinho,
em sua casa, chácara etc.
Além das orquídeas valoriza-
mos a natureza e procuramos
sempre protegê-la”, explica
Erica Shirozu, produtora e di-
retora da Associação.

No período da tarde a par-
tir das 14h30 haverá aula show

Estarão expostas cerca de 500 plantas

DIVULGAÇÃO

com todas as orientações ne-
cessárias para cultivo e trata-
mento das orquídeas.

Julgamento – As orquídeas
expostas serão julgadas e pre-
miadas em cinco categorias:
híbrida, espécie, avançada,
exótica, e botânica. Cada ca-
tegoria é avaliada por três
juízes, a partir dos seguintes

critérios: cultivo; cor; tamanho;
substância e textura; quantida-
de de flores e conjunto (meio
de cultivo, aparência e geome-
tria).

Cada grupo de juiz execu-
ta o julgamento da categoria e
coroa o primeiro, segundo e
terceiro lugar. O produtor re-
cebe certificado, troféu e me-
dalha.

5º FESTIVAL DE ORQUÍDEAS
QUANDO: DE 30 DE JULHO A 8 DE AGOSTO

– SEMPRE ÀS SEXTAS, SÁBADOS E DOMINGOS

HORÁRIO: SEXTA E SÁBADO DAS 9 ÀS 20H,
DOMINGOS DAS 9 ÀS 18H

ONDE: BRASITAL (AVENIDA ARACAÍ, 250
– CENTRO – PRÓXIMO À RODOVIÁRIA DE

SÃO ROQUE)
TEL: (11) 4712-5664
ENTRADA: GRATUITA

ESTACIONAMENTO: R$2,00
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The Nippon Foundation abre
inscrições para bolsas de estudo

NIKKEI SCHOLARSHIP
COLUNA DO JORGE NAGAO

(JORGE NAGAO)

Nascida em Osaka, Ja-
pão, Maria chegou ao Brasil
com 11 anos. Seus pais eram
paisteleiros, o pastel já esta-
va em seu DNA, Destino
Natural Aguardado. Desde
adolescente, ela trabalhava
com os pais, mas não via
muito futuro ali. “Se eu ficar
muito tempo aqui, estarei
mais frita que pastel”, pensa-
va ela.

Namorou um cara que
achava que não tinha cara de
pastel, casou-se com ele e se
livrou do pastel. Mas não é
que, numa noite, lá pelas dez
pastéis, o maridão chegou eu-
fórico e anunciou que com-
prara uma barraca de pastel.

-Tô fora!- disse ela, seca-
mente. Pode vender!

-Tá louca, mulher! Nossa
vida vai melhorar e muito-
garantiu ele.

-Sem chance. Meus olhos
são fechadinhos assim de tan-
to fritar pastel. Quer saber?
Escolhe: o pastel ou eu?

- Maria, você acha que eu
vou desperdiçar essa chance
de ser patrão?

Ah, agora ele estava com
cara de pastel, percebeu ela.
E aquela relação, kibeleza
que era, cheia de risólis,
esfihou e azedou de vez.

Então ela foi embora para
sempre.

Com o tempo, Maria co-
nheceu um novo amor e ca-
sou-se novamente. O casal
abriu um supermercado mas,
como ambos eram inexperi-
entes no ramo, a vaca foi pro
brejo. Depois de muito penar
e pensar, concluíram que a
saída estava no... pastel!

Tudo bem, pastel de novo,
concordou Maria. Mas o meu
pastel será o melhor da feira,
o melhor do bairro. Assim, ex-
perimentando condimentos
nacionais e importados, tes-
tando novos recheios e sabo-
res, Maria chegou ao pastel
campeão. Entrevistada, reve-
lou que não abre mão do cen-
tenário tempero japonês, o
aji-no-moto.

O colunista degustou a
iguaria da Maria na Cayowáa
street, próximo ao metrô da
Vila Madalena. Êta pastel de-
licioso e disputado!

Em termos de pessoas
por metro quadrado, a barra-
ca Da Maria só perdia para
o transporte público, na hora
do rush. Dentro, seis
atendentes “fofinhas”, mais o
selecionador de sabores e o
fritador, completam o time
comandado pela rainha do

O Pastel da Maria
e o da Mitiko

pastel. Do lado de fora, uma
pequena multidão se acoto-
velava na nova atração turís-
tica paulisteliana.

Maria Kuniko Yonaha foi
a grande vencedora do con-
curso “O Melhor Pastel de
feira da Cidade de São Pau-
lo”, promovido pela prefeitu-
ra, em 2009. Nunca mais vi a
Maria. Como estará ela?

Outra nikkei que ficou en-
tre as finalistas foi a Mitiko.
Não sou muito fã de pastel,
mas como sou obrigado a pas-
sar em frente à barraca de
pastel da Mitiko, na feira pró-
xima de casa, fiquei incomo-
dado com a mudança que
ocorreu de um ano pra cá.
Até o concurso da prefeitu-
ra, era perceptível uma ale-
gria entre Mitiko & Cia. e os
seus fregueses. E essa ami-
zade, essa cumplicidade, cer-
tamente ajudou o pastel da
Mitiko a ficar entre os me-
lhores da cidade. Com o su-
cesso, a venda de pastel deve
ter aumentado em 30% ou
mais.

Mas aquele clima de riso
e brincadeira perdeu muito
espaço para o trabalho mais
frenético. Hoje, quando pas-
so por lá, o sorriso de Mitiko,
que era constante, agora é
raro, pois ela vive concentra-
da no trabalho. Ela faturou
muito com a fama mas será
que, na vida pessoal, não
houve uma perda?  Mitiko
aparenta cansaço, parece
que sentiu muito a responsa-
bilidade de manter a qualida-
de de seu pastel e ficou sé-
ria. Aos poucos, os risos de
sua barraca murcharam
como murcha um pastel de
um dia pro outro. Quem
sabe umas boas férias não
fariam bem à ela e voltaria
renovada? Ela deve estar
tensa com o concurso deste
ano cuja primeira etapa ter-
minou no domingo, dia 11. Se
ela for eliminada nesta Copa
do Mundo do Pastel não será
demérito nenhum  pois são
centenas de concorrentes.
Mas como ela  reagirá? Cara
Mitiko, torço por você, mas
se você não ficar entre os
top ten, relaxe. Você pode
perder alguns fregueses mas,
de repente, pode resgatar
aquela alegria que você e a
sua turma esbanjava antes do
concurso do ano passado.  E
isso não há dinheiro que pa-
gue.

(Jorge Nagao é colunista do
site Primeiro Programa
(www.primeiroprograma.com.br).
E-mail: jlcnagao@uol.com.br

DIVULGAÇÃO

Estão abertas as inscri-
ções, até o dia 31 de ju-
lho de 2010, para  bolsa

de estudos do programa
“Nikkei Scholarship” da The
Nippon Foundation, destinadas
para concretizar o sonho de jo-
vens nikkeis que pretendem
aprimorar o relacionamento
entre o Brasil e Japão ou que
tenham projetos de desenvol-
vimento da sua comunidade lo-
cal.

Os requisitos necessários
para a inscrição são: 1) ser des-
cendente de japoneses
(independe da nacionalidade,
nível de instrução ou estada no
Japão); 2) idade entre 18 e 35
anos; 3) seja indicado por uma
instituição nikkei; 4) tenha o
sonho de adquirir sólidos conhe-
cimentos técnicos e ao retor-
nar  dedicar ao desenvolvimen-
to do seu país; 5) que tenha
como objetivo transformar-se
em ponte entre o Brasil e Ja-
pão, tendo como experiência a
vida de bolsista; 6) que tenha a
capacidade de participar ativa-
mente da vida acadêmica e das
atividades sócio-comunitárias.

Os candidatos deverão ser
residentes nos países da Amé-
rica Central e do Sul e o núme-
ro de vagas são 5 (cinco). As
fases seletivas são as seguin-
tes: 1ª Fase seleção através dos
documentos: início de setembro
de 2010; 2ª Fase seleção atra-
vés de entrevista: início de ou-
tubro de 2010; e o resultado fi-
nal será definido ao final do mês

de outubro de 2010.
A instituição japonesa em

que pretende ingressar, deve-
rá ser contatado e a reserva
da vaga deverá ser solicitado
pelo candidato. No caso em
que o candidato pretenda fre-
quentar uma escola de ensino
da língua japonesa,  esta será
definida pela The Nippon
Foundation.

