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Plantio de mil mudas de árvores marca
início da 12ª edição do Festival do Japão

O engenheiro Rogério
Tatsuzaki responsável
pela construção de 14 so-
brados construídos em
2006 no Campo Limpo,
Zona Sul de São Paulo,
revelou que pretende re-
parar as rachaduras e pro-
blemas de vazamento que
afetam os imóveis há cer-
ca de dois anos. Em vir-
tude de várias denúncias
dos proprietários (que
continuam morando no
local), levaram técnicos
da Subprefeitura de Cam-
po Limpo a vistoriar e in-
terditar as residências no
dia 26 de junho após con-
cluírem que os 50 mora-
dores correm riscos por
conta da quantidade de
rachaduras e vazamentos
nas estruturas.

Campo Limpo:
engenheiro nikkei
fala ao Nippak
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A 41ª Festa da Cerejeira em
Flor promete se transformar
em um atrativo a mais para os
visitantes de Campos do
Jordão nos três primeiros fins
de semana de agosto no Re-
canto de Repouso Sakura
Home. O evento que é uma
realização da Beneficência

Enkyo realiza 41ª edição da
Festa da Cerejeira em Flor
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DIVULGAÇÃO

Nipo-Brasileira de São Pau-
lo e do Clube Cultural e Re-
creativo será comemorado
pela comunidade nipo-brasi-
leira daquela região serrana
distante cerca de 180 km de
São Paulo. A abertura acon-
tecerá no dia 2 de agosto às
11 horas.

LUCI JUDICE YIZIMA

Resgatar todas as experiên-
cias e contribuições dos japo-
neses e descendentes no Bra-
sil obtidas ao longo dos 100
anos da Imigração Japonesa
no Brasil é o objetivo do livro
“Os agricultores nikkeis e a
contribuição para a história da
agricultura moderna brasilei-
ra” (título provisório). O livro
que está sendo elaborado pela
Comissão Editorial “História
dos Cem Anos” da Associa-
ção para a Comemoração do
Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil, tem previ-
são de lançamento para até
2012. O anúncio da publica-
ção aconteceu no dia 3 de
julho durante entrevista cole-
tiva na sede da Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social
(Bunkyo).

Associação
planeja lançar livro
sobre os 100 anos
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A Prefeitura do Município de
Toledo (PR) inaugurou, no
último dia 4, a Praça do Ja-
pão em comemoração à pas-
sagem dos 100 anos da Imi-
gração Japonesa no Brasil. O
espaço está localizado no
Parque Ecológico Diva Pain
Barth e conta com uma cas-

Praça do Japão homenageia
comunidade nikkei de Toledo (PR)
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cata, fonte com peixes, cami-
nhos de pedra, ponte de ma-
deira e uma réplica de um
castelo japonês. Foram in-
vestidos R$ 30 mil e a Ceato
(Associação Cultural e Es-
portiva de Toledo) deverá
auxiliar na conservação da
Praça.

Embalado pelo tema deste ano
do 12º Festival do Japão,
“Meio Ambiente, aprendendo
a preservar”, o Kenren (Fe-
deração das Associações de
Províncias do Japão no Bra-
sil), – entidade responsável
pela organização do evento –
deu sua cota de contribuição
para a preservação da natu-
reza. A convite da Associação
Oisca Brasil e a Associação
Brasileira de Imigrantes Japo-

neses, a entidade responsável
pela realização do Festival do
Japão – que acontece de hoje
a domingo (17, 18 e 19) no
Centro de Exposições Imi-
grantes (Zona Sul de São
Paulo) – antecipou uma de
suas ações programadas para
o evento e plantou, nesta ter-
ça-feira (14), mil mudas ár-
vores no Parque Ecológico do
Tietê (Zona Leste de São
Paulo).
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Considerado um dos mais
bem sucedidos imigrantes ja-
poneses da região metropoli-
tana de Campinas (SP),
Tomekiti Goto completou, no
dia 14 de julho, 101 anos de
idade sempre com perspecti-
vas de vencer no país que o
acolheu., justamente quando

Em Campinas, Tomekiti
Goto comemora 101 anos

––––––––––——–––––––––——–––––––––—–| pág 07

CELIA  KATAOKA

se comemora 101 anos da
imigração japonesa no Brasil
e 235 anos da cidade de Cam-
pinas. Nascido em Himeji,
província de Hyogo (Japão),
Tomekiti vivia com sua mãe e
dedicou-se aos estudos in-
cansavelmente pois ficou ór-
fão de pai aos 11 anos.
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NAGUISA – A Associação Naguisa realizou,
no dia 19 de junho, em sua sede (zona sul de
São Paulo), o seu já tradicional Torneio Interno
de Majan, organizado por Neusa Eiko Torii e
Yukio Ukon, que reuniu 20 praticantes. A ven-
cedora desse torneio foi Lúcia Ikawa que tam-
bém é diretora de Karaokê da Naguisa. O Tor-
neio Interno de Majan da Naguisa é uma espé-
cie de torneio preparatório do Torneio Aberto
que será reali-zado no mês de Setembro, con-
tando com participantes externos.
Classificação Geral – Campeã: Lúcia Ikawa
/ Vice-Campeã: Ivone / 3º lugar: Diva Taka-
tsuka / 4º lugar: Yoshimura / BB: Marina
Katsuki / Yakuman: Furukawa

Os participantes do torneio e a diretoria da
Naguisa.

Um flagrante do torneio, com os jogadores
concentrados na partida.

(esq/dir): Eiji Dena (presidente), Norio Miyahara
(v.presidente), Neusa Torii (organiz.), Diva
Takatsuka (3º lugar) e Yukio Ukon (organiz.)

FESTA DA CEREJEIRA DE SUZANO –
O deputado federal William Woo (PSDB-SP)
prestigiou a 14ª Festa da Cerejeira da Associa-
ção Cultural Suzanense, que movimentou Su-
zano nos dias 10, 11 e 12. A festa contou com
barracas com comidas típicas do Japão, apre-
sentações culturais, exposições oficinas, etc.
Com muita diversão para toda família. Na foto,
o deputado William Woo; o presidente da Aces,
Minoru Harada; o diretor da Bifum, Hélio; o
diretor do Colégio Lumbini, Rodrigo Ashiuchi e
o diretor da Bifum, André

DOAÇÃO –  O deputado federal William Woo
(PSDB-SP) entregou, no último dia 9, oito  ca-
deiras de rodas as quatro entidades assistenci-
ais da comunidade nipo-brasileira (Yassuragui
Home, Kibô-no-Iê, Ikoi-no-Sono e Kodomo-no-
Sono). A entrega foi feita na sede do Kodomo-
no-Sono aos seus respectivos representantes.
William Woo foi representado pelo seu chefe
de Gabinete, Roberto Sekiya. As cadeiras veem
de uma grande doação Internacional da
Foundation Taipei e comunidade Taiwanesa do
Brasil onde o deputado foi o escolhido para fa-
zer as indicações a todo Brasil.

TANABATA MATSURI – O bairro da Liberdade foi palco no último fim de semana (dias 11 e
12) da realização da 31ª edição do tradicional Tanabata Matsuri – Festival das Estrelas. Apesar
da chuva que prejudicou literalmente as atrações do evento, várias autoridades estiveram pre-
sentes como o senador Romeu Tuma (PTB/SP); o cônsul, Takeshi Goto; deputados federais
Walter Ihoshi (DEM/SP) e William Woo (PSDB/SP); vereador Ushitaro Kamia (DEM); Shigueo
Horita (representando o deputado estadual Hélio Nishimoto/PSDB); o presidente da Associação
Cultural e Assistencial da Liberdade (Acal), Hirofumi Ikesaki; presidente da Sociedade Brasilei-
ra de Cultura Japonesa e de Assistência Social (Bunkyo), Kihatiro Kita; presidente da Associa-
ção Miyagi Kenjinkai do Brasil, Koichi Nakazawa; e o presidente da Federação das Associa-
ções de Províncias do Japão no Brasil (Kenren), Akeo Yogui. O Tanabata Matsuri foi promovido
pela Acal e co-realizado pela entidade Miyagi Kenjinkai.

TANABATA DE SANTO ANDRÉ – A Sociedade Cultural ABC, com apoio da Prefeitura de
Municipal de André, realizou no último dia 12, na Vila Assunção, a quinta edição do Tanabata
Matsuri. O evento, que integra o calendário oficial de atividades do município, contou com diver-
sas atrações.

 A artista Mitsuko Iwashita, de 88 anos, e um flagrante do público em Santo André

ITAPETI – Foi realizado no dia 11 de julho a
24ª edição do tradicional Festa do Sukiyaki e
Quentão da Associação Cultural Agrícola
Itapeti.

CASAMENTO – Claudio Ikemori e Maristela de Oliveira contraíram matrimônio no dia 11 de
julho em cerimônia religiosa realizada na Paróquia de São Pedro Apóstolo, na Vila Oratório, em
São Paulo. Após a cerimônia, os convidados foram recpecionados no Buffet Paula, na Mooca.
De uma filha de sumotoris, Cláudio é o único brasileiro a conquistar uma medalha de ouro em um
Campeonato Mundial.
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COMUNIDADE

Plantio de mil mudas de árvores no Parque
Ecológico Tietê dá início ao 12º Festival do Japão

A assinatura de um convê-
nio no dia 13 de julho na Se-
cretaria de Estado da Cultura
beneficiou a Federação das
Associações de Províncias do
Japão no Brasil (Kenren), com
uma verba de R$ 50 mil. Os
recursos vão ajudar a entida-
de nikkei a organizar a 12ª edi-
ção do Festival do Japão que
acontece entre os dias 17 e
19 de julho no Centro de Ex-
posições Imigrantes. O auxí-
lio foi disponibilizado por meio
da liberação de emenda par-
lamentar solicitada e interme-
diada pelo deputado estadual
Hélio Nishimoto (PSDB/SP).

Na ocasião o convênio foi
assinado pelo presidente do
Kenren, Akeo Yogui e pelo
assessor parlamentar da Se-
cretaria da Cultura, João Ma-
noel da Costa Neto. O convê-
nio entre a Secretaria da Cul-
tura e o Kenren consiste em
uma ajuda financeira do gover-
no do Estado atendendo um
projeto formalizado pelo Pre-
sidente da Comissão Organi-
zadora do Festival do Japão,
Keiji Kato. A liberação da ver-
ba que equivale a uma das co-
tas disponibilizadas pelo depu-
tado exigiu cerca de 30 dias
para a conclusão do trâmite e
confirmação do convênio.

Para o chefe de gabinete,
Hamilton Freitas, que repre-
sentou Hélio Nishimoto, que
não pôde comparecer ao even-
to, o convênio representa a par-
ticipação do parlamentar junto
a comunidade nipo-brasileira,
uma vez que é o único deputa-
do estadual nikkei na Assem-
bléia Legislativa (AL). “O con-
vênio é uma das maneiras dele
participar e estar envolvido
com a comunidade. E é atra-
vés de vários tipos de ajuda,
de ações, de acompanhamen-
tos nas secretarias, projetos de
lei e com emendas parlamen-
tares que são revertidas em
verbas para aplicar em proje-
tos, como o designado para o
Festival do Japão”, destaca.

Hamilton Freitas afirma que
logo após a assinatura do con-

Emenda parlamentar de  Hélio Nishimoto
libera verbas para o 12º Festival do Japão

vênio a verba estará disponível
para ser utilizada pelo Kenren,
e depois do uso haverá também
a pós prestação de contas. “O
assunto é uma coisa séria, não
é simplesmente entregá-la, ha-
verá também a pós prestação
para mostrar onde os recursos
foram aplicados. Uma vez fei-
to isso o Kenren estará apto a
receber novas emendas parla-
mentares”, explica.

Em boa hora – Na visão de
Akeo Yogui a ajuda tem im-
portância fundamental para o
Kenren organizar o Festival,
principalmente procedente de
uma emenda parlamentar. “A
verba chega para ajudar ain-
da mais este ano que por di-
versas dificuldades econômi-
cas das empresas, todos os
patrocinadores por melhor boa
vontade que tenham, estão
sentindo os reflexos da crise
econômica. As ajudas dos ór-
gãos públicos reconhecem a
importância do evento; a di-
vulgação da cultura japonesa
e o trabalho que o Kenren vem
fazendo ao longo do tempo”,
ressalta.

De acordo com João Ma-
noel da Costa Neto o convê-
nio teve três etapas: a verifi-
cação técnica da proposta de
plano de trabalho realizada

pelo Kenren que foi conside-
rada tecnicamente aprovada;
a segunda é a parte financei-
ra que por se tratar de recur-
so público têm algumas impli-
cações como a reserva do re-
curso para o processo ser en-
caminhado para o departa-
mento jurídico; e superado a
fase financeira o departamen-
to aprovou a proposta de ce-
lebração do convênio feita
pelo Kenren. “Após a assina-
tura o convênio segue para
publicação e em seguida en-
caminhado para pagamento
do valor. Depois do final do
evento o Kenren prestará con-
tas para ser analisado e pos-
teriormente o processo ficará
arquivado e a disposição dos
órgãos de fiscalização do go-
verno”, esclarece.

(Afonso José de Sousa)

DIVULGAÇÃO

Keiji Kato, Helio Nishimoto e Akeo Yogui (da esquerda para a dir)

Michiko Tamashiro, da Associação Aomori Kenjin do Brasil

Os que os olhos não
veem, o pulmão agra-
dece. Embalado pelo

tema “Meio Ambiente, apren-
dendo a preservar”, o Kenren
(Federação das Associações
de Províncias do Japão no
Brasil), deu sua cota de con-
tribuição para a ajudar a pre-
servar a natureza. A convite
da Associação Oisca Brasil e
a Associação Brasileira de
Imigrantes Japoneses, a enti-
dade responsável pela realiza-
ção do Festival do Japão – que
acontece de hoje a domingo
(17, 18 e 19) no Centro de Ex-
posições Imigrantes (Zona Sul
de São Paulo) – antecipou
uma de suas ações programa-
das para o evento e plantou,
nesta terça-feira (14), mil mu-
das árvores no Parque Eco-
lógico do Tietê (Zona Leste de
São Paulo).

Estiveram presentes o ve-
reador Jooji Hato (PMDB); o
presidente do Kenren, Akeo
Yogui; o diretor do Parque Eco-
lógico do Tietê, Sido Otto
Koprowski; o presidente da
Comissão Organizadora do
Festival do Japão, Keiji Kato;
os representantes da Oisca
Brasil, Luis Hanada e Akio
Koyama; Aline Rinaldo
(Senac); o presidente da Fe-
deração Paulista de Beisebol
e Softbol, Olívio Sawasato, o
presidente do Jornal Nippak,
Raul Takaki, Massah Fujimo-
to (representante do deputado
federal Walter Ihoshi) e repre-
sentantes de diversas associ-
ações de províncias.

