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Em disputa de ‘general’ e ‘soldado’,
‘coadjuvantes’ podem ser decisivos

A disputa pela sucessão à
presdiência do Bunkyo teve
início oficialmente nesta quar-
ta-feira (15), com o registro
das chapas que concorrerão

DIVULGAÇÃO/BUNKYO
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7ª edição do Japan Fest de Marília deve
receber mais de 70 mil visitantes

DIVULGAÇÃO

O Nikkey Clube de Marília
realiza hoje, sábado e domin-
go (17, 18 e 19), em sua sede
campestre, a 7ª edição do
Japan Fest. A abertura oficial
do evento está marcada para
às 19h desta sexta-feira (17).
Entre as principais atrações
deste ano estão a Feira de
Agronegócios, o Balé Yuba,
da região de Mirandópolis e
o cantor e humorista Moacyr
Franco, além do concurso de
Miss Nikkey.

à eleição no próximo dia 25.
Como era de se esperar, duas
chapas se inscreveram para a
eleição da Diretoria. E como
de praxe, na quarta-feira

(15), prazo final para o regis-
tro: a da oposição, “Change
Bunkyo”, liderada pelo can-
didato Akio Ogawa (esquer-
da), e a da situação, “Integra-

ção e Progresso”,
encabeçada por Kihatiro Kita
(direita). A surpresa ficou por
oposição, que compôs com o
também oposicionista, Hiro-

O Nikkey Shinbum e o Jor-
nal Nippak lançam na pró-
xima quinta-feira (23), a
partir das 19h, no Bunkyo,
o livro “Imagens do Cente-
nário”. Trata-se de uma
obra única para ler, recor-
dar e guardar. A edição, im-
pressa em papel couchê e
capa dura, terá cinco mil
exemplares. Em 176 pági-
nas, o livro traz mais de
600 imagens coloridas e
textos explicativos em por-
tuguês e japonês.

“Imagens do
Centenário” será
lançado dia 23/4
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Além dos títulos de capital na-
cional da maçã e a cidade mais
fria do país, a Prefeitura de São
Joaquim (SC) quer revelar
outros atrativos turísticos. Para
isso, está promovendo um
concurso que irá selecionar o
maior Pinheiro Araucária da
serra catarinense. De acordo
com o coordenador do júri, a
seleção do maior pinheiro lo-
calizado em um dos 18 muni-
cípios da serra catarinense
será conforme o maior períme-
tro à altura do peito. Em caso
de empate, será usado o cri-
tério de maior altura.

São Joaquim
promove 17ª Festa
Nacional da Maçã
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O Instituto Niten e a CBKOB
(Confederação Brasileira de
Kobudô) promovem de 21 a
25 de abril, em São Paulo, o
2º Seminário Internacional
Kendo-Kenjutsu. Trata-se de
um evento fechado aos alu-
nos do Niten e que deve con-
tar com a participaçãod e pra-
ticantes da Argentina e do
Brasil, além de uma comitiva
do Japão. Estão programa-
das ainda palestras com o
mestre japonês sobre temas
como “a arte e o samurai”,
demonstrações e a comemo-
ração do Dia do Samurai.

Niten e CBKOB
promovem
seminário
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4º Festival Nikkey Matsuri movimenta a
comunidade da Zona Norte de São Paulo

DIVULGAÇÃO

A comunidade nikkey da zona
Norte e de outras regiões de
São Paulo terá um atrativo a
mais para aproveitar bem o fi-
nal de semana dos dias 25 e
26 próximos. Neste dois dias
será realizado o 4º Festival
Nikkey Matsuri, no Clube Es-
cola Jardim São Paulo. O
evento contará com apresen-
tações de danças típicas, taikô,
com as presenças dos princi-
pais grupos de tambores japo-
neses do país, como Requios
Gueinou Doukokai, Ryukyu
Koku Matsuri Daiko Brasil e
Himawari Taikô, música,
kendô, oficinas de artes como

origami e kirigami, ioiô profis-
sional, cosplay e muito mais.
Na área artística estão confir-
madas as presenças de intér-

pretes consagrados da comu-
nidade nipo-brasileira como
Joe Hirata, Karen Ito e Mau-
ricio Miya. –––——––––––| pág 04

Em uma iniciativa da Fun-
dação Kunito Miyasaka
foi lançado quarta-feira
(dia 15 de abril), na Fe-
deração das Indústrias do
Estado de São Paulo
(FIESP), o projeto Par-
que Imigrantes “O Cora-
ção da Mata Atlântica”. O
parque será instalado na
altura do quilômetro 35 da
rodovia dos Imigrantes
(sentido Litoral), em São
Bernardo do Campo,
ABC paulista, em uma
área de 484.000 m2 de
mata preservada, no cha-
mado coração da Mata
Atlântica. Com um inves-
timento total de R$ 12,87
milhões, o parque será
implantado e mantido
com recursos de patroci-
nadores, sob coordena-
ção da Fundação Kunito
Miyasaka, com previsão
de 18 meses para entrega
em 2011. O parque tam-
bém vai oferecer cursos e
atividades de vivências
com a natureza, além de
trilhas ecológicas e espor-
tes de aventura.

Fundação
Kunito Miyasaka
lança o Parque
Imigrantes “O
Coração da
Mata Atlântica”

O Secretário de Cultura da
Prefeitura de Campinas,
Arthur Achilles Gonçalves, e
a maestrina da Orquestra Sin-
fônica Municipal, Ligia
Amadio, juntamente com o
empresário Kendi Matuzita,
do Restaurante Daitan, esti-
veram presentes na apresen-
tação do “taikô”, no dia 1º de
abril, em evento organizado
pelos jovens do grupo “Wa-
daiko Tsubame Nipo Campi-
nas”, liderado por Ken
Okubo e Akira Komiyama.

Campinas pode ter
parceria entre
taikô e Sinfônica

–––—–––––––––––| pág 05

JORNAL NIPPAK

mi Tani e fechou ainda com o
empresário Hirofumi Ikesaki
e o ex-deputado estadual
Hatiro Shimomoto. Apesar
de reconhecer que o adver-

sário se fortaleceu com a
união, Kihatiro Kita descon-
fia da reunião de caciques.
“São pessoas que têm posi-
ções diferentes”, avalia.
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MISS AKIMATSURI – A
estudante do terceiro ano do
ensino médio, Giuliana Sue
Decaro Amano, 17 anos, ven-
ceu o 1º Concurso Miss Aki-
matsuri e está classificada
para a seletiva do Miss Festi-
val-Brasil Japão, concurso
tradicional da comunidade
nikkei que acontece durante
o Festival do Japão, no Cen-

tro de Exposições Imigrantes,
em São Paulo. A jovem, que
sonha em se formar em ba-
charel em Direito, diz estar
confiante e já começa os pre-
parativos para o concurso,
previsto para o próximo dia 18
de julho. “Começo já na se-
mana que vem. Quero honrar
as expectativas da minha fa-
mília e amigos e representar

bem a cidade de Mogi das
Cruzes”, afirma.

As demais finalistas do 1º
Concurso Miss Akimatsuri fo-
ram as estudantes (ordem dir.
p/ esq.): Priscila Sena Wata-
nabe, 19 anos (1ª Princesa),
Pâmela Tiemi Kinoshita, 17
anos (2ª Princesa) e Fabiana
Sanchez Ishii, 16 anos (Miss
Simpatia)

DIVULGAÇÃO

AKIMATSURI –  O 24º
Akimatsuri (Festa de

Outono), promovido nos dias
10, 11 e 12 de abril pelo

Bunkyo de Mogi das Cruzes,
teve como tema “Arigatô

Brasil”, uma forma que os
organizadores encontraram
para agradecer a acolhida
recebida pelos imigrantes

japoneses em solo brasileiro.
Cerca de 70 mil pessoas da

região e outras localidades de
São Paulo e outros Estados

passaram pela festa. “O
Akimatsuri deixou de ser uma
festa restrita do município de

Mogi das Cruzes. Hoje,
fazemos parte do calendário
turístico de todo o Estado”,

destacou o presidente do
Bunkyo de Mogi das Cruzes,

Kiyoji Nakayama.

ARUKOKAI NAGUISA –
Cerca de dez membros da As-
sociação Naguisa participaram
no último dia 9 (véspera da
Sexta-Feira da Paixão), do
Programa Arukokai Naguisa -
3, um programa de caminhada
totalizando 16 km pela Estra-
da Velha de Santos, somando
8 km de descida até Cubatão
e em seguida, mais 8 km de
subida, voltando ao ponto de
início em São Paulo. O grupo
da Naguisa, que começou a
caminhada às 9h, conseguiu
completar o trajeto às 13h40,
com as paradas, inclusive um
descanso em Cubatão. A As-

À esquerda, descendo a serra, e à direita, terminando de
subir, mas mantendo o bom humor.

A hora da verdade: iniciando a subida. Uma surpresa: um filhote de bicho preguiça alegrando a subida. A recompensa: uma boa rabada no Restaurante do Gaia, em São
Bernardo do Campo

O grupo descansando em Cubatão, antes de iniciar a subida.

sociação Naguisa possui 3 ti-
pos de programas de caminha-
das: o PAN-1 que é bimestral
e faz caminhadas moderadas/
leves de 2 em 2 meses, o PAN-
2 que é semanal e faz uma
caminhada de cerca de 8 km
da sede da Naguisa até o Jar-
dim Botânico (perto do zooló-
gico), todos os sábados e final-
mente o PAN-3 que esporadi-
camente faz uma caminhada
mais intensa de até 22 km.

A Associação Naguisa tem
sede na Rua Nelson Fernan-
des 378, na Cidade Vargas
(metrô Jabaquara) - tel. 5588-
4871. (www.naguisa.com.br)

CLÃ YASSUNAGA – O co-
mendador Tadakuni Yassuna-
ga, patriarca da família, come-
morou os 88 anos em sua pro-
priedade em Bonsucesso, Pro-
missão, no último dia 11, com
a presença de filhos, netos, bis-
netos e centenas de convida-
dos. Os netos já são da 5ª ge-
ração. É o único remanescen-
te que conviveu com o Pai da
Imigração, Shuhei Uetsuka.

S. YOSHIKUNI

DIPLOMACIA – O embai-
xador do Japão no Brasil, Ken
Shimanouchi, ofereceu almoço
em homenagem aos membros
do Grupo Parlamentar Brasil-
Japão da Câmara dos Deputa-
dos no dia 15 de abril. O grupo

é presidido pelo deputado fede-
ral Walter Ihoshi. William Woo
é o vice-presidente. Durante o
almoço, o embaixador Ken Shi-
manouchi agradeceu os servi-
ços prestados pelo Grupo Par-
lamentar durante as comemo-

rações do centenário da imigra-
ção japonesa, realizadas no ano
passado. O embaixador tam-
bém agradeceu ao deputado
William Woo pelos feitos reali-
zados para que as comemora-
ções fossem concretizadas.

PONTO DE ENCONTRO II – Aconteceu no último dia 18 de março, a segunda etapa do
Ponto de Encontro 2008 no Espaço Cultural Fundação Japão. Organizado pela Fundação Japão
e Associação Brasileira de Estudos Japoneses (ABEJ), o evento é dedicado a novas pesquisas
de dissertação de mestrado e tese de doutorado de Estudos Japoneses, defendidas entre 2005 e
2008, no Brasil e no Japão. A primeira etapa desta edição aconteceu em outubro de 2008.

Doutor em Administração pela
University of Tsukuba Mário
Henrique Ogasavara

Professora e mediadora do even-
to Christine Greiner e a asses-
sora cultural senior da Fundação
Japão São Paulo Michiko Okano

Diretor de assuntos culturais da
Fundação Japão São Paulo Goki
Yamashita

Mestre em Ciências Sociais e
Antropologia pela Universidade
Federal de São Carlos Victor
Hugo Kebbe

Mestre em Lingüística pela
Universidade Estadual do Rio de
Janeiro Nícia Damião Tanaka

Bailarina e mestra em Artes pela
Universidade Estadual de
Campinas Ângela Mayumi Nagai
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Oposição surpreende situação
com “nomes de peso” na equipe

KIYOSHI HARADA*

Como se sabe, a MP nº
446, de 7-11-2008, ante a
existência de milhares de re-
cursos interpostos contra de-
cisão denegatória da renova-
ção da CEBAS – Certifica-
ção de Entidades Beneficen-
tes de Assistência Social –
pendentes de julgamento pelo
Conselho Nacional de Assis-
tência Social – CNAS –  de-
cretou a renovação automá-
tica dessas certificações
(arts. 37, 38 e 39) atropelan-
do o princípio do devido pro-
cesso legal e afrontando o
princípio da isonomia tributá-
ria à medida que deixou de
fora as entidades que ainda
não tiveram os seus pedidos
indeferidos na primeira ins-
tância administrativa.

Durante a vigência dessa
medida provisória de nº 446/
08, o CNAS editou as Reso-
luções ns. 3/09, 7/09, 8/09 e
12/09, esta ultima publicada
no dia 9-2-2009, um dia an-
tes da rejeição da medida pro-
visória pelo Congresso Naci-
onal, que está discutindo um
projeto de lei mais ou menos
no mesmo sentido, inclusive,
ratificando os efeitos da re-
novação automática das cer-
tificações por um prazo de-
terminado (PL nº 462/ 08).

O Ministério Público Fe-
deral ajuizou uma ação civil
pública perante a 13a.  Vara
da Justiça Federal em Brasí-
lia alegando que a MP nº 446/
08 gera efeitos lesivos ao pa-
trimônio público e social.

Aduziu que o governo deu
um “cheque em branco” às
entidades beneficiadas com
isenção de impostos. Invocou
dados do TCU que apontam
a inexistência de fiscalização
das filantrópicas e que isso
“pode privilegiar o ambiente
de impunidade”. Acrescen-
tou que o governo “encontrou
a solução para as dificulda-
des na emissão de um che-
que em branco consistente na
concessão/renovação a todos
os pretendentes”.

Pergunta-se, pode o Judi-
ciário invalidar essas certifi-
cações na pendência do pra-
zo de 60 dias a que alude o §
3º do art. 62 da CF, que con-
fere ao Congresso Nacional
a prerrogativa de disciplinar
os efeitos concretos da me-
dida provisória caducada ou
rejeitada? Pode o Judiciário
entrar no exame do mérito da
anistia como ficou conhecida
a prorrogação automática das
certificações?

Entendo que o princípio da
independência e harmonia dos
Poderes não permite a inva-
lidação das certificações de-
correntes da MP em questão
antes do decurso do prazo
para a manifestação do Con-
gresso Nacional, ao menos
nos termos em que está
embasada a decisão liminar.
Diferente seria na hipótese de
apontamento de vícios for-
mais.

A anistia, que decorre da
certificação, por si só, não
fere a ordem jurídica. Faz
parte da política tributária de

cada governo tanto quanto a
isenção ou a não-incidência
expressa. Impõe-se, apenas,
que no exercício da política
tributária o governo observe
os princípios tributários, bem
como as normas gerais em
matéria tributária. Não pode,
por exemplo, conceder anis-
tia por decreto, nem outorgar
isenção por lei em sentido
estrito que implique violação
do princípio da isonomia
acarretando a exclusão dos
não beneficiados do merca-
do. Todos esses aspectos,
podem e devem ser analisa-
dos pelo Judiciário, sem en-
trar no mérito da decisão po-
lítica do governo.

Os argumentos utilizados
para a invalidação das
CEBASs, por adentrarem no
exame do mérito da medida
provisória, ofende, a nosso
ver, o princípio da separação
dos Poderes.

Se é verdade que a MP nº
446/08 promoveu uma anis-
tia, é verdade, também, que
esta é uma decisão política do
governo, insusceptível de
apreciação pelo Judiciário. O
que o Poder Judiciário pode
apreciar é o aspecto formal
do instrumento normativo que
concedeu anistia. Pode, por
exemplo, verificar se houve
ou não atropelo ao princípio
do devido processo legal, ao
princípio do juiz natural e ao
princípio da isonomia tributá-
ria. Mas, não pode o juiz
adentrar no mérito da anistia
propriamente dita para
condená-la mediante consi-
derações que extrapolam o
âmbito jurídico. Decisão da
espécie equivale à anulação
da Declaração de Utilidade
Pública para desapropriação
de imóveis visando a abertu-
ra de uma ampla avenida em
determinado local, a pretexto
de que a avenida deverá ser
aberta em local mais adequa-
do, que atenda melhor os in-
teresses da comunidade. Mas
a DUP poderá ser sempre
invalidada pelo Judiciário
caso constate algum vício de
ordem formal. O que não
pode é examinar o mérito do
ato administrativo represen-
tado pela declaração expro-
priatória.

