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Walter Ihoshi, William Woo e
Junji Abe (candidatos a de-
putado federal) e Victor Ko-
bayashi, Hélio Nishimoto e
Jooji Hato (candidatos a de-
putado estadual) foram, nes-
ta ordem, os que se saíram
melhor e os que melhor estão
preparados para representar
a comunidade na opinião dos
que acompanharam o evento
realizado pelo Movimento
para a Representação da

Comunidade Nipo-Brasileira
na Política no último dia 11,
no Salão Nobre do Bunkyo.
Na verdade, apontar um ven-
cedor não era bem o objeti-
vo do Movimento, grupo que
reúne alguns dos principais
representantes da comunida-
de nikkei, entre eles Kihatiro
Kita; Akeo Yogui, Ignácio
Moriguchi, e Kiyoji Nakaya-
ma, ao convocá-los para a
“tribuna de exposição oral”.
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FESTIVAL DA LIBER-
DADE – Realizado nos dias
11 e 12 pela Associação
Paulista de Relações Interna-
cionais (Apri) em parceria
com a Prefeitura de São Pau-
lo, SP Turis, Subprefeitura da
Sé, Associação Brasileira
dos Coreanos e Grupo

Nippak, o 2º Festival da Li-
berdade reuniu representantes
das três comunidades asiáticas
que formam o Bairro Orien-
tal. O evento, que serviu para
comemorar os 41 anos do
Convênio Cidades-Irmãs São
Paulo-Osaka, que transfor-
mou o bairro da Liberdade em

um dos principais pontos tu-
rísticos da capital paulista e
“o mais querido” da metrópo-
le”, revelou também sua preo-
cupação com as questões do
meio ambiente. Pela primeira
vez, um evento realizado na
Praça da Liberdade promove
o plantio de 150 mudas de ár-

vores nativas da mata atlân-
tica no Parque Ecológico do
Tietê. Além de ecologica-
mente correta, a iniciativa,
segundo o presidente da
Apri, Luis Hanada, visa criar
uma relação mais saudável
entre a comunidade oriental
e as questões ambientais.
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Ken Shimanouchi encerra
missão no Brasil

Cerca de 150 pessoas entre
autoridades e representantes
da comunidade nikkei e japo-
nesa de São Paulo participa-
ram de uma solenidade fecha-
da de despedida do embai-
xador Ken Shimanouchi, re-
alizada no dia 9 de setembro
na Sociedade Brasileira de
–––——––––––––——–––––—–––——–––—–| pág 04

Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social (Bunkyo). De
acordo com a Embaixada do
Japão em Brasília, ainda não
foi definido o substituto do
embaixador, fato este que
será decidido e comunicado
pelo governo japonês em se-
guida.

JORNAL NIPPAK / AFONSO JOSE DE SOUSA

Antigos e atuais alunos, professores, diretores e funcionários da Escola Técnica Estadual
“Getúlio Vargas”, vão realizar um encontro comemorativo do 99o aniversário de fundação da
instituição de ensino, no próximo sábado (dia 18), na churrascaria do Clube Atlético Juventus.

Ex-alunos da GV realizam encontro comemorativo de 99 anos

–––—––—–––––——––––––––——–––––—–––——––––––——–––––—–| pág 10

Movimento repudia “Tiriricas da vida” e
defende “representantes dignos”
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DESPEDIDA –Em uma sole-
nidade fechada realizada no dia
9 de setembro no Bunkyo, au-
toridades e representantes da
comunidade nikkei e japonesa
de São Paulo se despediram do
embaixador Ken Shimanouchi,
que finalizou seus trabalhos no
Brasil. A cerimônia contou com

a participação de várias autori-
dades como o cônsul-geral do
Japão em São Paulo, Kazuaki
Obe e a consulesa Eiko Obe; o
deputado federal William Woo
(PPS/SP); vereador Jooji Hato
(PMDB); o presidente do Bun-
kyo, Kihatiro Kita; o candidato
a deputado estadual, Victor

Kobayashi (PSDB); o profes-
sor Kokei Uehara; e outros. De
acordo com a Embaixada do
Japão em Brasília, ainda não foi
definido o substituto do embai-
xador.
Fotos: Afonso José de
Sousa.
Leia mais na página 4

MOCIDADE ALEGRE – A Escola de
Samba Mocidade Alegre recebeu, no

último dia 5, os candidatos Walter Ihoshi
(a deputado federal), Celino Cardoso (a
deputado estadual) e Aloysio Nunes (ao

Senado). Em tom amistoso, Ihoshi
saudou a presidente Solange Cruz,

desejou sucesso à escola na disputa do
carnaval 2011, e prometeu aprender a

sambar. “Vou me esforçar porque quero
estar com vocês na avenida no ano que

vem”, disse. A presidente da escola, Solange Cruz, saúda os
candidatos

Aloysio Nunes e Walter Ihoshi visitam a quadra da
Mocidade Alegre

Candidatos com a diretoria da Escola

Ihoshi, Aloysio e Celino com as passistas da Moci-
dade Alegre

Público acompanhou a votação do samba-enredo
2011

NIPO DE CAMPINAS – Homenagens, lem-
branças, lágrimas, reencontros e muita emo-
ção, num clima de festa e amizade. Todos, no
Jubileu de Prata do Karaokê do Instituto Cul-
tural Nipo-Brasileiro de Campinas, brindaram
a data, 29 de agosto, juntamente com os fun-
dadores, ex-presidentes e familiares, voluntá-
rios e diretores, mas alguns “in memorian”.
Após a abertura oficial, o 25º Concurso de
Karaokê Aiko-kai Nipo Campinas prosseguiu,
com a participação de 326 cantores.
Fotos: Massayoshi Sonoda
Leia mais na pág 7

TOYOTA – No último dia 8,
o deputado federal Walter
Ihoshi (DEM-SP) compare-
ceu à cerimônia de início da
construção de nova fábrica
Toyota, em Sorocaba, junta-

mente com o governador Al-
berto Goldman. É a terceira
unidade da empresa japone-
sa no Brasil. São Bernardo
do Campo e Indaiatuba já
produzem peças da marca.

Na solenidade, Ihoshi desta-
cou a contribuição da Toyota
no desenvolvimento do Esta-
do de São Paulo e deu boas-
vindas aos representantes da
marca.

JUNJI ABE – No último dia
5, o candidato a deputado fe-
deral Junji Abe (DEM) parti-
cipou de quatro eventos que
cultivam a tradição oriental e
reúnem a família em um am-
biente saudável, realizados
em associações culturais de
Jacareí, São Paulo e Santo
André. O primeiro encontro
foi com a comunidade nikkei
da Associação Cultural Nipo-
Brasileira de Jacareí, que or-
ganizou seu 44º Undokai. Do
Vale do Paraíba, Junji seguiu
para São Paulo, no Undokai
Familiar da Associação Ru-
ral de Casa Grande. O ter-
ceiro ponto de parada foi no
23º Karaokê Taikai da Asso-
ciação Nipo-Brasileira Cultu-
ral e Esportiva de Pedroso

(foto), realizado na Sociedade
Cultural ABC, em Santo
André. Para encerrar a pro-
gramação de domingo, o de-

mocrata compareceu ao 1º
Bingo Beneficente da Asso-
ciação Cultural e Agrícola de
Cachoeira, em São Paulo
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ELEIÇÕES 2010

Candidatos nikkeis aprovam “tribuna livre”, mas
lamentam realização próxima às eleições

Walter Ihoshi, William
Woo e Junji Abe
(candidatos a depu-

tado federal) e Victor Koba-
yashi, Hélio Nishimoto e Jooji
Hato (candidatos a deputado
estadual) foram, nesta ordem,
os que se saíram melhor e os
que melhor estariam prepara-
dos para representar a comu-
nidade na opinião da plateia
que acompanhou o evento re-
alizado pelo Movimento para
a Representação da Comuni-
dade Nipo-Brasileira na Polí-
tica no último dia 11, no Salão
Nobre do Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social).

Na verdade, o resultado ex-
pressa a opinião apenas dos
que responderam o questioná-
rio elaborado pela Comissão
Organizadora ao término do
encontro de sábado. Apontar
um vencedor não era bem o
objetivo do Movimento, grupo
que reúne alguns dos principais
representantes da comunidade
nikkei, entre eles Kihatiro Kita
(presidente do Bunkyo – So-
ciedade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência So-
cial); Akeo Yogui (Kenren –
Federação das Associações de
Províncias do Japão no Bra-
sil); Ignácio Moriguchi (Enkyo
– Beneficência Nipo-Brasilei-
ra de São Paulo) e Kiyoji Na-
kayama (presidente do Bunkyo
de Mogi das Cruzes), ao
convocá-los para a “tribuna de
exposição oral”.

Dos cerca de 40 candida-
tos à Câmara dos Deputados
e à Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, apenas
12 compareceram à convoca-
ção. São eles, os candidatos a
deputado federal: Walter
Ihoshi (DEM), William Woo
(PPS), Junji Abe (DEM), Te-
resa Aragaki (PV), Pedro
Ishida (PP) e José Mário Ya-
mashita (PP); e os candidatos
a deputado estadual: Hélio Ni-
shimoto (PSDB), Jooji Hato
(PMDB), Victor Kobayashi
(PSDB), Simone Hieda
(PSC), Marcelo Miyazaki
(PTB) e Marcos Shimabuku-
ro (PPS).

Áudiovisual – O encontro foi
dividido em três módulos. No
primeiro, todos tiveram um
tempo igual para se apresen-
tar e no segundo, responderam
a uma pergunta formulada pela
plateia. O terceiro e último blo-
co foi reservado às considera-

Enquanto o Movimento
para a Representação da Co-
munidade Nipo-Brasileira na
Política organizava seu pri-
meiro encontro com os can-
didatos no Salão Nobre do
Bunkyo, o candidato a depu-
tado estadual Albert Uchida
(PSB), passeava na Praça da
Liberdade. Ao ser questiona-
do pela reportagem do Jor-
nal Nippak sobre sua ausên-
cia, Uchida ficou surpreso e
disse que foi procurado pela
Comissão Organizadora,

“mas não fui informado sobre
data nem horário”.

“Recebi o e-mail e devolvi
o questionário com as respos-
tas no feriado de 7 de Setem-
bro, mas não recebi nenhuma
confirmação com data nem
horário”, lamentou Uchida,
afirmando que “queria muito
ter participado” porque dificil-
mente terá outra oportunidade
para defender suas propostas.

Apesar do ocorrido, Uchida
isentou a Comissão Organizado-
ra. “Apenas fiquei surpreso, mas

“Esquecido”, Albert Uchida lamenta “acidente”;
Nagato Hara responde

acho que tudo não passou de
acidente”, destacou.

Responsável pelo envio
dos questionários a todos os
candidatos, o coordenador
Nagato Hara estranhou o
episódio envolvendo o candi-
dato. “Entrei em contato com
quase 40 candidatos e é es-
tranho apenas um ter dito
isso. Passamos todas as in-
formações para quem de-
monstrou interesse em parti-
cipar”, explicou Nagato.

(Aldo Shiguti)
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Experientes e novatos dividiram a bancada dos candidatos a deputado federal no Bunkyo

Jooji durante apresentação dos candidatos a deputado estadual

Plateia foi formada basicamente por assessores dos candidatos

ções finais de cada um. Can-
didato à reeleição pelo Demo-
cratas, Walter Ihoshi foi o pri-
meiro a falar e chamou a aten-
ção pelo uso de recurso audi-
ovisual, no qual apareceram
dando depoimentos o presiden-
te do Bunkyo, Kihatiro Kita, o
presidente do Kenren, Akeo
Yogui, Cláudio Kurita, uma das
jovens lideranças da comuni-
dade nipo-brasileira, o cantor
Joe Hirata e Marico Kawamu-
ra, fundadora do Colégio Sho-
haku-Oshiman.

Rabecão – “Somos protagonis-
tas de um momento de alta ci-
vilidade”, evidenciou Junji Abe
(DEM) ao se apresentar ao
público. E recomendou: “O elei-
tor tem de analisar os candida-
tos, conhecer seu passado e

suas propostas para votar de
modo consciente. É fundamen-
tal voltar a praticar política com
‘P’ maiúsculo”. Com cerca de

30 anos de vida pública, ele con-
tou que foi vereador, três vezes
deputado estadual e prefeito de
Mogi das Cruzes por dois man-
datos seguidos.

William Woo (PPS) desta-
cou seus 19 anos na Polícia
Civil, período em que, “de
rabecão, recolhia cadáveres
pelas ruas de São Paulo e que
me deu experiência para co-
nhecer o que é riqueza e o que
é pobreza.

Com os nervos à flor da pele,
Pedro Ishida, ex-prefeito de Su-
zano, e José Mario Yamashita,
se atrapalharam. Ishida pediu
desculpas “por eventuais fa-
lhas” já que era “o primeiro se-
minário que participava”. En-
tre as “reclamações” que afir-
mou ter “visto”, José Mário
Yamashita disse que pretende
melhorar a saúde. “Estou ner-
voso, mas vou melhorar”, tra-
tou de se desculpar.

Já Teresa Aragaki mostrou
logo seu cartão de visitas e
avisou que é Teresa com ‘s’ e
que está registrada como “Te-
resa Japonesa”.

Recado dado – Para o coor-
denador do encontro, Nagato
Hara, diretor administrativo do
Instituto Brasil-Japão de Inte-
gração Cultural e Social, “o re-
cado foi dado”. “A comunida-

de aprovou, mas esperava que
o encontro tivesse sido reali-
zado com maior antecedên-
cia”, disse Nagato, acrescen-
tando que “a aceitação foi to-
tal”. Exageros à parte – esti-
veram presentes cerca de 50
pessoas, a maioria assessores
dos candidatos – quem parti-
cipou, elogiou.

Repercussão – Ao término,
Pedro Ishida apoiou a iniciati-
va e ainda sugeriu para que
fosse realizado “mais vezes e
com mais candidatos” para que
a comunidade se fortaleça.
“Suzano tinha antes cerca de
18 associações nipo-brasilei-
ras. Hoje tem umas três ou
quatro”, afirmou.

“Teresa Japonesa” seguiu o
mesmo raciocínio. “Toda inici-
ativa é válida. É a primeira vez
que me candidato e acho que
fui bem sucedida porque pude
expressar meu ponto de vista”,
disse a candidata, que lamen-
tou apenas o fato de o encon-
tro não ter sido realizado antes.