Ao bolsista será concedido:
1) passagem aérea de ida e
volta; 2) taxa de concurso, taxa
de matrícula, mensalidade es-
colar, outras despesas como
materiais escolares a serem
pagas à escola; 3) subsidios

para despesas gerais 130 mil
ienes mensais, subsidios de ha-
bitação e seguro saúde.

O período máximo para o
bolsista é de 5 (cinco) anos.

O nível de conhecimento da
língua japonesa deverá ser su-
ficiente para frequentar os cur-
sos e não ter dificuldades para
enfrentar o dia a dia normal. (
Se houver interesse, o bolsista
poderá cursar uma escola de
língua japonesa por 6 meses a
um ano).

Os candidatos deverão en-
viar até o dia 31 de julho de
2010, os formulários necessá-
rios para a inscrição que po-

derão ser obtidos pelo site da
Associação dos Nikkeis no
Exterior e enviados para :
KAIGAI  NIKKEIJIN
KYOKAI / Nikkei
Scholarship 2-3-1, Shinko,
Naka-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa, 231-0001,  Japão
Maiores informações pelo:
Tel: 045-211-1780
Para maiores informações
contatar:
JADESAS - Associação dos
Nikkeis do Exterior
At. Nikkei Scholarship
Tel: 045-663-3258
Fax: 045-211-1781
E-mail: info@jadesas.or.jp

DIVULGAÇÃO

Vagas são destinadas a jovens nikkeis que pretendam aprimorar o relacionamento entre os países

O Consulado Geral do Ja-
pão em Curitiba realizou, no dia
1º de julho, a entrega dos equi-
pamentos para modernizar a
sala de parto do Hospital São
José, no Município de Laran-
jeiras do Sul, Paraná. O Hos-
pital São José, administrado
pelo Instituto de Assistência
Social e Saúde São José (ISSJ)
é a maior instituição nos domí-
nios da Associação de Muni-
cípios do Cantuquiriguaçu, que
reúne 20 municípios da região,
e oferecem serviços médicos
nas especialidades de gineco-
logia, obstetrícia, pediatria,
cardiologia e otorrinolaringolo-
gia. Os antigos equipamentos
da sala de parto precisavam
ser modernizados para atender
as pacientes de baixa renda
que procuram o atendimento
pelo SUS, porém, devido à sua
situação financeira, o  São José
não possuía a condição de
reaparelhá-la.

 Para reestruturar a sala de
parto foram adquiridos, com os
recursos doados pelo Gover-
no Japonês através do convê-
nio firmado entre o Instituto de
Assistência Social e Saúde São
José e o Consulado Geral do
Japão em Curitiba, equipamen-
tos como mesa cirúrgica para
realização de parto e cesaria-
nas, bisturi elétrico, monitor
cardíaco multiparâmetro,
oxicapnógrafo entre outros, no
valor de US$ 48,512.00 (R$
86.157,00).

A cerimônia de entrega dos
equipamentos foi realizada no

próprio hospital  com as presen-
ças do cônsul geral do Japão
em Curitiba, Soichi Sato e da
diretoria do ISSJ – entre eles  o
presidente Márcio Pereira
Marreiros – médicos  e funcio-
nários do hospital.  Ao final da
cerimônia, o cônsul e o presi-
dente do ISSJ descerraram a
placa alusiva à doação.

Agradecimentos – Soichi
Sato, manifestando a sua sa-
tisfação em poder contribuir na
implantação da nova sala de
parto, explicou que a doação
foi realizada através do progra-
ma de Assistência a Projetos
Comunitários (APC) do Go-
verno Japonês. Também des-
tacou que a nova sala de parto
deve melhorar a qualidade dos
serviços no atendimento das
futuras mães de Laranjeiras
do Sul e da região. Por fim,
desejou que através desta do-
ação os laços de amizade en-
tre o Japão e o Brasil venham
a se estreitar ainda mais.

Já o presidente do ISSJ,
Márcio Marreiros, represen-
tando todos os médicos e fun-
cionários do hospital, expres-
sou o seu sincero agradeci-
mento ao governo japonês pela
doação dos modernos equipa-
mentos, e disse ter a certeza
de que a nova sala de parto
poderá oferecer, com os pro-
fissionais da área,  melhoria na
qualidade do serviço prestado
às gestantes da região, em es-
pecial para as mais
desfavorecidas.

PROJETOS COMUNTÁRIOS 1

Consulado entrega aparelhos
para equipar hospital no PR

Foi realizada na
tarde de ontem (14),
na sede do Consu-
lado Geral do Japão
em São Paulo, ceri-
mônia do contrato
de doação para o
“Projeto de Aquisi-
ção de Mamógrafo
para o Ambulatório
Médico da Entidade
Filantrópica de São
Paulo”, em favor do
Enkyo (Beneficên-
cia Nipo-Brasileira
de São Paulo), atra-
vés do Programa de
Assistência a Proje-
tos Comunitários e
de Segurança Hu-
mana - APC do
Governo Japonês.
Estiveram presen-
tes o presidente do Enkyo,
Ignacio Tadayoshi Moriguchi, e
o cônsul geral interino do Ja-
pão em São Paulo, Masahiko
Kobayashi.

O valor da doação, de US$
67.932,00, será utilizada para
a aquisição de um mamógrafo
que possibilitará a detecção e
o tratamento precoce, contri-
buindo para diminuir as mor-
tes causadas por esta enfer-
midade.

 De acordo com dados de
1990, no Brasil o percentual
para novos casos de câncer de
mama chega a 56%, ao passo
que no Japão gira em torno de
15% ao ano, representando
uma probabilidade 3,7 vezes
maior do que do Japão. Não à
toa, o câncer de mama é con-
siderado uma das mais inci-
dentes causas de mortalidade
entre as mulheres.

Atendimento – Fundada em
1959 no intuito de prestar aten-
dimento médico e assistência
social aos imigrantes do pós
guerra, o Enkyo administra
atualmente oito instituições:
Hospital Geral (Nipo-Brasilei-
ro), Ambulatório Médico, Ins-
tituições de Longa Permanên-
cia para Idosos (Casa de Re-

abilitação Social em Santos,
Recanto de Repouso Sakura
Home e Casa de Repouso Su-
zano), Instituição de Longa
Permanência para Idosos De-
pendentes (Casa de Repouso
Akebono), Centro de Reabili-
tação Psicossocial (Yassuragui
Home), Centro de Ação Soci-
al voltado para jovens e idosos
(Unidade Amami), oferecendo
descontos àqueles com dificul-
dades econômica.

Desde 1962, o Ambulatório
Médico estava sediado nas ins-
talações do Bunkyo (Socieda-
de Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência Social),
no bairro da  Liberdade, ofere-
cendo atendimento médico e
exames além da realização de
diversas campanhas de preven-
ção à saúde, com desconto,
além de oferecer check-up gra-
tuito a idosos acima de 60 anos,
contribuindo para a manuten-
ção da saúde dos paulistanos.

Visando a ampliação de
seus serviços, em março de
2010, deu início ao atendimen-
to, no Centro de Ação Social
Enkyo, sede recém construída,
onde funcionam o escritório da
Beneficência Nipo-Brasileira
de São Paulo, o setor de assis-
tência social e o ambulatório.

PROJETOS COMUNITÁRIOS 2

Enkyo recebe doação para
aquisição de mamógrafo

Fachada do Enkyo na capital paulista

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

O cônsul do Japão em Curitiba com diretores da instituição
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Grande carnaval japonês acontece
no dia 25 de julho em São Paulo

YOSAKOI SORAN

Canto do

Bacuri

FRANCISCO HANDA

Versos do exílio

Onde quer que fique
Onde quer que vá
Sempre sentir-se-á estranho.
Viajante das regiões distantes
Quando o dia se põe
No outro o dia se faz
Até perder a dimensão
Se é dia
Se é noite
Tamanha incerteza
De não estar presente
Onde quer que seja
Aqui ou acolá
Sem pátria alguma
Nem mesmo sem chão
Para calcar a firmeza
Dos pés calosos
Pés de uma terra distante.

