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Após publicação de matéria
no Jornal Nippak, onde a
Associação Kanagawa acu-
sa o nikkei Marcelo Akio As-
sakawa de desviar cerca de
R$ 600 mil dos cofres da en-
tidade, surgiram novas de-
núncias envolvendo o supos-
to advogado. Desta vez as
acusações partiram de Arnal-
do Saito, Naoki Kobuti e do
engenheiro Marcos Matias,

todos ouvidos pela reporta-
gem do Jornal Nippak. Na
semana passada, procurado
pela reportagem, Marcelo
Akio Assakawa agendou uma
entrevista para esta quarta-
feira (17) na qual pretendia se
defender diante da presença
de um advogado. No entan-
to, até o fechamento desta
edição, a reportagem não
obteve retorno.
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Depois da Associação Kanagawa, surgem
novas vítimas de Marcelo Assakawa

DIVULGAÇÃO

MUSEU DA PAZ – Sensi-
bilizar e transmitir às futuras
gerações, o sofrimento da
destruição provocado pelas
bombas atômicas de Naga-
saki e Hiroshima é o objeti-
vo e sentimento de paz do
Museu da Paz Frei Rogério,
que será inaugurado no dia
13 de março, na cidade de
Frei Rogério – a 289 quilô-

metros de Florianópolis, San-
ta Catarina. O museu está
sendo instalado no Parque do
Sino da Paz, dedicado a lem-
brar às futuras gerações a
realidade do extermínio cau-
sado pelas bombas, bem
como trazer à lembrança do
compromisso de cada um em
transmitir a importância da
paz mundial.
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DIVULGAÇÃO

64º Intercolonial de Tênis do
Cooper recebe inscrições
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DIVULGAÇÃO

8ª Taça Tiemi Yajima terá
participação da Aelu

O Torneio Início de Softbol
Feminino Mirim (Aberto)
“Taça Tiemi Yajima” chega a
sua oitava edição com novi-
dades. O evento, que acon-
tece neste fim de semana (20
e 21), no Complexo de Bei-
sebol da Yakult, em Ibiúna
(SP), abre o calendário de ati-
vidades oficiais da Confede-
ração Brasileira de Beisebol
—–––––——––––––––––––––––——––––––—–| pág 11

e Softbol. Este ano, a com-
petição terá, pela primeira
vez, a participação de uma
equipe estrangeira, tornando-
se, assim, um evento interna-
cional. Trata-se da equipe
peruana da Aelu, cuja presen-
ça deve incentivar e valorizar
ainda mais a participação da
garotada do Brasil, que tam-
bém terá novidades.

—––––––––––—–| pág 07

Ex-Bolsistas
realizam Encontro
preparatório para o
Latino-Americano
Foi realizado no último dia 6,
nas dependências do Circu-
lo Militar de São Paulo, o
Churrasco do Gaimusho
Kenshussei, preparatório
para o “12º Encontro Latino-
Americano de Ex-Bolsistas
do Gaimusho Kenshussei”,
que ocorrerá no período de
10 a 17 de abril, na cidade
de Bariloche (Argentina),
com a comitiva do Brasil com
43 integrantes, além de re-
presentantes da Argentina,
México e Peru. Entre os
kenshusseis estiveram pre-
sentes o ministro do STJ,
Massami Uyeda e os  os de-
sembargadores Jô Tatsumi
(presidente da Aliança Cul-
tural Brasil Japão), Roque
Komatsu e Hideki Hirashi-
ma, entre outros.

—––––––––––—–| pág 05

Piedade inaugura
torii com presença
do ministro do
Turismo
Com a presença do ministro
do Turismo, Luiz Barreto, o
prefeito Geremias Ribeiro
Pinto (PT) inaugurou, dia 10,
o Monumento Torii, portal tí-
pico do Japão, e anunciou in-
vestimentos para Piedade de
mais de R$ 5 milhões conse-
guidos junto ao Governo Fe-
deral. “É com grande satisfa-
ção que inauguramos esta im-
portante obra. Sabemos dos
relevantes trabalhos desenvol-
vidos pela Colônia Japonesa
em nosso município”, menci-
ona o prefeito. Também falou
sobre recursos da União. “O
Brasil cresce e Piedade não
está fora deste crescimento.
Conseguimos mais de R$ 5
milhões para investir em di-
versas áreas em nossa cida-
de”, destacou Geremias.

—–––––——––––––––––––––––——––––––—–| pág 04

Associação Mie Kenjin do Brasil prepara
livro comemorativo do Centenário

No dia 28 de abril de 1912 o
navio Itsuku Shima-ro atraca-
va no porto de Santos trazen-
do a bordo as três primeiras
famílias de imigrantes japone-
ses vindas de Mie Ken. Após
desembarcavam em solo bra-
sileiro, elas se dirigiram para
a cidade de Botucatu, no in-

terior de São Paulo. Para con-
tar peculiaridades desta imi-
gração, a Associação Cultu-
ral e Assistencial Mie Kenjin
do Brasil está preparando o
lançamento do “Livro Come-
morativo do Centenário da
Imigração de Mie Kenjin ao
Brasil”.

Considerado o torneio de tê-
nis mais antigo da América do
Sul, o Campeonato Interco-
lonial do Coopercotia, que
este ano chega a sua 64ª edi-
ção, traz novidades. Uma
delas é a data. Realizado ge-
ralmente no mês de julho, a
competição foi antecipada e
acontecerá nos dias 27, 28 e

31 de março e 1º, 2 e 3 de
abril. Segundo o diretor do
Departamento de Tênis do
Cooper, Francisco Arima, a
mudança foi necessária para
possibilitar a participação
dos tenistas no Campeonato
Brasileiro Infanto-Juvenil,
que acontece em julho, em
Brasília.
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GAIMUSHO KENSHUS-
SEI – Foi realizado no último
dia 6, nas dependências do Cir-
culo Militar de São Paulo, o
Churrasco do Gaimusho
Kenshussei, preparatório para
o “12º Encontro Latino-Ame-
ricano de Ex-Bolsistas do Ga-
imusho Kenshussei”, que ocor-
rerá no período de 10 a 17 de
abril, na cidade de Bariloche
(Argentina). Leia mais na
pagina 7

MEDALHA DO MÉRITO – O Instituto
Rosa Okubo, Ministério da Ciência e Tecno-
logia, Ministério do Esporte, Ministério do Tra-
balho e Emprego e Ministério do Turismo rea-
lizaram no dia 11 de fevereiro, no Teatro do
Sesio do Centro Cultural Fiesp – Ruth Cardo-

so, cerimônia de entrega da Medalha do Mé-
rito do Centenário da Imigração Japonesa, a
mais alta condecoração do governo federal.
Foram condecorados personalidades e empre-
sas das mais diversas áreas. Fotos: Jiro
Mochizuki

YAMAGATA – A Associação Yamaga Kenjin do Brasil realizou no último dia 7, em sua sede
(Av. Liberdade, 486, sala 24, Liberdade), Assembleia Geral Ordinária. Entre outros assuntos em
pauta, foi eleita a nova diretoria, que terá como presidente o advogado Flávio Oshikiri, e os vices
Hiroshi Saito (1º), Toshini Shinohara (2º) e Mario Sato (3º). Fotos: Jiro Mochizuki
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Museu terá diversas salas onde serão expostos acervos históricos

Museu da Paz, que lembra tragédias de Nagasaki
e Hiroshima, será inaugurado em março em SC

COMUNIDADE

Sensibilizar e transmitir às
futuras gerações, o so-
frimento da destruição

provocado pelas bombas atô-
micas de Nagasaki e Hiroshi-
ma é o objetivo e sentimento
de paz do Museu da Paz Frei
Rogério, que será inaugurado
no dia 13 de março, na cidade
de Frei Rogério – a 289 quilô-
metros de Florianópolis, Santa
Catarina. O museu está sendo
instalado no Parque do Sino da
Paz, dedicado a lembrar às
futuras gerações a realidade do
extermínio causado pelas bom-
bas, bem como trazer à lem-
brança do compromisso de
cada um em transmitir a im-
portância da paz mundial.

De acordo com a responsá-
vel pela inauguração do museu,
Fabiana Felisbino, do Departa-
mento de Turismo de Frei Ro-
gério, a previsão para entrega da
obra esta marcado para o final
deste mês, ou seja dia 28. Po-
rém com o mau tempo dos últi-
mos dias, a previsão é que a data
seja alterada para o dia 13 de
março quando estará pronto.
“Como receberemos autorida-
des regionais, estaduais, nacio-
nais e internacionais, teremos a
oportunidade de mostrar a diver-
sidade étnica do município, com
apresentações culturais não só
japonesas, como italiana, austrí-
aca e cabocla”, afirma.

A iniciativa da criação do
museu e do parque é um so-
nho dos sobreviventes da ca-
tástrofe em Nagasaki, Kazumi
Ogawa (80 anos), Wataro
Ogawa e Chyo Ogawa, resi-
dentes na Colônia Japonesa do
Núcleo Celso Ramos com a
finalidade de fazer algo pela
paz. A idéia começou a tomar
forma a partir de 1997 quando
veio para Frei Rogério uma
comitiva do Japão, chefiada
pelos então governador e pre-
feito de Nagasaki.

Ao retornarem para Japão
conversaram com o então pre-
sidente da Associação Inter-
nacional de Intercâmbio da
Província de Nagasaki,
Tameichi Takefuji, que após
enviar um sino para a sede das
Organizações das Nações
Unidas (ONU), visitou a cida-
de catarinense em 1997 e no
ano seguinte encaminhou ou-
tro sino para a mesma cidade.

O museu com 321,24 m²,
contará com diversas salas –
inclusive uma para áudio visu-
al, onde serão expostos acer-
vos históricos da 2ª Guerra
Mundial cedidos pelo governo
japonês, além de painéis com
fotos e imagens da catástrofe
das duas bombas atômicas jo-
gadas no Japão, documentári-
os, livros entre outros artefatos

Museu, que está sendo instalado no Parque do Sino da Paz, deve ser inaugurado em março

DIVULGAÇÃO

adequado com as culturas ja-
ponesas”, garante Fabiana
Felisbino. Ela explica que a
construção do parque está em
comodato com a prefeitura e
a Associação das Vítimas e
seus Descendentes de Explo-
sões de Bombas Atômicas. “A
realização da obra conta com
a participação do governo Fe-
deral através da emenda da
Senadora Ideli Salvati no va-
lor de R$ 292.000,00, do Go-
verno Estadual através da
SDR-Curitibanos no valor de
R$ 31.000,00 e do Governo
Municipal no valor de R$
103.000,00”, ressalta.

Para que o mundo veja que
o Brasil está fazendo muito
mais que se imagina pela paz,
Kazumi Ogawa deseja que o
sentimento que lhe toma seja
multiplicado aos milhões, e que
o Movimento pela Paz ganhe

vez que mais de meio século
depois do lançamento das bom-
bas, o horror das armas atômi-
cas vêm se apagando da memó-
ria das pessoas.

“Para a inauguração será
feito um trabalho de paisagis-
mo mais modesto e clara que
na conclusão do parque, o
mesmo contará com um jardim

ainda não definidos. O museu
e o parque em si servirão ainda
de monumento de lembrança
das atrocidades cometidas na
2ª Guerra Mundial.

Equipamentos – Nesta segun-
da etapa, afora o museu, o par-
que de enormes dimensões está
sendo construído por etapas, já

possui o Monumento Sino da Paz
e um portal, contará ainda com
outras atrações como um san-
tuário, jardins e futuramente
com uma casa de chá. O intuito
é transmitir às futuras gerações
a realidade da destruição e con-
tribuir para a paz. Consolidação
essa que através do parque é
defendida pela associação, uma

mais fronteiras. O Parque do
Sino da Paz já realizou gran-
des eventos, e continuamente
recebe um grande número de
pessoas de diversas faixas
etárias, de crianças até idosos.

Segundo Naoki Ogawa,
sobrinho de Kazumi Ogawa, a
importância e o significado do
museu se reflete com o olhar
das pessoas em poderem
visualizar a dimensão da tra-
gédia que foi a bomba atômi-
ca, e levaram consigo o senti-
mento de nunca mais permiti-
rem que aconteça novamente
a construção de armas atômi-
cas. “E também para comuni-
dade uma reflexão maior so-
bre o acontecido, como tam-
bém aderir ao movimento pela
paz”, destaca o agricultor e
produtor de cogumelo shitake
e nashi (pêra japonesa).

(Afonso José de Sousa)

Peça fundamental do Mo-
numento Sino da Paz, o sino
chegou em Frei Rogério em
1998, procedente do templo
Daionji, doado pela Associação
Internacional de Intercâmbio
da Província de Nagasaki. No
mesmo ano o Brasil assinou o
“Acordo de Não Proliferação
de Armas Nucleares”, geran-
do grande satisfação nos mem-
bros da comunidade, e cele-
brado pelas vítimas da bomba
atômica que sentiram orgulho
de viver em um país pacífico,
com imenso território e natu-
reza exuberante.

Fora do Japão só existem
dois Sinos com esse significa-
do, o de Frei Rogério e outro
na ONU, em Nova York. Ele
representa o movimento para
conscientização das pessoas
sobre os efeitos destrutivos da
guerra. O Sino foi fabricado
aproximadamente no ano de
1600 d.C., portanto, sua idade
é superior a 400 anos estrutu-
rado em bronze e pesa aproxi-
madamente 30 kg.

O sino está sob guarda de
Kazumi Ogawa na proprieda-
de da família, onde foi cons-
truído o monumento Sino da

Paz com 28 metros de altura.
Com arquitetura baseada nos
traços do pássaro Tsuru que
simboliza a paz, a longevidade
e os pedidos, o monumento foi
inaugurado no dia 15 de outu-
bro de 2002. Todos os anos
entre 6 e 9 de agosto, data da
explosão das bombas atômicas
sobre Hiroshima e Nagasaki,
é realizada uma cerimônia de
badalada do sino em homena-
gem as vítimas, seus descen-
dentes e ao movimento pela
paz.

Nessa busca pela paz, os
sobreviventes junto com seus
descendentes formaram em
2001 a Associação das Víti-
mas e seus Descendentes de
Explosões de Bombas Atômi-
cas, e desde então administram
o Movimento pela Paz.

Comunidade japonesa – O
município de Frei Rogério em
Santa Catarina surgiu de um
antigo núcleo Tritícola, perten-
cente a Curitibanos. A colônia
japonesa no município come-
çou a ser formada no dia 17
de abril de 1961, quando um
grupo de sete japoneses, víti-
mas da bomba atômica, emi-

graram de Nagasaki para o
Brasil, em busca de paz e feli-
cidade, e permanecem até
hoje. A colonização ganhou
impulso em 1963, com a cria-
ção do Núcleo de Habitação
Celso Ramos, formado por
imigrantes japoneses, que se
juntaram aos nativos e outros
imigrantes italianos e alemães.

Essencialmente agrícola, e
formado por pequenas propri-
edades rurais, a cidade tem na
fruticultura a sua base econô-
mica, com expressiva produ-
ção de frutas de clima tempe-
rado como a maçã, a nectari-
na, a pêra japonesa e ameixa.
Fiéis a proposta inicial eles es-
tão empenhados em tornar a
região a maior produtora des-
sas culturas no país.

