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Preocupados com o atual ce-
nário político brasileiro, qua-
tro empresários nikkeis anun-
ciaram no último dia 5, a cri-
ação de um movimento por
ética na política. A informação
foi divulgada durante encon-
tro realizado no Hotel Nikkey
Palace, na Liberdade, região
central de São Paulo, por um
grupo de “cidadãos comuns”
ou “pessoas físicas”, que pre-
sidem as quatro mais impor-
tantes entidades da comuni-
dade nikkei. O grupo é for-

mado por Kihatiro Kita (Bun-
kyo), Ignácio Moriguchi
(Enkyo), Jo Tatsumi (Aliança
Cultural Brasil - Japão) e
Akeo Uehara Yogui
(Kenren), único ausente no
encontro. Para Kihatiro Kita,
“a ideia principal é discutir a
ética na política, não só em
relação aos candidatos des-
cendentes de japoneses”. E
se isso vier acompanhado de
um aumento no número de
cadeiras na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo, melhor.
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“G4 Nikkei” defende ética na política. E mais
representantes na Assembleia de SP

Chuvas adiam
inauguração do
Museu da Paz de
Florianópolis (SC)
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A inauguração do Museu da
Paz no Parque Sino da Paz na
cidade de Frei Rogério – a
289 quilômetros de Florianó-
polis, em Santa Catarina, foi
transferida do dia 13 de mar-
ço para o dia 14 de maio, às
16h. O motivo foram as chu-
vas que caíram nos últimos
meses no estado, impedindo
que a empreiteira responsável
concluísse as obras no local e
levando a prefeitura do muni-
cípio a alterar a data por cau-
sa do mau tempo.

Cinemateca
celebra 100 anos
de nascimento de
Akira Kurosawa
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A Cinemateca Brasileira ce-
lebra neste mês os 100 anos
de nascimento de um mestre
do cinema: Akira Kurosawa.
Composta por 6 títulos, a ho-
menagem exibe filmes realiza-
dos pelo diretor nos anos 40
e obras do final de sua car-
reira, incluindo seu último fil-
me, Madadayo. Nascido em
23 de março de 1910, em
Tóquio, Kurosawa iniciou sua
carreira no cinema na década
de 30, como assistente de di-
reção.

Denso investirá
cerca de R$ 65
milhões em nova
unidade no Brasil
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A Denso Corporation anun-
ciou no último dia 16 que será
construída uma nova planta da
Denso do Brasil. (DNBR),
uma das unidades da Denso
brasileira, em Santa Barbara
d’Oeste . “Nossa expectativa
é de crescimento da demanda
de veículos automotores no
Brasil, deste modo decidimos
construir uma nova planta para
aumentar a capacidade de pro-
dução”, explicou o diretor de
Vendas Globais do grupo Den-
so, Kazuo Hironaka.

Paulista vence o
Brasileiro
Interseleções
Júnior
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A Seleção da Paulista faturou
o título do 29º Campeonato
Brasileiro de Beisebol Inter-
seleções Júnior, realizado nos
dias 13 e 14 de março, no
Centro de Treinamento da
Yakult, em Ibiúna (SP). Na
final, a equipe contou com um
excelente desempenho do
atleta Vitor Watanabe Ito e
superou a Seleção da Cen-
tro-oeste por 13 x 3 (called
game na 5ª entrada). A equi-
pe Sul Paraná ficou com o tí-
tulo da Chave Prata.

DIVULGAÇÃO

HINA MATSURI – O Bun-
kyo celebra amanhã (19), sá-
bado e domingo, no Pavilhão
Japonês, no Parque do Ibira-
puera, a 6ª edição do Hina
Matsuri – Dia das Meninas.
O evento é uma das tradicio-
nais celebrações para dese-
jar felicidade e saúde às me-
ninas, e tem como símbolo a
flor do pessegueiro e o
Hinadan, uma espécie de al-
tar em que são colocados os
bonecos que representam a
corte do período Heian (794/
1192). Além de bastante di-
versificada, a programação
reúne várias atrações inéditas,
e está voltada para todas as
faixas etárias e públicos dife-
rentes. Durante o evento se-
rão realizadas apresentações
de taikô e kotô com a pro-
fessora Tamie Kitahara e par-
ticipação especial do grupo
Mawaca. Haverá também
palestras e workshops com a
estilista Erika Ikezili, e do chef
Shin Koike, e o desenhista
Fábio Shin. “O objetivo é di-
vulgar essa tradição juntamen-
te com vários aspectos da
cultura japonesa”, afirma o
presidente da Comissão de
Administração do Pavilhão
Japonês, Léo Ota.
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Aosp realiza 82ª Exposição
e espera 20 mil visitantes

DIVULGAÇÃO

A Associação Orquidófila de
São Paulo (Aosp) realiza de
sexta a domingo (19 a 21), das
9 às 19h, nas dependências do
Bunkyo (Sociedade Brasilei-
ra de Cultura Japonesa e de
Assistência Social), no bairro
da Liberdade, a 82ª Exposi-
ção de Orquídeas. Para esta
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edição, uma comissão da
American Orchid Society fará
o julgamento e premiação das
plantas em destaque, por meio
de critérios internacionais. Se-
rão analisados quesitos como
quantidade de flores, tamanho
e forma da flor, cor, cultivo e
raridade.

Mizutani fala sobre os
resultados positivos da Cosan

DIVULGAÇÃO

O ano de 2010 começou ex-
celente para a Cosan, o maior
grupo sucroalcooleiro do
mundo com sede em São
Paulo, região Sudeste do Bra-
sil. De acordo com o vice-
presidente geral do grupo e
também presidente da Cosan
Açúcar e Álcool – cargo que
assumiu no ano passado –,
Pedro Isamu Mizutani, os re-
sultados positivos se devem a
consolidação da produção
com a incorporação e entra-
da dos ativos de quatro usi-
nas do Grupo NovAmérica
Agro energia: Tarumã,
Maracaí e Parálcool, as três
na região de Assis, Interior de
São Paulo e da Karapó que
será inaugurada em breve no
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Mato Grosso do Sul. A
potencialização tornou a mo-
agem da Cosan maior que o
processamento de todo o
México, por exemplo, país
que é o quinto produtor de
cana do mundo com 52 mi-
lhões de toneladas.

Especialistas analisam
influência japonesa na moda

DIVULGAÇÃO

A influência da cultura japo-
nesa na moda será o tema
abordado em evento promo-
vido pela Fundação Japão em
São Paulo entre os dias 22 e
26 de março. Entre as ativi-
dades, haverá workshop, pa-
lestras e uma exposição com
trabalhos de estudantes de
moda recém-formados. Da
esquerda para direita, peça de
Emy Sati e Rebeca Perella,
curadoras da exposição. A
realização de Cerimônias do
Chá e a exibição de 4 docu-
mentários complementam a
programação, que tem  pre-
miação, no último dia, dos
vencedores do Concurso
Cultural de Padronagem Fu-
roshiki, promovido pela Fun-
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dação Japão no ano passa-
do, e uma exposição de to-
dos os 118 trabalhos inscri-
tos no Brasil.
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AMIGOS DO KAMIA –
Amigos e simpatizantes do
vereador Ushitaro Kamia
(DEM), além de políticos, ar-

tistas e representantes de as-
sociações de bairros e da co-
munidade nipo-brasileira par-
ticiparam, no último dia 11, de

uma festa de confraternização
na sede da Associação Okina-
wa do Brasil. Fotos: Luci
Júdice Yizima

FESTA DO CHOPP –  A
ACEOSM (Associação Cul-
tural e Esportiva Okinawa
Santa Maria) realizou no dia
7 de março, em sua sede, na
Vila Espanhola, a 14ª edição

da Festa do Chopp. Estive-
ram presentes, entre outros,
Yoshio Imaizumi da Associ-
ação Cultural e Esportiva
Tucuruvi; Akeo Yogui, pre-
sidente do Kenren; Toshiaki

Tamae, presidente do 5º
Nikkey Matsuri e diretor es-
portivo da ACEOSM e Pau-
lo Ogata, chefe de gabinete
do vereador Ushitaro Ka-
mia.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER –
Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o
Nippon Country Club realizou no dia 7 de mar-
ço, palestra com a empresária Chieko Aoki. O
evento contou com a presença de cerca de 500
pessoas, entre elas o deputado federal Walter
Ihoshi (DEM-SP). Segundo o parlamentar, que
“sempre defendeu a participação das mulhe-
res no mercado de trabalho, o mundo vem me-
lhorando graças à atuação delas”.

COFESTA – O Pavilhão da Bienal, no Ibira-
puera, em São Paulo, recebeu de 12 a 14 de
março, o CoFesta, considerado o maior even-
to de conteúdo do mundo. Trata-se de uma
reunião de diversos outros eventos. Na cole-
tiva de imprensa estiveram presentes o dire-
tor-geral do Ministério da Economia, Indús-
tria e Negócios do Japão, Shinichi Watanabe;
o vice-presidente Executivo do CoFesta, Ta-
kayuki Matsutani; o cônsul-geral adjunto do
Japão em São Paulo, Masahiko Kobayashi; o
deputado federal Walter Kobayashi (DEM-
SP); o representante do Ministério das Co-
municações, Jovino Francisco Filho, e o dese-
nhista Mauricio de Sousa.
Fotos: Luci Júdice Yizima

Masahiko Kobayashi, Shinichi Watanabe,
Maurício de Sousa,Takayuki Matsutani, Walter
Ihoshi, Iuski Takahashi

Cristiane Sato e Júlio MorenoMaurício de Sousa, Sonia Luyten, Takayuki
Matsutani e Walter Ihoshi

Walter IhoshiTakayuki Matsutani, Massahiko Kobayashi e
Shinichi Watanabe

ANIMÊ E MANGÁ – O Consulado Geral do Japão e a Fundação Japão em São Paulo reali-
zaram palestras com dois especialistas em Cultura Pop para analisar o cenário do desenho
japonês no Brasil. No dia 10, o desenhista e redator Alexandre Nagado falou sobre “O mangá
brasileiro e o mercado editorial” e, no dia 17 foi a vez  da professora Sonia Luyten fala sobre
“Arte sem fronteiras – Mangá no Brasil e mangá feito no Brasil. Fotos: Luci Júdice Yizima.



São Paulo, 18 a 24 de março de 2010 JORNAL NIPPAK 3

Chuvas adiam para maio a
inauguração do Museu da Paz

COMUNIDADE/SANTA CATARINA

*MASANORI BANNO

Risco decorrente da rique-
za – Parecerei meio que na
contramão da atual fase de
impulsão do Brasil, mas gos-
taria de apresentar a história
do “risco Brasil”. Uma concei-
tuada empresa americana de
consultoria de riscos políticos
enumera os “dez maiores ris-
cos” a cada ano e o Brasil en-
trou no ranking de 2010. Só
para constar, a primeira posi-
ção ficou por conta da “rela-
ção sino-americana”. As rela-
ções entre os Estados Unidos
e a China continuam altamen-
te tensas. Desde o começo do
ano, já tivemos a questão da
censura do Google e a ques-
tão de venda de armas para
Taiwan. Além disso, os dois
países discordam em assuntos
de grandes consequências
mundiais como o aquecimento
global, o tratado de não-proli-
feração de armas nucleares e
a balança comercial internaci-
onal, de modo que a “relação
sino-americana” foi colocada
como o risco número um do
ano. Os outros riscos do ran-
king são: a divergência fiscal
européia, o controle financeiro
dos Estados Unidos, as mudan-
ças climáticas e o conflito indo-
paquistanês. As áreas e países
isolados considerados de risco
foram: o Japão, a Europa Ori-
ental, a Turquia e o Brasil.

O motivo que levou o Bra-
sil a ser incluído nessa lista é
muito curioso. Segundo a aná-
lise da empresa de consulto-
ria, o risco do Brasil é o “risco
decorrente da abundância de
recursos do país”. Nos últimos
cinco anos, a base macroeco-
nômica brasileira melhorou de
forma dramática e a estabili-
dade econômica aumentou a
tal ponto que o efeito da crise
mundial foi mínimo.

Além dos recursos naturais
que já possuía, como alimen-
tos e minérios, a descoberta de
jazidas de petróleo na camada
pré-sal trouxe novas riquezas
ao país. A abundância nunca
antes vista no Brasil pode obs-
curecer o foco das futuras di-
retrizes do país e levar o Go-
verno a tornar ações demasi-
adamente fluidas.

Um exemplo do risco que
enfrenta é justamente a políti-
ca de exploração do pré-sal
que já foi citado. Até agora, a
exploração petrolífera brasilei-
ra era aberta para os investi-
mentos externos e recebia ca-
pital e tecnologia do exterior de
forma flexível. No entanto,
assim que uma grande jazida
chamada de pré-sal é desco-
berta, querem entregar toda a
autoridade que diz respeito à
exploração e à produção de
petróleo para a Petrobrás. Nes-
te momento, o governo está
preparando a legislação refe-
rente. Se este projeto de lei for
aprovado no Congresso, a ex-
ploração da jazida localizada a
milhares de metros abaixo da
superfície do mar ficará por
conta da Petrobrás e isto pode
causar o risco de trazer limita-
ções, tanto no funcionamento
quanto nos investimentos.

Por outro lado, a base eco-
nômica financeira que se esta-
bilizou e mais a política de am-
pliação financeira que irá pros-
seguir, de olho na eleição presi-
dencial de outubro deste ano,
causarão um aquecimento eco-
nômico que traz o risco de obri-
gar o sucessor de Lula a reali-
zar um ajuste financeiro (inibi-
tório). O governo Lula atraiu
grandes investimentos estran-
geiros diretos depois de aumen-
tar a confiança dentro e fora
do país fazendo um esforço até
cândido em sanear as finanças
para estabilizar a macroecono-
mia, ao mesmo tempo em que
melhorava o ambiente de inves-
timento a fim de acelerar o de-
senvolvimento econômico.

Em outras palavras, a em-
presa de consultoria quis dizer
que o Brasil sob as rédeas do

governo Lula obteve sucesso
porque não tinha outras alter-
nativas para se desenvolver
economicamente. Agora que a
variedade de alternativas au-
mentou, aumentou também a
variedade de riscos. Mas, se
mudarmos o ponto de vista, o
Brasil daqui por diante estará
passando por uma mudança
extremamente positiva com
muitas alternativas.

“O Brasil como sócio es-
tratégico” – Por outro lado,
será que as empresas japone-
sas estão preparadas para essa
mudança brasileira? Os pro-
blemas da estratégia japonesa
de investimento no Brasil já
foram apontados por outros ar-
ticulistas desta coluna de de-
bates, portanto evitarei ser
repetitivo e me concentrarei
em citar propostas de estraté-
gias para as empresas japone-
sas adotarem, incluindo minhas
opiniões particulares. Uma de-
las é a estratégia regional. Es-
tratégia regional é a alocação a
longo prazo dos recursos em-
presariais essenciais de uma
empresa em uma determinada
região e deve ser considerada
até mais importante do que a
estratégia empresarial. Infeliz-
mente, as empresas japonesas,
até hoje, não possuem nenhu-
ma estratégia regional de ver-
dade e, a maioria se limita a ter
estratégias empresariais. Isto
significa que, o essencial para
estas empresas é fazer a es-
tratégia empresarial funcionar
no Brasil, mas nada restringe a
empresa a atuar fora do Brasil,
desde que funcione.

Como resultado, a impor-
tância brasileira é avaliada
comparando-a com outras
regiões, e isto faz com que seja
impossível fazer planos a lon-
go prazo. Quando pensar em
criar um empreendimento no
Brasil, gostaria que viessem
com uma estratégia regional
sólida e clara.

Depois, gostaria de propor
que as empresas japonesas
considerem o Brasil (ou as
empresas brasileiras) como
sócios estratégicos para efe-
tuar expansões globais. Ou
seja, não se deve pensar no
país apenas como um ponto
estratégico de mercado, pro-
dução e venda de produtos,
mas se deve aproveitar ao
máximo o valor e a competiti-
vidade do Brasil (ou das em-
presas brasileiras) para ampli-
ar suas atividades globais. Cla-
ro que é preciso ter a iniciati-
va de acrescentar o Brasil
dentro da cadeia de valor glo-
bal. O importante é não pen-
sar no Brasil como uma opção
da estratégia empresarial, mas
tentar pensar em estratégias
globais ao lado do Brasil.

Como encarar as transfor-
mações atuais do Brasil, que
possui dentro de si, riscos e po-
tenciais? Chegou a hora das
empresas japonesas terem suas
capacidades postos à prova.

*Masanori Banno nasceu na pro-
víncia de Aichi e é diretor presi-
dente da Sumitomo Shoji
Research Institute, Inc. Presidiu
a Sumitomo Corp. do Brasil (em
São Paulo, 200-2004), em Buenos
Aires (1997-1981), É membro do
Nippon-Chiri Kenjinkai (Associ-
ação dos Sábios Japão-Chile)
(2004-até hoje).

**Este artigo é de responsabili-
dade do autor e não necessaria-
mente reflete as opiniões dos
grupos e empresas com os quais
se vincula)
*** Este artigo foi possível gra-
ças à colaboração da Associa-
ção Central Nipo-brasileira.