No caso da invalidação
das CEBASs há, ainda, a
agravante de que estava flu-
indo o prazo para o Congres-
so Nacional decidir pela sua
anulação ou manutenção, con-
figurando nova afronta ao
princípio da separação dos
Poderes atingindo, desta vez,
o Poder Legislativo.

Por tais razões, conquan-
to possível a anulação das
certificações pelo Judiciário,
sua invalidação pelo exame
do mérito do ato governa-
mental expresso na MP 446/
08 conduz à nulidade da me-
dida liminar decretada pela
Justiça Federal.

* Jurista e sócio do escritório
Harada Advogados Associados.
Site:
www.haradaadvogados.com.br
E-mail:
kiyoshi@haradaadvogados.com.br

ARTIGO

Liminar anula os
certificados expedidos a
favor das filantrópicas

As comemorações do
Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Bra-

sil são águas passadas e, con-
seqüentemente, o cargo de
presidente do Bunkyo (Socie-
dade Brasileira de Cultura Ja-
ponesa e de Assistência Soci-
al) – tida como a principal en-
tidade representativa da comu-
nidade – já não desperta tanto
interesse, certo? Não é o que
parece. Pelo menos no que de-
pender do clima e na movi-
mentação criados tanto pela si-
tuação como pela oposição às
vésperas de se definir o suces-
sor do atual presidente da en-
tidade, Kokei Uehara.

Como era de se esperar,
duas chapas se inscreveram
para a eleição da Diretoria. E
como de praxe, na quarta-feira
(15), prazo final para o regis-
tro: a da oposição, “Change
Bunkyo”, liderada pelo candi-
dato Akio Ogawa, e a da situa-
ção, “Integração e Progresso”,
encabeçada por Kihatiro Kita.

E pelo visto, ambas aposta-
ram montar equipes fortes para
tentar conquistar os votos dos
107 conselheiros. Cargos até
então considerados “secundá-
rios” também mereceram uma
atenção especial. Cada “aqui-
sição” foi comemorada como
um “reforço de peso”. Nesse
quesito, a oposição saiu na fren-
te. Não só pela coligação com
o também oposicionista Hiromi
Tani, segundo vice-presidente
do grupo “Change Bunkyo”.

Como primeiro vice-presi-
dente da Diretoria, a chapa
apresentou o Centro Metropo-
litano de Cosméticos, presidido
pelo empresário Hirofumi Ike-
saki. Uma “contratação” anun-
ciada em cima da hora. Como
apurou o Jornal Nippak, o
acordo foi selado apenas na
terça-feira (14). “Demoramos
para fechar a chapa porque um
dos diretores demorou para dar
o sim”, confirmou Akio
Ogawa. Segundo ele, “come-
çamos a unir forças para ga-
nhar a eleição” dois dias antes,
no domingo (12), durante festa
em homenagem a Nobuo Fu-
rukawa, o indicado deste ano
ao Prêmio Paulista de Espor-

tes na modalidade Mallet Gol-
fe. Akio Ogawa e Hiromi Tani
estiveram presentes. “A partir
daí o processo acelerou e o [Hi-
rofumi] Ikesaki foi o último a
dar o sim”, disse Ogawa

O presidente da Acal (As-
sociação Cultural e Assisten-
cial da Liberdade), no entanto,
não foi o único alvo da oposi-
ção, que reforçou o Conselho
Deliberativo com nomes como
o do também empresário,
Yataro Amino, a da Federação
dos Clubes Nipo-Brasileiros de
Anciões e, para presidente do
CD, o do ex-deputado estadu-
al Hatiro Shimomoto.

Independente – “Não sou
contra ninguém, sou a favor do
Bunkyo. Quando saí candidato,
há seis anos, saí a favor do Bun-
kyo, entidade da qual faço parte
há mais de 50 anos e razão pela
qual me considero útil para ser-
vir a comunidade”, explicou Shi-
momoto, que prefere adotar
uma postura “independente”.

“Fui convidado por Akio
Ogawa para fazer parte do Con-
selho Fiscal, mas não aceitei. Ele
propôs, então, o Conselho Deli-
berativo. Aceitei seguindo o novo
conceito do Código Civil, que
estabelece novas regras admi-
nistrativas”, conta o ex-deputa-
do, acrescentando que aceitou
o convite com a condição de que
suas propostas, como a melhoria
da sede do Bunkyo e uma aná-
lise mais detalhada das atuais
Comissões do Bunkyo, fossem
acatadas.

Apesar de “otimista”,
Ogawa explicou que a estra-
tégia não muda. “Essa é uma
eleição diferenciada e estou
com uma sensação muito boa.
O fato de você transformar
uma simples eleição do Bun-
kyo em um evento da comuni-
dade é importante para o pro-
cesso democrático da entida-
de”, conta Ogawa, que, ape-
sar de afirmar que “não esta-
mos guerreando”, aproveitou
para alfinetar o rival.

Gafe – “Quando o Kita decla-
rou ser um soldado, cometeu
uma gafe. Foi falta de habilida-
de dizer que não queria ser can-

didato mas assumiu porque ou-
tros queriam que assumisse”,
disparou Ogawa, afirmando que
“somos um grupo que oferece
uma alternativa aos conselhei-
ros para um outro tipo de ação
do Bunkyo”. “Oferecemos
uma outra visão para o Bun-
kyo e acho que a entidade me-
rece isso. Hoje, temos a sensa-
ção que o Bunkyo ficou isola-
do e que não representa mais a
comunidade nikkei”, observou
Ogawa, para quem a entidade
tem que aprender a conviver
com uma nova realidade.

Para Tani, a coligação com
Ogawa representa uma mu-
dança. “Tanto o Akio Ogawa
como eu lutamos pelo mesmo
objetivo e agora decidimos unir
nossas forças porque temos
receio de que a candidatura da
situação represente o continu-
ísmo”, atesta Tani, que também
sugeriu metas a serem alcan-
çadas como a eleição direta
para a presidência do Bunkyo,
a redução do papel do Conse-
lho Deliberativo, o aumento do
quadro de associados e parce-
rias com a iniciativa provada.

Como novidade, a oposição
decidiu não apresentar mem-
bros para o Conselho Fiscal.
Akio Ogawa negou ter encon-
trado dificuldade para formar a
equipe. “Se nosso objetivo é
fazermos uma administração
transparente, achamos por bem
optarmos por um Conselho Fis-
cal do outro grupo”, justificou
Ogawa, acrescentando que a
oposição conta com 60 votos
certos.

Farpas – A coligação Tani-
Ogawa pegou a situação de
surpresa.”A união fortalece a
oposição. Nesse sentido, te-
mos que tomar algumas pre-
cauções e partir para o corpo-
a-corpo. Sabemos que eles já
estão assediando nossos elei-
tores e não podemos abaixar
a guarda”, disse Kihatiro Kita,
admitindo que não esperava a
união, apesar das “suspeitas”
que isso pudessem acontecer.

“Também fomos procurado
pelo Tani, mas não chegamos a
um denominador comum por di-
ferenças ideológicas”, lembrou

Kita. Segundo ele, uma das exi-
gências era a inclusão do nome
de Tani na primeira vice-presi-
dência, o que foi negado. “Já tí-
nhamos fechado com o Jorge
Yamashita para primeiro vice-
presidente e com o Sadao
Kayano para segundo. Os dois
são intocáveis. Juntos, formamos
um triângulo que funciona em
qualquer posição, ou seja, esta-
mos em perfeita sintonia e
entrosados. Não queríamos al-
guém que destoasse”, conta
Kita, afirmando que também não
sentiu confiança durante as con-
versas com o grupo encabeça-
do por Tani. “As atitudes deles
mostram que eles não são con-
fiáveis. A oposição é normal nas
reuniões, mas para administrar
o Bunkyo é preciso que haja
unidade”, comenta Kita.

Quebra-galho – Apesar de
surpreso, Kita mostra descon-
fiança quanto a parceria.
“Nossa equipe conhece a filo-
sofia do Bunkyo, já não posso
dizer o mesmo da outra cha-
pa. Não é uma crítica, mas são
pessoas que tem posições an-
tagônicas. Ele pregam mudan-
ça, mas estão retroagindo ao
escolherem nomes que já pas-
saram pelo Bunkyo”, conta
Kita, que também rebateu as
críticas da oposição. “Num
primeiro momento, recusei o
convite para ser candidato a
presidente do Bunkyo por co-
nhecer meus limites e por pri-
orizar projetos pessoais. A par-
tir do momento que aceitei de-
cidi me sacrificar sim, como
soldado, mas um soldado a ser-
viço da comunidade. Agora,
estou na disputa para ganhar,
não mais como um quebra-ga-
lho”, destacou Kita.

(Aldo Shiguti)

Na próxima quarta-feira
(22), a partir das 20h, Akio
Ogawa e Kihatiro Kita tem
encontro marcado no Salão
Nobre do Bunkyo (Rua São
Joaquim, 381, LIberdade)
para discutir o futuro da en-
tidade. O evento é uma pro-
moção do Jornal Nippak/
Nikkey Shimbun e São Pau-
lo Shimbun.

Observados por jornalistas, Kihatiro Kita (à dir.) e Sadao Kayano
fazem inscrição da chapa “Integração e Progresso”

Integrantes da chapa “Change Bunkyo”, com Akio Ogawa (primeiro,
à dir), Toshiaki Yamamura e Hiromi Tani: nomes de peso

Nome da chapa: “INTEGRAÇÃO E PROGRESSO”
Representante da chapa: Kihatiro Kita

Presidente: Kihatiro Kita
1º Vice-presidente: Jorge Yamashita
2º Vice-presidente: Sadao Kayano
3º Vice-presidente: Tomio Katsuragawa
4º Vice-presidente: Harumi Arashiro Goya
5º Vice-presidente: Marcelo Shiraishi
6º Vice-presidente: Madoka Hayashi
7º Vice-presidente: Jorge Yuuji Shimao
Secretário Geral: Anacleto Seitetsu Hanashiro
Tesoureiro Geral: Gerson Kunii

Dirigentes do Conselho Deliberativo
Presidente: Tuyoci Ohara
2º Vice-presidente: Mitsuo Nishime
3º Vice-presidente: Emília Tanaka
1º Secretário: André Tatsuhiko Korosue
2º Secretário: Décio Issamu Nakagawa
3º Secretário: Lídia Keiko Ogassavara Shimizu

Conselho Fiscal
Efetivos Luis Shoji Aoyama

Tadayosi Wada
Tradbras Imp. Exp. Ltda. (William Carlos Ishiy)

Suplentes Fumio Hasunuma
Koitiro Hama
Valter Takeo Sasaki

Nome da chapa: “Change Bunkyo”
Representante da chapa: Akio Ogawa

Presidente: Akio Ogawa
1º Vice-presidente: Centro Metropolitano de Cosméticos Ltda.

(Hirofumi Ikesaki)
2º Vice-presidente: Hiromi Tani
3º Vice-presidente: Associação Cultural e Esportiva Vargem Grande

Paulista
(Edson Issamu Iida)

4º Vice-presidente: Akio Koyama
5º Vice-presidente: Cotia Seinen Renraku Kyoguikai (Shizuka Niidome)
6º Vice-presidente: Jinzaiginko Sol Nascente Consultoria de RH Ltda.

(Naoyoshi Akamine)
7º Vice-presidente: Keiji Kato
Secretário Geral: Yuho Morokawa
Tesoureiro Geral: Pedro Segawa

Diretoria do Conselho Deliberativo
Presidente: Hatiro Shimomoto
1º Vice-presidente: Yataro Amino
2º Vice-presidente: União Cultural e Esportiva Sudoeste

(Toshiaki Yamamura)
3º Vice-presidente: Federação dos Clubes Nipo-Brasileiros de Anciões

(Yasuto Shigeoka)
1º Secretário: Iosuke Tanaka
2º Secretário: Takashi Wakamatsu
3º Secretário: Associação Kumamoto Kenjin do Brasil

(Satio Oyamada)
Conselho Fiscal

A chapa não apresentou candidatos.
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MEIO AMBIENTE

Fundação Kunito Miyasaka lança
o projeto Parque Imigrantes

Em uma iniciativa da Fun-
dação Kunito Miyasaka
foi lançado quarta-feira

(dia 15 de abril), na Federação
das Indústrias do Estado de
São Paulo (FIESP), o projeto
Parque Imigrantes “O Cora-
ção da Mata Atlântica”. O
parque será instalado na altu-
ra do quilômetro 35 da rodovia
dos Imigrantes (sentido Lito-
ral), em São Bernardo do Cam-
po, ABC paulista, em uma área
de 484.000 m2 de mata pre-
servada, no chamado coração
da Mata Atlântica. Com um
investimento total de R$ 12,87
milhões, o parque será implan-
tado e mantido com recursos
de patrocinadores, sob coorde-
nação da Fundação Kunito
Miyasaka, com previsão de 18
meses para entrega em 2011.

Entre os objetivos do par-
que está a promoção do con-
vívio e preservação da natu-
reza, ecoturismo, inclusão so-
cial, educacional e qualidade
de vida e estudos do ecossis-
tema, além de preservar e edu-
car através do conceito de de-
senvolvimento auto-sustentá-
vel. O parque também vai ofe-
recer cursos e atividades de
vivências com a natureza, além
de trilhas ecológicas e espor-
tes de aventura.

De acordo com o presiden-
te da Fundação Kunito
Miysaka, Antonio da Silva
Rosa Neto, a idéia do desen-
volvimento do projeto é não
levar impacto para o usuário,
não cobrando ingresso para
acessar o parque que terá en-
trada franqueada. Ele adiantou
que diversas empresas hoje
tem uma necessidade merca-
dológica de demostrar para a
comunidade que ela tem sus-
tentabilidade e converte parte
do que polui em benefício ou
quando não quer uma identi-
dade de marca. “Existe um
plano estratégico de apoio no
qual determinadas empresas
ou marcas vão contribuir para
investir no projeto, financiar
efetivamente a fundação com
toda área de sua propriedade”,
explica.

Para Antonio Rosa Neto
como o parque fica no cora-
ção da mata Atlântica, uma
área que está sendo degrada-
da em todo o Brasil, a funda-
ção imagina fazer um trabalho
inverso através da educação
aproveitando a facilidade para
contemplar a região, e levar às
pessoas a conhecer a história
e se conscientizar quanto a
manutenção da mata.

Atrativos – O Parque Imi-
grantes contará com uma
infra-estrutura impressionante
como uma passarela com 400
metros de extensão que será
implantada na altura das copas
das árvores, através de corre-
dores suspensos com três me-
tros de largura; três células que

que isso leve meio ano e a partir
daí se inicie as obras de imple-
mentação do parque”, avalia.

O Parque Imigrantes pro-
porcionará aos visitantes o
amplo convívio com a nature-
za, a observação da fauna, da
flora, dos animais e a melhor
compreensão do ecossistema
da Mata Atlântica. A implan-
tação totalmente integrada
possibilitará uma experiência
rara, através de passeios en-
tre copas de árvores e por tri-
lhas cuidadosamente desenha-
das para causar o menor im-
pacto ao ambiente.

Com um potencial de pú-
blico de 15 milhões de habitan-
tes da grande São Paulo e
Baixada Santista, o Parque
Imigrantes será uma referên-
cia para futuros projetos de
sustentabilidade. O projeto
conta com a coordenação ge-
ral da Axis Marketing e Co-
municação, coordenação téc-
nica do Instituto Peabiru e
apoio da Ecovias, BR Distri-
buidora, Instituto Brasil-Japão
de Integração Cultural e Soci-
al e Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e Assistên-
cia Social (Bunkyo).

