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A comunidade nikkei do
bairro de Pindorama locali-
zada a cerca de 20 quilôme-
tros do centro de Mogi das
Cruzes, na Grande São Pau-
lo, pode ser considerada pri-
vilegiada e exemplo de su-
cesso, pelo menos na área de
segurança pública. Após a
implantação de uma Base
Comunitária de Segurança
Distrital “Chuzaisho” naque-
le distrito no dia 22 de abril
de 2008, os índices de cri-
minalidade na região caíram
80%, ou seja, antes da ins-
talação da unidade foram re-
gistradas 168 ocorrências,
números esses que tiveram
uma queda para 38 casos

este ano, contra os 34 cons-
tatados em 2009. A base está
instalada na rodovia Enge-
nheiro Cândido do Rêgo
Chaves (km 21) nos moldes
do sistema de policiamento
comunitário popular no Ja-
pão, onde o policial militar
reside no posto policial 24
horas com sua família tornan-
do-se referência no atendi-
mento às necessidades rela-
tivas à segurança da comu-
nidade. A iniciativa foi do en-
tão comandante do CPA/M-
12, na época coronel PM
Milton Sussumu Nomura,
com o intuito de ampliar a se-
gurança dos cidadãos na-
quela região.

Em Mogi das Cruzes, “Chuzaisho” se
transforma em experiência de sucesso
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Numa iniciativa do vereador
Ushitaro Kamia (DEM), a
Câmara Municipal de São
Paulo realizou sessão solene
no último dia 12 para entrega
da Medalha Anchieta e o Di-
ploma de Gratidão da Cida-
de de São Paulo ao profes-
sor Akio Ogawa por sua tra-
jetória profissional e luta em
prol da comunidade nipo-bra-
sileira. Trata-se das mais al-
tas honrarias do município
concedidas a personalidades

ALDO SHIGUTI/JORNAL NIPPAK

Akio Ogawa é homenageado
com Medalha Anchieta
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que, durante sua trajetória,
conquistaram respeito e ad-
miração dos paulistanos.
“Com um jeito diplomático e
criativo, ele consegue unir as
pessoas e realizar ações efe-
tivas em prol do coletivo.
Movido sempre pelo amor e
pelo respeito por todo o le-
gado deixado pelos imigran-
tes japoneses”, discursou
Kamia. Estiveram presentes
várias lideranças da comuni-
dade nipo-brasileira.
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Eles começaram com lojas de
materiais de construção distin-
tas umas das outras, mas com
uma forte característica em
comum: a origem e a descen-
dência okinawana. Dessa for-
ma, estes pequenos empreen-
dedores construíram, juntos,
uma edificação de sucesso e
união chamada de Grupo
Okinalar de Ferragens. Ven-
cendo as adversidades, cele-
bram com tamanha alegria 20
anos de fundação. “Para nós
é um orgulho muito grande
manter essa associação junta
há tanto tempo”, exclama o
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DIVULGAÇÃO

Grupo Okinalar de Ferragens comemora
20 anos de fundação com muita festa

presidente Grupo, Walter
Yogui. “Começamos informal-
mente, ajudando um ao outro,

e, naturalmente, crescemos
sem imaginar que chegaríamos
até aqui”, completa.

Casa do Trabalhador
no Japão já registrou
mais de 700

atendimentos

Em três meses de funciona-
mento, a Casa do Trabalhador
no Japão registrou 750 con-
sultas, sendo 670 no escritó-
rio experimental e 75 realiza-
das no atendimento volante.
Número expressivo quando
observado que a Casa inau-
gurou há apenas três meses.
Criada para atender brasilei-
ros que moram no Japão, ela
recebeu 464 consultas traba-
lhistas, sendo 438 relativas ao
mercado laboral japonês e 26
sobre o Brasil. Temas diver-
sos, como financiamentos e
assuntos previdenciários, tota-
lizaram 281 consultas.