DEBATES 1

Adaptando-se
às mudanças

A inauguração do Museu
da Paz no Parque Sino da Paz
na cidade de Frei Rogério – a
289 quilômetros de Florianópo-
lis, em Santa Catarina, foi
transferida do dia 13 de mar-
ço para o dia 14 de maio, às
16h. O motivo foram as chu-
vas que caíram nos últimos
meses no estado, impedindo
que a empreiteira responsável
concluísse as obras no local e
levando a prefeitura do muni-
cípio a alterar a data por cau-
sa do mau tempo. A informa-
ção foi divulgada através de
nota assinada pela prefeita
Ivonete Zager Felisbino. O
adiamento havia sido antecipa-
do em matéria publicada na
edição do Jornal Nippak do
dia 18 de fevereiro.

O museu está sendo im-
plantado no Parque do Sino da
Paz, dedicado a recordar, sen-
sibilizar e transmitir as gera-
ções futuras, sobre a realida-
de do extermínio provocado
pelas bombas de Nagasaki e
Hiroshima, bem como trazer à
lembrança do compromisso de
cada um em transmitir a im-
portância da paz mundial.

A iniciativa da criação do
museu e do parque é um so-
nho concretizado por três so-
breviventes da catástrofe que
devastou Nagasaki, Kazumi
Ogawa (80 anos), Wataro
Ogawa e Chyo Ogawa, resi-
dentes na Colônia Japonesa do
Núcleo Celso Ramos, na re-
gião de Frei Rogério, com o
objetivo de realizar algo pela
paz. A idéia tomou forma a
partir de 1997 quando a cida-
de catarinense recebeu uma

comitiva do Japão, chefiada
pelos então governador e pre-
feito de Nagasaki.

Ao retornarem para Japão
as duas autoridades conversa-
ram com o então presidente da
Associação Internacional de
Intercâmbio da Província de
Nagasaki, Tameichi Takefuji,
que após enviar um sino para
a sede das Organizações das
Nações Unidas (ONU), visi-
tou Frei Rogério em 1997 e no
ano seguinte enviou outro sino
para a cidade.

O museu com 321,24 m²,
terá várias salas – inclusive
uma de áudio visual, onde se-
rão expostos acervos históri-
cos da 2ª Guerra Mundial ce-
didos pelo governo japonês,
além de painéis com fotos e
imagens da catástrofe das
duas bombas atômicas jogadas
no Japão, documentários, li-
vros entre outros artefatos ain-
da não definidos. O museu e o

parque servirão também de
monumento de lembrança das
atrocidades cometidas na 2ª
Guerra Mundial.

Equipamentos – Na atual
segunda etapa do projeto, afo-
ra o museu, o parque de enor-
mes dimensões está sendo
construído por etapas, já con-
ta com o Monumento Sino da
Paz e um portal, e terá outras
atrações como um santuário,
jardins e futuramente uma
casa de chá. A finalidade é
transmitir às futuras gerações
a realidade da destruição e
contribuir para a paz. Consoli-
dação essa que através do par-
que é defendida pela associa-
ção, uma vez que mais de meio
século depois do lançamento
das bombas, o horror das ar-
mas atômicas está se apagan-
do da memória das pessoas.

Fabiana Felisbino explica
que o parque está sendo cons-

truído em comodato com a pre-
feitura e a Associação das Ví-
timas e seus Descendentes de
Explosões de Bombas Atômi-
cas. A obra tem a participação
do governo Federal através da
emenda da Senadora Ideli
Salvati no valor de R$
292.000,00; do governo
catarinense por meio da SDR-
Curitibanos no valor de R$
31.000,00; e do governo muni-
cipal que investiu R$
103.000,00.

Para que o mundo veja que
o Brasil está fazendo muito
mais que se imagina pela paz,
Kazumi Ogawa defende que
o sentimento que lhe toma seja
multiplicado por milhões, e que
o Movimento pela Paz ganhe
mais fronteiras. O Parque do
Sino da Paz já sediou grandes
eventos, e continuamente re-
cebe um grande número de
visitantes de várias faixas
etárias, de crianças a idosos.

Iniciativa da criação do Museu da Paz é um sonho concretizado de três sobreviventes de Nagasaki

REPRODUÇÃO

*TASUKU NAGATA

José Mindlin faleceu no fi-
nal de fevereiro com 95 anos
de idade e a mídia lamentou a
morte deste intelectual e em-
presário. Ele doou um acervo
de 17 mil títulos e 40 mil volu-
mes que incluía manuscritos de
literatura brasileira, raridades
e livros fabricados manualmen-
te de sua coleção particular
para a Universidade de São
Paulo, que estava montando o
prédio da biblioteca Mindlin.

Mindlin dirigiu a Metal Leve,
uma excelente fabricante de
autopeças e promoveu a inter-
nacionalização da Fiesp - Fede-
ração das Indústrias do Estado
de São Paulo - e também foi
secretário-geral brasileiro do
Comitê Conjunto de Economia
Privada Brasil-Japão.

Este Comitê Conjunto, for-
mado na segunda metade da
década de 60 à primeira meta-
de da década de 70, exatamen-
te no período conhecido por
“Milagre brasileiro”, tinha por
objetivo juntar empresários dos
dois países. Dizem que a ideia
partiu do presidente da Teijin
Ltd., Shinzo Ooya que se tor-
nou “burakichi”, um fanático
pelo Brasil.

O presidente Ooya criou um
departamento de negócios fu-
turos e tentou desenvolver uns
50 projetos no mundo todo, mas
parece que o Brasil era o palco
dos sonhos dele. Além do setor
de fibras têxteis, que era sua
principal atividade, ele desenvol-
veu uma grande variedade de
atividades como o plano de ho-
tel internacional em São Paulo
ou a pecuária no Mato Grosso.
Por conta da globalização, a
Metal Leve também foi vendi-
da em 1996, e ambas as em-
presas acabaram virando his-
tória do passado.

Independente disso, os em-
presários da época tinham sem-
pre a Europa como referência.

Apesar de negociar com os
Estados Unidos, que tinha gran-
de poder econômico, é a Euro-
pa que eles mais respeitavam
e o Japão nem era cogitado.

A qualidade da relação
complementar nipo-brasileira:
“recursos naturais brasileiros”
X “tecnologia e capital japone-
sa” foi reforçada e exemplifi-
cada metaforicamente como
um matrimônio ideal. Nessa
época feliz, foi realizada a pri-
meira Comissão Conjunta.
Depois da troca de visitas do
primeiro-ministro Kakuei Ta-
naka e do presidente Geisel,
diversos projetos gigantes
como produção de alumínio,
polpa de celulose, siderúrgica
de Tubarão, desenvolvimento
do Cerrado foram realizados.

Apesar disso, mesmo tendo
contato com Mindlin nos servi-
ços de escritório, ao contrário de
todo o calor e empolgação do
japonês, o Brasil se mantém frio.
Não existem tantos brasileiros
fascinados pelo Japão quanto
japoneses fanáticos pelo Brasil.
De onde vem essa diferença?

O japonês se empolga fá-
cil, mas também esfria fácil. Se
fizer um paralelo com o amor,
é do tipo que não trai depois
de apaixonado. Se o mercado
chinês surge, o país inteiro pas-
sa a correr atrás da China. É
como se houvesse uma pré-
disposição a acreditar que o
amor será sempre retribuído
desde que você se mantenha
fiel. Mas a parceira não é tão
inocente assim.

O Brasil é como se fosse
uma garota atraente, não falta
homem interessado em volta.
Não há porque ficar surpreso
quando descobrir que o brasi-
leiro que gosta do Japão gosta
igualmente dos Estados Uni-
dos ou da França. É como se
o brasileiro não criasse pro-
messas muito acaloradas.

Um japonês fanático pelo
Brasil quer que o Brasil goste

igualmente do Japão. O proble-
ma é que não faltam pretenden-
tes aos “recursos naturais do
Brasil”. O Japão também não
é o único país a possuir “capital
e tecnologia” para oferecer. O
Brasil, que possui um sentido
aguçado de equilíbrio, tem o
dom de criar amigos no mundo
inteiro. Por isso pode sempre
escolher a melhor condição no
meio de muitas opções.

Na sociedade brasileira
que é formada por imigrantes
de diversas nacionalidades, o
choque cultural é uma cons-
tante diária e ele é resolvido
na base da negociação entre
as diferentes partes. Este tipo
de experiência cria os brasilei-
ros internacionais.

Quando, no Japão, se fala
em língua estrangeira, o Japão
tende a só imaginar o inglês.
Mas, nas línguas estrangeiras,
mesmo que o aprendizado da
primeira língua seja sacrificado,
quanto mais se aprende, mais
fácil fica o processo. No Brasil
existem muitas pessoas poliglo-
tas. Mesmo um nikkei, não é
raro encontrar alguém que fale
o japonês falado pelos pais, o
português da vida cotidiana, o
castelhano que é uma língua
irmã e o inglês que se estuda na
escola. Só isso somam quatro
línguas. Estudando mais um pou-
co, não deve ser difícil aprender
francês ou italiano. Aprender
uma língua é o mesmo que
aprender a própria cultura.

Será possível fazer negóci-
os sem conhecer a língua ou a
cultura do outro país? Dizem
que a Samsung exige dos em-
pregados que vão ser enviados
para outros países o aprendi-
zado da língua e da cultura lo-
cal. Dizem que eles estudam
como se suas vidas dependes-
sem disso. Se não forem apro-
vados, não assumirão o posto
no exterior e perdem a chance
de ganharem uma promoção.
O brasileiro tem muitas opor-

tunidades de aprender outras
línguas naturalmente, sem pre-
cisar arriscar a vida. A socie-
dade formada por imigrantes
é um ambiente extremamente
abençoado nesse sentido.

Dizem que o Brasil já es-
capou da crise econômica. O
crescimento do mercado inter-
no deve ter ajudado, mas acre-
dito que a estrutura de comér-
cio exterior fundamentada na
multiplicidade de nacionalida-
des possa estar influenciando
positivamente. Se olharmos
para a distribuição de merca-
do por área do ano anterior, isso
fica bem claro.

Diziam que o Brasil não
merece fazer parte dos BRICs
e que deviam chamar de RICs,
mas, de repente, o Brasil esta-
va se tornando a verdadeira
grande potência do século 21.
Mas não é bom se vangloriar.

Os brasileiros esforçados
merecem respeito, mas fica
uma forte sensação de que foi a
oportunidade da época. Quem
se vangloria não dura por muito
tempo. Até pouco tempo atrás,
o Japão também se considera-
va uma poderosa nação econô-
mica sem perceber que era um
grande país endividado.

O Japão também devia se
aproximar mais do Brasil em
uma relação mais adulta. Afi-
nal, mesmo não sendo apaixo-
nadíssimo, é raro encontrar
outro país tão receptível ao
Japão quanto o Brasil.

DEBATES 2

Por um relacionamento nipo-brasileiro adulto

*Tasuku Nagata é diretor-presi-
dente da “Jitsugyo no Burajiru”
(Sepip - Seleções Econômicas).
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Dirigentes nikkeis querem criar
movimento em defesa da ética

COMUNIDADE/POLÍTICA

COMUNIDADE/MARINGÁ

Novo presidente da Acema, Miguel Iwamoto pretende continuar investindo em
eventos culturais e esportivos da associação

Desde que saímos do Bra-
sil, com destino ao Japão, a
palavra que sempre vem a nos
acompanhar é: adaptação.

Aprendemos a viver em um
outro país, convivemos com
outro idioma, e aprendemos a
lidar com o choque cultural.
Pois atravessamos o oceano,
em toda a sua extremidade do
Ocidente ao Oriente.

E sempre me perguntam,
como eu consigo viver há tan-
to tempo no Japão, na minha
opinião, a resposta é a adapta-
ção. Adaptei-me muito bem ao
país, não só eu, mas muitos
outros patrícios também ado-
taram o arquipélago nipônico
como a sua segunda pátria.

Aprendi a adaptar-me aos
costumes, à língua, ao clima,
aos deveres, sem deixar de ser
brasileira. Aprendi que eu ti-
nha que adaptar-me aqui ou
estaria fora do mercado de tra-
balho japonês, aprendi a lidar
com as diferenças, com o pre-
conceito. E entendi que o Ja-
pão  não iria adaptar-se a mim,
se eu quisesse mesmo morar
aqui, era eu e somente eu que
teria que esforçar-me para
exercer literalmente o signifi-
cado da palavra adaptação.

Mas por outro lado tam-
bém, entendi que os japone-
ses que convivem mais próxi-
mos dos brasileiros, também
foram obrigados a adaptar-se
ao  novo padrão de
globalozação da mão-de-obra.
Aprenderam que brasileiros
gostam de churrascos, festas
e muita música, aprenderam
que brasileiro gosta de conver-
sar e fazer novos amigos, e
os japoneses que trabalham
com brasileiros também tive-
ram que adaptar-se aos bra-
sileiros, quer dizer, eles não
mudaram a forma de traba-
lhar, os japoneses continuam
rigorosíssimos no quesito em-
prego, eles tiveram que admi-
tir que ensinar uma nova fun-
ção dá trabalho e exige mais
que paciência. Afinal, pensan-
do bem, quem de nós em sã
consciência entregaria uma
máquina ,que custa alguns mil
dólares , para um estrangeiro
operar, sendo ele analfabeto

e ainda por cima sem muito
domínio do idioma.

Portanto, antes de criticar
os japoneses temos que reco-
nhecer que eles nos dão muito
crédito, e se um dia viermos a
perder esse crédito é por pura
consequência dos nossos pró-
prios atos.

E já que estamos falando
em adaptação, o momento ago-
ra é de transição, devido a cri-
se econômica, todo cuidado é
pouco para quem vive aqui. E
todo momento transitório exi-
ge uma adaptação à nova fase,
seja ela qual for. Porque pen-
sem bem, estávamos tranquilos
em relação ao emprego,e de
repente surge uma crise eco-
nômica onde é necessário re-
fazer cálculos domésticos,
onde cortes de despesas sem-
pre fazem-se necessários, é aí
que entra a adaptação com a
realidade atual.

Temos que reaprender a li-
dar com novas situações, no-
vos desafios, e com isso ab-
sorvemos um aprendizado va-
loroso para a vida toda. A pes-
soa que tem facilidade em
adaptar-se em novas situações,
é uma pessoa que dificilmente
ficará reclamando da vida, es-
perando que algo de bom acon-
teça, geralmente a pessoa de
fácil adaptação vai em busca
dos seus objetivos, pois não
teme que uma nova mudança
destrua a sua vida ou tire as
suas forças.

Poucos são os brasileiros
que não se adaptam a nova
vida aqui no Japão, apesar da
vida dura, da distância, das di-
ficuldades, a maioria ainda sen-
te falta do Japão quando re-
torna ao Brasil.

Esse é outro assunto a par-
te, o retorno ao Brasil. Nova-
mente nós dekasseguis, temos
que aprender a readaptação no
Brasil.

Já voltei algumas vezes ao
Brasil á passeio, e confesso a
vocès que a adaptação é difí-
cil, lenta e quase que martiri-
zante. A cabeça realmente
chega a dar uma balançada,
porque saímos do Brasil, adap-
tamos à vida no Japão, saímos
do Japão, voltamos ao Brasil e
novamente a adaptação. E
quem vai à passeio como eu,
pior ainda, pois quando volta ao
Japão, nova adaptação.

Não tem jeito, quando es-
tou aqui penso no Brasil e
quando estou no Brasil, não
paro de pensar no Japão.

É uma ambiguidade de sen-
timentos e que a palavra-che-
fe é a adaptação. A adaptação
é o segredo de todo o bem-es-
tar comum. Por isso a cada dia
que passo aprendo a lidar me-
lhor com esse sentimento de
adaptação a cada situação.
Isso tornou-me uma pessoa fle-
xível e com uma ampla visão
do mundo, é uma bagagem pre-
ciosa que ganhei vivendo aqui
no Japão, e é uma qualidade
que só os dekasseguis enten-
dem e teem o privilégio de po-
der vivenciar.

Quantos de nós já não de-
paramos com uma situação
crucial, que exige muito conhe-
cimento? E geralmente a res-
posta sempre envolve a tal da
adaptação. Se estivéssemos
nos adaptado a situação isso
não ocorreria...

Mas a adaptação, não de-
pende só da vontade falada, da
boca pra fora, ela depende da
união de vários fatores, mas
principalmente da força de
vontade do coração, aquela
vontade em aprender mais que
vem de dentro da alma para
fora. Não adianta dizer: “tenho
que adaptar-me ao Japão” se
essa não é a vontade do seu
coração. A adaptação é só um
ato consequente da vontade
humana.

*Erika Tamura Sumida nasceu
em Araçatuba (SP) e mora há 12
anos no Japão, onde trabalha com
desenvolvimento de criação
(erikasumida@hotmail.com)

COLUNA DA ERIKA SUMIDA

Adaptação

Preocupados com o atual
cenário político brasilei
ro, quatro empresários

nikkeis anunciaram no último
dia 5, a criação de um movi-
mento por ética na política. A
informação foi divulgada du-
rante encontro realizado no
Hotel Nikkey Palace, na Liber-
dade, região central de São
Paulo, por um grupo de “cida-
dãos comuns” ou “pessoas fí-
sicas” (como preferem ser
chamados), que presidem as
quatro mais importantes enti-
dades da comunidade nikkei.
O grupo é formado por Kiha-
tiro Kita (Bunkyo), Ignácio
Moriguchi (Enkyo), Jo Tatsumi
(Aliança Cultural Brasil - Ja-
pão) e Akeo Uehara Yogui
(Kenren), único ausente no en-
contro.

