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Instituto Brasil-Japão anuncia R$ 6,8 milhões
para festejos do Centenário da Imigração

REPRODUÇÃO
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Em passagem pelo Japão
para estreitar o relacionamen-
to com o empresariado japo-
nês, o governador do Rio de
Janeiro, Sérgio Cabral, sen-
tiu-se otimista com a respos-
ta dos nipônicos. Em palestra
na Jetro (Japan External
Trade Organization), Cabral
destacou que o Brasil e o Ja-
pão vivem um “momento de
renovação em suas relações
bilaterais” e lembrou do cen-
tenário da imigração.

Governador do Rio
de Janeiro ‘costura’
parcerias no Japão
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O Kenren (Federação das
Associações de Províncias do
Japão) já vive um ar de apre-
ensão. No dia 27 de março,
a entidade prepara-se para
eleger um novo presidente.
Atual líder, Oasamu Matsuo
não se candidatará à eleição.
No páreo, estão Akeo Yogui,
pela situação, e Koichi Na-
kazawa, da oposição. Mas
tudo dependerá das articula-
ções, pois a oposição pode
não conseguir angariar forças.

Kenren: Yogui e
Nakazawa devem
disputar eleição
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O prefeito Silvio Barros vai
assinar nos próximos dias a
ordem de serviço para início
das obras de mais cinco es-
truturas no Parque do Japão
em Maringá. O parque está
sendo construído pela admi-
nistração municipal em par-
ceria com a iniciativa priva-
da para servir de marco das
comemorações do centená-
rio da imigração japonesa no
Brasil. As novas obras so-
mam R$ 990 mil.

Parque do Japão de
Maringá recebe
cinco novas obras
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A Oscip (Organização da So-
ciedade Civil de Interesse Pú-
blico) Instituto Brasil-Japão
de Intercâmbio Cultural e
Social anunciou que já estão
em caixa R$ 6,804 milhões
para cobrir os custos opera-
cionais de ações e projetos
do Centenário da Imigração
em São Paulo. Com intuito de
otimizar os resultados, a enti-
dade dividiu os projetos pro-
postos pela Associação do
Centenário. O primeiro é ca-
racterizado como “Verbas de
Marketing” e inclui publica-
ção de livros, digitalização de

arquivos raros, tocha da ami-
zade, intercâmbio de lideran-
ças, eventos esportivos e des-
pesas da própria Associação.
Já o segundo são as “Leis de
Incentivo”, na qual entram a
solenidade no Anhembi nos
dias 21 e 22 de junho, a Se-
mana Cultural, o registro de
imigrantes e filmagem. Já o
terceiro são os chamados
“Projetos Especiais” (concer-
tos da Osesp, monumento e
memorial da imigração em
Guarulhos e o levantamento
da população nipo-brasilei-
ra).

São José dos Campos prepara homenagem a imigrantes
DIVULGAÇÃO

O Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil será fes-
tejado com sessão solene na
Câmara de São José dos
Campos. Durante a cerimô-
nia, mais de 100 imigrantes e/
ou descendentes residentes
no município, receberão di-
ploma e a medalha “Kasato
Maru”. O projeto foi apresen-
tado pelo vereador Walter
Hayashi (PSB).
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Álvares Machado, distante
569 km da Capital, com 25
mil habitantes, com aproxima-
damente 300 famílias de
nikkeis, já tem o projeto deli-
neado para o Imim-100, que
será celebrado no município
no dia 7 de junho. Na oca-
sião, será celebrado também
os 90 anos da imigração no
município.

Álvares Machado já
tem programação
para o Centenário MuBE apresenta mostra ‘100 Anos

de Arte Nikkey no Brasil’
DIVULGAÇÃO

Inaugurada no último dia 11,
a mostra “100 Anos de Arte
Nikkey do Brasil” prosse-
gue até o dia 30 deste mês
no MuBE (Museu Brasilei-
ra de Escultura). A mostra

reúne obras de mais 50 ar-
tistas plásticos, cuja traje-
tória foi marcante na histó-
ria das artes plásticas des-
ses 100 anos de presença
no Brasil.
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A maconha não é tão inocente,
diz especialista nikkei

DIVULGAÇÃO

Tanto no mestrado quanto no
doutorado, Reinaldo Taka-
hashi estudou a “Cannabis
Sativa”, como é chamada ci-
entificamente a maconha.
“Maconha é uma substância
tão complexa que a ciência
ainda hoje não a conhece por
completo”, observa o pesqui-
sador. Takahashi adverte
aqueles que dizem que a ma-
conha deveria ser “liberada”
porque “não faz mal”.

Taikai com músicas de Minami Kanako acontece amanhã
DIVULGAÇÃO

A Abrac (Associação Brasilei-
ra de Canção Japonesa) pro-
move amanhã (16) um taikai
diferente. Com a confirmação
da apresentação da cantora
Minami Kanako em maio, a
entidade quer que os cantores
nikkeis entoem canções da
nissei - que foi ao Japão quan-
do era criança. No total, 160
intérpretes sobem ao palco no
Hokkaido Kenjin.
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Uma invasão cultural prome-
te agitar o Bunkyo no próxi-
mo dia 23. Formado no bair-
ro de Itabashi, em Tóquio, em
1966, o grupo Araumaza
mescla taikô (tambor japo-

nês), dança, canto e flauta em
suas apresentações com o in-
tuito de divulgar a cultura e o
costume do passado. No
Brasil, a turnê começou no úl-
timo dia 10 e já passou por

cinco cidades: Curitibanos
(SC), São Joaquim (SC), Flo-
rianópolis (SC), Joinville
(SC), Curitiba (PR). Agora,
é a vez de Ibiúna e São Paulo
verem de perto o espetáculo.

Na bagagem, músicas folcló-
ricas regionais, que são pas-
sadas de pai para filho e que
foram adaptadas ao palco
pelo Araumaza farão parte do
show.

––—––—–——––—––—–——––—––—–——––—––—–—–––——––—–––——–—––—–—–––——–– | pág 7
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1: Makoto Tanaka, a cantora Anna Saeki e o cônsul
Takeshi Goto 2: Elzo Sigueta e Antônio Ueno 3:
Noritaka Yano e Monica Kogiso 4: Cláudio Kurita,
Makoto Yamashita e Joe Hirata 5: Hideki Hirashi-
ma, Eduardo Sakamoto e Gisaburo Owa 6:
Yoshiharu Kikuchi, sr. Nishida e Toshio Kinoshita
7: General Akira Obara, cantora Anna Saeki e Fuji-
yoshi Hirata

A cantora de tango japonesa Anna Saeki veio
ao Brasil para uma única apresentação. Du-
rante a sua estada, participou de um jantar para
um petit comitê no Nikkey Palace Hotel, no
último dia 07. Saeki encantou a todos os convi-
dados com sua beleza e simpatia.

Os Bolsistas 2008 e a  Asebex promoveram no
domingo (9) o tradicional Natsu Matsuri. Com
comida japonesa, churrasco e diversas atrações,
o evento aconteceu no Aichi Kenjinkai e reuniu
centenas de pessoas. Como parte das comemo-
rações dos 100 anos de imigração japonesa no
Brasil, e também para celebrar a ida de mais de
40 bolsistas que irão neste ano estudar ou
estagiar em universidades ou empresas japone-
sas, o objetivo foi divulgar a cultura japonesa e
seus costumes através de apresentações, culi-
nária e outras atividades desempenhadas pela
comunidade nipo-brasileira. Além de constituir
um fundo de auxílio mútuo destinado a suprir
gastos emergenciais.

A Associação Cultural e Esportiva São Judas Tadeu realizou, no último dia 09, a 24ª Festa do
Sorvete. Com diversas atrações e com o objetivo de arrecadação para promover o atletismo ama-
dor dentro da comunidade nikkei – para atletas da faixa etária dos 4 aos 19 anos –, a entidade quer
promover torneios de incentivo e competições representativas nacional e internacional. O evento
aconteceu no Colégio Santa Amália.

1: Flavio, Yoiti e Alex, ex-atletas e técnicos do SJT 2: Marcia, Jorge e Sueli Tioda 3: Marcia e Meire, ex-
atleta e treinadora do SJT,  Ihki Shinji e Marcio 4: Olivia, Giovana, Carolina Juliana, Viviane e Isabela

Já no domingo (09) a cantora Anna Saeki realizou a sua única apresentação no Brasil, no Sesc Vila Mariana. Com casa cheia, a cantora de tango
provou estar em plena forma no palco. Após o Brasil, Saeki segue para a Alemanha, Rússia e França.

1: Ivone Sadakata, Masahiko Sadakata e coronel Yoshio Kiyono 2: Mario Yendo e a filha Nellie Yendo 3: Kazuo e Hikari Wakabayashi 4: Cremilda e
Koichiro Shinomata 5: Mineko Ishii, Kenji Ishii e Samuel Yoshida 6: Jorge e Yolanda Watanabe

1: Massanobu Matsuda (Panasonic), Carlos Augusto de Barros (Saboya Imobiliária), Tadashi Yamada
(presidente do Conselho Fiscal da CCIJB), Masuo Nishibayashi (Cônsul Geral do Japão em São
Paulo) e Makoto Tanaka (presidente da Câmara do Comércio e Indústria Japonesa no Brasil) 2: Wagner
Suzuki (Construtora Hoss), a arquiteta Eliza Emi Ishizaka e Agostinho Toshio Minami (Denibra Enge-
nharia) 3: Hideyuki Ozaki (Tozan), Katsumi Doi (Consulado Geral do Japão em São Paulo), Carlos Akira
Kato (Tradbras) 4: Kikuko Nishibayashi (Consulesa do Japão em São Paulo) e Fujiyoshi Hirata (Secre-
tário Geral da CCIJB)

A Câmara do Comércio e Indústria Japonesa no Brasil inaugurou a reforma da sua sede. O
evento aconteceu no dia 07 e reuniu empresários, membros e associados.

A JCI Brasil-Japão realizou no dia 09 o seu tradicional
shinenkai na Chácara Gyotoku, em Suzano. Estiveram
presentes membros e familiares da organização.

1: Jefferson, Tathy, Cláudio, Kari, Mayumi, Tsu e
Paraíba 2: Daniel, Dan, Soraia, Flávio e Toshi 3:
Rose, Marta, Regiane e Fernanda 4: Fernanda,
Denise, Sprite, Motoca e Dinah Iwamizu

Marcio Yochem, Daniel Kawachi, Emiko Gyotoku, Mauricio
Niiyama, Koiti Gyotoku

No dia 7 de março a Gol Linhas Aé-
reas Inteligentes abriu as portas de
sua sede em São Paulo para a Junior
Chamber International. Leandro
Hattori, vice-presidente da JCI Bra-
sil; Márcio Yochem, presidente da JCI
Brasil-Japão; Roberto Sekiya, vice-
presidente Executivo Comunitário
Adjunto da JCI Brasil-Japão; e Clau-
dio Sampei, vice-presidente Executi-
vo Internacional 2007 da JCI Brasil,
entregaram os prêmios Toyp São Pau-
lo 2007 e Toyp Brasil 2007 para o
presidente da empresa, Constantino
de Oliveira Júnior.

Cláudio Sampei, Marcio Yochem, Constantino de
Oliveira Júnior, Leandro Hattori e Roberto Sekiya
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Dirigentes de kenjinkais, Akeo Yogui e Koichi
Nakazawa preparam chapas para eleição do Kenren

Entidade que centraliza
as ações e interesses de
grande parte das repre-

sentações de províncias, o
Kenren (Federação das Asso-
ciações de Províncias do Ja-
pão no Brasil) prepara-se para
momentos “turbulentos” nes-
te mês. Tudo por conta da
eleição da nova diretoria, a ser
realizada no próximo dia 27,
em assembléia geral. E, se
depender do clima pré-eleito-
ral, o pleito promete dar novos
ares na estrutura.

Atual presidente do
Kenren, Osamu Matsuo não
irá tentar a reeleição, devido
ao “acúmulo de funções”. Ele,
que além de liderar a Federa-
ção, preside também o Comi-
tê Executivo da Associação
para Comemoração do Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil, quer se dedicar so-
mente aos festejos dos 100
anos. Em conversas informais,
sabe-se que os motivos foram,
mesmo, a saúde e as próprias
relações familiares, abaladas
devido aos inúmeros compro-
missos ao longo dos últimos
dois anos. “Como estamos em
um ano do Centenário, tenho

de me dedicar integralmente à
Associação. Portanto, não te-
nho condições de assumir o
Kenren novamente”, explica
ele, que abdicou ainda do car-
go de presidente do Fukuoka
Kenjin.

Com a desistência do atual
líder, o caminho está livre para
a formação de chapas novas.

Pelo lado da situação, uma, in-
clusive, está montada. Enca-
beçada pelo presidente da As-
sociação Okinawa Kenjin do
Brasil, Akeo Yogui, o grupo
promete levar adiante os pla-
nejamentos da atual diretoria,
inclusive com o respaldo do
próprio Matsuo. Além do
okinawano, reforçam a chapa

nomes como Keiji Kato
(Tottori Kenjin) e Yasuo
Fukuda (Kumamoto Kenjin),
da atual vice-presidência.
“Gostaria de dar continuidade
aos projetos e planos da atual
diretoria. Atualmente, temos
conseguido muito apoio e uma
união entre todos os kenjin-
kais”, afirma Yogui.

Ele é, atualmente, um dos
grandes líderes dos okinawa-
nos no Brasil. Primeiro nissei
a assumir o Okinawa Kenjin
do Brasil, Akeo Yogui mostra
atualmente “estar no ponto”
para alçar vôos mais altos den-
tro da comunidade nipo-bra-
sileira. Currículo ele tem de so-
bra: além do Okinawa, ocupa
também cargos no Enkyo, Yas-
suragui Home e na Associa-
ção do Centenário, onde é um
dos vice-presidentes.

Pronto para entrar na dis-
puta com uma possível cha-
pa da oposição – caso Koichi
Nakazawa consiga mesmo
formar alianças com 14 no-
mes – Yogui planeja dar se-
guimento à atual gestão de
Osamu Matsuo, mesmo sa-
bendo que 2008 será um ano
pra lá de agitado nas entida-
des nikkeis. O principal intui-
to caso seja o vencedor da
disputa, é promover a integra-
ção maior entre as próprias
associações; fortalecer as re-
lações com o Japão; e au-
mentar a integração entre

isseis e nisseis.
“Não era meu intuito sair

como candidato. Porém,
como necessitávamos de um
nome para a eleição, a dire-
toria conseguiu me conven-
cer a levar adiante os planos.
Há dois anos, assumimos um
compromisso de ajudar a to-
dos na atual diretoria e quero
levar esse pensamento adian-
te”, explica Yogui.

Aos 64 anos, o engenheiro
nissei – que hoje presta con-
sultoria e assistência ao Gru-
po Okinawa – está em uma
fase de “dedicação em prol de
entidades da comunidade”.
Segundo ele, reconhecido por
grande parte dos dirigentes de
associações consultados pela
reportagem como um dos lí-
deres mais influentes entre os
nikkeis, o que mais o deixa in-
comodado é a aura de “guer-
ra” hoje no Kenren. “É com-
plicado ter uma eleição com
duas chapas. Mas tudo bem.
Independente de quem ga-
nhar, vamos dar força e su-
porte”, finaliza o okinawano.

Yogui planeja maior integração
entre gerações de nikkeis

Koichi Nakazawa é um
velho conhecido da comuni-
dade. Além de liderar o
Miyagui Kenjinkai, o issei já
presidiu o próprio Kenren por
duas gestões (2002 a 2005)
e foi um dos responsáveis
pela guinada da entidade
com o Festival do Japão.

Com uma personalidade
tida como forte, Nakazawa
pondera que está mais do
que capacitado para assumir
novamente a presidência.
Experiência, garante ele, é o
que não falta: “Estou há mui-
tos anos à frente de entida-
des, cuidei do Festival do
Japão e do Tanabata Matsu-
ri. Por tudo isso acho que
estou capacitado para parti-
cipar da eleição”, afirma.

Mas, o que, de fato, o le-
vou a considerar novamente
a participação em um pleito
do Kenren? Para Nakaza-
wa, as razões são a pouca
participação do Kenren jun-
to aos kenjinkais (pouco
apoio) e o distanciamento
com o governo japonês e

mesmo associações do ar-
quipélago. “Não há uma con-
versa com o Japão e muito
menos um intercâmbio. Pes-
soas estão mais preocupadas
com o Centenário da Imigra-
ção e deixam de lado a Fe-
deração. Não é justo”, criti-
ca.

Se no discurso as razões
são essas, nos bastidores o
que motivou a candidatura
não é tão amena: uma dívi-
da contraída pelo Kenren
na época em que Nakaza-
wa era o presidente. Con-
trariada, a atual diretoria
resolveu entrar com recur-
so na Justiça para esclare-
cer a pendência. “Não se
pode levar tudo na Justiça.
Somos a comunidade nipo-
brasileira, temos de resol-
ver tudo na conversa. Por
que temos de fazer tudo
isso? Eu prefiro sentar e
conversar. Se há algo erra-
do, então vamos dialogar. E
não partir direto para a Jus-
tiça. Quero paz e harmonia
no Kenren”, diz.

