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ACCIJB e Instituto Brasil-Japão promovem
simpósio de avaliação do Centenário

BUNKYO
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Kawasuji Seiryu e
Himawari celebram
a amizade no
Bunkyo
Pela primeira vez, os grupos
Kawasuji Seiryu Daiko Ati-
baia e Himawari Taikô se re-
únem neste sábado (17), no
palco do Grande Auditório do
Bunkyo, para realizar um es-
petáculo inédito. Intitulado
“Itigo Itie” (algo como amiza-
de ou fraternidade de hoje),
o show vai celebrar um mo-
mento único de encontro,
confraternização e paixão pela
música. E também de amiza-
de. O objetivo da apresenta-
ção é justamente mostrar as
técnicas e o trabalho desen-
volvido pelos grupos desde
que foram criados, além de
celebrarem a amizade.

O Comitê Olímpico Interna-
cional (COI) aprovou, no úl-
timo dia 9, a entrada do rúgbi
7 – versão reduzida do rúgbi,
disputado com 15 atletas por
equipe – e do golfe no pro-
grama esportivo dos Jogos
Olímpicos de 2016, que se-
rão realizados no Rio de Ja-
neiro, e para os Jogos de
2020. Para a CBBS, Jorge
Otsuka, não passou de um
—–––––––––——–––––––––––——––––––—–| pág 11

sonho de uma noite de verão.
“Ainda tínhamos fé”, admitiu
o presidente da entidade, Jor-
ge Otsuka, admitindo que
chegou a imaginar a inclusão
do beisebol e do softbol nos
Jogos Olímpicos de 2016, no
Rio de Janeiro. Mais que uma
oportunidade de “ficar na vi-
trine”, foi o fim de contar no-
vamente com os recursos da
Lei Agnelo/Piva.

O Instituto Brasil-Japão de
Integração Cultural e Social e
a Associação para Comemo-
ração do Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil
(ACCIJB) realizam o Simpó-
sio de Avaliação do Centená-
rio da Imigração Japonesa no
Brasil nos dias 26 e 27 de
outubro, no Auditório do Es-
paço Cultural Fundação Ja-
pão, em São Paulo. As vagas
são limitadas. O encontro será
coordenado pelo jornalista
Jorge Okubaro e discutirá te-

mas como “O Centenário e a
mídia”, “O espírito coletivo
dos imigrantes japoneses, or-
ganizações sociais da comu-
nidade nipo-brasileira e seu
futuro”, “Contribuições dos
imigrantes japoneses e seus
descendentes na agricultura e
outros segmentos econômi-
cos” e “Dekasseguis e a rela-
ção Brasil-Japão: aspectos
positivos e negativos”, entre
outros. O objetivo do evento
é analisar a contribuição pós-
centenário dos imigrantes.
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Mito do anime, Micchi Horie
faz apresentações no País

Os apreciadores de animê têm
bom motivo para comemorar.
A cantora e dubladora de mú-
sicas infantis e animes, Mitsuko
Horie, se apresenta pela pri-
meira vez no Brasil, passando
por cidades como Santos, São
Paulo, Manaus e Belém. Mais
conhecida como Micchi,
Horie canta várias canções de
animações conhecidas no mun-
—–––––––––——–––––––––––——––––—–| págs 6 e 12

do inteiro e chegou a gravar
mais de 900 músicas. Fez du-
blagens para programas histó-
ricos da imaginário pop japo-
nês atual, como para Dragon
Ball (como UPA), episódio
Sailor Stars (Sailor Moon,
como Galaxia), Cavaleiros do
Zodíaco (como Polaris Hilda)
e Dr. Slamp e Arare chan
(como Otchaman).

Presidente da CBBS critica
opção por golfe e rúgbi 7

JORNAL NIPPAK

O consultor da FIA/SP (Fun-
dação Instituto de Admi-
nstração, o nikkei Sérgio Mu-
rashima, foi um dos coorde-
nadores do estudo  sobre os
impactos que os JOgos Olím-
picos terão no Rio de Janei-
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DIVULGAÇÃO

Nikkei avalia impacto dos
Jogos Olímpicos no Rio

ro. Segundo ele, os efeitos
serão positivos não só para a
Cidade Maravilhosa como
também o resto do País, com
a criação direta ou indireta-
mente de 120 mil novos pos-
tos até 2016.

—––––––––––—–| pág 04

Presidente do IPK
responde críticas
do Grupo Nikkei
Em resposta a matéria publi-
cada na edição passada do
Jornal Nippak, o presiden-
te do Instituto Paulo Koba-
yashi (IPK), Victor Kobaya-
shi, aguarda apenas uma po-
sição do Instituto de Promo-
ção Humana Grupo Nikkei
para reformar os 15 compu-
tadores doados pelos amigos
do deputado federal Walter
Ihoshi (DEM/SP).

—––––––––––—–| pág 04

ACCIJB destaca
voluntários em
homenagem
Autoridades, patrocinadores
e voluntários que colabora-
ram na organização dos fes-
tejos das Comemorações do
Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil realizados
em São Paulo foram home-
nageados com um diploma
de gratidão durante cerimô-
nia realizada no dia 9 de ou-
tubro, no Grande Auditório
do Bunkyo.
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FUROSHIKI – A
designer Sofia Nanka

Kamatani ministrou uma
palestra-demonstração

sobre o uso do furoshiki,
no último dia 30 de

setembro, na Fundação
Japão, em SP. Segunda

ocasião da palestra, graças
aos pedidos, foi explicado

os primórdios do
nascimento do pano que é

usado pra embalagem e
transporte de produtos e
objetos, além da volta do

seu uso no Japão. O
público foi composto por
estudantes e senhoras e

também aprendeu os nós
básicos do furoshiki. Além
desta, a designer ministrou

duas palestras na
Universidade do

Mackenzie, em SP,
direcionado basicamente a

estudantes de design.

ERICO MARMIROLI / DIVULGAÇÃO

Público compareceu em peso

Especialista em furoshiki, Sofia, explica o conceito

31º TAIKAI ROJINS KAIS EM LINS
– Com a participação de 7 cidades das No-
roeste, Sorocabana e Paulista, Bastos, Bauru,
Garça, Lins, Marília, Ourinhos e Tupã, 107
cantores concorreram aos troféus no último
dia 11. Os campeões foram: Sachie Yamauti,
de Bastos, Toshimiti Sasazaki, de Marília,
Michiko Oizumi, de Tupã, Shigueo Koga, de
Bauru e Sasazaki Hatsumi, de Marília. Por
equipe foi campeã a cidade de Marília, fi-
cando em 2º lugar, Tupã e em 3º Bastos. A
próxima cidade a sediar o evento será Tupã.

E/D: Representantes das cidades vencedoras
por equipe: Marília, Tupã e Bauru.

ALÉM DA MÁGICA – O ilusionista Célio
Amino se apresentou duas noites na Fundação
Japão, em setembro. Interpretando passagens
da vida do monge zen-budista Suzuki Shunryu
(1905-1971), que disseminou o Budismo nos
Estados Unidos, o mágico, que é também físi-
co de formação, foi acompanhado pelo músico
Camilo Carrara, multi-instrumentista e produ-
tor musical, formado pelo Departamento de
Música da USP. O espetáculo, que une
ilusionismo, teatro, música e filosofia, foi gra-
tuito.

ERICO MARMIROLI / DIVULGAÇÃO

CENTENÁRIO – A Asso-
ciação para Comemoração do
Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil realizou no
dia 9 de outubro, no Grande
Auditório do Bunkyo (Socie-
dade Brasileira de Cultura Ja-

ponesa e de Assistência So-
cial), homenagem às autorida-
des, patrocinadores e volun-
tários que, direta ou indireta-
mente participaram dos feste-
jos. Entre outros foram home-
nageados o Jornal Nippak/

Nikkey Shimbun (representa-
do pelo diretor do Jornal
Nippak, Daniel Takaki); o jor-
nalista Takao Miyagui; e o
secretário de Transportes Me-
tropolitanos, José Luiz
Portella.

ANDRADINA –  A deputada estadual Ana
Perugini (PT), visitou Andradina recentemente
e participou da Festa do Idoso, em comemora-
ção a Semana do Idoso que foi amplamente
comemorada no município. A festa foi organi-
zada pelo Conselho Municipal do Idoso, sob a
presidência do cabeleireiro Rairan Nunes da
Rocha, pela Pastoral do Idoso, sob a coorde-
nação de Hélio Campari e com apoio da Pre-
feitura de Andradina, no Salão Paroquial da
Igreja Nossa Senhora das Graças.

Festa do Idoso acon-
teceu no Salão Paro-
quial da Igreja Nos-
sa Senhora das Gra-
ças.

Durante a Festa do
Idoso, foram
distribuídos brindes
as pessoas. A
primeira dama
Márcia Ono fez uma
das entregas

GATEBOL – O Taiyo realizou de 4 a 7 de
outubro, o 14º Super Torneio Taiyo de Campe-
ões de Gatebol, que reuniu os grandes campe-
ões das sete eliminatórias de 2009. Estiveram
presentes as equipes de Jundiaí-A, Cotia, Par-
que Continental, Rio Claro, Brasília, Vargem
Bonita, Guararapes, Lins, Birigui, Pereira
Barreto, Campinas, Atibaia, Toozan-A, Toozan-
B, Goiânia-A, Goiânia-B, Guaíra, Castanhal,
Uberlândia, Taguatinga, Totalizando 20 Equi-
pes. E o título de campeoníssima ficou com
Jundiaí-A. Após a premiação, foi realizado um
jantar de confraternização regado a um show
musical.

RIO DE JANEIRO – Nos dias 3 e 4 de ou-
tubro os cariocas amantes da cultura e pratos
típicos japoneses compareceram ao Aterro do
Flamengo para prestigiar a grande Festa do
Japão realizada por 4 entidades: Associação
Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira do Estado
do RJ, Associação Nikkei do Rio de Janeiro,
Câmara Japonesa do Rio de Janeiro e Instituto
Cultural Brasil-Japão – junto ao Consulado
Geral do Japão. Yakisoba, temaki, harumaki,
tenpura, takoyaki, yakitori, caipisaquê  foram
muito procurados. Taikô Rio Nikkei

Demonstração de aikidô com Cláudio Lourenço
de Almeida (à esquerda, da Rio Nikkei) e Jorge
Azevedo de Castro.

Da esq. p/ dir.: Cônsul geral Yoshihiko Arakawa e
consulesa Emiko Arakawa, Akiyoshi Shikada,
Mitsuo Yodogawa e Sotaro Inoue.

TERUKO OKAGAWA MONTEIRO

Jorge Yamashita, Portella, cônsul e consulesa Homenageados

Apresentação do coral O professor Kokei Uehara

O diretor do Jornal Nippak, Daniel Tataki... ... e o jornalista Takao Miyagui

Convidados participam de coquetel O vereador Ushitaro Kamia prestigiou o evento
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Nikkei participa de levantamento sobre
impacto das Olimpíadas no Rio de Janeiro
Os Jogos Olímpicos e

Paraolímpicos de 2016
no Rio de Janeiro vão

provocar uma movimentação
econômica de US$ 51,1 bi-
lhões na economia do Brasil.
Além de gerar a contratação
direta e indiretamente de 120
mil pessoas – ao ano – até
2016, e outras 130 mil pessoas
entre 2017 e 2027, durante a
fase de preparativos e realiza-
ção do megaevento esportivo.
O impacto econômico proce-
dente do investimento de US$
14,4 bilhões (R$ 28,8 bilhões)
previsto para ser investido nas
duas competições, foi verifica-
do em um estudo encomenda-
do pelo Ministério do Esporte
à Fundação Instituto de Admi-
nistração (FIA/SP).

De acordo com um dos co-
ordenadores do estudo, o con-
sultor da FIA, Sérgio Murashi-
ma, contratado pelo Ministério
do Esporte, os US$ 51,1 bilhões
(R$ 102,2 bilhões se conside-
rada a paridade cambial pre-
vista no dossiê) no período de
2009 a 2027, vão gerar um
efeito multiplicador amplo e
diversificado de produção de
cerca de 4,26 não linear. Ou
seja, para cada dólar investido
nos jogos a iniciativa privada
injetaria outros US$ 3,26 nas
cadeias produtivas associadas
ao evento e na economia regi-
onal.

A pesquisa conclui que os
investimentos públicos e priva-
dos e os gastos do Comitê Or-
ganizador para a realização dos
jogos provocariam um impacto
considerado em longo prazo
suficiente para a eliminação de
efeitos sazonais, ou seja, afere
a consolidação do cenário eco-
nômico-social se refletindo po-
sitivamente em vários setores
econômicos durante anos após
a passagem dos eventos espor-
tivos. Levando-se em conta os
investimentos estimados de
US$ 14,4 bilhões e a paridade
de dois reais para um dólar, até
2016 o impacto na produção
(Valor Bruto de Produção -
VBP) do Brasil será de US$
24,6 bilhões (R$ 49,2 bilhões).
Já no período de 2017 a 2027,
será de US$ 26,5 bilhões (R$
53 bilhões).

Empregabilidade – Segundo
Sérgio Murashima os efeitos
decorrentes dos investimentos
serão importantes para o Bra-

sil uma vez que, apesar do PIB
e o VBP apresentarem
percentuais menores no perí-
odo da preparação dos jogos
no RJ, os marcadores serão
maiores no período pós jogos
do que no resto do país. Isto
ocorre por causa dos efeitos
esperados do rearranjo produ-
tivo local e regional. “Quando
se analisa a questão da empre-
gabilidade (massa salarial e
geração de empregos), são
maiores no período da prepa-
ração dos jogos, mas no perío-
do pós jogos são menores do

que no resto do Brasil. Isto
representa a forte utilização da
mão de obra regional para a
preparação dos jogos. De qual-
quer forma, os benefícios es-
perados pela realização do
evento não se darão apenas no
RJ, mas sim no país como um
todo”, assegura.

O estudo, em caráter preli-
minar, tem como base de cál-
culo o valor de US$ 14,4 bilhões
estipulado no dossiê de candi-
datura do Rio. Esse total no pro-
jeto olímpico está distribuído
dessa forma: US$ 2,8 bilhões

(ou R$ 5,6 bilhões) para a es-
trutura do Comitê Organizador
e U$ 11,6 bilhões (R$ 23,2 bi-
lhões) em recursos públicos e
privados para a infra-estrutura
necessária aos Jogos.

Para efeitos de cálculos do
orçamento entregue pelo Rio
ao Comitê Olímpico Internaci-
onal (COI), a candidatura bra-
sileira adotou a paridade de
US$ 1 = a R$ 2. Portanto, to-
dos os cálculos do estudo de
impacto econômico levam em
conta esta paridade, adotada
no início de 2008, quando da

Os impactos foram mapeados em três áreas geográficas do RJ e no restante do Brasil

REPRODUÇÃO

Os efeitos positivos dos
Jogos não se limitariam ao
Estado do Rio de Janeiro. Os
impactos foram mapeados em
quatro áreas geográficas:
município do Rio de Janeiro;
sua região metropolitana; res-
tante do Estado do Rio; e o
restante do Brasil. Mais da
metade da massa salarial
(50,9%) e dos empregos
(53,1%) gerados pelo evento
esportivo beneficiaria pesso-
as que moram além das fron-
teiras do Rio, assim como par-
cela significativa do PIB
(41,6%) e da produção
(47%).