Os “veteranos” também
aproveitaram a oportunidade.
“Foi uma boa oportunidade
para todos os candidatos apre-
sentarem suas propostas”, dis-
se Walter Ihoshi, que não se
importou nem com a ausência
de público. “A baixa presença
de pessoas já era esperada,
mas quem está aqui são for-
madores de opinião e nossas
propostas acabam se multipli-
cando”, destacou Ihoshi.

Para Junji, “qualquer parti-
cipação desta característica,
seja em forma de debate ou de
apresentação, serve para tra-
zer um conhecimento maior
acerca dos candidatos e for-
talece a democracia”.

“Lamentavelmente nossa
imagem no momento está as-

sociada ao deboche e ao des-
crédito, mas não podemos nos
desanimar. A eleição livre e de-
mocrática conduz o país à de-
mocracia”, explicou o ex-pre-
feito de Mogi das Cruzes, que
sugeriu, inclusive, uma altera-
ção no estatuto do Bunkyo para
que “fosse inserido debates
deste tipo em seu contexto”.

Já o presidente do Instituto
Paulo Kobayashi, Victor Koba-
yashi, comemorou sua perfor-
mance. “Na minha opinião, ter
se saído melhor é fruto de um
reconhecimento da parceria que
a gente já desenvolve com a
comunidade e que vem se con-
solidando ao longo dos anos”.

Candidato a deputado es-
tadual pelo PSDB, Victor dis-
se que o encontro foi “bastan-
te positivo porque a comunida-
de pode analisar quem são os
candidatos que de fato querem
ajudar”. “Pena que não foram
todos”, lamentou Victor, acres-
centando que “cancelei diver-
sos compromissos agendados
neste dia, especialmente no in-
terior, para atender a esta con-
vocação das lideranças nipo-
brasileiras”. “Valeu a pena e
parabenizo quem compareceu
porque a comunidade começa
a se mobilizar para uma ques-
tão muito importante”, desta-
cou Victor.

Tiririca – “O importante é des-
tacar que o encontro foi apro-
vado. Vamos corrigir as falhas,
mas o recado foi dado. A co-
munidade precisa ter represen-
tantes dignos de sua história.
Não queremos aventureiros
nem Tiriricas da vida. Mostra-
mos que, desta forma, o Bun-
kyo busca atender os anseios
da comunidade e, em contra-
partida, os candidatos sentiram
a seriedade do evento”, finali-
zou Nagato Hara, afirmando
que “o objetivo do evento era
mostrar quem tem potencial e
quem está preparado”. “Ter
vocação para a política é nato
ou se adquire com o tempo.
Quem está preparado foi bem”,
disse Nagato, antecipando que,
para as próximas eleições, o
encontro será organizado com
mais antecedência e antes ha-
verá uma espécie de “triagem”
para excluir os “aventureiros”.

“Também nós queremos
conhecer todos os candidatos
que dizem representar a comu-
nidade nipo-brasileira”, expli-
cou Hara.

(Aldo Shiguti)

Dr. Joaquim Antonio de Medeiros, Cecilia Lerario de Medeiros, Dr.
Domingos Lerario e Dr. Marcelo de Medeiros (a partir da esq)

BAIRRO ORIENTAL

Hospital Bandeirantes inaugura sua nova ala em grande estilo
Cerca de mil convidados,

entre personalidades da área
da saúde, e autoridades e polí-
ticos estiveram presentes na
inauguração do novo prédio do
Hospital Bandeirantes, no bair-
ro da Liberdade, em São Pau-
lo, no último dia 14. O evento
aconteceu na ampla recepção
do hospital, com “cara de ho-

tel”, e foi marcada por muitas
emoções com o encontro das
três gerações de direção do
hospital: o fundador, professor
Domingos Lerário, Dr. Joa-
quim Antonio de Medeiros e
Dr. Marcelo de Medeiros.

A cerimônia ganhou ainda
um brilho especial com as pre-
senças do cardeal Dom Odilo

Pedro Scherer, Arcebispo
Metropolitano de São Paulo e
do subprefeito da Sé, Nevoral
Alves Bucheroni, que repre-
sentou o prefeito Gilberto
Kassab.

Modernidade – A nova ala
do Hospital Bandeirantes con-
ta com um moderno Centro de
Oncologia, ressonância mag-
nética e medicina nuclear.
Com a nova estrutura, o Hos-
pital passa a ter 290 leitos, sen-
do 68 só de UTI e 17 salas de
cirúrgicas. A ampliação do
complexo faz parte do projeto
de expansão do Grupo Saúde
Bandeirantes, que ocorre des-
de 2005. Só nesta nova ala fo-
ram investidos R$ 42 milhões
de reais em estrutura física e
R$ 12 milhões em equipamen-
tos de medicina nuclear,
cateterismo e radioterapia.

(Lúci Júdice Yizima)Fachada da nova ala do Hospital Bandeirantes: investimento de mais de R$ 40 milhões

LUCI JÚDICE YIZIMA
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COMUNIDADE/DIPLOMACIA

Embaixador Ken Shimanouchi revela que voltará
para assistir a Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016

Cerca de 150 pessoas
entre autoridades e re-
presentantes da comu-

nidade nikkei e japonesa de
São Paulo participaram de uma
solenidade fechada de despe-
dida do embaixador Ken Shi-
manouchi, realizada no dia 9 de
setembro na Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social (Bunkyo).
De acordo com a Embaixada
do Japão em Brasília, ainda
não foi definido o substituto do
embaixador, fato este que será
decidido e comunicado pelo
governo japonês em seguida.

O evento contou com a par-
ticipação do cônsul-geral do
Japão em São Paulo, Kazuaki
Obe e a consulesa Eiko Obe;
do deputado federal William
Woo (PPS/SP); do vereador
Jooji Hato (PMDB); do presi-
dente da Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social (Bunkyo), Ki-
hatiro Kita; presidente da Fe-
deração das Associações de
Províncias do Japão no Brasil
(Kenren), Akeo Uehara Yogui;
do presidente da Beneficência
Nipo-Brasileira de São Paulo
– Enkyo, Ignácio Tadayoshi
Moriguchi; do presidente da
Assistência Social Dom José
Gaspar Ikoi-no-Sono, Reimei
Yoshioka; do candidato a de-
putado estadual, Victor Koba-
yashi (PSDB); do professor
Kokei Uehara; e outros.

Em seu discurso Ken Shi-
manouchi destacou que de to-
das as atividades desenvolvi-
das nos quatro anos de traba-
lhos no Brasil os festejos do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil (com a visita de
sua alteza imperial o Príncipe
Herdeiro Naruhito), em 2008,
foi o evento mais marcante de
toda a sua vida diplomática. O
fato de ter sido o embaixador
do Japão naquela época histó-
rica foi para ele uma grande
honra e privilégio. “Não é pre-
ciso dizer que as comemora-
ções do Centenário foram gra-
ças aos esforços da comuni-
dade nikkei, especialmente em
São Paulo onde existe a maior
comunidade nikkei do mundo.
Foram realizadas centenas de

mento certo, devido às muitas
oportunidades por testemunhar
momentos históricos das rela-
ções bilaterais como o Cente-
nário, a visita do príncipe her-
deiro e assinatura da TV Digi-
tal, entre outros. “Desejo mui-
to sucesso para todos os bra-
sileiros e para as relações bi-
laterais’, finalizou.

Repercussão – Algumas au-
toridades questionadas pela
reportagem do Jornal Nippak
se manifestaram positivamen-
te para com o trabalho desem-
penhado pelo embaixador Ken
Shimanouchi. Kazuaki Obe,
por exemplo, disse que tem
muito respeito pelo embaixa-
dor. O considera muito simpá-
tico, trabalhador, sincero, e que
contribuiu muito para o desen-
volvimento e o estreitamento
entre o Brasil e o Japão, “so-
bretudo para a contribuição
muito grande para o Centená-
rio, tempo esse muito histórico
para os imigrantes japoneses
no Brasil”, completou.

Saudades – Para o deputado
William Woo o embaixador vai
deixar saudades para todos,
principalmente para os parla-
mentares do Brasil. Teve suma
importância no processo da
aquisição da TV Digital, na di-
vulgação do sistema nipo-bra-
sileiro que além do Brasil, atin-
ge hoje países vizinho como
Peru, Venezuela, Chile e ou-
tros que estão estudando a tec-
nologia e também na discus-
são do trem de alta velocida-
de, o Shinkansen. “Fora isso a
simpatia e a participação em
todos os eventos apoiando o
Centenário da Imigração Japo-
nesa, em especial o painel do
origami. O embaixador sempre
foi incentivador e apoiador de
todas as ações do Grupo Par-
lamentar Brasil / Japão, a qual
presido e tenho orgulho em di-
zer para ele o nosso muito obri-
gado”, garantiu.

O vereador Jooji Hato de-
sejou muita sorte, saúde e su-
cesso na carreira de Ken Shi-
manouchi que foi o embaixador
que ajudou muito no relaciona-
mento do Brasil e o Japão e é

considerado o embaixador do
Centenário que mobilizou toda
a comunidade nikkei no país, a
maior fora do arquipélago.
“Acredito que ele fez um
belíssimo trabalho, a nossa ho-
menagem à ele e gratidão. Es-
pero que ele retorne o mais rá-
pido possível ao nosso país ou-
tra vez para o congraçamento
entre os dois países irmãos que
é o Brasil e o Japão. Onde ele
estiver estarei orando pela saú-
de dele, pelo trabalho que forti-
fique à todos nós da comunida-
de nipo-brasileira”, defende.

O professor Kokei Uehara
também ratificou que o embai-
xador vai deixar saudades, por-
que como presidente do Cen-
tenário sentiu de perto
diretamenta o apoio e auxílio
do representante diplomático.
Para o mestre todo o trabalho
que Ken Shimanouchi desen-
volveu foi para ajudar no su-
cesso do Centenário. “Nós não
só da comissão da associação,
mas o próprio brasileiro que
acompanhou o Centenário
sabe o trabalho importante do
embaixador que está nos dei-
xando. Como presidente da
comissão e em nome dos mi-
lhões de pessoas que partici-
param dos eventos, somos
muito gratos a ele que deixa
muitas saudades. Desejo que
ele continue trabalhando para
o intercâmbio cultural e ami-
zade Brasil / Japão, tenha mui-
ta saúde e continue atuando
nesse sentido”, frisou.

O presidente do Bunkyo,
Kihatiro Kita, assegurou que
Ken Shimanouchi foi um gran-
de embaixador, e já está sen-
tindo saudades dele que fará
muita falta. “Uma promessa
dele é que manterá contato
sempre que possível, inclusive
ele disse que na próxima vez
estará vindo para assinar o
contrato do trem bala e parti-
cipar de grandes eventos es-
portivos que vão acontecer no
Brasil. É uma pessoa bastante
dinâmica, deu uma demonstra-
ção de como ser e conviver
com as pessoas de uma forma
agradável”, finaliza.

Veja mais fotos à pág 2
(Afonso José de Sousa)
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Representantes de entidades nipo-brasileiras de São Paulo organizaram despedida no Bunkyo

Copa do Mundo de 2014, aos
jogos Olímpicos de 2016, e es-
pero também em algum lugar
reencontrar com cada um dos
senhores”, revelou.

Sem dúvida que o trabalho
do embaixador no Brasil foi
marcado pela grande proximi-
dade e o envolvimento com a
comunidade nipo-brasileira, in-
clusive em outros importantes
eventos como os 80 Anos da
Imigração Japonesa na Ama-
zônia, em 2009. Ele sempre
destacou a importância do es-
treitamento das relações entre
o Japão e o Brasil. Relaciona-
mento este que culminou na
adoção do modelo da TV Di-
gital Japonesa, criando o pa-
drão nipo-brasileiro que têm
difundido nos países vizinhos;
nas parcerias público privadas
para adoção de linhas de trens
de alta velocidade e do siste-
ma de monotrilho. Além do
crescimento do interesse dos
jovens brasileiros na cultura
japonesa, principalmente, a
cultura pop e contemporânea.

Em sua mensagem de des-
pedida o embaixador confir-
mou que teve muita sorte por
estar no lugar certo, no mo-

eventos entre solenidades e
festividades no Porto de San-
tos e no Anhembi. Através
dessa série de eventos ressal-
to a imensa contribuição e in-
fluência da comunidade nikkei
de São Paulo para o Brasil fo-
ram reconfirmadas”, afirmou.

Até breve – Dessa forma, se-
gundo Ken Shimanouchi, a co-
munidade nikkei vem fortale-
cendo a presença na socieda-
de brasileira e observou que os
nipo-brasileiros estão diversifi-
cando a atuação de trabalho,

abrangendo setores da adminis-
tração pública, empresarial, po-
lítico, industrial, cultural e aca-
dêmico. “Muitos deles ocupam
posições de status em suas res-
pectivas áreas, nos últimos qua-
tro anos de atuação tive
fortalecida a minha convicção
de que os nikkeis vão exercer
funções ainda mais relevantes
na sociedade brasileira. Nesta
semana encerro a minha mis-
são no Brasil e retorno para o
Japão. Mesmo após retirar-me
do serviço ativo com certeza
virei para assistir aos jogos da

Ken Shimanouchi destcaou as comemorações do Centenário

A Toyota realizou no últi-
mo dia 8 a cerimônia de início
da construção de sua fábrica
de Sorocaba (SP). O evento
contou com a participação do
embaixador do Japão no Bra-
sil, Ken Shimanouchi; do côn-
sul geral do Japão em São Pau-
lo, Kazuaki Obe; diretor da se-
cretaria de desenvolvimento da
produção do ministério do de-
senvolvimento, Paulo Bedran;
do governador do estado de
São Paulo, Alberto Goldman;
do deputado federal Walter
Ihoshi (DEM-SP); do prefeito
da cidade de Sorocaba, Vitor
Lippi; do vice-presidente exe-
cutivo da Toyota Motor Cor-
poration, Atsuhi Niimi,; do pre-
sidente da Toyota Mercosul,
Shozo Hasebe; do vice-presi-
dente sênior Industrial da To-
yota Mercosul, Tsuneo Itagaki
e do vice-presidente Comercial

da Toyota Mercosul, Luiz Car-
los Andrade Junior, além de ou-
tros executivos da empresa.