‘Quero paz dentro do Kenren. Por isso
estou me candidatando’, diz Nakazawa

Líder do Miyagui Kenjin, Koichi Nakazawa quer revitalizar Kenren; Yogui tem a força da atual diretoria

FOTOS: DIVULGAÇÃO

O governador do Rio de Ja-
neiro, Sérgio Cabral, fez uma
palestra no Japan External
Trade Organization (Jetro), no
Japão, em seu primeiro dia de
missão de governo e empre-
sarial no país (11). Ele desta-
cou que o Brasil e o Japão vi-
vem um momento de renova-
ção em suas relações bilate-
rais e lembrou do centenário
da imigração japonesa no país
que, para o Brasil, representa
uma ótima oportunidade para
avaliar o quanto se avançou ao
longo do século e para pensar
qual será o futuro da parceria
que os dois países construirão.

“O Brasil tem muito a ofere-
cer ao Japão, não apenas como
grande mercado consumidor,
mas como importante fornece-
dor de uma série de matérias-
primas fundamentais para suas
indústrias. Por outro lado, o
avançado conhecimento cientí-
fico e tecnológico japonês tam-
bém interessa muito ao Brasil.
Apenas para ilustrar essa com-
plementaridade das economias
dos dois países, poderia citar a
decisão brasileira de adotar o
padrão japonês para a TV digi-

DIVULGAÇÃO

RIO DE JANEIRO

Governador Sérgio Cabral acerta possíveis parcerias no Japão
da indústria de transformação.
Citou os setores petroquímico e
gás-químico e o siderúrgico, o
que possibilitou a consolidação
de uma forte indústria químico-
farmacêutica, além da indústria
naval e automobilística.

“Somos também muito de-
senvolvidos na área de tecno-
logia da informação, com uma
importante produção de
software, e possuímos centros
de pesquisa e desenvolvimen-
to de excelência nas áreas de
biotecnologia, energia, informá-
tica e em diversas áreas de
engenharia. A mão-de-obra é
extremamente qualificada, seja

de pesquisadores de alto nível
seja de técnicos nas mais di-
versas áreas”, acrescentou.

Depois do encontro na
Jetro, Cabral esteve na Nippon
Steel - principal empresa do
setor siderúrgico japonês e a
segunda maior e mais rentável
do mundo – onde falou sobre a
situação econômica do Rio e
pediu investimentos para o Es-
tado. Em seguida, o governa-
dor encontrou-se com o minis-
tro das Relações Exteriores do
Japão, chanceler Masahiko
Komura, com quem discutiu as
relações entre Brasil e Japão.

(com Governo do RJ)

tal”, disse na palestra.
Cabral citou números que

ilustram a solidez da economia
nacional, como a estabilidade
monetária, com inflação con-
trolada na faixa de 3,5% ao
ano, e superávit primário de
4,25% do PIB. Em seguida,
destacou especificamente a si-

tuação econômica do estado.
O governador enumerou

uma série de fatores que tor-
nam o Rio atraente a investi-
mentos externos. Antes de
tudo, informou aos empresári-
os japoneses um dado nem
sempre tão conhecido como
deveria ser: o de que o PIB do

Estado do Rio é tão grande
quanto o de países como Chile,
Colômbia ou Israel. Em outro
momento, Cabral disse que, pelo
fato de o Rio ser a capital naci-
onal do petróleo e gás e de es-
tar próximo a grandes jazidas
minerais, o estado é muito de-
senvolvido em setores-chave

Sérgio Cabral quer mais parceiros japoneses no Rio de Janeiro. “O Brasil tem muito a oferecer”, disse

Se na diretoria atual os pla-
nos seguem tranqüilos, pelo
lado da oposição o clima é um
pouco mais agitado. Ex-presi-
dente do próprio Kenren e atu-
al líder do Miyagui Kenjinkai,
Koichi Nakazawa quer nova-
mente a cadeira máxima da
Federação. Os motivos que o
levaram a tentar a eleição no-
vamente são “a bagunça que
está hoje o Kenren e a pouca
divulgação dos kenjinkais”.
Trocando em miúdos: as pen-
dências de antigas edições do
Festival do Japão e a parca vi-
sibilidade que o Kenren dá às
associações.

Diferentemente dos adver-
sários, Nakazawa corre contra

o tempo para arregimentar
forças e formar um grupo es-
tável. Alguns dirigentes acre-
ditam que não será viável. Ou-
tros mostram-se indiferentes,
“pois não há moral para o Na-
kazawa voltar”. No total, são
necessários 14 nomes para
homologar a candidatura. Se-
gundo ele, oito entidades já si-
nalizaram o apoio. “Quero
mostrar que posso levar adi-
ante as questões do Kenren.
Tenho muitos anos de experi-
ência tanto em eventos quan-
to em associações e vejo que
é isso que está precisando”,
explica. Como diz o antigo dito
popular, “agora é esperar para
ver”.

Mesmo com o clima cor-
dial que hoje transborda da
atual diretoria, nem tudo fo-
ram flores no Kenren. No fim
do ano passado, uma discus-
são entre vice-presidentes
quase provocou o desliga-
mento de membros conside-
rados fortes e tradicionais
dentro da própria entidade.

Em reunião ocorrida no
dia 5 de dezembro o vice-pre-
sidente Hiromu Ohnishi, du-
rante uma discussão com um
outro membro, foi expulso de
uma reunião pelo presidente
Osamu Matsuo. Em nota aos
kenjinkais à época, Ohnishi
confirmou que o presidente
“utilizou um palavreado que
só uso para o cachorro”.
Além do desentendimento, o
vice também pontua o que, de
fato, está errado no Kenren,
na sua opinião. Dentre co-
branças indevidas e contra-

tos que não seguiam à risca
referente a processos buro-
cráticos do Festival do Japão,
Ohnishi afirmou ainda que
Osamu Matsuo prejudicava a
parte financeira “por receber
inúmeros convites para sole-
nidades e eventos, querendo
participar de tidis sem nenhum
critério ou consulta à direto-
ria”.

A desavença de Ohnishi
também ocorreu com outro
“cabeça” do Kenren: Keiji
Kato. “Ao fechar a conta do
10º Festival [do Japão], na
reunião da Diretoria Execu-
tiva expus o problema do Jú-
lio Miyahara [suspeito de des-
viar verbas] explicando a ver-
dade. A reação do Kato foi
dizer que o problema era meu
e, na seqüência, com ofensas
se levantou para me agredir,
mas foi contido”, disse
Ohnishi à época.

No fim de 2007, crise entre membros
da diretoria tornou-se pública

Burocracias do Festival do Japão resultaram em discussões

DIVULGAÇÃO
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CAPTAÇÃO

Centenário anuncia verbas de
R$ 6,8 milhões para projetos

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

Vai aí um cafezinho?
– PARTE 10 –

Neste segundo ano de sa-
fra, não foi de todo mal para
a família de Joshiro. Puderam
receber uma parte, menor
daquilo que tinham direito dos
cafezais falidos da Fazenda
São Sebastião. Compensou,
no entanto, o trabalho dobra-
do na fazenda vizinha. Ga-
nhavam por alqueire colhido
e como a produção tinha sido
boa, o rendimento também foi
compensatório.   Mas não fi-
caram naqueles sítios. Foram
morar numa colônia da cida-
de vizinha, na companhia da
família Morimoto, quanto aos
da Iwai, tomaram outra dire-
ção, mas continuaram na re-
gião no entorno de Bauru.

O governo de Getúlio,
com a instalação do chama-
do Estado Novo, tornava se-
veras as leis que permitiam o
ingresso livre de imigrantes
japoneses. Cada vez menor
era a entrada deles, culminan-
do com a restrição em 1940.
Entre os últimos imigrantes
estava o casal Ishitaro e Mi-
chiko Nara. Eram jovens com
menos de 25 anos, recém
casados. “Que irresponsabi-
lidade, a companhia de imi-
gração mandar pessoas tão
jovens”, comentou Matsue.
Ao que Joshiro, aconselhou-
a não se meter em problemas
alheios, mas sabia que quan-
do alguém a procurasse, não
mediria esforços para ajudar.
Demorou menos do que se
esperava: a jovem Michiko
tinha quebrado toda a louça
ao transportá-la junto ao poço
para lavar. O marido encon-
trou-a em prantos ao retor-
nar à casa. “Não temos mais
pratos para comer, o que será
de nós”, disse em lágrimas.
Sorriu, consolando. Ao tomar
conhecimento do fato, Ma-
tsue conversou com as outras
esposas e recebeu de doação
tudo aquilo que necessitava.
Depois do recebimento,
Ishitaro quis recompensar
pela despesa, mas ninguém
ousou receber qualquer gra-
tificação

Época em que a guerra na
Europa tinha dado início: alar-
de geral. No começo, Getú-
lio mostrou-se reticente diante
dos acontecimentos e apenas
assistia de camarote. Tinha
simpatias pelo il duce Mus-
solini, fanfarrão italiano, com
sua face de mil caretas e pose
de esnobe. Quanto a Hitler,
não entendia direito. Mas ao
ouvir a boa conversa do sim-
pático Roosevelt, resolveu
passar o lado deste. O Brasil
entrou na guerra, aliados dos
Estados Unidos. E os imi-
grantes japoneses, não so-
mente eles, mas também ita-
lianos e alemães estavam-se
entre as fileiras do inimigo.
Nada podia ser pior do que
isso! Nada! Período obscuro

para os imigrantes dos Paí-
ses do Eixo.

Desconheço o que real-
mente acontece em nossa
pátria. Penso que os mili-
tares finalmente almejaram
realizar o que pretendiam:
expandir seus domínios.
Neste momento oro para
que os nossos amigos e pa-
rentes não sofram as con-
seqüências desta guerra.
Penso não ser esta a melhor
atitude. Fui contra deste o
princípio aos atos nascidos
do desespero das ansieda-
des populares. Foi bom ter
saído do Japão. Nem me
agrada o desfile dos jovens
soldados com seus unifor-
mes caqui partindo para a
Manchúria, enquanto a
população mergulhada em
sua febre nacionalista agi-
ta nervosamente bandeiras
raiadas manufaturadas de
seda.

Nunca deixou de emitir
suas opiniões, o que custou
duras penas quando habitava
seu país de origem.  Sua de-
cisão foi dura: ficaria quieto,
guardando para si aquilo que
pensava. Ou melhor, seu me-
lhor amigo tornava-se teste-
munha: o diário. Assim que o
Brasil aderiu à guerra ao lado
dos países aliados, que se deu
em 1942, a situação dos tra-
balhadores estrangeiros pode-
ria mudar? Muitos dos imi-
grantes tinham uma certeza,
a chance de retornarem ao
Japão após a suposta vitória
nos países almejados como a
Birmânia, as Filipinas, a
Manchúria, partes da China
e a ilha de Taiwan. Ninguém
aventava uma possível derro-
ta, justamente o Japão. Im-
possível. Este assunto, no
entanto, não interessava a
Joshiro. Uma vez no Brasil,
as notícias sopradas pelos
ventos do leste para nada ser-
via, senão em criar um clima
de insegurança entre os pró-
prios colonos.

- Aconselho vocês, crian-
ças a não se intrometerem
nestes assuntos mesquinhos
– disse com voz mansa e pau-
sada.

O “sim” soou apagado
dos lábios ressecados de
Toshio. Shotaro, que se en-
contrava próximo, apenas
assentiu abaixando a cabeça.
Distante, a mãe Matsue pre-
parava o  jantar e nem era
necessário pedir sua opinião.
Não que ela ficasse alheia
aos acontecimentos, pelo
contrário. Ela concordava to-
talmente que assuntos políti-
cos estavam fora de cogita-
ção naquela família. Ainda
que a situação pudesse com-
plicar, procurariam manter a
calma.      (continua)

CENTENÁRIO

Ihoshi se reúne com diretores do BC e Casa da Moeda
O deputado federal Walter

Ihoshi (DEM/SP) esteve no
Rio de Janeiro, no último dia 7
para saber mais detalhes so-
bre a cunhagem da moeda co-
memorativa em homenagem
ao Centenário da Imigração
Japonesa. O parlamentar foi
recepcionado pela diretoria do
Banco Central (BC) e da Casa
da Moeda.

A primeira reunião aconte-
ceu na sede do Banco Central,
no centro do Rio. Ihoshi foi re-
cebido pelo diretor de adminis-
tração, Anthero de Moraes
Meirelles, pelo chefe de depar-
tamento do Meio Circulante,
João Sidney de Figueiredo Fi-
lho, e acompanhado pelo as-
sessor pleno do BC, Denilson
Olivato.

No BC, Ihoshi agradeceu
o apoio da estatal ao seu pe-
dido de cunhagem, e ressal-
tou a importância dos cem
anos da imigração e da moe-
da comemorativa, tanto para
a comunidade nipo-brasileira
como ao País. “Brasil e Ja-

Casa da Moeda – Após a vi-
sita ao BC, o deputado foi para
a Casa da Moeda, onde se reu-
niu com o presidente José dos
Santos Barbosa, e com o dire-
tor técnico, Carlos Roberto de
Oliveira. Após conversarem
sobre o processo de cunhagem
da moeda comemorativa, Bar-
bosa levou Ihoshi para conhe-
cer a empresa, a emissão de
notas e moedas, e produção de
honrarias, como medalhas e
comendas.

pão vivem em completa inte-
gração, seja na economia, na
gastronomia ou na cultura. Os
festejos e homenagens que
serão feitos em 2008 selam
este fato”, disse.

Meirelles afirmou que a
sugestão de cunhagem de uma
moeda comemorativa foi bas-
tante oportuna, e que é uma

grande satisfação para o BC
participar das celebrações do
Centenário. “Estamos muito
contentes com sua vinda ao
BC, e egratos por ter aceitado
o nosso convite, de vir até o
Rio conhecer a Casa da Moe-
da e os profissionais que estão
criando a moeda que o senhor
indicou”, enfatizou.

Deputado nikkei ficou satisfeito com recepção de lideranças do BC

DIVULGAÇÃO

Considerado o “calca-
nhar de Aquiles” da
festa dos 100 anos de

imigração, o recurso para a
realização dos festejos, cuja
responsabilidade é da Oscip
(Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público) Ins-
tituto Brasil-Japão de Inter-
câmbio Cultural e Social, foi
anunciado. Ou, pelo menos,
parte dele. No total, R$ 6,8
milhões já estão disponíveis
para cobrir os custos operaci-
onais de ações e projetos.

Com intuito de otimizar os
resultados, a entidade dividiu os
projetos propostos pela Asso-
ciação para Comemoração do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil em três grupos
de captação. O primeiro é ca-
racterizado como “Verbas de
Marketing” e inclui publicação
de livros, digitalização de ar-
quivos raros, tocha da amiza-
de, intercâmbio de lideranças,
eventos esportivos e despesas
da própria Associação. Já o
segundo são as “Leis de Incen-
tivo”, na qual entram a soleni-
dade no Anhembi nos dias 21
e 22 de junho, a Semana Cul-
tural, o registro de imigrantes
e filmagem. Já o terceiro são
os chamados “Projetos Espe-
ciais” (concertos da Osesp,
monumento e memorial da imi-
gração em Guarulhos e o le-
vantamento da população nipo-
brasileira). Todos, de acordo
com a Oscip, possuem quan-
tia quase que suficiente para
serem executados.

O montante captado, de
acordo com o presidente da
Oscip, Renato Nakaya, pro-
vêm de empresas privadas e
algumas estatais. Desse total,
R$ 2,465 milhões são para as
verbas de marketing, enquan-
to R$ 4,339 milhões destinam-
se às ações de incentivo à cul-
tura – mais conhecida como
Lei Rouanet.

milhões. “Estamos correndo
contra o tempo. Precisamos
levantar os recursos e acredi-
tamos que novas empresas
possam participar”, explica
Nakaya.

A “corrida” promete ser
mais puxada no próximo mês.
É que, até lá, a entidade espe-
ra a aprovação da Semana da
Cultura Japonesa – entre os
dias 12 e 22 de junho no Com-
plexo do Anhembi – por parte
do Ministério da Cultura, atra-
vés da Lei Rouanet. Caso seja
mesmo aprovado, o evento
pode deslanchar, já que os in-
centivos, caso da dedução no
imposto de renda das grandes
corporações, serão um atrati-
vo a mais aos potenciais pa-
trocinadores.

“Estamos na espera dessa
definição. Em contrapartida, se
não for aprovada pelo MinC,
a Semana da Cultura também
está garantida, bem como a
solenidade. O Bradesco já si-
nalizou que arcará com 50%
dos custos de ambas as
ações”, garante Nakaya. Há,
ainda, um plano B a Semana
não seja mesma aprovada: re-
verter as “Verbas de Marke-
ting” para a realização do
evento. “Não há perigo de não
acontecer.”