Segundo Akeo Yogui, o ob-
jetivo da iniciativa é compen-
sar, neutralizar e reduzir a emis-
são de gases poluentes como
o gás carbônico que provoca
o aquecimento global, bem

Representantes de entidades participam da cerimônia de plantio de mil mudas de árvores

LUCI JUDICE YIZIMA

como conscientizar todas as
pessoas a colaborar com a pre-
servação ambiental do plane-
ta. “Não somos especialistas

no assunto, mas sem entrar no
mérito da questão, o que vale
é o simbolismo desta ação”, diz
Yogui, lembrando que a Co-

missão Organizadora estará
promovendo outras ações du-
rante o Festival do Japão.

“Instalamos lixeiras para
separar os materiais recicláveis
dos orgânicos e também vamos
chamar a atenção do público
para a questão ecológica De
um modo geral, todos os expo-
sitores, bazaristas e kenjinkais
vão estar voltados para o tema”,
destaca Yogui, acrescentando
que a final nacional dos concur-
sos Miss Nikkey Brasil 2009 e
Miss Festival 2009, que acon-

tece no sábado (18), a partir das
18h, no palco do Festival, tam-
bém foi inspirada no tema.

Miss ecologia – As candida-
tas, que estarão representando
vários estados brasileiros (Mi-
nas Gerais, Rio Grande do Nor-
te, Paraná, São Paulo, Mato
Grosso, Rio Grande do Sul, Dis-
trito Federal, Pará, Santa Ca-
tarina, Bahia, Espírito Santo, Rio
de Janeiro e Bahia), desfilarão
com trajes feitos de materiais
reciclados (feitos de câmaras
de pneus, saquinhos de super-
mercados, embalagens de
amaciantes, garrafas pets, etc.).
Além desse traje elas ainda
desfilarão com happi, biquini e
gala. Antes do início do concur-
so, por volta das 16h todas as
candidatas circularão pelo pa-
vilhão do Festival do Japão ves-
tindo os trajes feitos de materi-

al reciclado.
Para Akeo Yogui, “o mais

importante é mostrar que a
questão ambiental não é uma
preocupação somente dos go-
vernos municipais, estaduais e
federal e sim de cada um de
nós”. “Se cada um fizer a sua
parte, contribuindo para a pre-
servação do meio ambiente, a
repercussão será bem maior.
Somos todos responsáveis pelo
Planeta que vivemos”, desta-
ca Yogui.

(Aldo Shiguti)

12º FESTIVAL DO JAPÃO
QUANDO: DIAS 17, 18 E 19 JULHO. HOJE

(17), DAS 12 ÀS 21 HORAS; SÁBADO (18),
DAS 10 ÀS 21 HORAS; DOMINGO (19), DAS

10 ÀS 18 HORAS

ONDE: CENTRO DE EXPOSIÇÕES

IMIGRANTES (RODOVIA DOS IMIGRANTES,
KM 1,5, SP)
INFORMAÇÕES: (11) 3277-8569

Festival do Japão quer despertar consciência ecológica desde cedo

O Jornal Nippak apóia
o Festival do Japão. Além de
firmar parceria com o Kenren
(Federação das Associações
de Províncias do Japão no
Brasil) no plantio de mil mu-
das de árvores nativas da
Mata Atlântica, no Bosque da
Amizade Brasil-Japão (loca-
lizado no Parque Ecológico do
Tietê), destacando a impor-
tância de preservar o meio
ambiente – tema deste ano da
12ª edição do Festival do Ja-
pão – o Nippak produziu 100
mil exemplares do Guia do
12º Festival do Japão que es-
tarão sendo distribuídos gra-
tuitamente na entrada do Cen-
tro de Exposições Imigrantes.
Numa iniciativa inusitada, na
saída, o leitor poderá contri-
buir com a quantia que achar
conveniente.

Com 39 páginas, o Guia
traz um histórico do Festival
e a localização de cada pro-
víncia japonesa, além de uma
planta geral detalhada com o
números dos expositores que
facilitam a localização dos
estandes.

Como não poderia deixar
de ser, o destaque fica por
conta da gastronomia, carro-
chefe do Festival do Festival.
A rica cozinha japonesa cha-
ma atenção não só pela di-
versidade como também por
sua peculiaridade. Alguns pra-
tos típicos de cada região, por
exemplo, são encontrados
somente no Festival do Ja-
pão.

O Guia apresenta os pra-
tos principais de cada provín-
cia com suas características
e modo de preparo. Há des-
de os tradicionais tempurás e
yakissobas até o exótico
gyutan (língua de vaca tem-
perada com missô e gralhada

Jornal Nippak distribui guia
do Festival do Japão gratuitamente

servido com oniguiri, picles e
verdura.

Para finalizar, o Guia traz
ainda uma matéria com Haji-
me Yamada, de 82 anos. Na-
tural da província de Hiroshi-
ma, Hajime Yamada imigrou a
Tomé-Açu (ex-Acará) em
1929 e reside ainda hoje na-
quela cidade. Da primeira leva
de imigrantes japoneses, exis-

tem apenas três ainda vivos,
sendo Yamada o único resi-
dente no local onde se esta-
beleceu na época. Na próxi-
ma segunda-feira (20), Haji-
me Yamada estará ministran-
do a palestra “Viver em
Tomé-Açú”, no Bunkyo, a
convite do Nikkey Shimbun e
da Associação Hiroshima
(leia mais na página 7).
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CASO CAMPO LIMPO

Responsável pela construção de sobrados, nikkei
afirma que “não fugirá de responsabilidades”

O Ministério do Turismo
empenhou recurso de R$ 50 mil
para o 31º Tanabata Matsuri –
Festival das Estrelas, realizado
nos dias 18 e 19, na Praça da
Liberdade, em São Paulo A
verba, aprovada na sexta-feira
(17) – véspera do evento – foi
conseguida pelo deputado fede-
ral Walter Ihoshi (DEM-SP)
por meio de emenda. A boa
nova serviu de alento aos orga-
nizadores do evento, a Acal
(Associação Cultural e Assis-
tencial da Liberdade) e Asso-
ciação Miyagui Kenjinkai do
Brasil. Walter Ihoshi destacou
a atuação de sua equipe, “que
trabalhou até a última hora para
que a verba fosse liberada”.
“Foi uma vitória”, disse Ihoshi,
que enalteceu o “verdadeiro
espírito samurai” que norteia o

TANABATA MATSURI

Emenda do deputado federal Walter Ihoshi
beneficia 31ª edição do Festival das Estrelas

Tanabata Matsuri: “Com sol ou
chuva, vento e frio estamos
aqui há 31 anos fazendo essa
festa”, comentou o deputado,
referindo-se ao tempo chuvo-
so que obrigou a mudança do

local de realização da cerimô-
nia xintoísta – do Viaduto Ci-
dade de Osaka (próximo ao
torii) para a uma tenda impro-
visada na praça da Liberdade.

(Aldo Shiguti)

Monge celebra ritual na tenda improvisada do Tanaba Matsuri

JORNAL NIPPAK

Oengenheiro Rogério
Tatsuzaki responsável
pela construção de 14

sobrados construídos em 2006
no Campo Limpo, Zona Sul de
São Paulo, revelou que preten-
de reparar as rachaduras e
problemas de vazamento que
afetam os imóveis há cerca de
dois anos. Em virtude de vári-
as denúncias dos proprietários
(que continuam morando no
local), levaram técnicos da
Subprefeitura de Campo Lim-
po a vistoriar e interditar as
residências no dia 26 de junho
após concluírem que os 50
moradores correm riscos por
conta da quantidade de racha-
duras e vazamentos nas estru-
turas.

Independente da decisão do
construtor nikkei a 22ª Vara
Civil da Justiça Federal deter-
minou no dia 3 de junho que os
reparos devem ser feitos pela
Caixa Seguros num prazo de
90 dias, sob pena de multa. A
responsabilidade pela execu-
ção das obras foi determinada
com base em uma ação movi-
da pelos moradores dos imó-
veis localizados na Rua Osval-
do de Arruda Reis, na Vila
Paris, uma vez que Rogério
Tatsuzaki não cumpriu com o
prometido de solucionar os pro-
blemas. Por causa disso os
proprietários se reuniram e
contrataram a advogada Már-
cia Guerra.

Procurado pela reporta-
gem do Jornal Nippak o en-
genheiro nikkei confirmou que
antes do caso ir parar na jus-
tiça e da decisão da Justiça
Federal, sempre esteve dis-
posto a fazer os consertos
necessários desde o início das
rachaduras. “Vou consertar os
problemas, não posso fugir
das minhas responsabilidades,
o construtor tem que dar ga-
rantia para os moradores. Eu
preciso colocar um profissio-
nal correto para fazer os re-
paros adequados”, explicou
ao reclamar que está sendo
vítima de um complô.

Rogério Tatsuzaki disse
que um perito definido pela jus-
tiça e outro perito assistente
contratado por ele vão vistori-
ar os imóveis em breve para
logo após iniciar os reparos.
“Do meu lado estou me mo-
vendo, meu advogado Alfredo
Padrão está analisando a situ-
ação. Ele sabe quais as provi-
dências necessárias. Infeliz-
mente a impaciência ou a fal-
ta de informação de alguns
moradores levaram a entrar
com uma ação na judicial”, la-
menta ele ao afirmar que como
a comunidade nikkei é forma-
da por cidadãos honestos e faz
parte dela, cumprirá com seus
deveres.

Além das condições dos
problemas, Rogério Tatsuzaki
antecipou que seu advogado,
ao mesmo tempo, está anali-
sando a atitude anti-profissio-
nal da advogada Márcia Guer-
ra. “Não tinha necessidade dos
moradores entrarem com pro-
cesso. ‘Pegaram’ uma advo-
gada e fizeram a cabeça dela
que quer criar confusão. Eu
acho que como as trincas au-
mentaram acredito que os
moradores estão a pressionan-
do”, avaliou ele ao protestar
que está vendo o seu nome
degradado por causa da ação
judicial. “Isso não vai ficar as-
sim, tenho algumas provas con-
tra esse ‘bando’. Sou um pro-
fissional estudado, se num pro-
cesso por lei é obrigado a con-
sertar, porque eu não obede-
ceria?”, completa. O engenhei-
ro antecipa que já foi marcada
para o dia 4 agosto uma audi-
ência de conciliação entre as
partes para solucionar o pro-
blema.

Impasse – Enquanto os pro-
blemas das rachaduras e va-

zamentos não são soluciona-
dos os moradores estão en-
frentando um impasse por con-
ta da interdição dos sobrados.
Como a Subprefeitura ordenou
que durante as reformas as
famílias devem desocupar os
imóveis, elas dizem que não
tem dinheiro para arcar com
os custos de aluguel em outro
local. Além de que gastaram
suas economias no financia-
mento dos imóveis junto a Cai-
xa Econômica Federal (CEF).

A Subprefeitura também
determinou que os moradores
contratem um engenheiro para
realizar um laudo assinado por
um responsável cadastrado no
Conselho Regional de Enge-
nharia e Arquitetura (CREA),
com anotação de responsabi-
lidade técnica atestando a se-
gurança das obras necessári-
as para a permanência dos
moradores. Caso o laudo não
seja apresentado e as pessoas
não saírem dos imóveis, serão
adotadas medidas cabíveis,
como envio de oficio à dele-
gacia do bairro para abertura
de inquérito por desobediência

à determinação.
Apesar de serem novos o

conjunto de 14 sobrados conta
com planta e projeto assinados
por técnico indicado ou contra-
tado pelo responsável da obra.
Com a apresentação da docu-
mentação necessária, o proje-
to de construção foi aprovado
pela Prefeitura e, após a con-
clusão da obra, obteve o habi-
te-se. Os moradores também
pagam um seguro, três deles
pediram indenização devido os
problemas, porém foi negada
pelo departamento de seguros,
que alegou que sabia dos pro-
blemas da construção. Só não
explicam porque o financia-
mento foi liberado mesmo as-
sim.

Rachaduras – O motoboy
Ricardo Hidek morador do so-
brado número 254 disse que os
problemas começaram a apa-
recer há três anos logo após
as casas ficarem prontas. Os
problemas estruturais mais
graves surgiram em três casas
da rua. Segundo ele os mora-
dores tentaram conversar com
Rogério Tatsuzaki que estava
disposto a encaminhar um pe-
dreiro no local, mas que não
teria conhecimentos técnicos
suficientes para realizar o ser-
viço corretamente.

Após a negativa da indeni-
zação do seguro os proprietá-
rios se reuniram e contrataram
a advogada Márcia Guerra e
um engenheiro que apontou
diversas irregularidades na
obra. “A partir daí foi iniciado
o processo contra o constru-
tor e a arquiteta da obra. O juiz
entendeu que a CEF deveria
constar no processo, pois se-
ria co-autora, despachando o
processo para o juizado fede-
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Os 14 sobrados ficam na rua Osvaldo de Arruda Reis, em Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo

ral, isso ainda em 2007. En-
quanto o processo parou este
ano, os problemas dos imóveis
aumentaram”, avisa Ricardo
Hidek ao contar que junto com
outros vizinhos procurou a
mídia em junho e a partir daí a
Justiça Federal deu andamen-
to ao processo e determinou
que a CEF faça os reparos.

Ricardo Hidek alerta que só
depois que o caso foi denunci-
ado para a mídia é que a pre-
feitura inspecionou os imóveis
e logo após interditou e notifi-
cou os proprietários solicitan-
do os reparos. “A justiça apon-
tará quem deve reformar, mas
acredito que a Caixa Seguros
deve fazer a reforma por di-
versos motivos, o principal é a
existência de um seguro”, ad-
mitiu.

O comerciante Daniel da
Silva Gonçalves é o primeiro
morador do conjunto de sobra-
dos, e desde 2006 quando se
mudou para o imóvel número
210, surgiu uma série de pro-
blemas como infiltrações,
constantes vazamentos no ba-
nheiro, telhas que não param
de cair, e, principalmente, as
rachaduras. Ele adianta que
devido os problemas processou
o construtor Rogério
Tatsuzaki, a CEF e segurado-
ra. “Até agora ninguém solu-
cionou nada, estamos aguar-
dando um perito para verificar
como será feita a obra, e se
será feito o deslocamento do
pessoal”, salientou.

Daniel Gonçalves espera
que seja consertado problema
estrutural, com as rachaduras
dá a impressão que a laje está
andando. “A Defesa Civil e um
engenheiro enviado por uma
emissora constatou que o pro-
blema é estrutural, não é sim-
plesmente cortar a rachadura,
encher, tampar e pronto. Tem
que ser feito um reforço es-
trutural para que possamos
dormir tranqüilo, não ficar com
essa dúvida de cai, não cai.
Tenho família e três filhos, não
estou morando em local de in-
vasão, é pela CEF com docu-

mentação tudo em ordem.
Meus filhos já não dormem
mais no quarto com medo”,
revela.

O comerciante afirma que
ainda tem 15 anos para pagar
as prestações do seu imóvel
onde hoje tem receio de mo-
rar com a família. Ele foi o pri-
meiro morador do conjunto de
casas geminadas, nem R$ 15
mil em reformas evitaram que
as rachaduras reaparecessem.

