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Londrina comemora 75 anos e destaca
força da comunidade nikkei no município

NIKKEY SHIMBUN
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Pelé prestigia
posse da nova
diretoria da Invel
em São Paulo
A nova diretoria e conse-lho
consultivo do Insti-tuto Invel de
Tecnologia e Pesquisa (IITP)
foi empossada no último dia
10, durante solenidade reali-
zada no restaurante
Leopolldina, no Shopping
Daslu, na zona Sul de São Pau-
lo. O evento contou com a pre-
sença do empresário e padri-
nho da Invel, Edson Arantes
do Nascimento, o Rei Pelé; do
deputado federal Walter Ihoshi
(DEM/SP), do presidente do
IPK, Victor Kobayashi; além
da comunidade científica e dos
membros da diretoria e do
conselho da empresa.

Para marcar os 75 anos de
Londrina (no Norte do Para-
ná), a Prefeitura elaborou o
Projeto Londrina 75 anos,
cujo objetivo é resgatar a
autoestima da população e
valorizar a história do municí-
pio através de atividades cul-
turais, esportivas, gastronô-
micas e técnicas. Destaque
para o “Natal do Amor”, cuja
abertura oficial aconteceu no

Após ter atuado com o per-
sonagem Mr Clown Casuo
no espetáculo Alegria da trupe
canadense Cirque du Soleil
(CDS) até maio de 2008 e
abdicado de viagens por to-
dos os cantos do mundo, o
nipo-brasileiro Marcos de
Oliveira Casuo está concreti-
zando uma série de projetos
desenvolvidos no Brasil.
Driblando o corre-corre da
sua rotina do dia-a-dia o acro-
bata e palhaço concedeu uma
entrevista exclusiva ao Jornal
Nippak.
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DIVULGAÇÃO

Marcos Casuo desenvolve trabalhos
próprios após oito anos no Cirque du Soleil

dia 30 de novembro, na Pra-
ça Tomi Nakagawa. Lança-
do no dia 24, no show room
da construtora A. Yoshii, em
cerimônia que contou com a
presença do prefeito Barbo-
sa Neto, de membros do
Comitê Gestor do Natal e da
Comissão dos 75 anos de
Londrina, além da represen-
tante do Instituto Atsushi e
Kimiko Yoshii de Promoção

à Cidadania, Kimiko Yoshii,
Natal do Amor conta com
patrocínio da Prefeitura Mu-
nicipal de Londrina, Instituto
de Desenvolvimento de Lon-
drina (Codel), Sercomtel,
Sanepar, CEF e Acil. A pro-
gramação se estende até a
próxima quarta-feira (23)
com apresentações de diver-
sos grupos, entre eles, o
Acenb Tomo no Kai.
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Piso irregular das calçadas e
afundamento de asfalto de al-
gumas ruas são apenas dois
dos vários problemas consta-
tados pelo subprefeito da Sé,
Nevoral Alves Bucheroni,
após vistoriar algumas vias do
bairro oriental da Liberdade
no dia 9 de dezembro. Ou-
tros problemas também foram
constatados como lixo acu-
mulado na Praça da Liberda-
de, banca de jornais fora do
padrão na Rua Galvão Bueno,
ambulantes e prédio deterio-
rado com obra paralisada na
Rua Barão de Iguape.

JORNAL NIPPAK/ARQUIVO

Subprefeito da Sé prevê projeto de reformas
de vias e calçadas para o Bairro Oriental
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Nikkeis conquistam
o Troféu Destaque
Esportivo
Registrense 2009
A cerimônia de entrega do
Troféu Destaque Esportivo
Registrense 2009 ocorreu dia
30 de novembro, no salão do
Registro Base Ball Club, como
parte das comemorações dos
65 anos de emancipação de
Registro. Duas nikkeis estive-
ram entre os oito homenage-
ados: Tatiana Shiratsu, da na-
tação, e Karina Uchida, do
judô. Na cerimônia estiveram
presentes a prefeitura de Re-
gistro, Sandra Kennedy, e o
presidente da Câmara Muni-
cipal, Dito Castro, além de
vereadores e outras autorida-
des.

—––––––––––—–| pág 04

Justiça condena
Goro Hama por
improbidade
administrativa
Acusado de improbidade ad-
ministrativa, o ex-presidente
da CDHU, Goro Hama foi
condenado à perda dos direi-
tos políticos pelo prazo de 5
anos, ressarcimento de dano
ao Tesouro no valor de R$
512,1 mil – em valores
de1996, que deverão ser cor-
rigidos até o pagamento – e
multa de caráter civil no mes-
mo montante. É a primeira
condenação de Goro por
improbidade. A sentença é do
juiz Luís Fernando Camargo
de Barros Vidal, da 3ª Vara
da Fazenda Pública da Capi-
tal.

—–––––––––——–––—–––––––––——––––––––––––––––——––––––—–| pág 04
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NOVA DIRETORIA DA INVEL – A posse
da nova diretoria e conselho consultivo do Ins-
tituto Invel de Tecnologia e Pesquisa (IITP) foi
prestigiada por um empresário ilustre, o cida-
dão Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé,
padrinho da entidade. O evento foi realizado
no dia 10 de dezembro, durante solenidade con-
corrida no restaurante Leopolldina, no Shop-
ping Daslu, na zona Sul de São Paulo. O even-
to teve as presenças do deputado federal Wal-
ter Ihoshi (DEM/SP), do presidente do Institu-
to Paulo Kobayashi (IPK), Victor Kobayashi;
comunidade científica e membros da diretoria
da empresa. Leia mais na página 10 Pelé foi o convidado especial da festa: Invel tem como visão ser líder no mercado e de conhecimento sobre o infravermelho

Helena Mikiko Aki, Pelé, Jorge Taba e Yoshio
Mukai I

Kendi Yamai, Walter Ihoshi e Victor Kobayashi Stefhanie Tominaga, Kimberley Hirata, Paula Baz
e Rebecca Hirata

Pelé foi o centro das atenções

BONENKAI UCGB/TAIYO – A União dos Clu-
bes de Gate Ball do Brsil realizou de 30 de novembro
a 2 de dezembro, no Hotel Taiyo, em Caldas Novas
(GO), o Super Torneio Bonenkai da UCGB – Taiyo,
que reuniu 33 equipes totalizando cerca de 250 parti-
cipantes de Guararapes, Campinas, Goiânia, Brsília,
Suzano, Atibaia, Birigui, São Paulo e Vargem Bonita.
A confraternização e a premiação do torneio ocorre-
ram no Salão Taiyohall, seguidas de um descontraído
bingo. O evento contou com a presença do presidente
da UCGB, Toru Hondo.

BONENKAI WALTER
IHOSHI – Para se despedir
de 2009, o deputado federal
Walter Ihoshi (DEM-SP) orga-
nizou, no último dia 7, o tradici-
onal bonenkai na Associação
Hokkaido de Cultura e Assis-

tência (na Zona Sul de São
Paulo). O evento contou com
a participação de diversos polí-
ticos, entre eles o secretário do
Emprego e Relações do Tra-
balho do Estado de São Paulo,
Guilherme Afif Domingos, e o

secretário da Saúde do Estado
de São Paulo, Luiz Roberto
Barradas Barata, além de di-
versos prefeitos do interior, ve-
readores (da Capital e do inte-
rior) e representantes da comu-
nidade nipo-brasileira.

BONENKAI NAGUISA – Os ex-funcioná-
rios do antigo Banco América do Sul e coliga-
das e amigos reuniram-se em grande número
no dia 5 de dezembro, lotando as dependências
da Associação Naguisa (na Zona Sul de São
Paulo), para comemorarem o tradicional
Bonenkai. Antigos diretores, gerentes e funci-
onários, juntamente com outros associados con-
fraternizaram-se, lembrando os tempos que tra-
balharam naquela instituição que foi um dia um
dos ícones da comundade japonesa. E como
também já acontece tradicionalmente, foi rea-
lizado o torneio “Boonen Kokaku Utagassen”
com 20 concorrentes e que terminou num iné-
dito empate. Os cantores Takeshi Nishimura,
Toshiaki Yoshikawa e Hitoye Yui apresentaram-
se também no evento.

Eiji Denda (presidente) fazendo o discurso de
abertura.

Um farto e variado “buffet” à disposição dos
participantes.

As equipes branca (masculina) e vermelha
(feminina) do bonen kohaku utagassen.

Um corpo de jurados diferente

Uma amizade de longa data: (esq/dir): Masao
Suzuki (84), Soroku Kawakami(83) e Masahumi
Segawa (88).

As equipes branca e vermelha cantando juntas.

DIPLOMACIA – O deputado
federal William Woo (PPS-SP)
prestigiou no dia 10 de dezembro o
20º aniversário do Imperador ao
Trono do Japão, comemorado em
São Paulo. O convite foi formali-
zado pelo cônsul geral do Japão,
Kazuaki Obe que recepcionou os
convidados junto da consulesa Eiko
Obe. Na ocasião o cônsul lembrou
da importância de 2008, das come-
morações do Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil e o quanto
elas fortaleceram os laços de ami-
zade entre o Brasil e o Japão.

SEMANA DA VALORIZAÇÃO – Emo-
ção, dança e solidariedade. Assim foi o en-
cerramento da Semana de Valorização da
Pessoa com Deficiência “Somos Diferentes
com Direitos Iguais”, que terminou no último
dia 4, com a distribuição de 40 cadeiras de
rodas numa iniciativa do deputado federal
William Woo (PPS-SP). O evento, realizado

pela prefeitura de Ribeirão Preto. Das 40 ca-
deiras, 20 foram repassadas para a Secreta-
ria de Assistência Social e as 20 demais para
as entidades assistenciais, entre elas a Asso-
ciação Cultural Japonesa de Ribeirão Preto e
Associação Nipo-Brasileira de Ribeirão Pre-
to. Todas atendem pessoas com diferentes
tipos de deficiência.
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IPK inaugura mais uma sala de inclusão digital
para idosos e fecha o ano com 14 unidades

TERCEIRO SETOR

OIPK (Instituto Paulo
Kobayashi) encerra o
ano com a inaugura-

ção de mais duas salas de in-
clusão digital para idosos, uma
na Associação Cultural Espor-
tiva Tucuruvi e a outra na Ita-
quera Nikkei Clube, comple-
tando 14 unidades em funcio-
namento em São Paulo.

A primeira foi inaugurada
no último dia 13 e fica na sede
da Associação Cultural Espor-
tiva Tucuruvi (R. Valentim
Bouças, 338, Jardim Tremem-
bé). A sala do Itaquera Nikkei
Clube será inaugurada neste
sábado (19), às 18 horas, na
Rua Masato Misawa, 200,
Colônia Itaquera (Zona Leste
de São Paulo).

O programa foi idealizado
por Victor Kobayashi, filho do
falecido deputado federal Pau-
lo Kobayashi e atual presiden-
te do IPK, cuja missão é pro-
mover, segundo o ideário de
seu patrono, ações que incen-
tivem uma transformação so-

cial, através de programas e
projetos de educação comple-
mentar para idosos, jovens em
risco e comunidades carentes.

O IPK trabalha desde 2006
para viabilizar a instalação das
salas de inclusão digital para a
terceira idade, em entidades
beneficentes e assistenciais
em São Paulo e jno período já
atendeu mais de  5000 pesso-
as. “O curso de informática
para a terceira idade é um dos
projetos do IPK de grande al-
cance, e nós só temos a agra-
decer as empresas que nos
cederam equipamentos e pro-
gramas, aos monitores e ins-
trutores capacitados pela JCI
Brasil Japão (Junior Chamber
International) para  atender
essa clientela tão especial, que
precisam de dinâmica e didá-
tica especiais”, declarou Victor
Kobayashi.

As salas nas duas entida-
des já estão montadas, e as
inscrições estão abertas. O
curso tem 4 meses de duração

e o aluno sai apto a produzir
um texto em Word, fazer uma
ilustração, acessar a internet e
no final, gerenciar a sua pró-
pria conta de email.

Efeito multiplicador – O
mérito desses cursos, gratuitos,
na opinião de Victor Kobaya-
shi, é o efeito multiplicador,
uma vez que as alunas dos pri-
meiros cursos se engajaram no
programa e se tornaram
monitoras das turmas novas.

O IPK foi o responsável
pela implantação do Telecen-
tro (programa da Prefeitura de
inclusão digital com software
livre) no bairro da Liberdade.
Denominado Telecentro Pau-
lo Kobayashi, a unidade, gerida
pela Prefeitura, atende desde
a população carente residente
nas áreas degradadas da bai-
xada do Glicério até estudan-
tes das escolas públicas do
entorno e também pessoas das
comunidades orientais,
freqüentadoras do bairro.Idealizado por Victor Kobayashi, missão é promover ações que incentivem transformações sociais

BUNKYO

DEBATES

Parcerias entre o Brasil e o Japão a partir do agronegócio
depois da crise internacional

– PARTE 2 –

*ISIDORO YAMANAKA

O Brasil certamente é o
país que detem a maior área
agricultável do mundo, com
cerca de 355 milhões de hec-
tares aráveis,  dos quais atual-
mente apenas 72 milhões es-
tão plantados; enquanto  nos
Estados Unidos, com 270 mi-
lhões de hectares aráveis, 175
milhões  estão plantados.

Outra vantagem brasileira
seria a disponibilidade de re-
cursos hídricos: detentor de
mais de 20% da reserva sub-
terrânea  mundial, além de al-
guns dos grandes rios do mun-
do que nascem na região do
cerrado do altiplano do país.

A China, embora detenha
o maior território do mundo, so-
mente 2,7% das suas terras
são  disponíveis para a produ-
ção agrícola, pois a maioria das
áreas de mais de 260 milhões
de hectares, utilizada como
pastagens, não serve  para
agricultura, ainda localizada
nas regiões geladas da parte
setentrional do país, com ten-
dência de desertificação devi-
do à carência de recursos
hídricos.