Jo Tatsumi abriu as discus-
sões isentando os nomes das
entidades os quais cada um re-
presenta. Esclareceu também
que estavam ali como “pesso-
as físicas” e explicou que to-
maram cuidado também para
escolher um local “neutro”
para a coletiva de imprensa.

“Não queremos misturar as
coisas. Nossa intenção é a
moralização e ética na políti-
ca. Atualmente as palavras
mais ouvidas e lidas na impren-
sa são corrupção, desonestida-
de, compra de votos, abuso de
poder, tráfico de influência,
desvio de dinheiro público e
tantas outras que desqualifi-
cam a atividade política. Este
panorama nos remete a refle-
xões sobre a inexistência de
uma aliança entre a ética e a
política”, ressaltou Tatsumi.

Na ocasião os três empre-
sários perguntaram aos jorna-
listas “se é ético os políticos
trocarem de partido, até que
ponto a política é compatível
com a ética e se a política pode
ser eficiente se incorporada à
ética?”. “Quando se trata da
relação entre ética e política
não há respostas fáceis, é um
assunto muito complexo. Há

mesmo quem considere que
esta é uma falsa questão, em
outras palavras, que ética e
política são como a água e o
vinho: não se misturam. Quem
pensa assim, adota uma pos-
tura que nega qualquer víncu-
lo da política com a moral: os
fins justificam os meios”, ad-
vertiu Tatsumi. “Queremos
que as atividades do grupo se-
jam produtivas em prol da co-
munidade nikkei e a população
de todo o país”,  afirmou.

Para Ignácio Moriguchi na
cultura brasileira o eleitor não
tem a consciência da importân-
cia do voto, e só escolhe o seu
candidato na boca da urna.
Segundo ele, o leitor brasileiro
não é educado o suficiente para
escolher e votar. Banaliza o
voto. “A nossa intenção é cons-
cientizar o eleitor, mostrar o
currículo dos candidatos, para
saber em quem ele está votan-
do. É colher informações dos
candidatos, e verificar quais
são as suas propostas de go-
verno. Não temos a intenção
de indicar nomes, nem tão pou-
co induzir o eleitor a votar em
fulano ou beltrano. Nossa pro-
posta é por uma política etica-
mente correta”, destacou
Moriguchi.

Triagem – O presidente do
Bunkyo, Kihatiro Kita também
demonstrou preocupação com

o rumo do cenário da política
atual”. Preocupação, ressalva,
que não é de hoje. “Queremos
uma melhoria na política naci-
onal”, defendeu, lembrando
que o “esboço” do movimento
já existia há algum tempo na
figura dos quatro mandatários.
“Vínhamos mantendo encon-
tros e chegamos a conclusão
que alguém deveria tomar a
iniciativa. Mas, primeiro que-
remos saber a repercussão e
até que ponto é válido a cria-
ção deste movimento. Não
queremos servir somente de
saco de pancadas”, disse Kita,
admitindo que o grupo ainda
não tem um plano de ação nem
clareza sobre como podem ou
devem atuar.

“A ideia principal é discutir
a ética na política, não só em
relação aos candidatos des-
cendentes de japoneses”, con-
ta. Para isso, prevê a necessi-
dade de uma “triagem”, como
“levantar a ficha do candida-
to” e “analisar as condições de
ele se eleger”. “Não adianta
nada o candidato ter uma ex-
celente ficha se não tiver
chances”, explicou Kita, acres-
centando que, feita a triagem,
o movimento se encarregaria
de enviar um questionário aos
candidatos com potencial.

“Na última eleição para
deputado estadual, tivemos
cerca de 30 candidatos nikkeis,

somando-se aí com ascendên-
cia ou apenas com sobrenome.
Juntos, eles conseguiram cer-
ca de 330 mil votos, sendo que
o mais votado obteve 64 mil
votos e obteve e ficou como
primeiro suplente”, disse, refe-
rindo-se ao então vereador de
São José dos Campos, Hélio
Nishimoto, primeiro suplente
da coligação PSDB-DEM,
que assumiu uma cadeira na
Assembleia Legislativa de São
Paulo em janeiro de 2009.

“Em contrapartida, tivemos
candidatos com 500 votos.
Com esses 330 mil votos, po-
deríamos ter facilmente uns
três candidatos”, analisa Kita,
comentando que a atuação do
movimento deve ser “sutil”.
“Quem deve fazer a lição de
casa é a comunidade”, crava,
afirmando que também é im-
portante despertar a consciên-
cia nos jovens. “Não é nossa
pretensão ensinar ninguém,
mas devemos ficar alertas”,
conta Kita, ressaltando que
“oficialmente o grupo ainda
não está constituído”. “Espe-
ramos que a comunidade se
manifeste”, avisa.

Os interessados em ex-
pressar suas considerações
sobre o grupo podem enviar
e-mail: movimentoporetica
napolitica@gmail.com
(Luci Júdice Yizima e Aldo
Shiguti)

Kihatiro Kita, Ignácio Moriguchi e Jo Tatsumi (da esquerda para a direita): “Pessoas comuns”
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Difundir e preservar a cul-
tura japonesa como razão da
Associação Cultural e Espor-
tiva de Maringá (Acema), é
um dos principais objetivos do
tupãense Miguel Iwamoto, que
assumiu recentemente a pre-
sidência da entidade, localiza-
da em Maringá (719 km de São
Paulo). Entre outras propostas
o novo dirigente pretende pros-
seguir investindo mais na in-
fraestrutura da associação,
manter as atividades e tradi-
ções do arquipélago promo-
vendo eventos culturais e es-
portivos como o festival
yosakoi soran, e principalmen-
te o Festival Nipo-Brasileiro
que reúne cerca de 100 mil vi-
sitantes.

Tanto é verdade que a nova
diretoria já está se movimen-
tando para organizar a 29ª edi-
ção da festa deste ano, prevista
para agosto próximo, com a
apresentação de várias atra-
ções como o tradicional taikô.
Em visita a redação do Jornal
Nippak, Miguel Iwamoto agra-
deceu em nome dos associa-
dos da entidade o apoio rece-
bido do Grupo Nikkei, da visi-
ta do Príncipe herdeiro do Ja-
pão, Naruhito à Londrina, Ro-
lândia e Maringá e da comuni-
dade nipo-brasileira que pres-
tigiou os eventos e festas da
região.

“Com as finanças estabili-
zadas temos que investir para
melhorar o conforto dos asso-
ciados que hoje são 1.000 fa-
mílias, reunindo um univer-
so de quatro mil pessoas”, ga-

Seicho-No-Ie; Centro Cultural
São Francisco Xavier, Igreja
Budista Nishi Honganji e Waju
Nki.

Eduardo Suzuki também
agradeceu a oportunidade por
ter presidido a Acema, reco-
nhecida nacionalmente e apon-
tada como a maior do Brasil;
aos diretores de departamen-
tos que contribuíram durante a
sua gestão; aos patrocinadores
e voluntários que ajudaram nos
eventos. Em especial o apoio
da Prefeitura e da Câmara
Municipal às ações da entida-
de, relativo à parceria nas
obras do complexo turístico e
esportivo do Parque do Japão.

Infraestrutura – A Acema é
a maior associação nikkey do
Brasil em área (possui seis
alqueires) e ações, com 20
departamentos que atuam na
promoção do esporte, da cul-
tura e das tradições. O clube
também é um dos primeiros de
Maringá, com pouco mais de
seis décadas de fundação, e
forte presença no desenvolvi-
mento do município.

De acordo com Eduardo
Suzuki a entidade conta com
quatro campos de beisebol
gramados, ginásio de esportes
com capacidade para duas mil
pessoas, escola de língua ja-
ponesa, jardim japonês, pisci-
na olímpica, seis campos de
gateboll completos, três cam-
pos de futebol suíço, seis qua-
dras de tênis de campo, salão
social, alojamento para 400
pessoas, e estacionamento

rante.
O presidente disse que uma

das dificuldades é trazer mais
associados para a entidade,
uma alternativa será resgatar
aqueles foram para o Japão,
com o intuito de aproximar
mais a comunidade nikkei para
a Acema. “Vamos trabalhar
para divulgar as atividades cul-
turais, gastronômicas e espor-
tivas”, assegura.

Eduardo Temiziro Suzuki
que comandou a Acema nos
últimos três anos afirmou que
deixou a entidade com o sen-
timento de dever cumprido e
orgulhoso das suas realizações
como as várias atividades li-
gadas aos festejos do Cente-
nário da Imigração Japonesa;
a comemoração dos 60 anos
da Acema, fundada em 1947
junto com o município de Ma-
ringá; homenagem aos ex-pre-
sidentes; e melhorias na enti-

dade.
Eduardo Suzuki apontou

que a comemoração do Cen-
tenário foi o grande evento da
sua gestão, para ele a partir
deste acontecimento aumentou
mais o interesse das pessoas
pela cultura japonesa. Marin-
gá segundo ele foi à cidade que
realizou mais eventos ligados
ao Centenário. “A cidade foi
contemplada por ter sido a que
mais recebeu atividades cultu-
rais e esportivas que vieram do
Japão”, atesta.

O Festival Nipo-Brasileiro
é outro acontecimento impor-
tante organizado pela Acema
no município, paralelamente é
realizada uma feira com 70
expositores. Na área gastronô-
mica uma praça de alimenta-
ção com capacidade para aten-
der quatro mil pessoas em sis-
tema de rodízio tem a arreca-
dação dirigida para a Igreja

Sergio Sato, Miguel Iwamoto e Eduardo Suzuki (a partir da esq)
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para 1600 veículos. “A
Acema fica na avenida Ka-
kogawa em homenagem a ci-
dade Kakogawa-shi localiza-
da na província de Hyogo-ken,
irmã de Maringá”, destaca.

A entidade é composta pe-
los departamentos de assistên-
cia à saúde, assuntos jurídicos,
atletismo, baseball, canto, ce-
rimonial, cultural/Taikô, dekas-
segui, educação, fujin-Bu (das
senhoras), futebol - veteranos,
gateball, ikebana/chá, impren-
sa e divulgação, manutenção
e conservação do patrimônio,
salonismo, sauna/piscina,
shogui (xadrez japonês), soci-
al, softball, tênis de campo e
tênis de mesa.

Eventos – Três departamen-
tos da Acema programaram
eventos até o fim do mês. No
Dia 21 a divisão de Softball
realiza a V Costela de Fogo ao
Chão, com o objetivo de arre-
cadar recursos para as suas
atividades. No dia 26 a repar-
tição de canto promove o Jan-
tar/Show com o cantor Marin-
gaense Joe Hirata e outros
cantores. O acontecimento
tem como finalidade angariar
fundos para as despesas da
viagem ao Japão. E no dia 28
será a vez da Escola Japone-
sa da Acema - Centro Kako-
gawa / Maringá de Línguas
Estrangeiras (Deptº de Educa-
ção), realizar o 15º Hinamatsu-
ri / Festival das Bonecas (Dia
das Meninas), com a finalida-
de de comemorar o Dia das
Meninas.
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Nikkei é um dos responsáveis
pelo sucesso do grupo Cosan

COMUNIDADE

CIDADES/REGISTRO

“Jantar Oriental” do Bunkyo
reúne cerca de 200 pessoas

“Jantar Oriental” do Bunkyo de Registro foi um sucesso

A Associação Cultural
Nipo-Brasileira de Registro
(Bunkyo) promoveu no último
dia 8, em sua sede social, o
tradicional “Jantar Oriental”.
O evento contou com a pre-
sença de cerca de 200 pesso-
as, entre elas muitos não des-

cendentes de japoneses, que
saborearam pratos típicos da
culinária japonesa como o
sushi e o sashimi. Na ocasião,
foi distribuído o primeiro bo-
letim do Bunkyo, “Oriente-
se”, que recebeu muitos elo-
gios.

DIVULGAÇÃO

CIDADES/JABOTICABAL

Aloísio Nunes anuncia
investimento de R$ 1 milhão

DIVULGAÇÃO

O secretário da Casa Civil
do Estado de São Paulo, Aloí-
sio Nunes, esteve em visita a
cidade de Jaboticabal (SP) no
último dia 12, quando se reu-
niu com comerciantes, empre-
sários e autoridades do muni-
cípio. Nunes, ao lado do depu-
tado federal Arnaldo Jardim e
do deputado estadual Geraldo
Vinholi, anunciou a verba de
R$ 1milhão para Jaboticabal,
que será destinada a duas im-
portantes obras: a revitalização
do Mercado Municipal e as
obras de drenagem do novo
Distrito Industrial.

O prefeito José Carlos Hori,
além de confirmar a importân-
cia desses novos recursos,
aproveitou para informar que,
por meio da parceria com o
governador José Serra, Jaboti-
cabal já recebeu R$ 60 milhões
em investimentos. “Temos que

agradecer ao Governador José
Serra pela atenção especial que
hoje a nossa cidade recebe.
Esses recursos ajudaram para
que Jaboticabal se desenvolva
de maneira organizada e contí-
nua”, disse Hori.

Mercado Municipal – O pro-
jeto de reforma completa de
toda área do Mercado Muni-
cipal prevê um investimento de
R$ 800 mil. Ainda em 2009, a
Prefeitura Municipal, por meio
do deputado federal Arnaldo
Jardim (PPS), conquistou jun-
to ao Governo Estadual R$ 300
mil para serem investidos na
obra. O município iria arcar
com o restante do dinheiro ne-
cessário, mas com o anúncio
desses novos recursos, a revi-
talização do Mercado Munici-
pal não receberá recursos
municipais.

Aloísio Nunes (c) com o prefeito de Jaboticabal, José Carlos Hori

Oano de 2010 começou
excelente para a
Cosan, o maior grupo

sucroalcooleiro do mundo com
sede em São Paulo, região
Sudeste do Brasil. Em feverei-
ro a companhia assinou um
acordo com a Shell para uma
possível união de algumas de
suas operações no país em
uma negociação prevista de
US$ 12 bilhões. Além de ter
conquistado um aumento de
17% na produção de álcool
(cerca de 2 bilhões de litros),
na temporada 2009/10, em re-
lação aos 1,717 bilhão do ciclo
anterior; e obtido recentemente
um crescimento de 25% na
produção de açúcar. Sem fa-
lar na previsão de aumento de
10% na moagem para a próxi-
ma safra (2010/2011), com iní-
cio previsto para meados de
abril/maio.

De acordo com o vice-pre-
sidente geral do grupo, Pedro
Isamu Mizutani, os resultados
positivos se devem a consoli-
dação da produção com a in-
corporação e entrada dos ati-
vos de quatro usinas do Grupo
NovAmérica Agro energia:
Tarumã, Maracaí e Parálcool,
as três na região de Assis, In-
terior de São Paulo e da
Karapó que será inaugurada
em breve no Mato Grosso do
Sul. A potencialização tornou
a moagem da Cosan maior que
o processamento de todo o
México, por exemplo, país que
é o quinto produtor de cana do
mundo com 52 milhões de to-
neladas. Ele revela que se não
fosse os problemas de ordem
climática como as últimas chu-
vas que prejudicaram a safra
da região Centro/Sul do Bra-
sil, a safra da cana-de-açúcar
poderia ser 8% maior.

Com relação ao lucro líqui-
do de R$ 167,1 milhões obtido
no trimestre encerrado em de-
zembro de 2009, contra o pre-
juízo de R$ 473,8 milhões do
ano fiscal de 2009, Pedro Mi-
zutani explica que aconteceu
em decorrência da variação
cambial positiva deste ano; da
inserção da Cosan no Refis
(Programa de Recuperação

etanol e açúcar. Ao contrário
dos boatos de que as usinas
estavam priorizando a produ-
ção do açúcar ao invés do eta-
nol, por causa do preço no
mercado externo.
Previsões – Paralelamente, o
vice-presidente da Cosan an-
tecipou que sua meta é conso-
lidar os projetos de energia e
de atividades logísticas da
Rumo Logística S.A. junto a
América Latina Logística
(ALL), que exporta e distribui
açúcar no mercado doméstico,
através das marcas União e
Da Barra, ambas possuem
aproximadamente 50% do
mercado de varejo. Além de
concretizar o acordo com a
Shell que prevê a criação de
duas empresas, uma para açú-
car e etanol, identificada como
A&E , incluindo cogeração, e
outra para distribuição e co-
mercialização de combustíveis.
“Queremos continuar crescen-
do em termos de aquisição de
novos negócios e parcerias”,
garante.

Das várias empresas, mar-
cas e segmentos que a Cosan
atua, ele assegurou que a em-
presa atua de forma integra-
da, portanto o desempenho fi-
nanceiro de cada uma depen-
derá da demanda e da oferta
do produto. Para finalizar Pe-
dro Mizutani acrescentou que
a Cosan investe e aposta na
sustentabilidade baseada no
tripé meio ambiente, social e
econômico.