A produção de alho também
é relevante, proporcionando
aos produtores agrícolas, im-
portante fonte de renda, já que
esse produto tem boa aceita-
ção no mercado. Integrante da
Fundação de Turismo Vale do
Contestado, Frei Rogério está
implementando uma série de
medidas, visando fazer do tu-
rismo uma fonte de renda al-
ternativa.                   (AJS)

Sino simboliza a conscientização das pessoas sobre os efeitos destrutivos da guerra

Kazumi Ogawa com seu sobrinho, Naoki Ogawa

DIVULGAÇÃO

*ÉRICA TAMURA SUMIDA

O ano escolar aqui no Ja-
pão está na sua etapa final.
Digo isso porque o ano esco-
lar começa em abril, então as
aulas vão até março, depois
tem uma folga pequena e em
abril volta às aulas com força
total.

Estou escrevendo isso por-
que tenho dois filhos na escola
japonesa e exatamente nesse
momento, eu acordo pensan-
do na escola, eu respiro esco-
la e quase todas as horas do
meu dia é voltado para a es-
cola.

Na escola japonesa a divi-
são do ensino fundamental e
médio é feito de forma diferen-
te do que no Brasil. O ensino
fundamental é dividido em duas
etapas, a primeira é concluída

em 6 anos (shuugakkô) e a se-
gunda em 3 anos (chuugakkô).
E só depois vem o colegial,
mais 3 anos. Conclusão: aqui no
Japão estuda-se um ano a mais
que no Brasil.

E digo que meus pensa-
mentos agora são voltados ex-
clusivamente para a escola
porque meu filho mais velho
ingressará no “chuugakkô” e
a minha filha ingressará no
“shuugakkô”. Isso significa
que são duas formaturas e dois
ingressos em escolas novas e
diferentes. Se com uma crian-
ça que se forma e ingressa em
outra escola a vida já é difícil,
imagina a cabeça de uma mãe
com dois filhos em iguais situ-
ações.

Apesar da escola ser pú-
blica, é necessário desembol-
sar uma boa quantia para a

ARTIGO

A escola japonesa
despesa da formatura e mais
o álbum de fotografias, além
disso tem a compra de novos
uniformes da nova escola,
mais mochilas, e alguns mate-
riais, pois a escola fornece a
grande maioria, mas tem al-
guns livros que sai do bolso dos
pais.

E não é difícil só para os
pais não, é muito difícil para os
filhos também. As crianças
que irão ingressar nos últimos
3 anos do ensino fundamental,
o chuugakkô, são submetidos
a testes, pois as classes são
divididas em A, B e C, e os alu-
nos são classificados confor-
me a pontuação, as notas mai-
ores são da classe A e assim
sucessivamente, sem contar
que os alunos são obrigados a
escolher um esporte para ser
praticado dentro da escola, e
o esporte conta muito ponto.
Pois quando ingressarem no
colegial é necessário fazer um
teste, parecido com o vestibu-
lar para ver se está apto a en-

trar na escola ou não, e que
vai bem nos esportes leva uma
ampla vantagem na disputa por
uma vaga.

Se entrar numa boa escola
no colegial já é difícil, imagine
passar no vestibular para a fa-
culdade então. É considerada
uma missão quase impossível.
Até mesmo o curso técnico
profissionalizante é muito con-
corrido, é necessário além de
inteligência uma disponibilida-
de financeira muito boa, pois é
tudo muito oneroso.

Mas tem uma vantagem
em estudar tanto e gastar mui-
to dinheiro com estudos aqui
no Japão: a valorização do es-
tudo! Aqui quem possui um
certificado de um curso pro-
fissionalizante é considerado
um expert na sua área. E
quem possui um diploma de
faculdade então, é considera-
do “sugoi” ou incrível, fantás-
tico, como dizem por aqui.

A outra recompensa é a fi-
nanceira, o profissional devida-

mente qualificado com certifi-
cado e diploma tem um salto
salarial, uma diferença estron-
dosa, mas na minha opinião é
uma consequência recompen-
satória do esforço didático.

Para nós, brasileiros que
moramos aqui, o simples fato
de ver nossos filhos adaptados
à escola daqui e ainda sendo
felizes com os amigos japone-
ses, já pode ser considerado
como uma vitória. Vitória essa
conquistada por pessoas tão
inocentes, tão jovens e ao mes-
mo tempo nos dão uma lição
de vida. Porque pensem bem,
as crianças iniciam na escola
japonesa, muitas vezes sem
conhecer o idioma, sem saber
um único ideograma japonês,
costumes, modos e a cultura
então, nem pensar não é. Mas
quando a gente se dá conta da
situação, as crianças já estão
superadaptadas e entrosadas
com os japoneses, e ainda nos
ensinam coisas sobre os mo-
dos e culturas nipônicas. Quer

aprendizado melhor que esse?
Independente da classe

que meu filho frequentar, seja
A, B ou C, já o considero um
vitorioso! Uma criança que
tem a inocência infantil nos
olhos e ao mesmo tempo tem
uma carga de responsabilida-
de gigantesca, pois é líder do
grupo de estudo, é responsá-
vel pelas promoções dos even-
tos, e ainda ajuda nas tradu-
ções e suporte aos alunos bra-
sileiros que não compreendem
o idioma. E não duvido nada
que minha filha também siga o
mesmo caminho do irmão, pois
já vem de um currículo de jar-
dim e pré-escola japonesa.
Modéstia a parte, morro de
orgulho dos meus filhos, mor-
ro de orgulho de ser brasileira
e ver que todos lutam para a
evolução humana.

*Érica Tamura Sumida é de Ara-
çatuba (SP) mora há 12 anos no
Japão, onde trabalha com desen-
volvimento de criação.
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Novas vítimas denunciam Marcelo Akio Assakawa

COMUNIDADE 1

(PARTE 1)

*ATSUMI SUGIMOTO

“Por que é preciso digitali-
zar a transmissão agora?” Foi
a dúvida que o encarregado
brasileiro de um fabricante
nikkei de eletrodomésticos le-
vantou durante a visita dos re-
presentantes de cinco fabri-
cantes japoneses a São Paulo
em março de 2003. Os Esta-
dos Unidos e a Inglaterra ha-
viam dado início à transmissão
digital já em outono de1998 e
a comitiva, que acreditava ser
essa a tendência mundial da-
quele momento, foi surpreen-
dida com a pergunta.

Mesmo depois de explicar
os méritos da transmissão di-
gital, como melhor qualidade de
imagem e alta funcionalidade,
a grande maioria compartilha-
va a opinião de que a trans-
missão digital era muito prema-
tura no Brasil e que não exis-
tia mercado para televisores de
alto custo. Essa era a época
em que os aparelhos de mais
de 20 polegadas estavam co-
meçando a ganhar mercado e
talvez tenham julgado que a
digitalização atrapalharia suas
estratégias comerciais.

Em contrapartida, os técni-
cos especialistas das faculda-
des e das emissoras de TV
pesquisavam a transmissão di-
gital desde 1994 e realizaram
um teste comparativo dos três
sistemas: a européia, a norte-
americana e a japonesa, no
período entre outubro de 1999
a abril de 2000. Foi o primeiro
teste realizado no mundo com-
parando os três sistemas sob
as mesmas condições.

O sistema japonês obteve
bons resultados e, subitamen-
te, estava no topo da lista em
estudo. A visita das 5 fabrican-
tes japonesas, a qual me referi
anteriormente, resultou da so-
licitação feita pelos técnicos
brasileiros que queriam checar
o estágio de desenvolvimento
dos televisores do sistema ja-
ponês.

Aqui, deixe-me dar uma
breve explicação sobre a tec-
nologia de transmissão digital.
Vou comparar a transmissão
de um programa de TV da
emissora até o aparelho de
uma casa, feita através de si-
nais eletromagnéticos de som
e imagem, como se fosse um
pacote sendo entregue da casa

do remetente até a do destina-
tário. Os pontos a serem con-
siderados na hora de fazer a
escolha são duas tecnologias:
o meio de transporte e a em-
balagem. A transmissão por via
terrestre, quando comparada
às transmissões a cabo ou via
satélite, é como um carro utili-
zando uma estrada mal pavi-
mentada, ou seja, a condição
de envio de informação é mais
tortuosa.

O carro precisa ser robusto
para enviar os pacotes sem o
risco de quebrá-los. O Brasil
aprovou a tecnologia japonesa
por ter considerado um meio de
transporte superior. No caso da
embalagem, ou seja, da tecno-
logia de empacotamento de
imagem e som em um formato
em que não se perde qualida-
de, foi adotada uma técnica
posterior mais desenvolvida do
que a efetivamente adotada pelo
Japão. Este sistema misto foi
batizado de SBTVD-T, Siste-
ma Brasileiro de Televisão Di-
gital-Terrestre. Pode se dizer
que seja um parente do siste-
ma japonês.

*Atsumi Sugimoto, 68, é diretor
presidente da Tech-Arch Corpo-
ration. Ingressou na NEC em 1964.
Dedicou-se ao desenvolvimento
de equipamentos de estúdio digi-
tal. No período de 1998 a 2007, no
cargo de presidente da DiBEG
(Digital Broadcasting Experts
Group), uma organização que visa
difundir o sistema japonês de
transmissão terrestre digital no
exterior, viajou por vários países,
inclusive o Brasil, representando
a organização ou prestando con-
sultorias. Está na atual ocupação
desde 2006. Por sua contribuição
para a escolha do sistema digital
japonês no Brasil, foi condecora-
do com o Prêmio Mérito em Rádio
do Ministério de Assuntos Inter-
nos e Comunicações do Japão.
Fellow member do Instituto de
Engenharia em Informação de Ima-
gem e Televisão.

DEBATES

TV digital: o novo laço
nipo-brasileiro

COMUNIDADE 2

Associação Cultural e Assistencial Mie quer ajuda para elaborar
livro comemorativo do Centenário de seus primeiros imigrantes

No dia 28 de abril de
1912 o navio Itsuku
Shima-ro atracava no

porto de Santos trazendo a
bordo as três primeiras famíli-
as de imigrantes japoneses vin-
das de Mie Ken. Após desem-
barcarem em solo brasileiro,
elas se dirigiram para a cidade
de Botucatu, no interior de São
Paulo. Para contar peculiari-
dades desta imigração, a As-
sociação Cultural e Assisten-
cial Mie Kenjin do Brasil está
preparando o lançamento do
“Livro Comemorativo do Cen-
tenário da Imigração de Mie
Kenjin ao Brasil”.

A obra, cujo título ainda é
provisório, enfocará a trajetó-
ria dos imigrantes de Mie ao
Brasil; a história da Associa-
ção Mie Kenjin do Brasil; e o
intercâmbio entre Brasil e Mie
Ken, em especial o convênio
de estados-irmãos firmado en-
tre o Estado de São Paulo e a
Província de Mie. O livro terá
duas edições, uma em língua
japonesa e outra em português,

fotos, informações, recortes de
jornais ou dados pessoais”, des-
taca Maeda, lembrando que o
Brasil conta atualmente com
cerca de 400 famílias de des-
cendentes da província de Mie
espalhadas pelo País. “Quere-
mos atingir principalmente as
pessoas que não estão cadas-
tradas na nossa associação”,
observa o presidente.
Como colaborar – Quem ti-
ver alguma informação e quei-
ra colaborar com a elaboração
do livro Comemorativo do Cen-
tenário da Imigração de Mie
Kenjin do Brasil pode conta-
tar pessoalmente ou enviar
correspondência para a a As-
sociação Cultural e Assisten-
cial Mie Kenjin do Brasil na Av.
Lins de Vasconcelos, 3352,
Vila Mariana (em frente ao
terminal de ônibus da estação
Vila Mariana do metrô), São
Paulo, SP, CEP 04112-002.

Informações pelo telefone:
11/5549-6857. E-mail:
adm.mie@hotmail.com

(Aldo Shiguti)

Diretoria e comissão responsável pelo livro comemorativo de Mie
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narrando o passado, o presen-
te e o futuro da trajetória des-
ta imigração no Brasil. A Co-
missão do Livro é presidida
por Hiroshi Noguchi.

Segundo os organizadores,
a ideia é documentar e deixar
para a posteridade o maior
número de registros possíveis.
“Para isso, solicitamos às pes-
soas que conhecem imigrantes
naturais de Mie Ken e seus
descendentes a divulgação
desta iniciativa  para aqueles
que, de uma forma ou de ou-

tra possuem vínculo com Mie,
possam entrar em contato com
a associação para encaminhar
qualquer tipo de informação e
colaboração para a elaboração
do livro”, explica o presidente
da entidade, Nelson Maeda.

Segundo ele, a ideia é lan-
çar o livro em 2012, data do
Centenário, juntamente com
um banco de dados onde será
armazenada todos os registros
referentes à imigração de Mie.
“Reiteramos nosso pedido para
que, quem puder, nos ajude com

Após matéria publicada
na edição do dia 11 de
fevereiro no Jornal

Nippak, novas denúncias es-
tão surgindo contra o bacharel
de Direito Marcelo Akio As-
sakawa. Depois de ler a repor-
tagem, alguns leitores entraram
em contato com a diretoria do
jornal se queixando que tam-
bém foram vítimas da ação do
envolvido. Casos do engenhei-
ro eletricista Marcos Matias,
que afirma ter tido um prejuí-
zo de R$ 40 mil, e do enge-
nheiro Arnaldo Y. Saito de
Campinas, São Paulo.

Marcos Matias, que hoje é
sócio da Astral Instaladora Elé-
trica, na Vila Aricanduva, zona
Leste da capital, sofreu um
prejuízo considerável aplicado
por Marcelo Assakawa. O
engenheiro explica que, em
meados dos anos 90 quando,
era proprietário da Astralmat
Comércio de Materiais Elétri-
cos, um dos sócios se dirigiu à
agência do Banco Noroeste na
cidade de Itaquaquecetuba (39
km da capital), onde abriu uma
conta corrente sem autoriza-
ção dos outros sócios.

Apesar de o contrato soci-
al deixar claro que qualquer
negociação da empresa só era
válida com assinatura dos três
sócios, esse sócio chamado
Sérgio trabalhava com des-
contos e duplicatas frias. De-
pois de um ano e meio Mar-
cos Matias e outros dois sóci-
os descobriram a irregularida-
de e foram ao banco onde uma
gerente falou que a empresa é
altamente tomadora de em-
préstimos. “Achamos isso um
absurdo porque não fazíamos
empréstimos e trabalhamos
com quantias pequenas”, es-
clarece.

Apesar de o banco justifi-
car que a empresa não devia
nada o engenheiro processou
o banco por volta de 1992.
Como sempre lidou com a co-
munidade nikkei, comentou o
problema entre 1998 e 1999
com seu colega, Naoki Kobuti,
que por sua vez apresentou
Marcelo Assakawa para cui-
dar do processo. “O Marcelo
parecia ser de boa índole da
comunidade, disse que estuda-
ria o assunto, para isso conver-
saria com um professor da fa-
culdade de direito. Falou tam-
bém que a minha empresa ga-
nharia R$ 700 mil no proces-
so”, destaca.