Localizada no quilômetro
92 da rodovia Castello Bran-
co, sentido Interior-Capital, a
terceira unidade fabril da To-
yota produzirá um recém-de-
senvolvido carro compacto da
marca, cuja produção terá iní-

cio no segundo semestre de
2012. Primeiramente, serão
fabricados por ano cerca de 70
mil veículos nessa nova unida-
de, que receberá investimento
de cerca de 600 milhões de
dólares, empregando aproxi-
madamente 1.500 pessoas. A
Toyota também estuda expor-
tar esse novo modelo que será

fabricado no país.
Ao redor da nova fábrica

da Toyota também será insta-
lado um parque industrial de
fornecedores, que contará com
aproximadamente 12 empresas
e terá potencial para abaste-
cer toda a cadeia automotiva
do interior de São Paulo, ge-
rando aproximadamente
11.000 novos empregos dire-
tos e indiretos na região, de
acordo com estimativas da
prefeitura de Sorocaba.

A Toyota produzirá em So-
rocaba veículos compactos
usando a tecnologia flex fuel
nos motores. Com relação ao
tipo de carroceria, a Toyota
planeja fabricar um hatchback
e um sedã. Detalhes sobre o
design, nome do novo veículo,
bem como sua lista de equipa-
mentos de série ainda estão
sendo avaliados.

DIVULGAÇÃO

Governador de São Paulo com diretores da montadora japonesa

Crescimento sustentável –
A Toyota estabeleceu-se no
Brasil em 1958, com a constru-
ção de sua primeira unidade
industrial fora do Japão. Atual-
mente, a fabricante de automó-
veis produz peças na sua plan-
ta de São Bernardo do Campo
(SP) e o Corolla em sua unida-
de de Indaiatuba (SP).

Em busca de um cresci-
mento sustentável, a Toyota
objetiva expandir sua produção
local, em consonância com o
crescimento do mercado bra-
sileiro e de outros mercados
emergentes. Com base em seu
princípio de contribuir com a
sociedade por meio da fabri-
cação de automóveis, a Toyo-
ta pretende intensificar sua
contribuição com a indústria
automotiva brasileira, ofere-
cendo aos consumidores pro-
dutos atrativos que atendam às

suas necessidades.

Mercado – Em 2010, a To-
yota do Brasil vem registran-
do mais um recorde de ven-
das, se considerado o período
entre janeiro e agosto. A mar-
ca comercializou nos oito me-
ses deste ano 62.326 unidades,
o que representa um cresci-
mento de 11% em compara-
ção com o mesmo período de
2009 (56.234).

O bom desempenho da mar-
ca no período se deve ao desem-
penho dos modelos produzidos
pela Toyota Mercosul. O Corolla
liderou o ranking dos sedãs mé-
dios, a Hilux também se mante-
ve na primeira colocação entre
as picapes médias equipadas
com motor a diesel, enquanto o
SW4 superou seus concorren-
tes entre os utilitários esportivos
médios movidos a diesel.

INVESTIMENTOS

Toyota realiza cerimônia de início da construção de sua nova fábrica em Sorocaba (SP)
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Taikô também despertou atenção dos visitantes do Londrina Matsuri

INDOCHINA 2011

Vietnã, Laos, Camboja – Via Dubai / Tailândia
1º Dia – Saída do Brasil – 12/Jan
Apresentação no Aeroporto de Guarulhos – São
Paulo – Aeroporto Internacional de Guarulhos, Ter-
minal 2, Asa D – Vôo com a Emirates EK 262 que
parte de São Paulo as 01:25 (13/Jan).

2º Dia – Dubai/Bangkok – 13/Jan
Chegada em Dubai as 21:15, conexão, pegare-
mos o vôo da Emirates EK 374 as 23:10 de Dubai
para Bangkok.

3° Dia – Bangkok – 14/Jan
Chegada as 08:00 em Bangkok, recepção de guia
falando português ou espanhol no aeroporto e tras-
lado privado ao hotel Holiday Inn Silom ou similar.
A tarde Passeio pelo Grand Palace, e tour pela
cidade e pelos Templos. Hospedagem

4º Dia – Bangkok/ LUANG PRABANG – 15/Jan
Saída do Hotel, traslado ao aeroporto de Bangkok.
Pegaremos o vôo PG 941 as 09:15. Chegada as
11h15 e traslado ao hotel. Almoço. Visita ao Cen-
tro de Artes Tradicionais e Etnologia, novo museu
da cultura de Laos que exibe roupas, artigos religi-
osos e artesanatos. Em seguida, visita à cidade
incluindo alguns de seus principais templos - Tem-
plo Visoun, que antigamente abrigava as imagens
do Prabang Buda, That Makmo e o Templo Aham
que foi dedicado ao Deveta Luang (espírito) e Pu
Gneu Ya Gneu (Ancestrais). Continuação ao Tem-
plo Mai construído em 1796 e cujo teto em 5 níveis
representa o tradicional estilo laotiano. Subida à
colina para contemplar a cidade e assistir ao pôr-
do-sol desde o Templo Prabaht Tai localizado ao
longo do Rio Mekong. Jantar.

5º Dia – LUANG PRABANG – 16/Jan
Pela manhã, visita ao Templo Xieng Thong, o tem-
plo mais bonito da região. Depois, embarque em
barco típico para subir o Rio Mekong para visitar
as famosas grutas Pak-Ou, que abrigam inúme-
ras estátuas do Buda deixadas pelos devotos. No
retorno a Luang Prabang, almoço tipo pic-nic e
visita ao povoado de Ban Xang Khong onde é
produzido o tradicional papel Sa. Regresso ao hotel
e jantar.

6º Dia – LUANG PRABANG – 17/Jan
Pela manhã, saída para a cachoeira de Khuang
Xi, localizada a 30km ao sul de Luang Prabang.
Após, tempo para apreciar a cachoeira que forma
piscinas naturais. Almoço em estilo pic-nic, e visi-
ta ao povoado de Ban Thapaene. Retorno a Luang
Prabang. No caminho, visita ao povoado de Ban
Phanom. Jantar.

7º Dia – LUANG PRABANG/ VIENTIANE – 18/
Jan
Ao amanhecer, passeio através das ruas históri-
cas para visitar o “Mercado da Manhã”. Retorno
ao hotel para o café da manhã. Após, visita ao
antigo Palácio Real, hoje conhecido como Museu
Nacional. Traslado ao aeroporto para embarque
com destino a Vientiane. Chegada e traslado ao
hotel. Almoço. À tarde, visita ao Templo Si Saket,
conhecido por abrigar mais de 6.000 imagens do
Buda, ao Templo Ho Phra Keo – que hoje é um
museu e que anteriormente abrigava o famoso
Buda de Esmeralda, que hoje se encontra em
Bangkok. Continuação a Patousay (o Arco do

Triunfo) e That Luang Stupa, construído em 1556 e
considerado o símbolo nacional do país. Jantar.

8º Dia – VIENTIANE/ HANÓI – 19/Jan
Pela manhã, visita ao Parque do Buda e a ponte
da Amizade (se o tempo permitir). Almoço no ho-
tel. No período da tarde visita ao Mercado Talaat
São e após, traslado ao aeroporto e viagem para
Hanói. Chegada e acomodação. À noite, Water
Puppet Show (bonecos de água) da tradicional
arte vietnamita.

9º Dia – HANÓI/ HALONG – 20/Jan
Pela manhã, passeio em “cyclo” (tipo de carrua-
gem puxada por uma bicicleta) pelo bairro antigo.
Visita ao Mausoléu de Ho Chi Minh (fechado às
segundas e sextas, durante os meses de Out. e
Nov.), visita ao Pagoda de Um Pilar, ao Templo
da Literatura, o belo lago Hoan Kiem e ao Templo
Ngoc Son. Após almoço em um restaurante local,
saída para Halong a 165km ao leste de Hanói.
Chegada e acomodação no hotel.

10º Dia – HALONG/ HANÓI – 21/Jan
Pela manhã, traslado ao pier e embarque em bar-
co de madeira e passeio pela pitoresca Baía de
Halong, registrada como Patrimônio Mundial pela
UNESCO. Almoço a bordo (frutos do mar). À
tarde, desembarque em Halong e viagem para
Hanói em carro com parada no vilarejo de cerâmi-
cas Dong Trieu. Chegada e traslado ao hotel.

11º Dia – HANÓI/ HUE – 22/Jan
Traslado ao aeroporto e embarque para Hue. Che-
gada e visita à Cidadela Imperial e a Cidade Proi-
bida. Acomodação no hotel. Jantar em restaurante
local.

12º Dia – HUE/ DANANG/ HOI AN – 23/Jan
Pela manhã, passeio de barco pelo Rio Perfume
para visitar o Pagoda Thien Mu, visita às Tumbas
de Tu Duc e Khai Dinh, localizada num vale na
vila de Duong Xuan Thuong, um dos mais belos
exemplos arquitetônicos da dinastia Nguyen &
Khai Dinh, caracterizado por sua singular e har-
moniosa mistura dos estilos arquitetônicos euro-
peus e asiático. Almoço em restaurante local. Par-
tida para Danang passando pelo Hai Van Pass
desfrutando de belas paisagens. Chegada e visita
ao Museu Cham. Continuação à histórica cidade
de Hoi An. Acomodação no hotel.

13º Dia – HOI AN/ DANANG/ HO CHI MINH –
24/Jan
Manhã livre para descanso ou para explorar a
cidade de Hoi An - um dos maiores portos mer-
cantes do sudeste da Ásia durante o séc. XVI,
cujo centro histórico apresenta uma atmosfera chi-
nesa, com suas ruas estreitas e casas decoradas
com quadros de laca com caracteres chineses.
No período da tarde, breve visita pela cidade his-
tórica visitando antigas casas, mercados e suas
famosas pontes. Traslado para o aeroporto de
Danang e voo para Ho Chi Minh. Chegada e
traslado para o hotel.

14º Dia – HO CHI MINH/ CU CHI/ HO CHI
MINH – 25/Jan
Visita ao complexo de túneis em Cu Chi, localiza-
dos a cerca de 150km de Ho Chi Minh. Após o

almoço, retorno a Ho Chi Minh e visita à cidade: o
antigo Palácio Presidencial, a catedral de Notre
Dame, Mercado Ben Thanh e o Pagoda Thien Hau.

15º Dia – HO CHI MINH/ SIEM REAP – 26/Jan
Traslado ao aeroporto e viagem para Siem Reap.
Chegada e traslado ao hotel. Após almoço no ho-
tel, visita Prasat Kravan com suas singulares es-
culturas, o Srah Srang, um lago artificial utilizado
para rituais de banho, Banteay Kdei. Mebon Ori-
ental e o Templo nas Montanhas Pré Rup, até o
pôr-do-sol. Jantar em restaurante local e acomo-
dação no hotel.

16º Dia – SIEM REAP – 27/Jan
Antes do amanhecer traslado a Phnom Bakheng –
uma das colinas da planície de Angkor, para pre-
senciar o nascer do sol sobre Angkor Wat. (Em
dias de chuva o acesso pode ser escorregadio.
Devido ao acesso íngreme, não recomendamos à
pessoas de idade). Retorno ao hotel para café da
manhã. Após, saída para visita ao Templo Banteay
Srei, a joia da Arte Khmer. Continuaremos a Ta
Prohm, um dos mais belos da área, quase intacto
desde a chegada dos exploradores europeus e
representa também a força da natureza através da
mata que cobre e mescla-se a construção. Almo-
ço no hotel. Saída do hotel em “tuk-tuk” para visita
a antiga capital de Angkor Thom – o Portão Sul, o
Templo Bayon, localizado no centro da cidade e
caracterizado por suas 54 torres e as mais de 200
faces sorridentes de Avolokitesvara; o Terraço dos
Elefantes, Phimeanakas, cujo nome significa “Pa-
lácio Celestial”. Pôr-do-sol no Angkor Wat. Jantar
em restaurante local.

17º Dia – SIEM REAP – 28/Jan
Pela manhã, visita ao complexo de templos Angkor
Wat com uma área de 81 hectares, comparável à
Cidade Imperial em Pequim. Considerado pelos
historiadores como o melhor e mais rico exemplo
da arte e arquitetura Khmer. As cinco torres do com-
plexo simbolizam os cinco picos de Meru, o muro
representa as montanhas e o fosso ao redor, repre-
senta o oceano. Desfrute de 1 hora de reflexologia
(massagem). Almoço no hotel. No período da tarde,
visita ao Templo Preah Khan, construído pelo Rei
Jayavarman VII, e em bom estado de conserva-
ção. Neak Pean, uma fonte construída no meio de
pequeno lago, representando o paradisíaco
lagomontanha himalaia. Ta Som e Banteay Samre,
um templo com quatro anexos, com um hall e 2
bibliotecas. Jantar com danças típicas.

18º Dia – SIEM REAP/ Bangkok/ DUBAI – 29/
Jan
Pela manhã, visita ao vilarejo flutuante de Chong
Khneas, passeio em tradicional barco de madeira
no Lago Tonle Sap – um dos maiores lagos da
Ásia. (Nos meses de seca, Fev. a Jul., este pas-
seio será substituído pelo templo Inkosei e ao
pagoda Wat Bo). Almoço no hotel. Visita a “Les
Artisans d´Angkor – Chantiers Ecole” – escola de
artesões. Partida para o aeroporto para pegarmos
o vôo até Bangkok no vôo PG 914 as 15:45.
Chegada em Bangkok as 16:40hrs. Conexão para
o vôo da EMIRATES  EK 373 as 20:50, chegada
em Dubai as 00:35hrs(30/Jan).
19º Dia – DUBAI – 30/Jan
Chegada no vôo EK 373 as 00:35. Recepção no

aeroporto e traslado ao Hotel. Acomodação. Pela
manhã café da manhã no Hotel. Mais a tarde,
saída para um passeio clássico em Dubai, come-
çamos o tour visitando a Mesquita Jumeirah, na
qual representa o modo de vida islâmico. Logo
após, faremos um breve tour pelos Palácios dos
Sheiks; Passaremos também pelo Dubai Creek,
Bairro de Bastakia, o Mercado mais tradicional e
famoso de DUBAI – o Souk das especiarias e do
ouro. Retorno ao Hotel. Acomodação.

20º Dia – DUBAI/ São Paulo – 31/Jan
Café da Manhã no Hotel. Traslado de saída para o
aeroporto de Dubai para pegarmos o vôo da
Emirates EK 261 as 10:15 da manhã, com chega-
da prevista em São Paulo as 19:30. FIM DOS
NOSSOS SERVIÇOS.