Reparos – De acordo com a
advogada Márcia Guerra a
22ª Vara Civil da Justiça Fe-
deral já determinou que a Cai-
xa Seguros cubra os valores
que serão gastos nos reparos
que automaticamente serão
cobrados do construtor Rogé-
rio Tatsuzaki. “O perito judi-
cial está solicitando para o
construtor, documentações
para o andamento da perícia
técnica judicial. Os próximos
passos dependem do constru-
tor e da perícia, pois sem o
laudo técnico não se sabe a
dimensão dos riscos dos mo-
radores, os problemas e os
reparos que devem ser fei-
tos”, explicou.

Márcia Guerra confirmou
que uma audiência de concili-
ação está marcada para o dia
4 agosto na tentativa de solu-
cionar o problema. Para ela é
preciso comemorar o despa-
cho favorável, entretanto
“quando envolve banco e Cai-
xa Econômica Federal todo
recurso possível é usado para
não fazer. Tanto que a primei-
ra vez o seguro negou a co-
bertura para três moradores”,
completa ao avaliar que essa
deve ser uma postura da em-
presa seguradora. A reporta-
gem do Jornal Nippak entrou
em contato com a assessoria
de imprensa da CEF em Bra-
sília onde um funcionário não
soube informar se o banco já
recebeu a notificação da jus-
tiça, mas está à disposição
para esclarecer outras dúvi-
das.

(Afonso José de Sousa)

Moradores reclamam de rachaduras nos imóveis

Imóvel do motoboy Ricardo Hidek: problemas começaram em 2006
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CIDADES/TOLEDO (PR)

Praça do Japão homenageia
comunidade nipo-brasileira

O assessor geral do cônsul
do Japão no Paraná, Tetsuya
Naito, esteve em Maringá no
último dia 10 para inaugurar os
equipamentos entregues à Clí-
nica da Mulher, instalada em
duas salas da Policlínica Zona
Sul, no Jardim Tabaetê, para
atender mulheres maringaen-
ses e também dos municípios
da região.

Os equipamentos entre-
gues foram adquiridos através
de um convênio entre Prefei-
tura, por meio da Secretaria da
Mulher, e Consulado Geral do
Japão, que também beneficiou
a cidade com dois aparelhos
de ultrassonografia para aten-
der mulheres que necessitam
de exames específicos. Estes
dois aparelhos estão instalados
no Hospital Municipal e foram
entregues no final do ano pas-
sado.

A auxiliar de enfermagem
da Clínica da Mulher, Josefa
Damásio Pereira, destacou que
essa é a primeira clínica da rede
pública a ter uma mesa gine-
cológica eletrônica. “Trabalho
na saúde pública há 20 anos e
nunca imaginei que a Clínica da

CIDADES/MARINGÁ

Consulado do Japão entrega equipamentos para Clínica da Mulher

Tetsuya Naito esteve em Maringá no último dia 10

DIVULGAÇÃO

que é tão importante para tan-
tas mulheres. Espero que fa-
çam bom uso desses equipa-
mentos. O Consulado está
aberto para novos projetos”,
explicou o assessor.

Agilidade – Durante a visita
o assessor também esteve no
Centro de Referência e Aten-
dimento à Mulher – Cram,
acompanhado da gerente de
Políticas Públicas da Secreta-
ria da Mulher, Silvia Muniz,
para conhecer as instalações
do local, que presta um servi-
ço de apoio às mulheres víti-
mas de violência da cidade.

A secretária da Mulher,
Terezinha Pereira, explica que
esses equipamentos irão aju-
dar no tratamento de muitas
mulheres. “Com esses novos
equipamentos o processo será
mais rápido, já que os apare-
lhos são modernos, de última
geração, com fácil manuseio e
alta produtividade. Sem dúvi-
da as mulheres terão seus di-
reitos ao acesso à saúde ga-
rantidos com a compra desses
equipamentos”, comentou a
secretária.

Mulher fosse ficar tão bem
equipada. Hoje atendemos mu-
lheres de Maringá e também
dos 29 municípios da região da
Amusep”, comemorou a enfer-
meira, destacando que todos os
aparelhos estão trazendo bene-
fícios nos atendimentos para
tratamento do câncer de colo
de útero e mama. “Agora com
nosso espaço renovado e com
aparelhos de última geração
podemos atender melhor a nos-
sa demanda, que é grande”,
concluiu.

A Clínica da Mulher conta

agora com aparelho de ar con-
dicionado, cito aspirador, esca-
da, foco cirúrgico portátil, maca
com rodízios, mesa ginecoló-
gica, mocho giratório, purifica-
dor de água e tela retrátil para
projeção.

Para Naito, o Consulado do
Japão se sente satisfeito em
auxiliar serviços essenciais
como esses. “Em nome do
cnsul do Japão, Soichi Sato,
agradecemos a confiança de-
positada neste Consulado.
Quero parabenizar o município
pela realização desse trabalho

A partir do dia 28 de agos-
to, o Espaço Permanente de
Exposições do Centro de Edu-
cação e Cultura KKKK, em
Registro (SP), receberá a ex-
posição “Ateliê de Gravuras
Tomie Ohtake”. A mostra iti-
nerante foi uma solicitação da
Divisão de Atividades Cultu-
rais (DAC) e do Departamen-
to de Esporte, Cultura e Lazer
(Decel) da Prefeitura Munici-
pal de Registro, que pretende
levar outras exposições como
essa para o município.

Tomie Ohtake é considera-
da a “dama das artes plásticas
brasileiras” pela carreira con-
sagrada, construída ao longo
dos últimos cinqüenta anos, e
pelo estilo ímpar de enfrentar
a obra e a vida, nas quais for-

ça e suavidade têm o mesmo
significado. A fama conquista-
da, desde a década de 60, nun-
ca modificou o desafio a que
se propõe: o eterno reinventar.

Nascida no Japão (Kioto/
1913), Tomie chega ao Brasil
em 1936 e só começa a pintar
aos 40 anos de idade, constru-
indo uma trajetória como pou-
cos artistas brasileiros conse-
guiram. Os anos 60, quando se
naturalizou brasileira, foram
decisivos para a sua matura-
ção como pintora originária da
abstração informal.

Tomie Ohtake é a criadora
do “Guaracuí” escultura em
chapa de aço carbono, pinta-
da de tinta automotiva verme-
lha e prata, na Praça Beira Rio
em Registro.

CIDADES/REGISTRO

KKKK receberá exposição de
Tomie Ohtake em agosto

Artista é criadora do monumento “Guaracuí”, que fica no KKKK

DIVULGAÇÃO

As Apaes (Associação de
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais) de Presidente Venceslau
e de Osvaldo Cruz, ambas do
interior paulista, realizaram no
último dia 16, cerimônias de

inauguração de obras realiza-
das do através do Programa de
Assistência a Projetos Comu-
nitários e de Segurança Huma-
na (APC) concedida pelo go-
verno japonês.

Em Presidente Venceslau,
a doação, no valor de R$ 185.
400, 00, possibilitou a constru-
ção de um ambulatório para
pessoas com deficiência. Já a
Apae de Osvaldo Cruz  desti-
nou a cooperação, no valor de
R$ 141. 300,00, para a cons-
trução de uma piscina aqueci-
da para a realização de reabi-
litação com menor impacto às
pessoas com deficiência. O
cônsul geral do Japão em São
Paulo, Kazuaki Obe esteve
presente nas duas cerimônias.

PRESIDENTE VENCESLAU/OSVALDO CRUZ

Governo japonês entrega
obras para Apaes

CIDADES/MARINGÁ 2
DIVULGAÇÃO

O Parque do Japão, em
Maringá (PR), está ganhando
novas espécies de plantas de
origem japonesa. Nesta terça-
feira (14) equipes da gerência
de Praças, Parques e Jardins
– da Secretaria Municipal de
Serviços Públicos (Semusp) –
trabalharam na retirada de mu- Parque do Japão ganhou novas espécies de plantas

das de árvores típicas orientais
de uma residência da Rua
Lopes Trovão, na Zona 4. As
mudas foram doadas pelo pro-
prietário do imóvel para serem
replantadas no parque, que é
considerado o maior jardim de
estilo e características orien-
tais construído fora do Japão.

Parque do Japão ganha novas
mudas de origem japonesa

APrefeitura do Municí-
pio de Toledo (PR)
inaugurou, no último

dia 4, a Praça do Japão em co-
memoração à passagem dos
100 anos da Imigração Japone-
sa no Brasil. O espaço está lo-
calizado no Parque Ecológico
Diva Pain Barth e conta com
uma cascata, fonte com peixes,
caminhos de pedra, ponte de
madeira e uma réplica de um
castelo japonês. Foram investi-
dos R$ 30 mil e a Ceato (Asso-
ciação Cultural e Esportiva de
Toledo) deverá auxiliar na con-
servação da Praça.

O ato contou com a pre-
sença do prefeito Jose Carlos
Schiavinatto, do cônsul geral
do Japão em Curitiba, Soichi
Sato e consulesa Hiroko Sato,
do presidente da Aliança Cul-
tural Brasil-Japão do Paraná,
Francisco Tan, do diretor Mil-
ton Tsuruda, do presidente da
Associação Cultural e Espor-
tiva de Toledo, Clineu Eiji
Kanno, deputado federal
Dilceu Sperafico, e do presi-
dente da Câmara Renato
Reimann, além de  autorida-
des e membros da comunida-
de nipo-brasileira local.

O prefeito em seu discurso
enalteceu o trabalho dos japo-
neses e seus descendentes e
o exemplo deixado pelos pio-
neiros. Falou da grande con-
tribuição da comunidade nipo-
brasileira no desenvolvimento
da cidade. O cônsul geral
Soichi Sato agradeceu o pre-
feito pela inauguração da Pra-
ça e do Monumento relem-
brando o esforço dos pionei-
ros na passagem dos 100 anos
da imigração japonesa no Bra-

sil. Após a inauguração, os
convidados e visitantes foram
premiados com a apresentação
de taiko pelo Grupo Wakadai-
ko, de Maringá, no Teatro Mu-
nicipal de Toledo.

“Ficou muito bonito. Estou
impressionado”, destacou o
cônsul, que esteve no ano pas-
sado em Toledo para o lança-
mento da pedra fundamental
da obra e admitiu ter ficado
surpreso com o resultado. “No
projeto, a gente não tinha a di-
mensão real de como ficaria”,
completou ele, ressaltando que
a água e as pedras são elemen-
tos bastante comuns dos jar-
dins japoneses, que emprestam
uma beleza especial aos am-
bientes, além dos significados
de cada um dos elementos.
“Eu não esperava que ficasse
tão bonito”.

Para Sato, os brasileiros e
os japoneses souberam pres-
tar uma bela homenagem à
chegada dos japoneses ao Bra-
sil, há 100 anos, e a contribui-
ção desta cultura para o de-
senvolvimento do país. Confor-
me ele, no Paraná, os três
maiores centros de coloniza-
ção japonesa estão localizados
nos municípios de Curitiba,
Londrina e Maringá e tem re-
alizado muitas atividades para
promover e preservar a cultu-
ra japonesa.

Ele avaliou também a situa-
ção dos dekassegues que hoje
moram no Japão e que passam
por dificuldades. Segundo ele,
a crise americana também atin-
giu em cheio o governo japo-
nês, que exporta muita da sua
produção para aquele país, ge-
rando desemprego. Conforme

o cônsul, o governo japonês tem
auxiliado os estrangeiros que
atualmente estão naquele país,
sofrendo os efeitos da crise,
com auxílio financeiro para o
retorno ao país de origem ou a
busca de uma nova vaga no
mercado de trabalho.

Na entrega da praça, o pre-
feito de Toledo, José Carlos
Schiavinato, destacou a impor-
tância deste espaço, que valo-
riza a presença da comunida-
de nipo-brasileira japonesa nos
100 anos de imigração no Bra-
sil, e a contribuição da comu-
nidade para o desenvolvimen-
to integral do município. Se-
gundo ele, as dificuldades en-
frentadas pelos japoneses, sua
determinação e espírito de su-
peração servem de exemplo a
ser seguido pelas demais na-
ções.
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Cerimônia de inauguração contou com a presença de personalidades e autoridades do Paraná
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16° Engueikai reúne cerca de
300 pessoas em Registro

Os alunos de AME apresentando Yossakoi Soran no RBBC

O RBBC (Registro Base
Ball Club) e o Bunkyo de Re-
gistro promoveram no último
dia 12, no Salão Social do
RBBC, o 16º Engueikai (apre-
sentação de danças, cantos e
artes). Estiveram na abertura
o presidente do Bunkyo, Issao
Takiute; o presidente do
RBBC, Sr. Carlos Issao Ta-
mada; o presidente da Uces
(União Cultural e Esportiva
Sudoeste) e Fenivar (Federa-
ção das Entidades Nikkeis do
Vale do Ribeira), Toshiaki Ya-
mamura, entre outras persona-
lidades, totalizando um público
estimado em cerca de 300 pes-
soas pelos organizadores.

O evento contou com apre-
sentação de wadaiko, ginásti-
ca musical, canto, danças e
shamisen do Minyo Yamatokai,
folk dance do Departamento

de Rádio Taissô, dança japo-
nesa de Nihon Buyo Kenkyu-
kai, Coral do Shunjukai e As-
sociação das Senhoras de Co-
operativa Agrícola, Matsuri
Dance do Departamento de
Jovens; canto e dança Can
Can do Colégio Lantagi e
Yossakoi Soran do AME
(Apoio ao Menor Esperança).

Os 24 alunos do AME que
apresentaram a dança, eram
não descendentes de japoneses
e foram orientados pela profes-
sora Massako Shimahara, da
Jica. Segundo os organizadores,
a participação dessa entidade
no Engueikai demonstra a inte-
gração da cultura japonesa na
sociedade brasileira.

As associações das Senho-
ras Budistas, Católicas e Arju
(Associação Registrense de
Judô) prepararam o lanche.

DIVULGAÇÃO
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Encontro de Fujin-Kai da Liga
Oeste chega a sua 16ª edição

Em sua 16ª edição, o tra-
dicional Encontro de
Senhoras da Liga Oes-

te – “O Encontro da Fru-
tificação” – foi realizado no
auditório da Prefeitura de As-
sis Chateaubriand no dia 5 de
julho e a abertura do simpósio
contou com a presença da
prefeita  Dalila José de Mello;
do cônsul geral do Japão em
Curitiba, Soichi Sato e da con-
sulesa Hiroko Sato; do presi-
dente da Aliança Cultural Bra-
sil-Japão do Paraná, Francis-
co Takio Tan e do diretor Mil-
ton Tsuruda, do presidente da
Liga Desportiva Oeste Para-
naense, Oscar  Sumio Azuma;
do presidente da Associação
Cultural e Esportiva Nipo-Bra-
sileiro de Assis Chateaubriand,
Luiz Yamamoto, da presidente
do Fujin-kai, Ana Yamada
Kaiser e Merceds Bagatin,
além de vereadores e demais
autoridades da cidade.