Na fase de preparativos e
de realização dos Jogos, 2009
a 2016, o Rio de Janeiro apre-
sentaria ganhos mais fortes
em massa salarial (52%) e
emprego (53,3%) com a rea-
lização do evento. Enquanto
que no resto do País esses
percentuais chegariam a 48%
(salário) e 46,7% (emprego).
Porém, no período após as
Olimpíadas, de 2017 a 2027,
haverá uma maturação dos
investimentos feitos. Nesta
fase, a participação dos im-
pactos no PIB (62,4%) e no
Valor Bruto de Produção
(59,5%) no Rio de Janeiro
passa a ser maior do que no
resto do Brasil (PIB 37,6% e
produção 40,5%).

“Acredito que conclusiva-
mente este estudo mostra que

os impactos regionais e
setoriais dos investimentos
programados para os Jogos
Olímpicos no Rio de Janeiro
têm escala suficiente para pro-
mover ou induzir um proces-
so de reestruturação da eco-
nomia regional, com reflexos
relevantes para a economia do
país como um todo. Trata-se,
portanto, de um projeto não
apenas carioca, mas brasilei-
ro, em sua essência”, atesta o
nikkei Sérgio Murashima.

O ministro do Esporte,
Orlando Silva Júnior, acredi-
ta que “os investimentos pre-
vistos para a realização do
evento têm potencial para
promover um processo de re-
estruturação da economia
regional, com impactos bené-
ficos na economia de todo o
País”. Em função disso, “a
realização dos Jogos Olímpi-
cos e Paraolímpicos no Rio
de Janeiro não se trata ape-
nas de um projeto para o Rio,
mas para o Brasil em geral,
porque o investimento é feito
no Rio, porém se irradia para
todo o País”. O ministro está
convicto de que os jogos
abrem novas oportunidades
para a economia e conse-
quentemente para a popula-
ção brasileira. “Dificilmente
outras cidades concorrentes
receberiam um legado tão sig-
nificativo quanto o do Rio de
Janeiro”, conclui.

Efeitos positivos para o País

Os resultados do estudo
mostram que a produtividade
dos investimentos com os Jo-
gos Olímpicos é ampliada no
longo prazo. À medida que o
projeto amadurece, os ganhos
de produtividade tornam-se
maiores porque se registra
complementaridade entre os
investimentos nos Jogos e a
atração de investimentos pri-
vados para os negócios asso-
ciados à cadeia produtiva.

O estudo identificou que
a realização das Olimpíadas
poderá beneficiar 55 setores
da economia. Entre eles, os
setores com maior movi-
mentação em virtude dos jo-
gos seriam: construção civil
(10,5%), serviços imobiliári-

os e aluguel (6,3%), serviços
prestados a empresas (5,7%),
petróleo e gás (5,1%), servi-
ços de informação (5%) e
transporte, armazenagem e
correio (4,8%). A estimativa
de impacto no PIB do Brasil
é de US$ 11 bilhões (R$ 22
bilhões) no período de 2009 a
2016, enquanto que no perío-
do de 2017 a 2027 será de
US$ 13,5 bilhões (R$ 27 bi-
lhões).

Além do impacto na massa
salarial e na geração de em-
pregos o estudo prevê aumen-
to gradativo do poder de com-
pra da população. Os resulta-
dos mostram crescimento do
número de postos de trabalho
no período, sobretudo na cons-

Megaevento beneficiará cerca de 50 setores da economia
trução civil. Os subsídios de
US$ 14,4 bilhões resultariam na
geração de 120.833 empregos
ao ano até 2016 e outros
130.970 ao ano nos dez anos
seguintes. “Grande parte de-
verá ser incorporada ao pro-
cesso de reestruturação dos
arranjos produtivos locais e
regionais e tornar-se-ão per-
manentes”, afirma Sérgio Mu-
rashima.

Para chegar aos resultados
os pesquisadores utilizaram a
Equivalência Homem por um
Ano (EHA), que representa a
soma das horas (pagas) de tra-
balho (temporário e permanen-
te) criadas para organizar e
realizar os Jogos.

O secretário de Alto Ren-

dimento do Ministério do Es-
porte, Ricardo Leyser, coor-
denador do estudo, avalia
que o resultado demonstra
que “não há contradição en-
tre investir nos jogos e inves-
tir em escolas, hospitais, pos-
tos policiais e outras neces-
sidades da população, já que
o retorno permite que o po-
der público realize as Olim-
píadas e atenda às deman-
das sociais”. E acrescenta
que “a função da política
pública de investimento é
exatamente alocar recursos
onde existe a possibilidade de
esta iniciativa gerar transfor-
mações socioeconômicas
relevantes, que é o caso dos
Jogos”, esclarece. (AJS)

Realização dos Jogos devem refletir positivamente em vário setores econômico-social

entrega do questionário de
postulação.

Retorno – Com relação da
adoção da paridade Sérgio
Murashima disse que o risco
das oscilações do dólar não foi
considerado no estudo que re-
alizou. “Esta é uma informa-
ção primária considerada e
obtida no dossiê da candidatu-
ra brasileira aos jogos e ex-
pressa uma avaliação de toda
a equipe econômica (GF, GERJ
e PCRJ) que formulou a polí-

tica da candidatura”, explica
ele que ajudou na definição da
metodologia dos parâmetros do
estudo.

A avaliação dos impactos
fiscais e tributários adicionais
decorrentes do estudo é outro
assunto que Sérgio Murashima
julga importante. Os ganhos do
País com os jogos também
ocorrem na forma de arreca-
dação de impostos. O conjunto
de investimentos geraria até
2027 uma arrecadação tributá-
ria adicional para os governos
municipal, estadual e federal
equivalente a 97% dos investi-
mentos previstos para os jogos.

Em outras palavras, prevê-
se que os investimentos na re-
alização das Olimpíadas
retornem aos cofres públicos
ao longo do tempo, e sejam re-
cuperados com a arrecadação
tributária. Isso significa que o
gasto público atuaria como um
elemento indutor na forma de
“adiantamento” e se “pagaria”
através de contribuições, im-
postos e taxas incidentes so-
bre o movimento adicional na
dinâmica macroeconômica pre-
vista.

(Afonso José de Sousa)Sergio Murashima
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Simpósio discute contribuição da
comunidade no pós-Centenário

COMUNIDADE 1

ESCOLA ADMITE

Enviar CV para
escolaparticular2009@gmail.com

("Deus é Fiel")

Berçaristas,
Inspetores e

Educadores para
Ensino

Fundamental I e II.

OInstituto Brasil-Japão
de Integração Cultural
e Social e a Associa-

ção para Comemoração do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil (ACCIJB) rea-
lizam o Simpósio de Avaliação
do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil nos dias 26
e 27 de outubro, no Auditório
do Espaço Cultural Fundação
Japão. As vagas são limitadas.

Serão discutidos temas
como o “Centenário e a mídia”
(coordenado pelo jornalista
Jorge Okubaro); “O espírito
coletivo dos imigrantes japone-
ses, organizações sociais da
comunidade nipo-brasileira e
seu futuro” (coordenado pela
pesquisadora Célia Sakurai);
“Contribuições dos imigrantes
japoneses e seus descenden-
tes nas áreas de esporte e en-
tretenimento” (coordenado por
Ii-sei Watanabe e Reimei Yo-
shioka); “Contribuições dos
imigrantes japoneses e seus
descendentes nas diversas
áreas de conhecimento” (co-
ordenado pelo professor Sedi
Hirano); “Contribuições dos
imigrantes japoneses e seus
descendentes na agricultura e
outros segmentos econômi-
cos” (coordenado por Minoru
Sakate e Isidoro Yamanaka);
“Dekasseguis e a relação Bra-
sil-Japão: aspectos positivos e
negativos” (coordenado por
Décio Nakagawa e Kyoko
Nakagawa); “Contribuição dos
imigrantes japoneses nas áre-

Autoridades, patrocinado-
res e voluntários que colabo-
raram na organização dos fes-
tejos das Comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil realizados em
São Paulo foram homenagea-
dos com um diploma de grati-
dão durante cerimônia realiza-
da no dia 9 de outubro, no
Grande Auditório do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social).

Na ocasião a Associação
para Comemoração do Cente-
nário da Imigração Japonesa no
Brasil (ACCIJB) homenageou
várias autoridades como o se-
cretário de Estado dos Trans-
portes Metropolitanos, José
Luiz Portella; o ex-presidente
do Bunkyo, Kokei Uehara; o
presidente da Associação Co-
mercial de São Paulo (ACSP),
Alencar Burti, autoridades
nikkeis como o cônsul-geral do
Japão em São Paulo, Kazuaki
Obe e a consulesa Eiko Obe; o
deputado federal Walter Ihoshi
(DEM/SP); os vereadores
Ushitaro Kamia (DEM) e Jooji
Hato (PMDB); e outros.

Durante o evento o profes-
sor Kokei Uehara destacou
que as comemorações extra-
polaram todas as expectativas
do Centenário para a comuni-
dade nikkei e para o Brasil. Ele
aproveitou para homenagear
todas as pessoas que ajudaram
na realização dos festejos, en-
tre elas os imigrantes que vie-
ram de todos os Continentes e
os antepassados falecidos que

contribuíram para transformar
o Brasil no primeiro país do
mundo multicultural. “É um
momento oportuno para agra-
decer as autoridades brasilei-
ras e japonesas que colabora-
ram para a divulgação das fes-
tividades e especialmente aos
voluntários que se dedicaram
nos preparativos”, ressaltou.

Multicultural – Em seu dis-
curso o cônsul Kazuaki Obe
afirmou que os festejos do
Centenário reforçaram as re-
lações Brasil-Japão e agrade-
ceu os propósitos de todos que
ajudaram nas comemorações.
Francisco de Holanda, do Mi-
nistério das Relações Exterio-
res (MRE) salientou o aspec-
to multicultural e ratificou as
colocações do professor Kokei
Uehara quanto a quantidade de
povos radicados no Brasil.

O deputado Walter Ihoshi
disse que foi uma grande ale-
gria “reviver” o Centenário e
ter contribuído para as belas
festas, eventos e projetos rea-
lizados. “Cabe a todos nós
construirmos no próximo cen-
tenário uma ponte para forta-
lecer as relações entre os dois
países”, defendeu. Represen-
tando os vereadores de São
Paulo Jooji Hato reforçou que
a história da imigração faz par-
te do papel da Câmara Muni-
cipal “Os imigrantes vieram do
outro lado do mundo para des-
bravar o Brasil, por isso mere-
cem a homenagem”, atesta.
(Veja mais fotos à página 2
desta edição)

COMUNIDADE 2

ACCIJB destaca voluntários
durante homenagem

O cônsul Kazuaki Obe discursa durante cerimônia no Bunkyo
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as de alimentação e de culiná-
ria” (coordenado pelo profes-
sor Koichi Mori); “Futuro da
cultura japonesa no Brasil”
(coordenado por  Shozo Mo-
toyama, Kazuo Watanabe e Jô
Takahashi).

Livro – O objetivo do evento
é analisar a contribuição pós-
centenário dos imigrantes e
seus descendentes na constru-
ção da riqueza moral, cultural e
material do Brasil, com enfo-
que nas contribuições mais sig-
nificativas dos imigrantes japo-
neses e seus descendentes.

Serão realizadas duas eta-

pas: na primeira, serão consti-
tuídos Grupos de Trabalho, in-
tegrados por especialistas e
estudiosos, para a discussão
prévia de cada tema. Na eta-
pa seguinte, as conclusões dos
diversos Grupos de Trabalho
serão expostas no dia do Sim-
pósio, pelos representantes
escolhidos pelo próprio Grupo,
para discussão com os convi-
dados para a Mesa de Deba-
tes e com o público presente.

Ao final, as exposições, es-
critos de relevância dos parti-
cipantes, debates e conclusões
do Simpósio serão coletados
para publicação de um livro. A

comissão editorial é composta
por Kazuo Watanabe, Sedi
Hirano, Shozo Motoyama,
Célia Sakurai e Jorge Okubaro.

SIMPÓSIO DE AVALIAÇÃO DO
CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO
JAPONESA NO BRASIL
QUANDO: DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO.
DIA 26 (SEGUNDA-FEIRA), DAS 9H ÀS 19H;
DIA 27 (TERÇA-FEIRA), DAS 8H30 ÀS

17H30
ONDE: AUDITÓRIO DO ESPAÇO CULTURAL

FUNDAÇÃO JAPÃO (AV. PAULISTA, 37,
1º ANDAR - PARAÍSO - SÃO PAULO – SP)
INFORMAÇÕES:
(11) 3209-3875 / 3277-3279 OU

SECRETARIA@CENTENARIO.ORG.BR

Evento realizado em 2008 em SP por ocasião das comemorações do Centenário da Imigração Japonesa

DIVULGAÇÃO

DIA 26/10
(SEGUNDA-FEIRA)

9 ~ 10h: Sessão solene de
abertura do simpósio
10h15 ~ 12h: Apresentação
das conclusões do 1º Grupo de
Trabalho e debate
13 ~ 14h45: Apresentação
das conclusões do 2º Grupo de
Trabalho e debate

(intervalo com serviço de café)
15 ~ 16h45: Apresentação
das conclusões do 3º Grupo de
Trabalho e debate
(intervalo com serviço de café)
17 ~ 18h45: Apresentação
das conclusões do 4º Grupo de
Trabalho e debate
18h45 ~ 19h: Considerações
do primeiro dia de trabalho

DIA 27/10
(TERÇA-FEIRA)

8h30 ~ 10h15: Apresentação
das conclusões do 5º Grupo de
Trabalho e debate

(intervalo com serviço de café)

10h30 ~ 12h15: Apresenta-
ção das conclusões do 6º Gru-
po de Trabalho e debate

13 ~ 14h45: Apresentação
das conclusões do 7º Grupo de
Trabalho e debate
(intervalo com serviço de café)
15 ~ 16h45: Apresentação
das conclusões do 8º Grupo de
Trabalho e debate
16h45 ~ 17h30: Síntese das
conclusões do Simpósio e en-
cerramento

P R O G R A M A Ç Ã O

Em resposta a matéria pu-
blicada na edição passada do
Jornal Nippak, o presidente do
Instituto Paulo Kobayashi
(IPK), Victor Kobayashi, disse
que aguarda apenas uma posi-
ção do Instituto de Promoção
Humana Grupo Nikkei para re-
formar os 15 computadores do-
ados pelos amigos do deputado
federal Walter Ihoshi (DEM/
SP), no dia 15 de março deste
ano. No mesmo dia Victor Ko-
bayashi também doou um che-
que de R$ 8.120,00 e sugeriu
para a presidente do grupo,
Leda Reiko Nakabayashi Shi-
mabukuro, que utilizasse os re-
cursos para comprar equipa-
mentos de informática.

“Fiz a doação do dinheiro
para atender e suprir as neces-
sidades do Grupo Nikkei.
Acompanho o trabalho da en-
tidade há cinco anos, e já tinha
combinado com a Leda para
utilizar parte do dinheiro para
padronizar os microcomputa-
dores”, destaca ao completar
que “Só resta ela se manifes-
tar quanto a reforma”.

O presidente do IPK infor-
mou que, na ocasião, ambos
decidiram esperar pela defini-
ção do aumento da segurança
no prédio da Associação Cul-
tural e Assistencial da Liber-
dade (ACAL) ou do novo lo-
cal do Projeto Tadaima. Atual-
mente os computadores que
aguardam autorização da dire-
toria do Grupo Nikkei para
modernização, estão em poder
do IPK.