VISTOS (para portadores de passaporte brasilei-
ro): Laos, Vietnã, Camboja e Dubai
CERTIFICADO NACIONAL CONTRA FEBRE
AMARELA

SERVIÇOS INCLUSOS:
• Alojamento em hotéis de categoria Turística Su-
perior, Primeira Classe ou Luxo;
• Café da manhã tipo americano, diário + 12 al-
moços + 7 jantares;
• Visitas conforme especificados no programa com
guia local falando Espanhol;
• O tour opera com um mínimo de 2 participantes,
portanto o transporte terrestre, dependendo do nú-
mero final de inscritos, poderá ser feito em carro,
van, microônibus ou ônibus;

• Durante a excursão, está incluído o transporte
de uma mala de tamanho normal por pessoa. Os
passageiros que viajarem com mais de uma mala,
correrão o risco de ter que enviá-las por ônibus
regular e por conta própria;
• Bilhete aéreo Luang Prabang/ Vientiane/ Hanói/
Hue – Danang/ Ho Chi Minh/ Siem Reap incluído
em classe econômica (emissão e entrega local).

SERVIÇOS NÃO INCLUSOS:
• Taxas nos aeroportos Vietane USD 10,00 POR
PESSOA – Siem Reao USD 25,00
• Gastos com passaportes e vistos.
• Refeições não mencionadas como incluídas.
• Bebidas e outras despesas de caráter pessoal.
• Gorjetas para carregadores de malas que exce-
dam a um volume por pessoa.
• A tradicional gorjeta ao motorista e guias locais.
• Qualquer serviço não mencionado em “Servi-
ços Inclusos”.

HOTÉIS:
Bangkok: Holiday Inn Silon
Luang Prang: Santi Resort ou Chang Heritage
Vientiane: Novotel Vientnane ou Lao Plaza
Hanoi: Silk Path Hotel ou Moevenpick Hotel
Halong: Bai Tho Junk ou Emeraude Cruise
Hue: Mercure Hue Gerbera Hotel ou Imperial
Hoi Na: Hoi Na Beach Hotel ou Golden Sand
Resort
Ho CHi Minh: Liberty Central Hotel ou New World
Siem Reap: Somadevi Angkor Hotel ou Angkor
Palace Resort & Spa
Dubai: Novotel Deira

Preços por pessoa em Dólares Americanos – Em quarto Duplo
Em Quarto Duplo 4.218,00
Pagamento: A VISTA(Reais ou Dólares) ou
40% de Entrada e o Saldo em 2x no Cheque Pré-Datado
SINAL DE RESERVA USD 500,00

Preços por pessoa em Dólares Americanos – AÉREO EMIRATES
USD 2.917,00 + Taxas USD 80,00 APROX. CLASSE ECONÔMICA
USD 8.426,00 + Taxas USD 80,00 APROX. CLASSE EXECUTIVA
Pagamento: em até 5x sem juros no cartão de crédito

CANCELAMENTOS:
Até 40 dias antes do embarque.................................... 10% do valor total
De 40 a 16 dias antes do embarque.............................. 40% do valor total
Menos de 15 dias antes do embarque........................... 40% a 100% do total
dependendo dos valores recuperados dos fornecedores envolvidos

ALTERAÇÕES DE PREÇOS: Todos os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio seja em
função do aumento de custo de qualquer itens que compõem a viagem ou alteração no câmbio.

BILHETES AÉREOS: Os bilhetes aéreos incluídos nesta programação referem-se a tarifas especiais
reduzidas, implicando em certas restrições (endossos/mudanças de rotas/ reembolsos etc.). Favor
consultar em caso de dúvida.

HOTÉIS: O alojamento nos hotéis obedece ao critério internacional de horário de entrada (Check-in) às
14 horas e saída (Check-out) às 12 horas.
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� (11) 3341-2275 / 3208-3977

CIDADES/LONDRINA

8ª edição do Londrina Matsuri
recebe cerca de 30 mil visitantes

Em quatro dias de festa
– de 4 a 7 de setembro
–, cerca de 30 mil pes-

soas estiveram no Londrina
Matsuri 2010. Segundo a or-
ganização do evento, os obje-
tivos foram alcançados. “Atin-
gimos a nossa principal inten-
ção, que é realizar um festival
que valorize a integração en-
tre os povos, divulgue a cultu-
ra japonesa, a conscientização
da fraternidade e a preocupa-
ção com o meio ambiente”
destacou o coordenador geral
do 8º Londrina Matsuri, Luiz
Shiroma.

O sucesso do Festival da
Primavera, que aconteceu no
Parque de Exposições Gover-
nador Ney Braga, foi o resul-
tado da colaboração de deze-
nas de profissionais, além dos
mais de 200 voluntários do
Grupo Sansey envolvidos dia-
riamente no evento.

Durante os dias de festivi-
dade, foram realizadas 35
apresentações. O Bon Odori
(dança folclórica interativa)
teve a interação do público,
assim como o Matsuri Dance
que atraiu milhares de pesso-
as em todas as noites.

O já tradicional Nagashi
Sômen (macarrão na corren-
teza) teve mais uma vez um
estande exclusivo e contou
com 20 pessoas trabalhando
para servir 120 kg de macar-
rão. As degustações gratuitas
foram servidas para aproxima-
damente 2.500 pessoas.

Neste ano, cerca de 80
estandes formaram a área co-
mercial, cultural e gastronômi-
ca. Segundo Emiko Koyama,
proprietária de um dos restau-
rantes montados no Londrina
Matsuri, foram servidas uma

média de 800 porções por dia.
Os sabores do oriente estive-
ram presentes na forma de de-
liciosos pratos de yakissoba,
tempurá, udon, sashimi, entre
outros.

A diversão das crianças
esteve garantida nos espaços
dedicados às oficinas, com
várias opções de atividades e
brincadeiras, como oficinas de
pipa, origami, robótica, mangás
e caligrafia.

O Londrina Matsuri man-
teve sua preocupação com a

preservação do meio ambien-
te. Os visitantes puderam con-
ferir oficinas seguindo esta te-
mática: compostagem, confec-
ção de carteiras com material
reciclado e sabão a partir do
óleo de cozinha. Em um dos
estandes, também estava a bi-
blioteca móvel ambiental.

Meio Ambiente – No 8º Lon-
drina Matsuri foi realizado o 2º
Concurso Meio Ambiente –
Melhores Práticas. As cinco
escolas públicas (municipais e

estaduais) que participaram do
concurso receberam certifica-
dos e prêmios.

Foram expostos 10 proje-
tos, avaliados pelos professo-
res da Universidade Tecnoló-
gica Federal do Paraná. O pri-
meiro lugar do concurso ficou
com o Colégio Estadual Albino
Feijó Sanches, com o projeto
Dispenser ecológico para re-
síduos de cigarro. A Escola
Municipal Zumbi dos Palmares
ficou com o segundo lugar,
apresentando o projeto Agen-
tes ambientais mirins. O ter-
ceiro lugar foi para a Escola
Municipal Pedro Vergara
Correa, com o projeto Ética
ambiental e cidadania.

Curiosidades – Vieram de
longe algumas das atrações do
8º Londrina Matsuri. O escul-
tor Arlindo Monteiro viajou de
Maceió para expor suas obras
no festival. As miniaturas es-
culpidas em palitos de fósforo
chamaram a atenção dos visi-
tantes do evento. Algumas pe-
ças eram milimétricas e para
conseguir notar a riqueza dos
detalhes foi preciso utilizar lu-
pas.

Já o “engenheiro de pipas”
Ken Yamazato veio de São
Paulo. A revoada das pipas
encantou crianças e adultos.
Nas mãos do engenheiro as
pipas assumiram várias formas
inusitadas, como as de borbo-
letas e morcegos.

No estande da Casa das
Flores, as pessoas tiveram a
oportunidade de ver de perto
a beleza da 1ª Exposição de
Rosa do Deserto, um arbusto
típico de áreas desérticas –
cerca de 1.500 mudas estive-
ram expostas.

DIVULGAÇÃO

Público participa do Matsuri Dance no Parque Ney Braga

CIDADES/ATIBAIA

Festa das Flores e Morangos
termina neste domingo

Mais de 30 mil pessoas já
visitaram a 30ª Festa de Flo-
res e Morangos de Atibaia, que
teve início no último dia 3 com
a presença do cônsul geral do
Japão em São Paulo, Kazuaki
Obe; da consulesa, Eiko Obe;
do prefeito, Dr. Denig; da pri-
meira-dama, Rita Denig, e de
diversas autoridades locais.
Até domingo (19), a expecta-
tiva é receber 120 mil visitan-
tes. Realizado pela Associação
Hortolândia de Atibaia, com
apoio da Prefeitura Municipal
de Atibaia, Sindicato Rural de
Atibaia, Pró-Flor e Saneamen-
to de Atibaia (SAAE), o even-
to traz como tema “Os 30
Anos de Festa”.

A programação da Festa
reúne shows ecléticos
protagonizados por grupos de

diversos países. Também há
exposição e venda de flores,
plantas ornamentais e frutas,
além do pavilhão de exposi-
ções, espaço que evidencia
arte, criatividade e beleza. Na
praça de alimentação pode ser
degustada uma diversidade de
comidas, porém o destaque é
para os hábitos e costumes ja-
poneses e as frutas cultivadas
em Atibaia. Saiba mais sobre
o evento.

Serviço – A 30° Festa das
Flores e Morangos de Atibaia
prossegue nesta sexta, sába-
do e domingo (17, 18 e 19), no
Parque Edmundo Zanoni, loca-
lizado na Avenida Horácio
Neto, 1030.

Informações pelos telefo-
nes: 0800-555-979 ou (11)
4412-9581 / 4412-5979

JORNAL NIPPAK/PATRÍCIA HERMÍNIO

Cônsul Kazuaki Obe e consulesa Eiko Obe prestigiaram abertura
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COMUNIDADE

Delegada e advogadas nikkeis
são homenageadas pela OAB SP

Adelegada de polícia da
Divisão de Prevenção
e Educação do Depar-

tamento de Investigações so-
bre Narcóticos (Denarc) da
Polícia Civil de São Paulo, Eli-
sabeth Massuno, foi homena-
geada no dia 9 de setembro
(quinta-feira), na Câmara Mu-
nicipal de São Paulo, com o
Prêmio Doutora Maria
Immaculada Xavier da
Silveira. O prêmio simboliza
uma personalidade imortaliza-
da no universo do Direito por
ser a primeira mulher a ingres-
sar nos quadros da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB),
seção São Paulo.

A outorga que é uma inici-
ativa da Comissão da Mulher
Advogada e do departamento
de cultura e eventos da OAB
e representa o reconhecimen-
to pela inestimável contribui-
ção das premiadas à socieda-
de brasileira. “O prêmio é um
reconhecimento aos vários
anos de trabalho, como no en-

frentamento da violência do-
méstica e das drogas, isso é
uma consagração. Meus ante-
passados do sol nascente me
ensinaram a ter garra, confi-
ança e perseverança em bus-

ca dos nossos sonhos”, desta-
ca Elisabeth Massuno.

Além da delegada do
Denarc que coordena o “mu-
seu das drogas” da Polícia Ci-
vil, 12 mulheres profissionais

foram homenageadas, entre
elas duas advogadas nikkeis
que também receberam o prê-
mio: a coordenadora dos cur-
sos: “Cálculos trabalhistas -
Teoria e Prática”, “Curso de
processo do trabalho – teoria
e prática” e “Iniciação à Ad-
vocacia Trabalhista” ministra-
dos na ESA, a professora
Ritsuko Tomioka; e a conse-
lheira federal e diretora adjun-
ta da OAB SP Tallulah Koba-
yashi de Andrade Carvalho.

“As 13 mulheres laureadas
com o prêmio este ano honram
a participação feminina na es-
fera jurídica e continuam o pio-
neirismo de Maria Immacula-
da, que há mais 75 anos atrás
precisou transpor uma série de
barreiras para fazer uma facul-
dade de Direito e se tornar ad-
vogada”, afirma o presidente da
OAB-SP – Luiz Flávio Borges
D’Urso, lembrando que hoje
mais de 50% dos inscritos na
Ordem paulista são mulheres.

(Afonso José de Sousa)

JORNAL NIPPAK/AFONSO JOSÉ DE SOUSA

O presidente da OAB SP, Luiz Flavio Borges D’Urso com Massuno

Estudar no Japão é sonho
de muitos estudantes brasilei-
ros. No início de outubro, sete
bolsistas realizarão esse sonho
e embarcarão para o Japão
para aprender a língua, a cul-
tura e a tecnologia japonesa em
renomadas universidades do
arquipélago através das bolsas
do Ministério da Educação,
Cultura, Esporte, Ciência e
Tecnologia do Japão (MEXT).
No dia 2 de setembro, os no-
vos bolsistas participaram de
uma audiência com o Cônsul
Geral do Japão, Kazuaki Obe,
que conversou com cada par-
ticipante sobre os objetivos do
estudo no Japão, bem como os
planos futuros.

Expressou o seu desejo de
que, um dia, algum brasileiro

EDUCAÇÃO

Bolsistas Mext participam de audiência com o cônsul geral
do Japão Kazuaki Obe antes de embarcarem para o Japão

que tenha estudado no Japão
seja contemplado com um Prê-
mio Nobel e, ao final, desejou
boa sorte nessa nova jornada.

Os novos bolsistas também se
reuniram com veteranos, mem-
bros da Associação dos Bol-
sistas do Governo Japonês

(Abmon), para receberem a
orientação pré-embarque e di-
cas de como estudar e viver
bem no Japão.

Mais de 700 bolsistas já fo-
ram contemplados pela bolsa de
estudo MEXT do governo ja-
ponês através do Consulado
Geral do Japão em São Paulo
e convênios universitários des-
sa jurisdição. Desde 1956, o
Consulado Geral do Japão em
São Paulo intercedeia as bol-
sas realizando anualmente se-
leções para seis tipos de bolsas
diferentes. O processo seletivo
é constituído de exame escrito,
avaliação de documentos e en-
trevista. Uma vez aprovados
pelo Consulado, os candidatos
são indicados ao MEXT que
concede a aprovação final e as
bolsas aos candidatos.

Contemplados – Os novos
bolsistas de pesquisa contem-
plados com a bolsa MEXT são:
Ana Jacomit – Universidade de
Tsukuba (Engenharia Civil);
Victor Kumazawa – Univer-
sidade Nacional de Yokohama
(Engenharia Mecânica); e Yul
Otani - Universidade de Tokyo
(Ciências Moleculares). O bol-
sista de Treinamento para Pro-
fessores de Nível Fundamen-
tal e Médio é Lídia Matsumo-
to – Universidade Nacional de
Yokohama (Química); e os bol-
sistas de Língua e Cultura Ja-
ponesa são Caio Mancini –
Universidade de Hokkaido
(Letras Japonês); Caio
Pacheco – Universidade de
Osaka (Letras Japonês); e
Luzia Teruya – Universidade
de Osaka (Letras Japonês).