Após a realização do
simpósio em Tóquio em fins do
ano passado, mencionado no
início deste texto, os setores
acadêmico e empresarial de
ambos os países, já com a sen-
sação da proximidade da crise
econômica internacional, inici-
aram debates sobre a utilida-
de de operacionalizar o senti-
do de complementaridade exis-
tentes entre o Brasil e o Ja-
pão. O Brasil tem consciência
da necessidade de agregar
valor aos seus produtos de ex-
portação para o Japão, Coréia
do Sul, Taiwan e China e a de
atender imediatamente as exi-
gências desses mercados, con-
forme as especificações
exigidas pelo consumidor final.

Inúmeras propostas estão
sendo colocadas na mesa, com
a vinda de dezenas de empre-
sários japoneses: estes chegam
através da JETRO, das trading
japonesas, das Câmaras de
Comércio e Indústria,  das
Associações das Províncias do
Japão, dos setores de intercâm-
bios internacionais dos gover-
nos provinciais e até através
de relações pessoais. São

exemplos de  propostas e pro-
jetos abaixo enumerados, que
demonstram a variedade de
assuntos e diferentes níveis de
interesse dos empresários ja-
poneses.

Principais setores de interes-
se dos empresários japoneses

1. Agronegócio
• Investimentos e compromis-

sos de médio e longo prazos
para produção de energia da
biomassa – álcool carburan-
te – ETBE – biodiesel (
jatropa curcas) – girassol  e
outras oleaginosas nativas
brasileiras;

• Investimentos para produção
em larga escala de jatropa
curcas, matéria- prima de
óleo vegetal para mistura
carburante com o óleo die-
sel;

• Produção de ração peletiza-
da com bagaço de cana-de-
açúcar, farelo de soja, milho
e melaço de cana   para ani-
mais e aves, segundo espe-
cificações do mercado japo-
nês, com núcleos importados
do Japão em “draw-back”;

• Produção contratada de
pelets de bagaço de cana-de-
açúcar hidrolizado, para pe-
cuária japonesa;

• Produção contratada de cen-
teio para ração animal;

• Importação de excedente
japoneses de fertilizantes
potássicos pelo Brasil;

• Produção, beneficiamento e
processamento e exportação
de “frango caipira”, segun-
do padrão JAS;

• Produção, industrialização e
exportação de apatita orgâ-
nica;

• Produção e processamento
de larva de mosca para ex-
portação;

• Produção, peletização e ex-
portação de fezes de suínos;

• Produção, industrialização e
exportação de ukon
(curcuma longa);

• Compromisso de exportação
de tilápia  (Saint-peters) –
descabeçado, eviscerado e
descamado – 12 toneladas
semanais;

• Produção, processamento e
exportação para o Japão de
“gyudon”.

2. Serviços
• Parceria entre NPO’s japo-

nesas com OSCIP’s brasilei-
ras para contratação de pro-
fessores para o ensino fun-
damental no Japão;

• Parceria entre cooperativas
e associações administrado-
ras de florestas do Japão
com organizações brasilei-
ras, para prestação de ser-
viços temporários para ma-

*Isidoro Yamana-
ka, engenheiro
agrônomo, as-
sessor Especial
do ministro do
Mapa (2003-2008)

nejo florestal no Japão;
• Parceria entre OSCIP’s bra-

sileiras e NPO’s japonesas
para constituição e adminis-
tração de centros de convi-
vência de aposentados e  ido-
sos no Brasil;

• Parceria entre empresas de
consultoria brasileiras e japo-
nesas para atendimento da
demanda de profissionais
qualificados para projetos
trilaterais do setor de agro-
negócios.

3. Setor industrial
• Instituição de Techno-Cen-

ter em municípios onde exis-
tem ou há possibilidades de
investimentos de indústrias
japonesas para produção
dirigida de peças, implemen-
tos e acessórios que elas ne-
cessitam;

• Treinamento e qualificação
profissional de brasileiros que
têm interesse em trabalhar
temporariamente no Japão,
antes de viajar para lá, em
empresas brasileiras interes-
sadas em tecnologia de pro-
cessamento dos japoneses.

A partir de 1º de janeiro de
2010, o Consulado Geral do
Japão no Recife se transfor-
mará em escritório consular da
Embaixada do Japão em Bra-
sília. A mudança administrati-
va é uma medida de revisão
do sistema dos estabelecimen-
tos diplomáticos e consulares.
Com relação aos serviços con-
sulares como a proteção ao ci-

DIPLOMACIA

Consulado do Japão no Recife
será escritório da Embaixada

dadão japonês, a emissão de
passaportes, certidões e vistos,
e também as atividades de di-
vulgação cultural, serão feitos
pelo referido escritório para
sete estados nordestinos que
são: Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe e Bahia. O
endereço, os números de tele-
fones e fax não mudarão.

COMUNIDADE

Matsu Uechi faz 106 anos e
aguarda chegada de tataraneto

No último dia 13, cerca de
60 pessoas, entre amigos e pa-
rentes – dos quais três dos qua-
tro filhos vivos, netos e bisne-
tos – de Matsu Uechi se reuni-
ram para celebrar seu 106º ani-
versário. Ela é considerada a
nikkei mais velha do Brasil.

Nascida em Okinawa,
Matsu Uechi desembarcou em
solo brasileiro em 1924 e fixou
residência em Campo Grande
(MS). Mudou depois para

Catanduva (SP) e Álvares
Machado, onde permaneceu
por cerca de 30 anos.

Em 1961, mudou-se para o
bairro da Casa Verde, na ca-
pital paulista, e atualmente
mora na vizinha Imirim, tam-
bém na Zona Norte de São
Paulo, com o filho Shinkichi, de
83 anos. Em breve, Matsu
Uechi ganhará seu primeiro
tataraneto – o nascimento está
previsto para janeiro de 2010.

NIKKEY SHIMBUN

... e com os bisnetos: matriarca aguarda chegada de tataraneto(a)

Matsu Uechi, que celebrou 106 anos de vida, ao lado dos filhos...
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Subprefeito da Sé prevê projeto de reformas de
vias e calçadas para o Bairro Oriental

COMUNIDADE

Piso irregular das calça-
das e afundamento (so-
lapamento) de asfalto de

algumas ruas são apenas dois
dos vários problemas consta-
tados pelo subprefeito da Sé,
Nevoral Alves Bucheroni, após
vistoriar algumas vias do bair-
ro oriental da Liberdade no dia
9 de dezembro. Outros proble-
mas também foram constata-
dos como lixo acumulado na
Praça da Liberdade, banca de
jornais fora do padrão na Rua
Galvão Bueno, ambulantes,
prédio deteriorado com obra
paralisada na Rua Barão de
Iguape, e grade proibida insta-
lada na entrada de uma vila
residencial na Rua José Fer-
reira da Rocha.

O Subprefeito afirmou que
providências deverão ser to-
madas como recapeamento de
várias ruas com asfalto irregu-
lar; intensificação da atuação
da Guarda Civil Metropolitana
no sentido de coibir o trabalho
dos ambulantes; limpeza nas
bocas de lobo, pois muitas de-
las apresentam entupimento.
“Notei ainda acúmulo de lixo
da feira da Liberdade, preci-
samos conscientizar os feiran-
tes e a população que freqüen-
tam a feira para não acumular
lixo no local, porque trazem
perigo quando carregado para
os bueiros, causando enchen-
tes. Tem também o problema
dos moradores de rua que re-
viram e deixam o lixo nas cal-
çadas”, ressalta ele ao com-
pletar que continuará com suas
visitas para melhorar cada vez
mais o projeto de acessibilida-
de.

Além de Nevoral Buchero-
ni participaram da vistoria o
presidente da Associação Cul-
tural e Assistencial da Liber-

dade (ACAL), Hirofumi Ike-
saki; o diretor geral do Hospi-
tal Bandeirantes, Joaquim An-
tonio de Medeiros; represen-
tantes da Secretaria da Pes-
soa com Deficiência e Mobili-
dade Reduzida (Smped),
Oswaldo Rafael Fantini e Luiz
Carlos Bosio; o presidente da
Beneficência Nipo-Brasileira
de São Paulo (Enkyo), Ignácio
Tadayoshi Moriguchi; e o vice-
presidente ACAL, Nilton
Toshihiro Fukui.

Projeto novo – Na ocasião
da vistoria o Subprefeito afir-
mou que é necessário fazer um
projeto novo para a região o
qual não tem nenhuma ligação
com o projeto “Liberdade – O
Caminho do Imperador”. Esse

projeto que deve ser colocado
em prática em 2010 para faci-
litar a acessibilidade no bairro,
estava para ser discutido na
quarta-feira (dia 16) no Nik-
key Palace, pelo grupo que
participou da vistoria. “Não
conheço e não tive a oportuni-
dade de conhecer detalhada-
mente o projeto específico da
Liberdade, mas vou verificar
e estudá-lo porque não tenho
ciência dele”, garantiu. Ques-
tionado sobre a possibilidade
de transformar a Rua Galvão
Bueno em calçadão, ele disse
que tudo é possível, mas não
pode garantir nada porque não
tem autonomia. “Não tenho
competência, acho que seria
interessante, porém envolve
outros setores da prefeitura”,

assegurou.
Para Hirofumi Ikesaki a

visita de Nevoral Bucheroni na
Liberdade foi essencial e pri-
mordial porque sem o
Subprefeito comparecer ao
bairro não daria para verificar
os problemas por telefone ou
durante reuniões. “Eu convidei
ele para que viesse conhecer
o nosso bairro, as nossas ne-
cessidades e o que estamos
pedindo, um por um, em todas
as ruas, para chegarmos a uma
conclusão, e o que é possível
ou não. Aqui é um bairro turís-
tico oriental, não pode ficar
cheio de buracos, sujeira, lixo,
ponta de cigarro, calçada de-
sigual, tropeça, torce o pé, es-
tamos sendo intimados na de-
legacia porque as vítimas es-
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Diretor do Hospital Bandeirantes,Joaquim Antonio de Medeiros; Subprefeito da Sé, Nevoral Alves de
Bucheroni; e Hirofumi Ikesaki caminham sobre o Viaduto Cidade de Osaka

tão reclamando, mas não te-
mos culpa”, ressalta ele ao
avaliar que precisará de muita
verba que espera conseguir do
Prefeito Gilberto Kassab ou da
prefeitura para melhorar o
bairro.

O engenheiro Oswaldo
Rafael Fantini confirmou que
é gritante o problema das cal-
çadas que não tem uniformi-
dade e deterioradas, onde deve
ser feito um trabalho único por
via para evitar o fracionamento
de calçadas, ou seja, o efeito
retalho existente. “O pessoal
da comunidade parece que tem
a intenção de desenvolver um
projeto, e nós da secretaria nos
oferecemos para ajudá-los a
desenvolver um trabalho de
acessibilidade, é o que falta na
cidade São Paulo”, salienta.

Qualidade de vida –
Oswaldo Fantini adianta que a
comunidade está interessada
em fazer um projeto continuo
para a Rua da Glória, com
material e inclinação únicos e
depois ratear o custo. “Não

podemos pensar que calçada
é como leito carroçável da rua,
se um morador faz de parale-
lepípedo, outro de asfalto, ou-
tro de concreto, criam-se de-
graus, materiais diferentes.
Qualquer pessoa num veículo
com amortecedor perceberia a
trepidação, agora um ser hu-
mano quando caminha está
exposto a uma queda, uma
pessoa de cadeira de rodas,
por exemplo, que é o caso mais
complicado, não consegue
transitar com segurança”, ex-
plica.

De acordo com o engenhei-
ro a calçada deve ter piso e
inclinação únicos, acabamen-
to nas esquinas com rampas
rebaixadas para acesso de
pessoas com cadeira de rodas,
idosos, convalescentes, mule-
tas. “Isso é o que dá qualidade
vida, porque é na calçada que
é realizada 40% das viagens
das pessoas; é esse o campo
que está esquecido, vai ser re-
formado no sentido de se bus-
car uma solução”, esclarece.

(Afonso José de Sousa)

Oswaldo Rafael Fantini, Hirofumi, Nilton Toshihiro Fukui, Ignácio
Tadayoshi Moriguchi, Nevoral Alves de Bucheroni, Hirofumi Ikesaki,
Joaquim Antonio de Medeiros, Luiz Carlos Bo

Acusado de improbidade
administrativa, o ex-presidente
da Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano
(CDHU) Goro Hama foi con-
denado à perda dos direitos
políticos pelo prazo de 5 anos,
ressarcimento de dano ao Te-
souro no valor de R$ 512,1 mil
– em valores de1996, que de-
verão ser corrigidos até o pa-
gamento – e multa de caráter
civil no mesmo montante. É a
primeira condenação de Goro

por improbidade. A sentença é
do juiz Luís Fernando Camar-
go de Barros Vidal, da 3ª Vara
da Fazenda Pública da Capital.

Segundo a ação –  subscri-
ta pelo promotor de Justiça Nilo
Spínola Salgado Filho –, Goro
teria privilegiado consórcio de
empresas com o qual firmou
contrato em 17 de julho daque-
le ano, no valor de R$ 12,7 mi-
lhões, para construção de 608
unidades habitacionais destina-
das à população de baixa ren-

COMUNIDADE

Justiça condena Goro Hama por improbidade administrativa
da do município de Campinas.

O juiz assinalou que a lici-
tação não foi conduzida por
Goro, que na época não era
dirigente da CDHU, mas ele
subscreveu o contrato. “Ao
assinar o contrato e conceber
sua execução omitiu-se do de-
ver de probidade que lhe im-
punha recusar tais atos, pois a
nulidade era evidente e inques-
tionável.”

O advogado Fernando
Ueda, que defende Goro, in-

formou que vai recorrer. Ueda
afirmou que dezenas de outras
ações contra o ex-presidente
da CDHU estão sendo rejei-
tadas pela Justiça. “Estamos
ganhando todas as ações. Essa
decisão muito provavelmente
será modificada pelo Tribunal
de Justiça. Não houve prejuí-
zo para o erário. Goro Hama
conseguirá demonstrar que é
uma pessoa proba, íntegra.”
(por Fausto Macedo, O Es-
tado de S. Paulo)

No dia 27 de novembro, o
Grupo Parlamentar Japão-
Américas Central e do Sul es-
colheu seu novo presidente, o
presidente da Câmara dos
Deputados, Takahiro Yokomi-
chi, em substituição a Yôhei
Kawano, que se aposentara.
Este Grupo Parlamentar pos-
sui integrantes em comum com
o Grupo Parlamentar Japão-
Brasil, de tal modo que são
como se fossem irmãos gême-
os. O presidente do Grupo
Parlamentar Japão-Brasil é o
ex-premier japonês Taro Aso.