Victor Kobayashi lembra
que dos R$ 8.120,00 doados,
R$ 3.500,00 seriam usados para
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Presidente do IPK aguarda
posição do Grupo Nikkei

fazer um upgrade nos compu-
tadores doados. Ele recorda
que em abril a ACAL foi inva-
dida por ladrões que furtaram
um computador da presidente
do Grupo Nikkei. Por conta dis-
so reformou um dos 15 com-
putadores doados e repassou
para o grupo sem despesas.

“Podemos instalar as máqui-
nas na ACAL, mas ela havia
se manifestado de instalar gra-
des de segurança no local para
evitar roubos, assim seria pos-
sível”, ressalta ele ao afirmar
que tem o maior interesse em
ajudar o projeto. Os computa-
dores deveriam ser utilizados
em uma sala de inclusão digital
para fornecer curso de infor-
mática para ex-dekasseguis
retornados do Japão, dentro do
Projeto Tadaima.

Grupo Nikkei – Procurada
pela reportagem do Jornal
Nippak que vem acompa-
nhando o desenrolar do caso,
Leda Shimabukuro apenas dis-
se que se sente muito grata
pela solidariedade e pelas do-
ações dos amigos do deputa-
do Walter Ihoshi e de Victor
Kobayashi.

(Afonso José de Sousa)

ARQUIVO

Victo Kobayashi

(PARTE 2)

*YOSHIMI KOJIMA

Em meio a isso, no dia 25
de dezembro, a Seção Inter-
nacional da província calcula-
va alterações numéricas das
escolas de brasileiros: “esti-
ma-se que pelo menos 1.700
dos 18.571 trabalhadores es-
trangeiros da província perde-
rão os empregos até o fim de
dezembro. O plano de cortes
será adiantado e, até o final
do mês de janeiro, o número
de desempregados chegará à
casa dos 3 mil. Como
consequência, as mil crianças
que estudam em sete escolas
de brasileiros existentes na
província, sendo que quatro
são reconhecidas pelo gover-
no brasileiro e três não reco-
nhecidas, ficarão reduzidas a
400.” Além disso, a Seção
também investigou as trans-
ferências das crianças matri-
culadas em escolas públicas
de ensino fundamental (pri-
mário e ginásio) da província.

Usando esses dados como
base, a província de Gifu anun-
ciou o “Plano de Auxílio às es-
colas de brasileiros (*)” no dia
13 de janeiro, antes de todas as
outras províncias do Japão.

O Ministério Educação,
Cultural, Esporte, Ciência e
Tecnologia do Japão posicio-
nou-se contra o Plano Emer-
gencial de Auxílio anunciado
por Gifu, comentando que “es-
colas não reconhecidas como
instituições educacionais regu-
lares, estão fora do âmbito pú-
blico e o uso de dinheiro públi-
co nessas escolas fere o 89º
artigo da Constituição” (Jornal
Chunichi de 12 de fevereiro de
2009). O resultado foi uma fer-
vorosa onda de discussão que
se espalhou por diversas
regiões.

Contra isso, os órgãos au-
tônomos locais que “enxer-
gam” as crianças, não se mos-
traram intimidadas. Em espe-
cial, temos o caso do respon-
sável da Seção Internacional
de Gifu que soube de um “pre-
cedente legal aberto pela de-
cisão do Supremo Tribunal de
Justiça de Tokyo que conside-
rou justo o uso de dinheiro pú-
blico em uma escola infantil (o
mesmo se deu na Suprema
Corte do Japão)” (sentença de
29 de janeiro de 1991 do Su-
premo Tribunal de Justiça de
Tokyo a respeito do caso nº 51
de pedido de suspensão do
gasto de dinheiro público de
1986 (linha “ko”). O respon-
sável foi até a cidade de Yo-
shikawa, na província de
Saitama, onde ficava a escola

para descobrir um jeito que
permita as crianças a estuda-
rem sem preocupação. O em-
penho dos órgãos autônomos
locais obteve resultados e o
auxílio educacional aos alunos
de escolas de brasileiros que
passam por dificuldades em 6
cidades da província foi apro-
vada (a medida continua, mes-
mo depois de abril de 2009).

Dentro do Japão, as crian-
ças de nacionalidade estrangei-
ra não são contabilizadas na
educação obrigatória e o direi-
to à educação delas não é ga-
rantido no sistema de educação
pública japonesa. Diante desta
realidade, os moradores locais
e os órgãos autônomos que “en-
xergam” as crianças, estão
executando medidas que ofe-
recem oportunidade de estudo
a todas as crianças moradoras
da região, sem se importar com
a nacionalidade das mesmas.

Podemos considerar isso
como sendo uma prova de que
os brasileiros, que passaram de
“dekasseguis” para “morado-
res / imigrantes”, já são consi-
derados parte da comunidade
nessas localidades.

Será que este país merece
ser um lugar onde o direito ao
estudo das crianças não é ga-
rantida em função da condição
de trabalho dos pais ou respon-
sáveis? Eu considero que con-
servar o ambiente educacional
das crianças seja uma obriga-
ção dos adultos. Eu continua-
rei a dar a minha pequena con-
tribuição para esse fim, dese-
jando do fundo do coração que
nossa sociedade se torne um

local onde todas as crianças
possam sonhar à vontade e ali-
mentar suas esperanças do fu-
turo

* O Plano de Auxílio Emer-
gencial às Escolas de Brasilei-
ros prestou atenção na redu-
ção de mensalidade realizada
por estas escolas aos filhos de
estrangeiros desempregados e
ofereceu um auxílio monetário
fixo (2/3 da diferença) utilizan-
do o subsídio de restauração
dos municípios.

*Yoshimi Kojima é professora da
Universidade de Shukutoku de
Aichi. Obteve o doutorado na fa-
culdade de pós-graduação da Uni-
versidade de Osaka (doutora em
Ciências Humanas). Nascida na
cidade de Kusaka, na província de
Saitama. Depois de ser professora
de Escola Fundamental e funcio-
nária de ONG, mudou-se para a ci-
dade de Kani, na província de Gifu,
para realizar sua pesquisa. Graças
à pesquisa que mostrou pela pri-
meira vez a situação escolar de to-
dos os estrangeiros no Japão, ela
foi escolhida a primeira coordena-
dora de estudantes estrangeiros
infantis da Comissão Educacional
de Kani. As diversas experiências
realizadas na cidade de Kani atra-
em pesquisadores do país inteiro
e são consideradas modelo para a
garantia de educação dos estran-
geiros. Mantém a atividade atual
desde abril de 2007. Membro do
Comitê Diretivo da organização
sem fins lucrativos Associação de
Intercâmbio Internacional de Kani
e é presidente da Comissão Multi-
cultural da cidade de Komaki, pro-
víncia de Aichi.

DEBATES

Educação não-obrigatória às crianças estrangeiras
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CIDADES/MARINGÁ

1º Festival Tibiko reúne mais de 20
mil crianças no Parque do Japão Estou na minha sala de tra-

balho, na DPZ Propaganda, e
da sala ao lado ouço quase to-
dos os dias o Frê Zaragoza
falando japonês. Estranho.
Estranhíssimo. O cara nasceu
e foi alfabetizado na França,
assina Zaragoza e fala espa-
nhol, veio para o Brasil e tem
um português perfeito. Inglês?
Claro que ele fala, e agora, de
uns dois anos para cá, resol-
veu aprender japonês. Pior, ele
quer ler e escrever. E pelo
material de apoio que vejo em
sua mesa, tenho certeza de que
ele está conseguindo as duas
coisas. Daí me lembrei de meu
amigo Jo Tatsumi, desembar-
gador, homem que devotou a
vida às leis e paralelamente
jogava futebol de forma bas-
tante razoável. O Dr. Jo se
aposentou das lides jurídicas,
mas está longe de pendurar as
chuteiras.

O link entre os dois perso-
nagens está no fato de Tatsumi
passar a se dedicar em tempo
integral à Aliança Cultural Bra-
sil Japão. Quem pensa que se
trata de um lugar cheio de ja-
poneses, pode ir mudando o
conceito. Para começar, a en-
tidade foi criada pelo príncipe
dos poetas, o brasileiríssimo
Guilherme de Almeida, em no-
vembro de 1956. Ele viveu de
1890 a 1969 e fez parte da
Semana de Arte Moderna de
1922. Guilherme de Almeida
entendia, naquele tempo, que
havia muita discriminação con-
tra os japoneses no Brasil no
pós-guerra, pelo fato de o Ja-
pão ter-se alinhado à Alema-
nha de Hitler na Segunda Guer-
ra Mundial. Para ele, era pre-
ciso fazer alguma coisa para
resgatar a importância nipôni-
ca no Brasil. Ademais, o poe-
ta era um apaixonado pelos
Haikais, uma forma poética de
origem japonesa que valoriza
a concisão e a objetividade.

Guilherme de Almeida foi
o primeiro presidente da Ali-
ança Cultural Brasil-Japão. O
objetivo principal da entidade
era desenvolver o intercâmbio
cultural entre o Brasil e o Ja-
pão. Pois bem, a entidade, que
não tem fins lucrativos, até por
isso tem minha admiração, tem
como missão incrementar e
aprofundar esse intercâmbio,
com o estudo da língua e cul-
tura japonesas. Um dos seus
alvos é diminuir a distância que
separa os dois países, por meio
de uma ampla divulgação da
cultura japonesa entre os bra-
sileiros. É um trabalho que num
mundo globalizado parece sim-
ples, mas exige acima de tudo
professores que falem bem
tanto o português quanto o ja-
ponês. Por isso eles dão aulas
nos dois sentidos. É uma es-
pécie de ferramenta a serviço
da globalização e encontra em
gente como Jo Tatsumi dedi-
cação de tempo e trabalho em
prol dessa nobre causa. Como
ele tem mais um monte de gen-

te, entre eles o empresário
Anselmo Nakatani e o ex-go-
vernador Claudio Lembo.

Jo Tatsumi gosta de falar
da área de ensino, da excelen-
te infra-estrutura que permite
aos professores se aperfeiço-
arem e realizarem com efici-
ência seus trabalhos e aos alu-
nos estudarem num ambiente
que facilita o aprendizado.
Como apoio aos cursos que
oferece, a associação, que
como já disse não tem fins lu-
crativos, dá bolsas de estudo e
meios de acesso às informa-
ções do Japão, como bibliote-
ca, videoteca e homepage. Por
lá certamente passaram, ou
deveriam ter passado, alguns
milhares de dekasseguis.

Na Biblioteca João Hideo
Matsumoto, estão à disposição
um acervo de 18 mil livros e
seis mil periódicos, em vários
idiomas, principalmente portu-
guês e japonês. O objetivo é
estimular e complementar os
estudos em classe. Além do
ensino de língua japonesa e
português para estrangeiros, a
Associação ensina origami,
ikebana, kirigami, pintura, sumi-
e, washi, wrapping e cerâmi-
ca, faz cursos, palestras, semi-
nários, atividades artísticas e
literárias, publicações ligadas à
história, teatro, literatura, assim
como trabalhos desenvolvidos
por brasileiros, nas áreas de
pesquisa e literatura, como o
haikai, estilo que encantou
Guilherme de Almeida.

Mas, vão me perguntar os
que acompanham minha colu-
na: porque o Eleno tá escre-
vendo sobre esse assunto?
Primeiro, porque como disse
no começo, sou admirador das
coisas do Japão, depois, por-
que acho um exemplo alguém
como Tatsumi, que mesmo de-
pois de aposentado busca ser-
vir determinadas causas em
prol de uma causa. Acho que
faz muito tempo que só o in-
glês deixou de ser suficiente.
Tem gente aprendendo até
mandarim. Pior que isso é que
não vejo nos veículos matérias
que retratem essa importância,
nem sequer divulguem a reali-
zação desses cursos e dessas
iniciativas. Isso poderia ajudar
muito o País, poderia formar
gente de melhor qualidade.

Também porque acho que
ainda dá tempo de fazer os
brasileiros se juntarem aos cer-
ca de três milhões de estudan-
tes de língua japonesa fora do
Japão.

*Eleno Mendonça é jornalista
(www.megabrasil.com). Foi editor
de Economia, secretário de Reda-
ção e Editor-chefe do jornal O
Estado de S.Paulo; chefiou a su-
cursal do Jornal do Brasil em São
Paulo; foi coordenador de Econo-
mia em O Globo, além de repórter
na Folha de S. Paulo e DCI. Atual-
mente escreve colunas e atua
como consultor em comunicação
na área empresarial.

LÍNGUA JAPONESA

Nunca é demais, nem tarde,
para aprender

Mais de 20 mil crian-
ças participaram do
1º Festival Tibiko, or-

ganizado pela Prefeitura de
Maringá para comemorar o Dia
das Crianças e marcar a inau-
guração do ginásio de esportes
do Parque do Japão. Durante
quatro dias foram oferecidas
atividades culturais, esportivas e
recreativas para a comunidade
na área externa do ginásio do
Parque do Japão, decorada com
a temática oriental.

O festival foi realizado pela
Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico em parceria
com as secretarias de Cultura
e de Esportes, com recursos
do Ministério do Turismo. A
Acema foi parceira na deco-
ração do local.

Além das atividades recre-
ativas tradicionais, como xa-
drez, mini basquete, ping-pong,
tirolesa, cama-elástica, corrida
de saco, telefone sem fio, siga
ao mestre, bexiga pé e escra-
vos de jó, também foram rea-
lizadas oficinas de nurie, ori-
gami, undokai e apresentações
de taiko.

Segundo a gerente de Tu-
rismo, Rosângela Danielides, a
intenção foi aproveitar a inau-
guração do ginásio para ofe-
recer atividades recreativas
com a temática oriental em
comemoração ao Dia das Cri-
anças. “Além de brincar e se
divertir, as crianças tiveram a
oportunidade de conhecer
mais sobre a cultura japone-
sa”, explica.

A programação também in-
cluiu atividades culturais, com
apresentações do Circo Teatro
Peripécias Circenses, Teatro de
Bonecos  Fanto Kids, grupo
Arte e Capoeira, teatro Rosa
dos Ventos e grupo de street
dance Almas de Rua.

A secretária de Cultura, Flor
Duarte, explica que os grupos
foram cuidadosamente escolhi-
dos para que as crianças pu-
dessem ter acesso a dança, te-
atro e música. “Oferecemos
diferentes atividades culturais
que atraíram grande público,
desde os mais novos até os pais,
que se divertiram e aprenderam
um pouco mais com o acesso à
cultura”, conclui.

Atividades no Parque tiveram como temática a cultura japonesa
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Programação incluiu também show de taikô: aprender brincando

O prefeito de Jaboticabal,
José Carlos Hori, entregou no
último dia 30, na Câmara Mu-
nicipal, o Projeto de Lei Orça-
mentária Anual (LOA) que
prevê o orçamento de R$ 183
milhões para 2010, valor 12%
maior que os R$ 162 milhões
registrados em 2009. Os recur-
sos financeiros serão destina-
dos ao custeio geral e investi-
mentos do município.

De acordo com o secretá-
rio da Fazenda, Julio Cesar de
Jorge, o valor foi baseado na
expansão econômica de Jabo-
ticabal, que gera maiores re-
ceitas tributárias; na elevação
dos valores transferidos pelo
Estado e União e em novos re-
cursos de capital obtidos atra-
vés de convênios federais e es-
taduais, além da atualização
monetária.