Dos filhos que ficaram longe
A saudade é uma constante
Da esposa que não veio
Só resta a consolação
Das cartas rabiscadas
Nunca enviadas afinal
Para não dizer da falta que faz
Do café bem quentinho
Quando o dia se vai
Tomado
Pela noite glacial.

Nem a beleza das cerejeiras
Que florescem em cachoeira
Durante a primavera
Consegue superar a beleza
Do ipê amarelo em pujança
Durante a primavera.
Assim a primavera se vai
A vida também se vai em
Instantes e cada vez mais
Uma trilha de rugas se forma
Em toda a dimensão da cara
Como um mapa do imenso
Território das terras brasileiras.

Pudesse algum dia retornar
À terra deixada atrás
E pudesse cheirar a flora
Tocar a poeira
E sujar a mão com as impurezas
Ainda assim seria felicidade
Que não existe mais.

Se voltar fosse suficiente
Voltaria para não encontrar
Mais a terra que fora embora
Numa nuvem passageira
Que passara rasteira
Pela tarde de final de outono.

Onde se vai não importa
Toda terra é vasta e imensa
Imensidão do fim do mundo
Que nunca se acaba
Nem acaba o sonho
Deste homem desgarrado
De qualquer solo que seja.

Os cegos de minha vida

Tomando pela mão conduzo
Um cego conduzido
Pela minha mão
Mas desconheço onde seja
Seu destino
Que nesse momento
É meu destino
Preferia que fosse
Um cão condutor
Preferia que fosse
Uma bengala condutora
Nem sei conduzir
A mim mesmo
Se perigo houver
Caio num precipício
O cego cai junto
Meus amigos também se vão
Pelo buraco fundo
Conduzido por mim
Que nem ao menos sei
Que direção tomar
Deixo que os meus sapatos
Decidam por mim.

Saudades de outros tempos

Todos os dias
Lá estão na janela
Um gato amarelo
Um gato marrom
O sol que esquenta
Esfria meu coração
De saudade imensa.

chicohanda@yahoo.com.br

Evento deve contar com a participação de 18 grupos

AAssociação Yosakoi
Soran do Brasil reali-
za no próximo dia 25,

em dois horários (às 12 e às
17 horas), no Espaço Via Fun-
chal, em São Paulo, o 8º Festi-
val Yosakoi Soran. O evento
deve contar com a participa-
ção de 18 grupos de várias
partes do País como Amazo-
nas, Mato Grosso do Sul, Pa-
raná e São Paulo. A entrada é
franca. Criada há 18 anos, a
dança mescla dois estilos mu-
sicais regionais do Japão. O
Yosakoi – “venha à noite” – é
um tipo de música originária da
província de Kouchi, dançada
de maneira viva e vibrante.
Soran é uma canção folclóri-
ca rítmica, comum entre os
pescadores de Hokkaido, que
usam a expressão como um
grito de guerra. No Brasil, o
Festival Yosakoi Soran é ca-
racterizado como um espetá-
culo de cores e movimentos
que contagia a todos com rit-
mo vibrante e muita energia.

O primeiro Festival Yosakoi
Soran no Japão aconteceu em
1992 e contou com mais de mil
participantes que se apresenta-
ram para cerca de 200 mil pes-
soas que ficaram contagiadas
pela alegria da dança. O evento
é sempre realizado durante o
verão japonês, onde os grupos
se apresentam pelas ruas de
Sapporo (capital de Hokkaido)
e de Kouchi em blocos, como
se fossem parte de uma gigan-
tesca escola de samba, daí a alu-
são ao carnaval brasileiro.

No Brasil, a primeira edi-
ção aconteceu em 2003, no
bairro da Liberdade com a par-
ticipação de 12 grupos de dan-
ça. “Por aqui, o Festival acon-
tece sempre na última sema-
na de julho, nas férias de in-
verno e já conta com a partici-
pação de grupos de todo o Bra-
sil. O Yosakoi Soran rompeu
barreiras, e é praticado em lu-
gares tão distantes como Ama-

média de nota da seguinte
sequência: Criatividade – Har-
monia – Técnica.

Além de divulgar os valo-
res culturais japoneses, o Fes-
tival Yosakoi Soran tem sido um
importante instrumento de in-
clusão social. A preocupação
social do evento transparece
na forma adotada para o in-
gresso na plateia. Aberto ao
público e gratuito, a entrada é
um quilo de alimento não pe-
recível. Posteriormente, os ali-
mentos são enviados para as-
sociações e entidades assisten-
ciais beneficentes. “O objeti-
vo é estimular a prática da so-
lidariedade, oferecendo em tro-
ca um espetáculo para os sen-
tidos”, explica Marcelino.

8º FESTIVAL YOSAKOI SORAN
QUANDO: DIA 25 DE JULHO. HORÁRIO

DAS APRESENTAÇÕES: ÀS 12H E ÀS 17H

ONDE: VIA FUNCHAL (RUA FUNCHAL,
65, VILA OLÍMPIA)
ENTRADA: 1 QUILO DE ALIMENTO NÃO

PERECÍVEL

INFORMAÇÕES: (11)3541-1809 /
YOSAKOISORAN@GMAIL.COM

DIVULGAÇÃO

Organização distribuirá R$ 20 mil em prêmios para os três primeiros colocados do Festival

zonas e Pará, unificando as
culturas japonesa e brasileira,
em uma mesma emoção de rit-
mos e movimentos”, conta
Marcelino Hamasaki, presi-
dente da Comissão Organiza-
dora do Festival.

Premiação – Em busca do
constante aperfeiçoamento da
prática do Yosakoi Soran no
Brasil, o Festival Yosakoi
Soran distribuirá R$20 mil em
prêmios para os três primeiros
colocados em cada categoria

(Adulto e Juvenil), e um cam-
peão geral (Grand Prix). Os
grupos serão analisados por
um júri composto por profissi-
onais de dança, artistas e co-
reógrafos que analisarão três
quesitos: Técnica, Criatividade
e Harmonia.

A nota para a classificação
será a média de pontos dada
por cada um dos membros do
júri e irá variar de 01 a 10 pon-
tos (com alteração de 0,5 pon-
to). No caso de empate, será
adotado o critério da maior

Roberto Casa-
nova e sua esposa,
a japonesa Mika Sil-
va, famosos pela
participação no
maior concurso de
Karaokê do Japão –
o Nodojiman – onde
ganharam o primei-
ro lugar, realizam
nesta sexta-feira
(16), às 20 horas, no
Espaço Hakka, em
São Paulo, o show “História de
Amor”.  No show Roberto
Casanova e Mika da Silva, con-

tarão com a participação dos
convidados como os cantores
Joe Hirata, Norio Shirasaka,

MÚSICA

Roberto Casanova realiza show no Espaço Hakka
Leni Yoshimura, Rogério Hara-
da, Edgar Ishida, Marcelo
Madeyra e Ronaldo Mizuno.

O evento terá como uma
das atrações a conquista do
NHK Nodojiman Champion
Taikai que, segundo o cantor,
é uma espécie de “copa do
mundo reunindo candidatos de
vários países, além dos mora-
dores locais”. Além da exibi-
ção do vídeo e a interpretação
da música “Tiguiri” de Itsuki
Hiroshi com a qual ganhou o
campeonato, Roberto estará
oficializando a doação do tro-

féu que recebeu pela conquis-
ta ao Bunkyo.

SHOW: “ROBERTO CASANOVA MIKA DA

SILVA E AMIGOS”
DATA: DIA 16 DE JULHO DE 2010, SEXTA-
FEIRA

HORÁRIO: ABERTURA DO LOCAL ÀS 20H

E INÍCIO DO SHOW ÀS 21H

LOCAL: AUDITÓRIO DO HAKKA, RUA SÃO

JOAQUIM, 381 – 460 – LIBERDADE

INGRESSOS: R$ 25,00 ANTECIPADO E R$
30,00 NO DIA

VENDAS NA SECRETARIA DO BUNKYO –
RUA SÃO JOAQUIM, 381 – TÉRREO –
LIBERDADE

O cantor Roberto Casanova

DIVULGAÇÃO

O Mart Center,
em São Paulo, rece-
be até domingo
(18), a edição espe-
cial do Anime
Friends. Trata-se do
Anime Friends
Special Edition, que
reúne, pela primeira
vez, quatro feiras
em um único espa-
ço, numa área de
quase 100 mil m².
Com ingresso único,
o público tem acesso ao Anime
Friends, Asia Fest, Comic Fair
e São Paulo Game Show.