Os interessados em con-
correr às bolsas de estudo
MEXT podem obter informa-
ções detalhadas sobre os pro-
cessos seletivos no portal do
Consulado Geral do Japão em
São Paulo (www.sp.br.emb-
japan.go.jp), Ministério da Edu-
cação, Cultura, Esporte, Ciên-
cia e Tecnologia do Japão.

DIVULGAÇÃO

Cônsul Geral do Japão em São Paulo, Kazuaki Obe (sentado, centro), com bolsistas Mext

COLUNA DO JORGE NAGAO

O equilibrista e
as torres gêmeas

“Se eu caísse morreria fe-
liz porque estava fazendo
o que mais gostava”.(PP)

 JORGE NAGAO

O pesadelo de 11 de se-
tembro de 2001 foi farta e jus-
tamente lembrado mesmo
porque, como esquecê-lo? A
queda, pela Al Qaeda, das
torres é a imagem mais
impactante da década e qui-
çá, como se dizia antigamen-
te, do século 21.

Depois de tanto rever as
imagens desta tragédia mo-
derna, é oportuno lembrar que
estas mesmas torres foram o
palco do “maior crime artísti-
co do século 20”. Esta incrí-
vel  história é o tema do pou-
co visto filme “O equilibrista”
(Man on Wire), de James
Marsh, que faturou o Oscar
de melhor documentário de
2009. Apesar deste prêmio
hollywoodiano, sua bilheteria
total foi inferior a uma sema-
na do “Nosso Lar”. Um
nagaiato disse que o filme é
um sucesso porque, entre os
espíritas, não existe rico ou
pobre, é tudo classe médium.
Mas, voltando às torres, se-
gundo o site Rotten Tomatoes,
“O equilibrista” teve 141 crí-
ticas positivas, 100%. É o fil-
me melhor avaliado pelo site
em seus ll anos on line.

“Man on wire” mescla
ficção com realidade, humor
e suspense, e também flerta
com o policial pois o prota-
gonista falsifica documentos,
se passa por jornalista e in-
vade as torres, burlando a
megavigilância, para levar os
cabos pra dar cabo à sua fa-
çanha.

As torres gêmeas foram
a sua obsessão desde a ado-
lescência. Phillipe Petit tinha
17 anos e estava num con-
sultório dentário parisiense
quando viu uma reportagem
sobre a construção das tor-
res de Manhattan que seri-
am as mais altas do mundo.
Fingiu um espirro, rasgou a
página da revista e foi embo-
ra com o papel que continha
o objeto do seu sonho. A dor
no dente esperou por mais
uma semana. Artista circen-
se completo, o equilíbrio sem-
pre foi o seu forte. Sonhava,
noite e dia, em caminhar en-
tre uma torre e outra, um de-
lírio. Imagina, Marcílio, cami-
nhar 63m num cabo de aço,
sem rede de proteção, a 450m
de altura, e, pior, usando uma
calça boca-de-sino, moda bi-
zarra daqueles anos 70.

Phillipe, o grande Petit,
não era nenhum “cabo de
aço” na arte de equilibrar-se.
Encantou transeuntes que
estavam nas imediações da
ponte Harbour(EUA). E tirou
os fiéis da mais famosa Ca-
tedral de Paris, para assistir

à sua impecável performan-
ce um pouco acima do palco
que celebrizou o Corcunda de
Notre Dame. Sua coletiva à
imprensa sempre foi prece-
dida por passagens às dele-
gacias locais pois os policiais
queriam ser os primeiros a
“cumprimentar” o artista.

Foram 8 meses de plane-
jamento estratégico para per-
petrar o golpe que seria man-
chete no mundo inteiro. Mes-
mo a desistência de um par-
ceiro de primeira hora a pou-
cos dias da grande caminha-
da não abalou Phillipe. Aliciou
dois novaiorquinos que não se
entendiam com os franceses
da equipe. Essa falha na co-
municação poderia transfor-
mar o World Trade Center em
Torre de Babel, aí babau!
Chega de hablar blá-blá-blá e
vamos direto ao cenário do
“crime”. Naquele 7 de agos-
to de 1974,Phillipe, 25 anos,
tranquilo e impassível, lenta e
cautelosamente, deu os pri-
meiros passos no cabo,
diacho, ventava muito. Mas
ao atingir um ponto pré-
determinado,Petit percebeu
que o seu sonho não era im-
possível. E sorriu. Lá embai-
xo, Annie, a sua namorada e
cúmplice alertava os passan-
tes que logo olhavam embas-
bacados para o alto. Quando
ouviu o clamor da multidão, o
maluco se ajoelhou e agrade-
ceu. Quando chegou na outra
torre, para desespero dos po-
liciais que já estavam com a
algema preparada para juntar
aqueles braços que pareciam
asas regendo as nuvens, ele
voltou. E assim, caminhando,
se ajoelhando ou deitando no
cabo, indo e vindo, 8 vezes,  o
show de Phillipe durou
inolvidáveis 45 minutos.

As torres gêmeas que fo-
ram informalmente inaugura-
das com um emocionante
show de equilíbrio, 27 anos
depois foram alvos, com mi-
lhares de pessoas, de dese-
quilibrados.

Realizada a proeza, adeus
namorada, au revoir amigos,
página virada, vamos pra ou-
tra. Exercer a rebeldia, recu-
sar o próprio sucesso, viver
no limite, ainda é a filosofia
deste agora senhor Phillipe
Petit, aos 61 anos.

E você, leitor do Flipp,
festival literário do primeiro
programa, com qual Felipe se
identifica: Felipe Melo, Mas-
sa, Scolari ou Petit, o mito?
Me too.

************
trailer: http://mais.uol.com.br/
view/a56q6zv70hwb/trailer-
do-filme-homem-equilibrista-
04023272DC817326?types=A

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

DIVULGAÇÃO

4 quartos, sendo 1 suíte • 2 banheiros • Sala com
lareira • 1 cozinha americana • Churrasqueira e
lavanderia interna  •  1 edícula com: 1 suíte, 1 cozinha
industrial  •  Garagem para 4 quartos  •  R$ 160 mil
Falar com Osmar: (12) 8147 6757 / (12) 3664 2082

V E N D O

CHALÉ EM CAMPOS DO JORDÃO
(Ótima localização, próximo ao Portal da Cidade)
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KARAOKÊ

Clima de emoção marca o 25º
Concurso Aiko-kai Nipo-Campinas

Canto do

BACURI

MARI SATAKE

Monogatari. Um dia repa-
rei nesta palavra. Ela me pe-
gou totalmente. E nunca me
dei ao trabalho de procurar
no dicionário o seu significa-
do. Não vi necessidade. Bas-
tava ler qualquer coisa mo-
nogatari que eu já achava que
aquilo devia ser no mínimo,
muito interessante. E nunca
calhou de eu ver algum filme
ou ler alguma obra que tives-
se a palavra monogatari no
seu título. Tókio Monogatari
e Genji Monogatari passaram
a ocupar um lugar muito es-
pecial na minha fantasia. Tal-
vez por isso mesmo, nunca
fui atrás do filme ou da obra.
Era mais confortável deixá-
los ali naquele canto. A igno-
rância é mais cômoda.

Mas não há fantasia que
dure eternamente. Um dia,
a mensagem entrou na mi-
nha caixa postal. Fui corren-
do ouvir as palavras do pro-
fessor de literatura Akihiko
Niimi. Sorte a minha pelo
privilégio de assistir a pales-
tra sobre a obra Genji Mo-
nogatari. Escrita em torno do
ano 1.000 do calendário oci-
dental, é hoje considerada
obra das mais importantes do
Japão. Sua importância é tão
grande que hoje é conside-
rada tesouro nacional do Ja-
pão. Estudos reconhecem a
obra como o primeiro ro-
mance literário produzido no
mundo.

Segundo o professor, des-
de o início de seus tempos, a
leitura da obra era feita atra-
vés de desenhos. Desenhos
que foram mudando com o
tempo até os dias atuais onde
se encontram nas livrarias e
bancas mangás da série. Os
mangás, por sua vez, têm ge-
rado adaptações para o cine-
ma, teatro e ópera.

A obra Genji Monogatari
foi produzida no período
Heian (794-1194), conta a
história ou as peripécias amo-
rosas do belo filho do impe-
rador. Muito pequeno ainda,
com cerca de três anos, o
garoto Genji Hikaru fica ór-
fão de mãe. A mãe, de ex-
trema beleza, foi tragicamen-
te assassinada pelas outras
concubinas do pai. Muito pe-
queno ainda, carente das
atenções maternais, o garoto

Sobre Genji Monogatari

logo se apega a uma das jo-
vens cortesãs de seu pai. A
jovem era apenas seis anos
mais velha que Hikaru e con-
forme o garoto crescia, o an-
tigo apego maternal acabou
se transformando em paixão
juvenil que o acompanharia
ao longo da vida.

Conforme os costumes da
época, o garoto estava desti-
nado a se casar com uma das
filhas da alta aristocracia ja-
ponesa e ao completar doze
anos de idade foi celebrado
o casamento de Hikaru com
a prometida jovem. O casa-
mento, no entanto, não impe-
diu que Hikaru corresse em
busca de aventuras amorosas
fora de seu matrimônio ou
mesmo arrefecesse a arden-
te paixão pela amante do pai
a quem finalmente acabou
engravidando. A criança nas-
ceu com todas as honras que
se concedia a um filho de im-
perador. Criança extrema-
mente bela passou a ser a jóia
do imperador que jamais sus-
peitou da traição de seu filho
Hikaru com a mãe da crian-
ça. A mãe da criança não su-
portando a trama sórdida cri-
ada, entregou o filho para que
Hikaru sempre zelasse por
ele e retirou-se da vida mun-
dana enclausurando-se num
monastério.

A autoria de Genji Mono-
gatari é atribuída a Murasaki
Shikibu, mulher que viveu no
palácio imperial como uma
das damas de companhia da
imperatriz. Dotada de gran-
de cultura e saber e, ainda
tendo vivido sempre neste
meio, conhecia muito bem os
mistérios e segredos palaci-
anos que lhe outorgaram o
direito de escrever esta bela
narrativa que atravessa o
tempo, a história. Segundo o
palestrante, é possível encon-
trar a obra em português
numa edição portuguesa. A
palestra desenvolvida para o
curto espaço de 90 minutos
fez rápidas menções aos mi-
tos de Narciso e Édipo, no
entanto, sem se estender por
estes caminhos. Ficam como
sugestão apenas.

À Fundação Japão e ao
professor ficam os agradeci-
mentos, por esta oportunida-
de e tantas outras.

marisatake@yahoo.com.br

Com o objetivo de arreca-
dar recursos parta a manuten-
ção de suas atividades, o Gru-
po Escoteiro Hokkaido realiza
neste domingo (19), das 11h30
às 15h30, na Associação Hok-
kaido de Cultura e Asistência,
na Vila Mariana (Zona Sul de
São Paulo), o seu tradicional
Festival. Na área de alimenta-
ção, haverá venda de yakiso-
ba, yaki-sakaná, yaki-iká,
inarizushi, oniguiri, tempurá,
espetinhos, dorayaki, suco de
laranja, açaí, sobremesas di-
versas e bebidas. Quem qui-
ser também poderá participar
de um bingo que estará distri-
buindo prêmio valiosos.

A partir das 13 horas, o
destaque fica por conta do can-
tor Joe Hirata.

HOMENAGEADOS
1 Shiro Higuchi Fundador Ex Pres.
2 Kichiro Konno Fundador Ex.pres.
3 Certo Takeda Fundador
4 Yasuhiro Yajima Fundador Ex.pres.
5 Kojiro Ogasahara Fundador
6 Nituo Tsukada Fundador Ex.pres.
7 Toshiyuki Nukui * Fundador Ex.pres.
8 Tutomu Samezima * Fundador Ex.pres.
9 Yukio Takato Fundador Ex.pres.

10 Mário Guinosa Fundador
11 José Toshiaki Nakano * Fundador
12 Shinkichi Yamada Fundador
13 Raul Shigueru Uehara * Fundador
14 Sumiko Nishino Fundador Ex.pres.
15 Felício Hirata Fundador
16 Celso Aoki Fundador
17 Paulino Kikumoto * Ex.pres.
18 Tadayoshi Hanada Ex.pres.
19 Joaquim Mikamura Ex.pres.
20 Yoriko Yamaguchi Ex.pres.
21 Takayuki Ogihara Ex.pres.

Homenagens, lembran-
ças, lágrimas, reen-
contros e muita emo-

ção, num clima de festa e ami-
zade. Todos, no Jubileu de Pra-
ta do Karaokê do Instituto
Cultural Nipo-Brasileiro de
Campinas, brindaram a data,
29 de agosto, juntamente com
os fundadores, ex-presidentes
e familiares, voluntários e di-
retores, mas alguns “in
memorian”. Aquico Miyamu-
ra, presidente do Departamen-
to de Karaokê, na solenidade
de abertura, agradeceu aos
cantores, torcedores, recep-
ção, apresentadores, patroci-
nadores, voluntários, a equipe
de som, os colaboradores da
cozinha, enfim todos os envol-
vidos.

“O tempo passa tão rápido
e muitas coisas foram constru-
ídas e solidificadas”, disse. “A
história do karaokê é imensa e
muitos colaboraram”, afirmou
Aquico, baseando-se no livro de
Cida Katsuko Kobayashi. Já o
presidente do Instituto Cultural
Nipo Brasileiro de Campinas,
Hiromiti Yassunaga, também
fez o mesmo, agradeceu aos
presentes e ressaltou que “o
principal objetivo é o cultivo da
amizade e o incentivo à prática
da canção japonesa”.