O meu guru na política foi o
falecido Tatsuo Tanaka. Ele era
conhecido pela “paixão que sen-
tia pelo Brasil” e era uma figura
conhecida da Comunidade japo-
nesa no Brasil por ter sido pre-
sidente da Federação das Asso-
ciações de Famílias Emigrantes
no Exterior que é um grupo de
parentes de emigrantes.

A origem do Grupo Parla-
mentar Japão-Américas Cen-
tral e do Sul foi o Grupo Parla-
mentar dos Emigrantes no Ex-
terior que foi organizado para

conseguir, por ato do parlamen-
to, a dispensa da devolução do
subsídio de custo de viagem
aos emigrantes.

Em 1990, desde que eu fui
eleito deputado pela primeira
vez como sucessor de Tana-
ka, eu exerci o cargo de se-
cretário geral dos dois Grupos
Parlamentares. Eu imagino
que indicar um deputado de
primeira viagem para ser o
secretário geral de dois dos
maiores Grupos Parlamenta-
res existentes, com seus mais
de 300 integrantes, tenha sido

DEBATES

Rumo à revitalização: “Conselho Brasil-Japão para o Século 21”
um caso sui generis. Mas, Ta-
naka me persuadiu explicando
a importância de uma relação
diplomática com as Américas
Central e do Sul, em especial,
com o Brasil, que detinha um
potencial ilimitado para ser
uma futura grande potência.

O ideal, segundo as instru-
ções de Tanaka, era que o pre-
sidente de cada um desses Gru-
pos Parlamentares fosse, no
mínimo, alguém que já foi um
ministro das Relações Exterio-
res, mas seria melhor ainda se
fosse um ex-premier ou um ex-
presidente da Câmara dos De-
putados. O Grupo Parlamentar
Japão-Brasil foi presidido por
Michio Watanabe, Hiroshi
Mitsuzuka, Ryûtarô Hashimo-
to e Taro Aso, ou seja, ex-mi-
nistros das relações exteriores
e ex-primeiros ministros. O
Grupo Parlamentar Japão-
Américas Central e do Sul fo-
ram presididos por Keizô
Obuchi, Yôhei Kawano e o pre-
sidente da Câmara dos Depu-
tados, Takahiro Yokomichi. Te-
mos mantido a promessa.

Em setembro de 2004, o
então premier japonês, Junichi-
ro Koizumi, visitou o Brasil e
realizou um encontro de líde-
res com o presidente Luís
Inácio Lula da Silva. No ano
seguinte, em 2005, o presiden-
te Lula se dirigiu ao Japão e,
na ocasião, foi criado o “Con-
selho Brasil-Japão para o Sé-
culo XXI” com o objetivo de
definir um plano para
propulsionar a relação entre os
dois países, promovendo uma
discussão a partir de um ponto
de vista mais elevado.

(continua na próxima
edição)

*Tateo Kawamura, deputado da
Câmara dos Deputados do Japão
nasceu na província de Yamagu-
chi. Foi eleito deputado da Câma-
ra dos Deputados do Japão em
1990 depois de ter sido deputado
da assembléia provincial. Foi mi-
nistro da cultura do segundo ga-
binete de Junichiro Koizumi e se-
cretário chefe do gabinete de Taro
Aso. Secretário-geral do Grupo
Parlamentar Japão-Brasil. 67 anos.

Tateo Kawamura

DIVULGAÇÃO

A Embratur (Instituto Bra-
sileiro de Turismo), por meio do
Escritório Brasileiro de Turismo
(EBT) no Japão, homenageou
agentes e operadores que pro-
movem o Brasil no mercado
asiático. A cerimônia, realizada
em novembro, na capital japo-
nesa, reuniu 120 pessoas do
trade local que comercializam
o Brasil como destino. No to-
tal, 17 empresas foram premi-
adas, na terceira edição do
Tourism Award 2009, concedi-
do pelo EBT da Embratur.

Durante a solenidade, o exe-
cutivo do EBT em Tóquio, La-
ércio Branco, agradeceu às
agências que ofereceram novos
pacotes e destinos. A ideia é
motivar as empresas a aumen-
tar vendas e ofertas para o Bra-
sil. Entre as categorias de pre-
miação, houve distinções para
melhor pacote de ecoturismo,
melhor pacote para terceira ida-
de, o melhor em vendas, além
do mais criativo.

A premiação está de acor-
do com a estratégia de ampli-
ação e fortalecimento da rede
de distribuição dos produtos
turísticos brasileiros comerci-
alizados naquele mercado. Ali-
ado a outras iniciativas de pro-

moção comercial – como fei-
ras e seminários de vendas –,
o objetivo é possibilitar que
cada vez mais a indústria de
turismo emissivo do Japão seja
contemplada com informações
técnicas sobre o Brasil.

Apesar de o Japão ter so-
frido queda no mercado
emissivo entre 2007 e 2008, o
Brasil conseguiu incrementar
em 28% o número de turistas
vindos daquele país no ano
passado. Em 2008, 81.270 ja-
poneses visitaram o Brasil.
Em 2007, foram 63.381 turis-
tas.

TURISMO

Embratur premia agências
japonesas que promovem o país

Vista aérea do Rio de Janeiro
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Prefeitura doa terreno e nova
escola do Sesi fica pronta em 2010

CIDADES/ANDRADINA 1 CIDADES/REGISTRO

Bunkyo de Registro é
destaque na 21ª Expovale

A animada e concorrida praça de alimentação do Bunkyo de Registro

Realizada de 3 a 6 deste
mês, no Centro Permanente de
Exposições do Vale do Ribei-
ra, em Registro (SP), a 21ª
Expovale foi um grande suces-
so, segundo avaliação da Co-
missão Organizadora, que es-
timou em mais de 60 mil o nú-
mero de visitantes nos 4 dias
de programação.

Na abertura estiveram pre-
sentes a prefeita Sandra
Kennedy (PT); o presidente da
Comissão Executiva, Hélio
Borges Ribeiro; o presidente
da Câmara Municipal, Dito
Castro; os deputados Samuel
Moreira da Silva Júnior, Simão
Pedro e Maria Lúcia Prandi;
e o presidente do Bunkyo,
Issao Takiute, além de prefei-
tos dos municípios vizinhos e
outras autoridades.

Durante a festa foi inaugu-
rada a placa de revitalização
do Centro de Exposição, que
teve apoio do deputado fede-
ral Walter Ihoshi (DEM-SP),
representado na ocasião por
Alberto Martinez Vidal. O

evento contou com shows de
diferentes gêneros musicais e
foram negociadas e concreti-
zadas transações comerciais,
que são os maiores objetivos
desta feira, considerada a
maior feira agropecuária, co-
mercial, industrial e de servi-
ços do Vale do Ribeira.

Mais uma vez a apresen-
tação do grupo de Minyo Ya-
matokai e Ribeira Ryofu
Daiko do Bunkyo de Regis-
tro abrilhantaram o evento. O
Bunkyo, aliás, participou com
destaque também na praça de
alimentação. O Fujinbu (De-
partamento das Senhoras)
preparou yakissoba, sushi,
harumaki, tempura, pasteis,
mix-bunkyo e churrasqui-
nhos. Jovens e adultos traba-
lharam em harmonia nos 4
dias da festa.

É importante reforçar que
um dos objetivos do Bunkyo é
promover a união, cooperação
e amizade através deste tra-
balho.
(Kuniei Kaneko)

KUNIEI KANEKO

Prefeito Jamil Ono assina doação de área de para escola do Sesi, observado pelo presidente da Fiesp/
Ciesp, Paulo Skaf

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Em evento realizado no úl-
timo dia 8, na sede da Fiesp
(Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo), na ca-
pital paulista, o prefeito de
Andradina Jamil Ono e o vice-
prefeito Pedro Ayres, ambos
do Partido dos Trabalhadores,
garantiram uma nova escola
Sesi a Andradina para ficar
pronta ainda em 2010.

A área doada é de 19,4 mil
metros quadrados e fica loca-
lizada na rua Maranhão esqui-
na com avenida Barão do Rio
Branco no bairro Passarelli, ao
lado do Batalhão da Polícia
Militar, onde ficava a antiga
Ceagesp. O ato de assinatura
aconteceu na presença do pre-
sidente da Fiesp/Ciesp, Paulo
Skaf.

A cerimônia na Fiesp rei-
tera construção de novo pré-
dio em Andradina que deverá
ter início em abril de 2010 e,
segundo Skaf, serão aproxima-
damente 9 meses de constru-
ção, com arquitetura moderna
e ecologicamente correta.

Andradina já conta com
uma unidade do Sesi, mas a
construção da nova escola é
para transferência da antiga
sede, que atualmente funcio-
na em prédio próprio da Pre-
feitura de Andradina, na rua

CIDADES/SÃO BENTO DO SUL (SC)

Governo japonês entrega
equipamentos para hospital

Placa foi descerrada pelo cônsul Soichi Sato juntamente com o
prefeito Bollmann, o presidente do Conselho Consultivo Becker e a
diretora Geral Zanatta (da direita a esquerda)

O Governo japonês realizou
no último dia 3 cerimônia de
entrega oficial de dois ventila-
dores pulmonares e um apare-
lho de Raio-X para o Hospital
e Maternidade Sagrada Famí-
lia do município de São Bento
do Sul (SC). Estes equipamen-
tos hospitalares foram adquiri-
dos com os recursos doados
pelo Governo Japonês através
do convênio firmado entre o
Hospital e Maternidade Sagra-
da Família e o Consulado Geral
do Japão em 5 de agosto, no
valor de US$ 80.540,00 (cerca
de R$ 147.202,00).

A cerimônia da entrega dos
equipamentos foi realizada no
próprio hospital, com a presen-
ça do cônsul geral do Japão
em Curitiba, Soichi Sato;do
prefeito de São Bento do Sul,
Magno Bollmann ; do vice-pre-
feito Municipal, Flávio E.
Schuhmacher; do presidente
da Câmara de Vereadores,
Antonio J. Tomazini Filho; do
secretário Municipal de Saú-
de, Peter Kneubuehler; do pre-
sidente do Conselho Consulti-
vo do hospital, Otair Becker e
da diretora geral, Beatriz
Zanatta.

O cônsul geral manifestou
sua satisfação em contribuir na
modernização dos aparelhos
do hospital e explicou que a
doação foi realizada pelo pro-
grama de Assistência a Proje-
tos Comunitários (APC) do
Governo Japonês, que promo-
ve auxílio no campo socioeco-
nômico aos países em desen-
volvimento, por meio de ações

nas áreas da educação bási-
ca, da capacitação profissional,
da saúde e do bem-estar soci-
al, cujos recursos provêm dos
impostos pagos pelo povo ja-
ponês.

Para Beatriz Zanatta “a
aquisição destes novos apare-
lhos era um grande sonho nos-
so que hoje se realizou”. “Por
muitos anos temos sofrido com
os aparelhos antigos que en-
contravam-se mais em manu-
tenção do que em funciona-
mento. Eu tenho certeza de
que os novos aparelhos con-
tribuirão imensamente na
melhoria tanto dos serviços
hospitalares como da assistên-
cia à saúde dos moradores do
município”, disse.

Já o prefeito Magno
Bollmann lembrou a importân-
cia da relação centenária en-
tre o Japão e o Brasil e dese-
jou que “este laço se estreitas-
se ainda mais através desta
doação que beneficiará gran-
demente ao hospital e aos mo-
radores do município de São
Bento do Sul”.

A cerimônia foi encerrada
com o descerramento da pla-
ca de reconhecimento da doa-
ção pelo cônsul Soichi Sato,
pela diretora Batriz Zanatta,
pelo presidente do Conselho
Consultivo Otair Becker e pelo
prefeito Magno Bollmann.

DIVULGAÇÃO

A cidade de Andradina
(SP) poderá ganhar em breve,
um local apropriado para ca-
minhadas e área de lazer com
quadra de areia, campo de fu-
tebol, quadra poliesportiva,
além de equipamentos para
ginástica. Trata-se de mais
uma reivindicação da adminis-
tração Jamil Ono/Pedro Ayres
(PT) ao governo estadual por
intermédio da Secretaria da
Economia e Planejamento, jun-
to ao secretário, Rubens Cury.

Este poderá ser o segundo
pleito do Governo de Andradina
a ser atendido pela Casa Civil,
que já liberou neste ano, R$ 270
mil para construção de uma cre-
che no Parque Santa Cecília.

O local escolhido para cria-
ção do chamado “Parque do
Povo” é numa área pública de-
socupada de aproximadamen-
te 24.839 metros quadrados
que fica no bairro Benfica, ao
lado da Secretaria Municipal de

Agricultura. Atualmente o local
está sem utilização e necessita
receber melhor atenção, dotan-
do de infraestrutura para servir
a população. Como a área apa-
renta sinal de abandono, o local
acaba servindo como local de
depósito de entulho.

Segundo o prefeito Jamil
Ono, o lugar o é bastante opor-
tuno por causa da grande densi-
dade populacional e por estar
cercado por cinco grandes bair-
ros. Benfica, Barbarotto, Gas-
parelli, Cecap e Nova Canaã.

Para o vice-prefeito Pedro
Ayres, este é um sonho antigo
e a população do Benfica e
adjacências não agüentam
mais conviver com aquele lo-
cal ocioso.

A Prefeitura, através da
Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, já está elabo-
rando o projeto que deverá
demandar um investimento de
mais de meio milhão de reais.

CIDADES/ANDRADINA 2

Andradina pode ganhar
“Parque do Povo”

Prefeito Jamil Ono e vice-prefeito Pedro Ayres protocolam na
Secretaria da Economia e Planejamento, junto ao secretário, Rubens
Cury, acompanhados dos vereadores Wilson Bossolan e Marcio
Makoto.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Humberto de Campos com
Quintino Bocaiúva, bairro
Peliciari

Logo após a assinatura de
doação, Skaf prometeu acele-
rar o projeto de renovação da
rede física da entidade, que
viabiliza o ensino fundamental
em tempo integral e que An-
dradina já possa contar com a
nova escola do Sesi no final do
ano que vem para funcionar já
a partir de 2011.