A primeira edição da
Comic Fair pretende atrair os
amantes das histórias em qua-
drinhos de todas as idades, ofe-
recendo mais de 150 mil exem-
plares de revistas recentes e
antigas com descontos de 20
a 80%, além de novidades de
quadrinhos das bancas e livra-

rias, DVDs, toys, revistas de
tatuagem e de games e arti-
gos colecionáveis.

Também no Mart Center,
os visitantes da primeira edi-
ção do São Paulo Game Show
poderão participar de simpósio
com discussões na área de
entretenimento digital, assistir
palestras de profissionais do
mercado, apresentações e ex-
posições de artistas envolvidos

EVENTO

8º Anime Friends ganha edição especial em São Paulo

Apresentação de bandas no Anime Friends

DIVULGAÇÃO

com a cultura gamer e avaliar
os principais lançamentos em
território nacional.

Já o Ásia Fest, que termi-
na neste sábado (17), reúne
num mesmo espaço os princi-
pais países asiáticos com pre-
sença e influência na forma-
ção cultural brasileira como a
China, Coreia, Índia, Japão e
Tailândia, que terão a oportu-
nidade de apresentar o que há
de melhor das suas culturas,
com destaque para a gastro-
nomia, artes plásticas, artesa-
nato, música e dança.

O evento foi estruturado de
forma a que o visitante faça
uma imersão cultural, não ape-
nas observando e desfrutando
do espaço gastronômico e das
atrações de palco, mas partici-
pando dos inúmeros workshops,
palestras e salas de discussão
programadas.

A organização reservou

para o dia 17, último sábado do
evento, o concurso Miss Asia
Fest, com representantes de
diversos países.

Em sua oitava edição, o
Anime Friends apresenta des-
taques como a banda de
electro pop Aural Vampire e o
cantor Akira Kushida (intér-
prete de canções-tema de se-
riados como Jaspion, Sharivan,
Jiraiya e Jiban). As outras
atrações internacionais são:
Minami Kuribayashi, Aki
Misato, Piyo Rabbie, Shinichi
Ishihara, Takayuki Miyauchi e
Yonekura Chihiro.

8º ANIME FRIENDS
QUANDO: DIAS 15, 16, 17 E 18 DE JULHO

HORÁRIO: DAS 10H ÀS 21H

ONDE: ESPAÇO MART CENTER (RUA

CHICO PONTES, 1500 - VILA GUILHERME,
SÃO PAULO – SP)
MAIS INFORMAÇÕES NO SITE:
WWW.ANIMEFRIENDS.COM.BR
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CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAIKÔ

Todoroki Daiko, de Osasco, fica
em primeiro na categoria júnior

OGrupo Todoroki Daiko,
de Osasco, sagrou-se
campeão da categoria

júnior do 7º Campeonato Bra-
sileiro de Taikô, competição
realizada no último dia 4, na
sede do Palestra Esporte Clu-
be, em São José do Rio Preto.
Além do título de campeão
Brasileiro, o Todoroki Daiko
ganhou também uma viagem
ao Japão com todos os inte-
grantes para um período de
estágio na Nippon Taikô
Foundation. O evento, que teve
público estimado em cerca de
1000 pessoas, contou com a
participação de grupos de São
Paulo, Paraná e Brasília.

Segundo o presidente da
Associação Brasileira de
Taikô, Orlando Shimada, o de-
senvolvimento do taikô vem
crescendo no Brasil nos últi-
mos anos. Shimada também
estava entusiasmado por ter
recebido recursos da Secreta-
ria Estadual de Cultura, prove-
nientes da emenda parlamen-
tar do suplente de deputado
estadual Helio Nishimoto, no
valor de R$ 80 mil, que foram
depositados quase dois meses
antes do evento. Os recursos
serão utilizados para cobrir as
despesas do evento e das pas-
sagens ao Japão do grupo cam-
peão.

Entre as autoridades pre-
sentes na abertura do evento
estavam o cônsul geral do Ja-
pão em São Paulo, Kazuaki
Obe; do deputado federal Wal-

ter Ihoshi (DEM-SP) e do can-
didato a deputado estadual,
Helio Nishimoto

Confira a classificação
oficial
JÚNIOR:
1º) Todoroki Daiko (Osasco)
2º) Ishin Daiko (Londrina)
3º) Shinyuu Daiko (Pilar do
Sul)
4º) Wakaba Taikô (Curitiba)
5º) Kawasuji Seiryu Daiko
(Atibaia)

LIVRE
1º) Hatsumi Daiko (São José
do Rio Preto)
2º) Kaminari Daiko (Tupã)
3º) Ryuubu Daiko (Ibiúna)
4º) Shinkyo Daiko (São Cae-
tano)
5º) Tenryy Wadaiko (São
Miguel Paulista)

MASTER
1º) Rio Nikkei Taikô (Rio de
Janeiro)
2º) Nippon Country Club Taiko
(NCC)
3º) Ishin Ladies (Londrina)

OODAIKO
1º) Todoroki Taikô (Osasco)
2º) Shinkyo Daiko (São Cae-
tano)
3º Ryuubu Daiko (Ibiúna)

ESPECIAL*
*Na categoria especial se
apresentam os grupos que fo-
ram campeões nas edições
anteriores e foram ao Japão
para estágio pela Nippon Taiko
Foundation: Ishin Daiko e
Paranavai - Kotobuki Taiko

DIVULGAÇÃO

Evento, realizado em São José do Rio Preto, reuniu grupos de São Paulo, Paraná e Brasília

O artista plástico Eduardo
Sakemi foi agraciado este mês
pela Société Académique
d’Education et d’Encouragement
Arts – Sciences – Lettres de
Paris - Academia Francesa de
Artes, Ciências e Letras -,
com o Diplôme de Medaille
d’Argent (Diploma de Meda-
lha de Prata), no último dia 5,
em Paris. A cerimônia também
será realizada no Brasil, em
data a ser agendada, quando
Sakemi receberá a medalha de
representantes da Academia
que visitarão o País.

Sakemi é um profissional de
Tecnologia da Informação, apai-
xonado por artes plásticas, mú-
sica, automobilismo, motociclis-
mo e esportes. Em seus mo-
mentos de lazer, suas mãos
abandonam o mouse e os tecla-
dos, e se dedicam aos pincéis.
Nos últimos anos, esse interes-
se se ampliou e Sakemi passou
a auxiliar na organização de ex-
posições de artistas brasileiros
premiados em mostras france-
sas, o que lhe rendeu o reconhe-
cimento de suas obras e ações
em prol da divulgação artística
pela Academia Francesa.

Fundada em 1915, a Aca-

demia, por meio do Comitê
Superior de Premiação, avalia
e condecora profissionais lo-
cais e internacionais que se
destacam em suas áreas de
conhecimento.

Quem é – Eduardo Sakemi é
pintor e superintendente de Tec-
nologia da Informação e da Edu-
cação do Centro de Integração
Empresa-Escola (CIEE). Nas-
cido em  1963, na capital paulis-
ta, demonstra desde a infância
interesse pelas artes. No início
era a prática do origami, influ-
enciado por suas raízes nipôni-
cas. Com o passar do tempo en-
cantou-se pela fotografia e a
arte digital, atividades benefici-
adas por sua formação em Tec-
nologia. Na fase adulta integra
a pintura no rol de suas atua-
ções. O artista dá uma atenção
especial à pintura figurativa, uti-
lizando-se de temáticas como:
automobilismo, motociclismo,
esportes e música para retratar
os objetos de desejo do univer-
so masculino contemporâneo.
Acredita que ao utilizar uma lin-
guagem aceita pelo seu público
contribuirá com a disseminação
das artes visuais.