(Afonso José de Sousa)

Fiscal), e dos preços do açú-
car e do Etanol. “O prejuízo foi
influenciado pela variação
cambial que refletiu no balan-
ço comercial e financeiro da
Cosan”, ressaltou. Esclarecen-
do que o Refis consiste em um
regime opcional de parcela-
mento de débitos fiscais pro-
posto às pessoas jurídicas com
dívidas perante a Secretaria da
Receita Federal (SRF), a Pro-
curadoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) e o Instituto
Nacional do Seguro Social –
INSS.

Segundo Mizutani, o preju-
ízo ocorreu por causa das chu-
vas que caíram em excesso

nos últimos meses, que impe-
diu a moagem da cana de açú-
car no campo. Questionado se
o Etanol será o combustível do
futuro ele foi enfático ao acre-
ditar que as empresas petrolí-
feras já perceberam que o Eta-
nol é 60% menos poluente do
que a gasolina. “Com isso os
Estados Unidos que importa
2,5 milhões de litros via Caribe
do Brasil, poderá aumentar
gradativamente a sua importa-
ção para dez milhões de litros
até 2020”, avalia.

Pedro Mizutani explicou
que a flexibilidade atual menor
da safra de cana-de-açúcar
fez com que produzisse menos

DIVULGAÇÃO

Mizutani: Aposta no tripé meio ambiente, social e econômico

A Cosan S.A. Indústria e
Comércio e suas controladas
têm como atividade a produ-
ção e a comercialização de
açúcar e etanol, bem como a
cogeração de energia produ-
zidos a partir da cana-de-açú-
car, a distribuição de combus-
tíveis, além da produção e
distribuição de lubrificantes.
A empresa tem uma capaci-
dade de moagem de cerca de
60 milhões de toneladas de

Cosan é uma das quatro maiores
distribuidoras de combustíveis do país

cana-de-açúcar por ano, pro-
duzindo diversas qualidades de
açúcar bruto e refinado e eta-
nol em suas 23 unidades pro-
dutoras instaladas em São Pau-
lo, Goiás e Mato Grosso do Sul.

Através da controlada
Cosan Combustíveis e Lubri-
ficantes S.A., a empresa ope-
ra em 40 bases de distribuição
de combustíveis e lubrificantes
no Brasil e hoje está entre as
quatro maiores distribuidoras

de combustíveis do país, con-
tando com uma rede de dis-
tribuição perto de 1.700 pos-
tos no território nacional.

Dessa maneira a empresa
expandiu seu modelo de ne-
gócios tornando-se a primeira
companhia integrada de ener-
gia renovável, atuando desde
o plantio da cana-de-açúcar
até a distribuição e comercia-
lização de açúcar, etanol e
combustíveis no varejo.

COLUNA DO JORGE NAGAO

Glauco, Snif!
(JORGE NAGAO)

“O Glauco trouxe
um humor leve,
anárquico e mole-
que, numa época
em que todo mun-
do só fazia
charges de guerri-
lha.” (Angeli)

Glaucólatra anô-
nimo sou, como mi-
lhares de fãs de
Geraldão & cia.
Convivi com ele no
início dos anos 80,
na Folha e arredo-
res. Ele era um ado-
rável porralouca. Em suas
andanças místicas, conheceu
a Rosacruz, a Eubiose e a
Teosofia, até que se encon-
trou no Santo Daime. Santo,
dai-me, paciência, porque vi-
ver em Sampa sem o humor
glauquiano não vai ser fácil.
Estamos a poucos dias da
Risadaria, um grande evento
humorístico no Parque Ibira-
puera. Ele, sem dúvida, será
o grande ausente.

Informado por um site, G1
ou Terra, de que o sepulta-
mento de Glauco e de seu fi-
lho, seria às 11 h da manhã,
consegui chegar no Gethsê-
mani Jaraguá às 10:40h. Tar-
de demais. A silenciosa mul-
tidão já se dispersava. Ainda
se ouvia um choro aqui ou ali,
e se via pessoas abraçadas,
inconformadas e perplexas
com mais esta tragédia que
entristeceu o Brasil, do
Oiabaque ao Choroí.

Fui “ao pé do leito derra-
deiro” onde descansam
Glauco e Raoni.

Alguns daimistas ainda
estavam sob a tenda. Um
deles, que presenciou o cri-
me, dizia, entre lágrimas:

- O Glauco e o Rao mor-
reram abraçados, cara!

Entre as muitas coroas de
flores, consegui identificar
duas, dos cartunistas de Mi-
nas e de Pernambuco. Quan-
do o mesmo rapaz começou
a desfiar as coincidências das
mortes de Jesus e de Glauco,
na quaresma, que foram  per-
seguidos por causa de suas
crenças,  resolvi sair, de fini-
nho. Parece mentira: um ma-
luco tira a vida dele, ficamos
sem as suas tiras e os tiras
não acham o cara que atira.
Me tira, daqui!

Quedei-me, contemplati-
vo, à sombra de uma árvore,
apreciando os variados tons
de verde, das árvores, das
matas, e até do Pico, de onde
o cacique Jaraguá olhará o
seu criador, o genial cartunis-
ta. Abaixo, a comunidade de
Morro Doce, gente humilde
que o artista retratou e defen-
deu. Ao lado o CEU-Anhan-
guera, bela área de lazer,
onde uma placa anuncia
“Aqui passa o Trópico de

Capricórnio”. Essa linha ima-
ginária parece o ataque do
(escolha o time ): está lá mas
ninguém vê.

Minhas lembranças me
transportaram ao quarto an-
dar da Folha, onde fica a Re-
dação. Mais precisamente na
sala dos desenhistas, que era
uma espécie de área de lazer
do jornal. Do diretor do jor-
nal aos boys, todos iam bater
um papo descontraído com
os cartunistas e ilustradores.
Lembro-me do inesquecível
Fortuna exibindo, às garga-
lhadas, a sua charge do dia
seguinte. Boris Gari Casoy
batendo um papo com Angeli
e Luis Gê. Matinas Suzuki
levando um artigo pro Fausto
ou pra Mariza ilustrar. E o
Glauco sempre aprontando
alguma com o Laerte, com o
Orlando ou com a vítima de
plantão.

Meu convívio com Los
Três Amigos, Angeli, Laerte
e Glauco, se estreitou quan-
do estreou a seção “Rumo-
res Paulistas”, no Pasquim.
Outro Glauco, o Mattoso,
completava a intrépide trupe
paulistana.

Nas noites de quarta-fei-
ras, após o expediente, na
Folha, eu era um expectador
privilegiado admirando os
mestres do ofício, primeiro
discutindo os cartuns e depois
finalizando-os a “Seis Mãos
Bobas”, título do livro lança-
do por eles, em 2006, pela
Devir. Naquelas quartas eu
me sentia o quarto amigo.
Adão Iturrusgarai, o quarto e
definitivo amigo, ainda esta-
va em Porto, alegre.

Enfastiado com tanto ver-
de daquela paisagem ceme-
teril, elevei meu olhar para o
alto. As nuvens-poodles que
deslizavam pelo céu azul
assopradas pelo vento pare-
ciam até uma animação do
Glauco, no Cartoon Network.

Adiós, Glauquito! A gente
se reencontra lá na Risadaria,
no Ibirapuerra. Vamos rir
para não chorar, puerra!

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

REPRODUÇÃO
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Ambulatório Médico paralisa
atividades para mudança de local

COMUNIDADE

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

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na forma prevista no Estatuto Social da COOPERATIVA DOS
CATADORES DA BAIXADA DO GLICÉRIO – COOPER GLICÉ-
RIO, o presidente Romeu Sérgio Dias Bueno, convoca todos os
cooperados para Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada:

Local: SEDE DA COOPER GLICÉRIO – Rua Teixeira Leite, 140
Baixo Glicério / Liberdade  –  CEP 01514-010  –  São Paulo – SP

Dia: 29.03.2010 – Horário: 13h00

Pauta: 1. Prestação de contas dos órgãos de administração;
2. Aprovação do Balanço 2009;
3. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
4. Eleição do Tesoureiro.

São Paulo, 10 de março de 2010

Romeu Sérgio Dias Bueno
Presidente

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na forma prevista no Estatuto Social da COOPERATIVA DOS
CATADORES DA BAIXADA DO GLICÉRIO – COOPER GLICÉ-
RIO, o presidente Romeu Sérgio Dias Bueno, convoca todos os
cooperados para Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada:

Local: SEDE DA COOPER GLICÉRIO – Rua Teixeira Leite, 140
Baixo Glicério / Liberdade  –  CEP 01514-010  –  São Paulo – SP

Dia: 29.03.2010 – Horário: 10h00

Pauta: 1. Reforma do Estatuto Social.

São Paulo, 10 de março de 2010

Romeu Sérgio Dias Bueno
Presidente

COMUNICADO

Comunicamos que o nome da Top
Look Promoções e Eventos está
sendo utilizada indevidamente por
uma pessoa que se denomina Gui-
lherme Hong ou Paulo Henrique
Teixeira.

Somos uma empresa idônea com
mais de 15 anos de mercado.
Colocamo-nos a disposição para
qualquer esclarecimento.

Top Look Promoções e Eventos

Mauro Yoshio Shotoku

Rua Afonso Coelho, 803 - São Paulo

Telefone: 5083 3411

PESQUISA

Acordo pode reduzir tempo de
identificação do diagnóstico

A Japan International
Corperation Agency (Jica) as-
sinou convênio de cooperação
técnico-científica com a Uni-
versidade Estadual de
Campinas (Unicamp) em par-
ceria com a Universidade de
Chiba, no Japão.  O convênio,
assinado no dia primeiro de
março, no gabinete da Reito-
ria da Unicamp, terá duração
de três anos e envolve o tra-
balho de cientistas renomados,
sendo referência para vários
países do mundo e irá reduzir
o tempo de identificação do
diagnóstico dos pacientes.

Trata-se de novos métodos
de identificação rápida de fun-

gos patogênicos e diagnósti-
cos de infecções fúngicas em
pacientes com baixa resistên-
cia imunológicas.  O diagnós-
tico precoce em pacientes
imunodeprimidos – casos de
doenças como câncer, AIDS
e recém transplantados – au-
mentará a sobrevida desses
pacientes. Os pesquisadores
acreditam que, com esses no-
vos métodos, o diagnóstico
passa de uma semana para
um dia, agilizando todo o pro-
cesso de acompanhamento,
aumentando e melhorando a
qualidade de vida desses pa-
cientes.

(Célia Kataoka)

Reitor da Unicamp Fernando Costa e Katsuhiko Haga, da Jica

ANTÔNIO SCARPINETTI

Em virtude dos prepara-
tivos para mudança de
local de atendimento dos

pacientes o Ambulatório Mé-
dico da Beneficência Nipo-
Brasileira de São Paulo
(Enkyo), vai paralisar as ativi-
dades no período de 22 a 27
de março. Neste período a ad-
ministração da entidade vai
aproveitar para realizar a mu-
dança das suas dependências
da rua São Joaquim, 381, na
Liberdade para a rua Fagun-
des, 121, mesmo endereço do
Centro Médico Liberdade do
Hospital Nipo Brasileiro. As
atividades do ambulatório no
novo prédio serão retomadas
a partir do dia 29.

Todos os departamentos
vão trocar de endereço na oca-
sião como os setores adminis-
trativo e do Serviço Social, o
Ambulatório Médico, o odon-
tológico, e a Assistência Mé-
dica Móvel conhecida como
Junkai. Os telefones 3385-
6602 e 3385-6603 que aten-
dem na Rua São Joaquim se-
rão desligados até o dia da
mudança. De acordo com a
responsável pelo ambulatório,
Izumi Kawano, em fevereiro
foram realizadas 1939 consul-
tas médicas e a tendência é o
atendimento aumentar após a
mudança do Enkyo para o
novo prédio. “Todos estão
aguardando a mudança para o
prédio novo; com o tempo o
atendimento para as pessoas
vai aumentando devagar. Es-
peramos dar a recepção de
sempre, continuar melhorando

autarquia do governo japonês,
Japan International Coopera-
tion Agency (JICA); Casa de
Repouso Suzano (Ipelândia
Home), inaugurada no dia 16
de janeiro de 1983, com a co-
laboração da The Nippon
Foundation, organização não-
governamental japonesa; e a
Casa de Repouso Akebono,
em 9 de janeiro de 2000, cons-
truída em cinco etapas pela
JICA para servir de referên-
cia na área de assistência a
idosos.

Além do Centro de Reabi-
litação Psicossocial em Gua-
rulhos (Yassuragui Home), em
19 de março de 1977, para
portadores de transtornos men-
tais; do Hospital Nipo-Brasilei-
ro, em 18 de junho de 1988,
hospital geral que trabalha com
diversas especialidades,
internação, pronto-atendimen-
to, exames laboratoriais e
check-up; e do Centro de Ação
Social Enkyo – Unidade
Amami, em 27 de setembro de
2003, núcleo socioeducativo
para crianças e adolescentes
de 6 a 15 anos e espaço para
convivência a idosos com 60
anos ou mais.

AMBULATÓRIO
MÉDICO ENKYO
HORÁRIO: SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS

7H ÀS 18H30. SÁBADOS DAS 7H ÀS 11H30.
ONDE: RUA FAGUNDES, 121 –
LIBERDADE – SÃO PAULO

ODONTOLOGIA: RUA SÃO JOAQUIM,
381 (ENTRADA PELA RUA GALVÃO

BUENO, 596)
INFORMAÇÕES: 3385-6600 / 6607

e oferecendo novas especiali-
dades médicas”, afirma.

O objetivo do Enkyo é pres-
tar assistência social, moral e
material às pessoas, de ambos
os sexos, em situação de vul-
nerabilidade e risco social que
recorrem por ela, necessitando
dos cuidados e serviços ofere-
cidos. A entidade tem como
missão proporcionar condições
dignas de sobrevivência às pes-

soas, por meio de ações desen-
volvidas que permitam o aces-
so e direito ao atendimento a
todos os cidadãos, sem discri-
minação de qualquer natureza,
e que priorizem o aspecto hu-
manitário.

A entidade também conta
com outras unidades como a
Casa de Reabilitação Social
em Santos, fundada em 1° de
abril de 1971, com o apoio da

DIVULGAÇÃO/BUNKYO

Serviço passará a funcionar na Rua Fagundes, também na Liberdade

Agradecimentos
A família de Nagatoshi Oshiro agradece a todos que se uniram na dor
da perda e na natureza de ajuda no velório e na missa de sétimo dia.

A viúva Sachiko Oshiro, os filhos: Hatsuko Yabiku, Keiko Tonaki, Miyoko
Ihara, Kimie Yoshimoto, Tsutomu Oshiro, Isamu Oshiro, Sônia Nakama,

Sandra Futema. Genros e Noras: João, Diogo, Lúcia, Miriam, Reimar e Nilton.

Atenciosamente,

Familia Oshiro

A Igreja Adventista do Sé-
timo Dia Nipo-Brasileira esta-
rá realizando entre os dias 26
a 28 de março às 20 horas, a
sua Semana Santa. Serão re-
alizados Palestras relatando
sobre o Plano de Salvação, a
vida e o sofrimento de Jesus e
Mensagens Musicais apresen-
tadas pelo Coral da IASD
Nipo-Brasileira. Haverá a tra-
dicional Cantata de Páscoa no
dia 27 de março às 19:00. En-
trada Franca.

A Cantata e as Palestras
serão realizadas na Rua Mauro,

SEMANA SANTA

Igreja do 7º Dia Nipo-Brasileira
realiza ciclo de palestras

32 próximo ao Metrô Saúde.
Informações: (11) 5589-6704

Por unanimidade
dos votos, o verea-
dor Ushitaro Kamia
(DEM) foi nomea-
do vice-presidente
da Comissão de
Constituição, Justi-
ça e Legislação
Participativa da Câ-
mara Municipal de
São Paulo (CCJ), na
reunião do último
dia 10.

“Obrigado pela
indicação e pelo
apoio para assumir
ao cargo. Vamos
continuar nosso trabalho com
a mesma seriedade e espero
contribuir ainda mais com esta
Comissão junto aos nobres
pares”, afirmou o mais novo
vice-presidente, que embora
recém-eleito, já assumiu o pos-
to durante a ocasião.

Desde a sua legislatura an-
terior (2005 – 2008), o verea-
dor Kamia integra a CCJ e
realiza um excelente trabalho
junto aos colegas. A bancada
é responsável por analisar so-
bre o aspecto constitucional,
legal e regimental as proposi-
ções, as quais não poderão tra-
mitar na Câmara sem o seu
parecer.

Faz parte também das atri-
buições dar encaminhamento
às sugestões de proposições

COMUNIDADE/POLÍTICA

Vereador Kamia é eleito
vice-presidente da CCJ

JUVENAL PEREIRA

apontadas por entidades civis,
como sindicatos, órgãos de clas-
se, associações e organizações
não-governamentais (ONGs);
fiscalizar e acompanhar o cum-
primento das leis aprovadas no
Município; e promover estudos
e debates sobre temas jurídicos,
éticos, sociais, de interesse da
comunidade.