Os valores incluem os or-
çamentos da Prefeitura Mu-
nicipal de Jaboticabal, de R$
139 milhões; da Câmara Mu-
nicipal, de R$ 5,6 milhões; do
Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Jaboticabal
(SAAEJ), de R$ 12,8 mi-
lhões; do Serviço de Previ-
dência, Saúde e Assistência
Social (SEPREM), de R$ 22
milhões; e do Pronto Atendi-
mento Municipal de Jabotica-
bal, de R$ 3,5 milhões.

Despesas Fixas – Dos R$
139 milhões da Prefeitura
Municipal em 2010, R$ 15,7
milhões (11%) foram destina-

dos para investimentos diretos,
como obras e instalações,
equipamentos e material per-
manente e aquisição de imó-
veis, informou o secretário de
Planejamento, Dé Berchielli.

A verba da Secretaria de
Obras e Serviços Públicos, no
ano que vem, será de R$ 28
milhões. Já os recursos previs-
tos para a Secretaria da Saú-
de passaram de R$ 25 milhões,
em 2009, para R$ 31 milhões,
em 2010, um aumento de 24%.
O Pronto Atendimento recebe-
rá verbas de R$ 3,5 milhões no
próximo ano.

A Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer terá
verba de R$ 37 milhões, já pre-
visto o aumento de 16,9% dos
recursos recebidos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimen-
to da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais
da Educação (FUNDEB). Em
2009 o valor foi de R$ 12,4 mi-
lhões e, em 2010, será de R$
14,5 milhões.

Os recursos destinados à
compra de materiais para dis-
tribuição gratuita, como medi-
camentos e merenda, já inclu-
ídos nas verbas das respecti-
vas secretarias, somam R$ 3,7
milhões para 2010.

As despesas com pessoal
cresceram 28,57%, passando
de R$ 42 para R$ 54 milhões,
principalmente com o impacto
da implantação do Plano de
Cargos, Carreiras e Venci-
mentos.

CIDADES/JABOTICABAL

Jaboticabal terá orçamento de
R$ 183 milhões para 2010

CIDADES/LONDRINA

Prefeito faz balanço positivo de viagem ao Japão e devolve
R$ 906,74 ao município; Kentaro assume presidência do Idel

O prefeito de Londrina
(PR), Barbosa Neto, fez um
balanço da 37ª missão econô-
mica do Estado do Paraná ao
Japão, onde participou em
companhia do ex-secretário
municipal de Gestão Pública,
Kentaro Takahara – que as-
sumiu esta semana o Instituto
de Desenvolvimento –, no pe-
ríodo de 25 de setembro a 3
de outubro. A avaliação foi fei-
ta no último dia 8 durante en-
trevista coletiva, em seu Gabi-
nete.

O prefeito aproveitou a oca-
sião para devolver aos cofres do
município a quantia de R$
906,74 referentes ao reembolso
do adiantamento das diárias re-
cebidas por ele. No total, a via-
gem ao Japão custou para a

Marco Cito, Barbosa Neto e o novo presidente do Idel, Kentaro

DIVULGAÇÃO

cooperação técnica, no valor
de 160 mil dólares. A previsão
é de aprovação em dezembro
deste ano.

Outra ação positiva foi à
entrega pelo prefeito Barbosa
Neto ao secretário de Educa-
ção de Nishinomiya, Akiharu
Manabe, de vários projetos da
área educacional, que poderão
ser desenvolvidos em parceria,
preparada pela Secretária de
Educação de Londrina, Vera
Hilst. Ainda foram entregues
para conhecimento e análise
do departamento de relações
internacionais de Nishinomiya,
para aprovação e posterior
encaminhamento aos setores
competentes, diversos projetos
elaborados pelas secretarias
municipais de Londrina.

Prefeitura de Londrina, R$
9.150,24, entre passagens aére-
as, locomoção terrestre, seguro,
diária de hotel e alimentação.

EcoMetrópole – Entre os
destaques da viagem, anunci-

ados pelo diretor do Codel,
Kentaro Takahara, foram en-
caminhados à agência de fo-
mento Jica, o projeto
EcoMetrópole, de limpeza das
águas dos rios da região de
Londrina, mediante acordo de

SUDOESTE

Uces realiza seletiva para o
16º Paulistão em 2010

Da esquerda para direita: Kaneko, Kiyoko e Fernando

A Uces (União Cultural e
Esportiva Sudoeste) realizou
no dia 4 de outubro, na sede
da Associação Cultural e Es-
portiva Vargem Grande Pau-
lista, o Concurso de Karaokê
Seletivo para o 16º Concurso
de Karaokê do Estado de São
Paulo,o Paulistão, que será re-
alizado em fevereiro de 2010,
no Nippon Country Club, em
Arujá.. Nessa seletiva, foram
classificados 40 cantores da
equipe Sudoeste para o Pau-
listão.

Participaram 156 candida-
tos das seguintes cidades:
Avaré, Capão Bonito, Caucaia,
Ibiúna, Mairinque, Piedade,
Pilar do Sul, Registro, Soroca-
ba, Vargem Grande Paulista.
De Registro participaram 11
pessoas e três conseguiram se
classificar: Kuniei Kaneko,
campeão da categoria Vetera-
no C-2 (66 a 70 anos); Kiyoko
Koizumi, 3º lugar da Veterano
C-2 (66 a 70 anos) e Fernan-
do Hikita, 2º lugar da catego-
ria Juvenil (14 a 17 anos).

KUNIEI KANEKO

A prefeitura de Registro, Sandra Kennedy saudou os idosos no
16º Keirokai de Registro

CIDADES/REGISTRO

16º Keirokai homenageia mais
de 100 idosos em Registro

A Associação Cultural
Nipo-Brasileira de Registro
(Bunkyo) realizou no dia 4 de
outubro, em sua sede, o 16º
Keirokai de Registro. Para o
evento, foram convidados 180
idosos acima de 75 anos de
idade e participaram 102 pes-
soas. A cerimônia contou com

a presença da prefeita Sandra
Kennedy Vianna, além de re-
presentantes da comunidade
nikkei. Fusaji Okamoto, de 92
anos, discursou em nome dos
convidados. O corte do bolo foi
feito por Tosuke Sassaki, de 95
anos, e Mitsuko Miyamoto, de
94, os mais idosos da festa.

KUNIEI KANEKO
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EXPOSIÇÃO

3ª Grande Exposição de Arte
Bunkyo tem início no dia 24/10

Aesperada 3ª Grande
Exposição de Arte
Bunkyo - 2009 estará

aberta ao público entre os dias
24 de outubro e 8 de novem-
bro, na Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social (Bunkyo). Duran-
te o evento, os visitantes po-
derão adquirir o catálogo da
exposição, que traz o detalha-
mento das 297 obras selecio-
nadas pela Comissão de Artes
neste ano e, também, as infor-
mações sobre os artistas.

A exposição tem entrada
franca e o valor do catálogo
ainda não foi divulgado. No dia
23 de outubro, os premiados
de 2009 participarão de uma
cerimônia reservada a convi-
dados para a entrega dos prê-
mios. Além disso, cada artista
também receberá um exemplar
do catálogo.

3ª GRANDE EXPOSIÇÃO DE
ARTE BUNKYO - 2009
QUANDO: DE 24 DE OUTUBRO A 8 DE

NOVEMBRO. DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,
DAS 12H ÀS 18H. SÁBADOS E DOMINGOS,
DAS 10H ÀS 18H. ÚLTIMO DIA, 8 DE

Exposição reunirá cerca de 300 obras selecionadas pela Comissão de Artes Plásticas do Bunkyo

DIVULGAÇÃO

Confira a turnê brasileira da
cantora Mitsuko Hori. (Leia
mais na pág 12).

SÃO PAULO
Dia 17/10, às 14h, no Santos
Kosei Home, no litoral (restrito)
Dia 18/10, às 11h, no 16ª Fest
Comix, em São Paulo
Local: Centro de Eventos São
Luís - Colégio São Luís
Rua Luís Coelho, 323 - Estação
Consolação do Metrô
http://festcomix.blogspot.com

MANAUS
Dia 20/10 das 9h-10h30
Visita a escola Profa. Josephina
de Mello e colégio Palas Atena
(restrito)
Show às 19h
Local: Associação Pan Amazônia
Nipo-Brasileira (APANB)
Travessa 14 de abril, 1.128 - São
Brás
Tel: (92) 3229-4435
www.apanb.org.br
Informações: Tel: (92) 3232-2000
(Consulado Geral do Japão em
Manaus)

BELÉM
Dia 24/10
Local: Faculdade Ipiranga (audi-
tório)
Av. Alm. Barroso, 777 - São Brás
Tel (91) 3344-0777
www.faculdadeipiranga.com.br
Informações: Tel: (91) 3249-3344
(Consulado Geral do Japão em
Belém)
Dia 25/10, às 10h
Local: Escola Fundamental (res-
trito)

ÁSIA

Um Breve Olhar sobre a
República da China (Taiwan)

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

– PARTE VI –

Economia

Os sólidos alicerces econô-
micos de Taiwan fizeram com
que o país saísse relativamen-
te ileso dos efeitos adversos da
confusão financeira asiática no
fim dos anos 90. Entretanto, a
economia da ilha, voltada para
exportações, a deixou suscetí-
vel a redução econômica re-
sultante da atual crise financei-
ra global. A taxa real do cres-
cimento do PIB em 2008 foi
revisada para baixo para
0,12%. Não obstante, segun-
do a Organização Mundial do
Comércio, Taiwan foi o 18º
maior exportador e importador
mundial de bens em 2008. Ele
também apresentou a quarta
maior reserva externa no mun-
do no final daquele ano.

Pesquisas oficiais anuais
das economias do mundo – in-
cluindo aquelas realizadas pelo
Fórum Econômico Mundial,
Business Environment Risk
Intelligence, Instituto Interna-
cional para o Desenvolvimen-
to Gerencial (IMD) e a
Economist Intelligence Unit –
tem consistentemente classifi-
cado Taiwan entre as princi-
pais nações do mundo com
respeito ao potencial para cres-
cimento econômico de longo
prazo e desenvolvimento tec-
nológico. Os resultados da pes-
quisa para 2008-2009 não são
exceções.

Pequenas e médias empre-
sas, responsáveis por quase
98% de todas as empresas em
Taiwan, desempenham um
papel fundamental na econo-
mia da nação. A sua eficiên-
cia na utilização de ativos, for-
te capacidade de inovação e
aumento de gastos em Pesqui-
sa & Desenvolvimento tem
facilitado um crescimento mais
rápido do que grandes empre-
sas tanto em capital quanto em
produtividade de mão-de-obra
nos últimos anos. O seu de-
sempenho notável as colocou
em quarto lugar no mundo e
segundo lugar na Ásia em
competitividade mundial em
uma pesquisa do IMD em
2008.

Como nos anos anteriores,
a indústria de informação e ele-
trônica continuou com bom
desempenho, registrando um
aumento ano a ano de 6,82%
em volume de produção, ape-
sar de um declínio de 1,56%
no índice de produção de ma-
nufatura. A maior parte das
receitas de tecnologia de pon-
ta foi gerada por empresas si-
tuadas no Parque de Ciências
de Hsinchu, Parque de Ciên-
cias do Sul de Taiwan e Par-
que de Ciências Central de
Taiwan. Segundo o Conselho
Nacional de Ciências, as recei-
tas combinadas destes três
parques chegaram a US$ 59
bilhões em 2008.

O Parque de Ciências de
Hsinchu, com 70% de suas
receitas oriundas da indústria
de circuitos integrados (CI),
ajudou Taiwan a manter a sua
posição de domínio no merca-
do mundial de CI. Em 2008,
Taiwan manteve uma posição
de 64% do mercado global no
setor de manufatura de chips
de circuito integrado – uma
indústria pioneira aqui – como
também 47% do mercado de
embalagens de CI e 65% do
mercado de testes de CI. Com
18 fundições de unidades de
fabricação de semicondutores
de 12 polegadas, atualmente
em operação, e mais seis em
construção, os fabricantes de
chips de Taiwan estão solida-
mente posicionados para man-
ter a liderança na manufatura
de contratos nos anos vindou-
ros.

O governo da República da

China tem agido rapidamente
para estimular a demanda do-
méstica como meio de susten-
tar o momento de crescimen-
to econômico até que as pers-
pectivas de recuperação da
economia global se tornem
mais claras. Foi lançado um
pacote de estímulo de quatro
anos de NT$ 500 bilhões (US$
15,86 bilhões). Ele incorpora
parte dos “12 Projetos i-Tai-
wan”, cobrindo transporte, in-
dústria e conservação ambien-
tal, que constituíram um gran-
de ponto na plataforma de
campanha do presidente Ma
Ying-jeou. Cerca de 10% do
orçamento será alocado para
o desenvolvimento de energia
verde, uma alta prioridade na
agenda do governo, objetivan-
do estimular investimentos e
reduzir as emissões de carbo-
no de Taiwan.

Perfil econômico
de 2008

PIB (nominal): US$
391,278 bilhões

PIB per capita (nominal):
US$ 17.083

PIB per capita (PPP cal-
culado pelo FMI): US$
30.881

Serviços: ocupa 73,17%
do PIB. Os principais atores
deste setor incluem os opera-
dores de atacado e varejo
(19,23% do PIB), serviços fi-
nanceiros e seguros (10,02%),
empresas imobiliárias e de
leasing (8,59%), e prestadores
de serviços de transporte, ar-
mazenamento e comunicações
(5,85%)

Manufatura: representa
21,85% do PIB. Os bens ma-
nufaturados mais importantes
incluem chips de circuitos in-
tegrados, telas de cristal líqui-
do (LCD), outros semicondu-
tores e componentes eletrôni-
cos, instrumentos de precisão,
máquinas elétricas, aparelhos
mecânicos e elétricos, têxteis,
plásticos e outros produtos
petroquímicos, assim como fer-
ro e aço.

Agricultura e outros se-
tores (tais como constru-
ção, mineração e gás): res-
pondem por 4,98% do PIB

Perfil do Comércio e
Investimentos de 2008

Volume do Comércio Bi-
lateral: US$ 496,08 bilhões

Exportações: US$ 255,63
bilhões

Importações: US$ 240,45
bilhões

Balança Comercial: Su-
perávit de US$ 15,18 bilhões

Principais Mercados de
Exportação: China continen-
tal (incluindo Hong Kong)
39,0%, ASEAN - 6*15,0%
(Cingapura 4,6%), Estados
Unidos 12,0%, União Européia
11,0% (Alemanha 2,2%), Ja-
pão 6,9% e Coréia do Sul 3,4%

Principais Fontes de Im-
portações: Japão 19,3%, Chi-
na (incluindo Hong Kong
13,7%), Estados Unidos
10,9%, União Européia 8,2%
(Alemanha 3,1%), Arábia Sau-
dita 6,3% e Coréia do Sul 5,5%

Reservas Externas: US$
317,56 bilhões (junho de 2009)

Investimento Interno
Registrado: US$ 8,23 bilhões

Investimento Externo
Registrado: US$ 15,16 bi-
lhões (destinados a China con-
tinental: US$ 10,69 bilhões)

*ASEAN-6: Seis dos dez
estados-membros da Associa-
ção das Nações do Sudeste
Asiático (ASEAN, sigla em
inglês), incluindo Tailândia,
Malásia, Indonésia, Filipinas,
Cingapura e Vietnam

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

NOVEMBRO, DAS 10H ÀS 15H

ONDE: BUNKYO (RUA SÃO JOAQUIM,
381, LIBERDADE -  PRÓXIMO AO METRÔ

SÃO JOAQUIM)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755

A 3º edição do Bazar do Bem acontece nes-
te fim de semana (17 e 18), no Salão do Audi-
tório Grande do Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de Assistência Social).