Na abertura, o presidente
da UPK (União Paulista de
Karaokê), Toshio Yamao, pro-
feriu palavras de congratula-
ções à diretoria e “apesar de
ser uma competição, participar
de um concurso é mais do que
competir, é aprender para
crescer e criar novos laços,
novas amizades, para fortale-
cer o espírito”. Pedro Isamu
Mizutani, presidente da Liga
Centro-Oeste da Canção Ja-
ponesa felicitou os organizado-
res e ressaltou a importância
de se criar laços de amizade.
Shiro Higuchi, primeiro presi-
dente do karaokê de Campi-
nas, emocionado, falou em
nome dos fundadores. “ Quan-
do comecei, era mais difícil e
agora tudo é moderno e mais
fácil, os aparelhos são melho-
res e os cantores evoluíram”,
disse. Prestigiaram o evento o
deputado federal William Woo,
os vereadores Luis Yabiku e
Paulo Oya, Massao Kamioka
(representante de Elzo Sigue-

ta), Luiz Yuki (representante
de Jooji Hato), Tadayoshi
Hanada(vice-presidente do
Nipo), entre outros, além dos
homenageados(ver lista).

Emoção – Além de participar
da abertura, Jorge Iwashita,
gerente do Banco Santander,
cantou a música “Sakeyo” e
em seguida, a emoção tomou
conta do salão. O casal, His-
sako (84 anos) e Nagatoshi
Kobayashi (86 anos), dançou

ao som da música “Kawano
Nagareno Yoni”, cantada por
Márcia Harumi Nakagawa,
gerente Comercial e de Negó-
cios  do Banco Santander.

Emocionados, todos próxi-
mos ao casal e até a repórter
não escapou deste momento
mágico e único, resumindo todo
o espírito da cultura, unindo
gerações. Márcia no palco e
eles no meio da platéia dan-
çando, aos olhos atentos e sur-
presos de todos e muitos, com

lágrimas nos olhos, acompa-
nhando a música japonesa.
Segundo Aquico Miyamura, o
casal “treina a semana inteira
e participa ativamente do ka-
raokê  e das reuniões sema-
nais e é a alegria deles”.

Em seguida, todos foram
chamados no palco e participa-
ram do tradicional “Parabéns”,
mas antes a intérprete Satie
Konno Okamoto cantou a mes-
ma música que há 25 anos atrás
no “I Concurso de Karaokê
Taisho 1985” Ela interpretou a
música “Tsugunai”, de Tereza
Teng. O show prosseguiu du-
rante todo o evento, com apre-
sentações de Joe Ueda, Rena-
to Chibana, Ysao Okada, Má-
rio Chibana, Shinkiti Yamada e
Kikuti Etsuko.

Concurso – Estes e muitos
outros colaboradores anônimos
ajudaram a construir uma his-
tória de muitas conquistas para
o karaokê do Nipo de Campi-
nas. Nos concursos a nível es-
tadual e brasileiro, vários can-
tores se destacaram: Renan
Nakamura, Isadora Kataoka,
Naomi Nakamura, Mariana
Kataoka, Luis Yabiku e Isabela
Kataoka.

Após a abertura oficial, o
25º Concurso de Karaokê
Aiko-kai Nipo Campinas pros-
seguiu, com a participação de
326 cantores, representando 31
associações da região.

(Célia Kataoka)

MASSAYOSHI SONODA

Homenageados durante o 25º Concurso de Karaokê Aiko-Kai: “Amizade solidificada com o tempo”

COMUNIDADE 1

Joe Hirata é atração no Festival do Grupo Escoteiro Hokkaido
O propósito do escotismo é
contribuir para que os jovens
assumam seu próprio desen-
volvimento, especialmente do
caráter, ajudando-o a realizar
suas plenas potencialidades fí-
sicas, intelectuais, sociais,
afetivas e espirituais, como ci-
dadãos responsáveis, partici-
pantes e úteis em suas comu-
nidades.

FESTIVAL DO GRUPO
ESCOTEIRO HOKKAIDO
QUANDO: DIA 19 DE SETEMBRO

(DOMINGO), DAS 11H30 ÀS 15H30
ONDE: ASSOCIAÇÃO HOKKAIDO DE

CULTURA E ASSISTÊNCIA (RUA JOAQUIM

TÁVORA, 605, VILA MARIANA - ENTRE

AS ESTAÇÕES DE METRÔ ANA ROSA E

V.MARIANA)
ESTACIONAMENTO NO LOCAL

Escotismo – O escotismo é
um movimento co-educacio-
nal de jovens, sem vínculos po-
líticos, voluntário que conta

com a colaboração de adul-
tos, e valoriza a participação
de pessoas de todas as ori-
gens sociais, raças e crenças.

Joe Hirata cantará na Associação Hokkaido neste domingo

DIVULGAÇÃO

A Igreja Evangélica São
Paulo no Paraíso realiza no dia
19 de setembro a 45a edição
do seu tradicional Bazar Be-
neficente para fins assistenci-
ais, com doação dirigida prin-
cipalmente para entidades

nikkeis. Serão comercializados
artesanatos, refeições com
cardápio típico japonês, artigos
novos como livros, roupas semi
novas enviadas do Japão, uten-
sílios em geral, entre outros
objetos. O evento acontecerá

COMUNIDADE 2

Bazar beneficente movimenta freqüentadores
de igreja evangélica nikkei

das 11h às 15h na sede da igre-
ja localizada na Rua Tomás
Carvalhal, 471 – Paraíso – São
Paulo (próximo do Metrô Pa-
raíso). Informações pelos te-
lefones 3885-7665 ou 5072-
9951.
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LITERATURA

Bunkyo lança “Cerejeiras e Cafezais, as

relações médico-científicas Brasil-Japão”

Em comemoração ao seu
55º aniversário de fun-
dação, o Bunkyo reali-

za, na próxima terça-feira (21),
a partir das 19h, o lançamento
em São Paulo do livro “Cere-
jeiras e Cafezais: Relações
médico-científicas entre Bra-
sil e Japão e a saga de Hideyo
Noguchi”, publicado pela Bom
Texto Editora e Produtora de
Arte. O evento é patrocinado
pelo Banco Santander.

O livro de 407 páginas
(português/inglês), é de auto-
ria de uma equipe de pesqui-
sadores da Casa de Osvaldo
Cruz (Manguinhos/Fiocruz), do
Rio de Janeiro, e descreve o
intercâmbio de médicos japo-
neses e brasileiros visando
descobrir como evitar e com-
bater as doenças que ataca-
vam os imigrantes asiáticos ao
chegarem aos trópicos (malá-
ria, ancilostomose, esquistos-
somose, hanseníase, entre ou-
tras).

Para o lançamento foram
convidados os autores que fa-
rão breve exposição sobre os
temas desenvolvidos na publi-

REPRODUÇÃO

por suas pesquisas sobre a sí-
filis e a febre amarela e por
contribuições ao estudo de ou-
tras doenças infecciosas.

Embora não tivesse estuda-
do num curso regular de me-

cação: Kaori Kodama (sobre
o contexto imigratório e a
questão da saúde pública na
formação das instituições japo-
nesas e seu reflexo nas colô-
nias); Magali Romero Sá (so-
bre as relações científicas en-
tre o Instituto Oswaldo Cruz e
Butantan com pesquisadores

japoneses Mikinosu-
ke Miyajima e Akira
Fujinami.); árcio Ma-
galhães de Andrade
(sobre a internacio-
nalização dos lepro-
sários no Brasil e no
Japão); e Jaime Ben-
chimol (sobre o cien-
tista Hideyo Noguchi
e suas pesquisas so-
bre a febre amarela,
incluindo sua passa-
gem pelo Brasil).

O protagonista –
Nascido na província
de Fukushima, numa
família extremamen-
te pobre, Hideo No-
guchi viveu somente
52 anos, tempo sufi-
ciente para ter sido

candidato por três vezes ao
Prêmio Nobel e ser reconhe-
cido como um dos mais famo-
sos médicos na história da me-
dicina do Japão. Sua imagem
está estampada na cédula de
mil ienes.

Microbiologista japonês, fi-
cou famoso internacionalmente

dicina, em 1914 conquistou o
título de doutor pela Universi-
dade Imperial de Tóquio. Em
1918 fez pesquisas no Equa-
dor; em 1923 chegou ao Bra-
sil, em Salvador (BA); e, em
1927, esteve em Gana (Áfri-
ca), desenvolvendo estudos
sobre a febre amarela em bus-
ca de vacinas e soros que pu-
dessem combater essa doen-
ça.

Em 1928 morreu, em terri-

tório africano, vítima de febre
amarela.

(do site do Bunkyo)

LANÇAMENTO DO LIVRO “CEREJEIRAS E
CAFEZAIS: RELAÇÕES MÉDICO-
CIENTÍFICAS ENTRE BRASIL E JAPÃO E A
SAGA DE HIDEYO NOGUCHI”
QUANDO: DIA 21DE SETEMBRO (TERÇA-
FEIRA), A PARTIR DAS 19H

ONDE: SALÃO NOBRE DO BUNKYO

(RUA SÃO JOAQUIM, 381 – 2º ANDAR –
LIBERDADE – SÃO PAULO)
MAIS INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755

Capa do livro Cerejeiras e Cafezais
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ESPECIAL / 41 ANOS DO BAIRRO ORIENTAL

2º Festival exalta integração e
fortalece laços entre os povos

�

Há tempos a Liber-
dade deixou de ser um
bairro da comunidade

japonesa – como era mais co-
nhecido – para ser também das
comunidades chinesa e core-
ana. Prova disso foi o 2º Festi-
val da Liberdade, realizado nos
dias 11 e 12 pela Associação
Paulista de Relações Interna-
cionais (Apri) em parceria
com a Prefeitura de São Pau-
lo, SP Turis, Subprefeitura da
Sé, Associação Brasileira dos
Coreanos e Grupo Nippak.

O evento, que serviu para
comemorar os 41 anos do Con-
vênio Cidades-Irmãs São Pau-
lo-Osaka, que transformou o
bairro da Liberdade em um dos
principais pontos turísticos da
capital paulista e “o mais que-
rido” da metrópole”, revelou
também sua preocupação com
as questões do meio ambien-
te. Pela primeira vez, um even-
to realizado na Praça da Liber-
dade promove o plantio de 150
mudas de árvores nativas da
mata atlântica no Parque Eco-
lógico do Tietê. Além de eco-
logicamente correta, a iniciati-
va, segundo o presidente da
Apri, Luis Hanada, visa criar
uma relação mais saudável
entre a comunidade oriental e
as questões ambientais.

Hanada, por sinal, destacou
a participação das três comu-
nidades que compõem o Bair-
ro Oriental. “O objetivo da fes-
ta é proporcionar aos visitan-
tes a oportunidade de conhe-
cer a integração que existe na
Liberdade. O Bairro Oriental,
como o próprio nome sugere,
é formado também por repre-
sentantes das comunidades

coreana e chinesa, reflexo da
mistura racial e multicultural do
País”, explicou Hanada, lem-
brando que, durante os dois
dias, passaram pelo palco mon-
tado na Praça da Liberdade
atrações das três etnias como
o taikô do Ryuusei Taikô, as
danças da Associação Brasi-
leira dos Coreanos – que de-
butou no evento – e as apre-
sentações do Leão Chinês e
do Dragão Chinês com os atle-
tas de kung fu da Academia
Chinwoo Brasil, além de de-
monstrações de Karatê Goju-
Kai, de Karatê Kyokushin e do
Coral Folclórico Coreano com
as Mães.

Pujança – Para o vereador
Ushitaro Kamia (DEM) – que

Hanada fez questão de anun-
ciar como “o homem que inte-
gra as três comunidades” –
“um evento como esse é im-
portante para que o bairro não
perca sua identidade.

“Nós apenas ajudamos
através de mecanismos que
estão ao nosso alcance, mas é
através das manifestações cul-
turais, da culinária e do comér-
cio que mostramos a pujança
do Bairro Oriental”.  “Essa in-
tegração é muito profícua por-
que demonstra que também os
coreanos e chineses não só
acompanham mas como tam-
bém contribuem para co cres-
cimento do bairro. A denomi-
nação de Bairro Oriental é
corretíssima ao unir os povos”,
destacou Kamia.

Para Victor Kobayashi,
presidente do Instituto Paulo
Kobayashi (IPK), entidade
responsável pela captação de
recursos que tornou possível o
término das obras da primeira
fase do projeto “Caminho do
Imperador”, “a Liberdade é
um dos poucos bairros reco-
nhecidamente turístico da ci-
dade de São Paulo”. “Nós sa-
bemos da importância do tu-
rismo para o comércio do bair-
ro por isso defendemos a pre-
servação e continuidade desta
história”, disse o candidato a
deputado estadual pelo PSDB.

Leia mais na página 12
(Aldo Shiguti)

A apresentação da Academia Chin Woo Brasil é sempre uma atração aguardada pelo público

Família aproveitou o sábado de sol para curtir o Festival na praça

Luis Hanada, Ju Ih Seo e o vereador Ushitaro Kamia

JORNAL NIPPAK/ALDO SHIGUTI

Victor Kobayashi: “É importante preservar a história do bairro”
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Um dos organizadores do
encontro, o engenheiro Ma-
rio Saito, revelou que iniciou
há quatro anos um trabalho
de pesquisa (continua até
hoje), sobre o histórico da
Escola Técnica “Getúlio
Vargas”, considerado um tra-
balho inédito que deve con-
cluir até o início de 2011.
Muitos documentos e infor-
mações ele obteve nos acer-
vos do Arquivo do Estado, na
Universidade de São Paulo,
nos arquivos da GV e tam-
bém dos professores rema-
nescentes, que gentilmente
cederam imagens com fotos
e materiais de valor histórico
de seus acervos pessoais.

Como parte desse traba-

Histórico inédito da GV preparado por ex-aluno
pode se transformar em livro

lho, conseguiu elaborar uma
listagem “Os egressos da GV
do Brás” contendo nomes de
todos os alunos diplomados pela
escola, começando pela pri-
meira turma em 1914 até 1963,
quando do encerramento das
atividades da escola no bairro
do Brás (transferidas para as
unidades dos bairros do Ipiran-
ga, Tatuapé e Vila Prudente).

Com o resultado da pesqui-
sa inédita Mário Saito adian-
tou que está preparando um
documento específico sobre o
histórico da GV do Brás e, se
possível transformar em uma
publicação parte do acervo
documental e de imagens que
conseguiu acumular ao longo
do tempo de pesquisa. “Um

histórico fabuloso de uma es-
cola com imensa contribuição
para este país”, ressalta que
estudou na instituição entre
1959 e 1962 quando fez um
curso industrial básico de me-
cânica e automóveis.