Além do vereador Ushita-
ro Kamia (DEM), integram a
Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Legislação Participativa
os seguintes vereadores: Abou
Anni (PV), Agnaldo Timóteo
(PR), Carlos Alberto Bezerra
(PSDB), Floriano Pesaro
(PSDB), Gabriel Chalita
(PSB), Ítalo Cardoso (PT),
João Antonio (PT) e Netinho
de Paula (PCdoB).

O vereador Ushitaro Kamia

Ao participar das festivida-
des do Festival da Primavera,
promovido pelo Ministério das
Relações Exteriores para o
corpo diplomático em 24 de
fevereiro, o presidente Ma
Ying-jeou disse que em res-
posta ao terremoto que devas-
tou o Haiti em janeiro, a Re-
pública da China (ROC) rapi-
damente prestou serviços mé-
dicos de emergência, e enviou
pessoal médico e materiais de
ajuda. No momento, o valor
dos materiais e fundos doados
por Taiwan ao Haiti fica aci-
ma de US$16 milhões.

Além disso, Taiwan conti-
nuará a ajudar o Haiti das se-
guintes formas: (1) construção
de centros de saúde para ofe-
recer treinamento médico; (2)
construção de 1.200 residên-
cias permanentes com capa-
cidade para abrigar 6.000 víti-
mas; (3) estabelecimento de
centros de treinamento
vocacional para dotar 3.500
pessoas locais com habilidades
de emprego; e (4) agir através
de organizações não- governa-
mentais de Taiwan para ado-
tar entre 8.000 e 10.000 crian-
ças menos favorecidas e ór-
fãos.

O presidente disse que no
seu papel de pacificador, Tai-
wan segue regras internacio-
nais, trabalha para contribuir
com a comunidade global e
promove a cooperação inter-
nacional. Apesar de não ter
representação nas Nações

Unidas, Taiwan ratificou o
Acordo Internacional sobre
Diretos Civis e Políticos e o
Acordo Internacional sobre
Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais para colocar os pa-
drões de direitos humanos do-
mésticos em consonância com
a prática internacional.

As pessoas de Taiwan tam-
bém são voluntárias entusias-
madas. Grupos como a Visão
Mundial de Taiwan e o Fundo
para Crianças e Famílias de
Taiwan são padrinhos de
258.000 crianças menos
favorecidas, das quais 170.000
estão em países estrangeiros.
Isto mostra que o povo verda-
deiramente tem um coração
para o mundo, já que a própria
nação abriga 23 milhões de
pessoas.

As relações através do Es-
treito e as relações externas
são complementares, enfatizou
o presidente. Como tal, ele es-
pera que o continente esteja
mais propenso a aceitar maior
espaço internacional para Tai-
wan. Se assim for, o povo dará
mais apoio aos esforços do
governo para criar um relaci-
onamento mais estreito com a
China continental. No círculo
virtuoso que se seguiria, o re-
lacionamento de Taiwan com
o continente e com nações es-
trangeiras seria beneficiado.

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

ÁSIA

Presidente de Taiwan elogia
esforços diplomáticos
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Cinemateca Brasileira celebra 100
anos de nascimento de Kurosawa

CINEMA

Canto do

Bacuri

MARI SATAKE

Era uma vez uma moci-
nha que já nem era tão moci-
nha assim. Mas ela sonhava
com seu sapo encantado que
um dia se tornaria príncipe.
O príncipe, ou melhor, o sapo,
se estufava e se insinuava de-
sejando a ela –”Bom fim de
semana!”. Ele suspirava e a
devorava com seus olhos sa-
lientes. Ela parava, olhava
para ele e esperava. Assim
ficavam por longos segundos.
Ela sorria e dizia, - “Bom fim
de semana a você também.”
Se despediam ali. Cada um
tomando o seu rumo, seguin-
do seu ritmo.

Por dias, semanas e me-
ses ficaram os dois neste jogo
de insinuações e espera. Es-
pera de um convite que nun-
ca seria feito. Insinuação de
desejos que nunca seriam
satisfeitos. Ele, um tocador
de bumbo. Durante o dia, ba-
tia o ponto na repartição. De
noite, tocava o bumbo pelos
bares da cidade. Ela, a estu-
dante iludida. Durante o dia,
estudava e estagiava na em-
presa das grandes águas. De
noite, entre tantos outros so-
nhos, sonhava com passari-
nhos cantando nas árvores à
beira dos córregos, rios e ria-
chos de águas limpas e trans-
parentes. Sonhava também
com o sapo encantado. Na
solidão e no silêncio de seu
quarto, ela pensava como
tudo poderia ser tão diferen-
te. Feia ela não era. Ela só
precisava se paramentar e
cair na noite com suas ami-
gas. Sabia os lugares onde o
sapo estaria em cada uma
das noites da semana, menos
domingo e segunda, nestes
dias, o bumbo ficava descan-
sando. Mas ela não ia. Quan-
do saia fazia questão de não
aparecer nos lugares onde o
sapo pudesse estar.

Quando chegava a segun-
da-feira, logo cedo os dois se
encontravam pelos corredo-
res da repartição. Ele a via e
se aproximava querendo sa-
ber o que ela havia feito no
final de semana. Ela lhe di-
zia, nunca claramente, o que
havia feito ou para onde ti-
nha ido. Ele sempre lhe dizia
onde havia tocado na sexta e
no sábado e o que tinha feito
no domingo. Trocavam

Bom fim de semana!
figurinhas, ela falava de suas
leituras e expectativas; ele
falava dos ensaios e bares
onde tocava. Nessas horas,
ela se sentia nas nuvens. E
pelas nuvens, ela flanava. De
repente, o tom de voz muda-
va e ele se punha a falar das
aulas e provas que precisava
preparar para os alunos, das
viagens a trabalho que teria
de fazer para a repartição.
Imediatamente ela aterrizava.
Muita atenta ela o escutava;
às vezes, fazia uma ou outra
pergunta. Mas ele, já parecia
ser outra pessoa. Nestas ho-
ras, o desejo dela era ser uma
abelhinha só para saber que
mundo era aquele em que ele
vivia.

Não houve tempo para
descobrir mais nada. O final
do ano se aproximava. As
aulas logo terminariam, o con-
trato de estágio também logo
se encerraria. Ela se forma-
ria na faculdade, arrumaria
um emprego também e se-
guiria seu rumo, longe dos
bares e da noite.

O sapo encantado nunca
se transformou no seu prín-
cipe. Eles nunca mais se en-
contraram ou se falaram. Um
dia, vinte e tantos anos de-
pois, numa das festas de con-
fraternização da associação
de classe a que pertence, ela
vê o nome de uma antiga ban-
da que tocava nas noites
paulistanas dos anos de sua
juventude. Resolve ficar para
ouvir e dançar. E lá do fundo
do salão, ela reconhece o
tocador de bumbo. A banda
continua firme, tocam e fa-
zem muito barulho como nos
velhos tempos do rock. Ela se
esbalda, dança e canta como
há muito tempo já não fazia
mais. Terminada a festa ela
pensa em se aproximar para
falar com o velho amigo. Sim.
Do jeito deles, a moda deles,
foram amigos naqueles dias.
Ela pensa. Para quê? Pega
suas coisas, despede-se dos
colegas e toma o rumo de sua
casa. No caminho para casa,
as imagens daqueles dias dis-
tantes vão surgindo em sua
mente, ela se lembra e sente
saudades. Ao entrar em casa,
sorri. É tudo tão silencioso
dentro de casa. Como sem-
pre foi.

Maricantodobacurijn@yahoo.com.br

Ficam os senhores associados do NIPPON COUNTRY
CLUB convocados a se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária a realizar-se no dia 21 de março de 2010,
às 14h00, na sua sede social situada na Rodovia Presiden-
te Dutra, km 205,5, Bairro dos Fontes, no Município de
Arujá, SP, para exame e deliberação sobre a seguinte Or-
dem do Dia:

a) Proposta de alteração parcial do Estatuto Social da
entidade;

b) Outros assuntos pertinentes.

Não havendo presença mínima no horário acima estabele-
cido, a assembléia geral será instalada e realizada meia
hora depois, com qualquer número de associados presen-
tes, nos termos do artigo 44, parágrafo único, do Estatuto
Social.

Arujá, 10 de março de 2010

Koitiro Hama
Presidente do Conselho Deliberativo

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

CNPJ/MF 56.899.131/0001-07

NIPPON COUNTRY CLUB

ACinemateca Brasileira
celebra neste mês os
100 anos de nascimen-

to de um mestre do cinema:
Akira Kurosawa. Composta
por 6 títulos, a homenagem
exibe filmes realizados pelo
diretor nos anos 40 e obras do
final de sua carreira, incluindo
seu último filme, Madadayo.
Nascido em 23 de março de
1910, em Tóquio, Kurosawa
iniciou sua carreira no cinema
na década de 30, como assis-
tente de direção. Estreou como
diretor anos mais tarde, em
1943, com A saga do judô.

Tornou-se mundialmente
conhecido com Rashomon,
pelo qual foi indicado ao Os-
car e recebeu o Leão de Ouro
no Festival de Veneza de 1951.
O sucesso de  Rashomon no
Ocidente foi responsável tam-
bém por projetar internacional-
mente não só a carreira de
Kurosawa como toda cinema-
tografia japonesa. Com um
repertório de inúmeras obras-
primas, dentre as quais desta-
cam-se Os sete samurais,
Dersu Uzala, Viver, Trono
manchado de sangue, Ralé,
entre muitas outras, Kurosawa
influenciou gerações de cine-
astas e, entre seus admirado-
res, contam-se nomes como

Martin Scorsese, George Lu-
cas e Francis Ford Coppola.

A programação organizada
pela Cinemateca apresenta
Juventude sem arrependimen-
to, drama que evoca um capí-
tulo obscuro da história do Ja-
pão: a invasão da Manchúria
pelo exército japonês; A luta
solitária, com o consagrado
ator Toshiro Mifune no papel

P R O G R A M A Ç Ã O

23/3 (TERÇA)
21h – A Luta Solitária

24/3 (QUARTA)
19h – Dora-Heita
21h – Juventude Sem Ar-
rependimentos

25/3 (QUINTA)
18h – Madadayo
20h30 – Ran

26/3 (SEXTA)
18h – Juventude sem Ar-
rependimentos
20h – Kagemusha: A
Sombra do Samurai

27/3 (SÁBADO)
19h – A Luta Solitária
21h – Dora-Heita

28/3 (DOMINGO)
17h – Kagemusha: A
Sombra do Samurai
20h – Madadayo

Dora-heita, de Kon Ichikawa
(Japão, 2000, 35mm, cor, 111'/
Exibição em 16mm/Legendas
em português)
Elenco: Kôji Yakusho, Yûko
Asano, Tsurutarô Kataoka,
Ryûdô Uzaki
Sinopse: Destemido samurai é
contratado para dar fim a uma
gangue de bandoleiros que se-
meia o pânico numa cidade
dominada pela corrupção. Car-
tunista, Kon Ichikawa é cele-
brado por suas experimenta-
ções plásticas e pelos inúme-
ros filmes que dirigiu nos anos
1950 baseados em contos e
romances japoneses. Incansá-
vel artista, sua carreira tam-
bém se estendeu para a tele-
visão, onde derrubou verdadei-
ros tabus de linguagem. Rotei-
ro de Akira Kurosawa, filmado
pelo colega após sua morte.
Classificação indicativa: 14
anos

Juventude sem arrependi-
mentos (Waga seishun ni
kuinashi), de Akira Kurosa-
wa. Japão, 1946, 35mm, pb,
110/Exibição em 16mm/Le-
gendas em português)
Elenco: Setsuko Hara, Susu-
mu Fujita, Denjirô Ôkôchi,
Haruko Sugimura
Sinopse: Jovem estudante tem
sua vida profundamente trans-
formada quando seu pai, um
professor universitário, é encar-
cerado pelo exército japonês em
razão de seu passado de
militância política. O filme se
passa durante a invasão da
Manchúria pelo Japão, episódio
em que milhares de comunis-
tas foram presos pelas forças
japonesas. Kurosawa inspirou-
se em dois incidentes reais para

evocar um capítulo obscuro da
história do país. O roteiro de
Hisaita Hijiro, dramaturgo pro-
letário que estava proibido de
escrever durante a guerra, mos-
tra como o exército japonês
ocupa a Manchúria, reprimin-
do o povo e levando adiante
seus projetos expansionistas.
Classificação indicativa: 10
anos

Kagemusha: A sombra do
samurai (Kagemusha), de
Akira Kurosawa. Japão, 1980,
35mm, cor, 159/Exibição em
DVD/Legendas em português
Elenco: Tatsuya Nakadai,
Tsutomu Yamazaki, Kenichi
Hagiwara, Jinpachi Nezu
Sinopse: Lendário samurai é
ferido numa batalha feroz. Á
beira da morte, ordena a seu
clã que encontre um sósia para
substitui-lo, mantendo assim
sua fama inabalada e os inimi-
gos à distância. Seus discípu-
los saem à caça de um substi-
tuto e encontram num ladrão
os traços físicos de seu chefe.

Marco na carreira do mestre,
Kagemusha foi indicado ao
Oscar e venceu a Palma de
Ouro no Festival de Cannes de
1981. Para a produção do fil-
me, Kurosawa contou com a
colaboração de George Lucas
e Francis Ford Coppola, admi-
radores de sua obra, que o aju-
daram nas negociações com os
magnatas da Fox.
Classificação indicativa: 12
anos

A luta solitária (Shizukana-
ru ketto), de Akira Kurosawa.
Japão, 1949, 35mm, pb, 95'/
Exibição em 16mm/Legendas
em português)
Elenco: Toshiro Mifune, Taka-
shi Shimura, Miki Sanjo, Ken-
jiro Uemura
Sinopse: Durante a Segunda
Guerra, jovem cirurgião contrai
sífilis depois de tratar um paci-
ente contaminado. Encerrado o
conflito, a enfermidade ator-
mentará o médico e sua rela-
ção com a mulher que lhe foi
prometida. Sucesso de público

em sua época, A luta solitária
foi usado pelas autoridades ja-
ponesas como peça de propa-
ganda para aumentar a auto-
estima do povo japonês, abala-
do pelas sequelas da guerra.
Classificação indicativa: 12
anos

Madadayo, de Akira Kurosa-
wa. Japão, 1993, 35mm, cor,
134/Legendas em português
Elenco: Tatsuo Matsumura,
Kyôko Kagawa, Hisashi Iga-
wa, Jôji Tokoro
Sinopse: Último filme de Akira
Kurosawa. No início dos anos
40, professor de literatura ale-
mã decide se aposentar. Seus
alunos, a quem soube conquis-
tar com humor e carisma, nu-
trem especial admiração por
ele e organizam a cada ano
uma festa para celebrá-lo.
Classificação indicativa: 10
anos

Ran, de Akira Kurosawa. Ja-
pão, 1985, 35mm, cor, 162/Exi-
bição em DVD/Legendas em
português.
Elenco: Tatsuya Nakadai,
Akira Terao, Jinpachi Nezu,
Daisuke Ryû
Sinopse: No Japão do século 16,
poderoso chefe de clã decide
dividir sua herança entre os fi-
lhos. Para tanto, impõe uma con-
dição – que eles cedam seus
castelos ao pai a fim de que ele
possa manter sua tropa particu-
lar e seu status de Grão-Mes-
tre. Um dos filhos, no entanto,
temendo as consequências da
resolução do pai, opõe-se à par-
tilha. Baseado na tragédia Rei
Lear, de William Shakespeare.
Classificação indicativa: 14
anos

SINOPSES

Akira Kurosawa inciou sua carreira no cinema na década de 30

... Ran, baseado na tragédia de Shakespeare, Rei Lear: exemplos de obras-primas do mestre

principal; Kagemusha: A som-
bra do samurai, marco na car-
reira de Kurosawa, filme ven-
cedor da Palma de Ouro no
Festival de Cannes de 1981; e
Ran, baseado na tragédia de
Shakespeare, Rei Lear. Fecha
o ciclo Dora-heita, de Kon
Ichikawa, filme de samurais
com roteiro do mestre, reali-
zado após sua morte.

Cena de Kagemusha: filme vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes de 1981...

DIVULGAÇÃO

CINEMATECA BRASILEIRA
(LARGO SENADOR RAUL CARDOSO, 207
- PRÓXIMO AO METRÔ VILA MARIANA)
OUTRAS INFORMAÇÕES:
(11) 3512-6111 (RAMAL 215)
ENTRADA FRANCA

WWW.CINEMATECA.GOV.BR
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Aosp realiza 82ª Exposição e
espera 20 mil visitantes no Bunkyo

82ª EXPOSIÇÃO DE ORQUÍDEAS

�

BELEZA

Candidatas nikkeis podem se inscrever
somente até amanhã (19) no Miss Akimatsuri

DIVULGAÇÃO

Vencedora do Miss Akimatsuri estará automaticamente classificada para o Miss Nikkey Brasil

Prosseguem abertas as
inscrições para o 2º Miss
Akimatsuri. Moças descen-
dentes de japonesas com
idades entre 16 a 30 anos,
que morem na região do Alto
Tietê, podem se inscrever
até o dia 19 de março pelo
site oficial da festa
(www.akimatsuri.com.br).