O engenheiro revela que o
bacharel de Direito cobrou R$
40 mil para pagar emolumen-
tos e que num prazo de três a

seis meses resolveria o assun-
to. “Passado alguns meses
comecei a cobrá-lo, passou um
tempo e descobri que ele não
tinha entrado com o processo.
Em 2001 o banco informou
que ganhou o processo e me
liberou do pagamento de mul-
tas e honorários”, explicou.

Marcos Matias afirmou que
procurou Marcelo Assakawa
várias vezes em sua casa, che-
gava no local as 5h para
encontrá-lo. Em algumas oca-
siões este alegou que confiou
em uma outra pessoa (um ad-
vogado) que o deixou para
trás. “Acabei deixando o caso
pra lá. Toda pessoa que faz
algo errado, pode ter certeza,
pode demorar, mas dá errado.
No futuro próximo ele paga,
pois a vida é uma lição eterna,
ou seja, ela mesma coloca as
coisas nos seus devidos luga-
res. O lugar provável do Mar-
celo Assakawa deve ser no
mínimo a cadeia”, ressalta.

O engenheiro avisou que
Naoki Kobuti falou do desfal-
que de R$ 600 mil aplicado por

Marcelo Assakawa junto a
Associação Cultural e Assis-
tencial Kanagawa. “Eu não sei
o que fazer por falta de docu-
mentos contra ele que compro-
vem o pagamento dos R$ 40
mil. Ultimamente passei e-
mails para ele, que responde
dizendo que estava providen-
ciando o restauro do dinheiro
e que ia processar o advoga-
do. É um cara que não vale
nada”, citou.

Arrependimento – Naoki
Kobuti conta que já conhecia
Marcelo Assakawa antes de
2007 através do pai do bacha-
rel, Issao Assakawa, de Osas-
co, durante visitas no Giants
onde os filhos jogavam beise-
bol. Só voltou a reencontrá-lo
anos depois, na posse de Issao,
que assumiu então como pre-
sidente da Associação Nikkei
de Leões do Brasil, na Vila
Mariana.

Em um outro encontro no
Giants, Naoki pediu a ajuda do
bacharel na negociação da
anuidade comprometida no Sin-
dicato dos Economistas e lem-
brou do problema do banco
Noroeste enfrentado pelo ami-
go e patrão Marcos Matias.

Para cuidar do processo
Naoki Kobuti indicou Marcelo
Assakawa para Marcos Ma-
tias e pagou US$ 1.500 para o
bacharel. “A pior coisa que fiz
na minha vida foi ter indicado
o suposto filho do amigo Issao.
Arrependo-me até hoje e me
incomoda e função da postura
de sempre zelar pelo meu
nome que aprendi com meu
pai. No cronograma feito pelo
Marcelo, o pagamento da pres-

tação de serviço foi parcelado
e na última parcela paga, o
Marcelo me pressionou para
pagar os US$ 1.500 e disse que
devolveria o dinheiro para mim
quando recebesse do Matias,
só que ele recebeu e não me
pagou”, protesta.

Naoki Kobuti conta que a
história o prejudicou no Lions
porque nos eventos da entida-
de, a sua esposa cobrou os pais
de Marcelo Assakawa várias
vezes o ressarcimento do US$
1.500. “Estranho muito os pais
do Marcelo não saberem o que
o filho faz, desconfio que eles
saibam, o rapaz é muito envol-
vente. Temos que dar um bas-
ta nisso tudo”, defende.

Fax – Marcelo Assakawa da
Assessoria Contábil Furuka-
wa, já havia informado a re-
portagem do Jornal Nippak na
semana passada que telefona-
ria para a redação no dia 17
(quarta-feira) para marcar um
encontro em sua casa para
esclarecer o assunto junto com
seu advogado.

Como não entrou em con-
tato, a reportagem tentou fa-
lar com o bacharel em seu es-
critório, mas uma funcionária
disse que ele não se encontra-
va e que não compareceria no
escritório naquele dia. Deixa-
do recado para ele entrar em
contato com a redação, o mes-
mo não respondeu a ligação.
Logo a seguir a reportagem
descobriu que Marcelo Assa-
kawa e sua esposa Fabiola
enviaram um fax para a Asso-
ciação Cultural e Assistencial
Kanagawa informando que
está analisando os procedimen-
tos para apurar a real situação
e ajudar no que for necessá-
rio. Após apurar os verdadei-
ros culpados, pediu para aguar-
dar até o dia 23 de fevereiro,
para que mesmo não sendo
culpado pelos acontecimentos,
auxiliar enquanto a averigua-
ção não esteja concluída.

No fax o bacharel assegu-
ra que ajudará no valor que
foi acusado e passará a solu-
ção de imediato, mas lembrou
que assim que o mesmo for
esclarecido, pedirá retratação
junto aos jornais ao que foi
acusado. Disse ainda que
mesmo na demora da apura-
ção ajudará financeiramente
para amenizar a situação que
foi constrangedora, mas que
também auxiliou a procurar
uma solução de imediato. Com
isso após o dia 23 de feverei-
ro passará uma solução pas-
sível para o caso.

Em um dos processos com data de 19/01/2009, aparece a
assinatura do juiz Nelson Pinto Ferreira, que faleceu em 2003

Declaração de isento
“assinada” por Guido Mantega

REPRODUÇÃO

Provas – Ainda sobre a sua
atuação junto a Associação
Kanagawa, Marcelo Assaka-
wa apresentou comprovantes
de pagamentos de taxas em
favor da entidade, como um
DARF Simples do Ministério
da Fazenda no valor de R$
5.093,42 para pagamento de
impostos e contribuições das
Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte. Bem como
uma GARE para pagamento do
tributo em atraso no governo
estadual de R$ 38.571,40, ale-
gando que a taxa era para pa-
gar o Cadan (taxa municipal de
publicidade). Porém, ambos
comprovantes com autentici-

dade duvidosa.
Em um outro documento

protocolado na 25ª Vara Cível
do Foro Central da Capital re-
lativo a regularidade das ações
movidas pela Associação Ka-
nagawa contra Iutaka
Morinishi, Mega Brasil e con-
seqüentes, o documento foi
assinado pelo juiz de Direito,
Nelson Pinto Ferreira no dia 19
de janeiro de 2009. Entretanto
o setor de magistratura do Tri-
bunal de Justiça do Estado de
São Paulo confirmou a existên-
cia do juiz, mas esclareceu que
ele morreu em 2003.

(Afonso José de Sousa)
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Piedade inaugura torii com
presença do ministro Luiz Barreto

CIDADES/PIEDADE

As obras do jardim japonês,
que está sendo construído no
morro do Granville, em frente
às quadras de vôlei de praia da
Av. Beira-Mar de Fortaleza –
uma das áreas mais nobres da
capital cearense –, estão “70%
concluídas”. A informação foi
dada ao Jornal Nippak pelo
presidente do Instituto Cultural
Nipo-Brasileiro do Ceará, João
Batista Fujita, o capitão Fujita,
como é mais conhecido.

Segundo ele, a conclusão do
projeto depende, agora, da Pre-
feitura. “Falta pouco, mas não
quero me comprometer e an-
tecipar uma data”, disse Fujita,
que descende da primeira fa-
mília japonesa a fixar residên-
cia no Ceará – o pai, Jusaku
Fujita (mais conhecido como
Francisco Guilherme Fujita,
como foi “batizado” no Ceará),
natural da província de Kuma-
moto, saiu do Japão em 1908 e
antes de desembarcar em solo
brasileiro, em 1923, passou por
Peru, Chile e Bolívia.

Projetado pelo arquiteto
paisagista Salomão Nogueira,
o jardim está orçado em R$
1,19 milhão. De acordo com
matérias publicadas em jornais

locais, R$ 1 milhão vem do
Ministério do Turismo e o res-
tante é de contrapartida muni-
cipal. A área do empreendi-
mento é de 1,9 mil metros qua-
drados. Polêmica, é uma obra
que faz parte do programa For-
taleza Bela Quero Te Ver, con-
forme a Secretaria Executiva
Regional II (SER II).

A assessoria de imprensa
da Prefeitura de Fortaleza in-
formou que até o fim deste ano
o jardim japonês estará pron-
to, devendo tornar-se mais um
ponto de atração turística. Se-
gundo Fujita, está preparando
um livro para homenagear seu
pai, que faleceu em 1979, com
89 anos de idade, a obra era
para ter sido entregue em 2008,
nas comemorações do Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil. “Depois de pronto,
ficará muito bonito. “Terá um
lago artificial, com carpas,
plantas ornamentais e um torii,
entre outros elementos japone-
ses”, conta Fujita, acrescen-
tando que a comunidade japo-
nesa no Estado do Ceará con-
ta atualmente com cerca de
400 nikkeis.

(Aldo Shiguti)

CIDADES/FORTALEZA

Polêmico, jardim japonês de
Fortaleza está “70% pronto”

A Apae (Associação de
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais) de Mirassol (SP) foi con-
templada com US$ 96. 508, 00
do Governo Japonês através
do Programa de Assistência a
Projetos Comunitários e de
Segurança Humana (APC). A
cerimônia de assinatura do
contrato de doação foi realiza-
da no último dia 12, na sede do
Consulado Geral do Japão em
São Paulo, e com as presen-
ças do presidente da entidade,
Emerson Gomez, e do cônsul

geral do Japão em São Paulo,
Kazuaki Obe.

O dinheiro será utilizado
para a aquisição de um micro-
ônibus equipada com elevador
para portadores de necessida-
des especiais. A Apae de Mi-
rassol foi fundada em 1965 e
atende atualmente cerca de
150 pessoas (de 3 a 78 anos
de idade) com deficiências in-
telectuais/físicas vindas de qua-
tro cidades vizinhas, proporci-
onando-lhes serviços educaci-
onais, médicos e assistenciais.

CIDADES/MIRASSOL

Apae de Mirassol recebe
doação do Governo Japonês

Com a presença do mi-
nistro do Turismo, Luiz
Barreto, o prefeito

Geremias Ribeiro Pinto (PT)
inaugurou, dia 10, o Monumen-
to Torii, portal típico do Japão,
e anunciou investimentos para
Piedade de mais de R$ 5 mi-
lhões conseguidos junto ao
Governo Federal. “É com
grande satisfação que inaugu-
ramos esta importante obra.
Sabemos dos relevantes traba-
lhos desenvolvidos pela Colô-
nia Japonesa em nosso muni-
cípio”, menciona o prefeito.
Também falou sobre recursos
da União. “O Brasil cresce e
Piedade não está fora deste
crescimento. Conseguimos
mais de R$ 5 milhões para in-
vestir em diversas áreas em
nossa cidade”, destacou
Geremias durante cerimônia de
inauguração realizada na As-
sociação Cultural e Esportiva
de Piedade (Acep).

O prefeito ainda falou so-
bre as belezas naturais de Pi-
edade e o avanço de ações
voltadas ao Turismo Rural e ao
Ecoturismo desenvolvidas pela
Administração por meio do
Departamento de Turismo.
Parabenizou diretores munici-
pais quanto aos esforços que
possibilitaram a inauguração do
portal e agradeceu a presença
do ministro, dos representan-
tes da comunidade japonesa e
de autoridades municipais que
prestigiaram a inauguração.

Luiz Barreto observou que
só na área do turismo Piedade
conseguiu, junto ao Ministério,

investimentos de aproximada-
mente R$ 1 milhão nos últimos
três anos. São R$ 124.185,81
para a construção do torii, R$
300 mil para a implantação de
um pavilhão de Feiras e Expo-
sições no Parque Ecológico
“Collemar de Miranda Botto”,
R$ 200 mil destinados à cons-
trução de quiosques para a
comercialização de artesana-

to, R$ 150 mil para a constru-
ção de uma ciclovia e R$ 130
mil para a implantação de um
Jardim Oriental no entorno da
Pedra do Elefante. Totalizan-
do cerca de R$ 905 mil. “Es-
tamos trabalhando com foco
especial nos destinos do inte-
rior, tanto de São Paulo como
de outros estados. Essa inte-
gração de roteiros ajuda a di-

versificar produtos para o tu-
rista e fazer com que o visi-
tante permaneça mais tempo
em viagem. Aqui mesmo em
Piedade, a proximidade com
Sorocaba e outras cidades po-
dem ser de grande valor para
que o município consiga resul-
tados ainda melhores na área
turística”, afirmou o ministro.

O evento contou, ainda, com
a presença do Deputado Esta-
dual Hamilton Pereira (PT), do
vice-prefeito Godofredo
Werner (PPS), do presidente da
Câmara Municipal de Piedade,
Décio Vieira (PV), do presiden-
te da ACEP, Takeshi Hirose e
do responsável pelo Departa-
mento Municipal de Turismo,
Theo de Andrade.
(com o site da Prefeitura
Municipal de Piedade)

Governo federal destinou cerca de R$ 100 mil para a construção do torii de Piedade

DIVULGAÇÃO

Cerimônia de inauguração contou com a presença do ministro

Michel Temer recebeu bem a comitiva andradinense e acertou
visita para março

CIDADES/ANDRADINA

Temer visitará Andradina em
março para receber título

O prefeito de Andradina
(SP), Jamil Ono (PT), acom-
panhado do vice Pedro Ayres
(PT), do vereador Makoto
Izumi (PT) e do chefe de ga-
binete Manoel Messias de Al-
meida, foram recebidos no úl-
timo dia 10 pelo presidente da
Câmara Federal. Michel Te-
mer (PMDB).

Durante a visita de corte-
sia o prefeito Jamil Ono reite-
rou o convide a Michel Temer
para visitar Andradina para
receber o título de Cidadão
Andradinense. A outorga do
título foi uma iniciativa do ve-
reador Ernesto Júnior (PPS)
que ganhou o apoio de todos
os vereadores, como forma de
agradecer as conquistas que
ele trouxe para a cidade.

Dentre as ações de Michel
Temer para Andradina, duran-
te sua carreira política estão, no
ano de 1985, a vinda da Guar-
nição do Corpo de Bombeiros
e, em 1991, a Delegacia da
Mulher. No período em ques-
tão Temer exercia a função de
Secretário de Segurança Públi-
ca do Estado de São Paulo.

“Fomos muito bem recebi-
dos por Michel Temer e para
nossa surpresa uma equipe do
PMDB já estava em Andradi-
na para acertar a visita do de-
putado”, disse o Prefeito Jamil
Ono.

Visita – O presidente nacio-
nal do PMDB Sindical,
Whashington Santos e o secre-
tário de Comunicação do Nú-
cleo Sindical do PMDB de São
Paulo, José Joaquim Rodrigues
Filho, acompanhados pelo pre-
sidente do Diretório Municipal
do PMDB, João Teixeira, rea-
lizaram uma reunião com a
equipe de gabinete do Gover-
no Municipal de Andradina
para acertar a visita de Michel
Temer. O presidente da Câma-
ra Municipal de Andraina,
Paulo Assis (PPS) também
participou da reunião.