Mário Saito declarou que
a idéia é lançar o livro duran-
te as comemorações do cen-
tenário da escola em setem-
bro de 2011, acompanhada
por uma programação. A pu-
blicação pretende abordar os
primeiros 52 anos de funcio-
namento da instituição. “O in-
tuito é ter a primeira publica-
ção específica sobre o histó-
rico da escola, não existe ne-
nhuma outra similar”, ressal-
ta o engenheiro.

COMUNIDADE

Ex-alunos da GV realizam encontro comemorativo
dos 99 anos da instituição de olho no centenário

Antigos e atuais alunos,
professores, diretores
e funcionários da Es-

cola Técnica Estadual “Getú-
lio Vargas”, vão realizar um en-
contro comemorativo do 99o

aniversário de fundação da ins-
tituição de ensino, no próximo
sábado (dia 18), na churrasca-
ria do Clube Atlético Juventus,
zona Leste de São Paulo. O
evento será preparativo para
os festejos do Centenário do
estabelecimento previsto para
acontecer em setembro de
2011, para isso já foi constituí-
da uma comissão formada pelo
atual diretor da escola, profes-
sor Pedro Celestino; professo-
res, funcionários da instituição
de ensino. Além da colabora-
ção de ex-membros do corpo
docente e ex-alunos dos anos
40, 50 e 60 que vão tratar da
organização relativa à soleni-
dade.

Além da comemoração de
aniversário, o objetivo é pro-
mover o reencontro de amigos,
antigos companheiros, colegas
de turma e professores; um
reencontro de emoções fortes
para os participantes. Duran-
te o evento além do almoço,
haverá sorteios e bingos bene-
ficentes com prendas ofereci-
das pelos participantes. Entre
os ex-alunos voluntários estão
Hermiro Yamaguti e Mário
Izumi Saito (formado em
1962), que vê no acontecimen-
to uma importância e valor sen-
timental presentes e muito forte
para os familiares. Os partici-
pantes, em sua maioria, são os
“saudosistas” da instituição.

O encontro já é realizado
anualmente, desde 1986, com
participação de 250 a 300
egressos da escola do bairro
do Brás, considerada na épo-

ca a “Escola de Imigrantes”.
Este evento é organizado pelo
professor Mário Ianeta, 88
anos, então diretor da GV nos
anos 50 e 60, com colabora-
ção de alguns professores da
época. Atualmente os antigos
e atuais professores remanes-
centes daquelas décadas estão
com idades entre 60 e 90 anos
de idade. Mário Saito conside-
ra Mário Ianeta uma pessoa
carismática, líder e que “con-
tinua firme no comando”. Nos
tempos em que estudava na
GV entre 1959 e 1962, tam-
bém foi aluno do curso técni-
co de eletrotécnica entre 1943
a 1945. “Sua liderança sempre
foi marcante desde os tempos
remotos em que ingressou na
escola”, assegura.

A lista dos egressos da GV
do Brás foi elaborada com
base nos documentos do “ar-
quivo morto” da escola situa-
da no Ipiranga, zona Sul de

São Paulo. O trabalho foi difí-
cil e minucioso que exigiu de-
dicação, perseverança e tem-
po para atingir o produto final.
Durante a trajetória dos cerca
de 100 anos de existência e de
mudanças, muitas documenta-
ções e livros foram perdidas.
Documentos de valor inestimá-
vel para a historiografia do
ensino profissional no Brasil,
ainda existentes e que exigiram
cuidados especiais nos manu-
seios.

Os nomes dos egressos da
GV do Brás serão disponibili-
zados no site da escola
www.etegv.com para todos os
interessados. Identificando o
nome completo dos alunos de
turmas ou contemporâneos, é
possível localizá-los com os
recursos disponíveis na
internet, nos sites da telelistas
www.telelistas.net e do guia de
assinantes da telefônica
www.telefonica.com.br

Profissionais renomados –
De acordo com o engenheiro
e geógrafo Mário Saito, duran-
te o levantamento dos “egres-
sos da GV do Brás”, consta-
tou-se que dezenas ou até cen-
tenas de personalidades e ce-
lebridades foram alunos da es-
cola. A maior contribuição está
no setor industrial, empresari-
al e econômico, para onde se
dirigiu a maior parte dos ex-
alunos. “Do pessoal que se
formou muitos foram trabalhar
em indústrias ou estudar enge-
nharia. Há também um núme-
ro significativo de pessoas que
seguiram outras profissões
como, por exemplo, medicina,
administração, direito e outras
carreiras ou abriram negócio
próprio, tornando-se empresá-
rios, etc. Uma diversidade
muito grande”, destaca.

Há também personalidades
e celebridades que se destaca-
ram na área acadêmica, políti-
ca e principalmente na arte da
pintura e da escultura. Várias
são as celebridades que inicia-
ram seus estudos profissionais
na GV, entre eles Kiyoji
Tomioka, Tomoo Handa, Yoshi-
ya Takaoka, Alfredo Volpi, Flá-
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vio Shiró, Yuji Tamaki, Edmundo
Migliaccio, Francisco Rebolo,
Marcello Grassmann, Luis
Morrone e muitos outros. Há
diversas obras dos denomina-
dos ‘Getulianos’ nos acervos do
Palácio dos Bandeirantes, Pi-
nacoteca do Estado, Assem-
bléia Legislativa e Câmara
Municipal de São Paulo, mu-
seus, etc. Muitas esculturas ins-
taladas em logradouros e pra-
ças públicas da capital e cida-
des do interior paulista são obras
de escultores egressos. Os
‘Getulianos’ estão presentes em
todas as áreas profissionais.
Também foram alunos da GV
Atsushi Yamauchi, Seiti Sacay
e Hiroshi Takahashi, Paul
Singer, Bernardo Kucinski,
Aldo Demarchi.

Escola de imigrantes – Fun-
dada no dia 28 de setembro de
1911, através do decreto nú-
mero 2118-B, pelo então go-
vernador Albuquerque Lins
com a denominação de Esco-
la Profissional Masculina, no
bairro do Brás, a instituição de
ensino ganhou novos nomes ao
longo dos quase cem anos de
existência. Já foi Escola Pro-
fissional e Industrial de São
Paulo em 1931, Instituto Pro-
fissional Masculino em 1933,
Escola Técnica São Paulo em
1942, Escola Técnica “Getúlio
Vargas”.

Além de Colégio Industrial
Estadual “Getúlio Vargas” em
1965, Centro Interescolar de
Ensino Técnico em 1972, Cen-
tro Estadual Interescolar “Ge-
túlio Vargas” em 1976 e a partir
de 1982 passou a se chamar
Escola Técnica Estadual “Ge-
túlio Vargas”, além da notável
e decisiva contribuição presta-
da no desenvolvimento do se-
tor industrial do Brasil, teve
também presença marcante na
produção de importantes acer-
vos culturais e da arte do País.

Outra característica mar-
cante da GV do Brás é que o
corpo discente da escola de

imigrantes, desde o início do
seu funcionamento foi consti-
tuído predominantemente por
alunos de origem e ascendên-
cia estrangeira, portanto uma
escola de imigrantes. Nas pri-
meiras décadas pouco mais da
metade eram italianos ou filhos
de italianos e outra parte de
alunos com ascendência por-
tuguesa, espanhola e brasilei-
ra, não ultrapassando 20% do
total. Também se matricularam
na escola alunos de origens
alemã, austríaca, romena, rus-
sa, polonesa, iugoslava, lituana,
francesa, e de outras naciona-
lidades. “Apesar de serem em
menor número, mas significa-
tivo, a presença de alunos des-
sas nacionalidades sempre foi
constante no corpo discente da
escola, em porcentagem me-
nor”, afirma.

O pioneiro entre milhares
de nikkeis que estudaram na
escola em 1926 foi o japonês
Kiyoji Tomioka, diplomado em
Pintura e Decoração. Tomoo
Handa juntamente com Yoshi-
ya Takaoka foram o segundo
e terceiro, respectivamente di-
plomados em 1929. No livro de
registro de diplomados núme-
ro um da escola, há uma ob-
servação interessante sobre
Kiyoji Tomioka feita pelo dire-
tor da GV da época, Aprígio
de Almeida Gonzaga: “o me-
lhor em tudo de sua turma!” e
sobre Tomoo Handa: “um dos
melhores alunos, hábil, compe-
tente e pouco comunicativo.
Dará um bom mestre”. E foi o
que aconteceu, Tomoo Handa
tornou-se um grande mestre.

Entretanto foi a partir da
década de 40 que a maior
quantidade de alunos descen-
dentes de japoneses começou
a aumentar de forma gradati-
va. A partir de 1950, até mea-
dos dos anos 60, o percentual
médio de nikkeis passou a pre-
dominar superando em 60% o
corpo discente da escola.
“Houve turmas do curso de
máquinas e instalações elétri-
cas (eletrotécnica) em que o
contingente nikkei foi superior
a 90%”, assegura Mário Saito.

(Afonso José de Sousa)

ENCONTRO COMEMORATIVO
DOS 99 ANOS DE FUNDAÇÃO
DA ESCOLA TÉCNICA
ESTADUAL GETÚLIO VARGAS
QUANDO: DIA 18 DE SETEMBRO

HORÁRIO: DAS 10H ÀS 16H30 HORAS

ONDE: CHURRASCARIA DO CLUBE

ATLÉTICO JUVENTUS - RUA DOMINGOS

DA FONSECA, 145 – MOOCA – SÃO

PAULO

INFORMAÇÕES: COM OS PROFESSORES

MÁRIO IANETA 2028-0723; ANTONIO

PERETTO 4122-3760; E PAULO DE SAN

JUAN 3825-4857

Escola foi fundada no dia 28 de setembro de 1911 como Escola Profissional Masculina

Uma das várias reuniões da Comissão Organizadora dos festejos

AVIAÇÃO

Em outubro, Emirates inicia voos diários para
Medina, na Arábia Saudita

A Emirates começa a ope-
rar voos diários entre Dubai,
nos Emirados Árabes Unidos,
e Medina, na Arábia Saudita,
a partir de 31 de outubro. O
objetivo é atender a alta de-
manda de transporte registra-
da de transporte entre os paí-
ses, fruto do aumento dos la-
ços econômicos e culturais
entre as duas importantes lo-
calidades árabes.

Com o trajeto sendo feito
diariamente, a Emirates chega
a um total de 28 voos por se-
mana para a Arábia Saudita,
distribuídos em quatro destinos
(Riade, Jeddah, Medina e
Dammam), que corresponde a
um aumento de 15% no núme-
ro de assentos oferecidos.

“A Arábia Saudita é um
mercado muito importante
para a Emirates e o nosso novo
serviço diário para Medina é a
confirmação de nosso cresci-

DIVULGAÇÃO

Objetivo é atender a alta demanda de transporte registrada

mento contínuo na região. Nos
últimos dois anos, temos au-
mentado as operações para a
Arábia Saudita, de 17 para 28
voos semanais”, diz Ahmed
Khoory, Vice Presidente Sêni-
or de Operações Comerciais

para o Golfo, Oriente Médio e
Irã da Emirates.

O serviço é operado por um
Airbus A330-200, com 12 assen-
tos na primeira classe, 42 assen-
tos na classe executiva e 183
assentos na classe econômica.

VEÍCULOS

Honda CR-V quebra novo recorde mensal com
2.095 unidades comercializadas em agosto

Um mês após atingir sua
melhor marca mensal de ven-
das da história, o Honda CR-
V, crossover importado do
México, superou as expectati-
vas e alcançou um novo recor-
de de unidades comercializa-
das.

Em agosto, as duas versões
(4x2 e 4x4) da terceira gera-
ção do modelo contabilizaram
2.095 unidades emplacadas
num único mês, superando o
recorde anterior, que havia
sido alcançado em julho deste
ano (1.666 unidades vendidas).
No acumulado entre janeiro e
agosto, já são 10.797 unidades
comercializadas.

Importado desde 2000, o
Honda CR-V vem ganhando
cada vez mais espaço no mer-
cado automotivo. No ano pas-
sado, por exemplo, fechou com
mais 11 mil unidades emplaca-
das. Essa confiança alcançada

DIVULGAÇÃO

Em agostos, as duas versões contabilizaram 2.095 unidades

junto ao exigente consumidor
não é por acaso. Trata-se do
retrato de um carro inovador.

Isso pode ser conferido em
inúmeros prêmios junto à mídia
especializada. Recentemente,
o crossover ganhou uma espé-
cie de superteste realizado
pela revista Carro. A publica-
ção avaliou oito modelos da
categoria SUV, sendo seis im-
portados e dois nacionais, com
o objetivo de definir o veículo
que mais vale a pena comprar.

Os profissionais da revista
não tiveram dúvida e elegeram
o importado da Honda como
“o melhor”. “Aliando excelen-
te técnica a um pacote de cus-
tos fenomenal, o CR-V sim-
plesmente ‘atropelou’ seus
concorrentes”, dizia a introdu-
ção da reportagem. Antes, o
Honda CR-V já havia despon-
tado como a “Melhor Compra”
entre os utilitários leves, em
pesquisa realizada pela revis-
ta Quatro Rodas.
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Principalmente na cidade
de São Paulo, onde são
muitas as opções de pes-

que-pagues, com as mais va-
riadas espécies, e além disso,
com muitas atividades extras,
o que poderia ser facilidade às
vezes vira uma dúvida a mais.

Morar na capital paulista é
um privilégio em se tratando de
lugares para passar o final de
semana, feriados e etc.
Shoppings, cinemas, teatros,
parques, bares, restaurantes e
shows explodem por toda par-
te. Para o amigo pescador, isto
também não é diferente e, ao
redor da cidade encontramos
pesque-pagues para todos os
gostos. Com esta oferta toda,
os preços também variam mui-
to conforme o tipo de cobran-
ça que cada um determina.

Temos então 3 modalida-
des:

1) Pague-pesque: cobra-se
uma taxa simbólica para entrar
e, no final, contabiliza-se o que
pescou e paga por kg, para le-
var o pescado para casa.

2) Pague-pesque mas onde
paga-se uma taxa única (mais
cara) com o direito de levar
tudo que conseguir pescar no
período.

3) Pesca esportiva: cobran-
ça de uma taxa, com direito de
devolver o peixe ao lago e le-
var somente o que quiser. Des-
ta forma, além de pescar mui-
to mais, só leva peixe, se real-
mente quiser.