Serão classificadas apenas
20 candidatas que disputarão
no dia 09/04, durante as ativi-
dades da 25ª Festa do Akima-
tsuri, o primeiro lugar. A
candidata será classificada
para o Miss Nikkey Brasil,
concurso de beleza oriental
reconhecido internacionalmen-
te, pois abre oportunidades de
emprego fora do país para

modelos nikkeys.
Além disso, a Miss Akima-

tsuri ganhará uma bolsa inte-
gral para estudos (graduação
ou pós-graduação) da Univer-
sidade Braz Cubas, um ano de

curso de Língua Japonesa da
Escola Modelo do Bunkyo de
Mogi das Cruzes, além de ou-
tras premiações. As 1ª e 2ª
princesas e a Miss Simpatia
também receberão prêmios.

Para os verdadeiros fãs de
Astro Boy, a Sony Pictures
Home Entertainment disponi-
biliza uma atualização de mes-
tre da série clássica de Osamu
Tezuka. Primeira série anima-
da exibida no Japão, com trans-
missões que tiveram início na
década de 60, Astro Boy virou
referência na área, dando ori-
gem à indústria japonesa de
animação. De lá para cá, ga-
nhou diversas adaptações para
a televisão em anime e conti-
nua conquistando o público.

Para quem ainda não viu,
Astro Boy conta a história de
um menino robô criado por um
investigador científico para
substituir o seu filho que fale-
ceu. Esse poderoso robô atô-
mico se converte em um super-
herói que luta pela justiça e pela
paz, tanto para os humanos
quanto para os robôs.

A coleção completa da
Sony Pictures conta com cin-
co DVDs, vendidos separada-
mente, cada um com dez epi-

sódios, todos masterizados em
alta definição, totalizando
cinquenta imperdíveis histórias.
Todas elas recheadas de muita
ação, humor e até drama.

Os DVDs da série podem
ser adquiridos nas grandes li-
vrarias e magazines, pelo pre-
ço sugerido de R$ 19,90 cada.

DVD

Fãs de Astro Boy podem levar
para casa coleção especial

Coleção tem cinco DVDs

DIVULGAÇÃO

AAssociação Orquidófi
la de São Paulo (Aosp)
realiza de sexta a do-

mingo (19 a 21), das 9 às 19h,
nas dependências do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistência
Social), no bairro da Liberda-
de, a 82ª Exposição de Orquí-
deas. Para esta edição, uma
comissão da American Orchid
Society fará o julgamento e
premiação das plantas em des-
taque, por meio de critérios in-
ternacionais. Serão analisados
quesitos como quantidade de
flores, tamanho e forma da flor,
cor, cultivo e raridade.

Apesar do período atípico,
com excesso de chuva e de
excesso de calor, que prejudi-
cou os produtores de orquíde-
as, a presidente da Aosp, Elza
Kawagoe, explica que sempre
aparecem plantas boas.

Com a chegada da próxi-
ma estação, o destaque será
para as miltônias e cattleyas
labiatas, espécies brasileiras
com cores e formas marcan-
tes, muito procuradas para de-
coração. Conhecida como “ra-
inha do nordeste”, a orquídea
cattleyas labiata possui um
perfume surpreendente. Outro

destaque é a “aerangis lúteo
Alba”, planta originária da
África do Sul.

Cerca de 150 colecionado-
res e associações orquidófilas
de diversas cidades e estados
prometem expor aproximada-
mente 1200 plantas.

Com uma grande tradição
e sempre muito procurada por
colecionadores e admiradores,
a associação espera receber
cerca de 20 mil visitantes nes-
ta exposição.

Durante os três dias de
evento haverá venda de
substratos, livros sobre cultivo,
vasos e orquídeas com preços
a partir de R$ 7,00 para as
mudas e R$ 15,00 para as plan-
tas floridas. Serão promovidas
aulas gratuitas de cultivo e sem
necessidade de inscrição.

82ª EXPOSIÇÃO DE
ORQUÍDEAS
QUANDO: SEXTA, SÁBADO E DOMINGO

(DIAS 19, 20 E 21), DAS 9 ÀS 19H

AULAS GRATUITAS SOBRE CULTIVO DE

ORQUÍDEAS TODOS OS DIAS ÀS 10H, 14H E
16H (NÃO É NECESSÁRIO FAZER INSCRIÇÃO)
ONDE: BUNKYO: RUA SÃO JOAQUIM,
381, LIBERDADE

ENTRADA FRANCA

TEL.: 11/3207-5703

DIVULGAÇÃO

Apesar do período atípico, Aosp comemora bons resultados

ENTRETENIMENTO

Sony lança “Heavy Rain” no mercado brasileiro
Chega ao mer-

cado brasileiro o
aguardado Heavy
Rain, jogo exclusi-
vo para o console
PS3. O game traz
uma forma de inte-
ração diferenciada,
em que o jogador
usa apenas coman-
dos e opções bem
detalhadas para
mudar o curso da
história. É como se
fosse um filme in-
terativo, em que é
possível interferir
no andamento da
narrativa.

O slogan do jogo
é “Até onde você iria para sal-
var quem ama?”, o que ilustra
bem o foco da narrativa. Tra-
ta-se de um suspense policial
cheio de reviravoltas, que faz
jus aos melhores roteiros ela-

borados para o cinema. O in-
tuito da personagem principal
é encontrar um serial killer
conhecido como Origami, que
recebeu este apelido por sem-
pre deixar uma figura de pa-

pel sobre as vítimas. Quatro
personagens, cada um com
seus próprios motivos, partici-
pam dessa tentativa de impe-
dir que o assassino faça novas
vítimas.

A qualidade gráfica do
game também dá impulso à
forte narrativa que pode ser
explorada com controle e inter-
faces intuitivas e de fácil utili-
zação. As expressões faciais
foram capturadas por meio de
atores de verdade, tornando a
experiência muito mais realis-
ta. O jogo já é considerado por
muitos como um divisor de
águas na história dos videoga-
mes.

Heavy Rain chega ao Bra-
sil pelo preço sugerido de R$
199,00 e pode ser comprado
pelo www.sonystyle.com.br,
nas lojas Sony Style e nos
revendedores oficiais da linha
PlayStation.

“Até onde você iria para salvar quem ama?”

DIVULGAÇÃO

Cattleyas labiata é uma das estrelas da Exposição no Bunkyo
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Especialistas analisam força dos
elementos nipônicos na moda

O JAPÃO NA MODA

�

No Guia de
Restaurantes Japo-
neses 2010, publi-
cado pela Editora
JBC, é possível en-
contrar mais de
100 endereços de
restaurantes japo-
neses que possuem
sistema de delivery
na cidade de São
Paulo, além de
aprender técnicas
para fazer sushi e
sashimi em escolas
e comprar todos os
utensílios para o
preparo e apresen-
tação dos pratos
em lojas especiali-
zadas. E fica saben-
do que, na ausência
do hashi (palito), é
possível comer o sushi com as
mãos.

O guia, que está em seu
sexto ano de publicação, traz
os endereços de 591 restau-
rantes nas cidades São Paulo,
Curitiba, Londrina, Maringá e
Rio de Janeiro e 163 endere-
ços de serviços ligados a culi-
nária oriental.

Feito para aqueles que
apreciam a variedade da culi-
nária japonesa e um estilo de
vida saudável, o Guia de Res-
taurantes Japoneses 2010 traz
ainda uma nova seção com 23
endereços da cidade de São
Paulo com opções de docerias
especializadas, saquerias (lojas
especializadas em saquês) en-
tre outros.

O Guia traz ainda três ti-
pos de índices (alfabético, por
bairros e por shoppings) e uma
lista de temakerias, além de um
perfil de cada restaurante, com
sugestões de pratos e o servi-
ço completo, que inclui ende-
reço, telefone, gasto médio por
pessoa, formas de pagamen-
to, dias e horários de funcio-

namento, estacionamento,
delivery e se embala para via-
gem.

Como curiosidade, a obra
apresenta os 15 mandamentos
do sushi (o que fazer e evitar)
e um dicionário gastronômico
com nomes de ingredientes e
alguns pratos.

Guia On line – O Guia de
Restaurantes Japoneses 2010
também conta com sua versão
online. O site www.restauran-
tesjaponeses.com.br contém
todos os restaurantes do Guia,
além de endereços de outros
Estados. Para os proprietários
de restaurantes do Brasil intei-
ro, a vantagem é que podem
cadastrar o seu estabelecimen-
to gratuitamente.

GUIA DE RESTAURANTES
JAPONESES 2010
EDIÇÃO: 6º ANO DA PUBLICAÇÃO

FORMATO: 14 X 21 CM

PÁGINAS: 176 PÁGINAS

ISBN: 978-85-7787-254-1
PREÇO SUGERIDO: R$ 19,90
PERIODICIDADE: ANUAL

GASTRONOMIA 1

JBC lança Guia de
Restaurantes Japonese 2010

DIVULGAÇÃO

Capa do livro Guia de Restaurantes

Considerado um
dos mais completos
livros da culinária
japonesa no Brasil,
o “Cozinha Regio-
nal Japonesa” é o
título da publicação
de autoria da
culinarista Shizuko
Yasumoto que está
à venda nas princi-
pais Livrarias da
Liberdade (centro
de São Paulo),
como a Fonomag e
Sol. A obra que
também pode ser
e n c o m e n d a d a
aborda a arte da
cozinha do arquipé-
lago de forma dife-
rente, uma vez que
é dividida por pro-
víncias, trazendo
pratos tradicionais de cada re-
gião, fugindo da mesmice da
tríade sushi-sashimi-yakisoba.

Outro ponto interessante é
que as cerca de 200 receitas
são adaptadas à realidade bra-
sileira, isto é, trazem ingredien-
tes que podem ser adquiridos
no Brasil. A publicação é o ter-
ceiro livro da também profes-
sora de culinária Shizuko
Yasumoto, que é fundadora do
“Centro Culinário Master
Cooking” e autora de dois ou-
tros livros. O primeiro é “A Vida
Está no Alimento” de 2001 que
trata de pratos baseados em
legumes, contando suas ori-
gens, história e acondiciona-

mento. O segundo, “Peixes de
Frutos do Mar: Saboreando e
Conhecendo” a culinária inter-
nacional, de 2007 e com 150
receitas, ensina a preparar 50
espécies de peixes brasileiros.

Para preparar o “Cozinha
Regional Japonesa” a autora
revela que levou 20 anos, de-
pois de visitar restaurantes no
Japão e a preparar pratos nas
casas de amigos. “Não basta
apenas saber os nomes dos
legumes, dos peixes e outros
ingredientes, precisa saber
também as origens de cada
um, como surgiram, onde tem,
a sua história”, destaca.

Shizuko Yasumoto que é

natural de Tókyo esclarece
que gastou R$ 100 mil para
produzir o livro, mas conseguiu
patrocínio apenas da metade
através da Fundação Kunito
Miyasaka, da Gendai Culiná-
ria Japonesa, da Mezzani (ma-
carrão japonês e italiano), e da
Sakura. Além do livro a pro-
fessora reúne grupos de pes-
soas interessadas em partici-
par de um curso de culinária
japonesa, a duração depende
do número de participantes
conforme o interesse de cada
um. O curso pode ser realiza-
do em associações ou em um
local indicado pelos alunos.

Editado pela Editora Kojiro,
o livro foi impresso pela
Paulo’s Comunicação e Artes
Gráficas, e custa R$ 100,00,
podendo ser adquirido nas
Livrarias Fonomag e Sol,
encomendado pelo e-mail
ed.kojiro@gmail.com ou pelo
telefone 3277-4121.

GASTRONOMIA 2

“Cozinha Regional Japonesa” ensina a preparar
200 receitas da culinária do arquipélago

DIVULGAÇÃO

Obra está à venda nas livrarias da Liberdade

Ainfluência da cultura ja-
ponesa na moda será
o tema abordado em

evento promovido pela Funda-
ção Japão em São Paulo entre
os dias 22 e 26 de março. En-
tre as atividades, haverá
workshop, palestras e uma
exposição com trabalhos de
estudantes de moda recém-
formados.

A realização de Cerimô-
nias do Chá e a exibição de
4 documentários comple-
mentam a programação, que
tem  premiação, no último
dia, dos vencedores do Con-
curso Cultural de Padrona-
gem Furoshiki, promovido
pela Fundação Japão no ano
passado, e uma exposição de
todos os 118 trabalhos inscri-
tos no Brasil.

Nomes de grande relevân-
cia no mundo da moda como
Walter Rodrigues, Jum Nakao,
Carol Garcia, Graça Cabral,
Erika Ikezili e João Braga fa-
rão parte deste evento destina-
do principalmente aos estudan-
tes de moda, arte e design.
Haverá também a presença de
docentes da faculdade Senac-
SP.

É necessário fazer inscri-
ção antecipada, enviando um
email para info@fjsp.org.br
com os dados (nome e telefo-
ne de contato) e o título das
atividades escolhidas.

Para participar da Cerimô-
nia do Chá, é preciso retirar
senha com 15 minutos de ante-

DIA 22
16h – Palestra com Jum Nakao -
“Jum Nakao – Vida e Obra”
18~19h30 - Cerimônia do Chá
19h30~21h30 – Palestra com
Walter Rodrigues - “Déjà Vu”

DIA 23
16h~17h – Palestra com José Luis
de Andrade (SENAC) - “Metáfo-
ras: a desconstrução sob olhares
japoneses”
17~18h – Palestra com Astrid
Façanha (SENAC) - “O Japonis-
mo a partir das novas gerações

de estilistas”
18~19h30 – Exibição dos filmes
- “A Beleza do Bordado Japonês”
e “A Seda Yuzen: a Arte de Tin-
gimento de Kakoh Moriguchi”
19h30~21h30 – Palestra com
Carol Garcia (SENAC) - “A cultu-
ra do kimono e o fast fashion: tra-
dição e mudança nos processos
de moda”

DIA 24
16h – Palestra com Ozenir
Ancelmo (SENAC) -  “A Influên-
cia do Origami e das Formas Geo-

métricas nas Criações de Moda.
Um Olhar Sob A Ótica Da
Moulage”
18~19h30 - Cerimônia do Chá
19h30~21h30 – Palestra com
Graça Cabral - “Fluxos e Conexões
- Brasil x Japão na moda - Tradi-
ção + Inovação + Tecnologia +
Criatividade + Qualidade + Sus-
tentabilidade”

DIA 25
16h – Palestra com Erika Ikezili
- “Erika Ikezili: raízes e costu-
ras”

18~19h30 - Exibição de filmes -
“Tecido de Estampado Tradicio-
nal” e “Tecido de Miyakojofu”
19h30~21h30 – Palestra com
João Braga (Santa Marcelina) -
“Histórico da moda japonesa a
partir dos anos 1970”

DIA 26
16h – Premiação do Concurso de
padronagem Furoshiki com parti-
cipação especial de Sofia Kama-
tani
18~19h30 - Cerimônia do Chá e
Workshop de Kimono

PROGRAMAÇÃO

cedência na recepção do Es-
paço Cultural (1º andar). O nú-
mero máximo de participantes
é de 20 pessoas por sessão.

Furoshiki – O estudante
brasileiro Tiago Gualberto
Morais, do curso de Têxtil e
Moda da Universidade de
São Paulo (USP), foi um dos
selecionados da final do
Concurso de Padronagem de
Furoshiki, promovido pela
Fundação Japão em São
Paulo e dirigido para estu-

dantes de escolas de design
de todo o país em 2009.

Com uma campanha de di-
vulgação, palestras e demons-
trações das formas de uso do
furoshiki (pano para embala-
gem e transporte) no dia-a-
dia, foram enaltecidos não só
a plasticidade e beleza dos pa-
drões assim como a praticida-
de dos artigos tradicionais ja-
poneses.

Para mais informações
acesse: www.fjsp.org.br/agen-
da/09_12_final_furoshiki.html

Nomes como Erika Ikezili e Jum Nakao farão parte do evento destinado, principalmente, a estudantes

DIVULGAÇÃO

O JAPÃO NA MODA -
HISTÓRIAS EM PROCESSOS
PALESTRAS, WORKSHOP, EXPOSIÇÃO,
FILMES, PREMIAÇÃO E CERIMÔNIA DO CHÁ

QUANDO:  DE 22 A 26 DE MARÇO

ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO EM SÃO PAULO (AV. PAULISTA,
37, 1º ANDAR)
É NECESSÁRIO FAZER INSCRIÇÃO ANTECIPADA

PARA SE INSCREVER NAS ATIVIDADES,
ENVIE UM EMAIL PARA

INFO@FJSP.ORG.BR COM NOME, TELEFONE

DE CONTATO E O TÍTULO DAS ATIVIDADES

QUE GOSTARIA DE PARTICIPAR.
ENTRADA GRATUITA
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INVESTIMENTO

Denso investirá cerca de R$ 65 mi
em nova unidade no interior de SP

ADenso Corporation
anunciou no último dia
16 que será construí-

da uma nova planta da Denso
do Brasil Ltda. (DNBR), uma
das unidades da Denso brasilei-
ra, em Santa Barbara d’Oeste
(a 130 km de São Paulo).