        (Rodrigo Meikaru)

Além dos recursos prove-
nientes de patrocínio das
grandes corporações, o Ins-
tituto Brasil-Japão de Inter-
câmbio Cultural e Social crê
em uma outra frente de cap-
tação: a da própria comuni-
dade nipo-brasileira.

Para tanto, várias idéias
foram colocadas em prática
desde 2005. De venda de ca-
misetas, passando por almo-
fadas a livro de ouro. Tudo
fora tentado. Entretanto, o re-
sultado nem de longe corres-
pondeu as expectativas dos

líderes tanto da Oscip quanto
da Associação.

A “bola da vez” agora é
uma rifa. Ou melhor, “contri-
buição premiada” como os di-
rigentes costumam denominar
o bilhete. Lançados no mês de
janeiro, os carnês estão se es-
gotando rapidamente, segundo
Nakaya. “É uma forma de
mobilizar a comunidade. Com
a contribuição premiada, creio
que seja o caminho ideal para
chamar os nikkeis para o Cen-
tenário. Até o momento, cer-
ca de 70 a 80% do total foram

arrecadados”, explica o diri-
gente – que também ocupa o
cargo de presidente da Saku-
ra Alimentos. “Mas queremos
mesmo é vender 100%”, com-
plementa. Em números, a
quantia total caso todas as ri-
fas sejam vendidas é de R$ 1
milhão, descontados R$ 250
mil de comissão às associações
responsáveis pelas vendas.

Além da mobilização dos
nipo-brasileiros, Nakaya con-
firma ainda o baixo interesse
demonstrado pela Câmara de
Comércio e Indústria Japone-

sa no Brasil até o momento.
Sem querer criticar a entida-
de – que congrega as maio-
res empresas nipônicas ins-
taladas no Brasil – o presi-
dente apenas diz que “falta
mais envolvimento”. “Embo-
ra seja membro da Câmara,
acho que eles deveriam ser
mais envolventes nas come-
morações do Centenário. Afi-
nal, todos nós contribuímos de
alguma forma dando apoio às
empresas japonesas”, finali-
za.

                             (RM)

Instituto quer mais engajamento de nikkeis e cobra Câmara de Comércio

Mas tudo isso ainda não é
o suficiente. Para Nakaya, o
ideal seria entrar mais R$ 3
milhões para a solenidade no

Sambódromo. Já no total, o di-
rigente explica que a soma ide-
al para se trabalhar com folga
gira em torno de R$ 7 a R$ 8

Renato Nakaya acredita em mais patrocinadores na “reta final”
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Confira as verbas arrecadadas e o que falta para a concretização dos projetos
VERBAS DE MARKETING:

Evento (Custo em R$) Status
Publicação de livros dos 100 anos de imigração 616.000 Captado
Digitalização e Publicação de Arquivos Raros 99.00 Captado
Homenagens 160.600 Captado
Tocha da Amizade 66.000 Captado
Intercâmbio de Líderes BR-JP 69.630 Captado
Apoio às Atividades Jovens 369.600 Captado
Despesas da Associação do Centenário 510.400 Captado
Despesas administrativas da Associação 660.000 Captado
Eventos Esportivos 1.562.000 Em negociação
*Total já captado: R$ 2.465.000

LEIS DE INCENTIVO
Solenidade e Festividades Comemorativas 10.782.099,80 Em negociação
Semana da Cultura Japonesa 7.735.099,80 Em negociação
Registro de Imigrantes 281.622,57 Captado
Filmagem dos eventos 440.000 Captado
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Câmara Municipal prepara
homenagem a imigrantes

CIDADES/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PAULO MAEDA

BEISEBOL – Numa promo-
ção da Federação Paranaense
de Beisebol/Aliança/Liga e re-
alização da Associação Cultu-
ral e Esportiva de Maringá se-
rão realizados hoje (15) e ama-
nhã (16), no campo da Acema,
o 14º Campeonato Norte-Pa-
ranaense Seletivo de Beisebol
Pré-Júnior, em Maringá. Nos
mesmos dias serão realizados
o 14º Campeonato Sul-Parana-
ense de Beisebol Pré-Júnior, no
Nikkei, em Curitiba.

KARAOKÊ – A filiada Asso-
ciação Cultural e Esportiva de
Londrina promove amanhã (16)
o 17º  Concurso de Karaokê de
Londrina (Tonarigumi Kara-
okê), na sede social da Acel, em
Londrina. Segundo o presiden-
te Jairo Tamura, a maioria dos
“kumis” estará participando
desse grande evento.

TELAS – Em homenagem
aos 100 anos da Imigração ja-
ponesa no Brasil, o artista plás-
tico Carlos Kubo expõe trinta
telas com temas orientais, in-
clusive  pintura do navio
Kasato Maru. A exposição vai
até o dia 23 de março no sa-
guão do Teatro Calil Hadad,
em Maringá.

TEATRO – O Grupo Arau-
maza de Tokyo vai se apresen-
tar com a peça “Daichino
Hibiki”, na Ópera Arame, em
Curitiba, no dia 19 de março
de 2008, em homenagem aos
Cem anos da Imigração Japo-
nesa no Brasil.

HAIKU – O Nikkei Clube de
Curitiba e a Secretaria do Es-

tado da Cultura abriram inscri-
ções do concurso nacional de
Haikai “Nempuku Sato”.  Os
prêmios são de R$ 1 mil a R$
3 mil para os melhores traba-
lhos que deverão ser inéditos,
em língua portuguesa, seguir a
métrica japonesa e apresentar
termos de estação. Sem título
e nem rima. Inscrições até 11
de abril. Outras informações
pelo telefone (44) 3321-4738
ou 3321-4718, na Secretaria da
Cultura.

SUMÔ – O Departamento de
Sumô da Aliança/Liga promo-
ve e a Associação Kaiko rea-
liza nos dias 29 e 30 de março,
na Amaves (Associação dos
Moradores da Aviação Velha
e Espírito Santo), o IV Encon-
tro Sul Brasileiro de Sumô –
Torneio da Amizade. São es-
perados atletas de São Paulo,
Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, do Paraguai e da Argenti-
na. O Torneio ocorrerá sem-
pre das 9h às 18 horas.

FEIRA INTERNACIONAL
IMIN-100 – A Feira Interna-
cional Brasil-Japão que reunirá
o melhor da indústria, comér-
cio, agricultura, gastronomia,
lazer e atrações artístico-cultu-
rais no Parque de Exposições
Francisco Feio Ribeiro, em
Maringá, de 19 a 29 de junho
fazem parte das comemora-
ções do Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil. A par-
te de gastronomia será coman-
dada pela Associação Cultural
e Esportiva de Maringá que
cederá espaço para as entida-
des assistenciais. As grandes
indústrias japonesas, principal-
mente da Província de Hyogo
estarão presentes na Feira.

PARANÁ

Informativo da Aliança Cultural Brasil-Japão do
Paraná e Liga Desportiva Cultural Paranaense

CIDADES/MARINGÁ

Novas obras no Parque do
Japão somam R$ 990 mil

O prefeito Silvio Barros vai
assinar nos próximos dias a
ordem de serviço para início
das obras de mais cinco estru-
turas no Parque do Japão em
Maringá. O parque está sen-
do construído pela administra-
ção municipal em parceria com
a iniciativa privada para servir
de marco das comemorações
do centenário da imigração ja-
ponesa no Brasil.

As novas obras foram lici-
tadas na sala de reuniões da
Diretoria de Compras e Lici-
tações da Secretaria de Admi-
nistração no dia 7 de março e
têm valor total de R$ 989,9 mil.

Três empresas maringaen-
ses foram as vencedoras da
concorrência e contratadas
para a construção do muro do
parque, portal de entrada com
sede administrativa, o quiosque
do Jardim Japonês, a Casa de
Chá e o monumento à imigra-
ção japonesa.

A empresa Catar Engenha-
ria ficará responsável pela
construção do muro, que fe-
chará o Jardim Japonês do res-
tante do parque, no valor de R$
242,9 mil. A mesma empresa
irá construir o quiosque do Jar-
dim Japonês, que deverá ter
estrutura de madeira, lembran-
do um “chapelão”. Do local,
os visitantes terão vista pano-
râmica do lago. O valor da
obra foi licitado em R$ 38,6 mil.

Já as obras do portal de en-
trada e da sede administrativa
do parque serão responsabilida-
de da empresa CCP Engenha-
ria, no valor de R$ 362,4 mil. A
mesma empresa apresentou o
melhor preço e classificou-se
em primeiro lugar para edificar
por R$ 298,8 mil a Casa de Chá,
composta por uma galeria com
banheiros e um pequeno mu-
seu, onde o visitante poderá
conhecer o funcionamento do
Parque do Japão.

A Construtora Tuiuti execu-
tará ao preço de R$ 47,2 mil a
estrutura de concreto revestida
com granito do monumento à
imigração japonesa, que terá no
topo uma grande esfera.

As três empresas vence-
doras da licitação têm prazo de
80 a 85 dias para concluir as
obras, após receberem a or-
dem de serviço.

Estruturas começam a ser erguidas nas próximas semanas

DIVULGAÇÃO

OCentenário da Imigra-
ção Japonesa no Bra-
sil será festejado com

sessão solene na Câmara de
São José dos Campos. Duran-
te a cerimônia, mais de 100
imigrantes e/ou descendentes
residentes no município, rece-
berão diploma e a medalha
“Kasato Maru”. Apresentado
pelo vereador Walter Haya-
shi (PSB) e subscrita pelos
parlamentares Hélio Nishi-
moto (PSDB) e Amélia
Naomi (PT), o projeto foi
aprovado, se transformando
lei municipal.

Imigrantes e descendentes,
com papel destacado na vida
do município serão indicados
por clubes e associações,
como o Bunkyo, o Baseball
Clube, o Clube Recreativo
Orion, Associação Cultural
Jardim Paraíso e entidades re-
ligiosas como a Seicho-No-Ie.
A Liga dos Bunkyos do Vale
do Paraíba, a Associação para
Comemoração do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil e uma comissão de ve-
readores locais também parti-
cipam da escolha de homena-
geados.

O objetivo dos vereadores
Hayashi, Nishimoto e Amélia
Naomi é o de resgatar um his-
tórico de lutas e conquistas dos
imigrantes japoneses. “Foram
eles e seus descendentes que
consolidaram a comunidade no
Brasil e participaram efetiva-

mente na construção da soci-
edade brasileira”, comenta o
vereador e ex-presidente da
Câmara, Walter Hayashi.

Segundo Amélia Naomi, os
mais de 10 mil imigrantes e
descendentes de japoneses
também estão entre as mais
significativas comunidades es-
trangeiras em São José dos
Campos, município a 90 quilô-
metros de São Paulo.

A contribuição e a integra-
ção da comunidade nipônica ao
desenvolvimento do município,
com mais de 600 mil habitan-
tes, e referência no setor de
tecnologia aeroespacial, têm

sido expressivas, comenta o
vereador Hélio Nishimoto, ao
registrar a atuação dos nikkeis
nas mais diversas áreas, como
agricultura, comércio e econo-
mia em geral, além de política,
educação, saúde, ciência e tec-
nologia. Nesta legislatura, além
do vice-prefeito, Riugi Kojima
(PSB), três dos 20 vereadores
da Câmara de São José dos
Campos têm descendência ja-
ponesa. Na legislatura de 97 a
2000 a comunidade elegeu 5
vereadores.

Jardim japonês – Walter
Hayashi explica que a ligação

dos nipo-brasileiros na cidade
é “antiga” e “marcante”.
Como exemplo ele cita o jar-
dim japonês do prédio da Câ-
mara de São José dos Cam-
pos, inaugurado há cerca de
cinco anos. “Temos um lago
com carpas e uma vegetação
típica, doados por imigrantes,
tornando o local uma das re-
ferências para os escolares e
visitantes, estreitando ainda
mais os laços de amizade en-
tre os dois povos”, comenta.
Na época da inauguração do
jardim, o vereador Hayashi
presidia a Câmara de São José
dos Campos.

DIVULGAÇÃO

Vereador Walter Hayashi mostra empolgação com festas do
Centenário; Jardim Japonês é um dos marcos na região

Álvares Machado, distante
569 km da Capital, com 25 mil
habitantes e aproximadamen-
te 300 famílias de nikkeis, já
tem o projeto delineado para o
Imim-100, que será celebrado
no município no dia 7 de junho.
Na ocasião, será comemora-
do também os 90 anos da imi-
gração no município. De acor-
do com o presidente da Asso-
ciação Nippaku Cultural, Es-
portiva e Agrícola de Álvares
Machado, Matsumo Issei, será
lançado o livro sobre a comu-
nidade nikkei na localidade,
inauguração do torii na entra-
da do clube e, ao lado, monu-
mento alusivo à data.

O prefeito é nikkei – o en-
genheiro Luiz Takashi
Katsutani –, casado com Ce-
cília (também a vereadora mais
votada). Segundo o advogado
Hugo Yokoyama, vereador por
três legislaturas e provável
candidato a prefeito neste ano,
Álvares Machado já foi cam-
peão brasileiro de beisebol e
celeiro de vários jogadores
para a seleção brasileira. Hoje
a maioria pratica o gatebol e o
karaokê. Mas a festa mais

CIDADES/ÁLVARES MACHADO

Álvares Machado já tem programação para Centenário
mentes e sal para alimentação
de animal, empregando cerca
de 1500 operários. A Emple-
mac, também do mesmo gru-
po, fabricante de implementos
agrícolas. Na década de 70
havia umas 2.000 famílias de
japoneses em 16 bairros.  Mas
gradativamente foram em bus-
ca de melhores terras e o mu-
nicípio foi se esvaziando. E o
movimento dekassegui contri-
buiu também em muito.

Há atrações turísticas, pou-
co exploradas aliás, como o
Santuário da Morada de Deus,
uma obra particular, construída
pelo dono da universidade de
Presidente Prudente. Em uma
propriedade arborizada e com
lagos, com estrada asfaltada
especialmente para a via sacra
na Semana Santa, com diver-
sas paradas. No cume do mon-
te, uma monumental igreja toda
de vitrais coloridos e decora-
dos, piso de mármore, sanitári-
os para o público e no topo da
igreja imagem do Cristo. Poden-
do o visitante deparar com um
panorama da redondeza.
(Shigueyuki Yoshikuni,
especial para o Jornal Nippak)

concorrida é o shokonsai – fes-
ta de finados  – que acontece
no segundo domingo de julho,
ocasião em que aparecem vi-
sitantes de todos os cantos, até
do exterior.

Essa festa é realizada no
local de evento ao lado do ce-
mitério exclusivo de japoneses,
tombado pelo governo do es-
tado em abril de 1943. Nele
estão sepultados os 854
nikkeis, com exceção de um
brasileiro que morreu defen-
dendo seu patrão nilkkei de

assaltantes. Na cidade há dois
templos budistas, o Aracuji e o
Kobuji, ambos com poucos
adeptos e já idosos, e os sa-
cerdotes vêm periodicamente
de outras cidades.

Há também a Seicho-No-
Ie, com bom números de adep-
tos. Devido ao relevo aciden-
tado a cana ainda não achou
campo fértil como em outras
cidades do interior. A cultura
predominante é a uva, frutas e
ovos. Existem ainda a indús-
tria Matsuda, produtora de se-

Cemitério japonês, único da América do Sul

SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

Como mais uma atividade
alusiva a comemoração do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil, o Centro De-
kassegui de Ourinhos, em par-
ceria com o Sebrae (Serviço
de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas), vai realizar
novamente o “Aprender a
Empreender”, em forma de
telessala e com a presença de
um orientador.

O curso, cujas vagas são
limitadas, estão com as inscri-
ções abertas e podem ser rea-
lizadas até o dia de início do
curso, que será ministrado na
sede do Sebrae, de 24 a 26 de
março, focando noções de
Empreendedorismo, Mercado

CIDADES/OURINHOS

Centro Dekassegui de Ourinhos oferece novo curso para
ex-trabalhadores no Japão e empresários nikkeis

Prefeito Toshio Misato é um dos grandes apoiadores do Centro

DIVULGAÇÃO

ensinar como solucionar as
questões mais comuns de um
empreendedor, os participantes
serão orientados quanto as al-
ternativas de soluções. O con-
teúdo abrange itens como em-
preendedorismo, mercado e
números da empresa.

Interessados em participar
do curso podem efetuar suas
inscrições no Centro Dekasse-
gui de Ourinhos, localizado na
Travessa Abrahão Abujamra,
ou pelo telefone 14/3302-6000
– ramal 6087 (com Lidiane
Tanaka). Ou ainda no escritó-
rio do Sebrae em Ourinhos, na
Av. Horácio Soares, 1012 – Jd.
Paulista (telefone 14/3326-
4413).

e números  da empresa, como
custo fixo e variável, dentre
outros assuntos. O público alvo

do curso são os dekasseguis e
os empresários nikkeis.