Ainda sem data marcada,
a visita está pré-agendada para
a primeira quinzena de março,
oportunidade na qual Temer
deverá receber o título de ci-
dadão em solenidade na Câ-
mara.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

LUIZ NISHIMORI

O mundo passa por trans-
formações. Os países de pri-
meiro mundo, que em um mo-
mento são considerados
invencíveis, depois de uma cri-
se econômica internacional
não conseguem se recuperar
tão facilmente. Por outro lado,
muitas economias em desen-
volvimento não tiveram graves
consequências e continuam
suas ampliações. O Brasil é
um exemplo desta evolução e,
cada vez mais, ganha destaque
mundial.

Comemoramos as notícias
de que o Brasil será sede da
Copa do Mundo de 2014 e das
Olimpíadas 2016. Essas recen-
tes conquistas, aliadas ao de-
senvolvimento que estamos
alcançando, dão maior visibili-
dade ao País. Todos nós, tanto
cidadãos como governantes,
teremos que trabalhar para
que os eventos sejam bem pre-
parados e resultem em melho-
rias para a comunidade.

Todos os anos organizo uma
missão econômica à Ásia, apro-
ximando os países orientais e o
Brasil. Ano passado foi realiza-
da a 5ª edição, na qual visita-
mos as confederações de fute-
bol no Japão e na China. Fo-
ram feitos convites para que
Maringá seja subsede das se-
leções chinesa e japonesa, caso
a tabela de jogos caia na região
sul. Com certeza a cidade re-
ceberá pessoas de diversos
países, o comércio e a econo-
mia da cidade irão crescer e a

influência e visibilidade da nos-
sa região aumentarão.

Não somente a cidade, mas
todo o País oferece expectati-
vas de sucesso. O Brasil tem
potencial econômico e faz par-
te do grupo dos principais paí-
ses emergentes no mundo, o
BRIC (Brasil, Rússia, Índia e
China). Temos agricultura di-
versificada, potencial energé-
tico e abundância de recursos
naturais. Por acreditar que
podemos crescer e, um dia,
chegar ao nível dos países de-
senvolvidos, é que acho impor-
tante melhorar alguns setores
específicos.

Um projeto significante,
que já está em fase de licita-
ção, é a implantação dos trens-
bala. O Japão possui um siste-
ma muito moderno, que em 40
anos de funcionamento nunca
teve acidentes. Respeito os
outros concorrentes, mas acre-

dito que a implantação do shin-
kansen (trem-bala japonês) é
o ideal, considerando a geogra-
fia repleta de serras que pos-
suímos e que se assemelha ao
Japão. O conhecimento que a
empresa japonesa possui seria
essencial para a segurança e
efetivação do transporte.

Na missão, a delegação vi-
sitou a Mitsui - empresa japo-
nesa que está empenhada na
instalação do trem-bala no Bra-
sil. O diretor superintendente
da empresa, Takao Omae, e o
vice-ministro de relações ex-
teriores do Japão e deputado
federal Shuji Kira Goto, já re-
sidiram no Brasil e reconhe-
cem a necessidade da instala-
ção do meio de transporte.

Ambos demonstraram interes-
se e sustentam a idéia de ins-
talar o shinkansen, principal-
mente com a celebração da
Copa do Mundo e dos Jogos
Olímpicos.

O Brasil ainda precisa de
muito desenvolvimento na
infra-estrutura, implantação de
ferrovias, reforma de aeropor-
tos, locais de eventos, melhoria
de rodovias, maior segurança
e educação. Entretanto, com
projetos consistentes e que re-
almente dão retorno a toda a
população, somos capazes de
transformar os sonhos em re-
alidade.

Luiz Nishimori
Deputado Estadual

ARTIGO

Bons projetos e negociações podem trazer benefícios à Maringá

O deputado Luiz N ishimori

DIVULGAÇÃO
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Estação Jardim São Paulo do
metrô apresenta mostra de taikô

CULTURA

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

ÁSIA

Presidente de Taiwan propõe
programa-piloto para o Haiti

O presidente de
Taiwan, Ma Ying-jeou
concluiu uma visita a
Honduras em 28 de ja-
neiro, seguindo depois
para a República Do-
minicana. Ele se reu-
niu com o primeiro-mi-
nistro do Haiti Jean-
Max Bellerive e com o
presidente da Repúbli-
ca Dominicana Leonel
Fernandez. Os três lí-
deres discutiram como
ajudar o Haiti a voltar
à normalidade na estei-
ra do devastador terre-
moto de 12 de janeiro.
Além de entregar dez
toneladas métricas em ajuda
humanitária, o presidente Ma
propôs durante as conversa-
ções quatro programas-piloto-
chave para a reconstrução do
Haiti.

O presidente mencionou
que a experiência adquirida por
Taiwan na reconstrução depois
da enchente de agosto de 2009
poderá servir de referência
para outros países. À medida
que o trabalho de busca e sal-
vamento no Haiti for sendo re-
duzido, o foco voltará para a
reconstrução e  recolocação
dos sobreviventes. Para ajudar
mais aquela nação caribenha,
Taiwan está oferecendo ajuda
nas seguintes áreas:

1) Saúde pública e cuida-
dos médicos:

Equipes profissionais de
Taiwan que tem experiência
em salvamentos no exterior,
serviços de saúde pública e
cuidados médicos estão procu-
rando montar missões médicas
no Haiti para prestação de ser-
viços médicos.

2) Tendas, casas e abrigos:
Taiwan espera ajudar o

Haiti a construir uma “Aldeia
da Esperança”. Para começar,
Taiwan doará abrigos suficien-
tes para 200 casas ou 1.000
pessoas, de modo que as víti-
mas do desastre não apenas
tenham casa para morar, mas
também possam encontrar
empregos.

3) Treinamento e empre-
gos:

Adjacente à “Aldeia da
Esperança”, Taiwan pretende
montar fazendas para dar em-
pregos aos habitantes. Taiwan
também está procurando coo-
perar com a República Domi-
nicana no fornecimento de
materiais para a construção de

abrigos para as vítimas do ter-
remoto. Isto aumentará as
oportunidades de empregos e
negócios na República Domi-
nicana. Através deste projeto,
Taiwan espera ajudar o povo
do Haiti a voltar a suas vidas
normais o mais breve possível.

4) Apadrinhamento de ór-
fãos:

Dezenas de milhares de
crianças ficaram órfãs por
causa do terremoto. A World
Vision Taiwan tem bastante
experiência na ajuda às crian-
ças menos privilegiadas e tem
tido muito sucesso nesta área.
Taiwan pode criar organiza-
ções dedicadas a encontrar
padrinhos para os órfãos do
Haiti.

O presidente Ma enfatizou
que o seu povo está compro-
missado com a participação
em esforços internacionais de
ajuda humanitária. Ele disse
que o processo de recupera-
ção é longo e que é exigido das
pessoas envolvidas que este-
jam psicologicamente prepara-
das para fazer um esforço es-
tendido.

O presidente tem a espe-
rança de que os resultados ini-
ciais dos programas-piloto
mencionados sejam vistos a
tempo da Cúpula Mundial para
a Reconstrução do Haiti, a se
reunir em 14 de abril na Repú-
blica Dominicana. Citando a
duradoura amizade com o
Haiti, Ma disse que Taiwan
continuará a oferecer o seu fir-
me apoio e conclamou a todos
os países para juntarem-se aos
esforços de ajuda humanitária.

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

O presidente Ma Ying-jeou

Realizado pelo 4º
ano consecutivo, a
Semana de Jardina-
gem e Paisagismo
promovida pelo Senac
Santa Cecília, aconte-
ce entre os dias 22 a
25 de fevereiro. Vol-
tado para estudantes,
profissionais e inte-
ressados no setor, o
evento que é forma-
do por sete palestras
tem a finalidade de in-
tegrar os participan-
tes do segmento, além
de abordar diversos
temas sobre a área,
entre eles: projeto de
paisagismo e sua im-
plantação, sistemas de irriga-
ção, dicas para controles de
pragas, cultivo e adubação de
orquídeas, entre outros. As
inscrições devem ser realiza-
das antecipadamente na uni-
dade ou pelo telefone (11)

2178-0200. A entrada é gra-
tuita e os interessados devem
levar 1quilo de alimento não
perecível (arroz, feijão ou
açúcar), 1 litro de leite em
embalagem longa vida ou 3
pacotes de bolacha.

JARDINAGEM E PAISAGISMO

Senac realiza 4ª Semana de
Jardinagem e Paisagismo

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Até o dia 28 de feverei-
ro, os usuários da es-
tação Jardim São Pau-

lo poderão ver no mezanino, a
mostra “Taiko, ensaio fotográ-
fico de tambores japoneses no
Festival Nikkey Matsuri”. A
exposição faz parte do progra-
ma Ação Cultural do Metrô e
traz 38 fotos de autoria de Fran
Rojas, registradas nas duas úl-
timas edições do tradicional
festival de cultura japonesa.

Além das belas imagens, a
mostra conta ainda com um
breve histórico dessa arte
cultuada há séculos pelos ja-
poneses, e que hoje cada vez
mais, está presente nos even-
tos da comunidade nipo-brasi-
leira.

Em abril de 2009, na apre-
sentação do segundo trem
novo da Linha 2-Verde em que
a Secretaria dos Transportes
Metropolitanos homenageou a
comunidade japonesa, foi fei-
ta com uma performance do
Requios Gueinou Doukoukai e
odori, da Associação Tottori
Kenjinkai do Brasil.

No último dia 30 de janeiro
deste ano, a solenidade de
inauguração da estação Saco-
mã, a mais moderna da Amé-
rica Latina, foi feita pelos gru-
pos Ryukyu Koku Matsuri
Daiko e Himawari.

Taikô e metrô tem sido uma parceria constante e de sucesso nos últimos anos

DIVULGAÇÃO

blico presente.
Nos dois dias de realização,

o 4º Festival Nikkey Matsuri
levou mais de 30 mil especta-
dores ao Clube Escola, que
fica ao lado da estação Jardim
São Paulo do Metrô.

Neste ano, o 5º Festival
Nikkey Matsuri será realizado
nos dias 24 e 25 de abril.

No Festival Nikkey Matsuri
(www.nikkeymatsuri.nw.org.br),
tradicional evento de cultura
japonesa, realizado anualmen-
te por 11 entidades da comu-
nidade nipo-brasileira, no mês
de abril, no Clube Escola Jar-
dim São Paulo, na zona Norte
da cidade de São Paulo. As
apresentações de taiko fazem

parte da programação desde a
sua primeira edição, em 2006.

Na última edição, o Festi-
val Nikkey Matsuri contou com
a participação de quatro dos
mais importantes grupos do
país: Himawari Taiko, Ryukyu
Koku Matsuri Daiko, Requios
Gueinou Doukokai e Raijin
Taiko, que emocionaram o pú-

O Arquivo Público do Esta-
do lançou o seu novo site este
ano. Entre as páginas do novo
site do Arquivo Público do Es-
tado de São Paulo
(www.arquivoestado.sp.gov.br),
está   Viver em São Paulo, que
oferece testemunhos da vida
cotidiana no estado de São
Paulo desde meados do século
18 ao início do século 20. O
agrupamento de ofícios, censos,
anuários, revistas e fotografias
lançam olhares diferentes para
o cotidiano paulista, que podem
ser pelo ponto de vista de um
ex-escravo ou de um presiden-
te da província de São Paulo.

Os documentos reunidos
neste site, datados de 1765 a
1912, registram uma multipli-
cidade de configurações polí-
ticas, sociais e econômicas vi-
vidas no estado e servem de
base para reconstruir a histó-
ria cotidiana de São Paulo.

 A página Viver em São
Paulo foi elaborada essencial-
mente a partir dos resultados

obtidos em dois projetos de tra-
tamento técnico de segmentos
do acervo da instituição: Pre-
servação da Memória Paulis-
ta, realizado em parceria com
a Imprensa Oficial do Estado
de São Paulo e Memórias
Paulistanas: preservação e dis-
ponibilização dos ofícios diver-
sos de São Paulo, financiado
pelo Fundo de Direitos Difusos
do Ministério da Justiça.

Esses dois projetos tiveram
o objetivo de preservar, orga-
nizar e disponibilizar documen-
tos da história de São Paulo por
meio de bancos de dados, que
hoje podem ser consultados
nesta página.

 O projeto da Preservação
da Memória Paulista incluiu a
digitalização dos Maços de
População, documentação de
caráter censitário, datada de
1765 a 1850 e organizada em
ordem alfabética e cronológi-
ca por vilas.

Os Maços de População
abrangem a totalidade da po-

HISTÓRIAS NA REDE

Histórias do cotidiano paulista estão na internet
pulação da Capitania e da Pro-
víncia de São Paulo, sendo um
dos mais completos conjuntos
censitários deste período. De
acordo com o plano de traba-
lho assinado entre as duas ins-
tituições, o Arquivo Público fi-
cou responsável pela restaura-
ção, ordenação e preparação
de todo o material, enquanto a
Imprensa Oficial realizou a di-
gitalização da documentação.

Vida Moderna – Já a reali-
zação do projeto Memórias
Paulistanas: preservação e dis-
ponibilização dos ofícios diver-
sos de São Paulo garantiu a
digitalização de ofícios recebi-
dos pelo governo de São Pau-
lo entre os anos de 1822 e
1921. Acompanham as corres-
pondências alguns anexos de
gêneros textuais como: abai-
xo-assinados, orçamentos, jor-
nais, processos, prestação de
contas, quadro de funcionári-
os, requerimentos, relação de
alunos, relatórios, entre outros.

Documentos do gênero icono-
gráfico também podem ser
encontrados, tais como plantas
e mapas, revelando o traçado
geográfico e arquitetônico das
épocas colonial e imperial.

 Viver em São Paulo tam-
bém conta com um espaço para
periódicos do início do século
20, que retratam os novos há-
bitos paulistas, com destaque
para a revista Vida Moderna
(1914), uma das publicações
de maior vendagem na época,
e A Lua (1910) que mostra de
maneira bem-humorada as
transformações ocorridas na
cidade de São Paulo no mes-
mo período.

 Completam a página algu-
mas publicações do Arquivo
Público que abordam o cotidi-
ano em São Paulo e uma gale-
ria de fotos. Acesse: http://
www.arquivoestado.sp.gov.br/
viver

Visite nossa Sala de Im-
prensa: www.arquivoestado.
sp.gov.br/imprensa

Depois de 126 dias, o ho-
rário de verão termina à zero
hora do próximo domingo (21).
Os moradores das regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste deve-
rão atrasar os relógios em uma
hora.

Em outubro, ao decretar o
horário de verão, o governo
estimou que a economia de
energia chegaria a 5% nos
horários de pico de consumo.

Um decreto presidencial
determinou, a partir deste ano,
o período exato em que o ho-
rário diferenciado vai vigorar:
começará sempre no terceiro
domingo de outubro e termina-
rá sempre no terceiro domin-
go de fevereiro.

Segundo informações da
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), a ideia do
horário de verão surgiu nos
Estados Unidos, 100 anos an-
tes da Conferência de Wa-
shington de 1884, com o fim

de aproveitar a luz natural o
mais possível durante os dias
mais longos do ano.