“Nossa expectativa é de
crescimento da demanda de
veículos automotores no Bra-
sil, deste modo decidimos
construir uma nova planta para
aumentar a capacidade de pro-
dução”, explicou o diretor de
Vendas Globais do grupo Den-
so, Kazuo Hironaka. “Nós va-
mos expandir as vendas com
os produtos existentes, e com
a obtenção de pedidos para
novos produtos”, destacou

A DNBR produz e vende
sistemas de ar condicionado
para veículos de passeio, sis-
temas de ar condicionado para
ônibus, radiadores, e outros
produtos. Com duas plantas no
Brasil – a principal em Curiti-
ba, no estado do Paraná, e uma
filial em Pindamonhangaba, no
estado de São Paulo. Todas as
operações da planta de Pinda-
monhangaba serão transferi-
das para a nova planta com o
objetivo de estabelecer um
padrão mais eficiente de ges-
tão de negócios na DNBR.

A nova planta iniciará as
operações em janeiro de 2011
com investimentos na ordem
de R$ 65 milhões (US$ 35.7
milhões*).

Perfil – A Denso Corporati-
on, com matriz em Kariya, pro-
víncia de Aichi, Japão, é líder
global em fornecimento de tec-
nologia de ponta, sistemas e
componentes automotivos.
Tem como clientes todos os
maiores fabricantes de veícu-
los no mundo. Mundialmente
o grupo emprega aproximada-
mente 120 mil pessoas em 33
países e regiões, incluindo o
Japão. As vendas globais con-
solidadas para o ano fiscal en-
cerrado em 31 de março de
2009 foram de US$32 bilhões.
As ações da DENSO são ne-
gociadas nas Bolsas de Valo-
res de Tóquio e Nagoya.

Nova planta iniciará operações em janeiro de 2011 com investimentos na ordem de R$ 65 milhões

DIVULGAÇÃO

RAIO – X

Razão Social: Denso do Brasil Ltda
Localização e matriz: Curitiba (PR)
Presidente: Hiroshige Shinbo
Fundação: Abril de 1980
Capital: R$ 191 milhões (aproximadamente US$ 104,9 mi-
lhões*)
Composição acionária: 90,6 % Denso Corporation; 7,4 %
Toyota Industries Corporation; 1,9 % Toyota Tsusho Corpo-
ration
Vendas: R$ 512 milhões (aproximadamente US$ 281,3 mi-
lhões*, base ano fiscal de 2009 encerrado em 31 de março)
Colaboradores: 1526 pessoas (base Março de 2009)
Negócios: Produção e vendas de sistemas de ar condicio-
nados para veículos de passeio, sistemas de ar condicionado
para ônibus, radiadores e outros produtos

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

Integrante do Harada Advogados Associados
felicia@haradaadvogados.com.br

Para tratar da matéria, necessárias algumas considera-
ções sobre o regime da comunhão parcial de bens.

Em nosso ordenamento, por ocasião do casamento, se
silentes os nubentes, o regime de bens é o da comunhão par-
cial de bens. Se outro regime for o pretendido  devem eles
declarar expressamente qual o regime a adotar e providenci-
ar documentos válidos para tanto.

No regime da comunhão parcial de bens, os bens adquiri-
dos onerosamente na constância do casamento pertencem a
ambos os cônjuges.

Expressamente, a lei (art. 1659 do CC) arrola os bens
que não se comunicam. São eles:

a) os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe
sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou su-
cessão, e os sub-rogados em seu lugar;

b) os bens adquiridos com valores exclusivamente per-
tencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens par-
ticulares;

c) as obrigações anteriores ao casamento;
d) as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo rever-

são em proveito do casal;
e) os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de

profissão;
f) os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;
g) as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas

semelhantes.

Os bens adquiridos na constância do casamento são cha-
mados bens comuns e os outros pertencentes a cada um dos
cônjuges são chamados bens particulares.

Com a morte de um dos cônjuges abre-se a sucessão
para o cônjuge sobrevivente e para os filhos.

Dispõe o Art. 1829 do CC:
“A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge

sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no re-
gime da comunhão universal, ou no da separação obri-
gatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no
regime da comunhão parcial, o autor da herança não
houver deixado bens particulares”.

Com o advento do Novo Código Civil, muitos estudiosos
do Direito, manifestaram-se sobre tal dispositivo e a maioria
defendia a tese de que o cônjuge sobrevivente, nos bens co-
muns, isto é, naqueles adquiridos onerosamente, teria a
meação e os filhos ficariam com a outra metade. Nos bens
particulares concorreria com os filhos obedecendo a propor-
ção  prevista em lei.

Em recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça, a
relatora Ministra Nancy Andrighi, adotou um posicionamen-
to no sentido de que o cônjuge sobrevivente no regime da
separação parcial de bens, se houver bens particulares, con-
corre com os filhos na outra metade dos bens comuns, con-
trariando, o entendimento de vários juristas. Acompanharam
seu voto os demais Ministros da Terceira Turma. (Resp
992749/MS, 3ª Turma, DJE 05/02/2010)

Para maior clareza observe-se o quadro abaixo elabora-
do pela Ministra Nancy Andrighi, no julgamento acima.

*Obs.: Aqui falamos em herança e não em meação que
há de ser preservada nos regimes que a contemplam.

Nosso entendimento é no sentido de que no regime da
comunhão parcial de bens, o cônjuge sobrevivente concorre
com descendentes nos bens particulares e não nos bens co-
muns como consta no quadro acima.

Assim:

Como a lei é silente, os tribunais irão suprir a lacuna até
que outra a revogue, neste particular. A jurisprudência se for-
mará ou no sentido do julgamento relatado pela Ministra
Nancy Andrighi ou em sentido diverso.

A celeuma se instalará e se adotará um dos posiciona-
mentos dependendo do que será mais vantajoso para os inte-
ressados, cônjuge ou descendentes. O que é muito ruim, pois,
os processos de inventários não raras vezes são objeto de
desavenças , brigas e mágoas entre familiares.

A Sucessão do Cônjuge no Regime
da Separação Parcial de Bens

SUCESSÃO DE BENS NO CASAMENTO

Regimes Cônjuge herda Cônjuge herda

bens particulares bens comuns

Comunhão Universal Não Não

Comunhão Parcial Não Sim em concorrência

com os filhos

Separação de bens Não Não

SUCESSÃO DE BENS NO CASAMENTO

Regime Cônjuge herda Cônjuge herda

bens particulares bens comuns

Comunhão parcial Sim, em concorrência Não

com os descendentes

VEÍCULOS

Nissan anuncia produção do March na Tailândia
A Nissan iniciou oficial-

mente no último dia 12, na Tai-
lândia, a produção do compac-
to mundial March, o primeiro
produto da inédita plataforma
V da marca japonesa. A pro-
dução do novo modelo no país
asiático coloca-o como um cen-
tro em excelência de produção,
pesquisa e desenvolvimento e
atendimento ao cliente.

O March será o primeiro
veículo vendido na Tailândia
com o reconhecimento do pro-
grama “Eco-Car”, desenvolvi-
do pelo governo daquele país
para encorajar o desenvolvi-
mento de automóveis eficien-
tes em consumo e emissões.
O compacto mundial da Nissan
atendeu aos padrões de segu-
rança e às exigências de bai-
xos níveis de consumo e de
emissões do programa  com o

DIVULGAÇÃO

March será o primeiro veículo com o reconhecimento do Eco-Car

seu novo motor 1.2 de três ci-
lindros, que desenvolve 79 ca-
valos.

A Nissan também produzi-
rá o veículo em outras três fá-
bricas: China, Índia e México.
Estas quatro fábricas fornece-

rão o veículo para 160 países.
As unidades que serão vendi-
das no mercado brasileiro, a
partir do ano que vem, serão
produzidas na fábrica mexica-
na da Nissan localizada em
Aguascalientes.

PRÊMIO

Yakult recebe título de Líder em Vendas na área de leite fermentado
A Yakult, multinacional ja-

ponesa pioneira e líder no seg-
mento de leite fermentado em
todo o mundo, acaba de ser
premiada pela Associação Bra-
sileira de Supermercados
(Abras) com o certificado de
Líder Nacional de Vendas em
faturamento no segmento La-
ticínios/Leite Fermentado. O
levantamento foi feito com
exclusividade pela Nielsen para
a Pesquisa Líderes de Vendas
2010, da revista SuperHiper,
publicação oficial da Abras, em
74.080 lojas de autosserviço
(supermercados, lojas de con-
veniência e outros estabeleci-
mentos com um ou mais
check-outs), com exceção de
lojas do varejo tradicional (em-
pório, padaria, mercearia e
outros), bares e drogarias.

De acordo com a pesqui-
sa, a Yakult mantém a lideran-
ça nacional no segmento de
leite fermentado desde 2006.
A amostra, que chega neste
ano à 11ª edição, é realizada
nas regiões Nordeste (exceção
Piauí e Maranhão), Sudeste,
Sul, Grande Rio, Grande São
Paulo, Interior de São Paulo,
Goiás, Distrito Federal e Mato

DIVULGAÇÃO

Yakult foi premiada pela Abras com o certificado de Líder de Vendas

Shirota. A descoberta deu ori-
gem ao leite fermentado com
probióticos capazes de regula-
rizar a microbiota intestinal e
que é, até hoje, o carro-chefe
da empresa.

Desde o início de suas ati-
vidades, a Yakult sempre man-
teve grande preocupação em
desenvolver alimentos que pu-
dessem beneficiar a saúde das
pessoas. Por isso, mantém um
Instituto Central de Pesquisas
em Microbiologia em Tóquio,
no Japão, que realiza inúme-
ros estudos relacionados ao
intestino humano.

A empresa chegou ao Bra-
sil em 1966 e, em 1968, come-
çou a fabricação do leite fer-
mentado na fábrica de São
Bernardo do Campo, no ABC
paulista. Em 1999, a Yakult
inaugurou a mais moderna fá-
brica da empresa, em Lorena.
No mundo, 28 milhões de fras-
cos de leite fermentado Yakult
são consumidos diariamente. A
fábrica de Lorena produz mé-
dia de 2,1 milhões de frascos
de leite fermentado Yakult di-
ariamente. Para outras infor-
mações acesse o site da Yakult
– www.yakult.com.br

Grosso do Sul. O levantamen-
to é realizado em 200 catego-
rias de produtos, agrupadas e
divididas em dois períodos. O
período auditado que especifi-
ca as marcas que mais vende-
ram nas categorias de alimen-
tos e bebidas foi de outubro/
novembro de 2008 a agosto/
setembro de 2009, sendo con-
siderado o acumulado no perí-
odo. Das sete áreas auditadas,
a Yakult é líder em seis, além
da liderança nacional.

Segundo a Abras, a pesqui-
sa Líderes de Vendas é um im-
portante instrumento de consulta

para o setor supermercadista e
tem como objetivo orientar so-
bre os produtos mais vendidos
e que gerem melhor rentabili-
dade ao supermercadista.

Yakult – Neste ano, a matriz
japonesa da Yakult comemora
75 anos de existência. A em-
presa foi fundada no Japão em
1935, pelo médico e pesquisa-
dor Minoru Shirota. Após anos
de pesquisas, o médico conse-
guiu isolar um microrganismo
benéfico do intestino humano,
classificado posteriormente
como Lactobacillus casei
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Final do Campeonato Internacional
acontece no Japão neste domingo

ROPE JUMPING

Nenhuma das nove equi-
pes participantes da
fase eliminatória brasi-

leira do campeonato Interna-
cional de Rope Jumping EX
conseguiu se classificar para
disputar a final da competição
que será disputada no dia 21
de março, no Bigsight Nishi 4
Hall, em Tóquio, Japão. Após
o encerramento das eliminató-
rias realizadas em oito países
no dia 21 de fevereiro, a Chi-
na conquistou o primeiro lugar
entre os quatro classificados,
seguido por Vietnã, Índia e
Alemanha respectivamente.
Estes países vão se juntar as
12 equipes japonesas já clas-
sificadas para a final, todas
obtiveram acima de dez mil
pontos. Apesar de conquistar
1780 pontos a equipe da Ho-
landa não participará da final
porque teve uma participação
especial no torneio.

Denominado Campeonato
Panasonic Kids School Cup, o
evento além de promover uma
atividade física saudável e de
baixo custo, tem como objeti-
vo (através de intercâmbios
esportivos) contribuir e garan-
tir para a construção de um
futuro melhor para todas as
crianças do mundo, com saú-
de, educação e consciência na
ecologia. O coordenador des-
ta atividade social é o sr
Norihiko Miyazaki, da Panaso-
nic Co. do Japão, que espera
difundir esta prática esportiva
no Brasil e que para o próxi-
mo ano, uma equipe brasileira
possa participar da etapa final
em Tóquio.

No Brasil as eliminatórias
foram realizadas em fevereiro
na capital paulista reunindo
cerca de 60 estudantes e ou-
tros 20 alunos de São José dos

Campos, mas nenhuma conse-
guiu pontuação satisfatória
para a final do torneio no ar-
quipélago. Da capital partici-
param da etapa o Colégio Bra-
sil da Vila Formosa com 40
crianças, além do Colégio
Metropolitano Cristo Rei da Vila
Mariana, Colégio Castelo Bran-
co no Paraíso e Escola São
José do Ipiranga, cada um com
20 alunos. Do Vale do Paraíba
disputaram 20 alunos da Socie-
dade Beneficente São Mateus,
da Chácara Primavera.

De acordo com os organi-
zadores a pontuação das equi-
pes brasileiras com relação a
outros países ficou abaixo do
esperado, as que obtiveram os
melhores resultados foram a
Cristo Rei e o Colégio Brasí-
lia, porém mesmo assim não
conseguiram a pontuação su-
ficiente para superar as equi-
pes estrangeiras.

Eliminatórias – Aproximada-
mente 1500 estudantes da Eu-
ropa, Ásia e Américas do Nor-
te e do Sul participaram das
eliminatórias – cada país repre-
sentado por seis times. Classi-
ficaram-se para a fase final as
equipes da China (10.555 pon-
tos), Vietnã (2.755 pontos),
Índia (2360 pontos) e Alema-
nha (1196 pontos). A equipe da
Holanda, mesmo tendo con-
quistado 1780 pontos, não vai
participar da final, pois a sua
participação foi especial, com
apenas uma equipe.

Os pontos conquistados
pelas melhores equipes dos
demais países foram: Checo
(1054 pontos), Brasil (648 pon-
tos), Inglaterra (409 pontos), e
Canadá (319 pontos). As doze
equipes japonesas classifica-
das para a final obtiveram aci-
ma de dez mil pontos. A título
de ilustração, uma equipe ja-

ponesa conseguiu atingir a
33420 pontos, saltando conti-
nuamente por mais de 50 mi-
nutos.

O “Rope Jump EX” é um
campeonato de pular corda na
qual participam mais de dez
pessoas. Se a quantidade for
mais de dez, a pontuação será
maior, caso um pulador entrar
na corda em movimento e ou-
tro sair, a pontuação aumenta
ainda mais. A competição é
uma disputa para saber
quantos pontos podem ser fei-
tos em um determinado tem-
po. O total de participantes
depende da estratégia do pro-
fessor chefe. A corda utiliza-
da tem dez metros com mola
e duas ponteiras de 1,5 quilos,
produzida de material sintéti-
co. Detalhes do local da final
poderão ser vistos no site: http:/
/www.bigsight.jp/english/
index.html

Nenhuma das nove equipes brasileiras conseguiu se classificar para a final da competição

ARQUIVO PESSOAL

TÊNIS DE MESA

1ª Rodada da Liga Nipo de
Equipes acontece sábado (20)

No Brasil, há muitos anos
as federações não tem dado
muita importância para os jo-
gos de equipes e duplas, ou
seja, para o esporte coletivo.

Atualmente, os atletas da
seleção brasileira – Thiago
Monteiro (FRA), Gustavo
Tsuboi (FRA), Cazuo Matsu-
moto (FRA) e Karin Sako
(HOL) – jogam no exterior,
convidados para representa-
rem uma EQUIPE na Liga
Nacional de seus respectivos
clubes. Já Hugo Hoyama e
Mariany Nonaka tiveram ex-
periências na Bélgica, Suécia,
Croácia, Portugal e Itália, en-
quanto que Jéssica Yamada e
Ligia Silva apenas treinaram no
exterior sem jogar profissional-
mente.

O que falta para mudarmos
o nosso sistema e adotarmos
os mesmos onde o tênis de
mesa tem sucesso e desenvol-
vimento ?

Atletas brasileiros não es-
tão habituados a jogar num gi-
násio em que todas as atenções
estão voltadas para a sua par-
tida e isto gera alguns proble-
mas tais como:

1) Vários brasileiros em fi-
nais sul-americanas e latinos,
sentem a pressão e o peso de
ter a torcida contra e a favor,
dai não conseguem desenvol-
ver 100% devido ao nervosis-
mo. Aqui, as finais não são
valorizadas e muitas vezes pas-
sam despercebidas, no meio de
uma das 20 a 30 mesas da
competição.