O projeto é assinado pela
Gesto Ambiental, escritório de
arquitetura  que têm desenvol-
vido projetos relevantes dirigi-
dos ao meio-ambiente. As pre-
missas que regeram a concep-
ção  dos projetos (arquitetura,
estrutura e instalações) estão
em sintonia com os conceitos
de ecologia e todas as edifica-
ções utilizarão tecnologias ade-
quadas no sentido de causa-
rem o menor  impacto sobre o
terreno existente.

Fundação Kunito Miyasaka
– A Fundação Kunito Miyasa-
ka foi fundada em 21 de outu-
bro de 1998 com o objetivo de
contribuir para a integração
entre Brasil e Japão, apoian-
do, preservando, promovendo
causas humanitárias, bens cul-
turais e sociais. A instituição
sem fins lucrativos carrega o
nome de Kunito Miyasaka,
seus ideais e seu espírito em-
preendedor, que o fez criar
caminhos para integrar povos
e nações. Ele foi ex-ministro
da agricultura, senador e pre-
sidente do Banco América do
Sul.

(Afonso Jose de Sousa)

Projeto prevê investimento de R$ 12, mi; parque será implantado com recursos de patrocinadores
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abrigarão auditório com salas
de aulas, biblioteca e atividade
administrativa. Além de um
portal; plataforma de estacio-
namento para dez para veícu-
los com área de 1350 m2; e
uma torre de 25 m com seis
andares equipada com eleva-
dor. O local foi idealizado, pro-
jetado e será construído res-
peitando os princípios e ideais
socioambientais onde a inclu-
são social está intimamente
relacionada à conservação do
meio ambiente.

Antonio Rosa Neto anteci-
pa que o principal atrativo do
parque será o contemplativo da
mata Atlântica da região onde
as pessoas vão circular pelos
corredores suspensos ou pas-
sarelas aéreas, que não vão
provocar impactos terrestres já
que o projeto não afetará a
mata. “Queremos levar muitos
estudantes pra lá, já estamos
entrando em acordo com as
escolas e com a Prefeitura de
são Bernardo do Campo. Pre-
tendemos criar um arquivo de
informações sobre a Mata
Atlântica, tanto digital como via
Internet, e através de guias
com agendamento fazer per-
curso por trilha terrestre
monitorado”, adianta.

A responsabilidade pela
conservação e manutenção do
parque ficará a cargo de um
conselho criado pela Fundação
Kunito Miyasaka que buscará
os recursos dos apoiadores
para concretizar a viabilidade
estratégica.

O diretor da Axis Marke-
ting e Comunicação, Léo Sus-
sumu Ota compara a implan-
tação do parque para São Pau-
lo e para o País com uma fra-
se do presidente norte-ameri-
cano Barack Obama que dis-
se que a recuperação do mun-
do será verde, por isso para ele
o Parque Imigrantes contribui-
rá com o trabalho de consci-
entização dos jovens, das es-
colas públicas e da comunida-
de do entorno do parque no
processo de inclusão digital e
social, bem como com a plata-
forma de multimídia que está
sendo montada. “O nosso
grande desafio é propiciar com
essa plataforma o acesso as
escolas para disseminar co-
nhecimento e, sobretudo a
conscientização do meio am-
biente, sustentabilidade e pre-
servação da natureza”, ressal-
ta.

Léo Ota revela que o pro-
jeto é aberto para participação
de empresas, e que a funda-
ção está aguardando a licen-
ças ambientais já aprovadas
para que os primeiros trabalhos
de obras do parque possam ser
iniciados. “Estamos prevendo

O presidente da Fundação, Antonio da Silva Rosa Neto

AGRICULTURA

Jica quer parceria com Embrapa
em prol de Moçambique

O embaixador Kenzo Oshi-
ma, vice-presidente da Agência
de Cooperação Internacional do
Japão (Jica), anunciou no último
dia 2, durante visita à Embrapa
Cerrados (Planaltina –DF), o
interesse em atuar com a Uni-
dade da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária – Em-
brapa para desenvolver a agri-
cultura de Moçambique. As
duas instituições já têm um cro-
nograma para dar início às ativi-
dades no país de língua portu-
guesa do sudeste africano.

O governo moçambicano,
por meio da embaixada no Bra-
sil e do Instituto de Investiga-
ção Agrária de Moçambique
(IIAM), demonstrou interesse
na parceria e conta com a atu-
ação do IIAM para dar supor-
te as ações planejadas. “Vamos
discutir com a Agência Brasi-
leira de Cooperação (ABC) as
questões diplomáticas e envol-
ver o governo do país benefici-
ado no planejamento”, comen-
ta Yutaka Hongo, conselheiro
sênior de Cooperação Interna-
cional da Jica.

A intenção é formar um
grupo de trabalho, ainda em
2009, para estudar as deman-
das do país africano e definir
ações. A definição das ativida-
des prevê o estudo de casos
de pequenos agricultores e co-
operativas agrícolas do Cerra-
do para analisar a viabilidade
de transferir algumas tecnolo-
gias para Moçambique.

Para Oshima, que também
articula uma parceria com a
Embrapa Arroz e Feijão (San-
to Antônio de Goiás - GO), é
necessária uma revolução ver-
de no continente africano para
aumentar a produtividade agrí-
cola e elevar o desenvolvimen-
to humano da região subsaari-
ana. O vice-presidente da
agência japonesa destaca que,
em janeiro de 2010, será reali-
zado, em Tóquio, o Simpósio
internacional sobre a parceria
Japão-Brasil para a coopera-

ção nas savanas tropicais afri-
canas. As discussões do even-
to servirão de base para ela-
borar o programa de coopera-
ção agrícola em prol de Mo-
çambique.

Os pesquisadores Djalma
Martinhão, da Embrapa Cer-
rados, e Edson Lobato, pesqui-
sador aposentado da Unidade
que em 2006 recebeu o “World
Food Prize”, nos EUA, estive-
ram em Moçambique em maio
de 2008 para transferir conhe-
cimentos na área de fertilida-
de do solo e aproveitamento
de calcário e fosfatos na agri-
cultura. “Utilizaremos os pes-
quisadores sênior para elabo-
rar os programas de ativida-
des”, comenta Jose Robson
Sereno, chefe geral da Embra-
pa Cerrados.

Para Sereno, a experiência
em inovação tecnológica do
Cerrado pode ser transferida
para outras savanas tropicais.
O pesquisador salienta ainda
que há interesse de realizar
pesquisas conjuntas, principal-
mente adaptativas, e oferecer
treinamentos no Brasil ou
África tanto para estudantes
como para técnicos agrícolas.

Cerrado – Durante a visita à
Embrapa Cerrados, a comiti-
va da Jica conheceu o labora-
tório de sensoriamento remo-
to, coordenado pelo pesquisa-
dor Edson Sano, e outros la-
boratórios. O pesquisador Ge-
raldo Martha Junior, represen-
tante da Embrapa no simpósio
sobre segurança alimentar re-
alizado em Tóquio neste ano,
fez uma apresentação sobre o
desenvolvimento agrícola do
Cerrado. José Ribamar dos
Anjos, Jorge Werneck Lima,
Euzébio Medrado e Gustavo
Mozzer, pesquisadores da
Embrapa Cerrados, e Alexan-
dre Velloso, das relações inter-
nacionais da Embrapa, tam-
bém participaram da reunião
com os representantes da Jica.

O vice-presidente da Jica, Kenzo Oshima durante visita a Embrapa

DIVULGAÇÃO

DEKASSEGUIS

Dekasseguis podem restituir
Imposto de Renda japonês

Muitos dekasseguis estão
voltando para o Brasil em vir-
tude da crise econômica mun-
dial que tem afetado direta-
mente as fábricas e montado-
ras japonesas. A volta impre-
vista ao país pode ter pego
muitos trabalhadores de sur-
presa, trazendo dificuldades
financeiras. Poucos sabem,
mas é possível restituir o im-
posto de renda japonês des-
contado do holerite mesmo
estando no Brasil. Todas as
pessoas que trabalham no Ja-
pão, inclusive estrangeiros, têm
direito a esse recurso desde
que o empregador tenha des-
contado o imposto mensal-
mente de seus salários.

Além da falta de informa-
ção, existe uma desconfiança
entre os dekasseguis quanto à
restituição. Um detalhe impor-
tante: a chance de garantir a
restituição do imposto é maior
para aqueles que fizeram re-
messas para dependentes no
Brasil. A Associação Brasilei-
ra de Dekasseguis coloca dis-
posição tudo o que os nipo-bra-
sileiros precisam saber sobre a
Restituição do IR. Basta entrar
em contato com a Associação
Brasileira de Dekasseguis
(ABD) abd@abdnet.org.br
ou Rua 24 de Maio, 765 - sala
16 - Rebouças - Curitiba-PR -
CEP 80230-080 - Fone: (41)
3233-8449.
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CIDADES/MARÍLIA

Feira de Agronegócios, Balé Yuba e Moacyr
Franco agitam a 7ª edição do Japan Fest

ONikkey Clube de
Marília realiza hoje,
sábado e domingo (17,

18 e 19), em sua sede cam-
pestre, a 7ª edição do Japan
Fest. A abertura oficial do
evento está marcada para às
19h desta sexta-feira (17).
Entre as principais atrações
deste ano estão a Feira de
Agronegócios, o Balé Yuba, da
região de Mirandópolis e o
cantor e humorista Moacyr
Franco, além do concurso de
Miss Nikkey com a participa-
ção de 15 candidatas finalis-
tas que participam do desfile a
partir das 21h desta sexta-fei-
ra (17).

Os números são grandio-
sos. Este ano, o evento, um dos
mais tradicionais da região,
terá 33 horas de shows e apro-
ximadamente 1300 artistas
envolvidos de 13 cidades vizi-
nhas. Não à toa, o público es-
timado é de 70 mil pessoas nos
três dias. “O Japan Fest se
baseia em três alicerces: a gas-
tronomia, a programação cul-
tural e a parte filantrópica, que
envolve 13 entidades”, expli-
cou o coordenador geral da
festa, Keniti Mizuno.

Concurso – No total, 53 can-
didatas se inscreveram para o
concurso, que tem represen-
tantes da cidade e região como
Julio Mesquita, Garça, Santa
Cruz do Rio Pardo e
Paraguaçu Paulista. Como
premiação, a Miss Nikkey
2009 receberá, além de faixa
e coroa, R$ 2mil em dinheiro e
contrato de 1 ano como garo-
ta propaganda da Fiat Ogata,
entre outros prêmios.

As candidatas selecionadas
são: Maria Clara Sakoda,
Amanda de Moura Kouseki,
Victoria de Paula Yamauti,
Vanessa dos Santos Kodama,
Aline Assaoka, Priscila Yumi
Takaoka, Carolina Harumi
Nagatomo, Caroline Yamagu-
chi, Tatyane Yamashita de Oli-
veira, Harumi Fukase, Natha-
lya Miky Suga, Larissa Zoratti,
Vanessa Tieko dos Santos,
Nathalia Yuasa e Patrícia
Akemi  Kamigashima.

cães de pastoreio – e de equi-
pamentos agrícolas, além de
cursos e orientações dos pro-
fessores e alunos de Direito,
Administração”, conta Mizuno,
acrescentando que “a comu-
nidade é bastante ligada à agri-
cultura e estávamos carentes
nessa área”.

Outras atrações da festa
são Exposição de Ikebana,
evento tradicional da cidade
que está na 25ª edição. O Japan
Fest terá ainda danças típicas
japonesas, karaokê e apresen-
tações de grupos de taikô do
Nikkey Clube e de Okinawa.
O Balé Yuba, que se apresen-
ta pela primeira vez no Japan
Fest e a cantora Karen Ito fe-
cham o evento no domingo.

Neste ano, a diretoria do
Nikkey investiu em mudanças
na estrutura física com a cons-
trução de novas escadas de
acesso ao palco do evento e
várias benfeitorias para o
maior conforto dos visitantes.

(Aldo Shiguti)

A FESTA OCORRE NOS DIAS 17 E 18 E 19
DE ABRIL, NA SEDE CAMPESTRE DO NIKKEY

CLUBE DE MARÍLIA, LOCALIZADA NA

AVENIDA BENEDITO ALVES DELFINO, S/N.
INFORMAÇÕES PELOS TELEFONES:
14/3425-1313 (SEDE CAMPESTRE) OU

14/3433-4187 (SEDE SOCIAL)
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Balé Yuba, uma das atrações, que já esteve em Marília, se apresenta pela primeira no Japan Fest

No sábado (18), a apresen-
tação de Moacyr Franco deve
acontecer a partir das 17h.
Mizuno justifica o horário: “Ao
contrário do Festival do Japão
organizado pelo Kenren, o
Japan Fest começa a esquen-
tar justamente à noite”. Tanto
que estão programadas outras
atrações como show musical
com Takeshi Nishimura e
Satiko Ono, de São Paulo, a
partir das 20h. Às 21h, ocorre
apresentação dos Tambores
Okinawa Ryukyu Koku Ma-
tsuri Daiko, de São Paulo e
show com Karen Ito. Para
encerrar a programação de
sábado, haverá show com a
Banda Musical Heiwa e Con-

vidados, de Maringá (PR).  .
Além das apresentações

artísticas e culturais, a festa
sempre homenageia persona-
lidades da comunidade nikkei.
Neste ano, os homenageados
serão os empresários: Yoshimi
Shimabukuro e Mario Ibara.

Novidades – Segundo o co-
ordenador geral da festa,
Keniti Mizuno, uma das novi-
dades deste ano é a Feira de
Agronegócios, uma parceria
com a Universidade de Marília
(Unimar). “Vamos ter atrações
ligadas ao agronegócio, como
exposições de animais premi-
ados – gado de elite, ovinos de
elite e comercial, exposição de

Organizadores esperam público estimado em 70 mil visitantes

O Secretário de Cultura da
Prefeitura de Campinas, Arthur
Achilles Gonçalves, e a maes-
trina da Orquestra Sinfônica
Municipal, Ligia Amadio, jun-
tamente com o empresário
Kendi Matuzita, do Restauran-
te Daitan, estiveram presentes
na apresentação do “taikô”, no
dia 1º de abril, em evento or-
ganizado pelos jovens do gru-
po “Wadaiko Tsubame Nipo
Campinas”, liderado por Ken
Okubo e Akira Komiyama.

Alguns pais de jovens du-
vidaram, mas a foto prova a
veracidade da visita e do con-
vite feito pelo Secretário. To-
dos ficaram surpresos, mas
ele prometeu uma data oficial
para a apresentação, unindo
a cultura milenar dos tambo-
res orientais com os instru-
mentos clássicos musicais,
que compõem a Orquestra
Sinfônica de Campinas, acos-
tumados a tocar Tchaikovisk,
Beethoven, Brahms e outros
clássicos.