Durante o curso, que vai
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Reinaldo Takahashi: pós-doutor em farmacologia

Maconha leva médico nikkei a
pesquisar hiperatividade

PESQUISA

Oprofessor universitário
de Florianópolis e um
dos mais talentosos e

prolíferos pesquisadores da
farmacologia no Brasil, Reinal-
do Naoto Takahashi, 58, en-
controu conexões e estas con-
duziram-no à pesquisa sobre a
hiperatividade, tema de sua
Pós-Doutorado em Neuropsi-
cofarmacologia.

Residente em Florianópolis,
Reinaldo nasceu em Marília no
dia 4 de abril de 1949. É um
dos três filhos do casal de imi-
grantes japoneses Keisuke e
Satsue Takahashi (ambos in
memoriam).

Seu pai, Keisuke, originá-
rio da província de Iwate-Ken,
norte do Japão, era criança
quando migrou com os pais
para o Brasil na década de
1930.

A família de agricultores
passava por dificuldades no
Japão e resolveu tentar a sor-
te no Brasil com o objetivo de
fazer um pé-de-meia e voltar
ao seu país.

“Meus avós vieram para o

Imagine como era em 1960”,
compara Takahashi.

Reinaldo Takahashi foi o
primogênito de três filhos. “O
sonho do meu pai era que eu
fosse médico. Eu fui fazer o
vestibular para medicina, mas
antes fui conhecer o ambiente
de hospital, informar-me sobre
a profissão. Eu vi que aquilo
não era meu métier. Optei pela
faculdade de ciências biomé-
dicas. Eu queria ser pesquisa-
dor na área biológica e mais
tarde fui para a farmacologia.
Não é medicina, mas são áre-
as intimamente ligadas”, disse
Reinaldo.

O irmão de Reinaldo,
Eduardo Tadao Takahashi, for-
mou-se na faculdade de Ciên-
cias da Computação e a irmã
Laura Maiumi Takahashi tor-
nou-se engenheira civil, hoje
vivendo em Barcelona, Espa-
nha.

Estudos – Formado em Ciên-
cias Biomédicas pela USP
(Universidade de São Paulo)
em 1973, Takahashi fez mes-
trado em Psicobiologia também
pela USP defendendo a disser-
tação intitulada “Interação
Farmacológica entre os diver-
sos constituintes da “Cannabis
Sativa” (Maconha)”.

Já em 1981, concluiu dou-
torado em Psicofarmacologia
pela universidade de La Trobe
, Austrália. O título de sua tese
foi: “Behavioural and pharma-
cological effects of delta-9-
tetrahydroacannabinol self-
administration in animals”
(Efeitos comportamentais e
farmacológicos do Delta-9-
Tetrahydroacannabinol (maco-
nha) auto administrada em ani-
mais).

*Ozias Alves Jr é editor do
JBFoco. E-mail: ozias@jbfoco.
com.br. Site: www.jbfoco.com.br.
Blog: www.oziasjornalismo.
blogspot.com

Brasil acreditando que aqui era
a terra da fartura. Na realida-
de, não foi bem assim quando
chegaram ao país”, conta.

Enviados ao interior de São
Paulo, onde foram trabalhar
em lavouras de café (cujas ci-
dades o entrevistado não se
lembrava), a família não esca-
pou dos problemas que afligi-
ram outros imigrantes japone-
ses: baixos salários, “eterna

dívida” com o armazém da fa-
zenda, tratamento de escravo
etc.

O tempo passou e Keisuke
mudou-se para a região de
Marília, onde além de trabalhar
com café, conheceu sua futu-
ra esposa, Satsue, uma imi-
grante japonesa que vivia em
Marília.

Educação – Apesar das difi-
culdades da juventude na fa-
zenda, o pai de Reinaldo,
Keisuke, aprendeu muito bem
a língua portuguesa, o que não
era nada fácil para os japone-
ses em geral.

“Ele não tinha instrução.
Não estudou. Poderia ser um
analfabeto, mas meu pai sem-
pre tinha um tempinho para
estudar. Ele se alfabetizou so-
zinho tanto na escrita japone-
sa quanto na portuguesa. Era
autodidata. Adorava ler”, lem-
bra Reinaldo.

Nas famílias japonesas,
educação é artigo primordial,
quase uma obsessão. Mesmo
sendo um homem da roça, o
pai de Reinaldo exigiu que os
filhos estudassem.

“Papai comprava livros e
mangá, aqueles gibis importa-
dos do Japão. Hoje livro im-
portado não é nada barato.

OZIAS ALVES JR

Tanto no mestrado quan-
to no doutorado, Reinaldo Ta-
kahashi estudou a “Cannabis
Sativa”, como é chamada ci-
entificamente a maconha.
“Maconha é uma substância
tão complexa que a ciência
ainda hoje não a conhece por
completo”, observa o pesqui-
sador.

Takahashi adverte aque-
les que dizem que a maconha
deveria ser “liberada” porque
“não faz mal”. “A maconha
não é um produto tão ‘inocen-
te’ assim. Ela faz um estrago
considerável no cérebro hu-
mano”, observa.

“Droga é como futebol.
Todo mundo acha que enten-

A maconha não é tão inocente,
diz especialista

de, controla e comigo não
acontece. É uma ilusão”, sa-
lienta o professor cujo foco
de pesquisas é o estudo da
dependência às drogas e do-
enças neurodegenerativas.

Os estudos sobre a maco-
nha, uma substância comple-
xa que provoca a destruição
de neurônios ou a um quadro
neurodenegerativo, acabaram
levando Reinaldo a pesquisar
a hiperatividade, um mal de
déficit de atenção que atinge
bom percentual da população,
independente de países.

Em 1997, Reinaldo con-
cluiu pós-doutorado pela Uni-
versidade Bordeaux 2, na
França sobre o tema.

A mídia nipo-brasileira sem-
pre enfrentou dificuldades para
se manter na ativa. Seja jornais,
revistas, sites e até rádio, os
veículos carecem de patrocínio
e uma estrutura solidificada
para se manter. Contrariando
todo esses percalços, um pro-
grama dedicado exclusivamen-
te à comunidade nikkei de Ri-
beirão Pires, no Grande ABC,
prova que trabalho e dedicação
podem, sim, render bons frutos
e alavancar patrocínio.

No ar todos os sábados, das
sete às nove da manhã, o Pro-
grama Nikkey traz músicas
japonesas que dificilmente se
ouvem nas estações e que com
certeza os descendentes irão
reconhecer. Veiculado na Rá-
dio Pérola da Serra (92,5 FM),
o programa ganha reformula-
ção neste início de 2008 e pro-
mete trazer mais cultura nipô-
nica à região.

Com novo locutor, Mikio
Tanji, o programa quer estar
mais próximo do ouvinte e ago-
ra, além das canções tradicio-
nais, traz entrevistados e notí-
cias que possam interessar à
comunidade local. “O progra-
ma era tocado pelo Ademar,
com mais músicas. A isso vou
misturar entrevistas, citar o
problema dos dekasseguis,
meu objetivo é conseguir res-
gatar os jovens, falar da tradi-
ção, da honestidade, para que
não fiquem no esquecimento”,
diz o apresentador.

Nascido em Lins, Tanji foi
educado com sete irmãos em
língua japonesa pelo pai, provin-
do de Fukushima, e a mãe, de

MÍDIA

Programa Nikkey leva cultura japonesa à comunidade em
Ribeirão Pires

Hiroshima. Chegando ao Bra-
sil, foram para Batatais traba-
lhar em fazenda. Mais tarde, o
nissei foi morar no Japão, entre
1989 e 1994, e assim foi adqui-
rindo mais fluência na língua.
Mas diz, no entanto, que pede
ajuda a colegas isseis para me-
lhorar ainda mais. “Aprendi ja-
ponês com meus pais, nunca
estudei. E como há muitas par-
ticularidades, tenho medo de
errar.” O programa é apresen-
tado em português e nihongô e
já se inicia com grande sauda-
ção de recepção.

Mais de dois anos - O início
foi em 2005, por iniciativa de
Ademar Bertoldo, o próprio
dono da rádio comunitária.
“Sempre pensava em fazer um
programa para a comunidade,
e começava a pedir CDs de
músicas japonesas. Agora
mudou completamente”, con-
ta.

O contato com os imigran-
tes já se dava há décadas, pois
Ademar trabalhara por 11 anos
em armazém de secos e mo-
lhados com Sadamu Kakisaka.
E a mudança no formato acon-
tece justamente num ano sim-
bólico. “Com os cem anos, te-
mos de mostrar as coisas boas,
e o desafio é trazer o máximo
possível dos costumes. Não só
apresentar pessoas de Ribei-
rão Pires, mas de São Paulo,
Mogi...”, antecipa Mikio Tanji,
que entrevistou em seu primei-
ro programa do ano, ao ar em
5 de janeiro, o presidente da
Associação Nipo-Brasileira da
cidade e também vereador,
Antônio Muraki.

Assim, pretende associar
seu conhecimento e experi-
ência na comunidade nipo-
brasileira. Explica-se: após
estudar contabilidade, o locu-
tor trabalhou como represen-
tante do jornal “Notícias do

Japão” (hoje “Nippo Brasil”)
e dirigiu também o extinto
“Imigrante Shimbun”, que
fazia com a ajuda da esposa
e dos filhos (um deles é jor-
nalista).

Agora, morando na 4ª Di-
visão, volta a atuar voluntaria-
mente naquilo que gosta e es-
pera o retorno da satisfação
dos ouvintes das manhãs de
sábado.

Ademar Bertoldo e Mikio Tanji preparam toda semana especial para nikkeis de Ribeirão Pires

DIVULGAÇÃO

Como acontece todos os
anos, com a presença de fiéis
de todo o Brasil, a romaria
ocorreu no dia 9 de março, re-
lembrando a data do faleci-
mento do monsenhor Domin-
gos Nakamura, ocorrido na-
quela cidade em 14 de março
de 1940, onde residia.

Foi ordenado aos 17 anos
em Nagasaki. Em 1923, aten-
dendo a um pedido do bispo de
Botucatu, veio ao Brasil aos 59
anos, para dar assistência reli-
giosa aos imigrantes japone-
ses. Viaja pelo Brasil afora,
fundando igrejas, como a de
Bastos, a primeira da localida-
de. Participou da fundação do
Colégio São Francisco Xavier,
da capital. Inaugurou a primei-
ra igreja construída pelos imi-
grantes, a Cristo Rei, de Pro-
missão.

O 20º Congresso Nipo-Bra-
sileiro, no Salão Paroquial, faz
parte da comemoração do cen-
tenário da imigração japonesa,
celebração do 68º aniversário
do falecimento do Monsenhor
Nakamura bem como sobre a

sua beatificação e homenagem
aos imigrantes falecidos.

De início, o arcebispo de
Nagasaki, dom Takami Mitsu-
aki fez breve histórico do cris-
tianismo no Japão e seus már-
tires, sobre as providências da
beatificação do monsenhor
Nakamura e de outros religio-
sos e leigos, sendo sua palestra
traduzida pelo padre João Ba-
tista Aoki. Hoje, no Japão, há
cerca de 450 mil seguidores.

No ato, estiveram presen-
tes o padre Domingos Noshita,
do Japão, o bispo dom José
Maria, de Presidente Pruden-
te, diversos padres e irmãs de
caridade e o deputado federal
Almir Rodrigues e esposa.

Depois, foi realizada a ro-
maria ao túmulo do monsenhor
Nakamura no cemitério da ci-
dade e sem seguida missa na
Paróquia São José. Os romei-
ros se despediram na sede da
associação japonesa, onde
também almoçaram em regi-
me de “motiori”.
(Shigueyuki Yoshikuni,
especial para o Jornal Nippak)

RELIGIÃO

Católicos nikkeis fazem
congresso em Álvares Machado

Fiéis de todo o Brasil participaram de encontro religioso

DIVULGAÇÃO

Japonês Instrumental e Ja-
ponês para Viagem são os cur-
sos oferecidos pela Fundação
Mokiti Okada que iniciarão em
março e estão abertos aos in-
teressados. Cada um deles
possui um conteúdo específi-
co voltado a atender a neces-
sidade dos alunos.

Para quem não tem conhe-
cimento da língua japonesa e
quer aprender a ler e compre-
ender textos em nível intro-
dutório como estudo sistemá-
tico de estruturas lingüísticas,
o curso de japonês instrumen-
tal atende a essa demanda.

No caso de quem vai viajar
para o Japão, a Fundação

Mokiti Okada elaborou um
curso para as pessoas que não
sabem falar japonês, mas que
poderão ter um conhecimento
de diálogos e situações comuns
quando estiverem viajando.

Todos esses cursos já es-
tão com as inscrições abertas
e acontecem durante a sema-
na à noite e também aos sába-
dos. As aulas acontecerão na
sede da Fundação Mokiti
Okada, rua Humberto I, 612 ,
Vila Mariana.

Mais informações podem
ser obtidas pelos telefones: (11)
5087-5134/ 5087-5169 ou pelo
e-mail: cursosdeaperfeiçoa-
mento@fmo.org.br

IDIOMA

Inscrições abertas para
cursos de japonês

A Câmara dos Vereadores
de São Paulo promove o “Ci-
clo de Palestras” sobre saúde,
hoje (15). Idealizado pelo ve-
reador Ushitaro Kamia
(DEM) e com apoio da Abraz
(Associação Brasileira de
Alzheimer), Clínica Golden-
berg e Grupo Longevidade, o
evento aberto ao público será
realizado no auditório Prestes
Maia da Câmara dos Verea-
dores (Viaduto Jacareí, 100, 1°
andar), das 9 h às 16h. Os cer-
tificados de participação serão
entregues somente no encer-
ramento das atividades.

Ministrada pela clínica mé-
dica e reumatológica Evelin
Goldenberg, a palestra “Cuida-
dos com a osteoporose” abre
o ciclo, às 9h. Em seguida, a
especialista em geriatria e
gerontologia, Cybelle M. C.
Diniz, fala sobre o “Alzheimer”,
às 11h. No período da tarde,
“Libras - Linguagem Brasilei-
ra de Sinais para Profissionais
de Saúde” é tema da profes-
sora Clarice C. Miyashiro, às
13 h. Por último, o especialista
em fitoterapia, José Maria
Gomes, apresentará a “Medi-
cina Natural”, às 14h30

SAÚDE

Câmara dos Vereadores
promove palestras ao público

A Comissão de Biblioteca
do Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social) realiza
amanhã (16), a partir das 9h,
na Sala de Exposição da enti-
dade, a sua tradicional Feira de
Livros Usados. Estarão à ven-
da diversos títulos entre livros,

mangás e fitas (VHS) com a
finalidade de arrecadar fundos
destinados à manutenção das
atividades da biblioteca.

O Bunkyo fica na Rua São
Joaquim, 381, Liberdade - São
Paulo SP. Informações pelo
tel.: 11/3208-1755 ou www.
bunkyo.org.br

NO BUNKYO

Comissão realiza Feira de
Livros Usados amanhã (16)
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VIAGEM

‘Japonês aventureiro’ percorre
cidades brasileiras de bicicleta

Toraji Higuti é um japo-
nês interessado pelo
Brasil e pelas paisagens

que tanto deslumbram os tu-
ristas mundo afora. Para tan-
to, planejou sua visita ao País,
que passaria por cidades como
São Paulo, Curitiba, Rio de
Janeiro e Foz do Iguaçu. Até
então, ele parece mais um vi-
ajante comum. Desembarcou,
enfim, no mês passado a tem-
po de conferir o Carnaval no
Rio de Janeiro e agora está
exatamente em São Paulo, lu-
gar em que se sente mais à
vontade. Todavia, por onde
passa chama a atenção das
pessoas. Vira e mexe tem de
explicar seus objetivos e, de
quebra, posar para fotos. “É
uma loucura”, explica ele.

Mas, afinal, o que o difere
tanto dos demais viajantes do
exterior que vêm parar no Bra-
sil? Para decifrar o enigma
basta olhar suas andanças.
Roupas confortáveis, mochilão
nas costas e...uma bicicleta,
sua “companheira de todas as
horas”. Em cima dela, Higuti
visita as mais variadas cidades
brasileiras, parando de tempos
em tempos em locais para des-
cansar. “Afinal, a ‘magrela’
também se mostra cansada de
vez em quando”, brinca.

Desde que chegou ao País,
o japonês aventureiro já percor-
reu nada menos do que 700 km
em cima da “magrela”. A op-
ção de viajar em um veículo não-
convencional, diz ele, é uma prá-
tica que já vem desde a adoles-
cência. “Sempre tive vontade de
conhecer os lugares livremen-
te. De ônibus, por exemplo, não
dá para parar nos lugares que
eu gostaria. De bicicleta, vou
conhecendo os locais mais cal-
mamente, sem horários. É o sen-
timento de liberdade”, vibra ele
que, aos 25 anos, conheceu pela
primeira vez o bairro da Liber-
dade. De bicicleta, é claro. “É
uma região muito bonita, mas
meio complicada para andar de
bicicleta.”