Brasil e Japão voltam
a se reunir para
definir detalhes do

acordo previdenciário

Os governos do Brasil e do
Japão se reúnem nesta sema-
na, em Tóquio, para discutir a
operacionalização do acordo
previdenciário assinado em ju-
lho entre os dois países. Os
acordos que o Brasil tem ne-
gociado com os demais países
fazem parte da meta do gover-
no de aumentar a cobertura da
previdência social, não somen-
te para os brasileiros que vivem
no país, mas também para os
que residem no exterior. A de-
finição da operacionalização é
a última etapa para que o trata-
do comece a ter efetividade.
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A Associação Brasileira de
Shogui realiza no próximo
domingo (28), a partir das 10
horas, em sua sede (Rua Gal-
vão Bueno, 17, 3º andar), no
Bairro Oriental, em São Pau-
lo, a 29ª edição do Campe-
onato Brasileiro e o Campe-
onato Infantil. O primeiro
deve reunir cerca de 80 jo-
gadores e o segundo, apro-
ximadamente 15 praticantes
entre 7 e 13 anos. Segundo
o presidente da entidade,
–––——––––––––——–––––—––––––––––—–| pág 11

Associação Brasileira de Shogui realiza
Campeonato no próximo domingo

Akira Kawai, o objetivo é
divulgar e popularizar o es-
porte no Brasil, que conta
atualmente com cerca de 350
adeptos em todo o território
brasileiro.
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COMENDA – O general Akira Obara foi um
dos agraciados com a Ordem do Mérito Aero-
náutico no Grau de Comendador. A cerimônia
ocorreu no dia 22 de outubro, na Base Aérea
de Cumbica. Segundo Obara, os netos ficaram
muito orgulhosos.

DESPEDIDA – A carinhosa despedida ao
cônsul geral do Japão no Rio de Janeiro, Yoshi-
hiko Arakawa e esposa, consulesa Emiko Ara-
kawa, aconteceu na residência consular do Rio
de Janeiro no último dia 28. Em suas palavras,
Arakawa revelou que iria tratar da própria saú-
de, o que deixou os convidados emocionados.
Keiko Omata cantou músicas brasileiras em
sua homenagem, seguida por Karen Keldani.
Ambas foram acompanhadas pelo pianista
Eduardo Farias. Na saída, o gentil e incansável
casal Arakawa recebeu calorosos cumprimen-
tos de todos. (Texto: Teruko Okagawa Mon-
teiro)

Yoshihiko Arakawa ladeado pelas cantoras Keiko
Omata e Karen Keldani, e pianista Eduardo Farias

Consulesa Emiko Arakawa festejada entre ami-
gas.

Consulesa ladeada pelo presidente do Bikoo-kai
Hiroshi e Minako Yamamura, e cônsul Yoshihiko
Arakawa ladeado pelo secretário do Bikoo-kai
Mitsuru Arai e Valeriana Arai.

(da esq. p/dir): Presidente da Rio Nikkei, Minoru
Matsuura e Rosa Matsuura, Yoshihiko e Emiko Ara-
kawa, e vice-presidente da Renmei, Takashi Mori
e Rioco Mori.

Consulesa Emiko Arakawa ladeada pelo presi-
dente da Renmei, Akiyoshi e Sanae Shikada, e
Yoshihiko Arakawa ladeado pelo presidente do
Instituto Cultural Brasil-Japão, Moacyr Barros Bas-
tos e Suely Barros Luchesi de Oliveira.

KAZUO LEOPOLDO MONTEIRO

AACD MOGI – Mogi das Cruzes e região
ganharão um centro de reabilitação da AACD
(Associação de Assistência à Criança Defici-
ente). O anúncio foi feito no último dia 8, du-
rante ato público realizado na Prefeitura de
Mogi. Presente à cerimônia, o deputado fede-
ral eleito pelo democratas, Junji Abe, ressaltou
que “a iniciativa fortalece as políticas públicas
dirigidas aos portadores de necessidades es-
peciais” e parabenizou os esforços do prefeito
Marco Bertaiolli, “decisivos para a escolha de
Mogi como sede da 13ª unidade do Brasil”.