O objetivo desse encontro
é estreitar os laços de amiza-
de e promover uma apresen-
tação no Teatro de Arena do
Centro de Convivência divul-
gando a cultura japonesa jun-
to à comunidade campineira,
dentro das programações ofi-
ciais do Calendário Cultural
Oficial.  Na presença dos con-
vidados ilustres e de Tadayo-

DIA 17 (SEXTA-FEIRA)
17h

• Banda Show Musical Box 9
• Show Musical Fernando
Romagnoli (música italiana)
• Carlos Feltrin (música italiana)

18h
• Karaokê – Nikkey Clube Marília
• Tambores Okinawa Réquios
Gueinô Dokoukai Eisá Taikô
(Marilia)
• Tambores - Taiko Hibiki Wadai-
ko (Nikkey Clube Marília)

19h
• Abertura Oficial do 7º Japan Fest
• Homenagens

20h
• Abertura da 25ª Exposição de Ike-
bana
• Show Musical Nobuhiro Hirata
• Tambores Okinawa Réquios
Gueinô Dokoukai Eisá Taiko – São
Paulo

21h30
• Miss Nikkey Marilia e Região –
Apresentação Kenji Yamai

DIA 18 (SÁBADO)
11h

• Banda Red Sox
• Show Musical Penrose
• Show Musical Murilo Takaoka
(música sertaneja)

12h
• Orquestra Projeto Guri
• Tambores Okinawa Réquios
Gueinô Dokoukai Eisá Taikô
(Marília)
• Tambores – Taikô Hibiki Wadai-
ko (Nikkey Clube Marília)
• Banda Marcial Da Casa Do Pe-
queno Cidadão
• Tambores - Taikô Rhumei Wadai-
ko (Araçatuba)
• Banda Legião Mirim

13h30
• Banda Rebeldes Geração Brasil
(RBD Cover)
• Karaokê – Nikkey Clube  Marília

14h30
• Tambores Okinawa Réquios
Gueinô Dokoukai Eisá Taikô (São
Paulo)
• Banda Tenrikyo Koteki Band
(Bauru-Vera Cruz-Marilia)
• Tambores - Taiko Kaminari Wa-
daiko (Tupã)
• Odori (Nikkey Clube Marilia)

15h
• Demonstração da Gastronomia
Oriental
• Palestra de Orientação à Saúde e
Dieta

15h30
• Show de Iôiô com o Campeão
Mundial Rafael Matsunaga
• Odori (Tupã)

16h30
• Show com Nobuhiro Hirata

• Bon Odori na praça (Marilia Nik-
key Gakudan)

17h
• Participação Especial – Moacir
Franco

 19h30
• Show de Iôiô com o Campeão
Mundial Rafael Matsunaga
• Tambores - Taikô Hibiki Wadai-
ko (Nikkey Clube Marília)

20h
• Grupo Yosakoi Soran (Acema)
• Show com Takeshi Nishimura e
Satiko Ono

21h
• Tambores de Okinawa Ryukyu
Koku Matsuri Daiko (São Paulo)
• Show com Karen Ito

22h30
• Banda Musical Heiwa e Convi-
dados (Maringá/PR)

19 (DOMINGO)
11h

• Banda Musical Pop (Escola Mon-
senhor Bicudo/Marilia)
• Show com Leo e Jânio
• Banda Marcial Colégio Bezerra
Menezes (Marilia)
• Cães Adestrados Policia Militar
• Demonstração – Modalidades

14h
• Tambores  Okinawa Réquios
Gueinô Dokoukai Eisa Taikô
(Marilia)
• Tambores - Taiko Hibiki Wadai-
ko (Nikkey Clube Marilia)
• Dança Japonesa (Nikkey Clube
de Marilia)
• Grupo De Shamisen – Bauru
• Tambores - Taikô Shoryu (Bas-
tos)

15h
• Demonstração da Gastronomia
Oriental
• Palestra de Orientação à Saúde e
Dieta

15h15
• Dança com leque (Oswaldo Cruz)
• Tambores - Taikô Mogenkyo
(Bauru)
• Odori (Bastos)
• Show com Matiko Funai
• Tambores Okinawa Ryukyu
Koku Matsuri Daiko (São Paulo)

16h15
• Show de Iôiô com o Campeão
Mundial Rafael Matsunaga
• Show com Takeshi Nishimura e
Satiko Ono

17h
• Bon Odori na praça (Nikkey
Marilia Gakudan)

18h
• Balé Yuba

19h
• Show Musical Karen Ito

* Programação sujeita a alterações

P R O G R A M A Ç Ã O

CIDADES/CAMPINAS

Maestrina e secretário municipal de Cultura
propõem parceria entre taikô e Sinfônica

Arthur Achilles, Ligia Amadio, Tadayoshi Hanada e tocadores do
grupo “Wadaiko Tsubame Nipo-Campinas”

shi Hanada, presidente do Ins-
tituto Cultural Nipo Brasileiro
de Campinas e do empresá-
rio Kendi Matuzita, Akira fa-
lou sobre o grupo e apresen-
tou um breve histórico das
três músicas executadas:
Hanabi, Tairyo e Hien. Se-
gundo Américo Okubo, parti-
cipante ativo das atividades do
Nipo, “foram 30 minutos de
batidas vigorosas dos tambo-
res, fazendo estremecer o piso
do salão social”.

A maestrina, por sua vez,
ficou perplexa ao saber que o
grupo, com menos de quatro
anos de existência, sem mes-
tre, já atingira o “teto” da ex-
celência. E, perante todos os
presentes, a Maestrina fez um
convite inusitado, ou melhor
uma “convocação” (segundo

suas próprias palavras) para
que o Wadaiko Tsubame Nipo
Campinas se apresente junta-
mente com a Orquestra Sin-
fônica, numa data especial.

Mas para isso foi agenda-
do um encontro entre os dois
grupos, num ensaio geral da
Orquestra . O que foi feito, no
sábado seguinte. Lá estiveram
cerca de 20 jovens que se en-
cantaram com a beleza, leve-
za dos sons, ordem e discipli-
na dos músicos que estavam
sob a batuta de Ligia Amadio.
Ela é a atual regente titular da
Orquestra. Sua atuação es-
tende-se pela Alemanha, Itá-
lia, Japão, Rússia e Venezue-
la.

(Célia Kataoka, especial
para o Jornal Nippak)

DIVULGAÇÃO

O prefeito de Mogi das Cru-
zes, Marco Bertaiolli, partici-
pou, no último dia 10, da aber-
tura do 24º Akimatsuri – Fes-
tival de Outono – organizado
pelo Bunkyo (Associação Cul-
tural de Mogi das Cruzes).
Durante o evento, ele anun-
ciou medidas para o setor agrí-
cola na cidade, com a transfe-
rência de órgãos voltados à
classe, entre eles a Casa da
Agricultura e a Secretaria
Municipal de Agricultura, para
o imóvel que sediou a Coope-
rativa Agrícola de Cotia
(CAC), na rua Braz Cubas.

Em seu discurso, o prefeito
explicou que o atual prédio da
Casa da Agricultura, no Centro
Cívico, irá sediar o Anexo Fis-
cal, já que, por sua localização
ao lado do Fórum, reúne todas
as condições para receber o
serviço. Assim, em comum acor-
do com o Sindicato Rural de
Mogi das Cruzes, foi definida a
transferência da Casa da Agri-
cultura para a região central.

“O prédio que abrigou a Co-
operativa Agrícola de Cotia será
a Cidade da Agricultura, não só
com a Casa da Agricultura, mas
também com a nossa Secretaria
Municipal e com toda a estrutu-
ra para apoiar o setor em nossa
cidade”, afirmou Bertaiolli, lem-
brando que o imóvel passará por
reformas e adequações. “A CAC
teve uma importância muito gran-

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Imóvel que abrigou CAC em Mogi das Cruzes
será sede da “Cidade da Agricultura”

de para a agricultura no municí-
pio. Portanto, também faremos
um regate da história de nossa
cidade”, completou.

O prefeito comentou ainda
que outros órgãos e serviços da
cidade terão seus locais altera-
dos, como o Tiro de Guerra, que
irá para o Alto do Ipiranga, dei-
xando o seu prédio atual para
instalações relativas à saúde.

Homenagem – Bertaiolli tam-
bém homenageou o Bunkyo pelo
apoio dado à Administração Mu-
nicipal no atendimento aos mo-
radores da área de risco do Jar-
dim Layr, que ficaram desabri-
gados com as chuvas de janeiro.
Nove famílias foram alojadas no
ginásio de esportes da entidades,
antes de serem transferidas para
residências alugadas pelo muni-

cípio. “Aqui fica nosso agradeci-
mento por este ato de solidarie-
dade e de humanidade do Bun-
kyo com a população de Mogi
das Cruzes”, disse.

Neste ano, o Akimatsuri
teve como tema “Arigatô Bra-
sil”, um agradecimento dos
descendentes japoneses à hos-
pitalidade brasileira, recebeu
cerca de 80 mil visitantes. “Te-
mos de agradecer à Prefeitu-
ra que não mediu esforços
para nos apoiar na realização
da festa. Nunca, um prefeito
ajudou tanto o nosso evento.
Para retribuir, no ano que vem,
quando Mogi das Cruzes co-
memorará 450 anos de funda-
ção, vamos fazer o maior Aki-
matsuri de todos os tempos”,
afirmou o presidente do Bun-
kyo, Kiyoji Nakayama.

Anúncio foi feito pelo prefeito durante o Akimatsuri

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO



6 JORNAL NIPPAK São Paulo, 17 de abril de 2009

NIKKEY MATSURI

Festival agita comunidade da
Zona Norte nos dias 25 e 26

As culturas dos povos
indígenas de Taiwan

ÁSIA

DIVULGAÇÃO

(PARTE 1)

A expressão
Taiwan yuan
jhu min (povos
indígenas de Tai-
wan) refere-se
àqueles grupos
étnicos que habi-
tavam Taiwan e
suas ilhas vizi-
nhas antes da
imigração maci-
ça do povo das
áreas costeiras
da China, a par-
tir do século 17.
Durante o perío-
do do domínio ja-
ponês, os povos
indígenas eram
designados ou
como “selvagens
das montanhas”
ou “selvagens
das planícies”.

A partir de novembro de
2005, os 12 grupos indígenas
reconhecidos pelo governo
têm uma população combina-
da de aproximadamente 464
mil pessoas, representando
cerca de 2% da população to-
tal de Taiwan. Segundo ana-
listas lingüísticos, os povos in-
dígenas de Taiwan perten-
cem ao grupo austronésio
(malaio/polinésio) que habita
uma área de oceanos e ilhas
que vai da Ilha Oriental, no
leste, a Madagascar, no oes-
te, e da Nova Zelândia, no sul,
a Taiwan, no norte. Pesqui-
sas antropológicas têm reve-
lado que os costumes cultu-
rais dos povos indígenas de
Taiwan, tais como casas sus-
pensas (construções acima
do nível do chão para prote-
ção contra umidade, insetos
e cobras), cultivo com derru-
bada de vegetação, seguida
de plantio, tecelagem com
palhinha e bambu, fabricação
de roupas com peles de ani-
mais, tatuagem, o hábito de
mascar noz-de-areca, dançar
em círculos, tudo isso perten-
ce à tradicional cultura
austronésia. Devido ao nú-
mero e a diversidade das lín-
guas indígenas de Taiwan,
alguns acadêmicos têm, re-
centemente, sugerido que
Taiwan possa ser sua terra
natal original de onde os po-
vos austronésios começaram
a sua diáspora há vários mi-
lhares de anos.

Em comparação com os
habitantes de outras regiões
austronésias que se expuse-
ram a influências culturais
externas, como o islamismo
e o cristianismo, os povos in-
dígenas de Taiwan consegui-
ram guardar muito de seus
singulares costumes culturais
herdados.

Muitas diferenças nas ca-
racterísticas culturais dos po-
vos indígenas de Taiwan são
baseadas em sua distribuição
geográfica.

Os principais grupos da
parte norte de Taiwan são os
Atayal, os Truku e os
Saisiyat.

Atayal – Atualmente há cer-
ca de 75 mil membros do gru-
po étnico Atayal. Caracterís-
ticas culturais especiais inclu-
em o sistema educacional an-
cestral gaga (um conjunto de
tabus e crenças singulares do
grupo Atayal), a tatuagem
facial, a utilização do primei-
ro nome do pai como sobre-
nome do filho, a adoração de
espíritos ancestrais, a tecela-
gem de roupas e uma comu-
nidade unida ocupando tipica-
mente um único vale ou uma
planície encharcada.

Truku – O povo Truku, com
aproximadamente 20.500
pessoas, situado na parte leste
de Taiwan, tem argumenta-
do por muito tempo que, por
razões históricas e geográfi-
cas, ele não deve ser consi-
derado um subgrupo do povo
Atayal. Depois das declara-
ções dos especialistas acadê-
micos, o governo reconheceu
os Truku como o décimo se-
gundo grupo indígena de Tai-
wan.

Saisiyat – Com uma popula-
ção de 5.200 pessoas, os
Saisiyat têm características
especiais que incluem a or-
ganização patriarcal e a ceri-
mônia Pasta’ay em homena-
gem aos espíritos-anões. De-
vido a sua pequena popula-
ção e localização entre os
grupos Atayal e Hakka, con-
tudo, os costumes tradicionais
têm inevitavelmente sido in-
fluenciados.

Os povos indígenas da
parte central de Taiwan inclu-
em os Bunun, os Tsou e os
Thao (na próxima edição).

Fonte: Divisão de Informações
– Escritório Econômico e Cul-
tural de Taipei

Geografia interfere nas características

Acomunidade nikkey da
zona Norte e de outras
regiões de São Paulo

terá um atrativo a mais para
aproveitar bem o final de se-
mana dos dias 25 e 26 próxi-
mos. Neste dois dias será rea-
lizado o 4º Festival Nikkey
Matsuri, no Clube Escola Jar-
dim São Paulo. O evento con-
tará com apresentações de
danças típicas, taikô, com as
presenças dos principais gru-
pos de tambores japoneses do
país, como Requios Gueinou
Doukokai, Ryukyu Koku Ma-
tsuri Daiko Brasil e Himawari
Taikô, música, kendô, oficinas
de artes como origami e kiri-
gami, ioiô profissional,
cosplay e muito mais. Na área
artística estão confirmadas as
presenças de intérpretes con-
sagrados da comunidade nipo-
brasileira como Joe Hirata,
Karen Ito e Mauricio Miya.

O festival como nos anos
anteriores terá a tradicional
Barraca do Bem (para arreca-
dação de alimentos não pere-
cíveis), e participação das qua-
tro entidades assistenciais da
comunidade nipo-brasileira Yas-
suragui Home, Kibô no Iê, Ikoi
no Sono e Kodomo no Sono.
“O aspecto importante do fes-
tival é o caráter de solidarieda-
de da participação dessas qua-
tro grandes entidades nikkeis”,
explica Osmar Maeda da co-
missão de imprensa.

Além disso, a Soho Hair
Internacional disponibilizará
uma equipe de profissionais
para corte de cabelo a preços
populares, sendo que a renda
será destinada integralmente
para duas entidades assisten-

ciais, uma indicada pela orga-
nização, e a outra para o Insti-
tuto Espaço Vida (Rua Álvaro
de Abreu, 150 – Jardim São
Paulo), indicada pelo Clube
Escola Jardim São Paulo.

De acordo com Osmar
Maeda o objetivo do festival é
difundir as culturas japonesa e
brasileira, além de dar atenção
para os jovens que farão apre-
sentações de Cosplay, artes
como ninjutsu (arte dos ninjas
e ioiô profissional. A organiza-
ção do 4º Nikkey Matsuri tem
como expectativa superar o
público do evento do ano pas-
sado quando 25 mil pessoas
prestigiaram a festa (12 mil no
primeiro dia e 13 mil no segun-
do dia), que fez parte das co-
memorações do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.

Gastronomia – Na praça de
alimentação, o festival terá
iguarias da culinária japonesa
e conhecidas do público como
yakissoba, temaki, harumaki,
tempurá, dorayaki, udon,
okinawa sobá e delicias brasi-
leiras como espetinhos de ca-
marão, carne, pastel, sanduí-
ches de pernil e ‘buraco quen-
te’, uma especialidade da
União Cultural Guarulhense. A
seção de doces estará reche-
ada de guloseimas japonesas
e brasileiras como sucos natu-
rais, açaí e sorvetes, incluindo
o ‘Melona’.

O Nikkey Matsuri é orga-
nizado pela Associação Cultu-
ral e Esportiva Tucuruvi
(ACET); Associação Cultural
e Esportiva Okinawa Santa
Maria (ACEOVM); Associa-

ção Cultural e Esportiva Nipo-
brasileira Imirim (ACENBI);
Associação Cultural e Espor-
tiva Nipo-brasileira Vila Nova
Cachoeirinha; Associação Cul-
tural e Esportiva Campo  Lim-
po; União Cultural e Esportiva
Guarulhense (UCEG); e
Anhanguera Nikkei Clube
(ANC).