Na oportunidade, a
prefeita destacou o trabalho
da comunidade nipo-brasilei-
ra pelo progresso e desenvol-
vimento da cidade e enalte-

ceu, em especial, o trabalho
de Hiroko Oishi Takeshita,
idealizadora do Encontro de
Senhoras da Liga Oeste, o
Simpósio “Fujin-kai – O En-
contro da Frutificação”, cuja
semente, plantada, adubada,
regada, cresceu, deu flores e
frutificou chegando à sua 16ª
edição. Discursaram Soichi
Sato, Francisco Tan e Hiroko
Takeshima O cônsul Soichi

Sato foi homenageado com
um quadro, pintura de uma
paisagem da artista plástica
Junko Murata.

Foram realizadas palestras
com Bernardete Silveira Mar-
tins sobre “A Importância da
esposa no crescimento profis-
sional da família (marido)”; por
Osvaldo César Brotto (“Pro-
jeto Dekassegui”); Keiko
Leonice Nakamura, com o

tema “Medicamentos: Riscos
e Benefícios” e Mary Carmelo
Portela com “Atividade Física
e Saúde”. Em seguida teve
aulas de alongamentos, almo-
ço na Acenbac e várias ativi-
dades recreativas com mo-
mentos de reflexão e entrete-
nimento coordenado por Edson
Hidetaka Hachiya. O Encon-
tro foi encerrado com uma
música de despedida.

Evento contou com a presença da prefeita de Assis Chateaubriand, Dalila José de Mello

DIVULGAÇÃO

Divulgar os ensinamentos
da religião Oomoto é a missão
e o objetivo do missionário es-
pecial Yasuharu Fujimoto da
Associação Religiosa Oomoto
do Brasil, filial Brasil instalada
na Vila Mariana, Zona Sul da
capital paulista. Para atingir o
propósito de captar adeptos
uma missa mensal é realizada
nos primeiros domingos de
cada mês, a última aconteceu
no dia 5 de julho e contou com
a participação de 150 adeptos
da religião.

De acordo com o missio-
nário Yasuharu Fujimoto a idéia
é promover um encontro com
o intuito de reunir pessoas de
religiões diferentes. “Temos
um lema que é um Deus, um
mundo e uma língua internaci-
onal utilizado no Esperanto, um
idioma universal vastamente

RELIGIÃO

Reverendo Yasuharu Fujimoto da Associação Religiosa
Oomoto do Brasil quer divulgar ensinamentos

dente da Igreja Messiânica
Mundial do Brasil na Vila Ma-
riana, Reverendo Hidenari
Hayashi.

Yasuharu Fujimoto explicou
que Oomoto significa grande
origem e como o próprio nome
já diz, várias religiões se origi-
naram na cidade de Ayabe, Pro-
víncia de Kyoto. Fora do Japão
a maior filial do mundo é a do
Brasil onde o primeiro missio-
nário chegou em 1929. A filial
brasileira localiza-se na cidade
de Jandira (32 km da capital)
onde reúne cerca de 1000 adep-
tos. Além do Brasil são 12 fili-
ais espalhadas pelo planeta em
países como Chile, Bolívia, Pa-
raguai, Filipinas e Mongólia.
Nos Estados Unidos e Europa
existem adeptos, mas não em
número suficiente que justifique
a criação de uma filial.

falado”, defende.
A partir do ano passado o

missionário disse que foi reali-
zado o primeiro intercâmbio
com a Igreja Messiânica com
a finalidade de fazer amizade

e aumentar o conhecimento
das duas religiões. Para tratar
a continuidade do Intercâmbio
e a paz mundial Yasuharu Fu-
jimoto fez uma visita de corte-
sia no dia 5 de julho ao presi-

Missionário Yasuharu Fujimoto e Kiotaka Asai em visita ao JN
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Sobre os Jogos Mundiais
2009 em Kaohsiung

– PARTE 3 (FINAL) –

O Estádio Principal – Para
sediar os Jogos Mundiais
2009, o Governo da Cidade
de Kaohsiung construiu o es-
tádio principal no Distrito de
Zuo-ying, localizado em Ka-
ohsiung. O estádio tem uma
pista de atletismo de 400 me-
tros e um campo de futebol
que atende aos padrões inter-
nacionais com a capacidade
de 40 mil assentos.

O Governo da Cidade de
Kaohsiung convidou treze in-
telectuais e arquitetos de
prestígio do Japão, Estados
Unidos, Reino Unido, Alema-
nha e Holanda para o júri da
“Construção do Estádio Prin-
cipal para os Jogos Mundiais
de 2009” e, finalmente, esco-
lheu o projeto que apresenta-
va o conceito de arquitetura
verde e dispositivo de ener-
gia solar das cinco propostas.

O Estádio dos Jogos Mun-
diais não é apenas uma ino-
vação nas técnicas de cons-
trução, mas é também dife-
rente dos tradicionais estádi-
os fechados; o projeto aberto
do estádio significa boas-vin-
das cordiais com saudações
alegres. Também, o planeja-
mento do estádio é orientado
na direção norte-sul, com um
leve ângulo de 15 graus na
direção noroeste-sudeste; a
espiral lembra a forma aber-
ta de um “C” do estádio. Tal
desenho permite ao especta-
dor se proteger eficientemen-
te de um vento sudoeste no
verão e de um vento noroes-
te no inverno. Ao mesmo
tempo, tal orientação prote-
ge da luz do sol, dessa forma
dando um ambiente esporti-
vo mais confortável para o
campo de corridas.

Os espaços e instalações
do Estádio Principal estão de
acordo com as especificações
e exigências da IAAF e é o
primeiro estádio com capaci-
dade de gerar um milhão de
MPW solar em todo o mun-
do; também, o primeiro cam-
po de futebol e instalações
que também atenderão as
exigências da FIFA na ilha.
Durante a realização dos Jo-
gos Mundiais, as cerimônias
de abertura e encerramento,
o jogo de rugby com sete jo-
gadores de cada lado e o dis-

co-voador, todos serão reali-
zados no Estádio Principal.

A construção ocupa 19
hectares. Além do estádio
principal, a área pública a sua
volta, o planejamento dos as-
pectos, parque ecológicos
esportivos, a integração das
bicicletas, lagos ecológicos e
a exuberante vegetação co-
brirão a zona verde, dando aos
visitantes o acesso ao ambi-
ente natural.

A forma espiral singular
do Estádio Principal dos Jo-
gos Mundiais foi projetada
pelo famoso arquiteto japonês
Toyo Ito e atraiu a atenção
do júri internacional. Duran-
te o período de construção, a
parte mais difícil foi colocar
em prática a idéia do arquite-
to com as técnicas de cons-
trução em uma estrutura es-
piral flutuante, especialmen-
te na instalação de mais de
10 mil painéis solares no teto.
Foi necessário um cálculo
prudente para colocar os pa-
inéis solares na estrutura es-
piral desigual. Como resulta-
do, o principal estádio dos
Jogos Mundiais é dotado de
beleza da arte e energia.

O projeto e a construção
do Estádio dos Jogos Mundi-
ais de 2009 abandonaram o
uso dos tradicionais materiais
de construção. Toda a estru-
tura do estádio foi feita com
materiais reciclados e 100 por
cento reutilizáveis. As esco-
ras do teto foram feitas com
9.720 peças de painéis sola-
res, as quais podem atingir
70% de taxa de bloqueio da
luz e estima-se que possam
gerar 1,1 milhão de kWh de
eletricidade a cada ano. O
sistema de painéis solares não
apenas fornecem eletricida-
de durante os jogos como
também o excesso de ener-
gia poderá ser vendido duran-
te o período quando não hou-
ver jogos. Este é um caso
sem precedentes da explora-
ção de energia solar em nos-
sa ilha. A construção não ape-
nas atende a tendência de
“Economia de Energia e Re-
dução de Carbono”, mas é
também uma nova represen-
tante dos estádios esportivos.

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

Estádio tem capacidade para 40 mil torcedores

DIVULGAÇÃO

Espaço e instalações estão de acordo com exigências da IAAF

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

Em clima de cele-
bração e paz, o Es-
paço das Américas
foi palco do aniversá-
rio de 35 anos da
Sede de Orientação
de Grau Superior de
São Paulo do Setor
da América Latina
da Sukyo Mahikari -
Organização espiritu-
alista de origem japo-
nesa. Uma cerimô-
nia, realizada no dia
12 de julho de 2009,
que reuniu 5 mil pes-
soas, vindas de todo
o Brasil e também da
América Latina e
Central.

Presente na sole-
nidade, o vereador

CELEBRAÇÃO

Sukyo Mahikari comemora seus 35 anos no Brasil
recebeu de Odairisama. Na
ocasião, o grão-mestre rece-
bia o Prefeito, durante sua vi-
sita ao Japão. “Foi um momen-
to de intensa emoção e alegria
receber as palavras de luz.
Embora eu não tenha viajado
para lá, Odairisama fez ques-
tão da minha participação no
encontro. Eu o agradeci mui-
to”, finalizou.

Além dos ensinamentos da
Sukyo Mahikari e a luz divina,
o evento contou também com
uma apresentação artística,
executada pelos jovens da en-
tidade. Uma coreografia e uma
mistura de ritmos, oriental e
brasileiro, mostraram à platéia
o entrelaçamento de todas as
raças e costumes em uma só
melodia.

Ushitaro Kamia (DEM) disse
que o encontro foi
“confortante, como sempre
tem sido”. O vereador mostrou
sua afinidade com os pratican-
tes, com a entidade e princi-
palmente, com o Odairisama.
No ano passado, o parlamen-
tar e o prefeito Gilberto
Kassab entregaram ao grão-
mestre Tairiku Okada o Título
de Cidadão Paulistano. Como
gesto de agradecimento, o ve-
reador recebeu um quadro
com um shodô (arte da cali-
grafia japonesa) - feito pelo
próprio, escrito “luz”, que ilu-
mina a sala do presenteado na
Câmara Municipal de São Pau-
lo.

Kamia contou ainda em seu
discurso sobre a ligação queO vereador Kamia discursa em evento

DIVULGAÇÃO
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EXEMPLO DE VIDA

Tomekiti Goto comemora 101
anos de vida com amigos ilustres

 * Cin®sio Terapia, Calatonia, Yoga Terapia, Quiropraxia, 
   Shiatsu, Do-In, Reflexologia podol com escalda-p®s com 
   sais, Ayurv®dica e outras com banhos fitoter§picos.
 * Est®tica Facial e Corporal  c/ produtos de qualidade. Drenagem 
    Linf§tica, Cl§ssica e Reversa para pr® e p·s-operat·rio ñFacial 
    e Corporalò, frio ou quente.
 *  * Podologia com escalda-p®s e massagem reflexologia c/ esfolia«o.
 * Manicure e Pedicure

Considerado um dos
mais bem sucedidos
imigrantes japoneses

da região metropolitana de
Campinas (SP), Tomekiti Goto
completou, no dia 14 de julho,
101 anos de idade sempre com
perspectivas de vencer no país
que o acolheu., justamente
quando se comemora 101 anos
da imigração japonesa no Bra-
sil e 235 anos da cidade de
Campinas.

Nascido em Himeji, provín-
cia de Hyogo (Japão), Tomekiti
vivia com sua mãe e dedicou-
se aos estudos incansavelmen-
te pois ficou órfão de pai aos
11 anos. Aos 20 anos abando-
nou seu emprego na Estrada
de Ferro do Japão (Kokutetsu
Japan Railway) e embarcou
para o Brasil no navio Hawai
Maru, em 1928, depois de ser
dispensado do serviço militar
japonês.

Como imigrante agricultor,
estabeleceu-se na Fazenda
Piratini, em Ribeirão Preto, tra-
balhando na lavoura de café.
Contraiu matrimônio com
Ayako Goto em 1936. E, em
1957 fundou a Indústria e Co-
mércio Polietileno Campineiro
Ltda., tornando-se o pioneiro
no ramo de embalagens plás-
ticas na cidade.  A idéia deste
empreendimento surgiu quan-
do viajou para o Japão um ano
anterior, juntamente com uma
de suas filhas.

Hoje, vive da produção de
umê (ameixa japonesa),  em
seu sítio, localizado em
Valinhos. Fruta, que segundo
ele, “é o segredo da longevi-
dade”. Seu sítio é um verda-
deiro laboratório de experiên-
cias agrícolas, onde cultiva di-
versas outras frutas como goi-
aba, caqui e acerola – e se
dedica à produção caseira do
umeboshi (ameixa salgada e
curtida), “umeshu” (licor de
ameixa), geléia de ameixa e
mais recentemente, do vinagre
do caqui.

Preocupado com a comu-
nidade japonesa local e na pre-
servação da cultura sempre
participou de atividades soci-
ais e culturais e foi um dos fun-
dadores do Instituto Cultural
Nipo-Brasileiro, exercendo a
presidência no segundo ano da
entidade (1954 a 1955).  Nes-
ta ocasião, ajudou na constru-

vida. Mas ao longo de sua vida,
Goto recebeu dezenas de hon-
rarias dos mais diversos órgãos
e instituições brasileiras e ja-
ponesas. Em 6 de março de
1998, por exemplo, recebeu o
título de cidadão campineiro
em uma cerimônia especial na
Câmara Municipal da cidade.

A mais recente homena-
gem foi a realização de uma
exposição “Traços e Cores do
Japão – Homenagem aos 100
anos da Imigração Japonesa”,
realizada no ano passado no
Daitan Restaurante, quando os
artistas plásticos Paulo Bran-
co, Alice Montibeller e Gabriele
Mayla retrataram a vida e ima-
gem do imigrante Goto nos tra-
ços das telas, num total de 50
obras artísticas.

Literatura – Na literatura,
Goto fez questão de deixar a
sua marca, através de publica-
ções em duas obras. A primei-
ra foi “Como uma Erva Silves-
tre”, um livro lançado em 1981,
em português.

 Já o outro livro com o títu-
lo “Instituto Cultural Nipo-Bra-
sileiro de Campinas – Memó-
rias da Época de sua Funda-
ção” em bilíngüe (português/
japonês publicada em 2005).
(Célia Kataoka, especial para o
Jornal Nippak)

ção da sede própria da Asso-
ciação.

Visitas ilustres – O Sítio San-
ta Rosa, residência de
Tomekiti Goto, viveu em 14 de
julho último um dia inusitado,
cheio de surpresas, com visi-
tas ilustres, marcando, assim,
a data comemorativa de seu
aniversário. Yoshio Shibuya,
diretor-presidente da Kawasa-
ki do Brasil, Jorge Sawasato,
vice-presidente executivo e a
secretária Hissami Nagamine
estiveram presentes, juntamen-
te com Tadashi Nishimura,
presidente da Associação
Nipo-Brasileira de Kobe. Ele

veio do Japão para cumprimen-
tar o amigo Tomekiti Goto pela
passagem de seu aniversário.
Seus filhos Ruri e Ricardo e o
neto Alexandre receberam os
visitantes com uma mesa far-
ta em iguarias.

Estavam também o amigo
Norberto e Yoshiko Nakamu-
ra, proprietária da empresa
Marunaka, especializada em
vários tipos de conservas.