Além do Brasil, Higuti –
natural de Saitama – pedalou
em cidades da Ásia como
Coréia do Sul, Indonésia e Fi-
lipinas. Mas o contraste cultu-
ral e a recepção calorosa dos
brasileiros colocam o País no

primeiro lugar quando o assun-
to é desbravar terras desco-
nhecidas. Por aqui, afirma, o
único pormenor que encontrou
foi em relação à alimentação.
“Parei em uma cidade e resol-
vi comer uma iguaria que se
chama pudim. Só que algo não
caiu muito bem. Passei mal e
tiver de ficar internado”, afir-
ma ele, com um sorriso no
canto da boca. Já quanto à vi-
olência sempre comentada por
viajantes de fora, ele confirma
que toma cuidados. “Sempre
tive uma grande preocupação,
por isso não tive nenhum tipo
de problema. Procuro sempre,

quando possível, acampar em
algum lugar. Quando vejo que
está meio perigoso, opto por
um hotel.”

Mulheres maravilhosas -
Tirando o lado “negativo” da
viagem, Toraji Higuti afirma
que pedalar pelo Brasil é uma
sensação única. Principalmen-
te quando segue pelas orlas
das cidades. Nas praias, é qua-
se impossível se concentrar no
asfalto, dada a grande quanti-
dade de mulheres bonitas que
aparecem à sua frente.

Outro fator que contribui
para continuar sua saga é a

experiência de conhecer todos
os tipos de pessoas. Desde tra-
balhadores mais humildes até
turistas de outros países. To-
dos, diz ele, apóiam a iniciati-
va do aventureiro nipônico.

“Aproveito para unir o útil
ao agradável. Pergunto às pes-
soas informações locais, em
especial para as mulheres bo-
nitas. Todos dão muita atenção
e me ajudam. Conheci, nessas
andanças, um rapaz que tam-
bém fazia um trajeto de bici-
cleta Brasil afora. Trocamos
algumas idéias e um deu apoio
ao outro”, explica.

Com mais um mês pela
frente, ele pretende dar uma
parada nas pedaladas. Sua in-
tenção é arrumar um “bico”
em São Paulo ou em Curitiba
para conhecer verdadeiramen-
te a essência do povo brasilei-
ro. Quando se sentir realiza-
do, volta a pegar sua bicicleta
– comprada quando chegou ao
Brasil e, possivelmente, será
doada à alguma entidade be-
neficente – para seguir rumo
ao Sul. Em seguida, quer co-
nhecer o Uruguai, Paraguai e
outros países sul-americanos.
“É a liberdade que tanto so-
nhei. Nada paga essa experi-
ência”, define.

        (Rodrigo Meikaru)

Em uma das paradas, Toraji Higuti conheceu um viajante que fazia o mesmo trajeto de bicicleta

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

“Onde paro as pessoas olham e conversam. É incrível”, diz ele

Formado no bairro de
Itabashi, em Tóquio, em 1966,
o grupo Araumaza mescla
taikô (tambor japonês), dança,
canto e flauta em suas apre-
sentações com o intuito de di-
vulgar a cultura e o costume
do passado. No Brasil, a turnê
começou no último dia 10 e já
passou por cinco cidades:
Curitibanos (SC), São Joaquim
(SC), Florianópolis (SC),
Joinville (SC), Curitiba (PR).
Agora, é a vez de Ibiúna e São
Paulo verem de perto o espe-
táculo.

Na bagagem, músicas fol-
clóricas regionais, que são pas-
sadas de pai para filho e que
foram adaptadas ao palco pelo
Araumaza farão parte do
show. O grupo, aliás, contabi-
liza cerca de 300 apresenta-
ções anuais (que, além de
shows e recepções, incluem
creches, asilos e escolas) e
workshops com o intuito de
divulgar a cultura japonesa.

As apresentações no Bra-
sil ocorrem dentro das come-
morações oficiais do centená-
rio da imigração japonesa e são
promovidas pela Agência de
Relações Culturais Internaci-
onais do Ministério das Rela-

ções Exteriores (Bunkachou).
Todas têm entrada gratuita,
porém pede-se que as pesso-
as levem um quilo de alimento
não-perecível, que será doado
a instituições carentes.

IBIÚNA (SP)
ONDE: SEDE DA ASSOCIAÇÃO

CULTURAL ESPORTIVA DE IBIÚNA

QUANDO: 21 DE MARÇO, ÀS 19H

SÃO PAULO
ONDE: GRANDE AUDITÓRIO DO BUNKYO

(RUA SÃO JOAQUIM, 381, SÃO PAULO)
QUANDO: 23 DE MARÇO, ÀS 15H

QUANTO: ENTRADA GRATUITA. PEDE-SE

PARA LEVAR 1 QUILO DE ALIMENTO NÃO-
PERECÍVEL

ESPETÁCULO

Araumaza reúne taikô, dança e canto em São Paulo e Ibiúna

Grupo promete muita diversão ao público durante espetáculo

DIVULGAÇÃO

LAZER

Anime Crazy terá eliminatória
do World Cosplay Summit

Os amantes de
animes e mangás
terão um fim de se-
mana agitado no
Grande ABC pau-
lista. Acontece
hoje (15) e amanhã
(16) a primeira edi-
ção do Anime
Crazy, feira de ani-
me e mangá no Pa-
vilhão Vera Cruz,
em São Bernardo
do Campo. Entre
as atrações confir-
madas está uma
eliminatória do
World Cosplay
Summit, concurso
de cosplay promo-
vido pela TV Aichi
e pela Editora
JBC. A finalíssima acontece
na Semana de Cultura Japo-
nesa em junho, em São Pau-
lo. Os campeões representa-
rão o Brasil na final mundial,
no Japão.

Além da competição, o
evento trará diversos estandes
de vendas de games, mangás,
camisetas, chaveiros, entre
outros produtos; batalhas cam-
pais de RPG; campeonato de
Pump it, RPG, Animekê, Guitar
Hero, entre outros. Na parte
de alimentação, haverá uma
lanchonete no local.

Graças à parceria entre
Anime Crazy e AnimABC,
aumentam as chances para
todos os cosplayers participa-
rem. Além da dupla selecio-
nada pelo AnimABC, evento

que acontece em abril, serão
mais dois cosplayers com
mais de uma chance para fa-
zer as malas para o outro
lado do mundo, o vencedor do
Anime Crazy e o segundo co-
locado do próprio AnimABC.

Somado a isso, há o fato da
final brasileira do WCS, pro-
movida pela Editora JBC em
conjunto com a emissora nipô-
nica TV Aichi, ser a única
competição brasileira de
cosplay em que os grandes
vencedores vão representar o
Brasil na grande final mundial
do concurso.

O Pavilhão Vera Cruz fica
na avenida Lucas Nogueira
Garcês, 860. O ingresso cus-
ta R$ 20 (R$ 10 a meia-en-
trada para todos).

Concurso de cosplay é atração de evento

DIVULGAÇÃO

Em comemora-
ção ao Centenário
da Imigração Ja-
ponesa no Brasil, a
edição de número
17 e de 4º aniver-
sário da revista tri-
mestral Takinha e
sua Turma apre-
senta, em suas 19
páginas, uma histó-
ria na qual o per-
sonagem-título e
seus amigos em-
barcam em uma vi-
agem a um sítio
onde, além de mui-
tas brincadeiras em
meio à natureza,
eles têm um en-
contro com as ori-
gens. Nessa jorna-
da, os protagonis-
tas pretendem es-
tudar seus antepassados para
compreenderem a razão de
suas próprias existências, as-
sim como é princípio entre os
orientais.

Com o título “O Valor da
Nossa História”, o enredo bus-
ca ensinar como cada cidadão
deve pesquisar sobre sua fa-
mília com o intuito de saber
por que cada povo tem sua
cultura e tradição, o que leva
geração a geração a transmi-
tir os valores universais da
família. A importância do pro-
cesso imigratório, com ênfa-
se na história de Takinha, ga-
nha destaque por trazer ensi-
namentos da cultura japone-
sa e também do passado da
família Takaoka.

Vale lembrar que o perso-
nagem-título foi inspirado no
engenheiro Yojiro Takaoka, um
dos idealizadores de Alphavil-
le, bairro-cidade que é concei-
to de luxo e sofisticação na
Grande São Paulo. Outras
questões, como virtude, moral,
ética, legado, religião e o sen-
tido figurado da palavra raízes
também são passados ao lei-
tor da revista em quadrinhos
de modo a resgatar o espírito
da harmonia familiar.

Em sua seção de diversão

e curiosidades, o gibi traz
brincadeiras para a criança-
da, como jogos de colorir e a
construção de uma árvore
genealógica. A revista tam-
bém expõe orientações e ati-
vidades dos escoteiros que
podem e devem ser aplicadas
nas escolas. No final, a publi-
cação apresenta uma analo-
gia do bonsai como marco da
importância das raízes.

O gibi – A revista em quadri-
nhos Takinha e sua Turma é
distribuída gratuitamente nos
residenciais de Alphaville,
Tamboré, Aldeia da Serra e
escolas da região. Editada
desde meados de 2003, já
abordou diferentes assuntos
educacionais, como: economia
de água, vazamentos, preser-
vação de florestas e de ani-
mais, entre outros temas. A
publicação, impressa em pa-
pel reciclável, é uma iniciati-
va da Y. Takaoka Empreen-
dimentos, com produção do
Studio Cortez. Edições do gibi
Takinha e sua Turma estão
disponibilizadas no site
www.takaoka.eng.br para lei-
tura ou impressão tanto em
cores quanto na versão para
colorir e brincar.

QUADRINHOS

Gibi Takinha e sua Turma
homenageia 100 anos

Enredo busca ensinar valores morais

DIVULGAÇÃO
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LITERATURA 1

Estação Liberdade lança contos
de escritor Yasunari Kawabata

No ano do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil,
a Editora JBC lança um livro
inédito: o Guia da Culinária Ja-
ponesa (Editora JBC, 208 pá-
ginas, R$ 19,90). Além de ser o
mais completo guia de restau-
rantes japoneses já publicado no
país, que inclui 456 estabeleci-
mentos das cidades de São
Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba,
Londrina e Maringá, o novo guia
traz novos itens relacionados à
culinária nipônica. São 144 en-
dereços de estabelecimentos
como lojas, cursos de culinária,
fornecedores de alimentos, pei-
xes e frutos do mar, empresas
de decoração e paisagismo, ce-
ramistas, fábricas de hashi, chás
e outros produtos.

Assim como a culinária ja-
ponesa no Brasil está em cons-
tante evolução e conquista
cada vez mais adeptos, o Guia
2008 também cresceu, foi am-
pliado, ganhou um novo for-

mato e traz muitas novidades.
A começar pelo nome: Guia da
Culinária Japonesa. Hoje são
456 restaurantes, sendo 327
somente no Estado de São
Paulo, 83 no Rio de Janeiro e

LITERATURA 3

JBC lança o mais completo Guia da Culinária Japonesa

Obra inclui 456 estabelecimentos

DIVULGAÇÃO

46 no Paraná, com mais de
200 pratos diferentes.

A primeira edição, ainda sob
o nome Guia de Restaurantes
Japoneses, indicava apenas es-
tabelecimentos na cidade de
São Paulo. A terceira edição,
do ano passado, incluiu cinco
cidades dos Estados de São
Paulo, Rio de Janeiro e Para-
ná, e listou 395 endereços de
restaurantes japoneses, tornan-
do o guia ainda mais completo.

O conteúdo — mais
abrangente e detalhado —
mereceu um inovador projeto
gráfico, que permite uma con-
sulta rápida e ágil. Basta abrir
e localizar o restaurante de sua
preferência: no texto principal
há informações sobre os res-
taurantes e indicações de pra-
tos que compõem o cardápio.
Os itens relacionados aos ser-
viços, como endereços e tele-
fones, estão em destaque no
texto. Para facilitar a visuali-

zação de informações como
preço médio, delivery e esta-
cionamento, foram criados
símbolos.

O Guia contém informa-
ções sobre os ambientes e os
pratos mais pedidos, formas de
pagamentos, dias e horários de
funcionamento. O índice é di-
vidido por cidades, bairros e
shoppings e restaurantes que
fazem delivery.

Novidades – O Guia traz ain-
da um minidicionário de termos
gastronômicos. Além disso, há
espaço para 21 curiosidades
sobre a culinária nipônica. En-
tre outras curiosidades o leitor
vai descobrir porque os
atendentes de um restaurante
falam Irashaimase! quando o
cliente chega ao estabeleci-
mento; conhecer a origem do
sushi; como é um café da ma-
nhã japonês e saber para que
serve o oshibori.

Já encontra-se à venda nas
principais livrarias do País
a reunião completa dos

Contos da Palma da Mão (Edi-
tora Estação Liberdade, 496
páginas, R$ 59,00), de Yasunari
Kawabata (1899-1972). Os
122 contos lançados agora pela
Editora Estação Liberdade —
inaugurando suas publicações
em homenagem ao centenário
da imigração japonesa no Bra-
sil — foram traduzidos direta-
mente do japonês por Meiko
Shimon, estudiosa da obra de
Kawabata, considerado, com
Tanizaki e Mishima, o escritor
moderno mais importante do
Japão.

Com o lançamento, os bra-
sileiros passam a fazer parte
do seleto grupo de ocidentais
a ter acesso à obra. Antes, no
Ocidente, apenas os italianos
– edições em inglês, francês e
espanhol apresentam uma se-
leção de sessenta a setenta
contos).

Produção que acompanhou
praticamente toda a vida do
autor — o mais antigo data de
1923 e o mais recente, de 1964
—, esses brevíssimos contos,
gênero literário dileto de Kawa-
bata, foram reunidos pela pri-
meira vez em
1971. Eram,
então, 111, de
acordo com a
seleção acom-
panhada pelo
próprio escri-
tor, que, na
época, decla-
rou: “A maio-
ria dos escrito-
res, quando jo-
vens, escreve
poemas, en-
quanto eu es-
crevia ‘contos
da palma da
mão’”. Dez anos mais tarde,
numa edição já póstuma, e que
se tornaria corrente, acrescen-
taram-se outros onze. É essa,
da editora Shinchosha, a refe-
rência para a edição lançada
agora no Brasil. Quantos são,

de fato, os “contos da palma da
mão”, é difícil saber ao certo:
há pesquisadores que afirmam
existirem 175; outros falam em
146.

Concisão – Em cada uma das
narrativas chama a atenção,
em primeiro lugar, o poder de
concisão. Ao tratar de uma

rica variedade
de temas — na
qual, aqui e ali,
identificam-se
recorrências
que voltaremos
a encontrar
também nos
romances do
autor —, Ka-
wabata sabe
escolher o es-
sencial, a pala-
vra precisa, e
descartar tudo
o que não é
absolutamente

necessário. As imagens são
fortes, a escrita é sinestésica
e não há lugar para sentimen-
talismo, divagações e explica-
ções. Muitas vezes encerra-se
a leitura de um conto — que
contém, numa média de duas

a quatro páginas,
tamanho que “cabe
na palma da mão”,
todo um universo
dramático — sem a
noção exata de seu
significado. Paira
no ar uma impres-
são, algo que, a um
só tempo, é capaz
de impregnar a
imaginação do leitor
e ficar além do seu
entendimento. E
então, em algum
momento posterior,
essa sensação
difusa pode vir a se
transformar em re-
velação plena de
sentido.

A morte, o amor,
a infância, a ceguei-
ra, a sensualidade,
os laços de família,

os sonhos, as expectativas são
alguns dos temas que perpas-
sam os contos, e que muitas
vezes nascem
da observação
do que há de
mais cotidiano
— e, nesse
sentido, invisí-
vel — na exis-
tência. “[...]
entre eles há
algumas peças
não muito razo-
avelmente fa-
bricadas, mas
há algumas
boas, que jorra-
ram de minha
pluma natural-
mente, de seu
próprio aval. [...] Vive neles o
espírito poético de meus dias
jovens”, disse o autor certa vez.

O autor – Prêmio Nobel de
1968, Yasunari Kawabata é
considerado um dos represen-
tantes máximos da literatura
japonesa do século 20. Nasci-
do em Osaka em 1899, inte-
ressou-se por livros ainda ado-
lescente, principalmente clás-
sicos do Japão, que viriam a

ser uma de suas grandes ins-
pirações.

Kawabata estudou literatu-
ra na Universidade Imperial de
Tóquio e foi um dos fundado-
res da Bungei Jidai, revista li-
terária influenciada pelo movi-
mento modernista ocidental,
em particular o surrealismo
francês. Acompanhado de jo-
vens escritores, defenderia
mais tarde os ideais da corrente
neo-sensorialista (shinkanka-
kuha), que visava uma revolu-
ção nas letras japonesas e uma
nova estética literária, deixan-
do de lado o realismo em voga
no Japão em prol de uma es-
crita lírica, impressionista, atra-
vessada por imagens nada
convencionais.