HOMENAGEM – Numa iniciativa do ve-
reador Ushitaro Kamia (DEM), a Câmara
Municipal de São Paulo realizou no último dia
12, sessão solene de entrega da Medalha
Anchieta e Diploma de Gratidão da Cidade
de São Paulo ao professor Akio Ogawa. Esti-
veram presentes à cerimônia o cônsul
Kazutada Wakitani, o deputado federal Wal-
ter Ihoshi (DEM-SP) e o deputado estadual
eleito Helio Nishimoto, além de parentes, fa-
miliares e lideranças da comunidade nipo-bra-
sileira. Leia mais à pág 5
Fotos: Aldo Shiguti

Cônsul  Kazutada Wakitani Deputado estadual eleito Hélio
Nishimoto

Deputado federal Walter Ihoshi

Tamiko, Akio e Maria Gorski

Componentes da mesa durante execução do hino
nacional

Nelson Nakamura, do Instituto Ícaro Toshiaki Yamamura, da Uces e Fenivar

Público lotou o Salão Nobre em plena sexta-feira

SAÚDE - Rotary Club São Paulo Liberda-
de em parcerias com a Faculdade de Tec-
nologia Finaci, Drogasil, Associação Cultu-
ral e Assistencial da Liberdade - ACAL, o
oftalmologista Dr. Yoitiro Mori e sua Equipe
promoveram no dia 10 de novembro, exa-
mes gratuitos de diabetes, oftalmológico em
geral e medição da pressão arterial na Pra-
ça da Liberdade, no centro de São Paulo.
Mais de 3 mil pessoas de diversas localida-
des da capital compareceram para fazer os
exames. O objetivo da ação é atender a po-
pulação carente, que depende do atendimen-
to do Sistema Único de Saúde – SUS. Para
a presidente do Rotary Club Liberdade, Emi
Mori, “fazemos os exames, nos casos sim-
ples medicamos”. “Nos casos críticos en-
caminhamos o paciente com guia para o exa-
me necessário para o Hospital Cema”, dis-
se, acrescentando que a “ação foi um su-
cesso”.
Fotos: Luci Júdice Yizima

CAMPINAS – O Seinenkai e o Juniakai
do Instituto Cultural Nipo-Brasileiro de
Campinas uniram-se e mostraram, mais
uma vez, seriedade e empenho na
realização do 8º Jantar de Cultura
Japonesa, realizado no dia 6 de novembro.
Fotos: Marcos Volpato
Leia mais à pág 5

Isadora Kataoka Isabela Kataoka Patrícia Hayashi

Elizabete Tada e seu marido

Paulo Tsukada(em pé), Jorge Yamashita, Tadayo-
shi Hanada, Kihatiro Kita e Hiromiti Yassunaga

Fabiana Sugimori e sua mãe Hilda, o irmão e téc-
nico Marcelo , Flávia e família.

No dia 11 de novembro foi inaugurado Espa-
ço do Projeto Ninomiya Kenjiro no Brasil, no
Bunkyo - Sociedade Brasileira de Cultura Ja-
ponesa e Assistência Social, na Liberdade no
centro da capital paulistana. A representante
do projeto no Brasil, Maria Mitsuko Kosaka
comenta que, “a entidade tem cerca de 10
voluntários aqui em São Paulo e muitos sim-
patizantes pelo Brasil”. A filosofia do projeto
é disseminar a leitura através da cultura japo-
nesa. Segundo o presidente do Bunkyo, Ki-
hatiro Kita, o Projeto Ninomiya Kenjiro faz
parte da cultura japonesa e vem somar ainda
mais para a comunidade. Fotos: Luci Judice
Yizima
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COMUNIDADE/SEGURANÇA

“Chuzaisho” se transforma em experiência de
sucesso e vira exemplo de policiamento comunitário

Acomunidade nikkei do
bairro de Pindorama
localizada a cerca de

20 quilômetros do centro de
Mogi das Cruzes, na Grande
São Paulo, pode ser conside-
rada privilegiada e exemplo de
sucesso, pelo menos na área
de segurança pública. Após a
implantação de uma Base Co-
munitária de Segurança
Distrital “Chuzaisho” naquele
distrito no dia 22 de abril de
2008, os índices de criminali-
dade na região caíram 80%, ou
seja, antes da instalação da
unidade foram registradas 168
ocorrências, números esses
que tiveram uma queda para
38 casos este ano, contra os
34 constatados em 2009.