O Bazar do Bem tem o intuito de arreca-
dar recursos e doações para as entidades as-
sistenciais Ikoi-no-Sono, Kodomo-no-Sono,
Kibo-no-Iê e Yassuragui Home. Serão mais
de 30 expositores, com produtos diferencia-
dos e interessantes. As próximas edições do
Bazar do Bem acontecem nos dias 5 e 6, 19 e
20 de dezembro.

SOLIDARIEDADE

Bazar do Bem acontece neste fim de semana no Bunkyo

BAZAR DO BEM - EDIÇÃO
ESPECIAL CRIANÇAS
QUANDO: DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO

(SÁBADO E DOMINGO). SÁBADO, DAS 12
ÀS 19H30, E DOMINGO, DAS 10 ÀS 18H

ONDE: AUDITÓRIO GRANDE DO BUNKYO

(RUA SÃO JOAQUIM 381, LIBERDADE –
PRÓXIMO AO METRÔ SÃO JOAQUIM)
SITE: WWW.BAZARDOBEM.COM.BR

E-MAIL: CONTATO@BAZARDOBEM.COM.BR

TEL.: (11) 3277-6363 / 9886-3125Bazar do Bem oferece produtos diferenciados

DIVULGAÇÃO

ANIME

Mito do anime, Mitsuko
Horie faz série de
apresentações no País

DIVULGAÇÃO

Micchi Horie canta em SP
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RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS

Apesar do novo quadro político,
Ihoshi crê em cenário favorável

Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

Quando as portas do me-
trô se abriram, o fluxo de pes-
soas que desembarcavam di-
ficultava o ingresso dos de-
mais passageiros. Dei-me
conta de que poderia ficar do
lado de fora. Tinha chovido
naquela manhã. Para piorar,
a impressão é de que havia
muito mais interessados em
utilizar o transporte coletivo.
A respiração junto aos ouvi-
dos estava mais densa, num
ajuntamento de corpos que,
devido a umidade, colavam-
se em simbiose. Incomodava,
claro, mas a circunstância era
demasiadamente embaraço-
sa para ferir as nossas vai-
dades.

Lugar para se sentar esta-
va longe de nossas expectati-
vas. Primeiro eram as mulhe-
res grávidas ou com filhos pe-
quenos. Também os idosos ti-
nham preferência. No entan-
to, naquele momento, os ido-
sos tinham desaparecido. Cin-
co estações tinham passado,
até que uma vaga estava li-
vre, bem na minha frente.
Olhei de um lado, olhei de ou-
tro. Ofereci para uma mulher
jovem, que sorriu timidamen-
te, dizendo que iria descer
logo. Indeciso por alguns mo-
mentos, sentei-me deixando
cair meu o corpo pesado, os
pés encharcados e molhado
até os ossos. Relaxei por ins-
tantes. Passaram alguns mi-
nutos até que me dei conta.
No banco da frente estava o
homem de olhos baixos, usan-
do uma camiseta cinza e os
cabelos tingidos. Levava nas
mãos um jornal de empregos
com as folhas rasgadas.

Procurei disfarçar. Não
olhava para ele, mas imagens
retornaram como numa cena
de cinema. Tinha doze anos
quando aquilo aconteceu.
Numa curva da estrada para
o Rio, a viatura de polícia des-
viou-se e foi parar no arrozal
de papai. Como se tratava de
cultura alagada, o carro ficou
atolado. Da parte mais alta,
pudemos assistir o carro en-
terrando os pneus no barro,
que por um defeito na eletri-
cidade disparou a sirene. Os
dois cachorros que tínhamos
correram ladrando em dire-
ção ao sinistro. Papai tirou o
chapéu e amassou as abas
enquanto mastigava o canto
de um cigarro de palha. Um
caboclo depositou a enxada
no chão e resmungou
“diacho, que se assucedeu?”

Quase transcorreram
quinze minutos ou vinte até
que o grupo de socorro che-
gasse até o ponto do inciden-
te. No carro estavam além do
motorista, o delegado, o car-
cereiro e um preso. Molhan-

Olhos de serpente
do até as canelas, o delegado
tomava a frente afim de re-
solver o impasse. “Sou o de-
legado Hipólito Nascimento”,
anunciou demonstrando auto-
ridade. O carcereiro, que se
chamava Antonio, tinha livra-
do o prisioneiro do pequeno
espaço que ocupava, no qual
viajava agachado. Um par de
algemas colocados no pulso
humilhava aquele. Em ne-
nhum momento levantou os
olhos, como estivesse enver-
gonhado.

Como era tarde, nada
mais tinham o que fazer do
que providenciar o desencalhe
do carro no dia seguinte. Po-
deriam solicitar socorro à de-
legacia do município, mas o
delegado não parecia dispos-
to a incomodá-lo. Passariam
a noite na fazenda do papai.
Depois do jantar o carcerei-
ro levou a comida para o pri-
sioneiro, que era mantido iso-
lado num galpão aos fundos,
que servia de armazém de
mantimentos. Fiquei curioso.
Segui-o sem que ele perce-
besse.

 Por uma fresta vi que o
prisioneiro estava sem as al-
gemas para melhor facilitar o
manuseio da colher. Com a
outra mão segurava o prato.
Não era costume, mas nesta
ocasião mamãe tinha prepa-
rado arroz temperado, feijão
e lingüiça calabresa frita. Do
outro lado estava o carcerei-
ro, sentado com uma arma
posta na cintura. Em momen-
to algum seus olhos desvia-
ram-se do prisioneiro, ainda
que procurasse demonstrar
tranqüilidade. Uma lamparina
colocada nas proximidades
tinha um pavio cuja chama
dançava energicamente.
Quando Trovão, o nosso gato
negro, pisou sobre a palha de
milho o silêncio quebrou-se
num instante e desviou a
atenção do carcereiro. Sua
mão foi para a arma de ma-
neira instintiva. Seu rosto en-
riqueceu-se. O prisioneiro
continuou comendo, sem se
alterar. Tinha sido um mo-
mento crucial, pois a distra-
ção do carcereiro podia ter
lhe custado a vida. O gato
estava do lado oposto ao pri-
sioneiro.

Quando o carcereiro re-
tomou a sua posição inicial,
percebeu o erro. Alguns se-
gundos mais, o prisioneiro
poderia ter acertado sua ca-
beça com as varas verdes,
colocadas para secar. Não foi
desta vez. Suspirou fundo o
seu alívio. Pela primeira vez,
o prisioneiro revelava seus
olhos, não mais caídos, pro-
fundos e negros, como os de
uma serpente.

chicohanda@yahoo.com.br

*TIEKO FUJIYE

Com a crise global que atin-
giu também o Japão nossa es-
cola foi contemplada com al-
gumas matrículas de alunos
cujos pais retornaram ao Bra-
sil. Tendo em vista a forma
como retornaram, de forma
imprevista e sem planejamen-
to financeiro, muitas dessas
famílias acabaram procurando
vagas aos seus filhos em es-
colas públicas, como a nossa.

Muitas escolas que rece-
bem esses alunos não estão
preparadas para recebê-los,
mesmo porque não contam
com professores que conhe-
cem a língua japonesa, o que
poderia facilitar na integração
desses alunos na escola. Após
a crise recebemos três alunos,
o problema maior é com a
adaptação à língua, não sabem
o significado das palavras, por
isso ficam isolados quando
chegam às escolas. No caso
da nossa escola esses alunos
participam do Projeto Kaeru
SEESP/Isec, que encaminha
uma psicóloga para acompa-
nhamento desses alunos.

Um deles contou que retor-

naram ao país, mas com a pro-
messa do pai de que não mais
voltariam ao Japão nessa con-
dição de dekassegui. E o pai
desse aluno relatou, com muita
tristeza e um misto de revolta,
sobre as humilhações que tive-
ram de passar para voltarem ao
Brasil tendo de prometer ao
governo japonês que não mais
voltariam àquele país, o que,
aliás, considerava uma injusti-
ça já que, segundo ele, o Brasil,
ao contrário, um país acolhedor,
sempre recebeu bem os imi-
grantes de várias etnias.

Mas o caso de um outro
desses alunos, matriculados
em nossa escola, merece aten-
ção. Tinha dez anos de idade,
quando retornou ao país, em
junho, com os pais e uma irmã.
Como tinha seis anos quando
foi ao Japão, foi alfabetizado,
naquele país, em uma escola
pública japonesa restando-lhe,
apenas, fazer uso da língua ja-
ponesa em casa, com os fami-
liares. Por isso, hoje, o aluno
ainda apresenta dificuldades de
compreensão, interpretação e
redação na língua pátria, o que
vem a comprometer, como
conseqüência, o rendimento

em outras disciplinas, apresen-
tando dificuldades na resolução
de problemas em matemática
e a compreensão de textos em
disciplinas como história e ge-
ografia.

A maior dificuldade é o sen-
tido das palavras. Como se não
bastasse, pouco tempo após a
matrícula em nossa escola, os
pais resolveram transferi-lo
para outra em busca de uma
que considerava ser semelhante
a que ele freqüentou no Japão,
principalmente na questão dis-
ciplinar. Mas, em poucos dias,
o aluno acabou não suportando
a discriminação sofrida nessa
segunda escola e retornou à
nossa, onde logicamente tam-
bém teve problemas de adap-
tação, mas bem menores se
comparado à outra escola.

O aluno comenta ainda que
o seu maior medo é o de não
mais poder  rever os amigos e
parentes que deixou no Japão,
o que faz com que ele procure
não se relacionar muito com os
demais colegas para não ter
que sentir nova perda. Assim
também acontece com a mai-
oria dos alunos que tem che-
gado às nossas escolas, viven-

do dispersos, confusos e com
falta de confiança nas pesso-
as que o cercam.

Isso acaba fazendo com
que se distanciem dos profes-
sores e de seus próprios cole-
gas do momento. Por parte dos
educadores há que se ter um
envolvimento muito grande a
fim de que esses alunos consi-
gam superar as dificuldades,
tanto no relacionamento quanto
na aprendizagem.

Os problemas de relaciona-
mento temos tentado superá-
los por meio de muito diálogo
diretamente com os próprios
alunos e seus pais. Quanto à
aprendizagem, criamos uma
condição de situação mútua, o
que nos dá uma expectativa
muito grande em relação a es-
ses alunos até porque também
trazem uma experiência diver-
sa da nossa cultura.

*Tieko Fujiye é diretora da EE
Anna Pontes de Toledo Natali
(SEESP). Começou a trabalhar
como professora em 1990 e ingres-
sou como diretora de Escola Efe-
tiva em 2002. É diretora da EE Profª
Anna Pontes de Toledo Natali
desde julho de 2002

DEBATE

Os meus alunos, filhos de dekasseguis!

DIA DAS CRIANÇAS

William Woo participa de
evento em Heliópolis

A comunidade do Heliópo-
lis (Zona Sul de São Paulo) co-
memorou dia das crianças com
a Festa do Dia das Crianças
promovida pela União de Nú-
cleos Associações e Socieda-
des dos Moradores de Helió-
polis e São Clímaco (Unas).
Foram entregues mais de 18
mil brinquedos. Na solenidade

estiveram presentes Mônica
Serra presidente do Fundo de
Solidariedade e Desenvolvi-
mento Social e Cultural do Es-
tado de São Paulo (Fussesp),
deputado federal William Woo
(PPS-SP) e o subprefeito do
Ipiranga, Milton Roberto
Persoli todos estes cooperam
para a realização da festa.

Buiu (vice-presidente da Unas), deputado William Woo e Milton
Persoli (subprefeito do Ipiranga) e lideranças da comunidade

DIVULGAÇÃO

Opresidente do Grupo
Parlamentar Brasil-
Japão, deputado fede-

ral Walter Ihoshi (DEM/SP),
foi recebido, nesta terça-feira
(13/10), pelo corpo diplomáti-
co da Embaixada Brasileira
em Tóquio, dentre eles, o mi-
nistro-conselheiro José Anto-
nio Gomes Piras, o ministro-
conselheiro Octávio Henrique
Dias Côrtes, e o secretário
Denis Ishikawa dos Santos.
Eles se reuniram para discutir
assuntos referentes às rela-
ções bilaterais entre os dois
países e a situação dos brasi-
leiros residentes naquele país,
os chamados dekasseguis.
Ihoshi está em missão oficial
desde o dia 12, e retorna ao
Brasil no dia 18.

Segundo Ihoshi, apesar do
novo quadro político japonês,
as perspectivas são boas. Des-
de que assumiu o governo
como primeiro-ministro do Ja-
pão, Yukio Hatoyama tem de-
monstrado interesse e conside-
ração pelo Brasil. “Um exem-
plo disso é que o único embai-
xador recebido por ele até ago-
ra foi o brasileiro. Isso é um
bom sinal”, disse o deputado.
A expectativa da Embaixada
é que os interesses do Japão
em relação ao Brasil sejam
mantidos no mesmo nível do
governo anterior.

O deputado também conta
que o novo governo tem redu-
zido o orçamento para as obras
em cerca de 2,5 trilhões de ie-
nes para investir na área soci-
al. A idéia é aplicar mais re-
cursos na educação e na
seguridade. No caso da edu-
cação, Hatoyama pretende
oferecer ensino médio gratui-
to pela rede pública e, se isso

DIVULGAÇÃO

O deputado Walter Ihoshi, que foi recebido pelo corpo diplomático da Embaixada Brasileira em Tóquio

vier a acontecer, muitos brasi-
leiros poderão ser beneficia-
dos.

Quanto aos dekasseguis, o
quadro tem andado mais tran-
qüilo com a retomada gradual
da economia. Mesmo assim, a
estimativa é que mais brasilei-
ros retornem até dezembro,
somando cerca de 50 mil des-
de o início da crise. Desses,
aproximadamente 3 mil utiliza-
ram a passagem oferecida pelo
governo japonês.

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

Neste primeiro dia de ativi-
dades, o deputado Ihoshi tam-
bém visitou o secretário-geral
da Liga Parlamentar Japão
Brasil, deputado Osamu Fuji-
mura. Eleito pela sexta vez,
Fujimura será a principal pon-
te com o governo nas relações
Brasil-Japão.

Na quarta-feira (15/10), o
deputado federal Walter Ihoshi
participou da cerimônia de
abertura da 50ª Convenção
Internacional de Nikkeis, onde
representa o Parlamento Bra-
sileiro. O evento, que tem
como objetivo discutir o futuro
da comunidade japonesa em
todo o mundo, contou com a
presença do imperador Akihito
e da imperatriz Michiko, e de-
zenas de outras autoridades,
como deputados e secretários
de diversos ministérios.

Durante a solenidade, o

deputado Ihoshi se encontrou
com o vice-presidente da Câ-
mara dos Representantes,
com os deputados Seishiro Eto
e Shinji Inoue, com o secretá-
rio de Estado do Ministério de
Negócios Estrangeiros, depu-
tado Koichi Takemasa, e com
o coordenador sênior do Mi-
nistério de Negócios Estran-
geiros da Divisão de Comuni-
dade Estrangeiras, Toshio
Ikeda.