Ao contrastar o ritmo har-
mônico da natureza e o turbi-
lhão da avalanche sensorial,
Kawabata forjou insólitas as-
sociações e metáforas táteis,
visuais e auditivas que surpre-
endem por revelar os proces-

sos de
fragilização do
ser humano di-
ante do cotidi-
ano, numa
composição
surrealista de
elementos da
cultura e filo-
sofia orientais,
personagens
acuados e ce-
nários inóspi-
tos.

Sua obses-
são pelo mun-
do feminino,
sexualidade

humana e o tema da morte
(presente em sua vida desde
cedo, sob a forma da perda su-
cessiva de todos os seus fami-
liares) renderam-lhe
antológicas descrições de en-
contros sensuais, com toques
de fantasia, rememoração,
inefabilidade do desejo e tra-
gédia pessoal. Desgastado por
excesso de compromissos, do-
ente e deprimido, Kawabata
suicidou-se em 1972.

Obra compila textos de mestre japonês

REPRODUÇÃO

“E, por fim, quando chegar
o dia em que seu coração
nublado e ferido fizer com
que veja um gafanhoto como
um autêntico suzumushi, ou
se vier a sentir que o mundo
está repleto de gafanhotos,
então, nesses momentos, sen-
tirei pena de você por não
possuir meios de recordar
esta noite; a brincadeira das
luzes verdes de sua bela lan-
terna que desenhavam seu
nome no peito daquela me-
nina.” (p. 43)

“Quando vira o garoto pas-
sar na frente da lojinha, ela
saíra voando, sem ter tempo
de ajeitar o cabelo. Como se
acabasse de tirar a touca de
banho de mar, seus cabelos
estavam em desalinho, dei-
xando-a ansiosa. No entan-
to, na frente dele, ela era uma
menina inibida que não con-
seguia arriscar um gesto
para ajeitar os fios rebeldes
de seus cabelos. O garoto,
por sua vez, temia que pudes-
se ofendê-la se lhe pedisse
para ajeitá-los.” (p. 334)

LITERATURA 2

Associação Saúde traz obras
alusivas à imigração japonesa

DIVULGAÇÃO

O Japan Fest Brasília, festi-
val de cultura japonesa, acon-
tece hoje (15), das 10 às 22h,
na Unip, em comemoração ao
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil. Trata-se de uma
oportunidade de conhecer um
pouco mais sobre a cultura ja-
ponesa através de workshops
diversos como: mangá, shodô,
origami, danças típicas, entre
outras atividades. O público
também poderá degustar pra-
tos da culinária japonesa na pra-
ça de alimentação e assistir a
apresentações de bandas, gru-
pos de percussão, danças, en-

EVENTO

Jovens nikkeis organizam
Japan Fest Brasília 2008

tre outras atrações. Também
serão proferidas palestras so-
bre o Centenário da Imigração
Japonesa e sobre saquê.

Um diferencial desse pro-
jeto inovador em Brasília é o
fato de o evento ser coorde-
nado, planejado e idealizado
por jovens, com o intuito de
proporcionar uma chance do
público brasiliense conhecer e
experimentar um pouco da
cultura japonesa. O objetivo do
Japan Fest Brasília é homena-
gear os imigrantes japoneses;
e divulgar a cultura japonesa
em Brasília.

De olho nas comemora-
ções do Centenário da Imigra-
ção e também em divulgar
ações próprias, a Associação
Cultural e Esportiva Saúde pre-
para para a próxima quarta-
feira (19) uma das ações mais
abrangentes desde sua consti-
tuição. Trata-se do lançamen-
to dos livros “História do Ja-
pão em Mangá” e “Banzai -
História da Imigração Japone-
sa”, obras que retratam a saga
dos imigrantes japoneses no
País, bem como os conceitos
antigos do arquipélago.

A iniciativa faz parte de um
processo trabalhado dentro da
própria entidade, visando faci-
litar o ensino da história para
pessoas de todas as idades.
Outra frente é atrair os jovens
e apaixonados pelos quadrinhos
para conhecer, de forma mais
prática, a história da imigração.

“Os membros da associação
tinham a preocupação de reali-
zar um projeto que marcasse a
passagem do Centenário, com
algo que evidenciasse o feito dos
pioneiros, dos nisseis e sanseis
e que pudesse ser transmitido
para as futuras gerações. Sur-
giu a idéia de se escrever um
livro, mas como sensibilizar a
todos, principalmente aos jo-
vens?”, relata Tomio Katsura-
gawa, presidente da ACES.

As reuniões continuaram, e
o projeto foi tomando forma.
“Evoluímos para a edição do
livro na forma de “mangá” e
hoje podemos apresentar, jun-
to com nossos parceiros, a nos-
sa contribuição para os feste-
jos, na linguagem que é um
sucesso no mundo inteiro e
principalmente no Japão”, re-
lembra Katsuragawa.

A coordenação e prepara-
ção ficaram por conta do jor-
nalista Francisco Noriyuki Sato,
com auxílio de Paulo Fukue (ro-
teiro) e Adauto Silva (letrista).
Já a revisão foi feita por uma
equipe liderada pelo professor
Masato Ninomiya, da Univer-
sidade de São Paulo.

A obra começa narrando os
bastidores da imigração japone-
sa, com a época anterior à vin-
da do navio Kasato Maru, até
a Segunda Guerra Mundial
(1939-1945), destacando no
Pós-Guerra as conquistas dos
japoneses e seus descendentes
no País. No fim do livro tam-
bém há um glossário de termos

japoneses e referências histó-
ricas. O veterano desenhista
Julio Shimamoto (Shima) dese-
nhou as 160 páginas do livro.

“Eu queria especificamen-
te trabalhar com o Shima, por-
que ele sabe exatamente como
foi a vida do imigrante japonês.
Desde o início estava conven-
cido de que não poderia ser no
estilo de mangá tradicional,
com olhos grandes, porque não
tinha que ser caricatural, e sim
real. Eu não imaginava outra
pessoa no seu lugar “, relata o
coordenador Francisco Sato.

A venda oficial começa na
próxima quarta-feira (19) na
Câmara Municipal. O preço dos
livros são: R$ 30,00 (Banzai) e
R$ 20,00 (História do Japão).
Segundo os dirigentes, a arreca-
dação com as vendas dos livros
serão destinadas à melhorias na
infra-estrutura da Aces.

História milenar - Uma vi-
são ampla e detalhada dos
2000 anos de história do Japão
é o destaque do livro “História
do Japão em Mangá”, com
desenhos de Roberto Kussu-
moto e Antonio Paulo Goulart
e textos de Francisco Sato e
Francisco Handa, doutor em
História pela Unesp e monge
budista da escola Soto Zen.

O livro apresenta a história
do Japão desde a sua origem
até os dias atuais, identifican-
do os principais acontecimen-
tos e os mais notáveis líderes
da nação, além da influência
da China, a introdução da cul-
tura do arroz, do xintoísmo e
do budismo e o período de iso-
lamento do Japão.

Outros temas importantes
abordados no mangá são as
conseqüências da abertura dos
portos às nações estrangeiras,
a destruição causada pelas
guerras mundiais e o esforço do
período pós-guerra. A obra foi
lançada durante a celebração
do Tratado de Amizade Brasil-
Japão, em 1995, e chega à sua
terceira edição em 2008.

LANÇAMENTO DE OBRAS
COMEMORATIVAS DO
CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO
JAPONESA
DIA: 19/03/2008 (QUARTA-FEIRA)
HORÁRIO: 19:00
LOCAL: SALÃO NOBRE DA CÂMARA

MUNICIPAL DE SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: (11) 5058-6958 /
5058-6958

Quadrinhos são voltados para a geração mais jovem



São Paulo, 15 de março de 2008 JORNAL NIPPAK 9

Pavilhão Japonês promove
Festival das Meninas, em SP

HINA MATSURI EXPOSIÇÃO

MuBE apresenta ‘100 Anos de
Arte Nikkey no Brasil’

Inaugurada no último dia 11,
a mostra “100 Anos de Arte
Nikkey do Brasil” prossegue
até o dia 30 deste mês no
MuBE (Museu Brasileiro de
Escultura). O evento é orga-
nizado conjuntamente pela
Associação para Comemora-
ção do Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil, Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social) e Comissão de
Artes Plásticas e sub-comis-
são de Art em Craft da enti-
dade.

A mostra reúne obras de
mais 50 artistas plásticos, cuja
trajetória foi marcante na his-
tória das artes plásticas des-
ses 100 anos de presença no
Brasil. Estão divididos em vá-
rias gerações (da primeira até
quarta), englobando os nasci-
dos no Japão e residentes no
Brasil, incluindo os falecidos.

Estão expostas obras de
pintura, escultura e de arte em
craft (arte koguei), num total

de cerca de 100 peças.
Yutaka Toyota, presidente

da Comissão de Artes Plásti-
cas, ressalta que organizar um
evento como este, “com obras
de artistas descendentes de
japoneses do Brasil revelando
um panorama do mundo artís-
tico atual, é extremamente sig-
nificativo e, sobretudo, impor-
tante para estimular o enten-
dimento ainda maior entre as
duas nações, Brasil e Japão”.

A mostra “100 Anos de Arte
Nikkey do Brasil” permanece-
rá aberta ao público até 30 de
março, de terça a domingo, das
10h às 19h.

Depois de São Paulo, a ex-
posição será montada no Es-
paço Cultural do Banco do
Brasil do Rio de Janeiro (de 26
de maio até 13 de julho) e de
Brasília (de 4 de agosto até 12
de outubro).

O MuBe (Museu Brasilei-
ro de Escultura) fica na aveni-
da Europa, 218, São Paulo, tel.:
3081-8611.

Obra de Tomoo Handa, um dos destaques da mostra
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OPavilhão Japonês cele-
bra neste fim de sema-
na (15 e 16) e na pró-

xima quarta-feira (19), o tra-
dicional “Festival das Meni-
nas”. Trata-se do “Hina Ma-
tsuri” (também chamado de
Momo no Sekku, Festa do Pês-
sego), um costume que remon-
ta do período Edo (1603-1867),
comemorado no terceiro dia do
terceiro mês (3 de março).

O evento faz parte da série
de comemorações alusivas ao
Centenário da Imigração Japo-
nesa, iniciado no mês de janei-
ro, com o concorrido concerto
de kotô de Fernando Neves.

Nesse “Dia das Meninas”,
a família monta um arranjo de
bonecas (hina ningyo), com
vestimentas do período Heian
(794/1185, considerado o auge
da corte imperial). Essas bo-
necas representam o impera-
dor, a imperatriz, ministros,
damas da corte e músicos. Não
poderão faltar, nesse conjun-
to, os enfeites de flores de pês-
sego.

Antigamente, acreditavam

que as bonecas tinham pode-
res de atrair os maus espíritos
e assim proteger o seu dono.
Havia também o costume de
jogar bonecas feitas de papel
em um rio (que desaguasse no
mar), para que levasse consi-
go os males e maus espíritos

(e, garantisse a saú-
de).

Dessa crença
originou a tradição
do Hina Matsuri
para desejar cres-
cimento saudável e
feliz das meninas.
Nesse dia, além de
montar o Hina
Ningyo, as casas
onde moram meni-
nas são enfeitadas
com flores de pês-
sego (que simboli-
zam felicidade no
casamento) e ser-
vidos doces e bolos.

Atrações – Na
festa do Pavilhão
Japonês, além de
expor o tradicional

arranjo, a equipe organizadora
programou uma série de atra-
ções aos visitantes – e aí não
somente para as meninas –
como o cantinho do quimono e
brincadeiras tradicionais.

A principal delas será a
Oshibana Art, com exposição

Oshibanas relembram imigração japonesa
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de trabalhos confeccionados
pela professora Miriam
Tatsumi e alunas em homena-
gem ao Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil.
Oshibana é a arte de criar pe-
ças com plantas e flores desi-
dratadas e prensadas, cujo pro-
cesso mantém as característi-
cas de coloração e texturas
naturais.

Amanhã (16), das 11h às
15h, a professora Miriam
Tatsumi estará ministrando
workshop de Oshibana. Será
cobrado R$ 3,00 por pessoa
como custo de material.

OS EVENTOS DO “FESTIVAL DAS MENI-
NAS” NO PAVILHÃO JAPONÊS ACONTECE-
RÃO NOS DIAS 15, 16 E 19 DE MARÇO, DAS

10H ÀS 17H.
O PAVILHÃO JAPONÊS, LOCALIZADO NO

PARQUE IBIRAPUERA (ENTRADA PARA PE-
DESTRES PELO PORTÃO 10), E TAXA DE

MANUTENÇÃO É DE R$ 3,00 PARA ADUL-
TOS E R$ 2,00 PARA ESTUDANTES E CRI-
ANÇAS (5 A 12 ANOS).
MAIS INFORMAÇÕES PELO TEL.
(11)3208-1755 E 5081-7296
(COM ADRIANA).

CERÂMICA

Artesãs apresentam trabalhos em corda seca no Bunkyo
As artesãs Cecília T.

Maeda, Edina Saito, Izilda
Kuhl, Juliana K. Komatsu,
Lilia Silvestre, Luiza Yama-
moto, M. Cecília Kelency,
Massaco Yamamoto, Regina
h. Inose, Silvia Gonçalves e
Vera Gushi, sob orientação da
professora Norma Tamaoki,

apresentam seus trabalhos
neste fim de semana (15 e 16),
das 9 ás 18h, no Bunkyo (So-
ciedade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência
Social).

Trata-se da oitava edição
da Exposição de Pintura em
Cerâmica Técnica Corda

Seca, técnica que consiste em
desenhos transferidos com
carbono em peças de cerâmi-
ca e pintados com esmalte
(tinta) à base de vidro, que
delimitando as cores que fi-
cam vitrificadas após ir ao
forno de 980 graus, por apro-
ximadamente 6 horas.

8ª EXPOSIÇÃO DE PINTURA
EM CERÂMICA TÉCNICA
CORDA SECA
QUANDO: HOJE (15) E AMANHÃ (16)
ONDE: BUNKYO (RUA SÃO JOAQUIM,
381, 1º ANDAR, SALA 13)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3208-3977
ENTRADA FRANCA
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Feira Internacional deve atrair
mais de 65 mil profissionais

Os engenheiros da monta-
dora Nissan no Japão passa-
ram a vestir uma roupa espe-
cial que simula os efeitos físi-
cos da idade no corpo humano
para colocar-se no lugar de um
motorista da terceira idade.
Assim, é possível desenvolver
soluções que atendam neces-
sidades especiais dessa faixa
etária ao dirigir.

Essa preocupação da
Nissan se deve principalmen-
te ao fato do alto consumo da
geração conhecida como
“Baby Boomers” – nome dado
às crianças nascidas após a
Segunda Guerra Mundial, en-
tre 1946 e 1964 – e que hoje
são adultos com grande parti-
cipação nas compras de auto-
móveis ao redor do mundo.

A vestimenta pode simular
falta de equilíbrio utilizando um
sapato especial com salto na
parte da frente e dores de ar-
trite ao movimentar pernas e
braços. De forma geral, a rou-
pa especial afeta articulações

como joelhos, calcanhares e
cotovelos. Além disso, há tam-
bém um óculos que simula
olhos afetados por cataratas e
com problemas para distinguir
cores e um cinto que dificulta
o movimento de entrada e sa-
ída do veículo.

Desafios – “À medida que
envelhecemos torna-se mais
difícil executar manobras físi-
cas. Para dirigir, isso pode sig-
nificar mais dificuldade na tro-
ca de marchas, alcançar e dis-
tinguir cores no painel ou sim-
plesmente entrar e sair do veí-
culo”, explica o engenheiro do
Nissan Technology Center,
Etsuhiro Watanabe. “Muitos de
nossos engenheiros e designers
estão na faixa dos 20 e 30 anos.
Esta vestimenta oferece uma
noção exata dos desafios físi-
cos diários encontrados por este
público e faz com que eles de-
senvolvam soluções que tornem
o veículo uma experiência mais
positiva e segura”, completa.

BABY BOOMERS

Nissan desenvolve roupa que
simula os efeitos da idade

Solução atende necessidades especiais de motoristas idosos
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Pela primeira vez na histó-
ria do Desafio Sebrae, as três
equipes vencedoras da etapa
estadual de São Paulo serão
premiadas com motos da Ya-
maha. “Moto é um símbolo de
independência, de transposi-
ção de obstáculos”, disse o
gerente de Educação do
Sebrae/SP, Emerson Morais,
durante o lançamento do jogo
em São Paulo. A equipe ven-
cedora levará uma Fazer 250.
Para o segundo colocado, uma
Yamaha XTZ 125; o terceiro
lugar levará uma Yamaha
NED.

Em sua oitava edição, o
Desafio Sebrae é um jogo vir-
tual que leva ao estudante ex-
periências sobre a gestão de
uma empresa e estimula o
empreendedorismo. Em 2008,
os competidores irão dirigir
uma empresa virtual do setor

de calçados femininos. A meta
é que 100 mil estudantes em
todo o País participem da com-
petição.