A base está instalada na ro-
dovia Engenheiro Cândido do
Rêgo Chaves (km 21) nos mol-
des do sistema de policiamento
comunitário popular no Japão,
onde o policial militar reside no
posto policial 24 horas com sua
família tornando-se referência
no atendimento às necessida-
des relativas à segurança da
comunidade. A iniciativa foi do
então comandante do CPA/M-
12, na época coronel PM Mil-
ton Sussumu Nomura, com o
intuito de ampliar a segurança
dos cidadãos naquela região.
No arquipélago esse tipo de po-
liciamento comunitário
“chuzaisho” foi instalado após
a Segunda Guerra Mundial,
normalmente em bairros resi-
denciais, e se tornou em um
exemplo de experiência japo-
nesa para o mundo.

A unidade que se tornou o
35º Chuzaisho em São Paulo
faz parte dos avanços positi-
vos da dinâmica da corpora-
ção no Alto Tietê e considera-
da o braço do Estado inserido
no cotidiano da população. De
acordo com o responsável pela
base comunitária, Cabo PM
Wagner Nunes, as “pouquíssi-
mas ocorrências registradas”
proporcionaram benefícios
para a comunidade local, como
aumento da qualidade de vida
dos moradores da região, até
por que o policial mora na base
aumentando a sensação de
segurança dos moradores do
bairro. “Como funcionário pú-
blico tenho interesse profissi-
onal de manter a segurança
em particular no local”, afirma.

Antes da implantação da
Base Comunitária de Pindora-
ma aconteciam vários roubos
a sítios com vítimas reféns,
furtos, desmanches de veícu-
los, no entanto depois da inau-
guração da unidade as ocor-
rências zeraram, e os índices
de criminalidade diminuíram
em 80%. “Nos roubos a sítios
aonde os meliantes chegavam
por volta das 22h e saiam só
às 6h, levavam carros, eletro-
eletrônicos, eletrodomésticos,
e desmanchavam carros, hoje
tudo isto acabou. Ainda acon-

A base “Chuzaisho” de Pin-
dorama também conta com o
apoio e reforço do Serviço de
Vigilância Voluntária criado em
1994 após a extinção do então
Inspetor de Quarteirão, uma
modalidade de policiamento
feita por civis e substituída pela
então Diretoria de Segurança.
Esse tipo de segurança come-
çou a desaparecer por que
seus membros se evadiram do
Brasil em busca do sonho de
se tornar dekassegui. Atual-
mente o serviço em Mogi das
Cruzes talvez seja um dos úni-
cos do país onde a diretoria tra-
balha com o esforço e amparo
da comunidade e da Associa-
ção Rural de Pindorama.

Hoje o serviço tem uma
equipe composta por seis inte-
grantes que também são agri-
cultores da região, o responsá-
vel é o diretor de serviços co-
munitários, Jorge Fukuda que
está “muito satisfeito” com o
trabalho da Polícia Militar na
base. Para ele o resultado sem-
pre atendeu as expectativas jun-
to a PM e não tem do que re-
clamar. “Sempre estamos em
contato, trocando idéias com a
PM, então o que a gente preci-
sa ou quer melhorar, sempre
somos atendidos bem. A im-
plantação da base no bairro foi
muito benéfica”, sustenta.

O integrante do grupo
Mitiro Nagao assegura que
ninguém da comunidade tem
medo de registrar um boletim
de ocorrência de acidente de
trânsito, mas reclama que nos
casos de roubos, assaltos e
furtos, o cidadão se desanima
quando registra boletim de
ocorrência dos crimes e das
ocorrências na delegacia, onde
toma “chá de cadeira”. “Nin-
guém que procura os seus di-
reitos quer perder tempo. Na
verdade o sistema das polícias
civil e militar e o Poder Judici-
ário do Brasil estão ultrapas-
sados; eles têm que renovar
tudo isso para que a popula-
ção que dá queixa seja bem
recebida e não seja misturada
com as pessoas que pratica-
ram o crime, o que deixa o ci-
dadão constrangido”, afirma.