4º NIKKEY MATSURI
QUANDO: DIAS 25 E 26 DE ABRIL

HORÁRIO: DAS 10 ÀS 20 HORAS

ONDE: CLUBE ESCOLA JARDIM SÃO

PAULO - RUA VIRI, 425 – SANTANA –
SÃO PAULO (AO LADO DA ESTAÇÃO DO

METRÔ)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES: YOSHIO IMAIZUMI

(TOSHI) 9553-5753 / TOSHIAKI

TAMAE 9943-3453 /
WWW.NIKKEYMATSURI.NW.ORG.BR

O evento contará com apresentações de danças típicas, taikô, oficinas e apresentações musicais

DIVULGAÇÃO

MEMÓRIA

Instituto de Engenharia doa
documento para o MHIJB

Uma memória em homena-
gem aos engenheiros nikkeis
pioneiros formados no Estado
de São Paulo foi doada e en-
tregue no dia 27 de março pelo
vice-presidente do Instituto de
Engenharia, engenheiro Paulo
Ferreira, ao presidente da So-
ciedade Brasileira de Cultura
Japonesa e Assistência Social
(Bunkyo), professor Kokei
Uehara.

O valioso documento con-
tém fotos dos 100 primeiros
engenheiros nikkeis formados
em São Paulo e 182 fotos sele-
cionadas e identificadas, da ho-
menagem prestada no dia 18 de
outubro de 2008 aos engenhei-
ros nikkeis pelo Instituto de
Engenharia, bem como ricos
depoimentos de significativo

valor histórico. A memória fi-
cará exposta para consulta no
Museu Histórico da Imigração
Japonesa no Brasil, no Bunkyo.

A obra prima dedicada à
sociedade brasileira, à comu-
nidade nipo-brasileira e gera-
ções futuras foi elaborada pelo
engenheiro e geógrafo Mário
Izumi Saito, membro da Co-
missão do Instituto de Enge-
nharia. A produção da memó-
ria se junta ao documentário
dos nikkeis nas cinco escolas
de engenharia mais antigas do
estado de São Paulo incluídas
em um DVD e à revista do
Instituto de Engenharia, publi-
cada em edição especial.

O conjunto dos três docu-
mentos constitui o acervo pro-
duzido pelo Instituto de Enge-
nharia, nas comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil. Vários discur-
sos foram proferidos durante
a homenagem aos engenheiros
nikkeis, e é devido a importân-
cia desses depoimentos para a
história da imigração japonesa
no Brasil que eles foram inclu-
ídos na memória. Os interes-
sados em consultar a memó-
ria, podem se dirigir ao Museu
Histórico da Imigração Japo-
nesa no Brasil fica na rua São
Joaquim, 381 – 3º andar – Li-
berdade – São Paulo.

DIVULGAÇÃO

Entregue no dia 27 de março, documento contém fotos raras

TERCEIRO SETOR

IPK dá continuidade ao
programa multiplicador

O Instituto Paulo Kobaya-
shi (IPK) prossegue implemen-
tando um novo programa
multiplicador de iniciativas em
entidades beneficentes, com a
distribuição da verba arrecada-
da através de projetos sociais.
Desta vez o presidente do IPK,
Victor Kobayashi, entregou em
março um cheque no valor de
R$ 8.120,00 para a Associação
Pró-Excepcionais Kodomo-
No-Sono, para a mesma dar o
pontapé inicial do projeto de
reforma do alojamento dos in-
ternos da instituição.

“A reforma dos alojamen-
tos está orçada em R$ 30 mil,
a doação que estamos fazen-
do servirá para dar início a tro-
ca das camas, além de cons-
cientizar a comunidade da ne-
cessidade de apoiar esse pro-
jeto que é tão necessário para
os internos da Kodomo-No-
Sono”, afirma Victor Kobaya-
shi. A cerimônia da entrega da
doação ocorreu na sede da
Kodomo-No-Sono, em Itaque-
ra. A entidade é referência de
atendimento no Brasil e no
Exterior e abriga mais de 120
pessoas com necessidades es-
peciais.

O programa multiplicador
foi iniciado pelo Projeto (Co-

ral) Roppongi, concerto reali-
zado em outubro de 2008 na
Sala São Paulo em parceira
com a empresária Chieko Aoki,
o executivo Eduardo Sakamo-
to, e patrocínio da Camargo
Corrêa, Bradesco e Itochu.

DIVULGAÇÃO

Victor Kobayashi entrega cheque para a Kodomo-no-Sono
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CENTENÁRIO

“Imagens do Centenário” será
lançado nesta quinta-feira (23)

ONikkey Shinbum e o
Jornal Nippak lançam
na próxima quinta-fei-

ra (23), a partir das 19h, no
Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social), o livro “Ima-
gens do Centenário”. Trata-se
de uma obra única para ler,
recordar e guardar. A edição,
impressa em papel couchê e
capa dura, terá cinco mil
exemplares. Em 176 páginas,
o livro traz mais de 600 ima-
gens coloridas e textos expli-
cativos em português e japo-
nês.

Dividido em seis capítulos,
o livro serve também de refe-
rência às novas gerações e aos
leitores não descendentes de
japoneses à medida que ofe-
rece um panorama dos princi-
pais acontecimentos alusivos à
data de norte a sul do País.

O Capítulo 1, “Início do
Fascinante Ano”, apresenta
a cerimônia de abertura, os
cultos religiosos e homena-
gens. Um dos destaques é a
solenidade de abertura do Ano
do Intercâmbio Brasil-Japão
realizado no Itamaraty, em
Brasília, que contou com a pre-
sença do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e do vice-
ministro das Relações Exteri-
ores do Japão, Hitoshi Kimura,
entre outras autoridades. O
evento reuniu cerca de 300 li-
deranças nipo-brasileiras, in-
cluindo 120 representantes de
entidades nikkeis de São Pau-
lo. Os cultos budistas organi-
zados pela Federação das Sei-
tas Budistas do Brasil, no
Anhembi, e pela Federação
das Associações de Provínci-
as do Japão no Brasil
(Kenren), no Ibirapuera (São
Paulo), também estão registra-
dos no livro.

O Capítulo 2, “Rumo ao
Novo Século”, traz a visita do
príncipe Naruhito ao País, o
ponto alto das comemorações.
Em sua segunda visita ao Bra-
sil – a primeira foi em 1982 –
Naruhito esbanjou simpatia por
onde passou. Durante nove
dias, visitou quatro Estados
brasileiros, além do Distrito
Federal, totalizando oito cida-
des. Na capital paulista, a pas-
sagem do príncipe herdeiro foi
marcada por momentos emo-
cionantes.

tural ficou ainda mais eviden-
te em 2008 com a vinda de
grupos como a companhia de
teatro de marionetes de Edo,
Yukiza, do Gekidan Ichikyu-
Hachimaru, do Araumaza, do
Kisetsukan, do Miyako Kato
Dance Space, entre outros.

Por aqui também passaram
cantoras já conhecidas do pú-
blico brasileiro como Mariko
Nakahira e Yumi Inoue e ou-
tras que vieram “matar a sau-
dade”, como Minami Kanako,
sem contar as que conquista-
ram definitivamente seu espa-
ço em solo brasileiro como Yuri
Mori, Anna Saeki e Tomomi
Tanimoto. Eventos tradicionais
como o Festival do Japão, Ta-
nabata Matsuri, Hanamatsuri,
Akimatsuri (Mogi das Cruzes)
e o Festival Folclórico de Cu-
ritiba também movimentaram
o ano, recheado por lançamen-
tos de mascotes, moedas, cer-
vejas e cafés, entre outros pro-
dutos que levaram o selo do
Centenário.

Províncias – Finalmente, o
Capítulo 6, “Os Laços
Conterrâneos Permanecem:
Kenren e Kenjinkais”,  é uma
homenagem as 47 províncias
com representação no Brasil.
E o Festival do Japão, evento
organizado anualmente pelo
Kenren, é o carro-chefe da
comunidade para divulgar as
peculiaridades de suas
regiões. Diversas associações
também celebraram seus res-
pectivos aniversários com foco
no Centenário. E cada qual
procurou valorizar o aconteci-
mento de forma triunfal.

“Imagens do Centenário”
conta com apoio do Banco
Real – Grupo Santander, Fun-
dação Kunito Miyasaki e
Fecomércio.

LANÇAMENTO DO LIVRO COMEMORATIVO

“IMAGENS DO CENTENÁRIO”, EDITADO

PELA EMPRESA JORNALÍSTICA UNIÃO

NIKKEY

QUANDO: DIA 23 DE ABRIL, A PARTIR

DAS 19H

ONDE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE

CULTURA JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREÇO DO EXEMPLAR: R$ 80,00
(ASSINANTES DO NIKKEY SHIMBUN/JORNAL

NIPPAK TÊM DESCONTO). COMO ADQUIRIR:
INFORMAÇÕES E RESERVAS PELO TELEFONE:
11/3208-3977

Tanto no Bunkyo como na
Semana Cultural Brasil-Japão,
realizada em junho, no Sambó-
dromo do Anhembi, em São
Paulo, seu carisma, mais uma
vez, conquistou os populares
que foram saudá-lo. No Para-
ná, Estado que concentra a
segunda maior comunidade
nikkei do País, cumpriu uma
verdadeira maratona. No mes-
mo dia, 22 de junho, esteve em
Londrina, Maringá e Rolândia,
onde foi recepcionado por mais
de 70 mil pessoas, entre elas o
vice-presidente da República,
José Alencar. O capítulo des-
taca ainda a íntegra do discur-
so do imperador Akihito feito
em Tóquio durante a abertura
do Ano do Intercâmbio Brasil-
Japão e do Centenário da Emi-
gração dos Japoneses ao Bra-
sil, para uma plateia formada
por mais de 400 representan-
tes dos dois países.

Perspectivas – O Capítulo
3, “Símbolo Nikkei para Futu-
ras Gerações: Monumentos,
Jardins, Parques e Praças”,
enfoca as diversas inaugura-
ções, como jardins japoneses
e monumentos, por ocasião do
Centenário. Foram erguidos

mais de 10 novos toriss, que
representam não só uma atra-
ção turística local como tam-
bém simboliza respeito aos pi-
oneiros.

O Capítulo 4, “Uma nova
era na relação Brasil-Japão:
Esporte, Cultura e Educação”,
aborda o intercâmbio cultural.
E no ano do Centenário, o Car-
naval – a principal manifesta-
ção da cultura popular brasilei-
ra – não podia ficar de fora. A
imigração japonesa inspirou
escolas de samba de São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Florianópolis
(SC) e Mogi das Cruzes. O
capítulo apresenta também um
resumo das exposições e even-
tos socioculturais, além do in-
tercâmbio esportivo, que teve
como atrações as visitas das
Universidades japonesas de
Keio e Waseda, da Seleção
Colegial, do Eneos (campeão
do 79º Campeonato de Beise-
bol Japonês da Liga Semipro-
fissional Toshi Taikô), e da equi-
pe de softbol Nippon Denso.

O Capítulo 5 trata das
“Celebrações no Brasil e
Vozes do Japão: Eventos,
Visitas de Artistas e Artigos
Comemorativos. Já bastante
tradicional, o intercâmbio cul-

Capa do livro: obra apresenta mais de 600 fotos em 176 páginas

REPRODUÇÃO

Canto do
Bacuri

MARI SATAKE

Toquinho era assim. Pe-
queno, magro, falante e de
olhos sempre muito atentos.
Foi criado pelos tios que ao
saberem do órfão deixado
pela cunhada e irmão, o ado-
taram. O menino cresceu sol-
to pelo sítio. Quando chegou
a idade de ir à escola, prepa-
raram um belo enxoval e lá
foi ele para o colégio interno.
Não demorou muito, notícias
chegaram. Toquinho havia
tentado fugir. Voltou para
casa por alguns dias e depois
de muita conversa, lá foi o
garoto novamente para o co-
légio. Ficou mais um tempo,
fugiu novamente. Voltou para
o colégio. Fugiu novamente.
Não teve mais volta. Toquinho
conseguiu o que queria. Não
ficaria mais no colégio inter-
no. Voltou para a casa dos
tios. Ficar sem estudar e cres-
cer analfabeto é que não po-
dia. Foi para a escola rural.
Aos trancos e barrancos, con-
cluiu o primário.

Seus tios queriam mais
estudos para o menino. De-
cidiram que iria freqüentar o
ginásio da cidade. Sozinho,
morando em pensionato, livre
e solto para gazetear pelas
ruas, não demorou muito;
logo se meteu em confusões
e companhias nada recomen-
dáveis. Desta vez, não foi ele
que voltou para casa. Os tios
foram à cidade buscá-lo.
Menino tinhoso que era, ten-
tou negociar. Tentou prome-
ter que faria tudo diferente.
Se o deixassem na cidade,
estudaria, tiraria notas altas.
Não teve conversa desta vez.
Se ele realmente quisesse fi-
car, seria por sua conta e ris-
co e nem adiantaria procurar
sua irmã mais velha que mo-
rava em cidade próxima. Ela
estava muito descontente
com ele e não o acolheria
naquele momento.

Na realidade, voltar para
a casa dos tios era a chance
de recuperação que lhe ofe-
reciam. Ele que ponderasse
o que desejava para sua vida.
Se resolvesse optar pela fa-
mília, em uma semana volta-
ria para casa. Era o tempo
para encerrar o contrato com
a escola, com o pensionato e
outras pendências. Os tios
foram bastante claros, o me-
nino deveria resolver tudo
que estivesse pendente, nada
poderia ficar para depois. Se
havia algo a ser reparado ou
acertado que ele fizesse logo.
Assim foi feito. Amuado e
resmungando o rebelde vol-
tou para casa.

No sítio, sua vida foi se
ajeitando. Ainda deu algumas
cabeçadas e preocupações à
família, mas, aos poucos co-
meçou a assumir algumas pe-
quenas tarefas. Seus tios ain-
da lhe ofereceram a continu-
ação dos estudos. Moraria na
casa da irmã a quem deveria
obedecer e prestar contas so-
bre as amizades e notas es-
colares. Dizia não querer mo-
rar na outra cidade, longe do
sítio.  Foi ficando sem estu-
dar. Durante muitos anos, foi
aprendiz do tio. De tudo,

Toquinho
aprendeu um pouco. Sem
grandes feitos ou realizações,
vivia o dia a dia. Já quase adul-
to, com os tios velhos e sem
forças para o trabalho pesa-
do, aceitou que o melhor seria
casar e ter filhos. Casou-se.

Os filhos logo foram che-
gando, a praga no laranjal tam-
bém. Ao mesmo tempo, tam-
bém os problemas na saúde
dos tios idosos, o acidente do-
méstico que queimou o corpo
de um dos filhos pequenos.
Para sorte deles, havia certa
reserva no banco para custe-
ar os tratamentos. Com tan-
tos problemas, a reserva foi
minguando até se acabar. Ti-
veram que recorrer a emprés-
timos bancários. Para piorar,
por mais de um ano, perderam
toda a plantação com as gea-
das daqueles invernos. De
pessoas bem situadas que
eram se viram em estado de
penúria. Com mulher, seis fi-
lhos crescendo e dois idosos
para sustentar ainda havia as
promissórias do banco a se-
rem pagas. Mesmo que alguns
parentes quisessem ajudar, os
tempos estavam bicudos para
quase todos. O dinheiro era
muito curto por ali. Sem alter-
nativa, acabou perdendo o pa-
trimônio que tinham.

Desgostoso com os acon-
tecimentos resolveu arrendar
terras para plantar em estado
bem distante daqui. As crian-
ças eram pequenas, precisa-
vam estudar ainda. A irmã de
Toquinho se ofereceu para
cuidar da educação dos me-
ninos. Os mais velhos, que já
estavam na escola não quise-
ram ficar com a tia, o senso
de dever deles impedia, fica-
ram com os pais para cuidar
da terra arrendada; os do meio
foram morar na casa da tia e
estudar na cidade grande; os
mais novos ficaram com os
pais e logo foram para a es-
cola pública. Com grandes sa-
crifícios e dificuldades, foram
tocando a vida. Plantar, colher,
vender e conseguir uma vida
confortável para eles todos,
estava muito difícil.

Com o tempo, os meninos
mais velhos resolveram que
fariam como muitos outros
descendentes faziam. Foram
trabalhar no Japão. Meninos
trabalhadores deram um duro
danado. Anos mais tarde, fo-
ram os mais novos também.
Sempre juntos, viveram no Ja-
pão por uns quinze anos onde
trabalharam muito. Um dia,
receberam a notícia que o pai
Toquinho estava doente. Em
menos de seis meses, volta-
ram todos. Montaram peque-
nos comércios na pequena ci-
dade onde os pais ainda vivi-
am. A irmã que havia ido es-
tudar na cidade grande tam-
bém voltou e está estabeleci-
da com negócio próprio.