O Brasil começou a adotar
o horário de verão em 1931/
1932. Até 1967, o horário era
decretado esporadicamente e
sem um critério científico mais
apurado. Depois, ficou 18 anos
suspenso e só voltou no verão
1985/86, motivado por um ra-
cionamento de energia em fun-
ção de baixa nos reservatóri-
os das hidrelétricas.

“Outros países também fa-
zem mudança na hora legal
para aproveitar a maior lumi-
nosidade no período primave-
ra-verão, a exemplo do que
acontece na União Europeia,
nos Estados Unidos, no Cana-
dá e na Rússia”, informa a
Aneel.

ACERTANDO O RELÓGIO

Horário de verão termina
neste domingo (21)

O calor deste início de ano
afetou a avicultura de uma for-
ma geral. Especialmente nos
dias em que o excesso de con-
sumo causou interrupções no
fornecimento de energia, o índi-
ce de mortalidade cresceu e o
produtor contabilizou prejuízos.
Mas é possível fazer algo para
evitar a morte dos frangos quan-
do falta energia? Os pesquisa-
dores da Embrapa Suínos e
Aves, unidade da Empresa  Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuá-
ria,  vinculada ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, elaboraram um docu-
mento com recomendações que
podem ajudar o produtor.

O texto “Estresse calórico:
como ocorre e o que fazer?”,
escrito pelos pesquisadores
Paulo Giovanni de Abreu e Va-
léria Maria Nascimento Abreu,
está disponível na página ele-
trônica www.cnpsa.embrapa.
br. Os pesquisadores, inicial-

AVICULTURA

Calor do início do ano afeta
produção de ovos

mente, explicam como o calor
atinge as aves. “Em cada ida-
de do frango, há uma zona de
conforto térmico. Para um
frango adulto, por exemplo, a
temperatura dentro do aviário
não pode ultrapassar os 28
graus”, afirmou Valéria Abreu.

Só que muitas situações
contribuem para que a tempe-
ratura suba dentro do aviário.
Uma delas é a densidade, ou
seja, a quantidade de frangos
em cada metro quadrado. É
nesta hora que entram em
cena os equipamentos respon-
sáveis por manter a tempera-
tura dentro da zona de confor-
to, como ventiladores e
nebulizadores. “No verão,
como a temperatura externa é
comumente mais alta que a
interna em certos momentos
do dia, os equipamentos de
ventilação e resfriamento ga-
nham maior importância ain-
da”, completou Valéria.

Mostra acontece o próximo dia 25
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12º Encontro Latino-Americano
acontece em abril, na Argentina

GAIMUSHO KENSHUSSEI

Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

Todos temiam ser envia-
dos para o quarenta e nove.
“É pura superstição”, disse a
enfermeira chefe, a enérgica
alemã Gertrudes. Quem fos-
se pego falando a respeito,
caso chegasse ao conheci-
mento dela, seria advertido.
Não há nada demais, apenas
um quarto. Para lá eram en-
viados os pacientes em esta-
do crítico, afim de receberem
cuidados especiais. Claro,
havia baixas! Mas onde, afi-
nal, num hospital deixa de ter
baixas? As más línguas fala-
vam que, em se tratando de
enfermos desenganados, se-
riam mandados para o temi-
do quarenta e nove.

Usando os impecáveis
aventais brancos, como anjos,
médicos e enfermeiras atra-
vessavam diligentes os cor-
redores. Mais uma rotina. Lá
no corredor mesmo alguns
pacientes compartilhavam o
espaço exíguo do hospital.
Não apenas os médicos e au-
xiliares, mas também uma
nova tribo de encantadores
místicos e profetas do new
wave prontificaram-se a dar
suas colaborações. De um
lado, numa pregação
apocalíptica pedia-se que o
enfermo se retratasse das
mazelas cometidas. Não ha-
vendo arrependimento, o caso
se tornaria critico do ponto de
vista esotérico. Menos  con-
tundente, a outra, numa fala
mansa e introspectiva, aplica-
va no enfermo uma carga de
energia. A médica exaltou-se
com o paciente, pois o início
de uma parada cardíaca fora
constatada. Gritou por socor-
ro: “o vinte e um está sofren-
do dano, façam algo por  ele”.
Outros correram ao seu so-
corro. A mulher que aplicava
a energia, incomodada pelo
barulho, advertiu: “Doutora,
menos barulho, pois estáva-
mos num astral ótimo”. Sem
rodeios, esta retorna: “o caso
é grave, o bom astral pode ser
um caso perdido; estamos
num hospital, não temos tem-
po para isso agora”.

Desencontros quanto ao
método, mas as vias para
amenizar a dor, uma salvação
possível, do corpo; quando
este não mais seria possível,
alguns bem intencionados,
crédulos de maneiras menos
ortodoxas, iniciavam a ladai-
nha para resgatar o espírito
para o lado do bem. O lado

Quarto quarenta e nove
do mal seria a própria vida, a
chafurdar na areia movediça
dos caprichos. Assunto me-
nos orgânico, que a ciência
médica deixou num segundo
plano. Urgente era cuidar do
corpo, a casa sagrada de toda
espiritualidade advinda da
mente sã e harmoniosa.

Tudo, menos ser levado
para o quarenta e nove. Mas
quando a situação se tornava
crítica, aquele quarto também
era local de conforto. Ne-
nhum atropelo, sem médicos
correndo de um lado para o
outro e, aliás, os salvadores
místicos também não apare-
ciam. Foi numa dessas oca-
siões, que para lá ingressou o
monge budista, com seus pa-
ramentos negros e discretos.
Lá estava o paciente, sem
nenhum sofrimento, nenhuma
expressão no rosto.

- Como vai amigo – dis-
se, como o conhecesse por
muito tempo.

- Estou bem, agora estou
bem – respondeu iluminando
seus olhos claros.

Sem se estender muito, fi-
cou sabendo que a família não
o visitava. Parecia solitário,
mas só por um momento. Ele
contou que nascera no interi-
or, cuja cidade, era a mesma
de seu interlocutor. Certifi-
cou-se se tinha ouvido bem:
Salto. Naquele momento sen-
tiu uma pontada no coração,
tentou disfarçar.

Seria aquela mais uma vi-
sita solidária, tentando levar
conforto aos moribundos.
Nem sempre retornava com
esta certeza, era ele que en-
contrava conforto com aque-
les que precisavam tanto de
ajuda. Não! Quem era ajuda-
do era ele. Naquele quarto
quarenta e nove, como fosse
a última parada nesta vida, al-
guns que lá se encontravam
achavam algum tempo para
ensinar a respeito da vida.

Na cabeceira de um leito,
um ramalhete de margaridas
brancas e amarelas foi dei-
xado por um visitante. Durou
três dias, pois, depois, as flo-
res começaram a murchar e
despencaram. Mas desta
vez, ninguém precisava mais
de flores. O leito foi devida-
mente refeito, os lençois
brancos estendidos, e novo
paciente veio ocupar o lugar
vago. Quem sabe, alguém
deixe por lá um novo rama-
lhete!

chicohanda@yahoo.com.br

ASSOCIAÇÃO PRÓ-EXCEPCIONAIS
KODOMO-NO-SONO

C.N.P.J. 60.927.530/0001-01

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores Associados, convocados para se reuni-
rem no dia 06 de março de 2010 (sábado) às 09h40 em
1ª convocação com a presença da maioria absoluta dos
associados, e às 10h30 em 2ª convocação com qualquer
número de presentes, à Rua Prof. Hasegawa, 1198 – Ita-
quera – São Paulo - SP, a fim de deliberar sobre os seguin-
tes itens da Ordem do Dia:
1. Apreciação do Relatório de Atividades, Balanço Patri-

monial e Demonstrativo de Contas de Receitas e Des-
pesas referentes ao exercício de 2009 e pareceres do
Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo;

2. Apreciação da Proposta Orçamentária e Plano de Ati-
vidades para o exercício de 2010;

3. Eleição dos Membros do Conselho Deliberativo;
4. Homenagem ao Sr. Yasuo Suzuki.

São Paulo, 04 de fevereiro de 2010.

LUIZ MASSAO OKAMOTO

 Diretor Presidente

Foi realizado no último dia
6, nas dependências do
Circulo Militar de São

Paulo, o Churrasco do Gaimu-
sho Kenshussei, preparatório
para o “12º Encontro Latino-
Americano de Ex-Bolsistas do
Gaimusho Kenshussei”, que
ocorrerá no período de 10 a 17
de abril, na cidade de
Bariloche (Argentina), com a
comitiva do Brasil com 43 in-
tegrantes, além de represen-
tantes da Argentina, México e
Peru. A grande atração do
churrasco foi a “Costela de
Boi”, preparada especialmen-
te para a ocasião pelo presi-
dente do Gaimusho, o coronel
da Reserva do Exercito, Ar-
mando Kihara e sua esposa,
Lucia Kihara, que foram bus-
car os ingredientes no Paraná.

Entre os kenshusseis  com-
pareceram com a respectiva
esposa, o ministro do STJ – Dr.
Massami Uyeda, os desem-
bargadores: Dr. Jô Tatsumi
(presidente da Aliança Cultu-
ral Brasil Japão), Dr. Roque
Komatsu, Dr. Hideki Hirashi-
ma; os coronéis da Reserva da
PM, Coji Yanaguita e Reizo
Nishi; os Drs: Luiz Sanda,
Toshihiko Higuchi e Koto
Nakae, os advogados Drs. Ki-
yoshi Harada, Sussumu Oka-
moto, Mario Iwamizu e
Kihatiro Kita (presidente do
Bunkyo), os engenheiros Izumu
Honda, Luiz Aoyama, Maça-
hico Tisaka, Tadayoisi Wada
(presidente da Casa de Estu-
dantes Harmonia), Tomio Ka-

tsuragawa (presidente da As-
sociação Cultural e Esportiva
Saúde), Massami Kobo e Os-
car Urushibata, o economista
Raimundo Uezono, Reimei
Yoshioka (presidente do Ikoi no
Sono).

Prestigiaram com suas pre-
senças, juntamente com a es-
posa os empresários, Anselmo
Nakatani, Roberto Hirai, Eichi
Kuguimiya, Morio Sato, Nel-
son Takata e Eduardo Yoshi-
da.

Também esteve presente
ao evento com a sua esposa, o
general Moratta, presidente do
Circulo Militar de São Paulo.

Foram sorteados vários tra-

balhos fotográficos oferecidos
por Eichi Kuguimiya, e tam-
bém diversos brindes ofereci-
dos pelo colega bolsista e de-
putado federal, William Woo
(PPS-SP). Houve ainda, o sor-
teio de um quadro oferecido
pelo colega bolsista e
marchand, Yutaka Sanematsu,
uma bela pintura do artista
plástico Ken-Ichi Hirota, cuja
contemplada foi Haruko
Kuguimiya.

Diretoria do Gaimusho
Kenshusei, gestão de

2009/2010

Presidente: Armando Kihara

Vice Presidente: Oscar Uru-
shibata
Secretário: Victor Kobayashi
Vice Secretário; Coji
Yanaguita
Tesoureiro: Izumu Honda
Vice Tesoureiro: Jorge
Sototuka
Diretor de Bolsa: Raimundo
Uezono
Diretor de Eventos: Luiz
Sanda
Diretor Cultural: Kiyoshi
Harada
Diretor Internacional: Re-
nato Yamada

(Confira as fotos na página
2 desta edição)

Ex-Bolsistas realizaram Encontro Prepartório para o Latino-Americano, que acontece na Argentina

JIRO MOCHIZUKI

O Museu da Casa Brasi-
leira (MCB), instituição vincu-
lada à Secretaria de Estado da
Cultura, vai reabrir no dia 19
de fevereiro sua exposição de
longa duração que trata as ár-
vores de seu imenso jardim
como um acervo vivo do Mu-
seu. A mostra Jardim do Solar
apresenta um dos últimos es-
paços verdes remanescentes
que ilustram hábitos de mora-
dia da elite paulistana, entre o
final do século XIX e a 2ª Gran-
de Guerra. Ela enriquece ain-
da mais a visita das pessoas a
esse verdadeiro oásis que é o
jardim do Museu, com seus
6.600 m2 em meio à densa ur-
banização da região da aveni-
da Faria Lima.

A primeira parte da expo-
sição consiste de painéis ins-
talados no próprio jardim, que
recuperam um pouco da his-
tória desse espaço verde nas-
cido como parte integrante do
solar do casal Fábio e Renata
Prado, em 1945, no contexto

das mudanças de costumes
que tiveram lugar na capital, a
partir do final do século 19.

Esse segmento aponta o
papel da família Prado na va-
lorização dos jardins públicos
e privados em São Paulo , co-
mentando algumas iniciativas
de Fábio e Antônio da Silva
Prado à frente da prefeitura,
respectivamente nos períodos
de 1934-38 e 1898-1910 – so-
bretudo a difusão de árvores
que se tornaram característi-
cas nas ruas paulistanas, como
as tipuanas e os jacarandás-
mimosos, presentes também no
jardim do MCB.

O segundo e maior seg-
mento da exposição convida a
um passeio pelo bosque, ao
apresentar individualmente 29
árvores. São exemplares esco-
lhidos entre os mais antigos,
belos ou importantes, represen-
tando quatro grupos principais
– espécies nativas, estrangei-
ras, frutíferas e palmeiras –
que permitem resgatar algu-

MEIO AMBIENTE

Hiroe Sasaki ilustra desenhos para o Museu da Casa Brasileira
mas preferências e curiosida-
des daquela época ou de tem-
pos anteriores. Há espécies de
Mata Atlântica, como o tapiá
e o araribá, até árvores estran-
geiras, como o ligustro, origi-
nário do Japão, e a aglaia, co-
mum na China e no Vietnã.
Assim, chama-se a atenção do
visitante para a diversidade
vegetal existente numa área
quase insuspeita, em pleno co-
ração da metrópole.

Cada espécie é descrita e,
em alguns casos, complemen-
tada por ilustrações que evi-
denciam características de
floração e frutificação. Os de-
senhos foram feitos especial-
mente para o Museu da Casa
Brasileira pela ilustradora bo-
tânica Hiroe Sasaki, premiada
por um centro de referência
em sua área - a Fundação
Botânica Margareth Mee,
Royal Botanical Gardens, em
Kew, Inglaterra.

A curadoria da exposição
é do arquiteto e historiador

Guilherme Mazza Dourado
que, entre outros trabalhos, foi
um dos organizadores da mos-
tra Albert Eckhout volta ao
Brasil 1644-2003 (Pinacoteca
do Estado, 2003), e curador da
exposição Visões de Paisa-
gem. Um Panorama do Paisa-
gismo Contemporâneo no Bra-
sil (Sala especial da 3a Bienal
Internacional de Arquitetura de
São Paulo, 1997).