Tadayoshi Hanada, presi-
dente do Instituto Cultural
Nipo-Brasileiro, fez uma ho-
menagem ao presenteá-lo com
uma cesta de café da manhã,
da Floricultura Kataoka, para
lembrar dos seus 101 anos de

Alexandre, Norberto, Célia, Ricardo, Yoshio Shibuya, Tomekiti Goto (de boina), Hisami, Jorge
Sawasato, Yoshiko Nakamura, Tadashi Nishimura e Ruri (filha)

CELIA KATAOKA

Tomekiti Goto (direita) e Tadashi Nishimura, da Associação de Kobe

VIVER EM TOMÉ-ÁÇÚ

Hajime Yamada fará palestra gratuita no Bunkyo nesta segunda-feira

Em comemoração aos 80
anos de imigração japonesa
na Amazônia, o Nikkei Shim-
bun e o Hiroshima Kenjinkai
realizam na próxima segunda-
feira (20), a partir das 18h30,
no Salão Nobre do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social), em São Paulo, a
palestra “Viver em Tomé-
Açú”, com o convidado espe-
cial Hajime Yamada (da pro-
víncia de Hiroshima, 82 anos),
que imigrou a Tomé-Açu (ex-
Acará) em 1929 e reside ain-
da hoje naquela cidade. A en-
trada é franca.

Da primeira leva de imi-
grantes japoneses, existem
apenas três ainda vivos, sen-
do Yamada o único residente
no local onde se estabeleceu
na época. Assim, esta é uma
oportunidade única para assis-
tir ao testemunho da história
do pioneirismo na Amazônia
por imigrantes japoneses.

Antes da palestra, será exi-
bido o filme “Canção da Ama-
zônia”, com Nakadai Tatsuya.
No encerramento, haverá co-
quetel com pratos preparados
pela Burajiru Wo Shiru Kai e
batida de cupuaçu oferecido

pela Cooperativa Geral Agrí-
cola de Tomé-Açu.

A Cooperativa Geral Agrí-
cola de Tomé-Açu colocará à
venda a pimenta-do-reino e as
geléias feitas de frutas tropi-
cais, como açaí e cupuaçu,
produtos da região e camise-
tas comemorativas para arre-
cadar o fundo para a realiza-
ção da festividade.

Hajime Yamada – Em 1929,
Hajime Yamada chegou ao

Yamada: oportunidade rara para assistir ao testemunho vivo

DIVULGAÇÃO

Brasil com 2 anos, como um
dos quatro membros da famí-
lia: o pai, Yoshiiti, a mãe,
Sueno, e a irmã. Possui ex-
periência em derrubada de
mato em meio à infestação de
malária e vicenciou euforia na
safra de pimentas chamadas
de diamante negro.

Nas décadas de 70 e 80,
foi superintendente da Coope-
rativa Geral Agrícola de
Tomé-Açu, quando cuidou das
atividades de produção, difu-

são e exportação dos produ-
tos.

A partir de 1969, ocupou a
cadeira de vereador do muni-
cípio de Tomé-Açu por um
período. Yamada possui tam-
bém experiência como decas-
segui no Japão.

A história da vida difícil da
família Yamada como imi-
grantes pioneiros na Amazô-
nia é tema do livro “Canção
da Amazônia – Registro de
um Japonês”, de autoria de
Fusako Tsunoda, em que Ha-
jime Yamada é um dos prota-
gonistas.

A TV-Fuji do Japão, na
ocasião de seu 20º aniversá-
rio, produziu o drama com
base nesse livro tendo
Nakadai Tatsuya no elenco
principal.

“VIVER EM TOMÉ-AÇU”
PALESTRANTE: HAJIME YAMADA

(PRIMEIRO IMIGRANTE JAPONÊS EM

TOMÉ-AÇU)
DATA E HORÁRIO: DIA 20 DE JULHO DE

2009 (SEGUNDA-FEIRA), ÀS 18H30
LOCAL: SALÃO NOBRE DO BUNKYO

RUA SÃO JOAQUIM, 381 - 2º ANDAR -
LIBERDADE - SÃO PAULO - SP
ENTRADA GRATUITA

INFORMAÇÕES: (11) 3208-3977

Canto do

Bacuri

MARI SATAKE

Minha afinidade com os
gatos nunca foi das maiores.
Aquele mistério silencioso
sempre me deixou meio
ressabiada. As coisas come-
çaram a mudar depois da
Gata Maga. É verdade que
no início, a ressabiada era ela
em relação a mim. Era só me
ver chegando a sua casa que
saia correndo, como se cor-
resse do demo. Felizmente,
para mim, tudo mudou depois
daquela noite que a salvei da
solidão do quintal, pondo-a
para dentro de casa. Depois
daquele dia, já não corre
quando chego e nem me faz
desaforos. Não posso dizer
que seja minha amiga, mas de
vez em quando me agracia
permitindo que eu lhe faça
alguns afagos. Gata Maga
quase nunca mia e nem gos-
ta muito de comer peixe cru.
Por essas e outras, eu costu-
mava dizer que ela se consi-
derava gente. Costumava.
Porque depois de conhecer
Gato, acho melhor não repe-
tir o que pode ser considera-
do uma sandice por certos
felinos domésticos.

Gato. Assim mesmo, nem
nome lhe deram. Chamam-no
simplesmente de gato. Gato,
nascido sem lar, desde muito
cedo se viu apartado de seus
irmãos e de sua mãe. Neces-
sitado de um abrigo e de co-
mida foi parar na casa do pro-
fessor. Foi com o aval dele
que Gato passou a morar ali,
também é ele o único mora-
dor da casa a lhe dar algum
carinho. Como sinal de reco-
nhecimento, Gato costuma se
aninhar no colo ou andar so-
bre os ombros do professor.
Bom observador que é e dono
da língua ferina que tem, Gato
nos faz um relato ácido, mas
engraçado da vida cotidiana
do professor e daqueles que
gravitam ao redor dos acon-
tecimentos de sua casa e dos
tempos que vivem.

O romance de estréia do
autor, Eu sou um gato escrito
em 1905, inicialmente foi pu-
blicado em capítulos numa
revista literária japonesa, al-
cançando grande sucesso de
público e crítica. Tendo como
protagonista e narrador o
Gato, vemos uma parcela da
intelectualidade japonesa da-
queles tempos de estreita-
mento das trocas entre o pen-
samento ocidental e o pensa-
mento japonês.  O próprio
autor, Natsume Soseki, pseu-
dônimo de Natsume

Gatos, Gatos

Kinnosuke, era um daqueles
intelectuais ocupados com
assuntos ocidentais. Aos 23
anos de idade ingressou na
Universidade Imperial, atual
Universidade de Tóquio, para
estudar literatura inglesa e até
mesmo antes de se formar,
lecionava inglês na instituição
que mais tarde viria a ser a
Universidade Waseda. Em
1900, partiu para a Inglaterra
para estudar literatura e en-
sino de língua inglesa. Não se
habituou ao estilo de vida oci-
dental e em 1903 já estava de
volta ao Japão onde voltou a
lecionar.

O ideograma chinês do
pseudônimo Soseki adotado
pelo autor significa
“incomôdo”, “estorvo”. As-
sim como Gato, ele também
viveu o drama do ser aban-
donado. Filho de pais arrui-
nados financeiramente, com
apenas dois anos de idade
seus pais o entregaram para
ser criado por outra família.
Aos noves anos voltou a vi-
ver com os pais; aos quatorze,
morre a mãe. Com o pai a
convivência era difícil. Crian-
ça solitária e introspectiva,
desde muito cedo mostrou
grande interesse pelo estudo
da cultura tradicional chine-
sa. Durante o período de sua
formação acadêmica viveu o
conflito entre o nacionalismo
japonês e a ocidentalização
dos costumes, conflito este
que acaba refletindo em sua
obra. Dois anos após a es-
tréia como ficcionista, deixa
o magistério para se dedicar
apenas a literatura.

Eu sou um gato é a pri-
meira tradução brasileira de
Natsume Soseki que entre
outros títulos deixou estes
mais conhecidos: Botchan,
Sanchiro, Sorekara, Kokoro.
Novos lançamentos de obras
do autor serão bem vindas.
Espero.

Maricantodobacurijn@yahoo.com.br

Capa do livro de Natsume
Soseki
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IMIGRAÇÃO JAPONESA

Livro abordará áreas de atuação
dos japoneses e nikkeis no País

LAZER

Parque do Carmo realiza a
tradicional Festa das Cerejeiras

Satiro Shimizu, Mituo Koga e Pedro Yano (da esquerda para a dir)

A Federação de Sakura e
Ipê do Brasil (FSIB) e suas 14
associações filiadas realizam
no dia 2 de agosto a 31ª Festa
das Cerejeiras do Parque do
Carmo, em Itaquera, zona Les-
te de São Paulo. Na ocasião
as estrelas da festa serão os
sakuras da variedade Yukiwari
que estarão floridas e estarão
abertas para visitação pública
também em qualquer dia da
semana.

O evento contará com vá-
rias atrações como parte da
cultura japonesa com apresen-
tação de danças folclóricas
coletivas, taiko (tambores ja-
poneses), bailado típico, dan-
ça country, ginásticas rítmicas
e medicinais e shows musicais.
A culinária japonesa também
estará presente com barracas
onde serão preparadas comi-
das típicas como sushi, yaki-
soba, tempurá, udon, pastel,
churrasco e bebidas. A festa
conta com o apoio da Prefei-
tura de São Paulo.

De acordo com o diretor
financeiro da Federação de
Sakura, Satiro Shimizu, o ob-
jetivo da festa é divulgar a cul-
tura japonesa e arrecadar fun-
dos para a manutenção do
Bosque das Cerejeiras (im-
plantado no Parque do Carmo)
que possui cerca de 1500 pés
de Sakura das variedades Oki-
nawa, Himalaia, Oshima e
Yukiwari, considerada a prin-
cesa do Sakura Matsuri. O
arvoredo também conta com
azaléias; a rara meta-sequóia,
árvore asiática dada como ex-
tinta no mundo e reapareceu
da China, de onde foi espalha-
da para diversas partes do

mundo; além de 600 pés de
Ipês amarelos e 100 brancos,
sob cuidados da Federação.

Segundo Satiro Shimizu a
festa terá a presença de per-
sonalidades civis e autoridades
como o Prefeito Gilberto
Kassab, o cônsul geral do Ja-
pão, políticos como Ushitaro
Kamia (DEM/SP) e Jooji Hato
(PMDB). A expectativa de
público é de cerca de 5 mil vi-
sitantes da Zona Leste, Interi-
or de São Paulo, e londrina
(Paraná).

O plantio das cerejeiras da
espécie Sakura no Parque do
Carmo foi iniciado em 1974
trazidas de Campos do Jordão.
O grande desafio foi fazer vin-
gar as cerejeiras nas condições
climáticas da região. Associa-
ções nipo-brasileiras – a mai-
oria localizada na Zona Leste
de São Paulo e em municípios
vizinhos – passaram a cuidar
do jardim do bosque. Com o
passar do tempo o Jardim das
Cerejeiras também recebeu
outras espécies que podem ser
apreciadas como o ipê roxo e
pinheiros japoneses. O costu-
me do Sakura tem unido enti-
dades da Zona Leste e mem-
bros da comunidade em uma
aliança em defesa da ecologia
e do meio ambiente.

31ª FESTA DAS CEREJEIRAS
DO PARQUE DO CARMO
QUANDO: DIA 2 DE AGOSTO

HORÁRIO: DAS 10H ÀS 17H -
ENTRADA FRANCA

ONDE: PARQUE DO CARMO – AVENIDA

AFONSO DE SAMPAIO E SOUZA, 951 –
ITAQUERA – SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: 9990-5341 SÉRGIO

ODA OU 2584-5027 PEDRO YANO
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Resgatar todas as expe-
riências e contribuições
dos japoneses e des-

cendentes no Brasil obtidas ao
longo dos 100 anos da Imigra-
ção Japonesa no Brasil é o ob-
jetivo do livro “Os agricultores
nikkeis e a contribuição para a
história da agricultura moder-
na brasileira” (título provisó-
rio). O livro que está sendo ela-
borado pela Comissão Editori-
al “História dos Cem Anos” da
Associação para a Comemo-
ração do Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil, tem
previsão de lançamento para
até 2012. O anúncio da publi-
cação aconteceu no dia 3 de
julho durante entrevista coleti-
va na sede da Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
Assistência Social (Bunkyo).

A comissão editorial é co-
ordenada pelo professor Koichi
Mori da Faculdade de Filoso-
fia, Letras e Ciências Huma-
nas da Universidade de São
Paulo (USP). O livro ainda
sem título definido, é compos-
to por cinco volumes que abor-
darão os principais setores de
trabalho dos japoneses e des-
cendentes no país, com a coo-
peração de vários especialis-
tas. Inicialmente o livro só será
lançado em japonês.

Koichi Mori revela que dos
recursos financeiros para a
publicação do livro a Comis-
são já recebeu R$ 115 mil da
Japan International Coopera-
tion Agency (JICA) e mais R$
175 mil do Tratado de Amiza-
de, Comércio e Navegação
entre Brasil e Japão. “Temos
dinheiro para a edição de três
volumes, garantida com a aju-
da da JICA e do Tratado de
Amizade, mas vamos precisar
de ajuda financeira para fina-
lizar a coleção”, antecipa.

Do total já recebido R$ 95
mil serão destinados apenas

confirma que está com dificul-
dades de encontrar especialis-
tas para falar sobre produtos
como grãos e cereais e outras
produções agrícolas porque
não conhece os profissionais
das áreas. “Visitei o Brasil pela
primeira vez em 1990 quando
conversei com especialistas
em agricultura e com o meu
orientador no Japão. Neste
mesmo ano quando cursava
faculdade, visitei Tomé-Açu
onde pesquisei a agricultura
nikkei da cidade. Em 1991 du-
rante o meu doutorado escre-
vi sobre a agricultura nikkei de
Tomé-Açu, mas foi em 2000
quando fazia pós-graduação
na Escola Superior de Agricul-
tura Luiz de Queiroz, que co-
nheci a maioria dos pesquisa-
dores através do professor Ri-
cardo Shiroma”, lembra.

Do primeiro volume serão
produzidos 1000 exemplares
pela Editora Fukyosha, 500
deles serão enviados e vendi-
dos em livrarias do Japão e
depois de um mês outros 500
devem ser comercializados em
livrarias nikkeis do Brasil. “Es-
peramos que o livro sirva de
base de estudos em bibliotecas
e escolas do Japão. Uma ver-
dadeira fonte de informação
sobre a importância dos japo-
neses na agricultura brasilei-
ra”, assegura Koichi Mori.

O livro é o segundo projeto
dirigido por Koichi Mori em
homenagem ao centenário. No
livro anterior denominado “Me
De Miru no Burajiru Nihon
Imin no 100 Nen” ele divulga
em japonês e português a his-
tória da imigração através de
260 fotografias. Da tiragem de
dez mil exemplares impressos
seis mil foram vendidos no Ja-
pão e outros dois mil no Brasil.
“Torço para que essa coleção
obtenha sucesso”, defende.

(Afonso José de Sousa)

para o primeiro fascículo com
lançamento previsto até o fim
deste ano, fora a impressão. A
agricultura é o tema do primeiro
fascículo que conta com a co-
laboração de Noriko Tanaka,
do Instituto de Pesquisas Téc-
nica e Difusões Agropecuári-
as da Jatak. Formada em eco-
nomia agrícola e doutora pela
Universidade de Hokkaido, ela
colabora na introdução e nos
capítulos 2 e 4, para isso teve
o apoio de contatos antigos
para escolher os autores.