Inscrições – Participaram do
lançamento em São Paulo re-
presentantes de 14 universida-
des paulistas. No ano passa-
do, a etapa paulista da compe-
tição reuniu mais de 12 mil ins-
critos, envolvendo 324 univer-
sidades paulistas. A meta para
este ano é atingir 15 mil inscri-
tos em todo o Estado.

As inscrições podem ser
feita até o dia 30 de abril so-
mente pelo site do Desafio
Sebrae (http://www.desafio.
sebrae.com.br). Segundo o
superintendente do Sebrae/SP,
Ricardo Tortorella, a cada ano
chegam ao mercado 130 mil
novos negócios e 17% deles
provêm de recém-formados.

SEBRAE

Etapa paulista do Desafio terá
premiação com motos Yamaha

Lançamento do Desafio Sebrae em São Paulo
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durante sua estada no país e
cuidando para que na volta o
dinheiro economizado lá seja
bem investido e aplicado aqui,
muitas vezes em empreendi-
mentos. Os interessados em
participar deste projeto, em
Mato Grosso do Sul, podem
entrar em contato por meio dos
telefones (67) 3389-5511 e
0800-703-5511.

Durante uma teleconferên-
cia realizada no sábado (8),
nikkeis que moram em Cam-
po Grande, Mato Grosso do
Sul, puderam trocar informa-
ções e esclarecer dúvidas com
moradores de três comunida-
des no Japão. O evento, em sua
quinta edição nos dois países,
é promovido no Brasil pelo
Sebrae/MS, e no Japão, pela
Província de Gunma, que é
uma das principais em núme-
ro de habitantes estrangeiros -
brasileiros, em sua maioria.

Segundo o consultor do pro-
jeto Nikkei/Dekassegui do
Sebrae/MS, Jorge Tadeu
Veneza, a cada encontro, es-
pecialistas e moradores de ou-
tras regiões são convidados a
participar com o intuito de en-
riquecer o debate e suscitar
novos questionamentos.
“Além de pessoas de Campo
Grande e Gunma, desta vez,

contamos com participantes
em São Paulo e de outras duas
províncias japonesas”, diz.

Os principais assuntos abor-
dados no encontro foram quanto
ao preparo do brasileiro que vai
para o Japão e a importância
de buscar conhecer a língua
japonesa quando já estiver no
país. “Antes de partir, devem
saber em que região serão ins-
talados, quais são as regras e
costumes da localidade”.

Para Veneza também é im-
portante saber a quantidade de
estrangeiros que a comunidade
abriga e o custo de vida local.
“Todas estas questões facilitam
a permanência e evitam as ex-
periências desagradáveis”.

Ele explica ainda que nem
sempre o interesse do descen-
dente é morar e trabalhar no
Japão. “O público que partici-
pa da teleconferência é bas-
tante heterogêneo e os objeti-

INTERCÂMBIO

Brasileiros e japoneses debatem em teleconferência
vos individuais variam muito.
No entanto, todos buscam in-
teração e conhecer o dia-a-dia
do outro lado do mundo”.

Empreendedor e Cidadão –
O Sebrae atua desde 2004 com
o projeto ‘Nikkei Dekassegui
– Empreendedor e Cidadão’,
dando suporte aos brasileiros
antes mesmo da ida ao Japão,

A Sony acaba de lançar
dois novos modelos da linha
Xplod. Os modelos CDX-
GT427UX e CDX-GT627UX
apresentam como principais
diferenciais a conectividade
via USB, a segurança do mo-
torista e recursos que melho-
ram a qualidade do som.

Ambos possuem entrada
USB, permitindo a conexão de
aparelhos portáteis, como MP3
Players e pen drives, direta-
mente ao som do carro sem a
necessidade de um cabo auxi-
liar. “Atualmente, a conectivi-
dade dos modelos é um dos
principais pontos procurados
pelos consumidores”, ressalta
o gerente de som automotivo
da Sony Brasil, Ernani Taka-
hashi.

Além disso, algumas fun-
ções podem ser controladas no
próprio painel, sem precisar
mexer nos botões do MP3
como era necessário anterior-
mente. Os novos CD Players
também exibem no display o
nome do artista e da música
reproduzida.

Outro importante recurso
presente no Xplod CDX-
GT427UX e CDX-GT627UX
é a função Black-out. Se o
motorista ativar o sistema e fi-

SOM AUTOMOTIVO

Sony lança dois novos modelos da linha Xplod 2008
cesso de amplificação da mú-
sica, aumentando ainda mais a
potência do equipamento.
Ambos os modelos contam
com potência máxima de 52W
x 4, equalizador com ajustes
em três faixas de freqüência
(grave, médio e agudo), painel
frontal destacável, sintonizador
avançado com 18 memórias de
FM e 12 de AM, além de
atenuador de volume (ATT) e
reforço dos graves e agudos.

Preço – A linha Xplod oferece
ainda os recursos Anti-Shock
para proteção contra saltos,
Quick-Browzer, que localiza
facilmente uma faixa em CD
ou dispositivo USB, e DM +
(Digital Music Plus), tecnologia
Sony para melhorar a reprodu-
ção dos detalhes e sons de alta
freqüência dos arquivos de
áudio comprimidos.

O CD Player CDX-
GT627UX traz três pares de
saída RCA pré-amplificada e
o sistema DSO II (Dynamic
SoundStage Organizer), que
cria alto falantes virtuais em
três níveis. Seu preço sugeri-
do é de R$ 529,00. Já o CDX-
GT427UX tem um par de saí-
da RCA pré-amplificada e pre-
ço sugerido de R$ 449,00.

car cinco segundos sem me-
xer no aparelho, o display e
os botões escurecem auto-
maticamente, mas a música
fica tocando nos alto-falan-
tes. Esse recurso proporci-
ona maior segurança prin-
cipalmente nas grandes cida-
des, já que o aparelho não cha-
ma atenção à noite, diminuin-
do a possibilidade de assaltos.
Se a pessoa tiver de mudar al-
guma função, basta tocar em
um dos botões para o display
acender novamente.

Os CD Players da Sony
ainda contam com painéis flu-
orescentes em dois tons de ilu-
minação das teclas Dual Led
(verde/ azul ou vermelha) para
combinar com o design inter-
no do automóvel e controle
remoto sem fio, que facilita a
utilização do produto.

A linha Xplod 2008 também
oferece diversos avanços tec-
nológicos, entre eles o Chassi

Drive-S – que significa
um salto em qualidade
musical, graças ao uso
de componentes de alta
tecnologia. Com os chips
de conversão digital-
analógica de 24 bits não
há perda da qualidade do

som da música.
Sua nova suspensão é mais

resistente a choques e vibra-
ções, fazendo com que o dis-
co não pule e o som não seja
interrompido em caso de bu-
racos e terrenos irregulares. O
motor, com sistema mais leve,
consome menos energia e é
mais rápido para procurar mú-
sicas. Na era do som digital, o
leitor óptico de alta velocidade
identifica com precisão qual-
quer mídia, seja ela reproduzi-
da originalmente ou armazena-
da em arquivos MP 3.

Já o chip de amplificação
S-Mosfet isola e previne a ra-
diação de ruídos durante o pro-

Aparelho são caracterizados pela portabilidade e design arrojado

DIVULGAÇÃO

A7ª edição da Hair Bra-
sil – Feira Internacio-
nal de Beleza, Cabelos

e Estética, que ocorre de 29
de março a 1 de abril, deve
atrair para São Paulo profissi-
onais da área de beleza de todo
o Brasil e de vários países lati-
no-americanos. Nos quatro
dias de feira, os organizadores
esperam receber mais de 65
mil visitas de cabeleireiros,
esteticistas, dirigentes de sa-
lões e demais profissionais do
setor, com 6% de crescimento
sobre a edição anterior.

Aberta exclusivamente
para profissionais do setor, a
Hair Brasil recebe cabeleirei-
ros e empresários de todo Bra-
sil e também do exterior. Na
edição de 2007, a feira rece-
beu profissionais de 15 países,
entre os quais Chile, Peru, Ar-
gentina, Venezuela, Bolívia,
Uruguai, Paraguai, Equador,
Colômbia e Estados Unidos.

Mais importante evento
para lançamento de novidades
e desenvolvimento de negóci-
os no mercado de beleza, a
Hair Brasil 2008 vai reunir nos
Pavilhões do Expo Center
Norte, na capital paulista, cer-

feira, que já se tornou referên-
cia para o setor em toda a
América Latina.

Nesta edição, a Hair Brasil
oferece um programa de atu-
alização para cabeleireiros,
esteticistas, manicures e ma-
quiadores, formado por mais
de 60 eventos que abrangem
desde novas técnicas aplicadas
a salões de beleza e clínicas
de estética, até noções de ges-
tão de negócios e desenvolvi-
mento de carreira.

HAIR BRASIL 2008 - 7ª FEIRA
INTERNACIONAL DE BELEZA,
CABELOS E ESTÉTICA
DE 29 DE MARÇO A 1º DE ABRIL DE

2008 – DE SÁBADO A TERÇA-FEIRA -
DAS 10H ÀS 20 HORAS

PAVILHÕES EXPO CENTER NORTE -
RUA JOSÉ BERNARDO PINTO, 333 – V.
GUILHERME - SÃO PAULO

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA

GEFERSSON - (11) 3088-4493 (R.204)
- 9134-2598 -
GEFFERSON@MKTMIX.COM.BR

CAMILA - (11) 3088-4493
(RAMAL.215) - 8221-6423 -CAMILA@
MKTMIX.COM.BR

BIA CABAÑAS - (11) 3088-4493
(R.207) - 9462-9240 - BIACABANAS@
MKTMIX.COM.BR

ca de 530 marcas de produtos
profissionais utilizados em sa-
lões de beleza, clínicas de es-
tética e spas.

Terceiro maior mercado
mundial para produtos de higi-
ene pessoal, perfumaria e cos-
méticos, o Brasil movimenta
mais de R$ 18 bilhões anuais
neste setor. Trata-se de um
mercado em acelerado pro-
cesso de expansão, movimen-
to identificado também pelo
crescimento no número de sa-
lões de beleza em atividade e
sua gradativa sofisticação. Só
na cidade de São Paulo esti-
ma-se que existam mais de 50

mil salões de beleza e clínicas
de estética. E no País inteiro,
dados extra-oficiais apontam 1
milhão de cabeleireiros,
esteticistas, manicures e de-
mais profissionais da área em
atividade.

Reciclagem – Atenta ao com-
portamento do mercado, a fei-
ra Hair Brasil investe na diver-
sificação de expositores, vi-
sando oferecer aos profissio-
nais de beleza o máximo em
alternativas de produtos, equi-
pamentos e serviços. Todas as
grandes marcas nacionais e
internacionais participam da

Pavilhão do Expo Center Norte reunirá 530 marcas de produtos

DIVULGAÇÃO
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SOFTBOL

Dirigentes destacam importância
da Taça Tiemi Yajima

Uma dica para quem
não for viajar neste fe
riado prolongado é dar

um pulo até o Centro de Trei-
namento da Yakult/CBBS em
Ibiúna (SP), palco da 6ª edição
da Taça Tiemi Yajima. Compe-
tição que abre o oficialmente o
calendário da CBBS na moda-
lidade softbol, o torneio deve
reunir 11 equipes. Participam as
equipes mirins Atibaia, Marin-
gá, Central Gloria de Curitiba,
Coopercotia, Nikkei Curitiba,
Guarulhos/Universo, Nikkey de
Marília, Nikkey de Santo
Amaro, Nippon blue Jays,
Tozan de Campinas e Gigante.

Idealizado por Nelson Yaji-
ma como forma de prestar
uma homenagem à filha, Tiemi
Yajima, falecida em 1994, aos
11 anos de idade, o torneio se
tornou uma espécie de obriga-
ção para as equipes. “Fazemos
questão de participar do tor-
neio não só pelo reconheci-
mento e esforço da família
Yajima, que procura manter
viva a memória da filha e, ao
mesmo tempo incentivar a prá-
tica do softbol entre a garota-
da, como também achamos
importante por se tratar do pri-
meiro torneio do ano”, explica
o técnico do Nikkei Curitiba,
Carlos Ishii, que pretende uti-
lizar a Taça Tiemi Yajima como
laboratório para o Campeona-
to Brasileiro Interclubes da
categoria, que acontece em
novembro, na capital parana-
ense. “Não podemos fazer feio
jogando em casa”, admite
Ishii, que busca o seu quarto
título tanto na Taça Tiemi Yaji-
ma – foi campeão em 2004,
2005 e 2007 – como no Inter-
clubes.

“Estamos preparados para
isso”, confirma o treinador, que
vê na competição uma possi-
bilidade de “fazer experiênci-
as”. “A categoria mirim é uma
faixa etária que altera muito de
ano para ano. Tem jogadoras
que vem do t-bol e quando so-

bem para a mirim a primeira
reação é de impacto por ser
uma categoria mais competiti-
va e adotar regras diferentes,
como a bola ser lançada por
uma arremessadora e não pelo
sensei”, conta Ishii, que atri-
bui o domínio das equipes pa-
ranaenses nessa categoria a
um problema típico das gran-
des metrópoles.

“Assim como São Paulo,
Curitiba também é uma capi-
tal, mas sem o mesmo trânsito
de veículos. A facilidade de lo-
comoção possibilita treinarmos
à noite mesmo durante os dias
da semana. Para se ter uma
idéia, nossa atleta que mora
mais longe do clube consegue
chegar em meia hora. Isso é
praticamente impossível em

São Paulo”, justifica Ishii, que
conta atualmente com 12 jo-
gadoras na categoria mirim e
até o Brasileiro espera estar
com “15 ou 16”.

Amizade – Não são só os téc-
nicos que aplaudem a iniciati-
va de Nelson Yajima. “Não
conseguiríamos realizar a com-
petição sem a ajuda de empre-
sas e voluntários, além, é cla-
ro, do apoio da CBBS e da
FPBS”, explica Yajima.

Para o presidente da
CBBS, Jorge Otsuka, a Taça
Tiemi Yajima é importante não
só por marcar o início da tem-
porada de softbol mas também
por servir de incentivo às no-
vas gerações. “Felizmente, na
categoria mirim está ocorren-

do um aumento no número de
praticamente, diferentemente
do que acontece em outras
categorias como a júnior e a
juvenil, quando é grande a con-
corrência com os estudos e as
baladas”, comenta Otsuka.

Para o diretor do Departa-
mento de Softbol da CBBS e
presidente da FPBS, Olívio
Sawato, o problema está jus-
tamente “no depois”. “Infeliz-
mente, o softbol vive muito de
modismo. Nos Jogos Pan-
Americanos do Rio, por exem-
plo, a procura aumentou, mas
depois caiu. Nas Olimpíadas,
com a presença da mídia, tal-
vez ocorra o mesmo. No Bra-
sil, o softbol é cíclico”, obser-
va Sawasato.

(Aldo Shiguti)

Garotas do Nikkei Curitiba comemoram o terceiro título conquistado no ano passado

DIVULGAÇÃO

TÊNIS DE MESA 1

Liga Nipo-Brasileira tem
recorde de participantes

Gilberto Murakami, Ushitaro Kamia, Yoshio Imaizumi e Mauro
Ikeda (da esquerda para a direita)

A Liga Nipo-Brasileira de
tênis de mesa realizou a primei-
ra etapa de competições no
Ginásio Poliesportivo de São
Bernardo do Campo, no último
domingo (9). Divididos em ca-
tegorias por idade e experiên-
cia (veteranos e iniciantes), 573
atletas não-federados de 6 a 80
anos participaram dos jogos,
que terão ainda mais 10 etapas.
Com número recorde de inscri-
tos, o torneio contou a partici-
pação de autoridades federais
e estaduais, além da diretoria
da liga e de entidades nikkeis.

O diretor financeiro da Liga
Nipo-Brasileira, Mauro Ikeda,
atribui o sucesso do evento ao
sistema da disputa. “A procu-
ra é grande porque os atletas
federados não participam e,
assim, os outros têm mais
chances de vencer. Além dis-
so, aqueles que estão come-
çando no esporte podem jogar
na categoria B [de iniciantes]”,
coloca. Por superar o recorde
anterior de 522 participantes,
ele considera a etapa “uma das
melhores etapas feitas até
hoje”.

Já o diretor técnico Gilber-
to Murakami, lembrou das di-
ficuldades superadas nos qua-
tro anos de existência da liga.
“Foi uma batalha muito gran-
de até aqui porque se trata de
um evento que reúne atletas
não-federados. Agradecemos

a colaboração de todos que
acreditaram no nosso trabalho
desde o início, como o verador
Kamia”. Ele acrescentou ain-
da que a procura pelo esporte
por meio de associações vem
aumentando, o que deve refle-
tir nos próximos campeonatos.