EXPOSIÇÃO: JARDIM DO SOLAR

VISITAÇÃO: REABERTURA DIA 19 DE

FEVEREIRO, ÀS 10H - LONGA DURAÇÃO

LOCAL: MUSEU DA CASA BRASILEIRA

ENDEREÇO: AV. FARIA LIMA, 2705 -
JARDIM PAULISTANO TEL. 3032-3727
INGRESSO: R$ 4,00 - ESTUDANTES: R$
2,00 – GRATUITO DOMINGOS E FERIADOS

ACESSO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

FÍSICA.
VISITAS ORIENTADAS: 3032-2564
AGENDAMENTO@MCB.ORG.BR

SITE: WWW.MCB.ORG.BR

ESTACIONAMENTO: DE TERÇA A SÁBADO

ATÉ 30 MIN. GRÁTIS, ATÉ 2 HORAS R$
8,00, DEMAIS HORAS R$ 2,00.
DOMINGO: PREÇO ÚNICO DE R$ 10,00.

A Cia dos Livros Editora
lançou o Guia Financeiro do
Dekassegui, de autoria de
Masakazu Hoji, mestre em
ciências contábeis e atuariais
e especialista em administra-
ção financeira. Com um tex-
to de fácil leitura, sem mui-
tos termos técnicos nem em
“economês”, o professor se
vale de frases simples e di-
retas para orientar os traba-
lhadores brasileiros no Exte-
rior e seus familiares no Bra-
sil a planejar, poupar, investir
e fazer crescer o patrimônio,
conquistado com tanto sacri-
fício.

A rigor, o guia é útil para
todos os brasileiros no Exte-
rior nos capítulos que tratam
do planejamento, modalidades
e estratégias de investimen-

tos, análise de riscos e outros
de caráter geral do mercado
financeiro. Porém, no presen-
te volume, Masakazu Hoji
foca no tema “dekassegui” e

LITERATURA

Nikkei dá dicas de finanças para dekasseguis
dedica capítulos à parte para
a análise dos prós e contras
dos investimentos na “terra
das cerejeiras” ou na “terra
das palmeiras”, monta fórmu-
las práticas de conversão de
ienes em reais e/ou dólares,
compara o poder de compra
de cada uma dessas moedas
e ainda traça um perfil do in-
vestidor Nikkei, seu ciclo de
vida que prevê gastos a mais
com a educação de filhos e
manutenção dos pais na ve-
lhice.

“Espero que o leitor per-
ceba que a gestão financeira
pessoal não é uma tarefa di-
fícil. É muito mais uma ques-
tão de planejamento e disci-
plina do que a aplicação de
técnicas de gerenciamento
complexas”, observa o autor.

Quem é – Masakazu Hoji é
palestrante, consultor financei-
ro e professor da Universida-
de Mackenzie e autor de di-
versos livros de gestão finan-
ceira, como “Práticas Finan-
ceiras”, “Invista sem medo”,
“Finanças da Família”, “Admi-
nistração Financeira e Orça-
mentária”, “Administração Fi-
nanceira na Prática” e “Pla-
nejamento e Controle Financei-
ro”.

TÍTULO: GUIA FINANCEIRO DO
DEKASSEGUI
ISBN: 978-85-63163-03-5
EDITORA: CIA DOS LIVROS

PREÇO: R$ 29,90
ONDE COMPRAR: NAS MELHORES

LIVRARIAS DO BRASIL E NO SITE DA CIA

DOS LIVROS

(WWW.EDITORACIADOSLIVROS.COM.BR)

Capa do livro

DIVULGAÇÃO
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Instrumentista japonês Kifu Mitsuhachi realizará
concertos e workshops de shakuhachi em SP

MÚSICA

Em uma turnê relâmpa-
go o laureado instru-
mentista japonês Kifu

Mitsuhachi está em São Paulo
onde realizará dois concertos
e um workshop na capital pau-
lista. A primeira acontecerá no
dia 18 de fevereiro no auditó-
rio da Fundação Japão, e a
segunda no dia 20 de feverei-
ro, no Concerto de Música Tra-
dicional Japonesa no Pavilhão
Japonês do Parque Ibirapue-
ra, como convidado. Além de
workshops, nos dias 18 e 19
de fevereiro, para praticantes
dessa arte.

O músico que toca a tradi-
cional flauta japonesa shakuha-
chi, também realizará visitas
com demonstração da flauta em
algumas escolas fundamentais.
Esta é a segunda vez que Kifu
Mitsuhachi visita o Brasil, a pri-
meira aconteceu em 2008 por
ocasião das comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil. A temporada
brasileira foi anunciada duran-
te entrevista coletiva para a
imprensa promovida no dia 10,
em São Paulo.

No recital da Fundação Ja-
pão, o repertório de Kifu Mi-
tsuhashi será constituído por
peças tradicionais e contempo-
râneas, contando ainda com a
participação de músicos con-
vidados como Shen Ribeiro
(na canção “Shika no Toone”)
e ainda com Yuko Ogura,
Reiko Nagase e Tamie
Kitahara na obra “Zangetsu”.
Nas peças contemporâneas de
Astor Piazzolla e Villa Lobos
(Bachianas N° 5), Mitsuhashi
contará com a participação do
violonista Camilo Carrara, vi-
olonista graduado pelo Depar-
tamento de Música da Univer-
sidade de São Paulo (USP).

“Creio que São Paulo, por
sua miscigenação, é um pólo
de intercâmbio entre diferen-
tes culturas. Entre os músicos
de shakuhachi existem dife-
rentes escolas, sendo que cada
estilo é transferido de geração
para geração. Existe competi-

RECITAL KIFU MITSUHASHI E
CONVIDADOS
QUANDO: DIA 18 DE FEVEREIRO

HORÁRIO: 19H30 - DURAÇÃO 90 MINUTOS

ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO - AV. PAULISTA, 37 – 1º ANDAR –
PARAÍSO – SÃO PAULO.
LOTAÇÃO MÁXIMA: 100 PESSOAS

INFORMAÇÕES: (11) 3141-0110
É NECESSÁRIO FAZER INSCRIÇÃO PRÉVIA

COM ENVIO DE NOME E TELEFONE DE

CONTATO PARA O E-MAIL INFO@FJSP.ORG.BR

ENTRADA FRANCA.

WORKSHOP DE SHAKUHACHI
(NÍVEL AVANÇADO) COM KIFU
MITSUHASHI
QUANDO: DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO

HORÁRIO: DAS 15H ÀS 17H30
ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO - AV. PAULISTA, 37 – 1º ANDAR –
PARAÍSO – SÃO PAULO. QUANTIDADE

MÁXIMA DE PARTICIPANTES: 15 PESSOAS

INFORMAÇÕES: (11) 3141-0110
E-MAIL INFO@FJSP.ORG.BR

INSCRIÇÕES LIMITADAS - ENTRADA GRATUITA

APRESENTAÇÃO NO
CONCERTO DE MÚSICA
TRADICIONAL JAPONESA
QUANDO: DIA 20 DE FEVEREIRO

HORÁRIO: DAS 16H ÀS 17H30
ONDE: PAVILHÃO JAPONÊS - PARQUE DO

IBIRAPUERA (PORTÃO 10) - AVENIDA

PEDRO ÁLVARES CABRAL, S/Nº - VILA

MARIANA – SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755
RAMAL 124 OU 5081-7296
O EVENTO É GRATUITO, PORÉM SERÁ

COBRADA UMA ENTRADA NO PAVILHÃO

JAPONÊS (ADULTO: R$ 4,00 / CRIANÇAS

E IDOSOS: R$ 2,00).

APRESENTAÇÃO NA
SOCIEDADE JAPONESA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA
(NIHONJIN GAKKO)
QUANDO: DIA 22 DE FEVEREIRO

HORÁRIO: DAS 9H20 ÀS 10H05
OBSERVAÇÃO: EVENTO FECHADO PARA

CONVIDADOS.

sina o aprendizado da flauta
para alunos da Faculdade de
Senzoku e em escolas priva-
das. “O shakuhachi é um ins-
trumento detalhista por isso tem
poucos alunos”, esclarece.

O músico tem uma vasta
carreira artística no exterior,
apresentando-se por países da
Europa, Ásia, América do Nor-
te, América do Sul e Austrália.
Como solista já foi convidado
para tocar em várias orquestras
sinfônicas renomadas do mun-
do, se apresentando diversas no
Carnegie Hall em Nova York,
nos Estados Unidos.

(Afonso José de Sousa)

tividade. Minha finalidade é
representar o shakuhachi como
um estilo único, integração en-
tre as pessoas”, afirmou o ins-
trumentista. O convite do Mi-
nistério da Cultura para Kifu
Mitsuhashi coincidiu com o
Carnaval. A idéia era para vir
em março para o Brasil e nes-
te mês estaria na Coréia do
Sul, mas teve que alterar o ro-
teiro por causa das férias es-
colares na Coréia em feverei-
ro.

Quem aprecia o músico e
o som sublime do shakuhachi
não pode perder as apresen-
tações exclusivas em São Pau-
lo. Lembrando que no século
VIII o shakuhachi era tocado
por monges budistas, com o in-
tuito de tranqüilizar os espíri-
tos de vivos e mortos.

Trajetória – Músico de sha-
kuhachi da Escola Kinko, Kifu
Mitsuhachi nasceu em Tókio
em 1950. Estudou shakuhachi
com Soufu Sasaki, tornou-se
membro do Pró Música
Niponia, participando de seus
inúmeros concertos no Japão
e no exterior, após formar-se
no Programa de Formação
Hougaku da NHK, em 1972.
Recebeu o primeiro prêmio no
Festival Artístico conferido pela
Agência da Cultura com o
“Primeiro Recital – Kifu Mi-
tsuhashi” em 1980. No ano
seguinte recebeu o Prêmio do
Festival Cultural de Osaka, e
o Prêmio Festival Artístico
com o recital solo pela Secre-
taria da Cultura em 1989.

No 10º Kenzo Nakajima
Music Prize, seu álbum solo

intitulado “Chikurin Kitan” foi
contemplado como Prêmio
Obra Artística da Secretaria da
Cultura e Prêmio de Incentivo
Cultural de Yokohama. Em
2009, a música “Kuukan Man-
dala Han no Kiseki” recebeu
o Grande Prêmio do Festival
Artístico da Secretaria da Cul-
tura. Atualmente coordena
eventos e apresentações no
Japão e no exterior, assim
como também se empenha na
produção de gravação de CD.

No Japão onde vive bem
financeiramente, Kifu Mitsu-
hashi (formado em economia),
toca intensamente realizando
cerca de 100 apresentações
por ano em salas de concer-
tos. Um terço do mês ele en-

Músico, que toca a tradicional flauta japonesa, também realizará visitas a algumas escolas públicas

DIVULGAÇÃO

Kifu Mitsuhachi exibe partitura
da flauta shakuhachi
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EXPOSIÇÃO

Miadaira viaja pelo universo
feminino em “Só Para Mulheres”

Oartista plástico Gilber-
to Miadaira realiza até
o dia 7 de março a sua

primeira mostra individual na
Mercearia São Roque, no Jar-
dim Europa, zona Sul de São
Paulo. Intitulada “Só Para Mu-
lheres”, a exposição é uma vi-
são do artista do universo fe-
minino. Com toques de man-
gá, quadrinhos, grafite, e
colagem, o trabalho mostra e
esconde ao mesmo tempo o
olhar que talvez seja misterio-
so ou sedutor, mas sempre fe-
minino. No total serão 22 qua-
dros e pinturas em acrílica so-
bre tela, acrílica sobre madei-
ra e acrílica sobre papel.

O evento se divide em seis
pocket exposições, cada uma
permanece exposta durante
uma semana entre segunda-
feira e domingo. Já foram re-
alizadas as mostras Felina, Ver
estrelas e Rua das mulheres.
Atualmente está em cartaz A
noiva de Kafka até o dia 21,
Joaninha e A doméstica de
Botti no período de 22 a 28 de
fevereiro, e encerrando com o
Ano da Tigra de 1º a 7 de mar-
ço.

Gilberto Miadaira sempre
trabalhou como ilustrador de
importantes publicações de
São Paulo, e ao mesmo tempo
desenvolvia o seu lado artísti-
co, mas não tinha tempo para
atuar na área. Ele começou a
se envolver de fato há dois
anos e meio quando desde en-
tão pintou quadros e pintura.

rápido”, destaca.
De acordo com o artista a

exposição será realizada ape-
nas na Mercearia São Roque,
no entanto têm idéias e planos
de promover outras mostras,
mas quer deixar mais para o
futuro. Ele antecipa que o seu
universo sempre foi ligado a
temática feminina, por isso
seus trabalhos terão a mulher
como tema. “Sempre tive o
apoio da minha esposa e filha.
O interessante é sempre estar
expondo, todas as segundas-
feiras vou à Mercearia para
trocar os quadros”, afirma.

Do período que a exposi-
ção está em cartaz Gilberto
Miadaira adianta que já colheu
frutos da sua mostra, obteve
alguns contatos e vendeu três
quadros. “Meu interesse é pro-
fissional, divulgar o meu nome,
e mostrar o meu trabalho. É
bom vender”, ressalta ele que
estudou arquitetura na Univer-
sidade Mackenzie. Além de
ter trabalhado como ilustrador
nas Revistas Veja, Playboy,
Isto É, Época, Marie Claire,
Claudia; e jornais Folha de São
Paulo, e O Estado de São Pau-
lo.

EXPOSIÇÃO SÓ PARA
MULHERES
QUANDO: ATÉ O DIA 7 DE MARÇO

HORÁRIO: DAS 13H ÀS 23H

ONDE: MERCEARIA SÃO ROQUE

RUA AMAURI, 35 - JARDIM EUROPA -
SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: 3085-6647

Ao ver as aquarelas, painéis e
figuras o proprietário da Mer-
cearia São Roque convidou o
artista nikkei para expor no
estabelecimento. “Gostei da

idéia, é um local agradável que
tem movimento de pessoas que
ficam conhecendo o meu tra-
balho. Como meus quadros
estavam prontos o convite veio

O artista plástico Gilberto Miadaira expõe na Mercearia São Roque

DIVULGAÇÃO

Promover o intercâmbio
entre as empresas e indústri-
as líderes do Japão na gera-
ção de conteúdo e tecnologia
e empresas brasileiras do
ramo é o objetivo da Japan In-
ternational Contents Festival
(CoFesta), que será realizada
de 12 a 14 de março no Pavi-
lhão da Bienal, no Ibirapuera.
O evento é promovido pelo
comitê executivo do CoFesta
do Japão.

Maior acontecimento so-
bre conteúdo no mundo, o
CoFesta é uma colaboração
entre empresas de conteúdo,
como game, anime, mangá,
personagens, empresas de ra-
diodifusão, música, cinema, e
empresas em áreas afins,
como moda e design. O even-
to é patrocinado pelo comitê

executivo do CoFesta e pela
Prefeitura da Cidade de São
Paulo (ainda a confirmar). O
apoio é do Consulado Geral do
Japão em São Paulo e da The
Japan External Trade Orga-
nization (Jetro).