Segundo Mitiro Nagao a
comunidade em Pindorama é
privilegiada pelo “Chuzaisho”,
uma experiência da PM em
teste que está dando certo no
bairro isto porque a comunida-
de ajuda e apóia. Para ele tem
que ter o interesse da socie-
dade porque se não, não dá
certo, tanto que os responsá-
veis pelo serviço estão sempre
em contato direto com o co-
mando da PM, por isso a situ-
ação está bem no local. “Te-
mos sempre viatura aqui, em
Taiaçupeba quando precisa,
em qualquer ocorrência rece-
bemos apoio de viaturas de
outras regiões, isto porque a
comunidade se movimenta,
colabora e sempre está traba-
lhando para melhorar a segu-
rança”, adianta.

Sobre a comunicação das
ocorrências do local Mitiro
Nagao explica que os associ-
ados da associação informam
o Serviço de Vigilância Volun-
tária que repassa para a PM
fatos simples como acidente de
trânsito e furtos, portanto não

tem a necessidade da PM com-
parecer no local. “A nossa fun-
ção é encaminhar o cidadão
para fazer o boletim de ocor-
rência”, esclarece.

Antes da inauguração da
base o bairro chegou a regis-
trar 168 casos atendidos pela
comunidade e depois da insti-
tuição da unidade houve uma
queda para 38 ocorrências por
ano. “É uma diferença brutal.
Eu acredito que se a comuni-
dade trabalhar junto com PM
colaborando, todas as comuni-
dades vão conseguir um
“Chuzaisho”. Hoje o pensa-
mento e o idealismo comuni-
tário que a PM tem através do
comandante geral da PM, co-
ronel Álvaro Batista Camilo
ficou muito comunitário e acho
que a tendência daqui pra fren-
te é essa”, avaliou.

Criação – A proposta da im-
plantação da “Chuzaisho” em
Pindorama surgiu em 2006
após a descaracterização com-
pleta de uma base da Polícia
Militar na região então utiliza-
da de ponto de apoio. Depois
de a comunidade reclamar na
2ª Cia do 17º BPM/M o então
comandante sugeriu a adoção
do modelo de policiamento ja-
ponês que a PM estava tes-
tando no Estado de São Pau-
lo. O conceito foi levado para
a associação que comunicou a
comunidade na qual abraçou a
idéia e angariou fundos por
meio de doações de materiais
necessários para a construção
da estrutura física.

A obra foi concluída em ou-
tubro, porém após entraves bu-
rocráticos só foi inaugurada em
abril deste ano com a posse do
coronel Álvaro Batista Cami-
lo; da assunção do comandan-
te do CPA/M-12, coronel Mil-
ton Sussumo Nomura; e da ida
do coronel Luiz Castro Junior
para o comando do Departa-
mento de Polícia Comunitária
e Direitos Humanos
(DPCDH). O coronel Nomura
propôs uma parceria, ou seja,
inaugurou a base e legalizou
paralelamente o trabalho volun-
tário que passou a se chamar
Serviço de Vigilância Voluntá-
ria. Com isso a PM autorizou o
uso do giroflex, criou um em-
blema para os veículos do ser-
viço e colocou placas nas en-
tradas e saídas informando que
o bairro é monitorado pelo ser-
viço de vigilância comunitária
em sociedade com a PM e a
comunidade.

Entre as atribuições do gru-
po estão rondas preventivas;
condução dos policiais, bom-
beiros e peritos nos locais das
ocorrências; e preservação
dos locais de crimes até a che-
gada das autoridades compe-
tentes. Além de ajudar os poli-
ciais a procurar e resgatar
materiais diversos, produtos de
roubo e furto de veículos, fios
telefônicos; e certa reciclagem
de ocorrências dentro do bair-
ro que não exigem a presença
da polícia. Através da associ-
ação o serviço também provi-
dencia avisos oficiais para a
comunidade se prevenir con-
tra telefonemas de facções
criminosas e precauções con-
tra indivíduos suspeitos. (AJS)

Base “Chuzaisho” recebe apoio do
precursor de Serviço de Vigilância

Comunitária em Pindorama

tecem pequenos furtos de im-
plementos agrícolas como adu-
bo e equipamentos usados na
agricultura”, revela.