2) Atitudes antidesportivas
são normais em atletas que não
são observados por todo o gi-
násio, então eles não se polici-

am e grandes campeões agem
de forma errônea, dando maus
exemplos para os mais novos.

3) A perda de concentra-
ção é outro item vital para um
bom desempenho do atleta;
quando existem várias partidas
simultâneas na competição o
atleta não consegue focar e se
irrita com as mesas vizinhas,
assim obtendo um baixo ren-
dimento

 Portanto, neste final de
semana, os 6 jogos individuais
da Liga Nipo de Equipes que
serão em apenas uma mesa (as
demais desmontadas), seguin-
do-se um padrão internacional
(7m x 14m), todas filmadas e
catalogadas, torcida, árbitro
oficial, rigor nas regras e uni-
formização, serão um exemplo
para que entre na história do
tênis de mesa moderno e quem
sabe, adotado futuramente pe-
las federações do país. A co-
ordenação geral é de Massaki
Morita (diretor da Liga), que
terá muito que ensinar pela
experiência adquirida nesta
nova empreitada.

Com entrada franca, os jo-
gos da rodada de abertura se-
rão realizados nos seguintes
clubes, com jogos das 11 às
18h: Kenzen (Vila Ré), Bun-
kyo (Liberdade), Nippon
(Arujá) e Acenbo(Osasco)

1ª Rodada: Dia 20 (SÁBA-
DO): Piratininga x Kenzen
(Kenzen); Ateme x Bunkyo
(Bunkyo); Represa x Nippon
(Nippon); Palmeiras x Acenbo
(Acenbo)

Marcos Yamada, diretor da
Liga Nipo-Brasileira de
Tênis de Mesa

DIVULGAÇÃO

O mesa-tenista Gustavo Tsuboi joga atualmente na França

A Seleção da Paulista fatu-
rou o título do 29º Campeonato
Brasileiro de Beisebol Interse-
leções Júnior, realizado nos dias
13 e 14 de março, no Centro
de Treinamento da Yakult, em
Ibiúna (SP). Na final, a equipe
contou com um excelente de-
sempenho do atleta Vitor Wa-
tanabe Ito e superou a Seleção
da Centro-oeste por 13 x 3
(called game na 5ª entrada). A
equipe Sul Paraná ficou com o
título da Chave Prata enquanto
a Seleção Sudoeste conquistou
o da Bronze.

Infantil – A Confederação
Brasileira de Beisebol e
Softbol (CBBS) realiza neste
fim de semana (20 e 21), na
sede campestre do Nikkey
Clube de Marília, o 28º Cam-
peonato Brasileiro Infantil.

PREMIAÇÃO INDIVIDUAL
Melhor Rebatedor: Renan
Ishihara (Central)
2º Melhor Rebatedor: Júlio Naka-
yama (Paulista)
3º Melhor Rebatedor: Aurélio
Nakao (Capital)
Melhor Empurrador de Carrei-
ras: Felipe Niwa (Central)
Conquistador de Carreiras: Bru-
no Teramoto (C. Oeste)
1º Batedor de Home Run: Felipe
Niwa (Central)

2º Batedor de Home Run: Jardel
Cordeiro (Sul Paraná)
Melhor Roubador de Bases: Vítor
Watanabe Ito (Paulista)
Melhor Arremessador: Fernando
Koga (Paulista)
Arremessador Destaque: Lucas
Tadokoro (C. Oste)
Melhor Receptor: Leonardo Shi-
mabukuro (Paulista)
Melhor Defensor Interno: Diego
Mizushima (Paulista)
Melhor Defensor Externo: Kzuo
Takayama (C. Oeste)
Jogador Mais Esforçado: Lucas
Hojo (Capital)
Melhor Jogador: Vitor Watanabe
Ito (Paulista)
Técnico Campeão: Márcio
Mizushima (Paulista)

RESULTADOS
Fase Final

14/03 (Domingo)
Chave Ouro

Capital 3 x 4 Paulista (Semifinal)
Central 6 x 7 Centro-oeste

(Semifinal)
Centro-oeste 3 x 13 Paulista

(FINAL)
Chave Prata

Sul Paraná 9 x 2 ABC (Semifinal)
Sorocabana 5 x 13 Norte Paraná

(Semifinal)
Sul Paraná 0 x 7 Norte Paraná

(Final)
Chave Bronze

Sudoeste 8 x 0 Noroeste (Final)

BEISEBOL 1

Paulista vence o Campeonato
Brasileiro Interseleções Júnior

Seleção da Paulista conquistou o Brasileiro Interseleções

DIVULGAÇÃO

BEISEBOL 2

Associação de Árbitros forma
19 novos árbitros

A Associação de Árbitros
e Anotadores de Beisebol e
Softbol do Brasil realizou no
dia 13 de março, no Centro
Desportivo Municipal São Pau-
lo Giants, na Barra Funda
(Zona Oeste de São Paulo),
cerimônia de entrega de certi-
ficados para os 19 novos árbi-
tros que frequentaram, duran-
te oito semanas, o curso de 50
horas – entre práticas e teóri-
cas – ministradas pela associ-
ação.

Participaram do curso:

Aleixo Massami Iamassaki,
Álvaro Pereira Júnior, Carlos
Ikuno, Celso Shidomi, Floriano
José Dragaud Serra Jr., João
Tanino, Jorge Alberto Gutier-
rez, Júlio Cezar Massayoshi
Kise, Leandro Augusto César
Martins, Lúcio Hiroshi Ishigai,
Marcelo C´sar de Almeida,
Mauro Ywahashi, Milson Aoki,
Roberto Carlos Borges de Oli-
veira, Sandro de Sá, Valter
Croitor, Willian Yuji Sono, Re-
nato Akira Akamine, Nilson
Tadami Saito.

Os novos árbitros que farão parte da Associação de Árbitros e
Anotadores

Comissão Organizadora do curso: Paulo Yamada, Alberto Iwano,
Jorge Higaki, Chunyti Moritaca, Paulo Suzuki, Akira Kiyona e Eiki
Uehara (da esquerda para a direita)

DIVULGAÇÃO

PRÊMIO PAULISTA DE ESPORTES

54ª edição do Prêmio Paulista
terá homenagens especiais

O sumotori Takahiro Higuchi recebe o Prêmio de Claury Santos

A comunidade nikkei se
prepara para viver uma noite
de gala no próximo dia 30 com
a cerimônia de entrega do Prê-
mio Paulista de Esportes. E
pelo segundo ano consecutivo,
o palco será o Sesc Vila Mari-
ana, na Zona Sul de São Pau-
lo, que mais uma vez assistirá
ao desfile de atletas e dirigen-
tes esportivos, as estrelas da
noite. Este ano, além das mo-
dalidades tradicionais, a orga-
nização decidiu homenagear
também o prefeito de São Pau-
lo, Gilberto Kassab (DEM)
e o presidente da Yakult do
Brasil, Masahiko Sadakata,
além de Reishi Moriwaki, do
montanhismo.

Na edição anterior, o se-
cretário de Esportes, Lazer e
Recreação da Cidade de São
Paulo, Walter Feldman; o se-
cretário de Esportes, Lazer e
Turismo do Estado de São
Paulo, Claury Santos Alves da
Silva; e o diretor regional do
Sesc SP, Danilo Santos de Mi-
randa também foram homena-
geados pelos relevantes servi-
ços prestados às comemora-
ções do Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil.

Idealizado pelo Jornal Pau-
lista – que mais tarde se uniria
com outro tradicional jornal da
comunidade nipônica, o Diário
Nippak, dando origem ao Nik-
key Shimbun (em japonês) e
Jornal Nippak (em portu-
guês), que a partir da fusão en-
caparam a sua realização – o
Prêmio Paulista de Esportes
tem como objetivo reverenci-
ar o trabalho de abnegados e
valorizar e estimular os novos
talentos da comunidade.

Este ano, entre os homena-
geados estão Mitsuo Naraha-
shi (aikidô), Fumio Miyamoto
(beisebol), Teruo Tagomori
(gatebol), Masami Osato (gol-
fe), Felipe Eiji Kitadai (judô),
Masuaki Takahashi (kendô),
Joel Correa da Silva (kobudô),
Tetsuji Kawakami (mallet gol-
fe), Toshihiro Kobayashi (park
golf), Kátia Ayumi Abe
(softbol), Saburo Hosoma
(sumô), Valter Sassaki (tênis
de campo), Takuji Yamada (tê-
nis de mesa), Shigueru Yama-
moto (tiro ao alvo).

Na próxima edição, o Jor-
nal Nippak publicará a relação
de todos os homenageados com
um breve currículo e fotos.

DIVULGAÇÃO
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FIM DE SEMANA

Erika Ikezili é destaque do Festival
Hina Matsuri no Pavilhão Japonês

�

ASociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e
de Assistência Social

(Bunkyo) celebra entre os dias
19 e 21 de março no Pavilhão
Japonês, a 6ª edição do Hina
Matsuri – Dia das Meninas. O
evento é uma das tradicionais
celebrações para desejar feli-
cidade e saúde às meninas, e
tem como símbolo a flor do
pessegueiro e o Hinadan, uma
espécie de altar em que são
colocados os bonecos que re-
presentam a corte do período
Heian (794/1192). No Japão o
acontecimento acontece anu-
almente no dia 3 de março
quando após o frio rigoroso do
inverno os pessegueiros desa-
brocham a flor com delicadas
pétalas rosadas.

“O nosso objetivo é divul-
gar essa tradição do Hina
Matsuri juntamente com vári-
os aspectos da cultura japone-
sa, inserindo-a num ambiente
muito especial representado
pelo Pavilhão Japonês, que
está localizado no coração do
Parque Ibirapuera”, afirma o
presidente da Comissão de
Administração do Pavilhão
Japonês, Léo Ota, ao ressal-
tar que foi preparada uma pro-
gramação especial para tam-
bém comemoração do 55º ani-
versário de fundação do Bun-
kyo.

Além de bastante diversi-
ficada, a programação reúne
várias atrações inéditas, e está
voltada para todas as faixas
etárias e públicos diferentes. A
abertura será realizada no dia
19 de março com apresenta-
ção de taiko do grupo Ryuusei
Taiko e de koto com a profes-
sora Tamie Kitahara e alunos.
As atividades prosseguem nos
dias 20 e 21. Durante o even-
to serão realizadas apresenta-
ções de Taiko e Koto com a
professora Tamie Kitahara e
participação especial do gru-
po Mawaca. Haverá também
palestras e workshops com a
estilista Erika Ikezili, e do chef
Shin Koike, e o desenhista Fá-
bio Shin.

Culinária japonesa – Os dois
dias do evento serão abertos
com música japonesa com a

e sua equipe oferecem um
workshop de mangá, exposição
de desenhos de alunos, Gothic
Lolitas, exposição dos bonecos
de mangá, cantinho do
“nikayou mangá” (caricatura
em desenho japonês por ade-
são: a partir de R$ 10,00, valor
pago à Escola de Mangá
Studio Japan Sunset) e venda
de produtos de mangá. Este
evento custa R$ 2,00 por pes-
soa inscrições 1h antes. Com-
pleta essa série de atrações o
Cantinho de Jogos e Brinca-
deiras Japonesas e o Cantinho
do Origami.

O 6º Hina Matsuri conta
com o patrocínio da Fundação
Kunito Miyasaka; do Banco
Real – Grupo Santander; da
Sakura Alimentos; da
Tradbrás; e da Maxpress.
Além do apoio da Prefeitura
de São Paulo - Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente; do
Consulado Geral do Japão em
São Paulo; do Museu Históri-
co da Imigração Japonesa no
Brasil; da JET Alumini Asso-
ciation; da Ikoi-no-Sono; da
Comissão de Jovens do Bun-
kyo; da Escola de Mangá
Japan Sunset; de Érika Ikezili;
e de Shin Koike.

6º HINA MATSURI –
DIA DAS MENINAS
QUANDO: DIAS 20 E 21 DE MARÇO

HORÁRIO: DAS 10H ÀS 17H

ONDE: PAVILHÃO JAPONÊS AV. PEDRO

ÁLVARES CABRAL S/Nº - PARQUE DO

IBIRAPUERA (PORTÃO 10) VILA MARIANA

- SÃO PAULO – SP
INGRESSOS: R$ 4,00 (INTEIRA) R$ 2,00
(ESTUDANTES COM CARTEIRINHA E

CRIANÇAS COM 4 A 12 ANOS). ENTRADA

GRATUITA PARA MENORES DE QUATRO ANOS

E MAIORES DE 66 ANOS.

alegria das batidas do taiko dos
jovens que integram o grupo
Ryukyu Koku Matsuri Daiko
(RKMD). No sábado, dia 20,
o chef do Restaurante Aizomê,
Shin Koike, fará uma palestra
e um workshop de culinária
apresentando uma releitura
dos pratos tradicionais do Hina
Matsuri. “Centenário Fashion”
– A consagrada estilista Erika
Ikezili fará uma palestra enfo-
cando seu processo de criação
e produção do desfile apresen-
tado por ela no Pavilhão Japo-
nês em 2008, durante a cele-
bração do Centenário da Imi-
gração Japonesa.

Ainda no sábado está pro-
gramada uma performance
inédita da professora Tamie
Kitahara que tocará koto jun-
to com o Grupo Mawaca que
tem como líder Magda Pucci
e em seu repertório uma série
de músicas japonesas. Uma
exposição de Kimono será
montada no Cantinho do Happi
onde todos poderão ter a opor-
tunidade de vestir uma roupa
japonesa; demonstração de
Kitsuke (arte de vestir o
Kimono), que estará a cargo
de Michiyo Arashida, profes-
sora de dança clássica japone-
sa, do estilo Ueda Ryu, e pa-
lestra sobre moda.

 “Etiqueta à Mesa” é o
tema do workshop que será

ministrado por Lumi Toyoda,
especialista nesse assunto,
desde 1989 atua como consul-
tora, palestrante e produtora
de eventos na área de cultura
japonesa, reeducação compor-
tamental, etiqueta social e em-
presarial japonesa. A palestra
de Érika Ikezili e os workshops
de Lumi Toyoda e de Shin
Koike têm vagas limitadas e os
interessados devem retirar a
senha antecipadamente (uma
hora antes).

Haverá ainda estandes ofe-
recendo as tradicionais comi-
das dessa celebração como o
tirashizushi, shirozake e doces.
No domingo, dia 21, Fábio Shin

DIVULGAÇÃO

Origami e outras atividades também encantam os visitantes

PROGRAMAÇÃO

DIA 20 DE MARÇO
Das 10h15 às 10h30: Abertu-
ra do Taiko (RKMD - Ryukyu
Koku Matsuri Daiko)
Das 10h30 às 11h: Apresenta-
ção de Taiko (RKMD)
Das 11h às 12h30 e das 13 às
14h: Workshop de Furoshiki
(JET Alumni Association)
Das 14h15 às 15h30: Palestra
“Centenário Fashion” (Erika
Ikezili)
Das 15h30 às 17h30:
Workshop de “Etiqueta à
Mesa” (Lumi Toyoda) e Culi-
nária Japonesa (Shin Koike)

DIA 21 DE MARÇO
Das 10h15 às 10h30: Abertu-
ra do Taiko (RKMD - Ryukyu
Koku Matsuri Daiko)
Das 10h30 às 11h: Apresenta-
ção de Taiko (RKMD)
Das 11h às 12h30: Workshop
de Mangá (Fábio Shin)
Das 12h45 às 13h45:
Workshop de Furoshiki (Cláu-
dio Sampei)
Das 14h15 às 15h15: Apre-
sentação de Koto (Tamie
Kitahara) e grupo Mawaca
Das 15h30 às 16h30: De-
monstração da Arte de Vestir
Kimono “Kitsuke” (Michiyo
Arashida)

36º FESTIVAL TAIYO DE
KARAOKÊ – Realizado
em Caldas Novas (GO) en-
tre os dias 4 e 7 de março, o
36º Festival Taiyo de Kara-
okê contou com a presença
de diversos cantores, que re-
presentaram as regiões de
São Paulo e São Bernardo do
Campo. O encerramento e a
premiação ocorreram na noi-
te de sábado, com um jantar
especial de confraternização

seguido de um show com
Karen Ito e Ricardo Nakase,
a mais nova revelação da
música japonesa.
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EMPREGO EM SÃO PAULO
CASAL SEM FILHOS (35 a 50 anos)

R$ 2.500,00 – para trabalhar e morar no bairro da Penha
(Z. Leste).
Com escolaridade razoável e sem vícios (fumo e bebida).

ELE – possuir carteira de motorista e conhecimento em
manutenção geral (hidráulica, elétrica), piscina e jardim.
ELA – para serviços domésticos.

Oferecemos casa mobiliada, com água, luz e gás.
Agendar entrevista pelo telefone (11) 2856-7290, em
horário comercial.

20º BAZAR BENEFI-
CENTE DA ACREC – A
Acrec (Associação Cultural
Recreativa e Esportiva Car-
rão) realizou nos dias 13 e 14,
em sua sede social, o 20º Ba-
zar Beneficente.  “As vendas
dos mais variados produtos,
nacionais e importados, bem
como no espaço de alimen-
tação, foram um sucesso”,

DIVULGAÇÃO

afirmou o presidente da
Acrec, Junji Ikemori.