Na quinta, o deputado Wal-
ter Ihoshi proferiu dois discur-
sos na Convenção: um sobre
a importância do Japão para as
comunidades nikkeis e outro a
respeito do futuro dos dekas-
seguis. Hoje, a palavra ficou
com o presidente da Socieda-
de Brasileira de Cultura Japo-
nesa, Kihatiro Kita, que sau-
dou todos os participantes em
nome do Brasil, Peru e Palau.
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PASSEIO

Hotel Fazenda Monte das Oliveiras realiza Festival
Nipo-Luso-Brasileiro com Joe Hirata e banda

Como parte das come-
morações do quarto ano
de atividades o Hotel

Fazenda e Restaurante Resort
Monte das Oliveiras localiza-
do na Estância turística de
Joanópolis (94 quilômetros da
capital paulista), promove nos
dias 23 a 25 de outubro, o Fes-
tival Nipo – Luso Brasileiro. A
atração principal será a apre-
sentação do cantor Joe Hirata
e banda que animará o evento
no dia 25 às 13h durante um
almoço dançante com pratos
da culinária japonesa e
bacalhoada típica portuguesa.
Ao mesmo tempo também es-
tão programados um torneio de
pesca, concurso de karaokê, a
inauguração de cinco campos
de gateball, e outros.

De acordo com o consultor
Edson Katayama a idéia de
realizar o festival foi do pro-
prietário do hotel, Adriano
Jerônimo, devido o carinho e
parceria com os nipo-brasilei-
ros da Vila Carrão, a sua dis-
ciplina e honestidade. “A pro-
posta é repetir o evento todos
os anos. Este ano a previsão é
que cerca de 300 pessoas
prestigiem o show de Joe Hi-
rata”, avalia. O show do can-
tor nikkei será realizado em um
salão com capacidade para
300 pessoas, mesmo local onde
outros artistas consagrados já
se apresentaram como
Chitãozinho e Xororó, Leonar-
do, Roberto Leal e Agnaldo
Rayol.

O consultor sugere que os
interessados em participar do
almoço no domingo podem
chegar mais cedo para conhe-

campo de futebol society, lago
para pesca, salão de jogos,
american bar, duas piscinas
climatizadas e outra coberta
aquecida, adega com uma car-
ta de vinhos com mais de 170
rótulos de 11 países, fitness
center. Além de playground
ecológico, espaço kids, sala de
TV e lareira, sala de carteado,
videokê, sala de massagem,
fazendinha com animais, pô-
neis, pomar, horta, viveiro, etc.

O que não falta é lazer com
uma equipe de recreacionistas
para crianças e adultos. Vári-
as são as opções de passeios
como trenzinho, pedalinhos,
passeios a cavalo, de charrete,
e de lancha pela represa
Jaguari que liga Joanópolis a
Atibaia. Para os adeptos do
turismo de aventura o hotel
possui tirolesa, parede de es-
calada, rapell e arvorismo,
monitorado por profissionais
especializados, equipados e
com segurança.

FESTIVAL NIPO – LUSO
BRASILEIRO
QUANDO: DE 23 A 25 DE OUTUBRO

ALMOÇO DANÇANTE JOE HIRATA

QUANDO: DIA 25 DE OUTUBRO

HORÁRIO: A PARTIR DAS 12H

ONDE: ESTRADA ENTRE SERRAS E ÁGUAS,
KM 8 – JOANÓPOLIS – SÃO PAULO

CONVITES: ALMOÇO DANÇANTE R$
80,00
INFORMAÇÕES:
(11) 4598-4000 / 4598-2039
CENTRAL DE RESERVAS EM SÃO PAULO

TELEFONE: (11) 2941-6364/9619-
2605
ACEITA CARTÕES VISA / MASTER CARD

EDSON@HOTELMONTEDASOLIVEIRAS.COM.BR

WWW.HOTELMONTEDASOLIVEIRAS.COM.BR

cer pontos turísticos da região
como a Cachoeira dos Pedros,
a segunda maior em queda
d´água de São Paulo com 154
metros, iluminada em algumas
ocasiões e a 30 quilômetros do
hotel instalado na Serra da
Mantiqueira.

Atualmente o hotel possui

87 chalés (comportam de duas
a 12 pessoas) e três sítios re-
sidenciais ideais para grupos
de 6 a 15 pessoas, com pisci-
na e churrasqueira, e restau-
rante para 1200 pessoas, mas
Edson Katayama informa que
o local está sempre em expan-
são e recebendo investimentos
constantes. A previsão é que
até o final do ano a quantidade
chalés atinja 100 chalés com
300 unidades, entre bangalôs
e sítios. “No início de 2010 se-
rão iniciadas as obras de cons-
trução de um auditório com
capacidade para 1000 pesso-
as e salas menores de eventos
corporativos para 50 pessoas,
área que estamos dando im-
portância”, antecipa.

Infra-estrutura – O hotel pos-
sui excelentes equipamentos
indispensáveis para receber e
oferecer para os hóspedes
como pista de cooper, espaço
para aeromodelismo, quadras
de futebol de salão e de tênis,Hotel possui atualmente 87 chalés (que comportam de duas a 12 pessoas) e três sítios residenciais

O cantor Joe Hirata é a atração da festa em Joanópolis

Hotel possui piscina coberta para maior comodidade aos hóspedes

Saída: 18/Janeiro/2010
Retorno: 28/Janeiro/2010

Saída: 18/Janeiro/2010
Retorno: 28/Janeiro/2010

SEIKSEIKSEIKSEIKSEIKO O O O O TURISMO TURISMO TURISMO TURISMO TURISMO –––––       (11) 3341-2275
RUA DA GLÓRIA, 326/332 – LIBERDADE – SÃO PAULO –  (11) 3209-0909

JORDANIA / ISRAEL

AUSTRÁLIA E
NOVA ZELANDIA

Saída para
Março/2010

Saída para
Março/2010

Saída: 02/Abril/2010
Retorno: 23/Abril/2010

Saída: 02/Abril/2010
Retorno: 23/Abril/2010

EGITO com DUBAI

PATAGÔNIA CHILENA
E ARGENTINA

Saída: 11/Novembro/2009
Retorno: 25/Novembro/2009

Saída: 11/Novembro/2009
Retorno: 25/Novembro/2009

DIVULGAÇÃO
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SHOW

Kawasuji Seiryu Daiko e Himawari
Taiko celebram a amizade

Pela primeira vez, os gru-
pos Kawasuji Seiryu
Daiko Atibaia e Hima-

wari Taikô se reúnem neste
sábado (17), no palco do Gran-
de Auditório do Bunkyo (Soci-
edade Brasileira de Cultura Ja-
ponesa e de Assistência Soci-
al), para realizar um espetáculo
inédito. Intitulado “Itigo Itie”
(algo como amizade ou frater-
nidade de hoje), o show vai ce-
lebrar um momento único de
encontro, confraternização e
paixão pela música. E também
de amizade.

“Nosso grupo, assim como
o Kawasuji Seiryu Daiko, já
existe há sete anos. Ou seja,
fomos alunos de Yukihisa Oda,
o primeiro professor que veio
ao Brasil a convite da Associ-
ação Brasileira de Taikô. De-
pois disso, cada um seguiu seu
próprio destino, o que não im-
pede de nos encontrarmos
para trocarmos conhecimen-
tos. Daí surgiu a ideia de reali-
zarmos uma apresentação con-
junta”, explicou Orlando Shi-
mada, responsável pelo
Himawari e um dos coordena-
dores do evento.

Segundo ele, o objetivo da
apresentação é mostrar as téc-
nicas e o trabalho desenvolvi-
do pelos grupos nesse período
de sete anos, além de promo-
ver a confraternização e a sa-
tisfação para o público e ou-
tros grupos sobre o que pode
ser feito com a arte do taiko.
“Por isso a importância do
tema, ou seja, vamos viver esse
momento hoje porque amanhã
é amanhã”, justifica Shimada,
lembrando que o Himawari já
se apresentou em Florianópo-

Cartaz do show do Kawasuji e Himawari: apresentação inédita

DIVULGAÇÃO

lis (SC), durante a Semana
Cultural Japonesa promovida
pela Associação Nipo-Catari-
nense, e no Anhembi, em São
Paulo, durante a Semana Cul-
tural Brasil-Japão – evento
realizado pela Associação para
Comemoração do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil e que contou com a par-
ticipação de cerca de 1200
percussionistas.

Em aproximadamente duas

Com animação do Issamu
Music Show a Associação
Cultural Recreativa Esportiva
Carrão (Acrec), realiza neste
sábado (dia 17 de outubro) o
seu tradicional Grande Baile
com música ao vivo. Durante
o evento a banda tocará vári-
os ritmos musicais como dan-
ça de salão, bolero, forró,
country, chá chá chá, e outros.
Voltado para pessoas com es-
pírito saudável que prezam o
bem-estar o objetivo é promo-
ver a diversão dos associados,
amigos e participantes de ou-
tras associações e entidades de
São Miguel Paulista, Mogi das
Cruzes, Guarulhos, das zonas
Leste e Norte, e de São Ber-
nardo do Campo.

De acordo com a secretá-
ria da diretoria, Toshiko Yugue,
a previsão é que o Grande
Baile reúna cerca de 300 pes-

soas. No jantar à parte a car-
go do Bufê Midori, serão ser-
vidos pratos típicos da culiná-
ria japonesa e brasileiros; be-
bidas como água, cervejas, re-
frigerantes e sucos serão ven-
didas pelo seinem da associa-
ção. A arrecadação será des-
tinada ao departamento de
dança, com uma parcela re-
vertida para a Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
Assistência Social (Bunkyo).

GRANDE BAILE DA
ASSOCIAÇÃO ACREC
QUANDO: DIA 17 DE OUTUBRO

HORÁRIO: A PARTIR DAS 18H

ONDE: ACREC - RUA NUNES BALBOA,
299 - VILA CARRÃO – SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: (11) 2296-3872 E

9609-9990 – COM JUNJI IKEMORI /
IKEMORIJUNJI@.UOL.COM.BR

CONVITE: R$ 12,00 ANTECIPADO E

R$ 15,00 NA PORTARIA. JANTAR A PARTE.

LAZER

Acrec da Vila Carrão realiza o
seu tradicional Grande Baile

de show, os 21 percussionis-
tas do Kawasuji Seiryu Daiko
Atibaia e do Himawari Taikô
apresentarão 13 músicas, sen-
do três separadamente por
cada grupo e outras sete (não
por acaso) com todos os mú-
sicos dividindo o mesmo pal-
co.

Paralelamente o show terá
a participação especial dos gru-
pos Kaitou Shamidaiko de Tau-
baté, Yosakoi Soran Heisei

Naruko Kai da Casa Verde
(campeão do Yosakoi 2008) e
Requios Gueinou Doukokai
Eisáa Taiko da Zona Leste.

SHOW ITIGO ITIE
QUANDO: DIA 17 DE OUTUBRO (SÁBADO)
HORÁRIO: 19H30 ÀS 21H30
ONDE: GRANDE AUDITÓRIO DO BUNKYO

- RUA SÃO JOAQUIM, 381 - LIBERDADE -
SÃO PAULO - SP
CONVITES: R$ 16,00 ANTECIPADO -
R$ 20,00 NA PORTA E R$ 10,00 (MEIA

ENTRADA) PARA CRIANÇAS ATÉ DEZ ANOS

E IDOSOS ACIMA DOS 65 ANOS

INFORMAÇÕES E CONVITES:
(11) 2276-9059 /
O.KENJI@UOL.COM.BR

OU 4416-1332 /
AKINAOYAMA@GMAIL.COM

A Associa-
ção Cultural e
E s p o r t i v a
Tucuruvi, por in-
termédio do De-
partamento de
Esportes, pro-
move neste do-
mingo (18), a
partir das 11h,
em sua sede
(Rua Dr.
V a l e n t i n
Bouças, 338, Jardim Tremem-
bé), a sua tradicional feijoada.
Quem optar pelo sistema self-
service pagará R$ 15,00.
Quem preferir levar para casa
pode levar o balde de 3 litros

(R$ 40,00), que serve até pes-
soas. Há ainda a embalagem
simples para viagem (R$
16,00). Para acompanhar, a
tradicional caipirinha. E como
entretenimento, shako dansu.

ENTIDADES

Associação Cultural e Esportiva Tucuruvi
promove tradicional feijoada neste domingo

A expectativa é servir pelo
menos 300 pratos.

Os recursos da feijoada se-
rão destinados ao departamen-
to de vôlei, que estará repre-
sentando a ACE Tucuruvi no
torneio de vôlei do Taiyo
Thermas Hotel, em Caldas
Novas (GO).

FEIJOADA DA ASSOCIAÇÃO
CULTURAL E ESPORTIVA
TUCURUVI
QUANDO: DIA 18 (DOMINGO), A PARTIR

DAS 11H

ONDE: RUA DR. VALENTIN BOUÇAS,
338, JARDIM TREMEMBÉ

INFORMAÇÕES PELO TELEFONE:
11/2994-1191

DIVULGAÇÃO
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VEÍCULOS

Nissan apresenta carro 100%
elétrico no Salão de Tóquio 2009

A Moto Honda da Amazô-
nia venceu duas categorias do
Prêmio “Moto do Ano 2009”,
promovido pela revista Duas
Rodas, especializada no seg-
mento. Enquanto a CG 150
Titan Mix conquistou a primei-
ra colocação na modalidade
Street até 150 cc, a importada
CBR 1000RR Fireblade foi a
campeã na categoria Sport.

A eleição das vencedoras
se deu em duas etapas. Pri-
meiro, os leitores votaram, por
meio do site da revista, nas
motocicletas de sua preferên-
cia, divididas em 13 categori-
as. Os três modelos mais vo-
tados em cada categoria foram,
então, testados por oito jura-
dos especializados, em test-
drive no Campo de Provas da
Pirelli, em Sumaré (SP), con-
siderando quesitos como esti-
lo, motor, suspensão, conforto,
freios e maneabilidade.

O resultado da 12ª edição
do “Moto do Ano” foi anunci-
ado no evento de premiação
realizado no último dia 8, em
São Paulo. Os títulos conquis-
tados pela Honda refletem a
credibilidade da marca e sua
constante busca por inovações
e desenvolvimento de produ-
tos com alta qualidade e tec-
nologia de ponta.

Motos premiadas – Lança-
da em março de 2009, a CG

As maiores atrações da marca serão veículos criados a partir do conceito mobilidade urbana

DIVULGAÇÃO

ANissan mostrará no
Tokyo Motor Show
2009, que abre as por-

tas aos visitantes no dia 24 de
outubro, o seu comprometi-
mento com o meio ambiente.
Por conta disso as maiores
atrações da marca serão veí-
culos criados dentro dos con-
ceitos dos programas de mo-
bilidade urbana e emissões
zero. Assim, o estande da
Nissan na 41ª edição do even-
to terá os elétricos Leaf e
Land Glider e os compactos
Roox e NV200 Vanette Uni-
versal Design Táxi, que apre-
sentam novas propostas de
transporte nas grandes cida-
des. Além deles, marcam pre-
sença o sedã Fuga reestiliza-
do, o crossover Qazana e a
próxima geração do câmbio
Xtronic CVT.  A mostra japo-
nesa termina dia 4 de novem-
bro.