Hoje, Toquinho vive bem.
Sobreviveu aos tratamentos
médicos, agora, sua vida se
resume a cuidar da saúde,
implicar com a mulher de
quem não larga um instante
e fazer as vontades dos ne-
tos. Com quase todos os fi-
lhos à sua volta.

Maricantodobacurijn@yahoo.com.br

“O Sucesso é Ser Feliz”,
obra do escritor Roberto Shin-
yashiki, será lançada oficial-
mente no mercado japonês no
próximo dia 25 nas gigantes
redes de livrarias Maruzen e
Kinokuniya, em Hokkaido,
Hakata e Tóquio. O primeiro
exemplar, já traduzido para o
idioma japonês, foi entregue
ao próprio autor pelo presiden-
te da Invel do Japão, Yasuyuki
Oi, no último dia 15, durante
almoço realizado na Casa da
Fazenda, em São Paulo.

O projeto faz parte da par-
ceria entre a Invel Japão e a
Editora Gente. “A idéia de le-
var o livro de Roberto Shinya-
shiki para o Japão faz parte da
filosofia da marca que sempre
divulga importantes valores
brasileiros através de seus par-
ceiros internacionais”, declara
Mário Hirata, Chairman da
Invel.

O livro terá uma capa ex-
clusiva para o Japão, com ilus-
tração do artista plástico Yugo
Mabe.

LITERATURA

Roberto Shinyashiki tem livro traduzido para o japonês
hospital, percebeu  o grande
número de pessoas que che-
gavam ao fim da vida frustra-
dos por não terem vivido como
queriam ou por não terem re-
alizado seus sonhos. E desco-
briu que essas frustrações es-
tavam ligadas a coisas muito
distantes do poder, do sucesso
nos negócios, da riqueza ou da
fama.

O tempo dedicado à convi-
vência familiar, o bom relacio-
namento conjugal, o tempo
para brincar com os filhos me-
nores ou para acompanhar, en-
tender e aprender com os filhos
adolescentes, as verdadeiras
amizades construídas ao longo
da vida, na hora “H” são o que
conta, constatou Shinyashiki.

Em “O Sucesso é Ser Fe-
liz”, Shinyashiki discorre sobre
a felicidade e a busca do su-
cesso. O sucesso é ser feliz

começou a tomar forma há
mais de 20 anos, quando o psi-
quiatra trabalhava com pacien-
tes terminais. No dia-a-dia do

Shinyashiki recebe o primeiro exemplar traduzido para o japonês

DIVULGAÇÃO
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CINEMA JAPONÊS

Mostra no CCSP termina neste domingo (19)

Amostra “Um perfil do
cinema japonês con-
temporâneo”, com

produções entre 1996 e 2005,
prossegue somente até este
domingo (19) no Centro Cul-
tural São Paulo. O evento,
correalizado pelo Consulado
Geral do Japão em São Paulo,
conta com o apoio da Funda-
ção Japão e é resultado de uma
bem sucedida parceria entre
as três instituições.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (17/4)
16h – Ashura, A deusa das
intrigas (Ashura no gotoku,
2003, 135min, cor, 16mm)
Direção: Yoshimitsu Morita.
Elenco: Shinobu Otake,
Hitomi Kuroki, Eri Kusatsu
Sinopse: Os problemas pes-
soais de quatro irmãs vêm à
tona quando resolvem investi-
gar o relacionamento
extraconjugal de seu pai. De-
pois da morte de sua mãe, des-
cobrem uma carta escrita por
ela, na qual, supostamente,
perdoava-o.
18h30 – A floresta é minha
escola (Mori-no-gakkou,
Japão, 2002, cor, 108min,
DVD)
Direção: Yoshiharu Nishigaki.
Elenco: Miura Haruma, Kan-
zaki Ai, Shinoda Saburo
Sinopse: Aventuras de um
grupo de meninos liderados por
Masao, garoto agitado que ama
animais e insetos e só se acal-
ma quando está rodeado pela
natureza.

nha de trem e percebe que tem
um dom sobrenatural de tran-
sitar pelo tempo.
18h – O sol sempre se põe
na terceira rua (Always -
Sanchome no Yuhi, Japão,
2005, 132min)
Direção: Takashi Yamazaki.
Elenco: Shinichi Tsutsumi, Hi-
roko Yakushimaru, Tomokazu
Miura, Takashi Yamazaki
Sinopse: Menina do interior
emprega-se numa oficina de
carros e acredita que vai tra-
balhar numa grande empresa
de automóveis, mas acaba de-
sapontada. Mesmo assim, des-
cobre a vida e o romantismo
em Tóquio.
20h30 – Honra de Samurai
(Bushi no Ichibun, Japão,
2006, 121min)
Direção: Yoji Yamada. Elen-
co: Takuya Kimura, Rei Dan,
Mitsugoro Bando, Takashi
Sasano
Sinopse: O último episódio da
trilogia samurai de Yoji Yama-
da, que inclui Samurai do Cre-

Cartaz de Ashura, A deusa das intrigas, de Yoshimitsu Morita

DIVULGAÇÃO

20h30 – Robocon (Robokon,
Japão, 2003, 118min, 16mm)
Direção: Tomoyuki Furuma-
ya. Elenco: Masami Nagasa-
wa, Shun Oguri, Atsushi Ito,
Takashi Tsukamoto
Sinopse: A estudante Satomi
entra para o grupo de robótica
da sua escola. Ela e seus co-
legas são chamados para o
Concurso Nacional de Robôs
(Robocon) e se esforçam para

não serem humilhados em pú-
blico.

SÁBADO (18/4)
16h – A garota que saltou no
tempo (Toki o kakeru Shojo,
Japão, 2006, 99min, 16mm)
Direção: Mamoru Hosoda
Sinopse: Anime baseado num
mangá de sucesso voltado para
o público juvenil. Uma colegi-
al sofre um acidente numa li-

púsculo e Kakushi Ken - Oni
no Tsume, baseado também na
obra do romancista Fujisawa
Shuhei. Samurai provador de
veneno perde a visão após in-
gerir um molusco. Sua esposa
lhe dá apoio, mas ele descobre
que ela tem um caso extracon-
jugal. Após divorciar-se, propõe
um duelo com o rival.

DOMINGO (19/4)
16h – Hinokio (Hinokio,
2005, Japão, 111min, 16mm)
Direção: Takahiko Akiyama.
Elenco: Sohta Hongo, Masa-
toshi Nakamura, Mikako Tabe,
Riho Makise, Maki Horikita
Sinopse: Adaptação futurista
do clássico Pinóquio, o filme
conta a história de Satoru,
menino de 12 anos que entra
em depressão profunda após
a morte de sua mãe num aci-
dente de carro. Ele para de
frequentar a escola, mandan-
do em seu lugar Hinokio, um
robô inventado por seu pai.
18h – O álbum da vila (Mura

no Shashinshu, Japão, 2004
- 111min, cor, 16mm)
Direção: Mitsuhiro Mihara.
Elenco: Ken Kaito, Ken’ichi
Takahashi, Tatsuya Fuji, Kana
Takahashi
Sinopse: Uma pequena vila no
meio das montanhas está de-
saparecendo. Um funcionário
pede a um antigo fotógrafo e
seu filho que façam um álbum
de cada família do lugar.
20h – Nós superaremos um
dia (Pacchigi - Kazuyuki Izu-
tsu, 119min, Japão, 2004,
16mm)
Direção: Izutsu Kazuyuki.
Elenco: Shun Shioya , Miku
Ueno , Erika Sawajiri
Sinopse: Nos anos 1960, as
relações entre japoneses e co-
reanos estão estremecidas.
Nesse ambiente de instabilida-
de política, membros de um gru-
po de karatê da escola secun-
dária de Kyoto insultam duas
meninas de uma escola corea-
na. O conflito começa quando
as meninas contam com a aju-
da de colegas para se vingar.

UM PERFIL DO CINEMA
JAPONÊS CONTEMPORÂNEO
QUANDO: ATÉ 19 DE ABRIL

ONDE: SALA LIMA BARRETO DO CENTRO

CULTURAL SÃO PAULO (RUA VERGUEIRO,
1000)
IDADE RECOMENDADA - 14 ANOS

GRÁTIS

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3397-4002
(TODOS OS FILMES SERÃO EXIBIDOS COM

LEGENDAS EM PORTUGUÊS E EM SUPORTE

16MM, EXCETO O FILME A FLORESTA É

MINHA ESCOLA, QUE SERÁ APRESENTADO

EM SUPORTE DVD)Cena de A garota que saltou no tempo, de Mamoru Hosoda

Qual a diferença
entre Banco Mundial e
Fundo Monetário In-
ternacional? E o que
diferencia ninja de sa-
murai? Orquestra sin-
fônica e orquestra filar-
mônica são realmente
diferentes? Para es-
clarecer os significa-
dos de palavras e ex-
pressões semelhantes,
a Matrix Editora lança
o livro Qual a Diferen-
ça?, escrito pelos edi-
tores da cultuada revis-
ta americana Men-
tal_Floss.

A intenção dos au-
tores é tornar cada lei-
tor numa espécie de
gênio, para que o co-
nhecimento mostrado
faça a pessoa se des-
tacar em qualquer si-
tuação social.

Há assunto para todos os
gostos: linguagem e literatura,
ciências, arte, zoologia, saúde
e esporte. Também revela pa-
lavras diferentes que possuem
o mesmo significado, como por
exemplo, Peste Branca x Tu-
berculose. A doença era cha-
mada de Peste Branca por
oposição à Peste Negra e por
causa da palidez da pele dos
doentes.

Cada explicação é apre-
sentada de forma bem humo-
rada, juntamente com o dile-
ma que elas causam e o tipo

LITERATURA

Livro ‘esclarece’ diferença entre samurai e ninja

de pessoa que o leitor pode
impressionar.

Samurai x Ninja – No trecho
Samurai x Ninja, o leitor se
depara com o seguinte dilema:
Você já aceitou o fato de que
existe um quarteto de tartaru-
gas ágeis e mutantes aterrori-
zando o sistema de esgoto.
Mas a questão é: Essas bri-
guentas de casco duro são um
monte de samurais ou de
ninjas?

Pessoas Que Você Pode
Impressionar: Se você apro-
veitar essa informação para se

tornar um ninja ou um samu-
rai, você vai impressionar todo
mundo.

O Truque rápido: O samu-
rai vestia armadura elaborada
e nunca apunhalava ninguém
pelas costas; os ninjas não ves-
tiam nenhuma armadura e ado-
ravam apunhalar pessoas pe-
las costas.

A Explicação: A palavra
samurai é de alguma forma
análoga ao cavaleiro europeu:
eles consideravam a nobreza
de caráter, trabalhavam para
os ainda mais nobres, e eram
conhecidos por sua verdadei-
ra bravura e código de honra.
Tanto que as crianças peque-
nas queriam crescer para se
tornar samurais! (Ou pelo me-
nos imaginamos que era as-
sim.) Ninjas, por outro lado,
eram mercenários assassinos
bem disfarçados e não eram
governados por nenhuma re-
gra, além do segredo.

O samurai surgiu no século
10, trabalhando como um tipo
de força policial para a cidade
japonesa de Kioto. Por volta
do século 12, a vida de samu-
rai foi estabelecida como a
conhecemos hoje; os samurais
eram homens bem educados
que sabiam ler, escrever e
matar graças ao seu treino in-
tensivo de artes marciais. Eles
também aderiram ao Bushido,
um código ético transmitido
oralmente que proibia o samu-
rai de apunhalar seus inimigos

pelas costas ou fazer pilhagem
desnecessária.

Isso também requeria de-
les cometer um ritual suicida,
conhecido como Seppuku, caso
desonrassem a si mesmos ou
às tradições do samurai. No
auge dessa tradição, entre 7 a
10 por cento da população ja-
ponesa — a maioria do exér-
cito japonês — eram conside-
rados samurais. E embora o
samurai seja visto com espa-
das, eles chegaram a se adap-
tar ao estilo moderno de guer-
ra com armas de fogo no final
do século 16 até o final do sé-
culo 19.

Se o samurai se apoiava
num código de honra, o ninja
se apoiava em sua discrição e
ferocidade. Tecnicamente, um
ninja é qualquer um que prati-
ca a arte marcial ninjutsu (o
que significa que você também
pode se tornar um ninja ape-
nas visitando um dojo do seu
bairro!).

Devido ao fato de o ninjutsu
ensinar tudo desde lutar com
bastão e atirar facas até a pre-
visão do tempo, figuras do sé-
culo 16 como Shogun Tokuga-
wa Ieyasu usaram táticas
ninjas para escapar de seus
inimigos, no começo de suas

Capa do livro Qual a diferença?

DIVULGAÇÃO

carreiras políticas. Mas quase
desde o começo, o mito do
ninja provou ser ainda mais
sedutor do que na realidade
era. Muito antes de aparece-
rem em filmes, os ninjas eram
romanceados pelos cidadãos
japoneses, que compartilha-
vam histórias de ninjas voan-
do, ou se tornando invisíveis.
Os ninjas de verdade enquan-
to isso ficavam se esgueiran-

do pelos cantos, espionando e
assassinando, apenas tentando
pagar suas contas.

QUAL A DIFERENÇA? – COMO DIFERENCIAR

MONET DE MANET, NINJA DE SAMURAI,
SAPO DE RÃ E OUTROS TEMAS PARA

IMPRESSIONAR AS PESSOAS.
192 PÁGINAS

PREÇO – R$ 29,90
INFORMAÇÕES:
WWW.MATRIXEDITORA.COM.BR
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CIDADES/SÃO JOAQUIM

São Joaquim promove Festa da
Maçã e elege o maior pinheiro

Além dos títulos de ca-
pital nacional da maçã
e a cidade mais fria do

país, a Prefeitura de São Joa-
quim (SC) quer revelar outros
atrativos turísticos. Para isso,
está promovendo um concur-
so que irá selecionar o maior
Pinheiro Araucária da serra
catarinense.

A ação envolve os 18 mu-
nicípios da região serrana de
Santa Catarina: Anita
Garibaldi, Bocaina do Sul, Bom
Jardim da Serra, Bom Retiro,
Campo Belo do Sul, Capão
Alto, Cerro Negro, Correia
Pinto, Lages, Otacílio Costa,
Painel, Palmeira, Ponte Alta,
Rio Rufino, São Joaquim, São
José do Cerrito, Urubici e
Urupema.

De acordo com o coorde-
nador do júri, o botânico e en-

ORQUÍDEAS

Orquidário prepara exposição
especial para o Dia das Mães

De 8 a 17 de maio, o
Orquidário Morumby estará
realizando uma exposição es-
pecial para o Dia das Mães.
No orquidário, filhos, mães e a
família toda vão poder apreci-
ar gratuitamente milhares de
orquídeas floridas, como
cattleias, vandas, phalaenopsis,
cymbidiuns, entre outras
ameaçadas de extinção.

Para proporcionar um pas-
seio inesquecível, a apresenta-
ção de música ao vivo vai
descontrair o espaço, que tem
uma decoração envolvente e
agradável e conta com um
amplo salão onde estarão as
flores expostas e também or-
quídeas floridas à venda a par-
tir de R$ 10,00.

No local há também um
café, que oferece diversas op-
ções de bebidas e alimentos
inspirados nas orquídeas. Esta
inspiração também está pre-
sente no empório que conta
com uma linha de banho rica
em óleos e extratos vegetais e
aromas exclusivos.

Durante a exposição, na
compra de uma orquídea, o
orquidário homenageia as

mães oferecendo uma
esfoliação das mãos, feita com
os produtos da linha empório.
O Orquidário Morumby, que
atua no segmento há 26 anos,
possui também serviços como
cursos de cultivo, enfermaria
e hotel para as orquídeas.