ARTES

Artista nikkei recebe comenda
da Academia Francesa
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ESPECIAL / FESTIVAL DO JAPÃO

Miss Nikkey Brasil 2010 e Miss Festival do Japão
resgatam o charme dos concursos de beleza

Considerado uma das
principais atrações do
13º Festival do Japão,

o Concurso Mis Nikkey Brasil
2010 contará com a participa-
ção de 20 candidatas de vári-
as localidades do Brasil. A
grande final acontece no sá-
bado (17), por volta das 18
horas, no palco principal. Se-
gundo o organizador e apre-
sentador do concurso, Kendi
Yamai, além de divulgar a cul-
tura japonesa e a beleza nipô-
nica, o objetivo é promover a
integração entre as várias en-
tidades das mais diversas
regiões do País já que não só
as candidatas como também as
pessoas que as cercam, ou
seja, entidades e torcidas, aca-
bam se encontrando e trocan-
do experiências no dia do
evento.

Além disso, há apresenta-
ções de algumas atrações típi-
cas japonesas (dança, música,
etc.), e as candidatas desfilam
com algum traje japonês
(quimono ou happi) ao som de
música japonesa.

“E para mim, é muito ba-
cana realizar um evento como
este e servir de ponte para o
intercâmbio de jovens nipo-
brasileiras”, conta Kendi, lem-
brando que as primeiras sele-
tivas  tem início ainda no ano
anterior. São entre cinco e sete
etapas, totalizando cerca de
300 candidatas até a grande
final. E a viagem até a capital
paulista não é uma mera dis-
tância a ser percorrida.

Para muitas, participar do
concurso representa também
realizar o sonho de mães e
avós. “Queira ou não, um títu-

contentar toda a torcida.
“Essa parte da torcida é

outro aspecto legal do concur-
so. Para se ter uma ideia, só
do Paraná deve vir de 6 a 7
ônibus. Se não fosse pelo con-
curso, acho que dificilmente
eles viriam, mas acabam apro-
veitando para curtir este que é
um dos maiores eventos da
comunidade nikkei na Améri-
ca Latina”, destaca Kendi.

Jurados – A vencedora rece-
berá o título de Miss Nikkey Bra-
sil 2010 e também o título de
Miss Festival do Japão, prêmio
em dinheiro, jóia, cosméticos,
etc. oferecidos pelos patrocina-
dores. O corpo de jurados tam-
bém costuma chamar a atenção
por reunir artistas dos mais va-
riados gêneros. Este ano, além
do presidente do Kenren, Akeo
Yogui, e do presidente do Fstival
do Japão, Augusto Sakamoto,

lo é sempre um título e  rece-
ber um título é um honra”, ex-
plica Kendi. Segundo o apre-
sentador, os concursos de be-
leza resgataram um pouco do
glamour de antigamente e, por
isso mesmo, o sonho de osten-
tar a coroa continua mais vivo
do que nunca.

Irmão mais velho – “Teve
um época que os concursos de
miss perderam um pouco do
charme e foram substituídos
pelos concursos de modelos.
Mas ainda preservam uma cer-
ta magia dos contos de fadas”,
conta Kendi, acrescentando
que ele próprio acaba virando
uma espécie de “irmão mais
velho das candidatas”.

“Participo de quase todas as
etapas e esse contato direto faz
com que a gente acabe sentin-
do de perto todo o entusiasmo
de cada família. Sem demago-
gia, queria que todas ganhas-
sem porque, no final, fica aquele
vazio dentro de nós...”, obser-
va Kendi, afirmando que o con-
curso também abre portas para
as candidatas que sonham em
ingressar na carreira de mode-
lo ou artística.

Talvez por isso, este ano, ao
invés de três vencedoras mais
a Miss Simpatia como tradici-
onalmente ocorre, serão elei-
tas cinco vencedoras. “Afinal,
é um concurso de beleza e não
de simpatia”, emenda o apre-
sentador, que só não promete

O apresentador Kendi Yamai com as vencedoras do concurso realizado no ano passado no Festival

DIVULGAÇÃO

devem compor o corpo de jura-
dos nomes como o de Japinha
(baterista do CPM 22), o de
Yudi Tamashiro (apresentador
do Bom Dia & Cia do SBT),
Talita (assistente de palco de
Rodrigo Faro) e Renata Taka-
hashi (ex-Escolinha da Band).
(Veja as fotos das candida-
tas na pág 12)

(Aldo Shiguti)

13º FESTIVAL DO JAPÃO
QUANDO: DIAS 16, 17 E 18 DE JULHO.
SEXTA, DAS 12 ÀS 21 HORAS; SÁBADO,
DAS 10 ÀS 21 HORAS; E DOMINGO, DAS 10
ÀS 18 HORAS

ONDE: CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMI-
GRANTES (RODOVIA DOS IMIGRANTES, KM

1,5, SÃO PAULO)
ÔNIBUS GRATUITO NO METRÔ JABAQUARA

INGRESSOS: R$ 7,00
ENTRADA GRATUITA PARA MENORES DE

8 ANOS E MAIORES DE 65 ANOS

INFORMAÇÕES: (11) 3277-8569
SITE: WWW.FESTIVALDOJAPAO.COM

Aline Mineyo Pereira
Kikuchi - PA

Aline Sayuri Lopes Fukino -
MG

Anna Tokiko Barbosa Naka-
yama - RJ

Arine Moniz Ishizuka - BA

Bruna Nakamura Nepomu-
ceno - PR

Camila Tiemi Kashiura
Borba - SP

Conheça as 20 finalistas do Miss Nikkey Brasil 2010

Camilla Harumi Tabushi - PR

Caroline Feliciano Yamaguchi
- SP

Fabiane Nakagawa Dos San-
tos - DF

Géssika Mayumi Sauthier
Horiuti- PR

Jéssica Kimy Shigueoka - PR

Juliane Roberta Imamura - SP

Luciana Hikari Kuamoto - RS

Mayumi Nakashima Morsch
- SC

Meirieli Akemi Kurokawa -
SP

Naiara Keomi Barbosa
Guenka - MS

Patricia Biermann Takemasa
- PR

Patricia Yumi Nagata - MT

Tatiana Souza Aoyama - SP

Thyelli Yogui - RS
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CAMPANHA

Panasonic reforça compromisso
ecológico com Concurso Cultural

AVIAÇÃO

Emirates lança tarifa pré-paga
para bagagens extras

A Emirates Airline lançou
uma ferramenta onde é possí-
vel pagar a taxa por volume
adicional online, no site
www.emirates. com, com um
desconto de 15% nos valores
médios apresentados nos ae-
roportos.

“O planejamento deixa a
viagem mais agradável, além
de mais livre de dores de ca-
beça. E agora, os passageiros
com excesso de bagagem po-
dem economizar, ao pagar pelo
volume extra previamente, an-
tes de chegar ao aeroporto. O
ideal é checar o site da
Emirates para saber o número
de volumes permitidos e, des-
ta forma, pagar antecipada-
mente a taxa”, diz Ralf
Aasmann, Diretor Geral da
Emirates para o Brasil.

Para utilizar a ferramenta,
os clientes devem fazer o
login no ícone “Manage a
Booking”, disponível no site da
empresa,  dentro das 24 ho-
ras que antecedem o voo, com
até no máximo 90 minutos
para a partida da aeronave.
Nas rotas em que a cobrança
é efetuada pelo número de
bagagens, os passageiros po-
dem adquirir uma, duas ou
três malas adicionais, com até
32 quilos cada.

A compra da taxa não será
devolvida ou transferida. A
taxa só é válida para bilhetes
emitidos exclusivamente com
vôos Emirates. Apenas são
elegíveis adultos e adolescen-
tes, sendo permitido o paga-
mento de uma taxa por pas-
sageiro.

DIVULGAÇÃO

Passageiros Emirates com bagagem extra tem vantagens

APanasonic do Brasil
está a cada dia mais
verde. A multinacional

japonesa acaba de lançar o
concurso cultural Seleção Eco
Ideas e o Eco Ideas Blog. No
concurso, os internautas pode-
rão escrever suas ideias eco-
lógicas por um mundo mais
sustentável para concorrer a
prêmios e plantar mudas vir-
tuais. A cada árvore virtual, a
Panasonic, por meio da parce-
ria com a SOS Mata Atlânti-
ca, irá plantar uma muda real.
Já o blog será um novo canal
de comunicação entre a Pana-
sonic e os internautas sobre
assuntos relacionados à preser-
vação do meio ambiente.

“O objetivo da campanha é
conscientizar os internautas
sobre ações sustentáveis e cri-
ar uma rede de pessoas enga-
jadas a cuidar do planeta, para
as próximas gerações, junto
com a Panasonic”, explica
Laiza Yonezawa, Coordenado-
ra de Web Marketing da Pa-
nasonic do Brasil.