Kamia ressaltou a impor-
tância da prática de atividades
físicas, desde a infância até a
vida adulta. “A participação de
pessoas de todas as idades,
não só como expectadores,
mas também como atletas, é
motivo de grande satisfação.
Uma vida saudável é um dos
pilares para o sucesso pessoal
e profissional”. Conhecido pelo
apoio aos clubes- escolas
(centros desportivos e educa-
cionais) idealizados pelo secre-
tário de esportes, Walter
Feldman, o vereador também
já prestou homenagens às prá-
ticas esportivas, como a insti-
tuição dos dias do Softbol e do
Rádio Taissô, entre outras.

O torneio contou também
com a presença do deputado
federal Walter Ihoshi, do se-
cretário de planejamento de
São Bernardo, Hiroyuki Mina-
mi, do presidente da Acrepa
(Associação Cultural Recrea-
tiva da Paulicéia), Yoshihiro
Kanatani, do secretário de pla-
nejamento de São Bernardo,
Hiroyuki Minami, e do presi-
dente da liga, Yoshio Imaizumi.

DIVULGAÇÃO

Ginásio de São Bernardo do Campo, palco da competição

DIVULGAÇÃO

TÊNIS DE MESA 3

Confira os campeões da 1ª Etapa – Acrepa da
Liga Nipo-Brasileira de Tênis de Mesa
FEMININO
Pré-Mirim: 1) Larissa Yuka
Morita Saito (Itaquera), Mi-
rim: 1) Gabriele Araújo
(Showa), Infantil: 1) Thayná
Raineri (Acrepa), Geral: 1)
Patrícia Thaira (Casa Verde),
Pré-Ladies: 1) Márcia Hiro-
ko Murasaki Takara (Cooper),
Ladies: 1) Mitsue Matsuda
(Bunka SBC/Saúde)

MASCULINO
Pré-Mirim Misto: 1) Lucas
Carvalho (Projeto Olímpico/
Santos), Pré-Mirim: 1) Gus-
tavo Biaggi (Bunka Santo
André), Mirim “A”: 1) Leo-
nardo Arakaki (Itaim Keiko),
Mirim “B”: 1) Alberto
Assiman (Casa Verde), Infan-
til “A”: 1) Lucas Soares
(Casa Verde), Infantil “B”: 1)
Nicholas Vazques (Bunka San-
to André), Juvenil “A”: 1)
Gustavo Alencar (Piratininga),
Juvenil “B”: Giovani Tersini
(Liga Vale do Ribeira), Juven-
tude: 1) Igor Henrique (Casa

Verde), Adulto “A”: 1)
Edgard Osako (T3), Adulto
“B”: 1) Alex De Paula
(Bunka SBC/Saúde), Pré-
Senior “A”: 1) João Magara
(Represa), Pré-Senior “B”:
1) Ricardo Terahata (Itaim
Keiko), Sênior “A”: 1) Ricar-
do Ito (Valinhos), Sênior “B”:

1) Tsukasa Nakamura (Bunka
Santo André), Veteranos: 1)
Mario Higuchi (Showa),
Super-Veteranos: 1) Mikio
Kojima (Acrepa).

Troféu Eficiência: 1) Casa
Verde (968), 2) Acrepa (882),
3) Piratininga (682)

GATEBOL – No 18º Torneio Interestadual de Gatebol realiza-
do no dia 9 de março, em Pereira Barreto, com a participação
de 47 equipes, a campeã da série ouro foi a cidade de Lins. Na
foto da esquerda para direita: Armando Heihati Nakamura, Mino
Ito, Kunio Morimoto, Júlia Nakamura e Paulo Ito.

SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

TÊNIS DE MESA 2

Hugo Hoyama é
convocado para o
Pré-Olímpico

BEISEBOL

Ibiúna é campeã do 11º Torneio
Início Interclubes Pré-Infantil

O primeiro grito de “é cam-
peão” da temporada 2008 saiu
da garganta da torcida de Ibi-
úna. Com uma expressiva vi-
tória de 9 x 1 sobre Bastos na
final, a equipe de Ibiúna con-
quistou no último dia 9 o título
do 11º Torneio Início de Bei-
sebol Interclubes Pré-infantil –
Taça Honório Mukai. A com-
petição foi disputada nos cam-
pos da Acema, em Maringá

Jogadores do Ibiúna fazem a festa em Maringá

DIVULGAÇÃO

(PR).
O prêmio de Melhor Joga-

dor do Campeonato ficou com
o pequeno atleta Fernando
Satoshi Takafuji, de Ibiúna,
que também faturou as pre-
miações de Melhor Rebate-
dor e Melhor Arremessador.
Já os donos-da-casa viram
seu atleta Igor Kimura rece-
ber o prêmio de Jogador Mais
Esforçado.

O sacrifício valeu a pena.
Após cinco meses de trata-
mento no tornozelo fraturado
em outubro do ano passado, o
mesa-tenista Hugo Hoyama
está, definitivamente, de volta
à Seleção Brasileira. Depois de
uma semana de treinamentos
com a equipe brasileira na
França, Hugo recebeu a con-
vocação do técnico Wei Jan-
rein para o Pré-Olímpico, que
será disputado de 30 de mar-
ço a 5 de abril, na República
Dominicana, com muita ale-
gria.

“Cheguei da França e logo
procurei saber sobre os nomes
anunciados pelo Wei Janrein.
Em momento algum deixei de
ter confiança nessa convoca-
ção, mas depois de tudo que
passei, foi, sem dúvida, a
aquela mais comemorada até
hoje”, contou Hoyama, que
estará junto com Thiago Mon-
teiro e Gustavo Tsuboi tentan-
do uma vaga para as Olimpí-
adas de Pequim. Mariany
Nonaka, Cláudia Ikezumi e
Karin Sako formam a equipe
feminina.

DIVULGAÇÃO

O mesa-tenista Hugo Hoyama
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KARAOKÊ

Taikai com músicas de Minami Kanako reúne 160
cantores na Associação Hokkaido

Um taikai diferente pro-
mete animar o Hokkai-
do Kenjin amanhã

(16), em São Paulo. Com can-
tores “de ponta” e uma estru-
tura capaz de deixar qualquer
um impressionado, a Abrac
(Associação Brasileira de can-
ção Japonesa) promove o con-
curso “Minami Kanako No
Uta”, evento que antecede a
apresentação da própria can-
tora, marcada para maio em
São Paulo, São Bernardo do
Campo, Londrina e Campo
Grande.

No palco, 160 cantores de-
vem se apresentar para tentar
o “título” do taikai. E, como não
poderia deixar de ser, todas as
músicas a serem entoadas pe-
los participantes serão da pró-
pria Minami Kanako. No to-
tal, 14 canções serão interpre-
tadas das 8h30 às 19 horas.

Para os dirigentes da
Abrac, a realização de um
taikai em homenagem à can-
tora – que é nissei e hoje pos-
sui um bom prestígio no Japão
– é uma das formas de incre-
mentar as ações da entidade,
tida como a mais expressiva do
karaokês no Brasil. “Como
estamos com as data definidas
para as apresentações, nada
mais justo do que os próprios
cantores nacionais prestarem
uma homenagem à Minami
Kanako. Por outro lado, ela
também está bastante empol-
gada com as apresentações no
Brasil. Será a primeira vez que
ela voltará ao País como can-
tora profissional”, destaca o
vice-presidente da Abrac,
Tetsuji Arie.

Se por parte dos dirigentes
o clima é mais que positivo, os
cantores também mostram in-
teresse em participar do taikai
especial. Muitos vêm ensaian-
do há tempos a canção esco-
lhida para a apresentação. Já
os professores de canto tam-
bém têm incentivado seus alu-
nos a conhecerem mais da
cantora nikkei. Para dar con-
ta, a organização dividiu os
participantes em 18 categori-
as – com direito a dois Grand
Prix ao final.

Aos vencedores, um prê-
mio especial também foi pre-
parado. Durante o espetácu-
lo de Kanako em São Paulo,
os dois melhores intérpretes
subirão ao palco com a can-
tora para, juntos, cantarem as

músicas que se sagraram
campeões.

Todo o envolvimento com
as canções e a apreensão para
ver ao vivo o show levaram
muitos a se inscreverem para
o taikai. Prova de que, em ter-
mos de divulgação, a Abrac
tem uma estrutura solidificada
e operante. “Fizemos todo o
trabalho de divulgação no Bra-
sil. Queríamos que as pessoas
conhecessem mais a Minami
Kanako. E deu certo. Agora,
nosso próximo passo é vender
o maior número de ingressos
possíveis para as apresenta-
ções”, destaca Arie.

Divulgação – Mesmo com os
taikais (no mesmo dia haverá
também um concurso no mes-

mo molde em Bastos com can-
tores do interior paulista) e as
apresentações da cantora em
solo brasileiro, a Abrac “joga
no escuro”. Explica-se: se por
um lado há todo o glamour de
uma apresentação como essa,
por outro há as dificuldades de
se realizar um evento interna-
cional no Brasil. Especialmen-
te quando são artistas japone-
ses.

Para Tetsuji Arie, os shows
não servirão para reforçar o
caixa da entidade, mas sim
para ajudar na divulgação da
entidade. E, conseqüentemen-
te, na valorização ainda maior
do karaokê.

“Se pensarmos pelo lado
comercial, talvez não seja vi-
ável. Mas temos de ver o for-

Diretoria da Abrac quer mais divulgação de karaokê no Brasil com apresentações de Minami Kanako

ARQUIVO/JN

Cantora nasceu no Brasil e
ganhou sucesso no Japão

Minami Kanako, cantora
de sucesso no Japão, está de
volta ao seu país de origem
para uma turnê que faz par-
te das comemorações do
Centenário da Imigração Ja-
ponesa.

Nascida em Londri-
na, Paraná, em 1981,
Chiemi Ueno foi para
o Japão aos 12 anos
junto com os pais que
foram trabalhar em fá-
bricas japonesas. Lá
estudou em esco-
las locais e tam-
bém fez aulas
de música.

D e p o i s
de várias
apresenta-
ções a
m e n i n a
foi con-
tratada
p e l a
e m -

presária Kobayashi Sachiko,
assinando um contrato profis-
sional. Usando o nome artís-
tico Minami Kanako (que sig-
nifica “criança do sul”, alusão
ao Brasil) ela já tem 6 singles

e um álbum gravado e
hoje faz shows por
todo o Japão.

Neste ano de
2008, Kanako realiza

um de seus sonhos:
tocar no Brasil. Em

maio ela se apresen-
ta em São Paulo,

São Bernardo do
Campo (SP),

C a m p o
G r a n d e
( M S ) ,
além de
sua cida-
de na-
t a l ,
L o n -
d r i -
na.

talecimento da Abrac, mostrar
o karaokê para mais pessoas.
São essas iniciativas que que-
remos”, esclarece o dirigen-
te. Há planos de atrair patro-
cinadores para a apresenta-
ção, o que facilitaria a entida-
de. Há, ainda, a esperança de
se vender cerca de 5 mil in-
gressos nas 4 apresentações,
o que renderia algum fundo
para ser destinado à própria
Abrac.

“Estamos fazendo a nossa

parte. Queremos algo de es-
pecial para o ano do Centená-
rio da Imigração. E ajudar na
valorização da música japone-
sa no Brasil”, finaliza Arie.

MINAMI KANAKO NO UTA
QUANDO: 16 DE MARÇO (DOMINGO)
HORÁRIO: DAS 8H30 ÀS 19 HORAS

ONDE: ASSOCIAÇÃO HOKKAIDO DE

CULTURA E ASSISTÊNCIA (RUA JOAQUIM

TÁVORA, 605 - VILA MARIANA – SÃO

PAULO)
ENTRADA GRATUITA

Na edição número 14 do man-
gá Trigun Maximum,  foi anun-
ciada a produção de um novo
longa metragem para a série
com previsão de estréia no
ano de 2009 para os
j a p o n e s e s .
Uma história
exclusiva foi
criada para
o filme com
cenas de
Vash versus
WolfWood e o tí-
tulo provisório de
Trigun The Movie.
A direção e histó-
ria ficam nas mãos
de Nishimura
Soujin, desenho
por Yoshimatsu

Vash x WolfWood no filme de
Trigun

Takahiro e a animação pelo es-
túdio Madhouse.

Roupas, o que seria de nós
sem elas? O que elas dizem
sobre nós, como nos apre-
sentam para quem nos vê
de fora, o modo como ela
pode nos fazer sentir sim-
plesmente bem... Sim, rou-
pas, até nisso nossos ami-
gos nipônicos conseguem
inovar, provando que os ja-
poneses não são apenas
gênios da tecnologia, mas
também têm muito de ar-
tista em seu sangue. Se al-
guém já achava o cosplay
o ápice do estranho por
causa dos distintos perso-
nagens do mundo do man-
gá, então subestimou o po-
der da criatividade das tri-
bos japonesas. Em busca
da identificação e persona-
lidade, elas fazem muito
mais que se travestir de
personagens da ficção: cri-
am suas próprias fantasias.
O lugar se chama Hara-
juku, arredores de uma es-
tação de trem de mesmo
nome. Ponto de encontro
de Lolitas de todos os tipos
possíveis, Fruits e fãs do
Visual Key, é nesse espa-
cinho do Japão que desfi-
lam as mais excêntricas cri-
ações de jovens artistas ja-
poneses que adoram um di-
ferencial no modo de se
vestir. São sobreposições,
babados, estampas, cores,
recortes, um mosaico in-
compreensível de influênci-
as e mais influências da

cultura. Moças coloridas,
menininhas cheias de baba-
dos, rockeiros maquiados e
muitos penteados estra-
nhos. Inegável que são se-
res esquisitos. Sua extrava-
gância pode até assustar
alguns, causar risos em ou-
tros, chocar os mais tradi-
cionais, mas ninguém pode
negar que são extrema-
mente interessantes. E não
é qualquer um que conse-
gue ser tão ousado e nem
tão chamativo a ponto de
conseguir ser fotografado
por uma das revistas japo-
nesas que exibem as inven-
tivas produções ambulan-
tes. Mas para quem tem es-
pírito aventureiro e deseja
aprimorar o estilo próprio,
passear pelos arredores de
Harajuku pode ser uma
fresca brisa de inspiração.
É melhor que a fashion
week em variedade e pos-
sibilidades e lugar notório
para quem procura o
incomum! Quem sabe en-
tre uma loja e outra da rua
Takeshita você não perce-
ba que tudo o que você pre-
cisa é de um cabelo azul e
amarelo espetado?

Texto por:
Amy H. Nakasone
mynina.ferrara@gmail.com
ht tp : / /d ragonf ly.hear t -
illumination.com

O mangá de Hiroyuki Takei
terá um novo final, anunciado
pela editora
S h u e i s h a ,
com previ-
são de lan-
çamento
para a
terra do
Sol nas-
c e n t e
em Mar-
ço deste
ano. Com um total de 27 edi-
ções, o mangá será vendido
duas edições por mês, encer-
rando na primavera de 2009.O

Hiroyuki fará novo final para
Shaman King

final pouco aprovado pelos fãs
foi devido à baixa popularida-

de do
man-
g á ,
f a -
zendo

c o m
que o au-

tor  encer-
rasse a pu-

blicação da
forma nada

convencional .No Brasil, a
obra de Takei foi lançada pela
editora JBC num total de 64
edições.

Durante a 14ª edição do evento
Fest Comix, a editora Panini anun-
ciou a publicação de mais seis
novos mangás, em sua maioria
shoujos (mangás para mulhe-
res). O primeiro, que já consta no
cheklist da editora, é Galism, de
Mayumi Yokoyama, seguido por
Sunadokei - O Relógio de Areia,
drama que conta sobre uma me-
nina que vai morar no interior com
os avós. Logo depois o mangá
Kare First Love, Ouran Host
Club, Full Metal Panic! Sigma e
por último Homúculos. A editora
anunciou também o lançamento
do título Lodoss War - Lady of
Paris no formato livro.

Galism

Seis novos mangás no Brasil
pela Panini

Ultraman Tiga: A Odisséia
Final chega em DVD
Chega ao Brasil em setembro,
o DVD do novo filme da série
Ultraman Tiga, chamado “A
Odisséia Final”. A história
ocorre dois anos após o gran-
de herói Ultraman Tiga ter
vencido o Senhor das Trevas,
quando uma misteriosa ilha
surge, levando um grupo de ar-
queólogos, acompanhados pela
capitã Iruma do Esquadrão
GUTS, a estudarem o local.
Três estátuas gigantes de pe-
dra são descobertas, que re-
pentinamente criam vida, es-
palhando caos e destruição.
Considerado um dos melhores
filmes da série Ultraman,  A
Odisséia Final tem como des-
taque a atriz Takami Yoshimo-
to, filha de Susumu Kurobe,
ator que encenou Hayata no
primeiro Ultramen em 1966. A

Impact Records, responsável
pelo filme no Brasil, presente-
ará os fãs com um pôster e
uma camiseta, dando um des-
conto especial no ato da com-
pra.

E os quimonos?

Colaboradores desta seção: Rogério Taira, Leandro Naoki,
Rafael ‘Genko’, Adão ‘Kame’, Amy Nakasone e  Giuliano
Di Sevo.

Contato:
contato@jplanet.com.br