Definição – De acordo com
Koichi Mori falta apenas a no-
meação do título do livro e a
definição de 20% dos profissi-
onais especializados que vão
cooperar na finalização do pri-
meiro volume que vai relatar a
essencial atribuição dos japo-
neses para o aprimoramento
da agricultura no Brasil. A
obra ainda poderá contar com
a participação do diretor do
Centro de História da Ciência,
professor Shozo Motoyama,
que está sendo contatado pe-
los responsáveis para abordar
o tópico a estrutura e a forma-
ção da nação brasileira moder-
na e os imigrantes japoneses.

Outros quatro volumes

completam a estrutura do livro.
O segundo fascículo que já
conta com recursos de R$ 20
mil originários do governo ja-
ponês, abordará a história da
vida econômica e a sociedade
e política governamental, de-
vendo ser lançado no primeiro
semestre de 2010. O terceiro
volume que comentará a cul-
tura e o quotidiano deverá ser
lançado no 2º semestre de
2010. O quarto que debaterá
a história da imigração de acor-
do com cada região e o quinto
que englobará uma síntese ge-
ral de todos os assuntos, de-
vem ser lançados até 2012. O
primeiro até o quarto volumes
terão em média 500 páginas e
o quinto 600 páginas.

Noriko Tanaka também é
responsável pela seleção dos
especialistas do conteúdo do li-
vro. Com isso o professor Koichi
Mori avaliou que “cerca de 80%
dos autores já foram definidos e
estão ultimando o material do
primeiro volume. Falta o restan-
te dos especialistas que estão
sendo contatados e serão con-
firmados em breve, além da de-
finição do título do livro que
acontecerá em uma reunião pró-
xima”, esclarece.

A doutora Noriko Tanaka

Koichi Mori e Noriko Tanaka, colaboradora do projeto

De 7 a 16 de agosto, acon-
tece em Lins (SP), a segunda
edição da Semana da Cultura
Japonesa. O evento é organi-
zado pelo Instituto Paulo Ko-
bayashi, pela Organização da
Liga da Federação Noroeste,
e tem co-organização das Li-
gas da Alta Paulista e Soroca-
bana, com o apoio da Blue
Tree Hotels e da Prefeitura
Municipal de Lins.

A comissão organizadora
escolheu a cidade de Lins por
tratar-se de um pólo conver-
gente das principais comunida-

EM LINS

Blue Tree recebe a 2ª edição da Semana da Cultura Japonesa
des nipo-brasileiras do Estado
de São Paulo, razão pela qual
a 2ª Semana da Cultura Japo-
nesa acontecerá no Blue Tree
Park Lins – Águas Termais
Resort.

A programação conta com
atrações relacionadas com a
cultura japonesa como expo-
sições de arte, rdio tisso,
ysakoi, kraokê e shows musi-
cais, além de campeonato e
oficinas de gatebol e o evento
Dance Comigo (de 7 a 9 de
agosto).

Um dos pontos altos da pro-

Torneio de gatebol integra calendário de atividades da Semana

DIVULGAÇÃO

gramação será o 2º Fórum de
Lideranças Nikkeis, que no dia
15 de agosto reunirá persona-
lidades da comunidade nikkeis
que estarão discutindo a cons-
trução da sociedade brasileira.

Na gastronomia serão ofe-
recidos almoços e jantares te-
máticos - com estação orien-
tal - além de um Jantar Temá-
tico Oriental e um workshop
sobre Culinária Japonesa.

BLUE TREE PARK LINS –
ÁGUAS TERMAIS RESORT
ENDEREÇO: RODOVIA MARECHAL

RONDON, KM 443, LINS-SP
TELEFONE: (14) 3533-6300 - FAX:
(14) 3533-6304
HOSPEDAGEM: O HOTEL DISPÕE DE 176
APARTAMENTOS E 4 SUÍTES E CONTA COM

APARTAMENTOS ESPECIALMENTE ADAPTA-
DOS E PREPARADOS PARA ACOMODAR HÓS-
PEDES COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

JORNAL NIPPAK
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Doraemon é destaque de Sempre Cinema

Um dos animês mais fa-
mosos no Japão, o
gato-robô Doraemon,

ganha espaço no mês de julho
dentro do projeto Sempre Ci-
nema da Fundação Japão, sen-
do exibido em quatro sessões,
para agradar crianças, jovens
e adultos.

Ele foi nomeado pelo Mi-
nistério das Relações Exterio-
res do Japão, como “Embaixa-
dor Cultural de Anime”, em
2008. Outros cinco filmes se-
rão exibidos, com foco nas re-
lações familiares e profissio-
nais, além de retratar com fi-
delidade o cotidiano do povo
japonês, assim como “Swing
Girls”, ganhador de sete prê-
mios da Academia Japonesa
de Cinema, incluindo a cate-
goria “filme mais popular” do
ano de 2004.

As exibições são gratuitas,
com lotação máxima de 100
lugares por sessão, por ordem
de chegada. Todos os filmes
têm legenda em português.

SEMPRE CINEMA
14/07 A 24/09/09
LOCAL: ESPAÇO CULTURAL – FUNDAÇÃO

JAPÃO EM SÃO PAULO (AV. PAULISTA,
37, 1º ANDAR, SÃO PAULO)
LOTAÇÃO MÁXIMA: 100 LUGARES

ACESSO PARA PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS.
FILMES COM LEGENDAS EM PORTUGUÊS.
ENTRADA GRATUITA (NÃO É NECESSÁRIO

CONFIRMAR PRESENÇA)
INFORMAÇÕES: (11) 3141-0110
INFO@FJSP.ORG.BR

PROGRAMAÇÃO

Doraemon: o Dinossauro de
Nobita (Doraemon: Nobita no
Kyouryu, 2006, 107 min, legendas
em espanhol)

Diretor: Ayumu Watanabe
Sinopse: O longa é uma

refilmagem da primeira versão do
anime para os cinemas, lançada
em 1980. Onde os principais per-
sonagens do anime são o gato-
robô Doraemon e o garoto Nobita.
Nesta história, o garoto Nobita
encontra um ovo de dinossauro e
resolve criar o filhote com todo
carinho. Mas Piisuke cresce, en-

tão com a ajuda de uma máquina
do tempo, Nobita tenta mandá-lo
para o período Cretáceo.

Mas um problema na
engenhoca faz o dinossauro pa-
rar nos Estados Unidos. A partir
daí, Nobita e seus amigos iniciam
uma longa e perigosa viagem...
Considerado um ícone no país,
Doraemon foi nomeado em 2008,
pelo Ministério das Relações Ex-
teriores do Japão, como “Embai-
xador Cultural de Anime”.

Exibições:
• 28/7 (terça) às 19h30
• 30/7 (quinta) às 15h

Nós superaremos um dia
(Pacchigi, 2004, 119min, legendas
em português)

Diretor: Izutsu Kazuyuki.
Sinopse: Nos anos 1960, as

relações entre japoneses e corea-
nos estão estremecidas.

Neste ambiente de instabilida-
de política, membros de um gru-
po de karatê da escola secundá-
ria de Kyoto insultam duas meni-
nas de uma escola coreana. O con-
flito começa quando as meninas
da escola coreana contam com a

ajuda de colegas para se vingar
dos japoneses.

Exibições:
• 11/8 (terça) às 19h30
• 13/8 (quinta) às 15h

O ferrão da morte (Shi no
Toge, 1990, 115min., legendas em
português)

Direção / Roteiro: Kohei
Oguri

Sinopse: A história se passa
em Tóquio um ano antes do tér-
mino da Segunda Guerra. O casal
Toshio e Miho vivem juntos há
dez anos. Eles enfrentam sua pri-
meira crise quando um caso de
Toshio com outra mulher vem à
tona. Durante muito tempo Miho
orgulhou-se da fidelidade do ma-
rido, mas agora é preciso enfren-
tar a brutal realidade de sua infi-
delidade.

Exibição:
• 25/8 (terça) às 19:30

Taxi Kamikaze (Kamikaze
Táxi, 1995, 150 min., legendas em
português)

Diretor: Massato Harada
Sinopse: Tatsuo faz parte de

um grupo de Yakuza e foi encarre-
gado de procurar duas mulheres
para um político poderoso,
Domon. Tatsuo chama sua namo-
rada Kenko e a amiga Tama para
este trabalho, mas Tama acaba
gravemente ferida e Kenko é mor-
ta. Tatsuo promete vingança e no
meio de toda a confusão conhece
um motorista de táxi peruano,

Kantaka, que se torna compa-
nheiro de jornada desta vingan-
ça.

Exibição:
• 27/8 (quinta) às 15h

Swing Girls (Swing Girls,
2004, 105 min., legendas em por-
tuguês)

Diretor: Shinobu Yaguchi
Sinopse: Em uma pequena ci-

dade do interior, 16 meninas e um
menino montam uma banda, inici-
almente para a torcida de beise-
bol e por certa “obrigação”. Mas
existe um pequeno problema: ape-
nas quatro dos membros sabem
tocar instrumentos...Os outros
não têm noção do que é música e
nem dos instrumentos.

Exibições:
• 8/9 (terça) às 19h30
• 10/9 (quinta) às 15h

O Álbum da Vila (Mura no
Shashinshu, 2004, 111min., legen-
das em português)

Diretor: Mihara Mitsuhiro
Sinopse: Uma pequena vila no

meio das montanhas está prestes
a desaparecer, devido à constru-
ção de uma represa. Um funcio-
nário da vila pede a um antigo fo-
tógrafo e a seu filho que façam
um álbum de cada família da vila.
Pai e filho têm um relacionamento
difícil, mas resolvem aceitar o tra-
balho.

Exibições:
• 22/9 (terça) às 19h30
• 24/9 (quinta) às 15h

Doraemon é considerado um dos animes mais famosos do Japão

Cena de “O Ferrão da Morte”, do cineasta Kohei Oguri

Cartaz de “Pacchigi”

DIVULGAÇÃO
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William Woo esclarece dúvidas
sobre nova lei e alerta para golpes

Apublicação do Decre-
to nº 6893, que regula-
menta a lei que trata

do direito à residência provi-
sória para imigrantes ilegais,
ainda gera muitas dúvidas so-
bre os procedimentos neces-
sários para a obtenção do be-
nefício. Com o objetivo de
esclarecê-las, o deputado fe-
deral William Woo (PSDB-SP)
– autor do projeto que deu ori-
gem à lei – responde pergun-
tas relacionadas ao tema:

P: Como está sendo a pro-
cura das informações após
a aprovação da lei?
William Woo: São várias as
dúvidas: prazo de entrada, va-
lores, período e documentação
válida. Estamos centralizando
as informações e o atendimen-
to através do e-mail anistia@
williamwoo.com.br e no escri-
tório de São Paulo (tel: 11 –
3883-4535).

P: O processo desta vez está
mais fácil?
William Woo: Sim, elabora-
mos um projeto para facilitar ao
máximo o processo de anistia.
Primeiramente, conseguimos
que o valor da taxa seja baixo,
visto que várias pessoas terão
que pagar taxas para esposas,
filhos e parentes. Deixamos
25% do valor real, além de anis-
tiar todas as multas anteriores.
Em segundo lugar, com a sim-
plificação do processo, toda
documentação necessária pode
ser adquirida no consulado, por
meio de apresentação da certi-
dão de nascimento e da com-
provação de que o estrangeiro
entrou no Brasil antes de 1º de
fevereiro de 2009.

P: Existem estrangeiros que
entraram no país com docu-
mentos falsos. O que pode
acontecer nesses casos?
William Woo: Aqueles que
utilizarem vistos ou documen-
tos falsos responderão a pro-
cesso criminal por falsidade de
documentos.

P: Como dar entrada ao
processo de residência pro-
visória?

William Woo: O pedido de-
verá ser requerido pessoal-
mente pelo próprio estrangei-
ro junto à Delegacia de Polí-
cia Federal mais próxima de
sua residência e não será ad-
mitido pedido formulado por
procurador. Não serão rece-
bidos pedidos na sede do Mi-
nistério da Justiça. Estamos
tentando agilizar o atendimen-
to pela internet, mas não há
nada certo.

P: O processo assim está ter-
minado?
William Woo: Não, o simples
comprovante é prova apenas
da entrega dos documentos,
que serão analisados. Após
esta análise, o estrangeiro re-
ceberá a Carteira de Identida-
de de Estrangeiro (CIE).

P: Existem pessoas que já
estão recolhendo passapor-
te e oferecendo serviços, o
que o senhor recomenda?
William Woo: Nenhuma pes-
soa está autorizada a prestar
serviços sobre a regularização.
Apenas a Polícia Federal po-
derá receber documentos, nin-
guém mais. Portanto, reco-
mendo calma a todos os imi-
grantes, pois teremos até de-
zembro para dar entrada ao

processo. Se alguém já entre-
gou o passaporte na mão de
um terceiro, recomendo que
pegue de volta o documento
imediatamente.

P: Alguém já o procurou fa-
lando desses serviços?
William Woo: Não, mas já
ouvi pessoas falando que en-
tregaram o passaporte e paga-
ram valores altíssimos, entre
R$ 800,00 e R$ 1.500,00. Isto
é um absurdo, a taxa verda-
deira não chega a R$ 100,00.
A Polícia Federal está investi-
gando esses casos de fraudes
e as pessoas que entregaram
seus documentos a esses
estelionatários podem ter difi-
culdades de dar entrada ao
processo legalmente. O passa-
porte não deve ser entregue a
ninguém.

P: Em relação às associa-
ções chinesas, elas estão se
organizando?
William Woo: Espero que
sim. Já tive várias reuniões
com as associações. Tenho
dado dicas para ter um proces-
so com sucesso, principalmen-
te àqueles que não se enqua-
dram na lei. Não aceitem so-
luções mágicas, pois de acor-
do com o Estatuto do Estran-

geiro, a qualquer tempo que for
descoberta alguma fraude, a
Carteira de Identidade do Es-
trangeiro (CIE) será cancela-
da, e a pessoa responderá pela
falsidade, mesmo após cinco,
10, 20 anos. O fraudador es-
tará marcado para sempre!

P: Que mensagem o senhor
gostaria de deixar à comu-
nidade?
William Woo: Gostaria de
agradecer à Polícia Federal,
por ter atendido ao meu pedi-
do de abrir um posto exclusivo
para atender os imigrantes na
região central de São Paulo,
facilitando o acesso de todos.
Agradecer as mensagens que
estou recebendo de felicita-
ções de diversos países, e as
honrosas visitas dos embaixa-
dores da Colômbia e da Bolí-
via. Por fim, peço a todos os
imigrantes que tenham muita
calma. Se precisarem de aju-
da, procurem a Polícia Fede-
ral. Em caso de dúvidas, envi-
em email para o endereço
anistia@williamwoo.com.br. E
em caso de irregularidades,
procurem a Polícia Federal e
denunciem os estelionatários.
Vamos juntos, fazer do Brasil
um país melhor. Abraço a to-
dos.