Estas ações fazem parte
da filosofia Eco Ideas da mar-
ca - um compromisso da Pa-
nasonic com a sustentabilida-
de, proteção ao meio ambien-
te e diminuição de impactos
ambientais. Em abril, a com-
panhia divulgou a Declaração
Eco Ideas, dando início às ati-
vidades ecológicas do ano e
anunciando que pretende se
tornar a principal empresa em
inovação ecológica na indús-
tria de eletrônicos da Améri-
ca Latina. A ação faz parte
do comprometimento de todo
o grupo Panasonic em liderar
esta questão no mundo até

2018, ano do 100° aniversário
de sua fundação.

No concurso Seleção Eco
Ideas, os internautas poderão
ajudar a preservar o meio am-
biente e ainda concorrer a prê-
mios. Para isso, o usuário po-
derá personalizar uma planta
virtual que representará uma
nova árvore real plantada.
Essa ação é fruto de uma par-
ceria entre a Panasonic e a
Fundação SOS Mata Atlânti-
ca, uma organização não-go-
vernamental criada em 1986
que tem como missão promo-
ver a conservação da diversi-
dade biológica e cultural do
Bioma Mata Atlântica.

Além disso, os internautas

podem mandar mensagens
sobre sustentabilidade e pre-
servação do meio ambiente e
convocar um time de cinco
amigos para participar da
competição. O autor da me-
lhor frase será contemplado
com uma TV Viera Plasma de
50 polegadas (TCP50V20B)
e cada um dos cinco amigos
indicados ganharão uma TV
Plasma 42 polegadas (TC-
L42G11B), desde que tam-
bém tenham plantado uma
árvore virtual, se cadastrado
e enviado uma mensagem
para o concurso.

O concurso cultural tem
como padrinho o jovem e
talentoso jogador de futebol

Neymar, embaixador Eco
Ideas da Panasonic no Bra-
sil. O objetivo é disseminar as
ideias ambientais entre os bra-
sileiros para desenvolver as
novas gerações e engajá-las
em prol da conservação do
planeta. Através do hotsite do
concurso, o internauta pode-
rá baixar materiais exclusivos
do Neymar, como papéis de
parede e protetor de tela para
seu computador.

Para participar do concur-
so e conferir as principais ca-
racterísticas ecológicas dos
produtos Panasonic, os inter-
nautas devem acessar http://
www.panasonic .com.br /
ecoideas

DIVULGAÇÃO

Concurso cultural tem como padrinho o jovem e talentoso jogador do Santos, Neymar

A Toyota do Brasil apresen-
tou no dia 26 de junho, no Par-
que Ecológico de Indaiatuba
(SP), o projeto Toyota Trilhas
da Natureza das 9h às 22h30,
evento apoiado pela Fundação
Toyota do Brasil e pela Pre-
feitura Municipal de Indaiatu-
ba. O objetivo foi estimular o
interesse ao aprendizado de
questões relacionadas ao meio
ambiente e também oferecer
cultura e lazer à população. O
evento contou ainda com neu-
tralização de emissão de CO2.

“A realização do projeto
Toyota Trilhas da Natureza
mais uma vez cumpriu o seu
principal objetivo que é desper-
tar, informar e conscientizar a
sociedade sobre a importância
da preservação do meio ambi-
ente, em especial à Mata
Atlântica, bioma ao qual o Es-
tado de São Paulo está inseri-
do” define George Costa e Sil-
va, diretor-executivo da Fun-
dação Toyota do Brasil.

Na programação do Toyo-
ta Trilhas da Natureza, que
também contou com o apoio da
Fundação SOS Mata Atlânti-
ca, foram realizadas oficinas
que proporcionaram aprendiza-
do e diversão às famílias. Os
visitantes tiveram oportunida-
de de participar da “Oficina de
Plantio”, que tinha a finalida-
de de ensinar sobre adubo or-
gânico reutilizando materiais

MEIO AMBIENTE

Projeto “Toyota Trilhas da Natureza” reúne 34 mil pessoas no
Parque Ecológico de Indaiatuba, em São Paulo

ao espetáculo, pois reforçou o
que minhas filhas cobram de
mim com relação à reciclage”,
declarou a diarista Silvia Felix.

No período da tarde tam-
bém teve a apresentação do
teatro de fantoches “Amigos
da Mata”, que de forma lúdica
abordou temas como a preser-
vação do meio ambiente e a
conscientização ecológica.

Atrações – As atrações musi-
cais que tiveram início pela
manhã com a Orquestra Jovem
sob regência de Roberto Sion
apresentaram aos visitantes um
repertório de sucessos variados
da música popular brasileira e
internacional. Durante a tarde
os músicos da “Banda PB”,
grupo “República du Som” e
“Banda Clã”animaram o públi-
co com canções do pop rock
nacional e internacional das
décadas de 1980 e 1990.

Para finalizar o projeto To-
yota Trilhas da Natureza, a
banda “Os Paralamas do Su-
cesso” cantou músicas do seu
mais recente álbum “Brasil
Afora”, lançado em 2009, além
dos sucessos que marcaram o
rock brasileiro desde os anos
de 1980. Músicas como Lan-
terna dos Afogados e Meu
Erro, proporcionaram ao públi-
co presente energia contagian-
te que traduziu todo o sucesso
do evento.

Quem freqüenta o
bairro da Bela Vista,
em São Paulo, tradici-
onal reduto da comu-
nidade italiana com
seus restaurantes e
cantinas, além de
churrascarias, não
imagina encontrar um
estabelecimento ori-
ental, com três ambi-
entes: tatami, sushi bar
e um salão com me-
sas convencionais, que
foge ao padrão do
bairro.

Trata-se do Hideki,
instalado na Rua Tre-
ze de Maio, 1050, des-
de fevereiro deste
ano. Com uma deco-
ração oriental moder-
na, sofisticada e um
ambiente agradável, é
ideal para almoçar, jantar ou
para reuniões de negócios. O
restaurante agrega conforto,
qualidade e um preço convida-
tivo.

Com opções de Buffet no
almoço e rodízio no jantar com
mais de 15 pratos quentes e
uma infinidade de pratos frios,
o serviço à La Carte ainda
conta com mais de 50 tipos de
ingredientes exóticos, muitos
deles exclusivos.

Para o inverno, o chef
Hideki Fuchikami criou um
cardápio especial de sabores
tradicionais: Robatas, Caldei-
radas e Rodízio de Sukiyaki no
jantar. Robatas são os espeti-
nhos orientais à base de car-
nes, peixes, frutos do mar, le-
gumes e verduras. Entre os
Robatas mais pedidos estão:
aspargos com bacon, palmito
com bacon, atum com abaca-
te, ovos de codorna, marisco e
lula, com mais de 30 opções.
Nas Caldeiradas o destaque
fica por conta do Tetsujin-

Nabe, com mais de 20 ingre-
dientes que aguçam o paladar.
Já o Sukiyaki, com seu caldo
levemente adocicado, dá mais
sabor às finas fatias de carne
com os legumes que estão so-
brepostos na panela de ferro.

Os funcionários, são impe-
cáveis no atendimento e domi-
nam muito bem o cardápio.
Todos os sushimen são fluen-
tes em japonês o que faz com
que o Hideki tenha um atendi-
mento diferenciado.

O Hideki fica na Rua Tre-
ze de Maio, 1050, Bela Vista.
O horário de funcionamento é
das 12h às 15h e 19h às 24h,
de 2ª a 6ª feira. Sábados, do-
mingos e feriados, das 12h às
16h e 19 às 24h (sendo domin-
gos até às 23h). Vale lembrar
que o Restaurante Hideki pos-
sui mais duas unidades nos
bairros de Pinheiros e Moema.
Os Robatas e o rodízio de
Sukiyaki só são servidos na
unidade da Bela Vista.