EXPOSIÇÃO DE ORQUÍDEAS
DO ORQUIDÁRIO MORUMBY
ONDE: AV. PROF. VICENTE RAO, 1513,
BROOKLIN PAULISTA - SP
QUANDO: DE 8 A 17 DE MAIO. DE TERÇA

A SÁBADO, DAS 9H ÀS 20H. AOS

DOMINGOS, DAS 9H ÀS 18H.
INFORMAÇÕES PELOS TELEFONES:
11/5041-2391 OU 7864-5836
ENTRADA FRANCA

Espaço pauistano oferece milhares de orquídeas floridas

DIVULGAÇÃO

genheiro agrônomo João Ro-
drigues de Mattos, a seleção
do maior pinheiro localizado
em um dos 18 municípios da
serra catarinense será confor-
me o maior perímetro à altura
do peito (1,5m do chão). Em
caso de empate, será usado o
critério de maior altura.

“Em Santa Catarina é re-
duzido o estoque de plantas
nativas dessa espécie. No pas-
sado, mais de 150 serrarias tra-
balhavam dia e noite. Matrizes
de até 50 metros de altura e
8,5 metros de circunferência
foram derrubadas”, lamenta
Mattos.

O resultado será divulgado

dia 19 de abril. Já a premiação
ocorrerá dia 26 de abril (do-
mingo), no Palco 1, às 14h30,
com o lançamento “Roteiros de
Serra Catarinense”.

O concurso integra o calen-
dário de atrações da 17ª Festa
Nacional da Maçã, que come-
ça hoje (17) e prossegue até o
próximo dia 26, no Parque
Nacional da Maçã, em São
Joaquim (SC).

Concurso integra o calendário de atrações da 17ª Festa da Maçã, que prossegue até o dia 26 de abril

DIVULGAÇÃO

Beleza das catarinenses é um atrativo a mais para os visitantes

SEXTA-FEIRA (17/04)
8h - Abertura dos Portões
8h - Rodeio Crioulo Nacional
10h - Concurso de Qualidade
de Maçã na Sede da Associa-
ção de Funcionários da Epagri
14h às 18h-Passagem de som
da Nevada no Palco 1
19h30 - Luis Marenco no Pal-
co 1
20h30 - Nevada da Canção
Nativa
21h 30 - Eder Goulart e Jones
Andrei Viera  no Palco 1
22h30 - Grupo Entrevero Ser-
rano no Palco 01

SÁBADO (18/04)
8h - Abertura dos Portões do
Parque
10h- Abertura oficial no Pal-
co 1
10h30 - Rodeio Crioulo Naci-
onal
13h30 às 17h30 - Passagem
de Som da Nevada no Palco 1
18h - Giancarlo Orsoletta  no
Palco 1
18h40 - Leonel Gomes, Mar-
celo Oliveira, Lizandro Amaral
20h - Nevada da Canção Na-
tiva no Palco 1
21h30 - Gaúcho da Fronteira
no Palco 1
23h - Hugo Pena e Gabriel no
Palco Nacional
00h30- Baile Grupo Candieiro
- (CTG Minuano Catarinense)

DOMINGO (19/04)
8h - Abertura dos Portões do
Parque
8h - Rodeio Crioulo Nacional
15h - Apresentação Inver-
nada Artística no Tablado do
Palco 1
17h - Pátria Sulina, com Lan-
çamento do CD “Campanha “,
no Palco 1
18h - Floreio Nativo no Palco
1
19h - Nevada da Canção Na-
tiva no Palco 1
20h30 - Quarteto Coração de
Potro no Palco 1
21h30 - Entrega da premia-
ção da Nevada
22h - Walter Morais no Pal-
co 1
SEGUNDA-FEIRA (20/04)

10h30 - Abertura dos Portões
do Parque

20h30 - Liberdade Campeira
no Palco 1
22h - Banda Santograau -
(Abertura do Show Nacional)
23h - Armandinho no Palco
Nacional
00h45 - Só Modão no Palco 1
01h45 - Baile - Grupo
Tropeiros no Palco 1

 TERÇA-FEIRA (21/04)
10h - Abertura dos Portões do
Parque
10h- Missa Crioula no Pal-
co 1
15h - Apresentação de
Invernas Artísticas no tablado
do Palco 1
16h - Show de humor “Causos
da Serra” com o Grupo
Matakiterani  no Palco 1
17h30 - Bira e Bonsairrut’s no
Palco 1
19h - Pedro Valdéras e Grupo
Chimango no Palco 1
20h - Expresso Rural no Pal-
co Nacional
21h30 - Banda The Zorden no
Palco 1

QUARTA-FEIRA (22/04)
10h30 - Abertura Dos Portões
do Parque
09h- Seminário de turismo ru-
ral e sustentável no Centro de
Eventos
20h30 - Swing do Tchê  no
Palco 1
21h30 - Grupo Sarandeio no
Palco 1

QUINTA-FEIRA (23/04)
10h30 - Abertura dos Portões
do Parque
09h - Seminário regional de
meio ambiente no Centro de
Eventos
20h30 - Banda Johnny Slash
no Palco 1
22h30 - Grupo Bailanta no
Palco 1

SEXTA-FEIRA (24/04)
10h30 - Abertura dos Portões
do Parque
9h - Reunião técnica sobre fru-
ticultura de clima temperado no
Centro de Eventos
14h às 17h30- Inauguração
da Cancha Reta “Sonho Real”
(Corrida de Matungos, Meio
Sangue e Puro Sangue )
20h- Haimon e Edmilson no
Palco 1

21h30 - Tchê Santana no Pal-
co 1
23h - Rud e Robson - A Favo-
rita = Chapa vai Esquentar no
Palco Nacional
00h30 - John Bala Jonnes no
Palco 1
01h45 - Protopop Cabala no
Palco 1

SÁBADO (25/04)
10h30- Abertura dos Portões
do Parque
12h às 22h - Carreteiro do
Pur na Chácara da Alegria
14h às 17h30 - Corridas de
Matungo, Meio Sangue e Puro
Sangue na Cancha Reta “So-
nho Real”
20h - Grupo Arrastão no Pal-
co 1
21h - Pablo Amaral no Pal-
co 1
22h - Mano Lima no Palco 1
23h - Tradição no Palco Na-
cional
01h45 - Banda Dazaranha no
Palco 1

DOMINGO (26/04)
10h30 - Abertura dos Portões
do Parque
11h - Entrega da Premiação
do Concurso de qualidade de
Maçã no Pavilhão de Exposi-
ções
14h às 17h30- Corridas de
Matungos, Meio Sangue e
Puro Sangue na Cancha Reta
“Sonho Real”
14h30 - Lançamento dos Ro-
teiros de Turismo da Serra Ca-
tarinense e entrega de Prêmio
da Maior Araucária da Serra
Catarinense no Palco 1
15h15 - Apresentação
Invernada Artística no Tabla-
do do Palco 1
16h30 - Apresentação de
Taikôno Palco 1
17h - Banda Intuição no Pal-
co 1
18h30 - Timbre Serrano no
Palco 1
19h30 - Tchê Barbaridade no
Palco Nacional
21h - Canto Gaúcho no Pal-
co 1
23h - Grupo Entrevero Musi-
cal  no Palco 1

P R O G R A M A Ç Ã O  D A  F E S T A  D A  M A Ç Ã
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BEISEBOL/CIRCUITO PAULISTA

Categoria júnior tem All Star
Games neste domingo (19)
Confira as rodadas e os próxi-
mos jogos;

PRÉ-JÚNIOR
Resultados

10/4 - Sede Tozan
Campo 1

Ibiúna 17 x 5 Gecebs
Ibiúna 21 x 0 Tozan

Gecebs 13 x 32 Atibaia

10/4 - Sede Tozan
Campo 2

Atibaia 11 x 1 São José
São José 6 x 3 Giants

Giants 5 x 1 Tozan

CATEGORIA JÚNIOR
Próximas Rodadas
18/4 – Sede Mogi

Campo 1:
Nikkei Curitiba x Cooper

Gecebs x Giants/Anhaguera
Nikkei Curitiba x Mogi

18/4 – Sede Mogi
Campo 2:

Mogi x Gecebs
Atibaia x Guarulhos

Atibaia x Cooper

19/04 - All Star Games
e Homerun Derby –

Sede Giants

Atletas convocados
para o All Star Game

Seleção da Conferência
Leste: Anderson Yamakawa
(Nikkei Ctba), Andre Yokoo
(Nikkei Ctba), Lucas Salomão
(Nikkei Ctba), Kevin Watana-
be (Nikkei Ctba), Gustavo
Paza (Nikkei Ctba), Rafael
Akamine (Nikkei Ctba), Akira
Kimura (Mogi), Alef Andari
(Mogi), Marcelo Kussano

(Mogi), Higor Gojima (Mogi),
Thiago Gojima (Mogi), Thiago
Kamegazawa (Mogi). **
Atibaia não havia enviado seus
indicados até o fechamento
desta edição
Seleção da Conferência
Oeste: Lucas Imamura
(Cooper), Marcelo Tonosso
(Cooper), Marcos Tamura
(Cooper), Rafael Taniguchi
(Cooper), Thiago Sakaguti
(Cooper), Thyago Vieira
(Gecebs), Paulo Hanada
(Gecebs), Felipe Fukuda
(Gecebs), Leandro Takahashi
(Gecebs), Adrian Huff
(Gecebs), Yukio Kitamura
(Giants Anc), Marcelo Hidaka
(Giants Anc), William Queiroz
(Giants Anc), Felipe Mizukosi
(Giants Anc), Anderson Basi-
lio (Giants Anc), Humberto

Amancio Da Silva (Guarulhos),
Gabriel Dielle (Guarulhos), Fer-
nando Minagawa (Guarulhos)
Participantes do Home Run
Derby: Gabriel Dielle (Guaru-
lhos), Fernando Minagawa
(Guarulhos), Yukio Kitamura
(Giants Anc), Leon Nogueira
Saj (Giants Anc), Marcelo
Hidaka (Giants Anc), Victor
Ferreira (Nikkei Ctba), William
Kuramoto (Nikkei Ctba), João
Francisco Marum (Nikkei
Ctba), Yukio Ide (Mogi), Mar-
celo Kussano (Mogi), Henri-
que Kuroki (Cooper), Aurelio
Nakao (Cooper), Guilherme
Domingues (Cooper), Thyago
Vieira (Gecebs), Leandro Ta-
kahashi (Gecebs). ** Atibaia
não havia enviado seus indica-
dos até o fechamento desta
edição

Classificação 1ª fase
Conferência Leste

Posição Equipe V D Pt Cedidos saldo PT
1 Ibiuna 4 0 16 49
2 Atibaia 3 1 30 30
3 São José 3 1 24 -3
4 Giants 1 3 34 -16
5 Gecebs 1 3 59 -27
6 Tozan 0 4 36 -33

Conferência Oeste
1 Blue Jays 4 0 9 30
2 Mogi 3 1 10 18
3 Nikkei Ctb 3 1 12 21
4 Cooper 1 3 30 -11
5 Indaiatuba 1 3 46 -30
6 Guarulhos 0 4 42 -28

Classificação 2ª FASE
Grupo Azul:

Ibiúna, Atibaia, Sâo José, Cooper, Indaiatuba, Guarulhos
Grupo Verde:

Blue Jays, Mogi, Nikkei Curitiba, Giants, Gecebs, Tozan
Com um desempenho arra-

sador, o Nippon Blue Jays se
impôs diante de todos os ad-
versários e conquistou com
mérito o título da 13ª Taça Bra-
sil de Beisebol Interclubes Pré-
infantil, encerrado no último dia
12, em Maringá (PR). Na par-
tida final, a equipe de Arujá
(SP) superou os donos-da-
casa por 14 x 6.

E a excelente atuação do
Nippon Blue Jays foi reconhe-
cida através das premiações
individuais: Willian Ryo Taka-
hashi faturou o prêmio de Me-
lhor Jogador do Campeonato;

BEISEBOL PRÉ-INFANTIL

Nippon Blue Jays conquista título da Taça Brasil

Takahashi: Melhor Jogador

Nippon Blue Jays teve um desempenho arrasador na competição

DIVULGAÇÃO/CBBS

e Thiago Takeuchi levou para
casa o troféu de Jogador Mais
Esforçado.

RESULTADOS – Fase Final
12/05 (Domingo)

Chave Ouro
Maringá 7 x 1 Bastos (Semifinal)

Nippon Blue Jays 16 x 3
Londrina (Semifinal)

Nippon Blue Jays 14 x 6
Maringá (Final)

Chave Prata
Marília 8 x 1 Naviraí (Semifinal)

São Paulo 4 x 5 Gecebs
(Semifinal)

Gecebs 2 x 9 Marília (Final)
Chave Bronze

São Bernardo 7 x 8
Mirandópolis (Semifinal)

Pereira Barreto 6 x 4 Nikkei
Curitiba (Semifinal)

Mirandópolis 3 x 14 Pereira
Barreto (Final)

Chave Incentivo
Gigante 4 x 5 Presidente

Prudente (Semifinal)
Paraná Clube 3 x 1 Guarulhos

(Semifinal)
Paraná Clube 15 x 5

Presidente Prudente (Final)

A equipe feminina de
softbol do Gigante venceu o
Nippon Blue Jays pelo placar
de 2 x 0 no último dia 12  e
ficou com o título da 6ª Taça
Brasil de Softbol Feminino In-
terclubes Adulto. A competi-

SOFTBOL

Gigante fatura título da 6ª Taça Brasil

ção foi disputada nos campos
do Anhanguera, em Santana
do Parnaíba (SP). O destaque
ficou por conta da arremessa-
dora Nilze Mayumi Higa, que
acabou levando o prêmio de
Melhor Jogadora do Campeo-

nato. A também arremessado-
ra Cinthia Ayumi Kudo, do
Nippon Blue Jays, foi eleita a
Jogadora Mais Eficiente.

RESULTADOS – Fase Final
12/05 (Domingo)

Chave Ouro
Marília 0 x 7 Gigante (Semifinal)
Nippon Blue Jays 5 x 4 Nikkei

Curitiba (Semifinal)
Marília 4 x 1 Nikkei Curitiba

(3º lugar)
Nippon Blue Jays 0 x 2 Gigante

(Final)
Chave Prata

Coopercotia 8 x 0 Anhanguera
Atibaia 1 x 0 Gecebs

(penalidade)
Maringá 1 x 3 Coopercotia

Atibaia 6 x 7 Maringá

Equipe feminina do Gigante posa para a tradicional foto

ERIC AKITA / CBBS
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ARTES MARCIAIS

Instituto Niten e CBKOB
promovem seminário

PARCERIA

IPK e Luci Mabe promovem
Projeto Tacada Cidadã

O Instituto Paulo Kobaya-
shi e Luci Mabe – nora do fa-
lecido artista plástico Manabu
Mabe – deram início ao Pro-
grama Tacada Cidadã, que
tem como objetivo ensinar os
jovens (caddies e ex-caddies)
e demais membros da comu-
nidade a desenvolver suas po-
tencialidades como esportistas
e desenvolver o conceito de
responsabilidade social e am-
biental.

E desde setembro de 2008,
uma equipe composta por Luci
Mabe, Rafael Jun Mabe e Ri-
cardo Iversson (o Cadinho),
trabalham com um grupo de
jovens do público-alvo entre 16
e 21 anos com vistas à implan-
tação de um Centro de Trei-
namento de Golfe e de Edu-
cação Ambiental. Com mate-
riais doados, os beneficiados
participam de dois tipos de ati-
vidades: as referentes ao gol-
fe e atividades de educação
ambiental relacionadas a essa
modalidade esportiva. As ati-

vidades compreendem uma
parte teórica, onde são abor-
dados temas como história,
fundamentos e etiqueta do es-
porte, e a parte prática, quan-
do o grupo realiza o treinamen-
to com o acompanhamento de
Cadinho.

O IPK é responsável pelas
atividades relativas à educação
ambiental, que consistem em
palestras, apresentação de fil-
mes e documentários seguidos
de discussões sobre temas
como saúde, educação, pre-
servação do meio ambiente e
estado atual das áreas de ma-
nanciais na cidade de São Pau-
lo. Assim, o Projeto Tacada
Cidadã contribui para levar a
essa população os conceitos
de redução da poluição,
reutilização e reciclagem de
materiais. A expectativa é que
os jovens, assim preparados,
possam participar ou mesmo
apresentar um projeto de re-
cuperação ambiental da área
degradada.