“Agora que o terreno foi
doado pela prefeitura de An-

dradina, nós vamos licitar as
obras. A previsão é que até o
final de 2010 a escola esteja
pronta”, disse Skaf.

O investimento é de R$ 9
milhões sendo R$ 8 milhões em
obra e R$ 1 milhão em móveis
e equipamentos.

A comitiva de Andradina,
liderada pelo prefeito Jamil
Ono e pelo secretário de ad-
ministração e finanças, Pedro
Ayres, compareceu em peso à
solenidade, juntamente com os
vereadores Wilson Bossolan,

Ernesto Junior, Célia Regina de
Souza, Fátima dos Anjos, Paulo
Assis, Silas Carlos e Marcio
Makoto. O deputado federal
Edson Aparecido também es-
teve presente acompanhando
a solenidade na sede da Fiesp.

O prefeito destacou o pa-
pel da educação como fator de
desenvolvimento e disse, “é
investindo na educação que a
gente conseguirá encurtar o
caminho para o progresso”.
(com o site da Prefeitura
Municipal de Andradina)

CIDADES/MARINGÁ

Parque do Japão tem
programação especial de Natal

O Parque do Japão entrou
no clima natalino e programou
uma atração diferente para
este final de ano. Todos os dias,
até o dia 23, o Jardim Japonês
está aberto ao público para
happy hour a partir das 18 ho-
ras.

Além de porções e bebidas,
os visitantes podem verificar o
andamento das obras do Par-
que do Japão e a decoração
natalina, que teve as luzes ace-
sas no último dia 10, com a
presença do prefeito Silvio
Barros, da presidente do
Provopar Bernadete Barros e

do maior Papai Noel do mun-
do, o gigante Denis Albino.

A gerente de Projetos do
Parque do Japão, Mary Cristi-
na Yoshii Fugou, explica que
trata-se de uma opção diferen-
te de lazer. “Queremos que as
pessoas conheçam o Parque
do Japão e para isso prepara-
mos esses dias de happy hour
no Jardim Japonês, um ambi-
ente agradável para passar o
fim de tarde”, diz Mary, infor-
mando que a renda arrecada-
da com a veda de porções e
bebidas será revertida nas
obras do Parque.

DIVULGAÇÃO

Parque do Japão entrou em clima natalino: atrações até o dia 23

Representantes da comunidade nipo-brasileira com o prefeito (c)
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Instituto Toyota promove
megaevento em prol da natureza

MEIO AMBIENTE

Ocrescimento da cons-
cientização ecológica
e as preocupações

com o aquecimento global fi-
zeram com que as empresas
se adequassem ao conceito da
sustentabilidade. Acompa-
nhando esse ritmo, o Instituto
Toyota realizou no último dia
12 de dezembro, em São Ber-
nardo do Campo, o evento “To-
yota Trilhas da Natureza”.

“A Toyota tem uma gran-
de preocupação com o meio
ambiente. Esse projeto é mui-
to mais do que shows e even-
tos; seu formato busca de uma
forma prática, simpática, sem
muito discurso, fazer com que
a sociedade faça uma análise
e entenda que o meio ambien-
te é fundamental para nossa
existência”, definiu, George
Costa e Silva, gerente de rela-
ções públicas da Toyota do
Brasil.

 A finalidade do evento, que
está em sua 3ª edição, já pas-
sou pelas cidades de Indaiatu-
ba (SP); e Guaíba (RS), englo-
ba ao todo 17 atividades de
educação como: “Oficina de
Plantio”; “Teatro de Fantoches
Amigos da Mata”; “Jogo da
Coleta Seletiva”, que educa o
público sobre a importância da
coleta seletiva e reutilização de
materiais, além do contato com
uma maquete interativa que
mostra o processo de
assoreamento dos rios.

Realizado pela ML Marke-
ting Social e Eventos, a orga-
nização sorteou  prêmios
como: Bicicletas, MP3, saco-
las com kits SOS, para as cri-
anças que participavam das
oficinas.

Durante todo o dia, o públi-
co – de todas as faixas etárias

HANS GEORG/ARGOSFOTO

evento, pelo maestro German
Wajnrot, um dos mais concei-
tuados do Brasil, e regida pelo
maestro Walter Azevedo.

Para fechar o evento com
chave de ouro, o cantor Lulu
Santos subiu ao palco para to-
car  sucessos que embalaram
sua carreira e as músicas do

último CD LongPlay.

Coerência ambiental – To-
das as atividades do evento
que inclui meios de transporte,
consumo de energia, produção
de resíduos, foram compensa-
dos por meio do plantio de ár-
vores. Desse modo, o Projeto
“Toyota –Trilhas da Natureza”
contribui para diminuir o im-
pacto de suas atividades, além
de tornar pública sua atitude
de não agredir o meio ambien-
te e de seu compromisso com
o futuro saudável do planeta.

– participou de várias oficinas
ministradas pela Fundação
SOS Mata Atlântica que en-
volveram: atrações culturais;
shows das bandas locais After
Six e Macaccos; além da apre-
sentação  da “Orquestra To-
yota Trilhas da Natureza”, cri-
ada especialmente para o

O cantor Lulu Santos encerrou o evento em São Bernardo do Campo com um grande show

Evento reuniu público de diversas faixas etárias

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

O ministro da Administra-
ção de Proteção Ambiental
(EPA), Stephen Shen, afirmou
em 6 de dezembro que apre-
sentaria um memorando abor-
dando a Conferência das Na-
ções Unidas sobre Mudança
Climática em Copenhagen, na
esperança de que a República
da China (ROC) participe do
Mecanismo de Desenvolvi-
mento Limpo. Caso a nação
seja admitida, então as redu-
ções de emissões de gás de
efeito estufa, vistas em seus
investimentos estrangeiros e
em seus programas de assis-
tência na America Latina, po-
deriam ser contabilizadas
como cortes domésticos.

A EPA disse que a ROC
implementaria planos voltados
para a redução voluntária de
emissões de gás de efeito es-
tufa. Para atender aos objeti-
vos estabelecidos em tais pla-
nos, empresas do país deveri-
am ser permitidas a conseguir
créditos de Redução de Emis-

são Certificada através da cer-
tificação internacional e da
atração de investimentos e tec-
nologia estrangeira.

A delegação da ROC na
conferência, chefiada pelo
vice-presidente executivo do
Instituto de Pesquisa de Tec-
nologia Industrial, Chu Hsin-
sen, é composta de 50 pesso-
as da EPA, do Ministério de
Assuntos Econômicos, do Con-
selho de Agricultura, do Minis-
tério dos Transportes e Comu-
nicações e do Conselho Naci-
onal de Ciências.

O governo da ROC espera
que a nação, usando um forma-
to semelhante ao empregado
para a sua participação na As-
sembléia Mundial de Saúde, pos-
sa conseguir status de observa-
dor na Conferência das Nações
Unidas sobre Mudança Climá-

ÁSIA 2

República da China quer entrar no comércio
de crédito de carbono corporativo

tica (UNFCCC) e no Painel In-
tergovernamental sobre Mudan-
ça Climática (IPCC).

A EPA também informou
que marcaria reuniões bilate-
rais com as delegações de na-
ções européias, Estados Uni-
dos e Japão e trabalharia para
que tecnologias de energia al-
ternativa fossem introduzidas
no país.

O distrito de Taipei, as ci-
dades de Taipei e de Kaohsi-
ung tendo se tornado membros
do grupo Governos pela Sus-
tentabilidade ICLEI-local, en-
viaram delegados a conferên-
cia de Copenhagen para pro-
por suas próprias metas de re-
dução de emissões.

Fonte: Divisão de Informa-
ções – Escritório Econômi-
co e Cultural de Taipei

ÁSIA 1

Taiwan e China continental assinam
memorandos de entendimento financeiro

A Comissão de Supervisão
Financeira (FSC) anunciou em
16 de novembro a assinatura
de três memorandos de enten-
dimento (MDEs) com a China
continental. Estes MDEs pro-
porcionarão cooperação mais
estreita na supervisão dos se-
tores bancário, de valores mo-
biliários e de futuros. O presi-
dente da FSC, Sean Chen, as-
sinou os acordos com os che-
fes da Comissão Regulatória
Bancária da China, Comissão
Regulatória de Seguros da
China e Comissão Regulatória
de Valores Mobiliários da Chi-
na, transferindo os textos atra-
vés de intercâmbio de docu-
mentos.

Os MDEs passarão a vigo-
rar 60 dias a partir da data de
assinatura, ou antes disso, se
ambos os lados tiverem termi-
nado os preparativos relevan-
tes. Em consonância com o

procedimento administrativo
padrão, a FSC submeterá os
pactos ao Yuan Executivo.

Falando sobre preocupa-
ções por parte das organiza-
ções financeiras domésticas
sobre a abertura de filiais na
China continental, a FSC infor-
mou que firmas domésticas
poderão apresentar solicita-
ções para o estabelecimento
de filiais, tão logo os MDEs
entrem em vigor. Os acordos
possibilitarão que a comissão
realize supervisão eficaz das
filiais de instituições financei-
ras domésticas no continente.

O presidente Chen tam-
bém disse que bancos domés-
ticos atualmente com escritó-
rios de representação no con-
tinente poderão solicitar a sua
transformação em filiais. Du-
rante conversações sobre um
acordo-quadro de cooperação
econômica, Taiwan também

negociará por termos mais fa-
voráveis de acesso ao merca-
do para que instituições finan-
ceiras operem na China conti-
nental.

Outro efeito dos MDEs
será permitir que investidores
institucionais domésticos qua-
lificados (QDII) invistam nos
mercados de ações de Taiwan.
Isto será uma mudança da si-
tuação atual onde eles podem
investir apenas em ações go-
vernamentais e corporativas.
As estatísticas mostram que os
QDII têm atualmente NT$ 370
bilhões (US$ 11,46 bilhões) em
ativos. O investimento de 10
por cento desta quantia trará
NT$37 bilhões (US$ 1,15 bi-
lhão) para os mercados de
ações de Taiwan.

(Fonte: Divisão de Informa-
ções – Escritório Econômi-
co e Cultural de Taipei)

BENEFICENTE

Templo Budista de Lins faz
donativos de Natal

Representantes das entidades beneficiadas e diretores do Templo

Como acontece todos os
anos, o Templo Honpa Hong-
wanji realiza um festival de
yakissoba beneficente em de-
zembro. Com a renda líquida
é adquirido produtos não pe-
recíveis e doados à diversas

entidades beneficentes. Nes-
te ano foram 11 as contem-
pladas de Lins, Getulina e Pro-
missão. A entrega ocorreu
no dia 14, ocasião em que
se comemorou também o
bonenkai.

SHIGUEYUKI YOSHIKUNI
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1º jornal de literatura japonesa,
Memai tem distribuição gratuita

MÍDIA

Canto do
Bacuri

MARI SATAKE

É aquele amuleto em for-
ma de sapinho que os japo-
neses costumam carregar.
Normalmente na carteira.
Assim, todo o dinheiro que
sai, acaba retornando. É o
que acreditam. Em japonês,
sapo é kaeru. Kaeru tem o
significado de voltar também.
Como significa voltar, pode
ser oferecido às pessoas que-
ridas quando elas necessitam
que algo retorne a sua vida.

Vida que vive pregando
peça nas pessoas. Desta vez,
não foi com ela. Foi com a
irmã mais velha, a “Nê” da
família diminuta. Olhar para
aquele laudo laboratorial, ler
as palavras dos resultados e
lembrar a forma como a irmã
sempre conduziu sua vida
eram coisas incompatíveis.
Não. Não podia ser. No pri-
meiro momento, houve a ne-
gação. Provavelmente havia
algum engano ali. Mas logo
em seguida, o enfrentamento
com o fato. A corrida contra
o tempo. Não havia erro, nem
troca de nomes. Havia a ne-
cessidade de agir rapidamen-
te, decidir pela melhor alter-
nativa a se adotar. Felizmen-
te a medicina está avançada
e a utilização dos recursos
disponíveis é viável. O que é
necessário está sendo feito e
tudo caminha para uma boa
recuperação da saúde. Ago-

Kaeru
ra, vive o tempo da restaura-
ção. O tempo da reconstru-
ção e do re-ordenamento dos
fatos essenciais que a vida
que lhe foi destinada pede. A
irmã e sua família. Saberão
olhar e se acertar.

Ela já não ousa se pergun-
tar por que e nem para que
aquilo acontece. Sabe apenas
que algo ali precisa ser resol-
vido pela própria irmã, a ela
compete apenas orar e dese-
jar o melhor para todos. Visi-
ta a irmã, sorri ao ver a face
rosada de quem se recupera
do grande susto. Entrega-lhe
o sapinho da sorte. Ambas
sorriem e voltam ao tempo da
infância. Ela tinha medo de ir
ao quintal quando escurecia,
acreditava que o sapo ia pu-
lar no pé dela. A irmã dava
risadas dizendo que o sapo
não pularia em seu pé e nem
lhe faria mal algum. Rindo
com a lanterna nas mãos, a
irmã iluminava o caminho e
ela atravessava o quintal sen-
tindo-se segura e protegida
em sua companhia.

Agora, ela lhe leva o sa-
pinho da sorte que trará de
volta a boa saúde que a irmã
sempre teve.

Semana que vem é Natal.
Feliz Natal e um bom Ano
Novo a todos!

Maricantodobacurijn@yahoo.com.brO professor Kenichi Shioda
do Instituto Shioda – Shioda
Kenko Center, no Planalto
Paulista, em São Paulo, minis-
tra no período de 23 a 29 de
janeiro de 2010 um curso livre
de Massagem Quiroprática
com Energização e Reiki. O
objetivo do curso é formar e
transmitir a essência do curso
em prol da longevidade com
saúde e elevação espiritual,
bem como preparar as pesso-
as para fazer uma corrente
positiva.

Durante o curso serão
abordados temas como histó-
ria e fundamentos da quiroprá-
tica; anatomia; indicações e
contra indicações da massa-
gem quiroprática; técnicas de
manipulação (aulas teóricas e
práticas); e técnicas de ener-
gização – captação e transmis-
são de energia que permitirão
no dia-a-dia, a preservação da
própria saúde e de ser valioso
complemento para a aplicação
da massagem quiroprática.
Para o evento foi convidado o
professor da Universidade Fe-
deral de São Paulo, (Unifesp)
Ricardo Monezi.