(Luci Júdice Yizima)

GASTRONOMIA

Hideki, um restaurante japonês
num bairro tipicamente italiano

FABIANO CERCHIARI

O chef Hideki Fuchimi: cardápio especial

Como em Guaíba (RS), Trilhas mais uma vez cumpriu seu objetivo

DIVULGAÇÃO

do cotidiano. Aprender sobre
a degradação do meio ambi-
ente e uso racional da água na
oficina “A Mata Atlântica é
Aqui” participar dos “Jogos
Interativos” conhecendo espé-
cies de animais em extinção no
Brasil e presenciando a diver-
sidade da flora dentro do Par-
que Ecológico na “Trilha
Interpretativa”.

No espaço “Amigos da
Mata” com objetivo de consci-
entizar crianças e adultos sobre
hábitos sustentáveis e sua res-
ponsabilidade como consumidor,
os visitantes puderam refletir
sobre alguns hábitos do cotidia-
no, como o destino das garrafas
pets. “É muito interessante a
oficina principalmente para as
crianças, pois em sala de aula
elas aprendem na teoria, e aqui
elas vivenciam esse problema
ambiental” relata a professora
Quézia Cardoso de Souza.

Outra oficina que chamou
atenção do público foi o “Túnel
dos Sentidos”. Os participantes
entravam na tenda com os
olhos vendados e vivenciavam
uma reprodução da Mata
Atlântica através de relevos,
texturas, odores, climas e sons
criados no ambiente. A propos-
ta era estimular os sentidos e
resgatar o ambiente da flores-
ta. “O que gostei mais foi o rio,
que tinha água gelada e tam-
bém da garoa e dos barulhos
de vários animais diferentes” ,
disse Alexandre Espejo, 9 anos.

Para conscientizar as cri-
anças sobre a poluição e reci-
clagem, a Cia. Teatral Maté-
ria Prima apresentou a peça
infantil “Menina Carolina em
Defesa do Planeta” Os atores
interagiram com o público e
transformaram ações socioe-
ducativas em arte e diversão.
“Foi muito importante assistir
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ESPECIAL / FESTIVAL DO JAPÃO

13º Festival do Japão oferece um panorama
da cultura japonesa sem sair de São Paulo

Culinária, artes, danças,
música, artesanato,
mangá, taikô, concurso

de miss... Enfim, um panora-
ma do que há de melhor na
cultura nipônica sem sair de
São Paulo. Essa é uma das
principais propostas do 13º
Festival do Japão, que será
realizado nesta sexta, sábado
e domingo (16, 17 e 18), no
Centro de Exposições Imi-
grantes, em São Paulo. “A
ideia é essa mesma, ou seja,
proporcionar aos visitantes um
passeio pelo Japão. A lamen-
tar, apenas, o fato de ser prati-
camente impossível degustar
as delícias das 47 províncias
em apenas três dias. Mas aí
fica desde já o nosso convite
para que ela retorne no Festi-
val do próximo ano”, destaca
Akeo Yogui, presidente do
Kenren (Federação das Asso-
ciações de Províncias do Ja-
pão no Brasil), entidade que
reúne as 47 províncias japone-
sas sediadas no Brasil e que
desde 1998 realiza o evento.

Este ano, o Festival do Ja-
pão apresenta como tema “A
Arte das Províncias”, uma ho-
menagem às nove províncias
cujas sedes comemoram ani-
versário de fundação neste
ano: Hiroshima, Saga, Toyama,
Nara, Okayama, Gunma, Fu-
kuoka, Akita e Hyogo. Um dos
destaques é a comemoração
dos 50 anos da Associação
Cultural e Recreativa Nara
Kenjinkai do Brasil, que cele-
brará seu cinquentenário em
2010, mesmo ano em que a
Província de Nara estará co-
memorando 1.300 anos.

Parte do Calendário Ofici-
al Turístico do Estado e do
Município de São Paulo, e das
festas que comemoram os 102
anos de imigração japonesa no
Brasil, a 13ª edição do Festi-
val reunirá shows, com a apre-
sentação de danças folclóricas
japonesas, os principais grupos
de taikô (tambores japoneses)
da comunidade, e os cantores
mais renomados.

Música e cosplayers – No
sábado, sobem ao palco prin-
cipal do Festival as cantoras ja-
ponesas Mariko Nakahira e
Yuri Harada. A final do Con-
curso Mis Nikkey Brasil 2010,
com apresentação de Kendi
Yamai (ver mais à página 9),
deve ter início às 18 horas.

No domingo, além dos gru-
pos de danças e taikô e apre-

16 DE JULHO
(SEXTA)

18h30 - ABT - Grupo Ryu-sei
19h - Punk for Alice (desfile
moda japonesa)
19h30 - Street Dance

17 DE JULHO
(SÁBADO)

10h30 - ABT Sakura Fubuki
- Federação Sakura - Taiko
10h45 - Genbukan Nenriki
Dojo - Bill Sensei - Artes Mar-
ciais
11h05 - Associação Cultural
Niigata do Brasil - Dança
Folclorica
11h15 - ABT - Tenryu - Taiko
11h35 - Atração Internacional
- Cantora Mariko Nakahira -
Show
12h - Cerimônia de Abertura
com Carlos Takahashi
13h05 - Assoc. Cultural
Tottori Kenjin do Brasil - Dan-
ça Folclórica
13h35 - Cantora Japonesa
Harada Yuri
14h - Musicoterapia - Kibo-
no-Iê
14h35 - Miyagui Kenjinkai do
Brasil – Dança Folclórica
14h45 - Minbu de Ribeirão
Pires - Shinsei ACAL - Assoc.
Kenko Taissô - Dança Folcló-
rica
15h20 - Confederação Brasi-
leira de Aikido - Brazil Aikikai
- Artes Marciais
15h40 - Ryukyu Koku Matsuri
Daiko - Taiko
16h10 - Assoc. Hokkaido de
Cultura e Assistência - Dança
Folclórica
16h20 - Kansai Guinshi do
Brasil - Poema
16h40 - Assoc. Cultural
Tottori Kenjin do Brasil - Zeni
Daiko - Dança Folclórica
17h - ABT Himawari - Taiko
17h20 - Tottori Japan Inaba
no Kassa Odori - (Kassa Odori
de Inaba) - Dança Folclórica
17h40 - Shinkyo Daiko - Taiko
18h - Miss Nikkey Brasil 2010
com Kendi Yamai - Concurso
de Miss Nikkey

Show dos Cantores:
Yudi do SBT, Joe Hirata e
Robertinho Casanova

21 horas - Encerrament

DIA 18 DE JULHO
(DOMINGO)

10h30 - Assoc. Beneficente
Osaka Naniwa-Kai – Profes-
sor Omura - Compositor Mú-
sica Infantil
10h38 - Bujinkan Hattori
Hanzo Dojo - Artes Marciais
10h56 - Kitsume - ACESA -
Yosakoi
11h08 - Buyou Doukoukai -
Nara Kenjinkai - Dança Fol-
clórica
11h21 - Assoc. Benefic. Osa-
ka Naniwa-Kai - Prof. Omura
- Compositor Música Infantil
11h29 - Shinkyo Daiko - Taiko
11h49 - Fed. dos Clubes Nipo
Brasileiros de Anciões (Rou-
kuren) - Dança Folclórica
12h07 - Cantora Karen Ito -
Show
12h29 - Assoc. Cultural
Tottori Kenjin do Brasil - Dan-
ça Folclórica
13h01 - Takaryu Hanano Aki
- Escola de Dança Profa.
Yoriko Shimabukuro - Dança
Folclórica de Okinawa
13h11 - Assoc. Benefic. Osa-
ka Naniwa-Kai - Prof. Omura
- Compositor Música Infantil
13h19 - Requios Geino Dou-
koukai - Taiko
13h47 - Cantor Joe Hirata -
Show
14h09 - Centro Cultural Hi-
roshima do Brasil - Teatro
14h44 - Assoc. Centro Social
Tochigui do Brasil - Dança Fol-
clórica
14h51 - Atração Internacio-
nal - Cantora Mariko Nakahi-
ra - Show
15h13 - ABT - Mika Youtien
- Taiko
15h28 - Cantor Edson Saito -
Show
15h50 - Federação Paulista
Karate Kyokushin Oyama -
Artes Marciais
16h08 - ABT - Kouran - Taiko
16h28 - Grupo Ishin - Yosakoi
16h37 - Seleção Brasileira da
ABT - Taiko
17h - Concurso de Cosplay -
WCS Etapa Brasil com Kendi
Yamai
18h – Encerramento

*Programação sujeita à alteração
sem aviso prévio.
Apresentadores: Jorge Suzuki /
Eliane Matsuda / Erika Murata

PROGRAMAÇÃO DO 13º FESTIVAL DO JAPÃO*

sentações de artes marciais, os
destaques ficam por conta dos
cantores Joe Hirata, Edson
Saito e Karen Ito. Por volta das
17 horas acontece o Concur-
so de Cosplay - WCS Etapa
Brasil. A final brasileira será
realizada com nove duplas can-
didatas (a vencedora da Eta-
pa JBC Brasil de 2009, mais
oito duplas classificadas em
seletivas pelo País). A dupla
vencedora representará o país
na final mundial do World
Cosplay Summit, no Japão.