Objetivo é desenvolver potencialidades dos jovens caddies

DIVULGAÇÃO

OInstituto Niten e a
CBKOB (Confedera-
ção Brasileira de

Kobudô) promovem de 21 a
25 de abril, em São Paulo, o 2º
Seminário Internacional Ken-
do-Kenjutsu. Trata-se de um
evento fechado aos alunos do
Niten e que deve contar com
a participação de praticantes
da Argentina e do Brasil, além
de uma comitiva do Japão.

Do Japão, está prevista a
participação de uma comitiva
formada por 20 pessoas, a
maior que já veio daquele país
com esta finalidade. O grupo
é liderado pelo Sensei Baba
Kinji, considerado um dos mais
importantes nomes do kendô
no Japão e uma das principais
referências no uso de duas
espadas (nito-ryu) e estudioso
do kenjutsu. É a segunda vez
que visita o País.

Segundo o presidente da
CBKOB e fundador do Insti-
tuto Niten, mestre Jorge Kishi-
kawa, Bba Sensei é o princi-
pal mestre com quem praticou
kendô. “Esta é uma opinião
compartilhada por muitos ou-
tros mestres no Japão e no
ocidente”, destaca Kishikawa,
acrescentando que a Kendo
Nippon, principal publicação
mundial especializada de
kendô, lançou em abril um
DVD inédito, com os princípi-
os do mestre Baba, incluindo
sua interpretação do kendô
kata. “Baba Sensei é um gran-
de questionador e pesquisador
dos katas do kendô e também

japonesa terá contato com as
técnicas do kenjutsu praticadas
no Instituto Niten, e também
conhecerá os estilos do kobudô
praticados no Brasil sob a su-
pervisão do Sensei Jorge Kishi-
kawa. Dentre estes estilos es-
tão o Niten Ichi Ryu, fundado
por Miyamoto Musashi, Suio
Ryu, Shindo Muso Ryu e
Tenshin Shoden Katori Shinto
ryu, que é considerado tesou-
ro cultural do Japão.

Estão programadas ainda
palestras com o mestre japo-
nês sobre temas como “a arte
e o samurai”, demonstrações
e a comemoração do Dia do
Samurai, data oficial do calen-
dário da cidade de São Paulo,
no dia 24 de abril

os katas do Baba-ha Kenju-
tsu”, afirma Kishikawa, lem-
brando que após o lançamen-
to deste DVD, o Niten é o pri-
meiro grupo do mundo a rece-
ber estes ensinamentos direta-
mente de Baba Sensei.

Além de Baba Sensei, es-
tará presente na comitiva o
mestre 7° dan de kendô Yukio
Ouchi Sensei, da Universida-
de Waseda, além dos univer-
sitários da Kokushikan, que
praticam com Baba-Sensei. A
Universidade Kokushikan é a
número um na prática da mo-
dalidade no Japão, sendo a
vencedora do torneio japonês
em 2007 e 2008. Detém tam-
bém o maior número de vitóri-
as na história do Japão.

Tesouro cultural – No se-
minário, os praticantes brasi-
leiros do kenjutsu terão trei-
namentos especiais com os
mestres do Japão, que inclu-

em kendo kata, baba-ha
kumidachi (estilo de kenjutsu
da família do mestre Baba) e
treino com Bogu. A comitiva

Sensei Jorge Kishikawa com o sensei Baba Kinji (direita)

DIVULGAÇÃO

A 10ª edição do Undokai
Beneficente Chugoku Block
será o grande evento que movi-
mentará a comunidade nikkei da
cidade de Diadema (ABC pau-
lista) e região, no dia 26 de abril
(domingo). Durante a gincana
esportiva, disputa tradicional da
cultura japonesa promovida pelo
Seinenbu do Centro Cultural
Okinawa do Brasil, serão reali-
zadas várias competições, como
cabo de guerra, corrida do bê-
bado e revezamento, além de
barracas do obentô, churrasco,
doces e refrigerantes. A organi-

zação pede a doação de roupas
usadas (agasalhos, roupas infan-
tis, etc), calçados usados, brin-
quedos, livros ou doações em
dinheiro. A arrecadação será
destinada para o Posto de Saú-
de de Embu Guaçu – Sapateiro
(UBSF Sapateiro).

10º UNDOKAI BENEFICENTE
CHUGOKU BLOCK
QUANDO: DIA 26 ABRIL

HORÁRIO: 8H30 ÀS 16H
ONDE: CENTRO CULTURAL OKINAWA DO

BRASIL, AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 1670
- DIADEMA – SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: 4057-2275

DIA 26

Undokai agita a comunidade de
Diadema no próximo domingo

O ser humano atualmente
sofre com doenças que, no pas-
sado, eram inexistentes, como
o stress, gastrite, tendinite, dis-
túrbios emocionais, etc. A re-
comendação médica é simples:
praticar esporte. Mas ficar cor-
rendo em cima de uma esteira,
num salão fechado, sem ter o
que pensar, ou ainda em volta
de um campo, no parque ou nas
ruas, pode ser monótono e pe-
rigoso.

Então, que tal transpirar
muito mais, num ambiente sa-
dio, seguro, em que a família
toda possa praticar junto? Fi-
car concentrado, pensando em
como conquistar um ponto con-
tra o adversário, ou então, o
desafio de não errar? Movi-
mentar e prever a direção dos
golpes do oponente para apli-
car uma velocidade adequada
colocando a bola no outro lado
da mesa?

Criar uma tática para ven-
cer e aprender as técnicas de
efeito e movimentos corretos

 Caso pense que tudo isso
é muito estressante, basta se
divertir e bater um pingue-
pongue lazer, sem desafios e
contagem de pontos.

 Somente na Grande São
Paulo existem mais de 50 clu-
bes filiados à FPTM. Informa-
ções e endereços no site:
www.fptm.com.br

 Veja umas vantagens des-
te esporte:

Tênis de Mesa – O Esporte
do Século 21 (Saúde, Inteli-
gência e Paz)

Para a Saúde: 1) Melhora
a circulação sangüínea; 2)
Desenvolve a velocidade de
raciocínio e a habilidade; 3)
Melhora a coordenação
motora e reflexos; 4) Melhora
a visão e exercita os nervos do
cérebro; 5) É ótimo para quei-
mar calorias; 6) Numa partida
não existem choques físicos,
evitando-se traumas e brigas;
7) Ë considerado um dos es-

TÊNIS DE MESA/OPINIÃO

Quer praticar exercícios e ainda perder peso?

portes em que mais se utiliza o
raciocínio.

Para seus sonhos como
atleta olímpico de alto nível:
8) É um esporte individual,
você não depende de tercei-
ros para vencer; 9) Não é ne-
cessário um biotipo especial.
Basta ter técnica e habilidade;
10) Não precisa sacrificar/
abandonar os estudos para se
chegar num alto nível; 11) Não
existem muitos atletas, portan-
to há maior chance de se che-
gar numa seleção nacional; 12)
Regras fáceis e um esporte
dividido em categorias (pré-
mirim a veteranos)

Para sua Formação/Educa-
ção: 13) Toda a família pode
participar junta, praticando; 14)
Ensina a programar e planejar
para treinar corretamente com
objetivos; 15) Não existe a
vantagem por ser mais velho,
as chances são iguais para to-
dos; 16) Como todo o esporte,
ensina a vencer, perder e lu-
tar; 17) Desenvolve muito a
disciplina e a concentração.(o
que pode ser utilizado nos es-
tudos também); 18) Todo atle-
ta de destaque consegue ser
diferenciado no tratamento
(tanto na escola como no em-
prego)

Aspectos Gerais: 19) O fu-
tebol é o esporte mais popular,
porém o tênis de mesa é fácil
e simples de se praticar, por
muitos motivos; em especial,
não ter contato físico; 20) Não
é necessária uma grande infra-
estrutura como um ginásio,
área, etc. Basta uma mesa,
rede, bola e raquetes numa
pequena sala; 21) Para se pra-
ticar não são necessários mui-
tos participantes apenas dois,
enquanto que outras modalida-
des: 22-futebol, 12-vôlei, 10-
futsal, 10-basquete; 22) O atle-
ta ao treinar, concentra seus
objetivos na modalidade e ge-
ralmente não fuma, não bebe,
fica longe das drogas e das
más companhias; 23) Existem
muitos campeonatos, por isso
o tênis de mesa faz com que o
atleta viaje bastante, conhe-
cendo muitas cidades, conse-
quentemente fazendo novas
amizades.

Texto desenvolvido por Marcos
Yamada e Hikosuke Tamasu.
Marcos Yamada é engenheiro,
professor, técnico desde 1975 e
consultor da FPTM
Hikosuke Tamasu, ex-atleta da
seleção japonesa é idealizador e
proprietário da empresa
Butterfly Japan

Esporte desenvolve o raciocínio, velocidade e a habilidade
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ANIME E MANGÁ

Animextreme define mais uma dupla para a
grande final brasileira do World Cosplay Summit

AEditora JBC promove
neste domingo (19)
mais uma seletiva

WCS (World Cosplay Summit)
no Animextreme que aconte-
ce no Colégio Salesiano Dom
Bosco, em Porto Alegre (RS).
A dupla vencedora de cosplay
representará o evento na final
brasileira do WCS 2009 - Eta-
pa JBC, em junho.

A partir desta edição, o
evento passará a adotar o for-
mato de etapa conjunta entre
WCS e Circuito Gaúcho de
Cosplay (CGC). O modelo
permite que os candidatos con-
corram nas duas competições
simultaneamente.

Os inscritos no WCS serão
avaliados, automaticamente,
também para o CGC, sendo
que quem optar por utilizar
cosplays de temática não-ori-

ental poderá se enquadrar ape-
nas no segundo sem qualquer
problema

Além dos tradicionais con-
cursos de cosplay, outras atra-
ções acontecerão no Ani-
meXtreme, como animekê (ka-
raokê de músicas de anime),
games, shows com as bandas
Yosh, The Kira Justice e
Ryokan, presença de lojas es-
pecializadas em cultura pop e
feira de fanzines, organizada
pelo Dinamo Studio.

O evento apresentará con-
vidados especiais, como Rodri-
go Piologo, criador do vídeo
Havaiana de Pau, sucesso na
internet, e Hermes Baroli, du-
blador de Seiya, do anime Ca-
valeiros do Zodíaco.

A área de RPG do Ani-
meXtreme dá espaço à reali-
zação do evento Tchê RPG,

organizado pela loja Jambô. O
Tchê RPG é o mais tradicio-
nal evento do segmento no
Estado. Os card games tam-
bém terão espaço, que conta-
rá com a supervisão do grupo
Multiverso.

ANIMEXTREME
DIA: 18 E 19 DE ABRIL, DAS 11H ÀS 20H

ONDE: COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO

(RUA DR. EDUARDO CHARTIER, 360,
HIGIENÓPOLIS, PORTO ALEGRE -RS)
INGRESSO:

R$ 10,00 - ANTECIPADO

R$13,00 - BILHETERIA

MAIS INFORMAÇÕES:
WWW.ANIMEXTREME.COM.BR

SELETIVA WCS

DIA: 19 DE ABRIL, A PARTIR DAS 18H50
VAGAS: 15 VAGAS

MAIS INFORMAÇÕES:
WWW.WCSBR.COM.BRA partir desta edição, evento passará a adotar o formato de etapa conjunta entre WCS e CGC
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Lançamento de “Invasão Secreta” marca maior evento da Marvel em 2009
Lançada no último dia 9, a

primeira edição da minissérie
em oito edições Invasão Secre-
ta, de Brian Michael Bendis (ro-
teiro) e Leinil Francis Yu (arte),
editada pela Panini, marca o
início do maior evento do Uni-
verso Marvel deste ano, com
reflexos em praticamente todos
os personagens e gibis mensais
da editora. A trama gira em tor-
no da tentativa de invasão da
Terra pelos skrulls, uma raça
alienígena capaz de alterar sua
forma física e assumir a apa-
rência que quiser. Infiltrando-se
nos principais órgãos de segu-
rança mundiais e grupos de
super-heróis ao longo dos anos,
eles agora preparam seu ata-
que final.

Depois de sistematicamente
derrubar os Vingadores e apa-
gar os poderes de milhões de
mutantes, Brian Bendis embar-
ca, com Invasão Secreta, em
sua mais controvertida história
até o momento. Já na primeira
edição ocorrem várias surpre-
sas e revelações. Em entrevista
publicada na edição de março
da revista Wizmania, o roteirista
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Invasão Secreta encontra paralelo em eventos contemporâneos

a Panini lança também duas
edições especiais que deixarão
o leitor por dentro de tudo o que
ele precisa saber para desfru-
tar da mini:  Invasão Secreta:
Saga e Marvel Spotlight: Inva-
são Secreta.

Em Invasão Secreta: Saga,
o leitor descobre tudo a respei-
to dos skrulls — quem são eles,
por que se veem no direito de
se apossar de nosso planeta,
seus encontros e confrontos
com os super-heróis terrestres,
como conseguiram se infiltrar
e minar nossas defesas e muito

mais. Já Marvel Spotlight: In-
vasão Secreta traz entrevistas
com os criadores, informações
de bastidores, detalhes do pro-
cesso de concepção da mini e
outras matérias especiais.

Ao longo das oito edições
da mini, o Universo Marvel é
virado de cabeça para baixo,
alterando dramaticamente o
status quo de vários persona-
gens. Para acompanhar o
evento e todos os seus desdo-
bramentos nos títulos mensais,
o leitor encontra um guia de
leitura com todas as revistas

envolvidas na saga.

INVASÃO SECRETA: SAGA –
EDIÇÃO ESPECIAL, FORMATO 17X26 CM,
36 PÁGINAS, PAPEL LWC, R$ 5,50,
DISTRIBUIÇÃO NACIONAL.
(JÁ NAS BANCAS)
MARVEL SPOTLIGHT: INVASÃO
SECRETA – EDIÇÃO ESPECIAL, FORMATO

17X26 CM, 36 PÁGINAS, PAPEL LWC,
R$ 5,50, DISTRIBUIÇÃO NACIONAL.
(2ª QUINZENA DE ABRIL)
INVASÃO SECRETA – MINISSÉRIE EM

OITO EDIÇÕES, FORMATO 17X26 CM, 60
PÁGINAS, PAPEL LWC, R$ 7,50,
DISTRIBUIÇÃO NACIONAL.
(A PARTIR DE 09/04)

explica que maior lançamento
Marvel depois de Guerra Civil
não compete com a própria
Guerra Civil. “O paralelo é que
Guerra Civil foi um divisor de
águas — quebrando o Univer-
so Marvel — enquanto Invasão
Secreta vai uni-lo”, diz o autor,
acrescentando: “é algo que vai
unir o UM de verdade pela pri-
meira vez em anos”.

O autor descreve ainda o
cenário em que acontece este
grande evento e justifica a ra-
zão pela qual Invasão Secreta
será um acontecimento que terá
consequências tão duradouras
quanto Guerra Civil: “Vingado-
res: A Queda aconteceu há qua-
se cinco anos. Estou dizendo que
as coisas começaram a desmo-
ronar antes mesmo de Guerra
Civil. Agora, tudo está em ruí-
nas: o Capitão América morreu;
os Vingadores se dividiram; os
X-Men estão dispersos. Então,
essa é a primeira ameaça real a
colocar o planeta em xeque, e

tem potencial de unir os perso-
nagens de uma maneira que não
víamos há tempos”, completa
Bendis.

A exemplo de outras sagas
Marvel recentes, como Guer-
ra Secreta e Guerra Civil, In-
vasão Secreta também encon-
tra paralelo nos eventos con-
temporâneos do mundo real.
Infiltrados e indetectáveis en-
tre os seres humanos, os
alienígenas skrulls podem ser
considerados a versão supre-
ma dos terroristas que apavo-
ram os Estados Unidos e o
mundo pós-11 de Setembro.
Afinal, eles estão entre nós e
não há como detectá-los até
ser tarde demais.

Para leigo – Para ajudar quem
não tem acompanhado os acon-
tecimentos recentes do Univer-
so Marvel — ou mesmo aque-
les que nunca leram um gibi de
super-heróis, mas se interessa-
ram pela proposta da série —