Com 25 anos de experiên-
cia Kenichi Shioda tem divul-
gado seu trabalho com medi-
cina taoísta e massagem qui-
roprática com energização no
Brasil e em países como Ja-
pão aonde viaja todos os anos
para atualizar os seus conhe-
cimentos em massagem,
Senegal (Dakar), Cabo Verde
e Uruguai.

Além do curso intensivo o
instituto também oferece mas-
sagem quiroprática através do

tratamento e prevenção dos
desajustes vertebrais (subluxa-
ções) que acomete a coluna
espinhal, responsáveis por oca-
sionar enxaquecas, formiga-
mentos, dores musculares, etc.
Bem como técnica de energi-
zação Chi Kong que é a pre-
venção da saúde e vitalidade,
equilíbrio e harmonia entre cor-
po, mente e espírito. A entida-
de também tem sessões de
shiatsu, acupuntura, san shin
pou (tratamento para AVC),
tratamento para hemorróidas e
tai chi chuan pa kua tzan.

Para interessados em ob-
ter maiores informações sobre
o assunto e queiram entrar em
contato com o professor, ele
mantém vários endereços na
Internet como
shiodacenter.blogspot.com;
youtube.com/mestreshioda;
Orkut Comunidade Massagem
Quiroprática e twitter.com/
institutoshioda

CURSO LIVRE DE MASSAGEM
QUIROPRÁTICA COM
ENERGIZAÇÃO E REIKI
QUANDO: DE 23 A 29 DE JANEIRO DE

2010
HORÁRIO: DAS 9H ÀS 18H (INTERVALO

DAS 13H ÀS 14H)
ONDE: INSTITUTO SHIODA - SHIODA

KENKO CENTER - RUA MAURO, 514 –
SAÚDE (ZONA SUL) – SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: 5589-5655 / 2578-5155
SHIODA@MASSAGEMQUIROPRATICA.COM.BR

WWW. MASSAGEMQUIROPRATICA.COM.BR

COMUNIDADE

Kenichi Shioda ministra curso
livre de Massagem

A Asebex (Associação
Brasileira de Ex-Bolsistas no
Japão) realizará de 4 a 29 de
janeiro (20 dias de seminário
+ um final de semana de inte-
gração) de 2010, o tradicional
Koshukai, seminário cujo prin-
cipal objetivo é fornecer infor-
mações que contribuirão para
um melhor aproveitamento de
uma bolsa de estudos ou está-
gio no Japão.

O Koshukai também tem
como objetivo promover a in-
tegração entre os candidatos
de várias modalidades de bol-
sa (kenpi kenshu, kenpi
ryugaku, Jica, Latec, Monbu-
kagakusho, Nippon Zaidan,
Fundação Japão, etc.) e intro-
duz conceitos da cultura e so-
ciedade japonesa bem como

de postura e ambiente, que são
fundamentais para uma boa
estada do bolsista no País.

KOSHUKAI 2009
PERÍODO: DE 4 A 29 DE JANEIRO DE 2010.
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (20 DIAS DE

SEMINÁRIO, MAIS UM FINAL DE SEMANA DE

INTEGRAÇÃO)
HORÁRIO: DAS 19 (RECEPÇÃO) ÀS 22H

ONDE: ASSOCIAÇÃO MIE KENJIN DO

BRASIL (AV. LINS DE VASCONCELOS,
3352 – PRÓXIMO À ESTAÇÃO VILA

MARIANA DO METRÔ)
INSCRIÇÕES: AS INSCRIÇÕES ONLINE PRO-
MOCIONAIS DEVEM SER FEITAS ATÉ 19 DE

DEZEMBRO AO PREÇO DE R$ 85,00. APÓS

ESTA DATA, VALOR INTEGRAL DE  R$
100,00. A INSCRIÇÃO DÁ DIREITO AO

ALMANAQUE DO BOLSISTA E CERTIFICA-
DO DE PARTICIPAÇÃO

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE:
WWW.ASEBEX.ORG.BR

KOSHUKAI

Asebex recebe inscrições
para Koshukai 2009

Considerado um dos mais
completos de São Paulo, o
Curso de Culinária Japonesa
ministrado pelo renomado pro-
fessor Takeshi Amano (ex-
Hinodê), está com inscrições
abertas para o curso de férias
de sushi e sashimi.

Dividido em dois módulos,
básico e avançado – para ini-
ciantes e profissionais –, o alu-
no, após a conclusão do curso,
terá plenas condições de pre-
parar os principais pratos da
culinária japonesa e ampliar
seus conhecimentos na área
gastronômica.

No cardápio, pratos tradici-
onais como o sushi e o sashimi;
cozidos (nimono); frituras
(aguemono); assados (yakimo-
no); cozidos na mesa (nabemo-
no); banho maria (mushimono);
e vinagrete (sunomono).

O Centro de Nutrição Pro-
fessor Takeshi Amano fica na
Rua Tamandaré, 734, loja 19,
no bairro da Liberdade, em
São Paulo.

Mais informações podem
ser obtidas pelos telefones: 11/
4138-1031 c/ Paulo (informa-
ções em português) e 2402-
2693 (com Rosa).

CULINÁRIA JAPONESA

Amano abre inscrições para
curso de culinária japonesa

Já está circulan-
do o Jornal
Memai – Le-

tras e Artes Japo-
nesas, primeiro jor-
nal de literatura e
cultura japonesa no
Brasil. O jornal em
versão impressa
tem 16 páginas, é
distribuído gratuita-
mente por circula-
ção dirigida  e tem
periodicidade tri-
mestral. No ende-
reço www.jornal
memai.com.br é
possível ter acesso
às edições   do pe-
riódico.

Memai significa
vertigem em língua
japonesa. Remete à
experiência de
atração pela cultu-
ra japonesa, pela  qual já pas-
saram muitos artistas e intelec-
tuais do ocidente, de Van Gogh
a Paulo Leminski. Esta verti-
gem é tema constante do jor-
nal.

É Leminski o retratado no
“Perfil” da edição 1 – o Pola-
co Negro Zen era fascinado
pelas artes orientais –  faixa
preta de judô, escreveu haicais
á sua moda, traduziu livros do
prêmio Nobel Yukio Mishima,
escreveu artigos sobre arte e
filosofia japonesa e uma pe-

quena biografia sobre o mes-
tre de haicai Matsuo Bashô.

A edição 1 traz também
uma entrevista com Fernanda
Takai, vocalista da banda de
música pop Pato Fu. A canto-
ra revela seu lado japonês e os
trabalhos realizados no Japão.
O encontro com Maki Nomiya,
vocalista da banda japonesa
Pizzicato Five, que teve gran-
de influência sobre o Pato Fu.

O Jornal Memai adota
como padrinho o artista Clau-
dio Seto, publicando a tira de

estréia do personagem Chibi
Seto. O personagem, criado
pelo caricaturista Guillherme
Match, em 2008, terá espaço
regular no jornal a partir desta
edição. Seto, falecido em no-
vembro de 2008, foi o introdu-
tor do mangá (quadrinhos ja-
poneses) no Brasil, artista plás-
tico, escritor, jornalista e divul-
gador de várias artes japone-
sas.

A publicação tem como
editoras Marilia Kubota e
Mylle Silva e colaboradores
fixos Célio Yano e Danilo
Hatori, todos jornalistas e a
professora de japonês  Lina
Saheki, articulista da coluna
Isshin Denshin (filosofia zen).
O projeto gráfico e editoração
eletrônica do jornal é assinado
por Diogo Saito Takeuchi. A
edição 01 conta ainda com a
colaboração de Sandra
Hiromoto, Suzana Inokuchi,
José Marins e Ignácio Dotto
Neto.

Concurso de haicai –
O Memai está lançando
o Concurso Nacional de Hai-
cai Nenpuku Sato 2010. Ha-
verá 4 concursos de haicais,
com premiação em fevereiro
(envio até 31/01), maio (en-
vio até 31/04), agosto (data
a ser publicada no site
www.jornalmemai.com.br) e
novembro (data a ser publica-

da no site).
Os melhores poemas serão

publicados na página de haicai
do jornal. Não haverá premia-
ção em dinheiro. Os vencedo-
res receberão livros de litera-
tura japonesa e nipo-brasileira
enviados ao períodico para
divulgação na seção Lança-
mentos.

Os poemas inscritos devem
seguir as regras do haicai ja-
ponês: ter um kigo (tema de es-
tação), três versos com 17
silábas (5 sílabas no primeiro
verso, 7 no segundo e 5 no ter-
ceiro), não ter rima, título ou
expressões subjetivas, como
difundidos pelo imigrante japo-
nês Nenpuku Sato e pelos grê-
mios de haicais . Os trabalhos
(até 3 poemas) devem ser en-
viados para: JORNAL
MEMAI:/Concurso Nenpuku
Sato

Rua  Jaime Reis, 28 – São
Francisco

80.510-010 – Curitiba – PR

ONDE ENCONTRAR O
JORNAL:
CENTRO CULTURAL TOMODACHI

RUA JAIME REIS, 28 – LARGO DA

ORDEM – CURITIBA – PR
TEL . (41) 3022-3477
ASSINATURAS:
4 EDIÇÕES (BRASIL) – R$ 25.
PEDIDOS  POR EMAIL

CONTATO@JORNALMEMAI.COM.BR OU

POR TELEFONE

Número de estreia traz a vocalista do Pato Fu

DIVULGAÇÃO
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Marcos Casuo desenvolve trabalhos próprios
após oito anos no Cirque du Soleil

PERFIL

Após ter atuado com o
personagem Mr Clown
Casuo no espetáculo

Alegria da trupe canadense
Cirque du Soleil (CDS) até
maio de 2008 e abdicado de
viagens por todos os cantos do
mundo, o nipo-brasileiro Mar-
cos de Oliveira Casuo está
concretizando uma série de
projetos desenvolvidos no Bra-
sil. Driblando o corre-corre da
sua rotina do dia-a-dia o acro-
bata e palhaço concedeu uma
entrevista exclusiva ao Jornal
Nippak, falou do seu trabalho,
das novidades, do desafio de
ser um artista empreendedor,
um pouco da sua trajetória no
circo, lições que traz do pica-
deiro, como evoluiu, de que
forma conquistou um espaço
tão importante numa estrutura
circense e como a arte de fa-
zer rir acabou se tornando sua
profissão.

Em território brasileiro
Marcos Casuo continua com
a sua dádiva de fazer rir como
grande trunfo, tanto que tem
se dedicado a realizar pocket
shows, performances e ao seu
novo projeto denominado Uni-
verso Casuo (UC). Espetácu-
lo que circula pelo Brasil com-
posto por artistas de espetácu-
los circenses conhecidos como
“o grande circo brasileiro”.
Atualmente o maestro da gar-
galhada está sobrecarregado
com inúmeros compromissos
no mundo corporativo, uma vez
que também virou palestrante
onde mostra durante palestra
motivacional a importância do
trabalho em equipe e principal-
mente o sonhar colorido.

Afora o mundo corporati-
vo o palhaço paulistano tam-
bém visita Organizações Não

O polivalente Marcos Casuo continua com o dom de fezer rir; artista dedica-se também a novos projetos

DIVULGAÇÃO

Governamentais (ONGs), as
quais percebeu que a alegria
esqueceu esses organismos
onde leva um pouco de magia.
Ao mesmo tempo ao oferecer
o Casuo Motivation Show, con-
duz algumas vezes parte do
show UC, um espetáculo ím-
par onde todos os sonhos se
tornam realidade, e onde o im-
possível se torna possível
quando as pessoas acreditam
seriamente em seus instintos.

“Vivo dizendo que o segre-
do do sucesso é dar o primeiro
passo. O Cirque me ajudou a
ter essa visão diferenciada
para tudo que posso tocar para
desenvolver algo, tudo que
vejo quero transformar e mu-
dar foi essa visão que aprendi
com o Cirque, que tudo se
transforma. É impressionante
como o efeito é imediato, apa-
rentamos ser um estilo de as-
pirina sem contra indicações,
recomendável a todos os tipos
de idade, Agora imaginemos se
pudéssemos oferecer essas
doses duas vezes ao dia?”,
questiona.

Projetos sociais – Paralela-
mente Marcos Casuo possui
projetos sociais, porém procu-

ra não expor na mídia, porque
é algo que se comprometeu
fazer, que se tornou parte dele
e se divulgar ou dividir com
outras pessoas, fica
enciumado. Ele revela que pre-
tende abrir uma rede de esco-
las denominada Clown School,
projeto este que está em pro-
cesso de desenvolvimento. O
objetivo não é formar palhaços,
mas artistas oferecendo um
leque de conhecimentos e fer-
ramentas para entrarem no
mercado de trabalho artístico
com qualidade, e mostrar que
também podem ser empreen-
dedores.

“Esperamos nove meses
para a minha companhia nas-
cer, leva-se tempo para reajus-
tar aqui e ali, para se tornar uma
referência de entretenimento
brasileiro, as sementes foram
plantadas. Em Limeira (São
Paulo), por exemplo, demos o
primeiro passo, com a
Humaniza e a Unimed apoian-
do o projeto. Ofereço
workshop para grandes atores
e artistas sobre a arte do
Clown, estágio máximo que o
palhaço pode chegar, é a evo-
lução de tudo que o artista
aprendeu”, explica.

Marcos Casuo informa que
palestras, workshop, pesquisas
e exercícios extraem o máxi-
mo de cada artistas. De acor-
do com ele na Clown School o
artista precisa de disciplina
porque será oferecida uma for-
mação farta de técnicas com
profissionais qualificados. “Os
convites para meus grandes
amigos e maestros que me aju-
daram mundo afora serão fei-
tos para que possamos ter
acesso às técnicas de fora”,
adianta.