Público diferenciado – Para
o presidente do 13º Festival do
Japão, Augusto Sakamoto, tan-
to o Concurso de Copslay
como a Parada Cosplay e um
espaço de cultura pop japone-
sa, chamado Akiba Space, que
fazem parte da programação
deste ano, devem atrair um pú-
blico diferenciado.

“Até alguns anos atrás, a
Praça da Alimentação era a

principal atração do Festival.
Hoje, a gastronomia vem dis-
putando espaços com outras
áreas, como as voltadas para
as crianças, para a terceira
idade e, mais recentemente,
para os jovens”, explica Saka-
moto. “Não à toa, o Festival
do Japão está atraindo público
de todas as idades e também
de todas as nacionalidades”,
conta ele, que este ano espera
pelo menos repetir o número
de visitantes de 2009, quando
cerca de 170 mil pessoas pas-
saram pelo Centro de Exposi-
ções Imigrantes.

“Diferentemente dos anos
anteriores, quando tínhamos
um público formado por cerca
de 70% de descendentes de
japoneses, este ano esperamos
um aumento significativo no
aumento de não descendentes
de japoneses”, explica Saka-
moto, que em sua “estreia” no
comando do Festival destaca
a arrecadação como principal

dificuldade em organizar um
evento deste porte.

“Estamos numa época di-
fícil e alguns patrocinadores
demoraram para dar o ok”, diz
Sakamoto, que também res-
ponde pela presidência da As-
sociação Centro Social Tochigi
do Brasil.

Massao Kita e Alda Marco
Antonio – A cerimônia de
abertura acontece por volta
das 12 horas de sábado com a
presença de diversas autorida-
des, entre elas o Secretário
Chefe da Casa Militar do Go-
verno do Estado de São Pau-
lo, Luiz Massao Kita (repre-
sentando o governador Alber-
to Goldman) e a vice-prefeita
de São Paulo, Alda Marco
Antonio (na ocasião, represen-
tando o prefeito Gilberto
Kassab), além de políticos, em-
presários e personalidades da
comunidade nikkei.

(Aldo Shiguti)

13º FESTIVAL DO JAPÃO

QUANDO: DIAS 16, 17 E 18 DE JULHO.

SEXTA, DAS 12 ÀS 21 HORAS; SÁBADO,

DAS 10 ÀS 21 HORAS; E DOMINGO, DAS 10

ÀS 18 HORAS

ONDE: CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMI-

GRANTES (RODOVIA DOS IMIGRANTES, KM

1,5, SÃO PAULO)

ÔNIBUS GRATUITO NO METRÔ JABAQUARA

INGRESSOS: R$ 7,00

ENTRADA GRATUITA PARA MENORES DE 8

ANOS E MAIORES DE 65 ANOS

INGRESSOS À VENDA NO LOCAL E NOS

PONTOS DE VENDA ANTECIPADOS

ESTACIONAMENTO NO LOCAL

(TERCEIRIZADO) R$ 20.

INFORMAÇÕES: (11) 3277-8569

SITE: WWW.FESTIVALDOJAPAO.COM

DIVULGAÇÃO

O Japão é aqui: Público poderá saborear pratos típicos das províncias japonesas

Crianças e idosos terão programação especial no Festival do Japão

Atrações estão por toda parte do Centro de Exposições Imigrantes
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Festival do Japão
reúne o que há
de melhor em
cultura pop
japonesa

O público do 13º Festival do
Japão poderá conhecer mais
da cultura pop japonesa. Nes-
te ano, a competição de
cosplayers WCS (World
Cosplay Summit - Etapa JBC
-Brasil) entrou na programa-
ção do Festival e apresentará
atrações inéditas. Além da fi-
nal da etapa brasileira do mun-
dial de cosplayers, que acon-
tece no domingo (18), das 17
às 19 horas, no sábado (17), o
evento contará com a Parada
Cosplay e um espaço de cul-
tura pop japonesa, chamado
Akiba Space.

Referência a Akihabara,
centro de eletrônicos e ponto
de encontro dos otakus em
Tóquio, o AkibaSpace é um
local de experimentação rela-
cionado ao WCS, onde o pú-
blico poderá circular entre
estandes de livros, mangás,
animes, games e moda,
interagindo com o que há de
novo nesse mundo, como ver
o Kinect, da Xbox, um novo
sistema que permite jogar por
meio de gestos e comandos de
voz, e que estará em exposi-
ção pela primeira vez no Bra-
sil no 13º Festival do Japão. A
Hudson Soft, fabricante japo-
nesa de games, é responsável
por trazer a novidade ao Bra-
sil.

Durante os três dias do
Festival, o WCS vai apresen-
tar o universo da cultura pop
japonesa a diferentes públicos.
O WCS Etapa JBC-Brasil é a
única competição nacional que
leva representantes do Brasil
ao campeonato mundial no Ja-
pão, que este ano ocorre nos
dias 31 de julho e 01 de agos-
to, em Nagoya, Aichi. Em qua-
tro anos de participação no
mundial (2006 a 2009), o Bra-
sil conquistou dois títulos, sen-
do o único bicampeão. A final
brasileira será apresentada
pelo ator Kendi Yamai e terá
um desfile de moda inspirado
nos visuais urbanos de Tóquio,
organizado pelo grupo paulis-
tano Harajuku Lovers.

Leia mais sobre o Festi-
val nas páginas 9 e 11 desta
edição

13º FESTIVAL DO JAPÃO
QUANDO: DIAS 16, 17 E 18 DE JULHO .
SEXTA, DAS 12 ÀS 21 HORAS; SÁBADO,
DAS 10 ÀS 21 HORAS; E DOMINGO, DAS 10
ÀS 18 HORAS

ONDE: CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMI-
GRANTES (RODOVIA DOS IMIGRANTES, KM

1,5, SÃO PAULO)
ÔNIBUS GRATUITO NO METRÔ JABAQUARA

(8H30 ÀS 22H30)
INGRESSOS: R$ 7,00
ENTRADA GRATUITA PARA MENORES DE 8
ANOS E MAIORES DE 65 ANOS

INGRESSOS À VENDA PELA INTERNET, NO

LOCAL E NOS PONTOS DE VENDA

ANTECIPADOS

INFORMAÇÕES: (11) 3277-8569
SECRETARIA@FESTIVALDOJAPAO.COM

SITE: WWW.FESTIVALDOJAPAO.COM

Thyelli Yogui - RS

Aline Mineyo Perei-
ra Kikuchi - PA

Aline Sayuri Lopes
Fukino - MG

Anna Tokiko Barbo-
sa Nakayama - RJ

Arine Moniz
Ishizuka - BA

Bruna Nakamura
Nepomuceno - PR

Camila Tiemi Ka-
shiura Borba - SP

Camilla Harumi
Tabushi - PR

Caroline Feliciano
Yamaguchi - SP

Fabiane Nakagawa
Dos Santos - DF

Géssika Mayumi
Sauthier Horiuti- PR

Jéssica Kimy
Shigueoka - PR

Juliane Roberta
Imamura - SP

Luciana Hikari
Kuamoto - RS

Mayumi Nakashi-
ma Morsch - SC

Meirieli Akemi
Kurokawa - SP

Naiara Keomi Bar-
bosa Guenka - MS

Patricia Biermann
Takemasa - PR

Patricia Yumi
Nagata - MT

Tatiana Souza
Aoyama - SP

ESPECIAL / FESTIVAL DO JAPÃO

Conheça as 20 finalistas do Miss Nikkey Brasil 2010 e Miss Festival do Japão
DIVULGAÇÃO