O Leaf, que se propõe ser
o primeiro veículo 100% elé-
trico produzido em grande es-
cala, faz sua primeira aparição
para o grande público no Sa-
lão de Tóquio. Seu design lim-
po e inteligente aperfeiçoa a
aerodinâmica, reduzindo a re-
sistência do ar e os ruídos pro-
venientes deste atrito. Com
baterias de íon-lítio, este
hatchback para cinco pessoas
oferecerá autonomia de mais
de 160 km , marca suficiente
para atender às necessidades
diárias da maior parte das pes-
soas que possui automóvel. O
avançado sistema de telecomu-
nicação, especialmente desen-
volvido para o programa emis-
são zero da Nissan, conta com
uma tela no painel que ajuda o
condutor a acompanhar o es-
tado da carga da bateria e a
encontrar postos de reabaste-
cimento próximos da área
onde o veículo se encontra, por
meio do sistema GPS.

A Nissan acredita que o
conceito elétrico Land Glider
tem potencial para se tornar um
novo meio de transporte em
áreas urbanas, graças às di-
mensões estreitas, que lem-
bram uma moto com
carroceria. Ultra-compacto, o

o interior e aumentam a visibi-
lidade dos passageiros.

Fuga – Entre os veículos em
produção, a Nissan apresenta-
rá o novo Fuga, que está pres-
tes a ser lançado comercial-
mente. O estilo vibrante, que
chama a atenção para a sua
força e dinamismo, alia confor-
to e alto desempenho. O rodar
macio e a aceleração potente
são garantidos pela combina-
ção de motor dianteiro com
tração traseira. A futura ver-
são híbrida também será ex-
posta. O Qazana, crossover
com estilo diferenciado, é ou-
tro que estará na mostra.

Outro destaque é a próxi-
ma geração do câmbio Xtronic
CVT. A nova estrutura da
transmissão permitiu a redu-
ção do tamanho da caixa em
10% e do peso em 13%. Além
disso, a relação foi modificada
de 6.0:1 para 7.3:1 para me-
lhorar as respostas nas acele-
rações iniciais. É uma relação
melhor que as transmissões
automáticas convencionais de
sete velocidades utilizadas em
veículos com motores de alta
cilindrada. A fricção interna foi
reduzida em 30% graças à di-
minuição da resistência do óleo
entre outros melhoramentos.

modelo é uma alternativa na
redução dos congestionamen-
tos e na promoção do uso mais
racional dos espaços. Tem dois
motores elétricos instalados na
traseira, impulsionados por ba-
terias de íon-lítio. A recarga
poderá ser feita sem cabos
enquanto o veículo está esta-
cionado em um shopping
center, supermercado ou mes-
mo em um posto de combustí-
vel. Também conta com um
sistema de que evita colisões,
onde sensores na carroceria
percebem a aproximação e
ajudam a desviar o veículo. A
idéia foi inspirada no movimen-
to dos peixes quando estão em

cardumes.
O Roox e o NV200 Vanette

Universal Táxi são outras pro-
postas de mobilidade. O pri-
meiro é um mini-carro muito
espaçoso, com excelentes
medidas internas (1,365mm de
altura e 2,085mm de compri-
mento). O acesso é feito pela
porta lateral deslizante, cuja
abertura e fechamento podem
ser controlados à distância. O
NV200 Vanette Táxi é basea-
do no NV200 Vanette, que
chegou ao mercado em maio.
Pretende ser uma nova forma
de transporte urbano com con-
forto. Sua linha de cintura bai-
xa e assentos elevados arejam

Nissan apresenta nova proposta de transporte no Salão de Tóquio

DUAS RODAS

Prêmio “Moto do Ano 2009” consagra Honda campeã em duas
categorias pela revista Duas Rodas

energia renovável, de poluir
menos que os combustíveis
fósseis e de não possuir en-
xofre em sua composição, tor-
nando sua combustão mais
limpa.

Sem deixar de lado o esti-
lo consagrado que fez da
Honda CBR 1000RR Firebla-
de um sucesso mundial, a ver-
são 2009 da motocicleta aliou
modernidade e esportividade
à segurança, proporcionada
pelo freio ABS.

Inédito em modelos
superesportivos, o sistema ele-
trônico minimiza a possibilida-
de de travamento das rodas,
oferecendo total segurança
mesmo em situações de
frenagens mais bruscas, tan-
to em retas quanto em curvas.
Tais atributos concederam ao
modelo o título da categoria
Sport.

150 Titan Mix, premiada na
categoria Street até 150cc,
apresentou ao mercado a iné-
dita tecnologia bicombustível
para motocicletas. Foi o pri-
meiro modelo produzido em
série no mundo a utilizar tan-
to o álcool quanto a gasolina
como combustíveis.

Além de atender às expec-
tativas dos consumidores, o
desenvolvimento da CG 150
Titan Mix acompanha a estra-
tégia mundial da Honda de
preservação do meio ambien-
te. Quando comparado à ga-
solina, o álcool tem as vanta-
gens de ser uma fonte de

A importada CBR 1000RR Fireblade foi a campeã em sua categoria
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ARTIGO

Hatoyama mudará
o Japão?

*ALEXANDRE UEHARA

“Hoje é o início de um novo
ponto de guinada na história,
um dia para começar mudan-
ças drásticas na política e no
governo”. Essa foi a declara-
ção de Yukio Hatoyama, pre-
sidente do Partido Democráti-
co do Japão (PDJ), no dia da
sua nomeação ao cargo de pri-
meiro-ministro do país. Essa
declaração e a realização das
promessas de campanha en-
volvendo, por exemplo, ques-
tões econômicas e de política
externa, enfrentam vários de-
safios.

No âmbito econômico foi
prometido auxílio às famílias
no valor de 26 mil ienes (pou-
co mais de 500 reais) por cri-
ança por mês, até o término do
ensino médio, a abolição da
cobrança de pedágios e de ta-
xas sobre a gasolina. No en-
tanto, o governo japonês já
apresenta um dos maiores
endividamentos públicos do
mundo, próximo de 200% do
seu PIB, que em 2008 foi 4,92
trilhões de dólares. O novo
governo já declarou que irá
rever vários gastos de estímu-
lo à economia, previstos pelo
governo anterior, mesmo assim
conseguir os recursos para
essas políticas será um dos
desafios.

Outro problema que se
apresenta ao novo governo é
a falta de experiência no pa-
pel de executivo e de relacio-
namento com a burocracia. O
próprio Yukio Hatoyama, ape-
sar de ser um político de
“pedigree” - seu avô, Ichiro
Hatoyama, foi primeiro minis-
tro (1954-1956); seu pai, Iichiro
Hatoyama, foi vice ministro
das finanças; seu irmão, Kunio
Hatoyama, foi ministro da edu-
cação, todos os três pelo Par-
tido Liberal Democrático
(PLD) - não exerceu um car-
go executivo. O fato de ser a
primeira vez que o PDJ assu-
me o governo também poderá
gerar dificuldades, não só pela
inexperiência, mas também
porque poderá haver certa re-
sistência de aceitação da sua
liderança pela burocracia, que
consolidou relações com o
PLD, que ficou no governo por
mais de 50 anos, quase inin-
terruptamente. O fato de
Hatoyama ter prometido que
conduziria mudanças na estru-
tura política para fortalecer o
papel dos políticos na gestão
do Estado poderá ser outro
fator de resistência. A supera-
ção das resistências e as alte-
rações, aparentemente deseja-
da pelos eleitores, só serão
possíveis no médio prazo.

No curto prazo resultados
econômicos podem ser um fa-
tor que contribua para o PDJ
permanecer no governo mais
tempo que a experiência ante-
rior da oposição, em 1993, que
foi alguns meses. Isso porque
entre as principais preocupa-

ções dos eleitores japoneses
estão as relacionadas aos seus
bolsos, como, por exemplo, o
desemprego e o problema da
aposentadoria. Em agosto, o
país registrou um índice de-
semprego de 5,7%, valor maior
que durante os anos da crise
que afetou o país nos anos
1990, que contribui para uma
má avaliação do governo
PLD. No caso da aposentado-
ria o problema está relaciona-
do à perda de 50 milhões de
registros de pensões pelo go-
verno, fato que veio a tona no
governo de Shinzo Abe (PLD)
e foi decisivo para sua queda
em 2007. Caso o cenário de
recuperação econômica global
se confirme, o que contribuiria
também para redução do de-
semprego no Japão, o gover-
no de Hatoyama poderá con-
seguir alguns dividendos, e aju-
dará a população japonesa a
ter paciência na espera de
mudanças na política.

A realização de promessas
no âmbito da política externa
também apresenta dificuldade.
É sabido que os EUA são, des-
de o final dos anos 1940, um
importante aliado e parceiro
econômico e um pilar funda-
mental a segurança do Japão.
Portanto, não é razoável pen-
sar que a busca de maior in-
dependência dos EUA e a sus-
pensão do apoio logístico às
operações das forças america-
nas serão facilmente realiza-
das. Na Ásia, a promessa de
aproximação do Japão em re-
lação aos países asiáticos ne-
cessita que os seus parceiros
aceitem, mas, para isso, algu-
mas exigências deverão apre-
sentadas. Num cenário em que
o Japão busca se afirmar, não
está claro que condições se-
jam aceitas pelo governo e que
tenham apoio da população. A
transformação na política ex-
terna também demandará tem-
po.

Portanto, um importante
aspecto para Hatoyama será
o tempo, para implementar as
mudanças e para obter resul-
tados. Com isso, seu desafio
pessoal será manter acesas as
esperanças da população no
seu governo e uma boa popu-
laridade até as eleições para
Câmara Alta que acontecerão
em 2010. Caso contrário, caso
população se mostre insatisfei-
ta, o PLD poderá conquistar a
maioria nessa casa e iniciar
uma tendência de enfraqueci-
mento do governo PDJ e para
sua volta ao governo.

* Alexandre Uehara é coordena-
dor do curso de Relações Inter-
nacionais nas Faculdades Inte-
gradas Rio Branco, coordenador
da área Japão do Grupo de Con-
juntura Internacional da USP,
vice-presidente da Associação
Brasileira de Estudos Japoneses
e pesquisador sênior do Núcleo
de Pesquisa em Relações Interna-
cionais - USP.

O resgate do papel do Es-
tado como indutor do desen-
volvimento é uma das conse-
quências que a crise financei-
ra global trouxe para evitar o
colapso na economia, decre-
tando de fato o fim da era
liberalizante e a volta do pro-
tecionismo, com isso, inician-
do um novo ciclo com a pre-
sença ativa do Estado na eco-
nomia. A afirmação foi feita
pelo economista Yoshiaki Na-
kano, durante o simpósio Bra-
sil-Japão 2009, que aconteceu
no dia 28 de setembro, em São
Paulo.

Segundo ele, um dos traços
comuns das estratégias de de-
senvolvimento, que vêm sen-
do delineadas no Brasil, reside
na transição de uma política

econômica com foco só na
estabilidade para a estabilida-
de e o crescimento.

“Houve deslocamento das
expectativas, a percepção de
que existem setores capazes de
gerar massivos programas de
investimentos muito grandes
que poderão puxar o cresci-
mento da economia brasileira
por décadas (infraestrutura,
habitação, geração de energia,
educação, tecnologia, entre ou-
tros). Sob a perspectiva de lon-
go prazo, estamos iniciando a
transição de uma economia
emergente para uma economia
desenvolvida, e não mais pen-
sar como uma economia pobre
e dependente”, disse.
(Fonte: Câmara de Comércio e In-
dústria Japonesa do Brasil)

ECONOMIA

Nakano: Estado fará o papel de
indutor do desenvolvimento
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AUTOMOBILISMO/SUPER GT

“Respirando por aparelho”, João Paulo de Oliveira disputa
etapa da Super GT neste domingo no Japão

A oitava e penúltima etapa
do Campeonato Japonês de
Super GT acontece neste do-
mingo (18/10), no autódromo
de Autopolis, no Japão. Na luta
para ficar com o título da tem-
porada, o brasileiro João Pau-
lo de Oliveira quer somar bons
pontos e crescer novamente na
classificação do campeonato.
“Pretendemos figurar entre os
seis primeiros no campeonato,
mas ainda temos chances ma-
temáticas para o título”, afir-
ma o piloto da Nissan, que li-
derou o certame por três eta-
pas e atualmente ocupa a dé-
cima colocação na tabela. O
líder é o japonês Satoshi Mo-
toyama, da Nissan GT-R (B),

sa asfáltica, o que aumenta o
consumo da borracha”, conta
JP, como ele ficou conhecido
nas pistas internacionais.

com 63 pontos; seguido pelo
francês Brenoit Treluyer,
Nissan GT-R (B), com 58;  e
pelo britânico Ralph Firman e
pelo japonês Takuya Izawa, da
Honda NSX (B), com 53 pon-
tos.

Uma das novidades para
esta etapa é a redução do peso
dos carros. Na primeira parte
do campeonato, os competido-
res carregavam em seus car-
ros um peso extra em quilos,
equivalente ao dobro de sua
pontuação no campeonato.

O piloto acredita que os
4.574 metros do circuito de
Autopolis não devem favore-
cer os pneus Yokohama que
equipam seu GT-R. “Não é

uma pista boa para os nossos
pneus, por causa da caracte-
rística do asfalto. Tem muita
pedra na composição da mas-

BEISEBOL/SOFTBOL

“De volta à realidade”, CBBS
traça planos menos ambiciosos

VENDO EXCELENTE APTO.

Residência + Escritório
1 QUADRA DA PAULISTA

Mobília de primeira
2 aptos em 1 (personalizado). Ambiente de escritório (50m²)
totalmente independente. Residência c/150m². 3 dorms.
(1 suíte) + copa / cozinha amplas.  Sala de estar com 2 am-
bientes. Bairro Paraíso, próx. Av. Paulista. 1 vaga de garagem.
R$ 620.000. Aceitam-se propostas. Tr. Direto c/proprietário no
telefone 7133-0469.  E-mail: joaocarlos@tropicus.com.br

TÊNIS DE MESA/OPINIÃO

Jogos Abertos do Interior

Criados em 1936 os Jogos
Abertos do Interior são uma
competição organizada pela
Secretaria do Esporte, Lazer
e Turismo do Estado de São
Paulo em parceria com a ci-
dade sede, escolhida através
de eleição direta entre os mu-
nicípios participantes da com-
petição com dois anos de an-
tecedência.

O evento teve início na ci-
dade paulista de Monte Alto,
por iniciativa do atleta Baby
Barioni, com a disputa de ape-
nas uma modalidade (cestobol
ou basquetel) e a participação
de seis cidades fundadoras:
Piracicaba, Uberlândia, Miras-
sol, Monte Alto, Franca e
Olímpia. Atualmente, cerca de
250 municípios paulistas dispu-
tam a competição.

De 1936 para os dias de
hoje, a competição foi cres-
cendo e firmou-se como a
maior competição esportiva
amadora da América Latina,
congregando atletas que, se já
não despontaram no cenário
esportivo, tem nesta competi-
ção uma grande mola propul-
sora.

Nikkeis – Os principais
mesa-tenistas do País estão
presentes nos Jogos, exceto
Thiago Monteiro, Gustavo
Tsuboi e Cazuo Matsumoto

que estão na Liga profissional
da Franca.