Infra-estrutura – Grande par-
te dessa condição indispensá-
vel no UC está estruturada, o
espetáculo conta com pratica-
mente tudo em termos de aces-

Ainda muito jovem Marcos
Casuo se apaixonou pelo circo
e levou isso muito mais a sério
do que possa parecer. Imagi-
na-se viver como a sociedade
que vive, nasce, cresce, estu-
da, se forma e segue enfrente
em uma profissão. Para ele
tudo isso era preto e branco eu
não enxergava cor em nada, até
conhecer a dança, a capoeira,
o rei Michael Jackson e ao co-
nhecer o break dance partici-
pou de programas de televisão,
com isso percebeu que real-
mente queria ser artista na sua
vida. “Sempre pedia a Deus o
don da arte, foi ai que ele me
ofereceu o que tenho hoje, meu
nariz vermelho. Porém foi no
circo popular do Brasil (então
circo do ator Marcos Frota) em
1996 que encontrei tudo que
procurava. Luz, palco, platéia,
cores, maquiagens, ali foi o dia
que decidi para minha vida o que
realmente fazia sentido. O Cir-
co”, ressalta.

Marcos Casuo chegou no
Cirque du Soleil como acrobata,
porém já sabia o que queria.
Com o tempo se tornou o Clown
Casuo com o qual teve o prazer
de protagonizar o show Alegria.
Atuou dois anos na equipe
Russian Bars e nesse tempo
aproveitou para criar esquetes
das quais são utilizadas até hoje
pelo Cirque por onde passa.
Com nariz de palhaço e muita
maquiagem ele se tornou um
estado que faz a maioria das
pessoas, cair no riso em sua pro-
fissão: ser um palhaço! Respon-
sável por gargalhadas de platéi-
as do mundo inteiro que já as-
sistiram aos seus espetáculos. A
gigantesca dimensão que ganhou
em sua carreira não foi à toa e
nem veio por acaso com a ex-
periência adquirida nos oito anos
de atuação no Cirque.

O acrobata lembra que nin-
guém aceitava a sua decisão de
entrar para o circo, apenas a sua
avó que até hoje o apóia em tudo.
Sua relação com a avó é a mais
duradoura e feliz que alguém
possa ter. “A amo de paixão, é
ela que me dá forças para bata-
lhar e realizar meus sonhos, foi
ela praticamente que me edu-
cou, sou reflexo de quase tudo.
Ela me mima e quanto mais ve-
lho fico, maior o meu diminutivo
aumenta (risos). Foi ela que me
ensinou que o melhor presente
para qualquer ser humano é a
risada”, afirma.

Palhaço nikkei conquistou trajetória de sucessos

sórios e equipamentos, um es-
toque de maquiagem, sapatos,
um ateliê onde Marcos Casuo
pode criar e desenhar dez dos
figurinos, recortar e quando
pronto é enviado para Ribei-
rão Preto onde quase tudo é
confeccionado por Chico
Espinosa e Sonia Roveri, com
todo o processo acontecendo
em São Paulo. “Transportar e
pensar em toda essa logística
para o UC show acontecer não
é fácil, porém tenho uma equi-
pe ótima por traz. Tudo tem
que ser cuidadosamente em-
balado e colocado em cases
para não termos dor de cabe-
ça durante a trajetória. Ape-
nas os figurinos da banda cada
um custou R$ 1.800,00, se não
tivermos cuidado com os ma-
teriais de nada adiantaria o in-
vestimento. Cada qual com o
seu talento, assim fico despre-
ocupado, pois tudo estará do
jeito certo na hora certa”, es-
clarece ao completar que é
curioso e quer mais e mais, “te-
nho certeza que quanto mais
conhecimento e prática pode-
mos ir muito mais além”.

Circo de elite – Na visão de
Marcos Casuo o circo tradici-
onal é rico em poesia, música,

arte e humor, contudo com
acesso fácil para todas as clas-
ses, já o Cirque du Soleil ofe-
rece tudo isso, mas seu foco é
outro. Ele concorda que os in-
gressos vendidos no Brasil são
realmente muito caros, ao con-
trário do exterior onde os pre-
ços são mais em conta. De
acordo com o acrobata o cir-
co brasileiro pode acabar se
seus donos não enxergarem
que é preciso estruturar o cir-
co como uma empresa, e ofe-
recer aos artistas, uma vida
melhor, e treinamento constan-
te para aprimoramento das
técnicas.

“É fundamental ter discipli-
na. O circo mesmo sendo tra-
dicional precisa ter um cuida-
do para que volte a ser um lu-
gar onde tudo é possível, uma
fábrica de sonhos. Caso não
tenha isso o circo brasileiro
corre o risco de acabar por
falta de artistas, se um artista
ou técnico não estiver motiva-
do, ou feliz com o que faz, não
produzirá”, alerta ele ao con-
cluir que é difícil não se apai-
xonar pelo fascínio que o
Cirque exerce, ‘o circo é a
mãe de todas as artes’”, asse-
gura.

(Afonso José de Sousa)

Saída – Desde muito novo
Marcos Casuo aposta na pro-
fissionalização, na melhora
constante e nunca deixou o
otimismo de lado. Questiona-
do por que saiu do Cirque ele
numerou vários motivos como
os cansativos workshops pelo
mundo afora que o ajudaram
a enxergar uma carência gran-
de da arte milenar do entrete-
nimento circense no Brasil.
Quase oito anos fora do país;
a saudade da família, da casa
amigos e principalmente do
país, aliado ao circo brasileiro
que passa por uma fase difícil,
que somados cooperou para
ele decidir sair do Cirque para
construir não só o seu sonho,
mas também dos seus amigos
artistas que vestiram a camisa
do UC.

“Os repórteres de quase
todo mundo me perguntavam
a mesma coisa. Foram 22 pa-
íses onde tive a sorte de cair
em evidência, talvez pela mi-
nha simplicidade nas atuações
do Clown Casuo, essa evidên-
cia me proporcionou muitas
coisas boas. No Brasil acabou
acontecendo à mesma coisa.
Na temporada do Alegria no
Brasil, aproveitei para conhe-
cer e visitar outros circos, e
percebi uma diferença enorme
dos circos internacionais. Amo
o que faço e procuro defender
o circo brasileiro”, argumenta.

Marcos Casuo lamenta que
têm amigos que amam o que
faz, mas não são felizes nas
condições que são tratados e
remunerados no país. No perí-
odo em que passou no Cirque
ele não tinha mais o que criar
ou inventar no show onde tinha
carta branca para desenvolver
os números dos Clowns. Hoje,
de volta, está feliz por somar e

multiplicar seus conhecimentos.
“Sou sim um clown empreen-
dedor, já se passaram quase um
ano e nesse meio tempo cons-
truí a UC que procuro ofere-
cer as mesmas condições que
o Cirque du Soleil me oferecia.
Vida melhor para os artistas,
treinamentos constantes, pes-
quisas para um conhecimento
técnico e artístico”, avalia.

Evolução – No Cirque Mar-
cos Casuo evoluiu, aprendeu a
ser mais tolerante, a oferecer
oportunidade a todos, conse-
guiu tudo que sonhou e agora
escreve mais uma página em
sua vida ao criar a companhia
UC show. “Sou movido por
sonhos que me motivam e me
faz ir sempre enfrente, sou um
eterno sonhador e se um dia
não conseguir enxergar meus
sonhos, prefiro estar morto.
Tudo que fiz foi por que vivi
intensamente meus momentos,
sejam dentro ou fora do palco,
no teatro ou circo, sempre vivi
esses momentos como se fos-
sem meus últimos, talvez essa
minha maneira de sentir ou
pensar me ajudaram a conquis-
tar o que hoje considero o topo
de minha carreira. Ser Artista,
ser o Clown Casuo”, ressalta.

O Cirque foi um convívio im-
portante na vida de Marcos
Casuo e sempre estará presen-
te. “Atingir o topo sem experiên-
cia não é difícil, muito mais com-
plicado é se manter nele, se não
obter conhecimento e prepara-
ção suficiente o tombo é maior
que possa imaginar”, analisou.

O trabalho do maestro da
gargalhada Marcos Casuo
pode ser conhecido visitando
os portais
www.marcoscasuo.com.br e
www.universocasuo.blogspot.com

Marcos Casuo: ritmo estressante e saudades da família
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Londrina comemora 75 anos e destaca força da
comunidade nipo-brasileira no município

ESPECIAL

Para marcar os 75 anos
de Londrina (no Norte
do Paraná), a Prefeitu-

ra programou uma série de
eventos entre agosto e dezem-
bro. A programação de aniver-
sário incluiu atividades cultu-
rais, esportivas, gastronômicas
e técnicas. Uma das atrações
é a segunda edição do “Natal
do Amor”, cuja abertura ofici-
al aconteceu no dia 30 de no-
vembro, na Praça Tomi Naka-
gawa. Lançado no dia 24, no
show room da construtora A.
Yoshii, em cerimônia que con-
tou com a presença do prefei-
to Barbosa Neto, de membros
do Comitê Gestor do Natal e
da Comissão dos 75 anos de
Londrina, além da represen-
tante do Instituto Atsushi e
Kimiko Yoshii de Promoção à
Cidadania, Kimiko Yoshii, Na-
tal do Amor conta com patro-
cínio da Prefeitura Municipal
de Londrina, Instituto de De-
senvolvimento de Londri-
na (Codel), Sercomtel,
Sanepar, CEF e Acil.

Desde o dia 30 de no-
vembro já passaram pela
Praça Tomi Nakagawa –
inaugurada em 2008 em
comemoração ao Cente-
nário da Imigração Japo-
nesa no Brasil com a pre-
sença do príncipe herdeiro
do Japão, Naruhito – atra-
ções como o coral Um
canto em cada canto,
Supercreche Valeria
Veronesi, coral do Colégio
Marista, Escola Megumi,
Cesomar, Escola Municipal
Santos Dumont, Escola
PGD, Instituto Comunicar
e Crescer, Studio Débora
Crusiol e grupos Shekinah,
Sollus e Chorus, entre outros.

Ecologia – A programação se
estende até a próxima quarta-
feira (23) com as apresenta-
ções dos grupos Animatto
(conjunto de cordas) e
Sercomtel (coral), no dia 17;

Escola Municipal Hikoma
Udihara (teatro: “Um Sonho
de Natal: Brinquedos Mági-
cos”), no dia 18; Viação Gar-
cia (coral), no dia 19; Grupo
Acenb Tomo no kai (coral e
dança), no dia 20; Wilmar
Cyrino e Banda (Natal Popu-

lar), no dia 21; Movimento
Pazeando (Abraço da Paz e
Fábrika da Rima) e Corais das
Igrejas Batistas (hinos de Na-
tal), no dia 22; e Associação
Mãos Estendidas (canto e ex-
pressão corporal), no dia 23.

Segundo Kimiko Yoshii, o
objetivo foi envolver toda a po-
pulação de Londrina na orga-
nização do evento. “Para isso,
contamos com o apoio de mais
de 100 colaboradores, entre
empresários e voluntários. Além
disso, o projeto mobilizou cerca
de 40 mil estudantes de esco-
las municipais e particulares que
ajudaram na coleta de garrafas
pets, que foram transformadas
em objetos de decoração”, dis-
se Kimiko, acrescentando que
foram coletadas mais de 100 mil
garrafas.

“Ou seja, além de resgatar
o verdadeiro espírito natalino,
fraterno e solidário, nossa ou-
tra preocupação foi a de des-
pertar uma consciência ecoló-
gica”, explica Kimiko, lem-

brando que a proposta do Co-
mitê Gestor do Natal foi en-
volver as 36 etnias de Londri-
na. “Todas estão colaborando
para esta grande festa, que
está tendo uma aceitação sur-
preendente, com a praça
lotada todos os dias”, conta ela,
afirmando que “estamos na
fase de semear”.

Obrigado por tudo – “A ideia
é levar a oficina para todos os
bairros de Londrina até envol-
ver a cidade com um grande
abraço”, diz Kimiko, revelan-
do que a comunidade nikkei é
uma das mais participativas.
“Utilizamos a estrutura e ex-
periência do Imin 100”, obser-
va Kimiko, lembrando que o
livro “Obrigado por tudo”, com
imagens dos festejos do Cen-
tenário registradas pelas len-
tes do fotógrafo oficial do Imin
100 do Paraná, Cláudio Nona-
ka, foi lançado na semana pas-
sada e “está muito bonito”.

(Aldo Shiguti)

Projeto “Natal do Amor” teve início no dia 30 de novembro na Praça Tomi Nakagawa

DIVULGAÇÃO

Kimiko Yoshii: “Solidariedade”

Londrina completa 75 anos
e neste momento de muitas
comemorações é preciso lem-
brar da importante presença
da comunidade japonesa na
formação econômica, esporti-
va, social e histórica da cida-
de. Como verdadeiros “pés-
vermelhos”, aqui dedicaram
vidas e sonhos, contribuindo
para colocar a cidade em lu-
gar de destaque no Paraná e
no Brasil.

A cultura japonesa está pre-
sente em vários locais como
restaurantes e monumentos.
Praças como a da Imigração
e Nishinomiya. Esta última
presta homenagem à cidade
co-irmã de Londrina no Japão,
e onde estive oficialmente em
setembro. Respeitador da cul-
tura japonesa e valorizando a
participação no futuro da cida-
de, fiz questão de participar da
Missão Econômica da Câma-

Mensagem do prefeito Barbosa Neto

ra de Comércio e Indústria
Brasil-Japão do Paraná para
estreitar as nossas relações.

Uma saudação toda espe-
cial para a comunidade japo-
nesa nestes 75 anos de Lon-
drina.

Barbosa Neto,
Prefeito de Londrina

DIVULGAÇÃO

“Desejo a cada londrinense que a esperança de um
futuro melhor se transforme em realidade e que Londrina,
nos seus 75 anos, continue de braços abertos, acolhendo
seus filhos.

E que os caminhos da nossa cidade percorram sempre
os rumos do progresso, do amor, da paz e da felicidade
para todos os cidadãos”.

Jairo Tamura,
Vereador em Londrina

Vista aérea de Londrina: uma das cidades mais importantes do Sul
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Nova diretoria da Invel chega
com força para compor instituto

Anova diretoria e conse-
lho consultivo do Insti-
tuto Invel de Tecnolo-

gia e Pesquisa (IITP) foi em-
possada no último dia 10, du-
rante solenidade realizada no
restaurante Leopolldina, no
Shopping Daslu, na zona Sul de
São Paulo. O evento contou
com a presença do empresário
e padrinho da Invel, Edson
Arantes do Nascimento, o Rei
Pelé; do deputado federal Wal-
ter Ihoshi (DEM/SP), do presi-
dente do Instituto Paulo Koba-
yashi (IPK), Victor Kobayashi;
além da comunidade científica
e dos membros da diretoria e
do conselho da empresa.