Resumindo as 3 modalida-
des:

Para a primeira opção, te-
remos sempre os lagos com as
mais variadas espécies e, os
mais resistentes e de menor
porte, como tilápias, piaus, car-

Com tantas opções, como
escolher o pesque-pague certo?

xe alvo da sua pescaria? Cla-
ro que ainda assim muitos es-
tabelecimentos vão fazer par-
te da sua opção. Vamos aos
detalhes, isto é, estrutura maior
ou menor, lagos com espécies
separadas ou um único, mais
integrado a natureza ou podem
ser tanques de concreto mes-
mo? Não se esqueça da taxa,
que no final pode resultar
numa diversão tranquila ou
cara demais.

O próximo passo é levan-
tar  informações específicas.
Consulte as lojas de pesca, re-
vistas especializadas e - mui-
tos já tem ou estão listados em
sites de pesca - facilitando nos-

FALHA NOSSA!!!

Na edição da semana pas-
sada, esquecemos de men-
cionar o pesqueiro que ilus-
tra a matéria. Anote aí: Pes-
queiro Recanto das Lagoas.
Tel.: (11) 4483 4445 ou
www.clickpesca.com.br/
recantodaslagoas

pas e redondos (pacus,
tambacus e etc) com peso pa-
drão, pois é preciso estimular
o freqüentador a pescar muito
mas, sem onerar muito o gas-
to final.

Encontramos na segunda
modalidade a mesma varieda-
de de peixes da primeira mas,
em menor quantidade e, oca-
sionalmente alguns troféus
para estimular os pescadores
a optarem por esta opção.
Atualmente são poucos os lo-
cais que oferecem este tipo de
cobrança.

Já a pesca esportiva, ao
contrário da anterior, podemos
dizer que é modalidade que
mais se difundiu na capital e
hoje é, praticada em muitos
destes estabelecimentos. A
taxa varia muito, mas nos la-
gos encontramos espécies re-
almente grandes e, que muitos
sonham em capturar.

Conhecidas as modalida-
des, agora é perguntar a si
mesmo, em qual destes você
se encaixa e saber qual o pei-

Na edição anterior, obser-
vamos o mínimo necessário
de equipamento para uma
pescaria em pesque-pagues.
Agora vamos apresentar nos-
sas sugestões, para melhor
equipar sua caixa de pesca.

Mesmo nos pesque-pa-
gues, temos uma variação de
material a ser utilizado nas pes-
carias que podemos praticar.
O que vai influenciar nisso é
o peixe alvo, isto é conforme
o objetivo final o material vai
mudar um pouco.

Hoje, não vamos falar de
tralha para iscas artificiais e
sim, materiais para iscas na-
turais.
Tralha Leve
Peixes de pequeno porte:
piaus, tilápias até 1kg, ma-
trinxãs, catfishes e etc
1) Varas lisas (telescópicas
ou não) ou caipiras – de bam-
bu
2) Linha de 0,20 a 0,30mm
3) Chumbadas pequenas ou
aquelas de amassar
4) Anzóis tipo maruseigo pe-
quenos
5) Bóias tipo lambari ou tipo
palito (mais sensibilidade)
Tralha Média
Peixes de porte médio:
tilápias de 4kg, redondos
(pacus, patingas, tambacus e

Pesca da voadeira nos pequenos rios cristalinos de Goias utilizan-
do Spinnerbait.

Tralha de pesca 2
7) Chumbo (pescaria de fun-
do)

obs: no caso específico das
carpas, o ideal é ter pelo me-
nos 2 varas com mais de
2,00m (desmontáveis em 3
ou mais partes) de ação mé-
dia, 20 a 25lb. Para estas es-
pécies ao invés de anzóis,
usamos chicotes com mola,
especialmente montados
para sua captura.

Completando a tralha, alguns
itens a mais:
- boné ou chapéu
- roupas confortáveis
- óculos de proteção
- alicate de contenção
- alicate de bico (para retira-
da de anzol)
- apoiador de vara ou secre-
tário
- mala ou bolsa de pesca
- pequenos estojos para an-
zóis, chumbos e etc
- toalha ou pano
- faca ou canivete
- tubo ou sacola (para trans-
porte das varas)
- cadeira e guarda sol (se não
tiver no local)

Agora é só aproveitar o dia!
Ótima pescaria!
(Mauro Yoshiaki Novalo)

etc até 3kg)
1) Vara de ação média com
1,80m de comprimento, 10 a
20lb
2) Molinete ou carretilha com-
patíveis
3) Linha monofilamento
0,30mm
4) Bóia de arremesso (para
iscas na superfície ou meia
água)
5) Anzóis de tamanho médios
(para os redondos tipo chinu)
6) Chumbo (pescaria de fun-
do)
Tralha Pesada
Peixes de porte pesado: redon-

dos com peso acima de 3 kg,
carpas, grandes bagres,
pirararas, cachapiras, cacha-
ras e outros espécimes de por-
te
1) Vara de ação média com
1,80m de comprimento, 20 a
25lb
2) Molinete ou carretilha com-
patíveis
3) Linha monofilamento
0,30mm para mais
4) Líder
5) Bóia de arremesso (para
iscas na superfície ou meia
água)
6) Anzóis grandes

DIVULGAÇÃO

sa pesquisa. Mas o que vale
mesmo é a visita, onde conse-
guimos detectar dentro dos
nossos interesses se lá pode-
remos nos sentir em casa.

A questão do peixe alvo é
interessante, pois ajuda na
composição do material a ser
utilizado. Conforme o peixe,
alguns itens precisam ser adi-
cionados para melhorar as
chances de captura. Peixes
grandes necessitam de bons
equipamentos para melhor re-
sultado. Outras espécies pre-
cisam de isca diferenciada e
assim vai.

Agora, não quer esquentar
a cabeça com estes detalhes?

Pegue o boné, coloque uma
roupa confortável e, não se
estresse!! Dirija-se a um esta-
belecimento, conheça as regras
locais e, fique a vontade, para
pescar ou somente passar um
dia tranqüilo a beira do lago.

O que vale é espairecer a
mente, e voltar renovado. E
pode apostar que  é um bom
local para fazer amigos. Todos
precisamos de ajuda e dicas,
sejam sobre iscas ou equipa-
mentos. Fora isso, muitas par-
cerias além da pesca surgem
destas situações.

Este é o espírito da pes-
ca!!!!

(Mauro Novalo)
Próximo a São Paulo é possivel encontrar diversos pesque-pagues

Campeão Série Ouro (acima de 70 anos): Guaimbê em primeiro

GATEBOL

188º Torneio Incentivo da
Amizade reúne 11 times em

Realizado no dia 5 de se-
tembro, em Lins (SP), o 188º
Torneio Incentivo da Amizade
de Gatebol, contou com a par-
ticipação de 11 times das ci-
dades de Getulina, Guaimbê,
Promissão e Lins. Na classe

Ouro (acima de 70 anos) fo-
ram classificados: 1º e 2º luga-
res: Guaimbê; 3º :Promissão e
4º Lins. Na classe Prata (até
70 anos): 1º lugar: Guaimbê; 2º,
Getulina; 3º,Lins e 4º, Promis-
são.

Campeão série Prata (até 70 anos): também deu Guaimbê

ARQUIVO PESSOAL Pré-Pré-Mirim Feminino: 1)
Amy Sekimoto (Itaquera), 2)
Lina Yamamoto (Piratininga);
Pré-Pré-Mirim Masculino:
1) Caio Ono (Itaquera), 2)
Victor Uehara (Ken Zen/Car-
rão); Pré-Mirim Feminino:
1) Bruna Takahashi (Acrepa),
2) Jackeline Nakano (Itaque-
ra); Pré-Mirim Masculino:
1) Rafael Torino (Ita-
quera), 2) Gustavo Silva
(Bunka Santo André); Mirim
Feminino: 1) Rafaella Hiraya-
ma (Itaquera), 2) Cristine
Tomoike (Itaim Keiko); Mi-
rim Masculino”A”: 1) Elton
Takano (Itaim Keiko), 2)
Rafael Simas (Piratininga);
Mirim Masculino”B”: 1)
Lucas Hissachi Vieira Suguihz
(Liga Vale do Ribeira), 2) Kaio
Augusto Silva Santos (Liga
Vale do Ribeira); Infantil Fe-
minino: 1) Mika Yokota (Par-
que Edu Chaves), 2) Karina
Sayuri Hagiwara (Casa Ver-
de); Infantil Masculino”A”:
1) Marco Aurelio Laurindo
(Nippon), 2) Gustavo Salviano
da Silva (Kosmos); Infantil
Masculino”B”: 1) Lucas

TÊNIS DE MESA/RESULTADOS

Confira os resultados da 9ª Etapa da Liga Nipo-Brasileira de Tênis de Mesa realizada no Nippon
Country Club, em Arujá (SP), e que contou com a participação de mais de 500 mesa-tenistas.

Rossi (Piratininga), 2) Danilo
Alves Jardim (Palmeiras);
Pré-Sênior “B”: 1) Henrique
Nakano (Ribeirão Pires), 2)
Stefano Cinachi (Bunkyo);
Senhores “A”: 1) Joao Ro-
berto M. Ottoni (Piracaia), 2)
Roberto Makigusa (Itaim Ilu-
minação); Senhores “B”: 1)
Oscar Yuji Ohta (Ribeirão Pi-
res), 2) Adhemar Hagiwara
(Casa Verde); Veteranos: 1)
Julio Shiguematsu (Piratinin-
ga), 2) Renato Domenech
(Acrepa); Ladies “A”: 1)
Eliane Krumenerl Avanso
(Ipê), 2) Marina Yoshie Tasato
Oyafuso (Casa Verde);
Ladies “B”: 1) Estela Ferrei-
ra dos Santos (Circolo Italia-
no-SCS), 2) Mary Akemi
Akamatsu (Liga Vale do Ribei-
ra); Super Veteranos: 1)
Nozomu Kikuti (Piratininga), 2)
Luis Osiro (Acrepa); Elite: 1)
Carlos Makiuchi (Piratininga),
2) Ricardo Fujioka (Represa);
TROFÉU EFICIÊNCIA: 1)
Itaquera (2332,2 pontos), 2)
Piratininga (1963,0), 3) Casa
Verde (1827,8), 4) Acrepa
(1508,0)

Rodrigues (Uceg), 2) Rodrigo
Saito (Itaquera); Geral Femi-
nino: 1) Beatriz Mayumi Toma
(Casa Verde), 2) Tatiana Oli-
veira Salgado (Daruma Tauba-
té); Juvenil Masculino”A”:
1) Nicolas Andrade Saraiva
(Palmeiras), 2) Nicholas Oli-
veira (Bunka Santo André);
Juvenil Masculino “B”: 1)
Lucas Souza Lemgruber (Ipê),
2) Victor Ishida (Itaim Keiko);

Juventude Masculino: 1)
Guilherme Araújo (Acrepa); 2)
Cassio Magario Kakihara
(Liga Vale do Ribeira); Adul-
to Masculino”A”: 1) Mauro
Massaharu Thaira (Casa Ver-
de), 2) Pedro Rodrigues
(Acrepa); Adulto Masculino
“B”: 1) Fabio Jardim Silva
(Daruma Taubaté), 2) Andre
Silva Nascimento (Nippon);
Pré-Senior “A”: 1) Renato

DIVULGAÇÃO

9ª Etapa da Liga no NCC contou com a presença de autoridades

DIVULGAÇÃO
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ESPECIAL / 41 ANOS DO BAIRRO ORIENTAL

Comunidades coreana e chinesa aprovam o
Festival e prometem voltar com “força total”

Se a proposta da Associ-
ação Paulista de Rela-
ções Internacionais

(Apri), co-realizadora do 2º
Festival da Liberdade – junta-
mente com a Prefeitura de São
Paulo, SP Turis, Subprefeitura
da Sé, SP Turis, Associação
Brasileira dos Coreanos e Gru-
po Nippak – era promover a
integração entre as três comu-
nidades que formam o Bairro
Oriental, o objetivo certamente
foi alcançado. Para Ju Ih Seo,
que preside a maior entidade da
comunidade coreana no Brasil,
a Associação Brasileira dos
Coreanos, que reúne cerca de
30 entidades e mais de 60 mil
descendentes, a ideia é retor-
nar na terceira edição do Festi-
val, em 2011, com “força total”.

Natural de Busan, segunda
maior cidade da Coréia do Sul
(atrás apenas de Seul), com
aproximadamente 6 milhões de
habitantes, Ju Ih Seo está no
Brasil há 40 anos e, assim como
muito imigrantes japoneses e
chineses, adotou o país como
sua segunda pátria. Segundo
ele, a Associação Brasileira dos
Coreanos foi fundada em 1968
e realiza dois grandes eventos
na capital paulista – onde está
a maior concentração de core-
anos e seus descendentes no
Brasil – ao longo do ano.

Ambas no bairro do Bom
Retiro, na região central: o Fes-
tival da Cultura Coreana – re-
alizado todo último sábado de
maio –  e o Dia da Imigração
Coreana no Brasil, comemo-
rado em fevereiro. As festas
ocorrem próximo à Oficina
Cultural Oswald de Andrade,
da Secretaria de Cultura do
Estado de São Paulo, e costu-
ma reunir cerca de 10 mil visi-

tantes atraídas pela dança e
música coreanas.

Debute – “Como é a primeira
vez que estamos participando
do Festival da Liberdade, trou-
xemos quatro barracas de ali-

mentação, além de contribuir-
mos com a programação ar-
tística. Achamos de fundamen-
tal importância participar de
um evento como esse para di-
vulgar a cultura de nosso país”,
destacou Ju Ih Seo.

Quem também aprovou a
realização do Festival da Liber-
dade e promete retornar em
2011 é a presidente da Confe-
deração Brasileira de Tai Chi
Chuan e Congêneres, Kikumi
Yoshioka. Para o evento, a co-
munidade chinesa estava repre-
sentada pelos alunos da Aca-
demia Chin Woo Brasil, uma
das filiadas à Confederação e
representada em mais de 35
países. No Brasil, é comanda-
da pelo mestre Kuen e tem fili-
ais no Acre, Minas Gerais e Rio
de Janeiro e freqüentemente é
convidada para participar de
programas de televisão. “O
Brasil reúne mais de 80 etnias
e todos temos que nos unir para
divulgarmos a cultura do país
que representamos”, explica
Yoshioka.
Leia mais sobre o 2º Festival da
Liberdade na página 9

(Aldo Shiguti)
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Visitantes conferem as atrações das barracas montadas no viaduto no 2º Festival da Liberdade

Edição Especial do Jornal NIppak chamou a atenção dos leitoresDança coreana foi uma das novidades apresentadas no Festival

Taekwondo fez sucesso Kamia destacou integração