Várias atrações estão pro-
gramadas para o palco do
evento como show de cosplay,
música de anime ao vivo e ou-
tras atrações; espaço de ani-
me e mangá – mostra de per-
sonagens famosos, e mangá
disponível para leitura do pú-
blico; espaço de game – mos-
tra interativa de game mais
avançados do Japão; espaço
de tecnologia – mostra intera-
tiva da mais moderna tecnolo-
gia japonesa; espaço de “Good
Design” – mostra de produtos
vencedores do prêmio “Good

ENTRETENIMENTO

“CoFesta in Brasil” na Bienal traz ao país
novidades e oportunidades de negócios

Design” no Japão; espaço
Brasil – Mostra de anime fa-
mosos do Brasil; e cinema de
filme digital – exibição de fil-
mes de sistema 4K digital.

JAPAN INTERNATIONAL
CONTENTS FESTIVAL -
COFESTA IN BRAZIL
QUANDO: DE 11 A 14 DE MARÇO

HORÁRIO: DAS 11H ÀS 17H NO DIA 11 E
DAS 10H ÀS 19H ENTRE OS DIAS 12 E 14
ONDE: PAVILHÃO DA BIENAL – AV PEDRO

ÁLVARES CABRAL – PARQUE IBIRAPUERA

- 3° PAVIMENTO E PORÃO DAS ARTES

INFORMAÇÕES: SERÃO DIVULGADAS NO

WEBSITE HTTP://WWW.COFESTA.COM.BR A
ESTREAR NOS PRÓXIMOS DIAS. (ABERTO

AO PÚBLICO, INGRESSOS À VENDA NO

LOCAL OU ANTECIPADAMENTE NOS POSTOS

DE VENDA - JAPAN EXPRESS, SONECA

ANIME CLUBE, COMIX BOOK SHOP,
GUNDAM REVISTARIA).

LAZER

Érika Kawahashi promove
Baile neste sábado no Aichi

A professora,
tecladista, cantora e
jurada Érika  Kawa-
hashi promove nes-
te sábado (20), a
partir das 18h30,
nas dpendências da
Associação Aichi
Kenjin do Brasil
(Rua Santa Luzia,
74 – próximo à es-
tação Liberdade do
metrô), o seu tradi-
cional Baile com
música ao vivo. Érika promete
embalar os freqüentadores com
ritmos como bolero, samba,
tango, forró, country, valsa, chá
chá chá, rumba e mambo, en-
tre outros. Haverá uma equipe
de personal dancers da Acade-
mia Dançando na Lua.

Ingressos: com reserva por
telefone: R$ 20,00; no local:
R$ 22,00

Reservas com a professo-
ra Érika Kawahashi pelos tels:
11/2578-3829, 5589-7789 e
9827-9925 ou pelo e-mail:
erika.kawahashi@yahoo.com.br

Baile Erika Kawahashi na Associação Aichi

DIVULGAÇÃO

O Núcleo Musical da Fun-
dação Mokiti Okada (FMO)
está com inscrições abertas
para os interessados em apren-
der música por meio das suas
diversas atividades. O objeti-
vo é orientar e auxiliar na for-
mação musical de seus inte-
grantes, o setor oferece coral
adulto e infantil, orquestra de
violões e a banda marcial..

Para ingressar no coral
adulto é necessário ter mais de
15 anos e no infantil qualquer
criança pode participar. Já
para fazer parte da orquestra
de violões é preciso ter acima

MÚSICA

Fundação Mokiti Okada abre
inscrições para aulas gratuitas

de 12 anos e possuir um vio-
lão. Em todas as atividades dis-
ponibilizadas pela área não é
necessário ter conhecimento
musical ou de instrumentos. As
inscrições são gratuitas e fica-
rão abertas até o dia 31 de
março.

Os ensaios acontecerão no
Núcleo Musical da FMO que
está localizado na rua Sena
Madureira , 1008 - Vila Mari-
ana - São Paulo - SP.

Para mais informações en-
tre em contato pelo telefone (11)
5087-2006 ou envie um  e-mail
para coralebanda@fmo.org.br.
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JAPÃO

Nissan anuncia lucro de 45 bi de
ienes no terceiro trimestre de 2009

A Nissan revelou os deta-
lhes do processo de venda do
Leaf nos Estados Unidos, onde
chega ao mercado no fim des-
te ano. O anúncio foi feito em
Nova York, última etapa da
turnê de divulgação do mode-
lo pelo pais norteamericano,
que durou três meses e pas-
sou por 24 cidades. A Nissan
já cadastrou 50 mil interessa-
dos na compra.

O Nissan LEAF será ven-
dido para o consumidor norte-
americano com a bateria por
meio de leasing ou financia-
mento direto ao consumidor.
Para iniciar o processo, os in-
teressados se registrarão no
site www.nissanusa.com – os

VEÍCULOS 2

Nissan divulga como será a
venda do Leaf nos EUA

carros serão entregues de
acordo com a ordem de cadas-
tramento. As reservas come-
çam em abril, logo após o anún-
cio do preço oficial, com o pa-
gamento de uma taxa
reembolsável de até US$ 100.

“O processo de venda do
Nissan LEAF é simples, trans-
parente e acessível, oferecen-
do facilidades a tudo que for
relacionado ao veículo, inclu-
indo a instalação da estação de
carga rápida caseira. Quere-
mos que todo mundo se sinta
bem por ter um carro acessí-
vel, divertido de dirigir e que é
bom para o meio ambiente”,
Carlos Tavares, Chairman da
Nissan Americas.

ANissan Motor Com-
pany anunciou na se-
mana os resultados fi-

nanceiros do terceiro trimes-
tre do ano fiscal 2009, que ter-
mina no dia 31 de março de
2010, bem como para os pri-
meiros nove meses. No tercei-
ro trimestre, o lucro líquido
consolidado, após o imposto
sobre a renda, totalizou 45 bi-
lhões de ienes (US$ 480 mi-
lhões, 340 milhões de euros).

Os resultados foram melho-
res do que o esperado, princi-
palmente por causa do volume
de vendas adicional, impulsio-
nado pelos incentivos nos prin-
cipais mercados, crescente vo-
lume de vendas na China e a
efetiva ação de medidas con-
tra a crise econômica mundial.

A receita líquida foi de
1,9962 trilhão de ienes (US$
21,33 bilhões, 15,01 bilhões de
euros), um aumento de 9,9%
em comparação ao ano ante-
rior. O lucro operacional foi de
134,1 bilhões de ienes (US$
1,43 bilhão, 1,01 bilhão de
euros), e a margem de lucro
operacional veio a 6,7%. O lu-
cro líquido antes do imposto
sobre a renda foi de 112,7 bi-
lhões de ienes (US$ 1,20 bi-
lhão, 850 milhões de euros).

“Nossa performance no
terceiro trimestre do ano fis-
cal 2009 é encorajadora e de-
monstra que nossas medidas
contra a crise estão funcionan-
do”, disse Carlos Ghosn, pre-
sidente e CEO da Nissan.
“Fora esse resultado trimestral
positivo, acreditamos que as
condições da economia global
ainda estão voláteis e incertas,

então nossa perspectiva é de
nos mantermos cautelosos até
que possamos ver evidências
de que a economia vai se re-
cuperar e se sustentar mundi-
almente”.

A Nissan vendeu 882 mil
veículos no mundo todo no pe-
ríodo de outubro a dezembro
de 2009, 20,6% de crescimen-
to em relação ao mesmo perí-
odo do ano fiscal de 2008.

No período de abril a de-
zembro de 2009, o lucro líqui-
do após os impostos totalizou
54 bilhões de ienes (US$ 580
milhões, 410 milhões de euros),
25% de crescimento compa-
rado ao mesmo período no ano
anterior. A receita líquida teve
uma queda de 19,5% para
5,3796 trilhões de ienes (US$
57,47 bilhões, 40,45 bilhões de
euros). O lucro operacional foi
de 228,9 bilhões de ienes (US$
2,45 bilhões, 1,72 bilhão de
euros), um crescimento de
147,6%. A margem do lucro
operacional foi de 4,3%. O lu-
cro líquido antes do imposto

sobre a renda totalizou 145,9
bilhões de ienes (US$ 1,56 bi-
lhão, 1,1 bilhão de euros), cres-
cimento de 62%.

Globalmente, a Nissan ven-
deu 2,505 milhões de veículos
nos primeiros nove meses do
ano fiscal, com queda de 4,8%
comparado ao mesmo período
do ano passado.

Revisão – A empresa revisou
para cima sua previsão para o
ano fiscal 2009. Baseado nas
taxas de câmbio de 92 ienes/
dólar e 132 ienes/euro, as ta-
xas médias revisadas para o
ano fiscal completo, a Nissan
registrou a seguinte previsão
na Bolsa de Tóquio para o ano
fiscal que termina no dia 31 de
março de 2010:

Receita líquida de 7,4
trilhões de ienes (US$ 80,43
bilhões, 56,06 bilhões de
euros);

Lucro operacional de 290
bilhões de ienes (US$ 3,15 bi-
lhões, 2,2 bilhões de euros);

Lucro líquido de 35 bilhões

de ienes (US$ 380 milhões, 270
milhões de euros);

Gastos da pesquisa e de-
senvolvimento de 395 bilhões
de ienes (US$ 4,29 bilhões,
2,99 bilhões de euros); e Inves-
timentos de 300 bilhões de ie-
nes (US$ 3,26 bilhões, 2,27 bi-
lhões de euros).

 Em novembro de 2009,
baseada nas de taxas de câm-
bio de 90 ienes/dólar e 131.6
ienes/euro, a previsão era de:

• Receita líquida de 7
trilhões de ienes (US$ 77,78
bilhões, 53,19 bilhões de
euros);

• Lucro operacional de 120
bilhões de ienes (US$ 1,33 bi-
lhão, 910 milhões de euros);

• Prejuízo líquido de 40 bi-
lhões de ienes (US$ 440 mi-
lhões, 300 milhões de euros);

• Gastos com pesquisa e
desenvolvimento de 395 bi-
lhões de ienes (US$ 4,39 bi-
lhões, 3 bilhões de euros); e

• Investimentos de 325 bi-
lhões de ienes (US$ 3,61 bi-
lhões, 2,47 bilhões de euros).

Nissan vendeu 882 mil veículos no mundo todo no período de outubro a dezembro de 2009

DIVULGAÇÃO

Os amantes do PlayStation
já podem usar seus conhecimen-
tos em RPG no mundo virtual.
O novo integrante da família de
games para PS3, disponível a
partir de março no Brasil, com
manual em português, é o White
Knight Chronicles, que pode ser
jogado por uma pessoa no for-
mato tradicional ou por até qua-
tro jogadores on-line.

O game narra as histórias
de um grupo de garotos que
explora o mundo em busca de
aventuras. O personagem prin-
cipal é Leonard, cuja habilida-
de especial é se transformar,
nos momentos de combate, no
Cavaleiro Branco (White
Knight), um cavaleiro medieval
de proporções gigantescas. No
caminho, os personagens se
envolvem em batalhas com
monstros com dezenas de me-
tros de altura. As batalhas ocor-
rem em tempo real e permitem
ao jogador estabelecer uma
série de ações pré-determina-

das para os seus aliados antes
do duelo começar, o que per-
mite combinações de golpes.

Antes de uma batalha,
opcionalmente, o jogador vai
para a “Preparação da bata-
lha” no menu (acessível a
qualquer momento) e escolhe
um conjunto de sete comandos
para cada personagem no gru-
po. O jogador controla apenas
um dos personagens, enquan-
to os outros são comandados
automaticamente. O jogador,
porém, pode alterar livremen-
te o personagem que está con-
trolando a qualquer momento.

White Knight Chronicles é
apresentado na perspectiva de
terceira pessoa e tem cerca de
100 horas de diversão garanti-
da.

O game chega ao mercado
brasileiro pelo preço sugerido de
R$ 199,00 e pode ser compra-
do pelo www.sonystyle.com.br,
nas lojas Sony Style e nas re-
vendas autorizadas.

GAMES

Sony traz o primeiro jogo de
RPG para playstation 3

Game narra história de um grupo de garotos em busca de aventuras
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O disco Lab, como é cha-
mado o novo laboratório de
colorimetria do Instituto Nokia
de Tecnologia (INdT), tem ca-
pacidade para realizar ensaios
de fidelidade de resposta cro-
mática, luminância, contraste,
não-uniformidade, entre ou-
tras, o que é considerado um
feito inédito para o Brasil.

A ideia é tornar o INdT uma
referência em análise técnicas
para esses produtos no País .
Isso não só ajudará a atender
uma demanda nacional latente
como também vai aumentar os
padrões de competitividade no
segmento. Esses equipamentos
podem analisar displays de até
17 polegadas. Isso significa que
o INdT poderá atender a clien-
tes de segmentos variados, como
o automobilístico, o eletromédico
e o eletroeletrônico.

“Um dos objetivos é tornar
o DISCO Lab um laboratório
conveniado ao Instituto Naci-
onal de Metrologia, Normati-
zação e Qualidade Industrial
(INMETRO) para certificar a
qualidade de displays de apa-
relhos eletrônicos, com base
em normas internacionais”,
explica Jaro Pollanen, diretor
da área de tecnologias de pro-
duto e manufatura do Instituto
Nokia de Tecnologia.

Para alcançar esses objeti-
vos, o INdT já conta com a par-
ceria do Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento em Telecomu-
nicações (CPqD) para desenvol-
ver os métodos de testes em
displays. O laboratório deverá
atuar em duas frentes distintas:
ensaios de cores em monitores
e displays e também na
calibração de colorímetros e es-

pectrofotômetros - equipamen-
tos de medição relacionados à
qualidade da cor de fontes que
emitem luz ou informação.

Com o novo disco Lab será
possível desenvolver tecnologias
para reduzir custos e prazos de
calibração de equipamentos. “Sa-
bemos que hoje as empresas pre-
cisam recorrer a equipamentos
de colorimetria fora do País. Con-
tando com o serviço nacional-
mente, tanto os prazos quanto os
custos desses testes deverão ser
reduzidos significativamente, au-
mentando nosso potencial com-
petitivo. O novo laboratório con-
figura-se como mais um passo
ousado e inovador para o institu-
to, pois, além de oferecer um ser-
viço de alto nível, o Instituto dará
apoio à normatização do setor de
displays de celular”, reforça
Pollanen.

TECNOLOGIA

Nokia desenvolve o primeiro laboratório de
colorimetria de displays e leds do Brasil

A Nissan apresentou ofici-
almente o crossover compac-
to Juke, que será vendido no
Japão, Europa e Estados Uni-
dos. Desenvolvido com o ob-
jetivo de ser uma alternativa
para os consumidores de car-
ros compactos, o novo modelo
combina o apelo de robustez
de um utilitário esportivo com
o estilo de um cupê, injetando
dinamismo neste segmento
marcado pelo tradicionalismo.

Na Europa, o modelo será
vendido com três opções de
motores, sendo um 1.5 diesel,
de 111 cavalos, e dois 1.6 a ga-
solina – um aspirado de 118
cavalos e outro turbo de 192
cavalos. As transmissões se-
rão manuais de cinco e seis
velocidades e XTtronic CVT.