William Woo (ao lado do presidente Lula) recebe os cumprimentos pela aprovação do projeto

DIVULGAÇÃO

O Movimento Dekassegui
representa valioso mecanismo
gerador de trabalho e de ren-
da para os dois países, tendo
apresentado soluções efetivas
para muita gente.

Mas não há como esquivar
à percepção de que tem nos
custado elevados índices de
evasão escolar, desagregação
familiar (pela separação de
casais e pelo não-acompanha-
mento do crescimento, estudo,
amizades e interesses dos fi-
lhos), problemas psiquiátricos
e até criminalidade (no Japão).

Também identificamos
grande incidência de perdas de
identidade, autovalor e auto-
estima, em proporções que
nunca dantes fizeram parte da
história, vocação e índole da
comunidade nipo-brasileira. O
pior é que tende a se agravar,
impondo inseguro cenário para
as gerações futuras.

Particularmente, confesso
que é muito difícil compreen-
der o que levou uma comuni-
dade, plenamente integrada na
sociedade brasileira, a abdicar
de uma vida promissora no
País e se sujeitar a postos de
trabalho não-qualificado (inclu-
sive tidos como sujos, pesados
e perigosos), tendo como con-
trapartida nada a mais que a
justa remuneração. Núcleo que
prima pela prevalência de no-
bres valores, pela elevada for-
mação acadêmica, pela ade-
quação social, pelo modelo de

família e comunidade unida,
pela devoção ao trabalho exer-
cido em quaisquer patamares
das áreas política, econômica,
educacional, agrícola, tecnoló-
gica, esportiva, de saúde, das
artes e tantas outras.

Ao que me pergunto: como
pudemos admitir a perda de
tantas conquistas que nos fo-
ram legadas pelas gerações
ascendentes, sem recorrer a
previdentes mecanismos ético-
legais? É hora de repensar as
leis e restaurar a dignidade
solapada em tantas famílias.
Desafio para o presente sécu-
lo, pois a política de emigração
há muito teria que ser melhor
planejada.

Nosso entendimento é de
que a luta apenas começou. E
esta comunidade (que é for-
mada por cada um de nós) tem
a obrigação, sim, a obrigação
de ajudar uns aos outros, e rei-
vindicar direitos perante ambos
governos.

Irreverência à parte, permi-
tam-me conclamar os gover-
nantes japoneses a contemplar
a oportunidade histórica,
pendular, de cativar aqueles
seus filhos que outrora foram
incentivados a emigrar pelos
governos antecessores, devido
à recessividade econômica que
perdurou até meados do sécu-
lo passado.

Que estendam sua compla-
cente proteção aos filhos des-
tes, prejudicados pela atual cri-

se econômica que reconfigura
o seu País e o mundo. Vale
ressaltar que a plenitude da
nossa consciência cidadã –
brasileiros que somos  – jamais
sopesou o Amor que os des-
cendentes nutrem pela terra
berço de suas famílias, bem lá
no fundo dos seus corações.

A despeito de quantos re-
tornaram – em razão da crise
que atingiu principalmente o
Japão ou outros motivos –, é
imenso o vulto dos que perma-
necem no abrigo insular. E
como muitos optariam por ali
fincar raízes, o  senso de reali-
dade orienta que assimilem a
consciência de cidadania japo-
nesa para integração respeito-
sa na sociedade local. Há que
se prever que muitos ali cons-
tituirão famílias, contribuindo
para aquebrantar o espectro do
baixo índice de natalidade.

Quanto aos governantes
brasileiros, aproveito o canal
para tornar público o sentimen-
to de orfandade dos brasilei-
ros no Japão e no Exterior. Há
que se respeitar o valor eco-
nômico e afetivo, intrínsecos
nas remessas destinadas aos
familiares. Muitas vezes, fru-
to de economias furtadas às
necessidades mais básicas do
simples cidadão em terras es-
trangeiras.

Valiosa fração, componen-
te da segunda maior fonte de
arrecadação anual do PIB bra-
sileiro, no montante de U$ 2

bilhões (que invariavelmente
terá rendido multiplicadas di-
visas para o Japão), conquan-
to desprovida de subsídios, a
despeito das carências educa-
cionais e previdenciárias
prevalentes no meio.

Não faz sentido ignorar a
premência de se obter a inser-
ção respeitosa do nikkei brasi-
leiro na sociedade japonesa,
assim como de todos os brasi-
leiros no exterior. Do fortale-
cimento desses cidadãos do
mundo, certamente, advirão
mútuos e macro ganhos soci-
ais e econômicos.

Com todo o respeito às au-
toridades e personalidades en-
volvidas, permitam-me opinar
que“é hora de sair dos deba-
tes e discursos nos seminários
e outros fóruns, para imple-
mentar soluções práticas ime-
diatas.

Para tanto, cumpre coletar
sugestões da sociedade, a
exemplo das elencadas pelo
Grupo Nikkei, com base nos
depoimentos de vida de ex-
dekasseguis:

1) implementar políticas
públicas que assegurem o con-
senso de justiça social,
indiscriminada e próspera,
entre os dois países;

2) coibir a discriminação
racial e social, o ijime (perver-
sidade) das minorias e a
vedação de oportunidades, por
força do Direito Internacional;

3) aumentar o apoio con-

sular nas cidades com grande
concentração de brasileiros no
Japão;

4) obter a obrigatoriedade
de emissão de um documento
curricular que ateste valores
pessoais, atrelados à  experi-
ência adquirida no trabalho, por
parte das empreiteiras e em-
presas japonesas;

5) estudar qual seria a con-
dição mínima (talvez escrita
hiragana e conversação bási-
ca?) para adaptação segura do
dekassegui no Japão, vinculan-
do-a à liberação do passapor-
te, para minimizar sofrimentos;

6) lanejar a ressocialização
e a requalificação dos retorna-
dos, com ênfase nos jovens;

7) obter o comprometimen-
to das multinacionais japone-
sas no desenvolvimento da for-
mação técnica, concomitante
à oferta de postos de trabalho
para ex-dekasseguis retorna-
dos;

8) promover a contratação
vantajosa de famílias formadas
por pelo menos 3 trabalhado-
res, na mesma empresa ou re-
gião, a exemplo da imigração
ascendente, para evitar a de-
sagregação familiar.

9) conceder tempo e con-
dições suficientes para o tra-
balhador no Japão realizar ne-
cessidades básicas de todo ser
vivente, como: ir ao dentista,
médico ou psicólogo; realizar
exames preventivos de saúde;
passear com o cônjuge e filhos;

DEBATES

É hora de restaurar a dignidade nas famílias de dekasseguis
praticar hobbies etc.

É preciso compreender que
o mundo globalizado está mui-
to pequeno, sendo pleno o di-
reito de ir e vir, sem constran-
gimentos e perdas. Utopia à
parte, caberia implantar novo
projeto, denominado ite irashai!
(vá e volte bem!), na defesa
de que todo brasileiro tenha o
direito de sair para trabalhar e
viver em qualquer lugar do
mundo, amparado por leis que
assegurem o seu direito de se
integrar na sociedade de pas-
sagem, e depois se reintegrar
no local de origem, dispondo de
reais condições para adapta-
bilidade social.

Que esta reflexão suscite
a percepção de que o dekas-
segui é o mais forte elo entre
os dois países. Portanto, me-
recedor de confiança e de in-
vestimentos que fortaleçam o
seu valor humano e profissio-
nal. Daí, advirão mútuos e
macros ganhos sociais e eco-
nômicos para os dois países,
posto que é detentor de conhe-
cimentos presenciais de valo-
rosa aplicabilidade.

Afinal, ele é um de nós, que
saiu do esplêndido berço a tra-
balho. E não há nada mais dig-
no que a disposição de traba-
lhar. Não é mesmo?!

*Leda Shimabukuro é fundado-
ra do Instituto de Promoção Hu-
mana Grupo Nikkei

Admite-seAdmite-seAdmite-seAdmite-seAdmite-se
AUXILIAR de
ESCRITÓRIO

(Financeiro)
c/ mínimo de 3 anos de
experiência em carteira

Enviar currículo para
chocoleitemodas@gmail.

O governo japonês decidiu
conceder ao Brasil um emprés-
timo em ienes em favor de dois
programas, no valor máximo de
20 bilhões e 634 milhões de
ienes (cerca de US$ 200 mi-
lhões) através do programa
ODA (Assistência de Desen-
volvimento Oficial). O acordo
de empréstimo foi assinado no
último dia 14, em Brasília, en-
tre o embaixador em exercí-
cio do Japão no Brasil, minis-
tro Tatsuo Arai, e o ministro das
Relações Exteriores do Brasil,
Celso Amorim.

Um dos programas benefi-
ciados é o Programa Integra-
do de Melhoria Ambiental na
Área de Mananciais da Repre-
sa Billings (6 bilhões e 208 mi-
lhões de ienes), que visa intro-
duzir a instalação do tratamen-

to de esgoto na represa
Billings, em São Bernardo do
Campo, no Estado de São Pau-
lo, melhorando a qualidade da
fonte de abastecimento de
água na Região Metropolitana
de São Paulo, melhorando as
condições de vida dos habitan-
tes da área em torno da repre-
sa e preservando o meio am-
biente nos arredores da região.

O outro programa benefi-
ciado é o Programa de Sanea-
mento Ambiental do Estado de
Santa Catarina (14 bilhões e
426 milhões de ienes), cujo
objetivo é introduzir e ampliar
a instalação do tratamento de
esgotos em sete cidades do li-
toral catarinense, melhorando
as condições sanitárias e pre-
servando o meio ambiente da
região.

POLÍTICA

Japão empresta cerca de US$
200 mi para projetos brasileiros

Dezesseis alunos e quatro
professores da escola estadu-
al Jornalista Wandyck Freitas,
de Taboão da Serra, embar-
cam no próximo dia 24 de ju-
lho para o Japão. Eles vão re-
presentar o Brasil na 32ª edi-
ção do Festival Cultural Naci-
onal de Alunos do Ensino Mé-
dio do Japão, que acontece na
província de Mie.

Esta é a primeira vez que
um grupo de estudantes de um
país da América Latina parti-
cipa deste evento que aconte-
ce no Japão desde 1977.

Com o tema “Mostra do
Carnaval Brasileiro”, jovens do
2º e 3º anos do ensino médio
apresentarão um número de
samba para cerca de 100 mil
pessoas, entre elas, o príncipe
herdeiro do trono japonês, Na-

ruhito.
Alunos e professores com-

puseram a música que emba-
lará a coreografia, que foi cri-
ada com a ajuda de profissio-
nais da dança. Além de cantar
e dançar, o grupo também irá
tocar surdo, caixa, tamborim,
pandeiro e agogô, instrumen-
tos comuns nas rodas de sam-
ba brasileiras.

O convite – No ano passado,
durante as comemorações do
centenário da imigração japo-
nesa no Brasil, representantes
do governo de Mie visitaram a
escola de Taboão da Serra. Na
ocasião, a delegação conheceu
algumas danças típicas brasi-
leiras que poderiam ser apre-
sentadas no festival. Foi quan-
do surgiu o convite.

INTERCÂMBIO

Alunos do Estado de SP
participarão de evento em Mie
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ATLETISMO MASTER

Atletas nikkeis disputarão o
Campeonato Mundial na Finlândia

Dez atletas nipo-brasilei-
ros veteranos de São
Paulo vão disputar o

Campeonato Mundial de Atle-
tismo Máster (World Master
Athletics Championships) que
acontecerá no período de 28
de julho a 8 de agosto, na ci-
dade de Lahti, na Finlândia. A
delegação nikkei será compos-
ta por sete atletas da Associa-
ção Atlética dos Veteranos do
Ibirapuera e por três esportis-
tas da Associação Nikkei de
Atletismo de São Paulo
(Anast).

O atleta Takumi Matsushi-
ma, 77 anos, da entidade do
Ibirapuera faz parte do grupo
que viaja no dia 25 de julho
quando disputará o mundial por
três modalidades esportivas:
disco, dardo e pentatlo de lan-
çamento. De acordo com ele
a pontuação e a classificação
dos atletas serão realizadas
com a soma de cinco provas.

Takumi Matsushima avalia
que no mundial da Finlândia
será muito difícil repetir os seus
melhores resultados conquista-
dos no campeonato realizado
na Itália há dois anos, quando
ganhou duas medalhas de ouro
e uma de bronze. “Procurarei
dar o melhor de mim no mun-
dial”, destaca.

Desde 1993 Takumi Ma-
tsushima participa dos mundi-
ais, por isso revela que os ad-
versários não mudam até por-
que é difícil surgir novos atle-
tas. Em quase todos os mun-
diais ele tem conquistado me-
dalhas como as obtidas nas
competições do Canadá, Por-

to Rico, África do Sul, Austrá-
lia e Itália onde se sagrou cam-
peão no dardo e no disco, e a
terceira colocação no pentatlo.

Além de Takumi Matsu-
shima o grupo da Associação
Atlética dos Veteranos do Ibi-
rapuera será formado pelas
atletas Setsuko Matsushima,
72 anos; Toshi Kawakami, 80
anos; Chieko Minami, 82 anos;
Mitiko Nakatami, 77 anos;
Kazuko Ooizumi, 67; e do atle-
ta Teruo Narita, 85 anos. De
acordo com o presidente da
Anast, Hiromi Shimizu, a enti-
dade será representada pelo
atleta Yoshiuki Shimizu, 81

anos; e pelas atletas Kioko
Kogigashi, 63 anos e Yoshiko
Suenaga, 57 anos. As inscri-
ções dos atletas no campeo-
nato foram providenciadas
pela Princess Travel Viagens
e Turismo.

Japão – Depois de retornar da
Finlândia Takumi Matsushima
informou que deve viajar no dia
14 de agosto para Nagoya, no
Japão, onde disputará o Cam-
peonato Japonês de Atletismo
Máster que será realizado en-
tre os dias 19 e 21 de setem-
bro. O torneio estará comemo-
rando o 30ª aniversário de cria-

ção da competição. Nesta com-
petição a associação do Ibira-
puera será representada pelos
atletas Riyoji Baba, 76 anos;
Hideto Tsuchiya, 70 anos e
Issao Kurioka, 60 anos. Além
das esportistas Eiko Takinami,
85 anos; e Satiko Kurioka, 60
anos. Pela Anast disputarão o
torneio Kioko Shirahata, 80
anos e Shizue Matsumoto, 65
anos.

CAMPEONATO MUNDIAL DE
ATLETISMO MÁSTER
QUANDO: 28 DE JULHO A 8 DE AGOSTO

ONDE: LAHTI – FINLÂNDIA

INFORMAÇÕES: 3642-1880

DIVULGAÇÃO

Campeonato Mundial de Atletismo Master acontece entre 28 de julho e 8 de agosto, na Finlândia

TÊNIS DE MESA

O tênis de mesa na Internet

Atualmente, com a evolu-
ção tecnológica mundial e a
informática ficando acessível
para a população, todos os seg-
mentos, inclusive o tênis de
mesa, buscam um espaço nes-
ta tendência mundial via WEB
ou World Wide Web, o www
que significa Rede de Alcan-
ce Mundial.