Os atuais da seleção brasi-
leira adulta, Ligia Silva (Santos),
Mariany Nonaka (São Bernar-
do), Jéssica Yamada (Guaru-
lhos), Carina Murashigue (San-
tos) e Hugo Hoyama (São Ber-
nardo), estão participando de 11
a 17 de outubro na cidade de
São Caetano do Sul,

Ex-atletas Olímpicos e da
seleção brasileira adulta que já
participaram em Mundiais
também participam: Hugo Ha-
nashiro, Giuliano Peixoto,
Hideo Yamamoto, Francisco
Arado, Israel Barreto, Carlos
Eduardo Tavares, Bruno An-
jos, Silnei Yuta, Eugenia Taira,
Valesca Maranhao, Duan
Hong Quan, Nathalia Barrei-
ra e Karin Sako.

Destaque especial para a
vitória do atleta juvenil Danilo
Toma (17) sobre o grande
nome da competição Hugo
Hoyama (40), por 3 sets a 1,
no confronto Santos 3 x 1 São
Bernardo.

Danilo, nascido em Londri-
na, atualmente vive na cidade
de Santos e é uma grande pro-
messa do tênis de mesa brasi-
leiro.

Marcos Yamada, consultor
especialista em TM (com o
site oficial dos Jogos)

Danilo Toma é uma grande promessa do tênis de mesa brasileiro
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Depois de superar a Argen-
tina e os EUA em Maringá
(PR), onde inauguraram o gi-
násio do Parque do Japão, a
seleção brasileira de judô vol-
ta a disputar em Vitória um
Desafio Internacional com
americanos e argentinos nes-
te fim de semana (17 e 18), no
Ginásio Jones dos Santos Ne-
ves. Amanhã (17), as lutas são
com os EUA, a partir das 13h,
e no domingo (18), contra os
americanos, o confronto será
às 9h.

O Brasil será representado
no confronto por Ricardo
Ayres (-60kg), Leandro Cunha
(-66kg), Marcelo Contini (-
73kg), Nacif Elias (-81kg),
Eduardo Santos (-90kg), Luci-
ano Corrêa (-100kg) e Walter
Santos (+100kg). Para a cida-

de de Vitória existe um atrati-
vo na seleção. O judoca Nacif
Elias lutará pela primeira vez
em casa, diante dos amigos e
parentes.

No último fim de semana o
Brasil atropelou os EUA e Ar-
gentina em Maringá (PR).
Num total, o placar foi de 11 a
1, sendo nove ippons. A expec-
tativa é de outro show em Vi-
tória. Mas, segundo os atletas,
é preciso ficar atento.

“Todo desafio é gostoso de
lutar e dentro de casa temos
que mostrar que somos nós
quem mandamos. Mas tenho
certeza que na próxima sema-
na eles vão vir muito mais for-
tes e temos que ficar espertos
para não sermos surpreendi-
dos”, afirma Nacif, prata no
Grand Slam do Rio de Janeiro.

JUDÔ

Vitória recebe o Desafio
Internacional dias 17 e 18

OComitê Olímpico Inter-
nacional (COI) apro-
vou, no último dia 9, a

entrada do rúgbi 7 – versão
reduzida do rúgbi, disputado
com 15 atletas por equipe – e
do golfe no programa esporti-
vo dos Jogos Olímpicos de
2016, que serão realizados no
Rio de Janeiro, e para os Jo-
gos de 2020. A eleição foi rea-
lizada no Centro de Conven-
ções Bella Center, em Copen-
hague, onde aconteceu a 121ª
sessão do Comitê Olímpico In-
ternacional.

No mesmo dia, o presiden-
te do Comitê Rio 2016, Carlos
Arthur Nuzman, apoiou a en-
trada dos dois esportes e co-
memorou a inclusão das novas
modalidades olímpicas. “O Rio
de Janeiro está preparado para
receber os dois esportes. O
rúgbi será disputado no Está-
dio de São Januário e a esco-
lha já foi aprovada pela Fede-
ração Internacional de Rúgbi.
O golfe poderá ser realizado
no Gávea Golfe Clube ou no
Itanhangá Golfe Clube. Esta
definição caberá à Federação
Internacional de Golfe”, expli-
cou Nuzman, que também
anunciou repasse de verbas da
Lei Agnelo/Piva às respectivas
Confederações Brasileiras já a
partir de janeiro de 2010.

Na verdade, a definição dos
dois finalistas ocorreu ainda em
agosto – conforme antecipou
o Jornal Nippak – , em Berlin,
na Alemanha, durante reunião
do comitê executivo do Comi-
tê Olímpico Internacional
(COI). Beisebol, softbol,
squash, patinação e karatê,
que também pleiteavam o
status de esporte olímpico, fi-
caram fora da lista.

“No fim, a decisão se resu-
miu às duas modalidades que
agregaram mais valor aos Jo-
gos. Golfe e rúgbi foram bem
nos 33 critérios da seleção”
contou o belga Jacques Rogge,

federais contra 30% do
softbol.

Em 2007, ano da realização
dos Jogos Pan-Americanos no
Rio de Janeiro, a CBBS rece-
beu cerca de R$ 700 mil oriun-
dos da Lei Agnelo/Piva, ou
cerca de 1,5%. “Foi o ano que
mais recebemos recursos”,
conta Otsuka, lembrando que
em 2008 foram cerca de R$
200 mil, ou 0,5%.

Pode parecer pouco, mas é
muito para quem nunca teve
nada. “Com esse dinheiro, con-
seguíamos manter as equipes
viajando e trazer até três trei-
nadores cubanos por ano. Hoje
ficamos por conta da boa von-
tade dos outros. Este ano, a
Major League enviou três trei-
nadores e para 2010 estamos
tentando trazer um treinador
cubano”, conta Otsuka,
confidenciando ao Jornal
Nippak que chegou a sonhar
com a inclusão do beisebol e do
softbol nos Jogos Olímpicos de
2016, em pleno Rio de Janeiro.

Pelada – De volta à realidade,
porém, a CBBS tem planos
menos ambiciosos. Em novem-
bro, a entidade supervisionará
a segunda edição de um torneio
organizado pela Federação
Carioca para clubes não filiados
a nenhuma federação oficial. A
competição, que deve ocorrer
nos dias 20, 21 e 22, no Centro
de Treinamento da Yakult/
CBBS, em Ibiúna (SP), deve
reunir 24 equipes das mais va-
riadas regiões como Vitória
(ES), Recife (PE), Porto Ale-
gre (RS) e Cuiabá (MT).

Por enquanto, esses clubes
não têm condições de formar
uma equipe. “Por isso, elas tra-
zem jogadores de diversas fai-
xas etárias, como se fosse uma
pelada”, diz Otsuka. Mas não
deixa de ser um bom começo
na luta da CBBS para tentar
massificar o esporte.

(Aldo Shiguti)

MARATONAS AQUÁTICAS

Poliana Okimoto disputa penúltima prova do Circuito Mundial
neste sábado, em Dubai, em busca do título

Após vencer a etapa de
Hong Kong da Copa do Mun-
do de Maratonas Aquáticas, no
último dia 4, Poliana Okimoto
volta a competir neste sábado
(17), em Dubai – a penúltima
do Circuito Mundial – para
confirmar o título. A nadadora
nikkei encerra sua participação
em Sharjah, na próxima quar-
ta-feira (21). Com o resultado
obtido em Hong Kong, a nikkei
se aproximou ainda mais do tí-
tulo do Circuito Mundial 2009.
Após dez etapas realizadas, a
brasileira, que conquistou sete
ouros e duas pratas e lidera o
ranking com 176 pontos.

Poliana não pode ser con-
siderada campeã por antecipa-
ção porque, de acordo com o

Poliana venceu a campeã olím-
pica dos Jogos de Pequim
2008, Larissa Ilchenko. A rus-
sa foi a campeã mundial em
2004 (5Km), 2005 (5Km), 2006
(5Km e 10Km), 2007 (5Km e
10Km) e 2008 (5Km e
10Km), além de medalha de
ouro nos Jogos Olímpicos de
Pequim e prata nos 5Km do
Mundial de Roma 2009. A bra-
sileira venceu com meio cor-
po de diferença, em
2h07m18s4 contra 2h07m23s9
da russa. Ana Marcela ficou
em 7º lugar e, Pamela Engel,
em 15º. Na prova masculina,
Allan do Carmo terminou na
7ª posição, em 1h58min40s5, e
se manteve na vice-liderança
do circuito, com 126 pontos.

A nadadora Poliana Okimoto, que lidera o rankin mundial
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regulamento, a atleta tem de
nadar a final para ter direito ao
título. Apenas outra brasileira,
Ana Marcela Cunha, em se-

gundo lugar com 136 pontos,
tem chances matemáticas de
empatar na pontuação.

Na prova em Hong Kong,

que ficará à frente do COI até
2013.

Decepção – Assistindo a tudo
de longe, o presidente da Con-
federação Brasileira de Beise-
bol e Softbol (CBBS), Jorge
Otsuka, lamentou a escolha.
Embora nunca tenha consegui-
do credencial para disputar
uma Olimpíada, tanto para o
beisebol como para o softbol
brasileiro era uma oportunida-
de de “ficar na vitrine” e, mais
do que a exposição na mídia,
de contar novamente com os
recursos da Lei Agnelo/Piva,
cortados desde o final de 2008,
quando as duas modalidades se
despediram do programa dos
Jogos Olímpicos em Pequim.

“Ficamos decepcionados
porque o golfe e o rúgbi 7 são
duas modalidades que quase
não contam com praticantes na
América do Sul. Mesmo nas
Américas, o rúgbi 7, por exem-
plo, só tem praticantes na Ar-
gentina, Estados Unidos e Ca-
nadá. Já o golfe é mais prati-
cado na Europa. São duas
modalidades elitizadas”, criti-

cou Otsuka, acrescentando
que “o COI precisa olhar com
mais carinho onde se praticam
os esportes”.

Apesar das críticas, o diri-
gente admite que, no caso do
golfe, já existem dois campos
prontos para a competição – o
Gávea Golfe Clube e o
Itanhangá Golfe Clube. “Não
será necessário construir está-
dios”, comentou Otsuka, afir-
mando que continuará tocando
a Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol com os pou-
cos recursos disponíveis.

“Quem mais sofreu com o
corte foram as seleções juve-
nil e adulta porque a CBBS não
tem mais condições de dispo-
nibilizar recursos para viagens
internacionais. Tanto que já
deixamos de disputar o Pré-
Mundial juvenil e muito prova-
velmente não disputaremos
também o Pré-Mundial adul-
to”, lamenta o dirigente, acres-
centando ainda que, entre o
beisebol e o softbol, quem mais
saiu perdendo foi o próprio
beisebol, que recebia cerca de
70% da verba dos recursos

Categoria adulta foi a mais prejudicada pelos cortes, diz Otsuka

ERIC AKITA/CBBS
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MANGÁ

Cantora e dubladora Micchi Horie é destaque na
16ª Fest Comix que acontece neste fim de semana

Considerada a maior fei-
ra de quadrinhos da
América Latina, a Fest

Comix, que este ano chega a
sua 16ª edição, acontece en-
tre hoje (16) e domingo (18),
das 10 às 20h, no Centro de
Convenções São Luis, em São
Paulo. Além das novidades
pontuais, o evento será palco
também para o primeiro Con-
curso de Cosplay. O concurso
será realizado pelo Comics
Cosplay Brasil e concorrerão
cosplays de personagens de
quadrinhos de editoras norte-
americanas.

Já conhecido pelo público
aficionado por quadrinhos, ci-
nema e mangá, o Arena Comix
é a oportunidade do encontro
dos profissionais da área com
seu público. Durante os três
dias do evento estão progra-
madas diversas palestras com
editores, profissionais da área
e fãs que atuam ativamente no
mercado.

Micchi Horie – Para os
apreciadores de animes o des-
taque fica por conta do show
da cantora e dubladora de
músicas infantis e animês
Mitsuko Horie que se apresen-
ta pela primeira vez no Brasil,
e inicia sua turnê no país na
16ª Fest Comix. Mais conhe-
cida como Micchi, Horie can-
ta várias canções de anima-
ções conhecidas no mundo in-
teiro e chegou a gravar mais
de 900 músicas. Fez dublagens
para programas como Dragon
Ball (como UPA), Sailor Stars
(Sailor Moon, como Galaxia),
Cavaleiros do Zodíaco (como
Polaris Hilda) e Dr.Slump e

Nodo Jiman” da FUJI TV. Em
1966, gravou o tema musical
do animê “Kurenai Sanshiro”.
Mais tarde, em 1977, vendeu
1 milhão de cópias com o ál-
bum “Candy Candy”. Em
1994, completou 25 anos de
carreira, gravando músicas
para bebês e mamães. Em
2004, lançou o CD “Kokoro no
Uta” em comemoração aos 35
anos de carreira.

A apresentação de Micchi
Horie na 16ª Fest Comix acon-
tece neste domingo (18), por
volta das 11h (confira a pro-
gramação completa da can-
tora no Brasil na página 6
desta edição).

Limited Edition – Para
quem curte ou quer conhecer
o universo do colecionismo,
que tem crescido nestes últi-
mos anos no Brasil, a Limited
Edition promoverá a 1ª Expo
Coleções onde estão expostas
mais de 300 (trezentos) itens
divididos por temas: figuras de
cinema, quadrinhos, games,
terror, Star Wars, anime e

Mitsuko Horie, ou Micchi Horie, se apresenta na 16ª Fest Comix

DIVULGAÇÃO

mangá. O público encontra ain-
da uma coleção de figuras in-
teressantes e raras de bone-
cos Playmobil - pequenas fi-
guras plásticas criadas há mais
de 30 anos por um fabricante
de brinquedos alemão, e os fãs
de X-Men podem conferir uma
réplica do visor de quartzo-rubi
do Ciclope em tamanho real.

 A exposição contará tam-
bém com uma coleção de es-
tátuas de confrontos clássicos
da DC Comics, como Batman
x Coringa, Superman x
Darkseid, Hal Jordan x
Sinestro e figuras de escala 1/
6 de filmes que foram sucesso
de bilheteria como Homem de
Ferro, Hellboy e Batman the
Dark Knight.

Encontro Nacional – Ama-
nhã (17), a partir das 19h30,
haverá a realização do Encon-
tro Nacional de Colecionado-
res, onde fãs e colecionadores
de diversas partes do Brasil,
como Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul e
Distrito Federal, já estão con-
firmados. Durante o encontro
serão sorteados vários prêmi-
os para os participantes.

16ª FEST COMIX
QUANDO: 16, 17 E 18 DE OUTUBRO,
DAS 10 ÀS 20H

ONDE: CENTRO DE EVENTOS SÃO LUIS

(RUA LUIS COELHO, 323 – PRÓXIMO À
ESTAÇÃO CONSOLAÇÃO DO METRÔ)
INGRESSOS: R$ 5,00
INFORMAÇÕES: WWW.COMIX.COM.BR

(11) 3088-9116

Arare chan (como Otcha-
man). Imortalizou sua voz em
animês “Mrs. Sazae (Sazae
san)”, em 1969/1975; “Candy
Candy”, em 1976; “Dr. Slamp
e Arare chan”, em 1981;

“Himitsu no Akko chan”, em
1988 e “Cavaleiros do Zodía-
co”, em 1987.
Micchi Horie inicou sua car-
reira aos 10 anos de idade can-
tando no programa “Tibikko