O Juke, que terá versões
com tração 4x4, mede 4,13 m
no comprimento, 1,76 m na lar-
gura, 1,57 m na altura e tem
entreeixos de 2,53 metros.
Com início de vendas previsto
para o meio deste ano no Ja-
pão, e em setembro na Euro-
pa e Estados Unidos, o Juke
será produzido nas fábricas de
Sunderland, na Inglaterra, e de
Oppama, no Japão.

VEÍCULOS 1

Juke traz inovação ao segmento de compactos

Na Europa, modelo será vendido com três opções de motores e versões com tração 4x4

DIVULGAÇÃO

O Juke será produzido na
Inglaterra e no Japão
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Em nova data e com repescagem, 64º Intercolonial
do Coopercotia tem inscrições abertas

TÊNIS

Considerado o torneio de
tênis de mais antigo da
América da Sul, o

Campeonato Intercolonial do
Coopercotia, que este ano che-
ga a sua 64ª edição, traz novi-
dades. Uma delas é a data.
Realizado geralmente no mês
de julho, a competição foi an-
tecipada e acontecerá nos dias
27, 28 e 31 de março e 1º, 2 e
3 de abril.

Segundo o diretor do De-
partamento de Tênis do
Cooper, Francisco Arima, a
mudança foi necessária para
possibilitar a participação dos
tenistas no Campeonato Bra-
sileiro Infanto-Juvenil, que
acontece em julho, em Brasí-
lia. “Como nossa proposta é
justamente incentivar a práti-
ca, não seria justo privar o te-
nista de participar de um ou
de outro torneio, por isso, de-
cidimos fazer a alteração para
evitar a concorrência, já que
o Campeonato Brasileiro é re-
alizado pela Confederação
Brasileira de Tênis (CBT)”,
esclareceu Arima, acrescen-
tando que o mês de julho fi-
cará reservada para a cate-
goria pré-veterana.

Outra inovação, antecipa o
presidente da Comissão Or-
ganizadora, o advogado Nel-
son Miyahara, é a realização
de uma repescagem com con-
frontos entre os perdedores

da primeira rodada. “Como o
torneio costuma receber joga-
dores de diversas localidades,
como Paraná, Campo Gran-
de, Brasília, além do interior
do Estado de São Paulo, como
Registro, Campinas e Soroca-
ba, a repescagem é uma ga-
rantia que o atleta, em espe-
cial aquele que vem de longe,
fará pelo menos duas parti-
das”, explica Miyahara, acres-
centando que tenistas do in-
terior de São Paulo e de ou-

tros Estados começam a par-
ticipar da competição a partir
de 1º de abril. A ideia é reunir
entre 450 e 500 tenistas
nikkeis, entre homens e mu-
lheres, de diversas faixas
etárias.

“Por ser um torneio que
visa, principalmente, a confra-
ternização entre seus pratican-
tes, o Intercolonial do Cooper
atrai jogadores que praticam o
tênis como lazer e outros que
levam o esporte a sério, como

nos casos dos talentos Valter
Mori Filho, de 22 anos, e
Nataly Kurata, de 17 anos”,
diz Miyahara, lembrando que
o torneio também é prestigia-
do por empresários japoneses.

Apesar de bastante tradi-
cional, conta Arima, o Interco-
lonial do Cooper procura estar
sempre atento às necessidades
para não esgotar sua fórmula.
“Há mais ou menos dez anos
recebíamos cerca de 700 ins-
crições e realizávamos, inclu-

Campeão Universitário de tênis, Valter Mori Filho é um dos nomes aguardados pelos organizadores

DIVULGAÇÃO

sive, um qualificatório, com jo-
gos até de madrugada”, co-
menta.

“Hoje, procuramos ser
mais flexíveis nos horários
para que a competição não se
torne cansativa”, diz Arima,
destacando que, para o torneio,
serão utilizados 11 quadras de
saibro e duas rápidas. “Em
caso de chuva, recorremos ao
aluguem de quadras cobertas”,
avisa Miyahara, afirmando que
o antigo Interzonas – como era
conhecido o Intercolonial –
não perdeu seu charme. “O
Tikara Tanaami, de 90 anos,
participou de todas as edi-
ções”, destaca.

Inscrições – As inscrições
para o 64º Campeonato Inter-
colonial de Tênis do Cooper-
cotia, que conta com apoio da
Confederação Brasileira de
Tênis, podem ser feitas até 7
de março. O regulamento e a
ficha de inscrições podem ser
obtidas no site:
www.coopertenis.com.br.

O Coopercotia Atlético Clu-
be fica na Rodovia Raposo
Tavares, km 19 – Rua Valentim
Nicolai, s/nº - Parque Ipê - São
Paulo – SP

Outras informações pelos
telefones: 11/3782-0727 ou
3782-7690

(Aldo Shiguti)

Os organizadores Nelson Miyahara e Francisco Arima

O Torneio Início de Softbol
Feminino Mirim (Aberto) “Taça
Tiemi Yajima” chega a sua oi-
tava edição com novidades. O
evento, que acontece neste fim
de semana (20 e 21), no Com-
plexo de Beisebol da Yakult, em
Ibiúna (SP), abre o calendário
de atividades oficiais da Con-
federação Brasileira de Beise-
bol e Softbol (CBBS). Este ano,
a competição terá, pela primei-
ra vez, a participação de uma
equipe estrangeira, tornando-se,
assim, um evento internacional.
Trata-se da equipe peruana da
Aelu (Asociación Estadio La
Unión), cuja presença deve in-
centivar e valorizar ainda mais
a participação da garotada do
Brasil, que também terá novi-
dades.

“O softbol peruano, que até
alguns anos era uma referên-
cia, entrou em decadência na
década passada mas a partir
de 2007 começou sua retoma-
da graças, em parte, ao inter-
câmbio com equipes brasilei-
ras”, conta o idealizador da
competição, Nelson Yajima,
lembrando que há menos de
um mês três equipes brasilei-
ras da categoria infantil
excursionaram por aquele país.
“Fizemos o convite no ano pas-
sado e eles não só aceitaram
como também estão vindo
muito animados”, conta Yaji-
ma, acrescentando que a de-
legação peruana, formada por
28 pessoas, sendo 15 jogado-
ras, desembarca hoje (18), no
Aeroporto Internacional de
São Paulo/Guarulhos.

Este ano, serão 12 equipes
participantes. Além da Aelu,
também a brasileira Gecebs
debutará na competição, que
terá ainda o retorno de Guaru-

SOFTBOL

8ª Taça Tiemi Yajima terá participação da Aelu

Confira todos os
campeões da Taça

Tiemi Yajima

2009 – Nikkey Clube de
Marília

2008 – Nikkei de Curitiba
2007 – Nikkei de Curitiba
2006 – Central Glória de

Curitiba
2005 – Nikkei de Curitiba
2004 – Nikkei de Curitiba
2003 – Guarulhos

lhos. Desta forma, a competi-
ção terá: Aelu, Atibaia, Cen-
tral Glória de Curitiba, Cooper-
cotia, Gecebs, Guarulhos, Ma-
ringá, Nikkei de Santo Amaro,
Nippon Blue Jays, Tozan
(Campinas), Nikkei de Curiti-
ba e a atual campeã, o Nikkei
de Marília. A exemplo do ano
passado, este ano também ha-
verá um Festival reunindo atle-
tas da categoria t-bol.

Segundo Nelson Yajima,
este torneio tem por objetivo
incentivar as crianças à prática
do Softbol. A participação de
atletas está limitada à idade da
categoria mirim (12 anos), no
entanto, é liberada a participa-
ção de atletas com idade supe-

rior à da categoria desde que
sejam crianças em fase de iní-
cio à prática do softbol para
complemento da equipe.

“Por ser um dos únicos
eventos dedicados a esta cate-
goria, a Taça Tiemi Yajima já
conquistou um espaço na agen-
da não só dos clubes brasilei-
ros, mas como se pode ver, tam-
bém está ganhando prestígio
internacional. Esse retorno só
nos deixa ainda mais orgulho-
sos”, conta Nelson Yajima, lem-
brando que a honrosa homena-
gem é dedicada a sua  filha
Tiemi, que foi uma das peque-
nas atletas que iniciou (aos 6
anos) a prática do softbol (uma
das pioneiras do esporte na épo-

ca, em 1989) pelo Shida B.C,
vindo a falecer em 1994 (aos
11 anos), mas deixando muitas
lembranças a todos.

“E sua realização não se-
ria possível sem a retaguarda
das famílias que participam da
competição e sem a ajuda de
empresas e amigos, como o
‘Marajá’ (Graciano Yagura)
além, é claro, da CBBS na fi-
gura de seu presidente, Jorge
Otsuka, explica o idealizador,
que lamenta apenas não poder
brindar os clubes com uma
caixa de bolas como era de pra-
xe. “Tivemos problema com a
importação, que já foi solucio-
nado. Mas mantemos nosso
compromisso de premiar todas
as participantes com medalhas
e brindes, independentemente
da colocação obtida”, conta
Nelson Yajima.

(Aldo Shiguti)

8º TORNEIO  INÍCIO DE
SOFTBOL FEMININO MIRIM
“TAÇA TIEMI YAJIMA”
ONDE:  COMPLEXO DE BEISEBOL DA

YAKULT: RODOVIA BUNJIRO NAKAO,
KM 58,5 – IBIÚNA (SP)
QUANDO: 20 E 21 FEVEREIRO (SÁBADO E
DOMINGO). ABERTURA:  PARTIR DAS 8H

DE SÁBADO. ENCERRAMENTO (PREVISÃO):
A PARTIR DAS 13H DE DOMINGO

ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/9985-3060
(NELSON YAJIMA)

DIVULGAÇÃO

A exemplo do ano passado, Festival T-Bol é uma das atrações para a novissíma geração do softbol

Garotada do Nikkey de Marília conquistou o troféu em 2009

TÊNIS DE MESA

Itaim Keiko Guaru ESD – Sesi:
Uma história de sucesso

Eduardo Tomoike, de apenas 9 anos, é nome certo para futuras
seleções brasileiras

Em 1983, Minako Takaha-
shi amante e praticante do es-
porte resolveu fundar seu pró-
prio clube, após o fechamento
do Departamento de Tênis de
Mesa do Palmeiras e Anhan-
guera Nikkey, já que sentiu a
falta de apoio a esta modali-
dade. Buscou o empresário
Kyozo e Kaoru Abe, donos da
Itaim Iluminação e Keiko Re-
atores, respectivamente. Daí
seguiu-se uma história de títu-
los e recordes quebrados, tais
como 19 anos consecutivos o
melhor clube de São Paulo,
conseqüentemente do País –
ela conta um pouco desta tra-
jetória e seus segredos.

Após ser campeão nacio-
nal Interclubes representou a
América Latina no Mundial de
Clubes em Macao, na China,
atualmente é referência no tê-
nis de mesa e considerado uma
fábrica de atletas para a sele-
ção brasileira, já que formou
os Olímpicos Hugo Hanashiro
(Atenas 2004), e Gustavo
Tsuboi (Pequim 2008), além de
inúmeros campeões sul-ame-
ricanos e latino-americanos.

Localizado no bairro da
Saúde (Zona Sul de São Pau-
lo), o clube, com piso e lâmpa-
das importadas, conta com
uma estrutura impecável, onde
suas 12 mesas não tem des-
canso: manhã, tarde e noite
com mais de 250 atletas em
vários horários que fazem par-

te da escolinha de formação
Itaim Keiko, através de um de
seus 13 técnicos.

Sem fins lucrativos, o clu-
be foca no bem estar dos as-
sociados e na formação dos
jovens. Segundo dona Minako,
o segredo está no apoio dos
pais formando a diretoria, ali-
ado a uma forte equipe técni-
ca (daí manter bons treinado-
res e educadores é o fator mais
importante para o grupo se
manter unido) e a conseqüên-
cia são os resultados.

Em 2010, a equipe técnica
da ADR Itaim Keiko tem uma
nova composição:

Marcos Yamada, desde
1986 como diretor técnico

Toshio Takeda (Japão),
desde 2007 como técnico prin-
cipal do grupo de elite (Hugo
Hanashiro, Francisco Arado,
Eric Mancini, Alexandre Cam-
pos, Gilberto Bento, Mario
Nakao, Jessica Yamada, Norio
Marumoto, Hiroki Fujiwara,
Heidy Nakayama e Ewerton
Pereira)

A cidade de Guarulhos e o
Sesi, reconhecendo o excelen-
te trabalho do clube, tem aju-
dado a equipe a se manter para
não perder todos os seus atle-
tas para outra agremiação/ci-
dade.

*Engenheiro Marcos Yama-
da, consultor especialista
em Tênis de Mesa

DIVULGAÇÃO
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KARAOKÊ/PAULISTÃO

CÉLIA KATAOKA

A campeoníssima Lílian Tangoda ladeada por Toshio Yamao (E), Shoiti Shimada e Luiz Yuki

Fábia Miasake

As portas-bandeiras de todas as Regionais Grupo Himawari

Mary Nishimura tocando Shamisen

Cerimônia oficial de abertura do 16º Concurso de Karaokê do Estado de São Paulo, no Nippon

Os apresentadores do XVI Paulistão Campeão do Pop Shaka e The Chilli BeansRenato Chibana campeão do Adulto A kinsho

Shoiti Shimada, Noriaki Ejima e Toshio Yamao

Shoiti Shimada, Isadora Kataoka (campeã do
Juvenil) e Toshio Yamao

Mário Chibana recebendo o prêmio de maior
nota da Capital

Norton Miasake em sua participação no Grand
Prix

Luis Yabiku

Aquico Miyamura presidente da regional Centro-
Oeste, Pedro Mizutani representante dos patroci-
nadores e Mariana Kataoka a porta-bandeira do
Centro-Oeste.

Shoiti Shimada, Lilian Tangoda e Toshio Yamao

Naomi Nakamura campeã do Tibiko A

Confira os campeões do 16º Concurso de Karaokê do Estado de São Paulo,
o Paulistão, realizado nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro, no Nippon Country Club,

em Arujá, e que consagrou o talento da jovem Lílian Tangoda.

Veterano E
Milton Kaizuka (Kinsho)

Veterano D2
Shinyu Kuniyoshi (Kinsho)
Paulo Suzuki (Kashosho)

Veterano D1
Ocirema Miyagui (Kinsho)

Veterano C2
Shinobu Tada (Kinsho)
Matiko Funai (Kashosho)

Veterano C1
Lucy Hino (Kinsho)
Noriaki Ejima (Kashosho)

Veterano B
Luis Yabiku (Kinsho)
Kazuko Kawai (Kashosho)

Veterano A
Sergio Tanigawa (Kinsho)

Pop
Shaka e The Chilli Beans (Kinsho)
Érika Pedrão (Kashosho)

Infantil A
Fernada Kawano

Infantil B
Hikaru Takahashi

Infantil C
Kaori Matsumoto

Infantil D
Yasmin Yamashita

Tibiko A
Naomi Nakamura

Tibiko B
Miyuki Takehara

Tibiko C
Melissa Kuniyoshi

Juvenil
Isadora Kataoka (Kinsho)

Adulto B
Norton Miasake (Kinsho)
Fábia Miasake (Kashosho)

Adulto A
Renato Chibana (Kinsho)
Lilian Tangoda (Kashosho)