Durante a posse, Pelé – que
posou ao lado do presidente da
entidade, Mário Hirata –e
membros da comunidade cien-
tífica foram homenageados
com uma placa comemorativa,
entre eles a médica Helena
Hideko Seguichi Kaziyama;
Francisco Alberto Madia de
Sousa, da Madia-
mundomarketing; o advogado
Jorge Taba; o editor Luiz
Baggio Neto; o médico Mano-
el Jacobsen Teixeira; e a médi-
ca Conceição Acceturi.

Para Mário Hirata a nova
diretoria é muito importante
porque chega para compor
com força o instituto que tem
como missão, fazer todos os
trabalhos científicos com muita
ética, responsabilidade e hones-
tidade. “Quanto mais pessoas
desse nível compor o nosso ins-
tituto cada vez mais vai melho-
rar as nossas pesquisas”, des-
taca. O presidente informa que
a entidade têm vários projetos,
pesquisas clínicas e trabalhos
em andamento dentro do Hos-
pital das Clínicas de São Paulo,
da Escola Paulista de Medici-
na, e da Universidade Federal
de São Carlos (Ufiscar). “In-
clusive nós vamos começar
uma pesquisa clínica em duas

universidades no Japão e no
Tokyo Metropolitan Hospital.
Portanto em 2010 haverá mui-
tos trabalhos importantes para
desenvolver”, afirma.

Filosofia – Fundada em agos-
to de 2008, o IITP nasceu com

o capital intelectual desenvol-
vido pela Invel, ao longo de dez
anos de pesquisas, em parce-
ria com as principais universi-
dades e centros de pesquisa,
de ciência e tecnologia do Bra-
sil. No dia 22 de outubro de
2009 o instituto foi constituído

oficialmente como associação
sem fins lucrativos, visando à
produção de conhecimentos
científicos, o desenvolvimento
de tecnologias e produtos e a
formação de recursos huma-
nos na área de aplicação de
biomateriais, com o intuito de
proporcionar melhorias na
qualidade de vida.

A empresa tem como visão
ser líder de mercado e de co-
nhecimento sobre o infraverme-
lho longo; reconhecida pelas
pessoas em geral, pelos espe-
cialistas em saúde e pelos for-
madores de opinião, como a
melhor e mais confiável refe-
rência no mundo. Tem como
missão contribuir através de
produtos da exclusiva tecnolo-
gia Invel, para o ganho subs-
tancial e cientificamente com-
provado da qualidade de vida
das pessoas, promovendo a ver-
dadeira melhora da saúda e do
bem estar. O compromisso da
entidade é trabalhar diariamente
em busca das maiores inova-
ções da tecnologia Invel em
produtos que agregam, de ma-
neira verdadeira, a qualidade de
vida para as pessoas. Confira
mais fotos na pág 2

(Afonso José de Sousa)

JORNAL NIPPAK

O padrinho da Invel, Pelé prestigiou o evento e foi o centro das atenções

Mário Hirata, Francisco Alberto Madia de Sousa, Helena Hideko
Seguichi Kaziyama e Jorge Taba (da esquerda para a direita)

HOTEIS

Grupo Chieko Aoki inaugura
terceiro hotel na Argentina

O Grupo Chieko Aoki segue
com seu plano de expansão in-
ternacional. Depois da inaugu-
ração de duas unidades no Chile
em meados deste ano, agora é
a vez da Argentina, que já pos-
sui dois hotéis com a bandeira
(em Buenos Aires e Bariloche)
e recebe mais uma unidade na
capital portenha. A proposta do
Blue Tree Hotels Recoleta
KER é o atendimento huma-
nizado, que já é marca regis-
trada de Chieko Aoki, presiden-
te da rede, combinado com ar-
quitetura elegante e, ao mesmo
tempo, acolhedora.

“Decidimos investir nova-
mente em Buenos Aires em
função dos resultados muito
positivos obtidos com o Blue
Tree Hotels Buenos Aires
Recoleta, em operação na ca-
pital portenha há quase três
anos. Estamos otimistas com
este novo projeto e esperamos
crescer ainda mais no exteri-
or. Além da Argentina e Chile,
há interesse em inaugurar no-
vos empreendimentos no Peru
e em outros países da Améri-
ca Latina”, afirma Chieko.

O Blue Tree Hotels Reco-
leta KER vai replicar uma es-
tratégia que já traz ótimos re-
sultados nos hotéis do exterior
da rede: o toque brasileiro na
gastronomia e no atendimen-
to. No café da manhã servido
no restaurante Citrino, por
exemplo, pãezinhos de queijo
são servidos ao lado dos tradi-
cionais alfajores. Outro deta-
lhe é o som ambiente, compos-
to por um repertório de músi-
cas brasileiras. Além disso,
com o objetivo de passar a sen-
sação de home feeling ao hós-
pede, todos os 91 apartamen-
tos possuem aparelhos de som
e DVD, ótimo para quem de-
seja relaxar durante a estada.

A região onde o Blue Tree
Hotels Recoleta KER está lo-
calizado é ótima para quem

procura os mais diversos pro-
gramas: centro gastronômico
com charmosos cafés e res-
taurantes, além de parques e
importantes monumentos.

Facilidades – A equipe do
Blue Tree Hotels Recoleta
KER foi treinada para estar
sempre à disposição do hóspe-
de, fornecendo informações e
dicas sobre o leque de atrações
da cidade.

Viajantes a trabalho encon-
tram muitas facilidades no ho-
tel, já que os importantes cen-
tros comerciais de Buenos
Aires estão próximos à unida-
de.  Além disso, o hóspede tam-
bém conta com internet
wireless, business center, sala
de convenções para 200 pes-
soas, entre outros.

Entre serviços de spa, es-
tão: sauna seca ou a vapor, pis-
cina climatizada, solarium,
fitness center, ducha escoce-
sa e terapia facial e corporal.

BLUE TREE HOTELS RECOLETA KER
(AVENIDA MARCELO T DE ALVEAR,
1368/ C1058AAV – BUENOS AIRES,
ARGENTINA)
CONTATO: TEL: +54 11 5277-4600
FAX: +54 11 5277-1490
CATEGORIA DOS APARTAMENTOS:
TARIFAS PROMOCIONAIS: A PARTIR DE

U$ 80,00 + TAXAS, COM CAFÉ DA

MANHÃ INCLUSO.
CENTRAL DE RESERVAS:
SÃO PAULO – (11) 3018-1848
DEMAIS LOCALIDADES – 0800 15 0500
RESERVAS@GRUPOCHIEKOAOKI.COM.BR

DIVULGAÇÃO

Proposta do Blue Tree Recoleta é humanizar atendimento

Arquitetura é elegante

A Honda aproveitou o Sa-
lão de Los Angeles (EUA),
encerrado no último dia 13,
para apresentar mais uma ino-
vação tecnológica. Trata-se do
novo carro-conceito P-NUT
(Personal Neo Urban
Transport), que significa em
português “novo transporte
urbano pessoal”.

Seguindo o conceito “cupê
ultracompacto”, o P-NUT rece-
be um design futurista e um
amplo habitáculo, lembrando até
um sedan médio. Com 3,40 me-
tros de comprimento e 1,75 me-
tros de largura, o veículo conta
com espaço para três pessoas,
além de ser cercado por vidros
em formas angulares.

Na cabine, o motorista fica
no centro do veículo e os ou-
tros dois ocupantes em bancos
isolados na parte traseira.
Além disso, o porta-malas pode

VEÍCULOS

Honda apresenta carro-conceito P-NUT no
Salão de Los Angeles

ser ampliado com o rebatimen-
to de um ou dois bancos.

O compartimento do motor
do veículo fica localizado na
parte traseira e foi projetado
para acomodar uma ampla
variedade de tecnologias.

É possível incluir um motor
de combustão convencional,
ou um propulsor híbrido ou ape-
nas utilizar uma bateria elétri-
ca. Recebe ainda uma peque-
na câmera na traseira, que re-
produz as imagens no retrovi-
sor e auxilia no momento de
estacionar.

O carro-conceito P-NUT é
fruto de várias pesquisas da
Honda R&D America, situa-
da em Pasadena, Califórnia
(EUA). A empresa começou
as suas operações em 1975 e
se destaca por investir cons-
tantemente em veículos tecno-
lógicos e com design inovador,
como o Honda Pilot, Element,
Civic Si Coupe

O P-NUT tem um desenho futurista e um amplo habitáculo

DIVULGAÇÃO

Na cabine, motorista fica no centro do veículo

CURSO DE CAPACITAÇÃO

Honda requalifica 670 instrutores de moto
escolas no segundo semestre

Com o objetivo de
requalificar os profissionais
responsáveis pela formação
de novos motociclistas, a
Honda treinou 670 instruto-
res de moto escolas através
de unidades volantes dos
CETHs (Centro Educacional
de Trânsito Honda) de Indai-
atuba e Recife. Os cursos
aconteceram no decorrer do
segundo semestre de 2009 e
foram ministrados aos profis-
sionais dos estados do Para-
ná, Santa Catarina, Bahia e
Rio Grande do Norte.

O curso é específico para
o segmento de formação de
condutores, com 16 horas de
duração, e dividido em uma
parte teórica e outra prática.
Durante a aula teórica são
abordados temas como ca-
racterísticas e comandos da
motocicleta; inspeção pre-
ventiva; equipamentos de
proteção; postura básica;
técnicas em curvas; técnicas
de frenagem; posicionamen-
to da motocicleta; visibilida-

Curso é específico para o segmento de formação de condutores

DIVULGAÇÃO

de; estratégias de condução
e pilotagem no trânsito.

Já na aula prática, os par-
ticipantes aprendem técnicas
de como ensinar os pilotos
iniciantes. Na ocasião, os ins-
trutores são orientados sobre
a melhor forma de explicar o
funcionamento da motocicle-
ta, os comandos básicos, en-
tre eles, como sair com o ve-
ículo, como pará-lo, como

mudar de marcha e exercíci-
os de equilíbrio.

Além das instruções do
módulo de pilotagem são
acrescidas orientações dire-
cionadas à atividade de ins-
trutor. Na ocasião, é enfati-
zada a necessidade de se ter
a postura de instrutor, ou seja,
ser um exemplo para todos,
jamais cometer infrações de
trânsito ou deixar de utilizar
os equipamentos de seguran-
ça necessários para a condu-
ção da motocicleta.

Esses treinamentos são a
retomada de um projeto que
esteve em prática durante
alguns anos. Para 2010, já
estão sendo programados
cursos voltados aos instruto-
res de CFCs (Centro de For-
mação de Condutores) de
outros estados do Rio Gran-
de do Sul, Minas Gerais e
São Paulo.
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Destaque registrense, nikkei tem
patrocínio da Pelé Company

TROFÉU DESTAQUE

O mestre de karatê Norio
Haritami faleceu no último dia
11, em Brasília, aos 64 anos,
vítima de infarto. O prefeito de
Londrina (PR), Barbosa Neto,
onde Haritami viveu muitos
anos e fundou a Associação
Londrinense de Nihon Karate
Kyokai, decretou luto oficial de
três dias. Haritami é conside-
rado o introdutor do karatê no
Paraná. No ano passado, re-
cebeu o título de Cidadão Ho-
norário de Londrina da Câma-
ra de Vereadores. Há cinco
anos, vivia em Brasília, onde
havia se tornado monge no
Centro Budista de Brasília.

O prefeito Barbosa Neto se
solidarizou com a família da

Haritami e disse que foi um
símbolo para milhares de pes-
soas que passaram pela aca-
demia de karatê. “Ele foi um
verdadeiro mestre porque não
ensinava somente o esporte,
mas valores para a vida. Ele
forjava o caráter das pesso-
as”, afirmou o prefeito. Bar-
bosa destacou também o fato
de Norio Haritami levar sem-
pre o nome de Londrina por
onde passou.

O mestre era viúvo, pai de
dois filhos, Magno Takeshi
Haritani e Alex Ossamu
Haritani. O corpo de Norio
Haritani  foi sepultado no ce-
mitério João XXIII, em Lon-
drina.

FALECIMENTO

Mestre de karatê, Norio
Haritami morre aos 64 anos

Acerimônia de entrega
do Troféu Destaque
Esportivo Registrense

2009 ocorreu dia 30 de novem-
bro, no salão do Registro Base
Ball Club, como parte das co-
memorações dos 65 anos de
emancipação de Registro.
Duas nikkeis estiveram entre
os oito homenageados: Tatia-
na Shiratsu, da natação, e
Karina Uchida, do judô. Na
cerimônia estiveram presentes
a prefeitura de Registro,
Sandra Kennedy, e o presiden-
te da Câmara Municipal, Dito
Castro, além de vereadores e
outras autoridades.

Tatiana Shiratsu, de 14
anos, que cursa o último ano
do ensino fundamental na es-
cola Andersen Objetivo, trei-
na na piscina da Adere (As-
sociação Desportiva Regis-
trense) de segunda a sexta,
pelo menos três horas por
dias. Às vésperas de compe-
tições, treina também aos sá-
bados. Em março, firmou con-
trato de patrocínio com a
Empresa Pelé Company, de
propriedade do ex-jogador
Edson Arantes do Nascimen-
to, o “Rei Pelé”.

A Adere tem convênio com
a Faculdade Santa Cecília, de

Tatiana com o seu patrocinador,, o “Rei Pelé”
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Santos, e forma a equipe de
natação Adere/Unisanta, da
qual a nikkei é uma das desta-
ques.

Neste ano, Tatiana partici-
pou dos 9 campeonatos, entre
eles o Campeonato Paulista,
Torneio Brasileiro da Região

Sudeste de Natação, Torneio
Regional – Santos, e conquis-
tou 9 medalhas de ouro, 7 me-
dalhas de prata e 6 medalhas
de bronze. Sua especialidade
são os 50 e 100 metros livre,
mas teve excelente resultado
com nado costas.