Nos sites de busca, se
digitar “tênis de mesa”, pode-
mos visualizar inúmeras pagi-
nas voltadas para a modalida-
de, muitas oficiais das federa-
ções, clubes, cidades, de ven-
das, vídeos e vários criados por
aficionadas do esporte.

O mais importante é o da
Federação Internacional (em
ingles www.ittf.com). Nela é
possível pesquisar a história do
tênis de mesa, o ranking mun-
dial com a posição dos atletas
brasileiros, vídeos dos últimos
campeonatos, informações so-
bre o mesa-tenismo mundial.
No Brasil o site oficial
www.cbtm.org.br da Confede-
ração Brasileira de Tênis de
Mesa, tem as informações de
todos os eventos no pais, bem
como as participações da se-
leção brasileira em campeona-
tos internacionais. Em São
Paulo o www.fptm.com.br da
Federação Paulista de Tênis
de Mesa é completo e abran-
ge os eventos no Estado.

 O melhor da internet para
o tênis de mesa estão nos
vídeos, quando é possível as-
sistir quase em tempo real as
partidas internacionais e assim
o atleta se atualiza com as no-
vas técnicas, golpes e assimi-
lam o que fazem os futuros
adversários nas competições
no exterior.

 Ubiraci Rodrigues da Cos-
ta, o “Biriba”, que assombrou
o mundo em 1958, com ape-
nas 13 anos, vencendo os
bicampeões mundiais Ichiro
Ogimura (campeão Mundial
Individual em 1954 e 1956) e

Toshiaki Tanaka (1955, 1957),
no Ginásio do Ibirapuera, é
uma prova que nos tempos
modernos poderia ter ido mais
longe – quem sabe ser cam-
peão mundial – se na sua épo-
ca contasse com a Internet. A
partir deste ano os Mundiais
passaram a ser realizados a
cada 2 anos.

Ainda com 13 anos, Biriba
foi ao Campeonato Mundial
Adulto em 1959 (Dortmund-
Alemanha) e venceu inúmeros
jogadores, inclusive o vice-
campeão Europeu, conquis-
tando um 6º lugar em equipes
para o Brasil.

No mundial seguinte, em
1961 (Beijing-China) com 15
anos, eliminou entre os 32 o
então campeão Rong Kuotuan
(1ª medalha de ouro Mundial da
China em todos os esportes,
conquistada em 1959) e mar-
cou o seu nome no cenário
mundial em plena China, con-
tra toda a torcida presente.

A expectativa no mundial de
1963 (Praga-Tchecoslovaquia)
era que Biriba, com 17 anos, se
tornasse o campeão do mundo,
já que tinha melhor envergadu-
ra, mais experiente e favorito,
porém, como na época não
existia intercâmbio e as viagens
ao exterior eram escassas e
sem Internet, Biriba não sabia
de um novo golpe inventado pe-
los japoneses e que o mundo
inteiro aplicava, chamado “Top
Spin”, que revolucionou a téc-
nica e os treinamentos de to-
dos os países, exceto o Brasil.
Por falta de informação técni-
ca e observação dos adversá-
rios do outro lado do mundo,
Biriba não foi feliz e mesmo
assim ficou entre os 32.

Nos tempos modernos, a
história seria outra. Com cer-
teza.

*Marcos Yamada
Consultor Especialista em
Tênis de Mesa

Com a ajuda da Internet, Biriba estaria entre os melhores

DIVULGAÇÃO

SOFTBOL MIRIM

Marília conquista título da 11ª Taça Brasil Interclubes
(DIVULGAÇÃO / CBBS)

Atletas e comissão-técnica de Marília posam para foto à frente do
placar da partida-final da Taça Brasil, em Marília (SP).

Jogando em seus domínios,
a equipe de Marília sagrou-se
campeã da 11ª Taça Brasil de
Softbol Feminino Interclubes
Mirim ao derrotar a equipe de
Maringá por 10 x 0. A partida

final foi realizada no último dia
12.  Depois de muita chuva no
sábado, o que provocou o can-
celamento de duas rodadas da
fase de classificação e a ado-
ção da Tabela de Chuva (jo-

A interbases Ana Carolina Fukase,
de Marília, recebe o troféu de Me-
lhor Jogadora do Campeonato

gos eliminatórios, com duração
de 1 hora e 10 minutos ou 5
entradas), os jogos de domin-
go puderam ser disputados
sem problemas.

E para completar a festa da

equipe de Marília e da torcida
local, duas de suas atletas fo-
ram os grandes destaques da
competição: a interbases Ana
Carolina Fukase foi eleita a
Melhor Jogadora do Campeo-
nato; e a receptora Mariana Ri-
beiro Pereira recebeu o prêmio
de Jogadora Mais Eficiente.

RESULTADOS
(Tabela de Chuva)

11/07 (sábado)
Atibaia 4 x 3 Nikkei Curitiba

Coopercotia 9 x 3 Nikkey Santo
Amaro

Tozan 13 x 11 Guarulhos

12/07 (domingo)
Central Glória 0 x 14 Maringá

Nippon Blue Jays 5 x 2 Cooper-
cotia

Marília 7 x 0 Atibaia
Tozan 0 x 14 Maringá

Marília 10 x 0 Maringá (Final)

Competição reunirá os melhores sumotoris brasileiros em Suzano

A Confederação Brasileira
de Sumô realizará nos dias 25
e 26 de julho, no Ginásio Es-
portivo Sesi de Suzano (SP), o
48º Campeonato Brasileiro
Masculino e o 13º Campeona-
to Brasileiro Feminino. As
competições devem reunir cer-
ca de 450 atletas, em todas as
categorias (da mirim a adulta).

Segundo o presidente da
CBS, Isao Kagohara, estão
confirmadas as presenças de
equipes do Rio Grande do Sul,
Paraná, Pará, Sudoeste (SP),
Nova Central (SP), Grande
ABC (SP), Norte (SP), Santo
Amaro (SP), São Paulo e Pau-
lista. Como atração, o público
poderá conferir o desempenho
dos atletas que estão represen-
tando o Brasil nos Jogos Mun-
diais, que acontecem em Ka-
ohsiung (Taipei). São eles: Ta-

SUMÔ

Campeonato Brasileiro deve reunir cerca de 450 atletas em Suzano

kahiro Higuchi, Luciana Wa-
tanabe, Fernada Rojas, Ricar-
do Aoyama e Tooru Kozaihira.
A disputa de sumô acontece
neste fim de semana (18 e 19).

Kagohara explica que, com
o cancelamento do Campeo-
nato Mundial – conforme an-

tecipou com exclusividade o
Jornal Nippak – o Brasileiro
será seletivo para o Sul-Ame-
ricano, que foi transferido de
agosto para setembro, na Ar-
gentina, fato também antecipa-
do pelo Nippak.

O Jornal Nippak, único

veículo a acompanhar as com-
petições de sumô, trará uma
cobertura completa do 48º
Campeonato Brasileiro de
Sumô Masculino e o 13º Cam-
peonato Brasileiro Feminino na
edição que circulará a partir do
próximo dia 31.

(Aldo Shiguti)

ARQUIVO
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LAZER

Festa da Cerejeira em Flor de Campos do Jordão

A41ª Festa da Cerejeira
em Flor promete se
transformar em um

atrativo a mais para os visitan-
tes de Campos do Jordão nos
três primeiros fins de semana
de agosto no Recanto de Re-
pouso Sakura Home. O even-
to que é uma realização da Be-
neficência Nipo-Brasileira de
São Paulo e do Clube Cultural
e Recreativo será comemora-
do pela comunidade nipo-bra-
sileira daquela região serrana
distante cerca de 180 km de
São Paulo. A abertura aconte-
cerá no dia 2 de agosto às 11H.

A festa será uma oportuni-
dade excelente para os visitan-
tes mergulharem na cultura
milenar japonesa através das
várias atrações programadas,
inclusive internacionais duran-
te os seis dias do evento. Na
ocasião o público assistirá
apresentações folclóricas, mu-
sicais, danças, como a partici-
pação de grupos da Rússia, da
Lituânia e da Ucrânia.

Ao mesmo tempo os visi-
tantes aprenderão um pouco
mais ao som dos tambores ja-
poneses e até participar das
danças que embalam o clima
oriental. Para quem gosta de
comidas típicas poderá degus-
tar pratos como o tradicional
yakissoba, experimentar um
tempurá ou um sushi. Além, é
claro, de apreciar as flores das
cerejeiras no bosque da enti-
dade e comprar malhas e ar-
tesanatos no bazar.

De acordo com o gerente
do Sakura Home, Hiroshi Yoza,
a previsão é que entre 10 e 15
mil pessoas de São Paulo, Rio
de Janeiro e Belo Horizonte
participem do evento que con-
tará com uma área de dois mil
metros quadrados onde reuni-
rá o palco para os shows, pra-
ça de alimentação e comércio,

e barracas para a venda de
produtos nacionais e estrangei-
ros.

Segundo Hiroshi Yoza a
festa beneficente tem como
objetivo arrecadar fundos que
serão destinados em prol dos
idosos do Recanto de Repou-
so Sakura Home. A entidade
sem fins lucrativos com 15 anos
de existência abriga hoje 29
idosos japoneses e nikkeis com
idade média de 85 anos. “Te-
mos que melhorar ano a ano
as finanças da entidade. A in-
flação é muito prejudicial para
nós. Não estou chorando, es-
tou falando a realidade”, des-
taca.

Hiroshi Yoza explica que o
Sakura Home sobrevive de
contribuições e das festas re-
alizadas ao longo do ano. Além
da Festa da Cerejeira também
são promovidas a Festa das

Hortênsias geralmente em de-
zembro (este ano será a 9ª
edição); e o Festival da Can-
ção Nipo-Brasileira e Japone-
sa Beneficente de Campos do
Jordão, realizada em março.

Organização – A organização
da Festa da Cerejeira envolve
uma média de 500 pessoas,
entre grupos folclóricos e
membros da colônia que pre-
param a entidade. O local con-
ta com bosque e trilhas colori-
das pelas árvores de Cerejei-
ra que reservam lindas paisa-
gens. A flor que dá nome a
festa possui uma íntima liga-
ção com a cultura japonesa e
tem diversas representações
em seu folclore. Estas árvores,
que enchem o Parque das Ce-
rejeiras de cores no final do
inverno, tiveram suas primei-
ras mudas procedentes do Ja-

pão em 1936, quando aconte-
ceu a inauguração do Sanató-
rio Dojinkai em Campos do
Jordão que fica na serra da
Mantiqueira.

Para aqueles que preten-
dem visitar a festa e a cidade,
um pacote está sendo ofereci-
do aos interessados. Um ôni-
bus sairá em frente ao ambu-
latório Liberdade, na Rua Gal-
vão Bueno, 596 – Liberdade,
com destino ao Sakura Home.
A colaboração ida e volta cus-
ta R$ 60,00 e associados da
Beneficência Nipo-Brasileira
de São Paulo pagará R$ 55,00.
Para quem pretende ir de car-
ro pode seguir pela Rodovia
Floriano Rodrigues Pinheiro
(SP-123) que inicia no entron-
camento da Rodovia Carvalho
Pinto/Ayrton Senna, na altura
do km 310 da Rodovia Presi-
dente Dutra.

Festa da Cerejeira promete transformar em um atrativo a mais para os visitantes de Campos do Jordão

DIVULGAÇÃO

Programação terá atrações para todos os gostos

1º DE AGOSTO
10h30 –Matsuri Daiko – Bom Odori – Fukushima Kenjin Kai de Mogi das

Cruzes
11h00 – Grupo Shokaku Kan – Arte marcial Estilo Shintoryo – prof. Marcelo
12h00 –Cantoras infantis – Cíntia e Vanessa
12h30 –Dança folclórica da Lituânia - responsável Sandra
15h00 –Matsuri Daiko - Bom Odori – Fukushima Kenjin kai de Mogi das

Cruzes
2 DE AGOSTO

10h30 –Soma Bon-Odori – Fukushima Kenjin Kai de Atibaia
11h00 – Abertura oficial
11h30 – Yosakoi Soran – Grupo voluntários da Jica
12h30 –Wagaku Kenkyû Miwakai – Koto Shakuhashi – Harpa japonesa
13h00 –Aberto karaokê
13h30 –Cia Elazama – Dança do ventre – responsável Débora
14h00 –Yosakoi Soran – Grupo Ishin – responsável Mayumi
15h00 –Soma Bon-Odori – Fukushima Kenjin Kai de Atibaia

8 DE AGOSTO
10h30 –Ryukyu Koku Matsuri Daiko – Taikô de Okinawa
11h30 – Grupo Volga – Coral e dança folclórica da Rússia – profa. Tamara
12h00 –Ryukyu Kokun Matsuri Daiko
13h30 –Aberto para karaokê
14h00 –Dança do ventre – Grupo Badra – responsável Caloa
14h30 –Ryukyu Kokun Matsuri Daiko
15h00 –Grupo Volga – Coral e dança folclórica da Rússia – profa. Tamara

9 DE AGOSTO
10h00 –Ballet Clássico e Jazz (Crianças e adultos) da Escola Vanessa Ballet
10h30 –Requios Sôsaku Eisá Daido – Taiko de Okinawa (1ª apresentação)
11h00 – Kaito Shamissen – Taiko e Shakuhashi – Música e danças folclóri-

cas japonesas
12h00 –Jushôno Kai – Tashiro Hisako Monkasei – Dança folclórica
13h00 –Sakura Gawa – Apresentação Nôh – Grupo Mogi Nôgaku Kenkyu

Kai – responsável Massakuni Yamaguchi
15h00 –Requios Sôsaku Eisá Daido – Taiko de Okinawa (2ª apresentação)

15 DE AGOSTO
10h30 –Grupo Filhos da Luz – São José dos Campos – responsável Edna
11h30 – Dança folclórica da Ucrânia – professor Jorge Rybka
12h00 –Grupo Fujinkai 3 Coroas – responsável Rosa Matsuno
13h00 –Cantoras infantis – Cíntia e Vanessa
15h00 –Dança folclórica da Ucrânia – professor Jorge Rybka

16 DE AGOSTO
10h30 –Seizan Ryu – Dança folclórica japonesa – Grupo Taubaté
11h00 – Nikkei Odori Kai – Satélite SJC – Dança típica japonesa (Angela)
11h30 – Ryubu Daiko - Ibiúna
12h30 –Academia Dançart de Taubaté – Dança do ventre – profa. Dilma
13h00 –BBC Clube – São José dos Campos – Dança, karaokê e taiko
15h00 –Ryubu Daiko - Ibiúna

41ª FESTA DA CEREJEIRA EM FLOR DE CAMPOS DO JORDÃO
Quando: dias 1,2,8,9,15 e 16 de agosto
Horário: das 9H às 16H - Entrada franca
Onde: Recanto de Repouso Sakura Home – Avenida Tassaburo
Yamaguchi, 2173 – Vila Albertina – Campos do Jordão – SP
Informações: telefone: 3385-6607 // (12) 3662-2911