 Sua performance, no en-
tanto, merece elogios também
for a da água. Aluna dedica-
da, é  extremamente respon-
sável com seus afazeres esco-
lares, e sempre demonstra ca-
rinho com todos, em especial
com os avós e tios.

Os pais, Edson e Renata
Shiratsu, não escondem o or-
gulho que sentem da filha. “Ao
recebermos o troféu de atleta
destaque em seu lugar, pois ela
estava viajando com a turma
da classe, sentimos uma feli-
cidade e um orgulho imensos,
uma sensação de que estamos
seguindo o caminho certo na
sua educação e formação
como pessoa, oferecendo con-
dições para que ela prossiga
nesse caminho e continue sen-
do motivo de alegria e orgulho
para nossa família. E que sir-
va de exemplo para outros jo-
vens da nossa região”, afir-
mam os pais, que agradecem
a todos que votaram nela e,
principalmente, ao seu profes-
sor e técnico Antonio José dos
Santos, “pois sem sua experi-
ência profissional, dedicação e
exemplo de determinação, tal-
vez a Tatiana não fosse a atle-
ta que é hoje.”
(Kuniei Kaneko, de Registro)

JUDÔ

Brasil encerra temporada com três medalhas no Grand Slam de
Tóquio; competição reuniu cerca de 400 atletas de 44 países

Numa das mais tradicionais
competições do judô mundial,
o Grand Slam de Tóquio (anti-
ga Copa Jigoro Kano), o Bra-
sil subiu ao pódio três vezes.
Leandro Guilheiro (81kg), Sa-
rah Menezes (48kg) e Erika Mi-
randa (52kg) encerraram com
bronze a temporada 2009, num
evento que contou com 396
atletas de 44 países. Walter San-
tos (+100kg) ficou em quinto.

Além dos quatro, outros
sete atletas brasileiros con-
quistaram vagas para partici-
par do IJF Masters na Coréia,
em 16-17 de janeiro. A com-
petição reunirá os 16 judocas
mais bem colocados do ranking
mundial. Têm vaga para o tor-
neio dos melhores do mundo

Leandro Guilheiro (3º, a partir da esquerda) foi bronze no Japão
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Correa (100kg), Leonardo Lei-
te (100kg), Daniel Hernandes
(+100kg) e Walter Santos
(+100kg). A CBJ tem até dia
4 de janeiro para confirmar a
presença de seus representan-
tes na Coréia.

Para o coordenador técni-
co internacional da Confede-
ração Brasileira de Judô, Ney
Wilson, as 12 medalhas em
Grand Slam (um ouro, três pra-
tas, oito bronzes) no ano e as
11 vagas para o Masters na
Coréia são um resumo da qua-
lidade do judô brasileiro. Em
Tóquio, o Brasil foi o terceiro
país em número de medalhas
(atrás do Japão com incríveis
29 pódios e da Coréia com cin-
co).

Sarah Menezes (48kg), Erika
Miranda (52kg), Rafaela Silva
(57kg), Leandro Cunha (66kg),

Leandro Guilheiro (73kg),
Hugo Pessanha (90kg), Tiago
Camilo (90kg), Luciano

BEISEBOL

Rio Nikkei conquista o
bicampeonato estadual

MASSAHUMI SUDO

Equipe da Rio Nikkei Cats conquistou o título de forma invicta

A Rio Nikkei Cats sagrou-
se, de forma invicta, bicampeã
do 5º Campeonato Estaduald
e Beisebol. Organizada pela
Federação Carioca de Beise-
bol e Softbol, a final foi reali-
zada no dia 6 de dezembro, no
campo de Itaguaí Bunka Club,
em 6 de dezembro. Participa-
ram as equipes da Rio Nikkei
Cats (campeã), Latinos (vice),
Liga Serrana (formada por jo-
gadores de  Nova.Friburgo/
Papucaia/Tinguá/Funchal/
Itaguaí)  e Cs Rookies.

Fizeram parte da campa-
nha vitoriosa da Rio Nikkei
Cats os jogadores: Claudio

Yugue (capitão/técnico), Hisa-
shi Ishikiriyama, Ivo Tatibana,
Manabu Imai, Marcelo
Kikuchi, Massahumi Sudo,
Maurino Loureiro, Oswaldo
Takaki, Tadafumi Nakauchi,
Takashi, Aramaki, Walter Yo-
shida, Yoji Ota e Yudi Mori

Campanha da
Rio Nikkei Cats:

Nikkei 13 x 2 Latinos
Nikkei 19 x 2 Cs Rookies

Nikkei 16 x 7 Cariocas
Nikkei 21 x 18 Liga Serrana

Final:
Nikkei 6 x 5 Latinos

JOVENS

Depois do SeinenGol 2009, vem aí o SeinenVôlei
A Comissão de Jovens do

Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social) realiza neste
fim de semana (19 e 20), a
partir das 9 horas, no Sesc
Pompéia, em São Paulo, o
SeinenVôlei, que contará com
8 equipes masculina e 8 femi-
ninas. O evento, assim como
o SeinenGol – realizado nos
dias 12 e 13 deste mês, no
mesmo Sesc Pompéia – , tam-
bém promove ao final do tor-
neio uma disputa entre o time
campeão e o time escolhido
pelos atletas e comissão orga-
nizadora, premiando ainda o
jogador “destaque” de cada
categoria.

O objetivo do SeinenGol
SeinenVolei 2009 é promover
a integração entre os jovens
atletas da comunidade nipo-
brasileira.

É a terceira vez que uma
unidade do Sesc sedia o even-
to. Em sua sexta edição, o
SeinenGol contou com a parti-
cipação de 18 times masculi-
nos e 6 femininos de futsal. O
torneio teve apoio e patrocínio
da SuperCom Esportes, Ctrl P,
Biscoitos Frânsili, OdontoLi,
Art & Design, deputado fede-
ral Walter Ihoshi (DEM-SP),

deputado federal William Woo
(PPS-SP) e principalmente, de
todo preparativo da equipe do
Sesc.

O torneio premiou o cam-
peão da categoria masculina,
que foi a equipe LiceUnesp
seguida da equipe vice São
Cristóvão e da equipe Aeco B.
No futsal feminino, as atletas
do Imirim foram as campeãs,
sendo vice a equipe São Judas
e 3º colocada a equipe
Holiness.

Como diferencial esse
evento organiza ao final do tor-
neio, um jogo entre o time cam-
peão e uma equipe formado
por atletas escolhidos pelas
equipes participantes e pela
comissão organizadora. Além
disso, o torneio também pre-
miou o goleiro menos “vaza-
do” e o melhor artilheiro, da
categoria masculina e femini-
na.

SEINENVÔLEI
QUANDO: DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO

(SÁBADO E DOMINGO, A PARTIR DAS 9H

ONDE: SESC POMPÉIA (RUA CLÉLIA, 93,
POMPÉIA - SÃO PAULO – SP)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELOS TELEFONES:
11/3208-1755 (BUNKYO)
3871-7700 (SESC)

Objetivo do SeinenGol e SeinenVôlei é promover integração

Evento contou com a participação de 18 equipes no Sesc Pompeia
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TÊNIS DE MESA

Latinos ficam com as últimas
colocações no Mundial Juvenil

A falta de tradição e popu-
laridade do tênis de mesa no
continente é comprovada pe-
los resultados do Campeonato
Mundial Juvenil que disputado
de 9 a 16 de dezembro na ci-
dade de Cartagena, na Colôm-
bia.

 Apó seletivas regionais dos
continentes e usando o ranking
mundial, 16 países são classi-
ficados regionalmente, sendo
que cada área pode colocar até
2 países, mais o país sede, por
isso a Colômbia, que participou
deste evento, acabou ficou
com a última colocação em
ambas as categorias, feminino
e masculino.

O Brasil foi o melhor dos

Latinos ficando na frente do
Chile e Colômbia e perdendo
por 3 a 2 dos EUA, pela 13º
colocação.

Já a equipe brasileira femi-
nina nem se classificou para o
Mundial, perdendo sua vaga
para o Chile e Peru, que fica-
ram com 13ª e 15ª colocações,
respectivamente.

Confiram o resultado final:
Campeão: China, Vice: Ale-
manha, 3º) Japão, 4º) Coréia,
5º), França, 6º) Chinai Taipei,
7º) Suécia, 8º) Polônia, 9º) Por-
tugal, 10º) Inglaterra, 11º) Egi-
to, 12º) Austrália, 13º) Estados
Unidos, 14º) Brasil, 15º) Chile,
16º) Colômbia

Equipe masculina foi a melhor entre os latinos na Colômbia

MARCOS YAMADA
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KARAOKÊ

Associação Nipo-Brasileira da Amazônia Ocidental
realiza eliminatória para o Brasileirão de 2010

ODepartamento Cultural
da Associação Nipo-
Brasileira da Amazo-

nas Ocidental realizou no dia
28 de novembro o 3º Concur-
so de Canção Japonesa. O
evento serviu também para que
a entidade se filiasse à Abrac
(Associação Brasileira de
Canção), o que tornou possí-
vel a participação de seis can-
tores já no próximo evento a
ser realizado em Curitiba (PR),
em 2010, quando será realiza-
do o 25º Brasileirão.

A comitiva de São Paulo,
composta pela presidente da
Abrac, Akemi Nishimori, os
vices Paulo Kubo e Eiso Has-
sunuma, a assessora de im-
prensa, Mary Hassunuma, e o
professor Ysao Okada (repre-
sentando a Javac), foi recep-
cionada pelo vice-cônsul japo-
nês de Manaus, Hiroaki
Aizawa e demais diretores da
Nippaku.

SUNAO FUZITA

Evento classificou seis cantores da Associação Nipo-Brasileira da Amazônia Ocidental para o Brasileirão

Na categoria Especial fo-
ram classificados: Agelaisa
Toyota, Edson Tonaki, Hiro-
mi Fuzita e Takahiro
Komorita. Na categoria A:

Confraternização durante o almoço da recepção. E/D: Mary
Hassumuna, Eiso Hassunuma, Hiroaki Aizawa, Ysao Okada, Akemi
Nishimori, Sunao Fuzita, Sandra Sayo (secretária do Consulado),
Osmar Kazuo Kabashima (diretor cultural na Nipo), Paulo Kubo,
Glória Kubo e Elisabete Fusita.

Yocshio Sato, Mika Nazawa,
Lie Nishikido, Sidney Hiraya-
ma e Allan Nywner. (colabo-
rou Sunao Fujita, de Ma-
naus).

Baseados em
exaustiva pesquisa
em documentos do
acervo do Deops/
SP, os jovens pes-
quisadores que as-
sinam estes artigos
reconstituíram a
trajetória política de
centenas de grupos
anônimos: operári-
os, judeus, negros,
mulheres, comunis-
tas, fascistas, japo-
neses, alemães,
lituanos, entre ou-
tros tantos segmen-
tos sociais persegui-
dos por “pensarem
diferente” e por so-
nharem com um
mundo melhor.

A obra mostra,
por exemplo, como
a cidade de São
Paulo foi palco das grandes
ideias e centro de resistência
ao nazismo e ao fascismo.
Apesar disso, existia uma rede
de nazistas na cidade com a
missão de vigiar e reportar

ações diversas para o eixo.  Os
militantes anarquistas que fun-
daram a 1ª grande livraria na
cidade de Santos, os jornais, os
panfletos, cartazes, os movi-
mentos comunistas e sionistas,

LITERATURA

“São Paulo metrópole das utopias” revela histórias de
repressão e resistência na cidade de São Paulo

REPRODUÇÃO

Livro reconstitui trajetória política de japoneses

TV

Viva Pitágoras está de volta à TV Cultura
Produzida pela rede japo-

nesa NHK, a série é cult en-
tre os jovens e tem o compro-
misso de enriquecer a forma
de raciocínio. A estrutura do
programa, que vai ao ar de
segunda a sexta, sempre às
9h15, é cheia de perguntas e
discussões sobre ações sim-
ples do cotidiano. “Viva
Pitágoras” tem ensinamentos
divertidos de dois pinguins, Pita
e Góras, Senhor Enciclopédia,
TV João e outros. O progra-
ma marca por ter quadros pró-
prios, como ginástica da má-
quina e chave do dia, por
exemplo.

A intenção do programa é
ensinar com métodos lúdicos,
brincadeiras, jogos, dinâmicas e
diálogos educativos entre os

A ideia do programa é ensinar com métodos lúdicos
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participantes. “Viva Pitágoras”
cria, com objetos do uso no dia-
a-dia, um tipo de ação e reação
- como a bola que cai na co-
lher, levanta o botão com o cabo

e, assim, liga a luz. Essa ação
se passa em todos os interva-
los do programa, levando vári-
as crianças a imitar e repetir a
frase que dá nome à atração.

SÃO PAULO METRÓPOLE DAS
UTOPIAS - HISTÓRIAS DE
REPRESSÃO E RESISTÊNCIA
NO ARQUIVO DEOPS
AUTORES: VÁRIOS

ORGANIZAÇÃO: MARIA LUIZA TUCCI

CARNEIRO - UNIVERSIDADE DE SÃO

PAULO

PÁGINAS: 512
PREÇO: 49,00
EDITORA: LAZULI / COMPANHIA

EDITORA NACIONAL

tudo isso é retratado no livro
São Paulo metrópole das uto-
pias (Companhia Editora Na-
cional / Lazuli Editora).

O livro apresenta também
material iconográfico com fi-
chas de suspeitos tidos como
subversivos, imigrantes suspei-
tos de pertencer a movimen-
tos revolucionários, fichas po-
liciais, propostas de admissão
de organizações, jornais prole-
tários, manifestos, jornais es-
trangeiros e charges e fotos
que retratam a força da resis-
tência aos carrascos e perse-
guidores de utopias.

Esta obra mostra que São
Paulo foi um multiplicador de
vozes dissidentes que, em vá-
rios idiomas, romperam os si-
lêncios impostos pelo poder. A
partir de 1995, com a abertura
dos arquivos diplomáticos e
policiais, os tabus começam a
ser quebrados, e a publicação
deste material pode ser consi-
derada como uma experiência
positiva de uma sociedade de-
mocrática que procura conhe-
cer o seu passado.