O Cabo Wagner Nunes faz
a ronda no bairro sozinho em
regime de expediente de se-
gunda a sexta-feira das 9h às
18h, mas as vezes para não
criar uma rotina e autorizado
pelo comandante da 2ª Cia do
17º BPM/M ele troca de ho-
rário, entra as 15h e sai as 23h.
“Mudo de horário para quebrar
a rotina, porque o meliante per-
cebe o horário que eu trabalho
ou não, e também no final de
semana que não é constante,
pelo menos uma semana por
mês eu troco o horário”, res-
salta.

Apoio – O policial esclarece
que quando está de folga aci-
ona a viatura que está mais
próxima que fica em outra
base comunitária 24h a nove
quilômetros da sua unidade.
Em seu horário de trabalho ele
não pode agir sozinho e sem-
pre pede o apoio de uma via-
tura mais próxima para regis-
trar as ocorrências no 4º Dis-
trito Policial de Jundiapeba;
ocorrências de pequeno poten-
cial ofensivo geralmente ele vai
sozinho como acidente de
trânsito ou pequeno furto e dá

ciência ao Centro Operacional
da Polícia Militar (Copom).

Cabo Wagner Nunes ga-
rante que é suspeito em falar
se a implantação da base
“Chuzaisho” em Pindorama foi
o melhor dispositivo de segu-
rança adotado até hoje no dis-
trito, mas adiantou que mora
no local e gosta do que faz, mas
no lado profissional e no seu
ponto de vista a unidade é o
melhor método de policiamen-
to, “o homem certo no local
certo”. Para ele no quesito
segurança tudo está sob con-
trole, qualquer problema que
ocorre com relação ao assun-
to tudo cai sobre a polícia. “O
problema maior não é a polí-
cia que tem que resolver, e sim
o Estado através de uma edu-
cação melhor de qualidade
para as pessoas agirem corre-
tamente na sociedade”, anali-
sa.

Durante a sua rotina de tra-
balho o policial militar informa
que recebe apoio da comuni-
dade local que tem um vínculo
maior com a polícia, monitora
o bairro, e verificando algum
tipo de ocorrência acionam ele
através do seu telefone celu-
lar, fornecendo informações e
dicas de como chegar num
determinado local. “Embora eu
esteja aqui há praticamente

seis anos eu não conheço
100%, tem um lugarzinho ou
outro que não conheço ou foge
da mente, então eu ligo para
eles ou eles ligam para mim e
dá uma dica de como chegar
no local, porque a área aqui é
um pouco extensa, são 80 qui-
lômetros quadrados”, atesta.

No seu trabalho em conjun-
to com o Serviço de Vigilância
Voluntária do bairro, como é
integrado ele realiza visitas
periódicas nos sítios das 100
famílias nikkeis moradoras no
distrito. “Tem aquela parte
chata que é tomar um café,
almoçar ou jantar com as fa-
mílias. É uma amizade muito
boa entre a polícia e a comu-
nidade. Em média são quatro
mil habitantes”, salienta. Em
fevereiro de 2011 o Cabo
Wagner Nunes completa 20
anos de corporação, já traba-
lhou em várias cidades como
Franco da Rocha, Mairiporã,
e em Mogi das Cruzes.

Segundo o policial militar o
melhor setor que trabalhou é o
de Pindorama onde a comuni-
dade se interessa pela segu-
rança, ao contrário de outras
comunidades que trabalhou
onde as pessoas só lembram
da polícia na hora em que é
roubado ou furtado, evita o
contato com a PM. No distrito
de Mogi das Cruzes é diferen-
te quando o Cabo Wagner
Nunes trabalhou no início no
bairro pela Rocan pegou ocor-
rências bonitas e flagrantes,
graças às informações dos
moradores.

“No centro, por exemplo,
quando atendo uma ocorrên-
cia de roubo, chego e pego in-
formações com o solicitante ou
a vítima, ela fala que viu dois
caras parados 2h num local,
não ligou para a polícia para
se prevenir ? É melhor preve-
nir do que remediar. Aqui se
os moradores percebem um
carro diferente rodando no
bairro eles avisam que tem um
veículo suspeito, e pedem para
eu dar uma olhadinha, na hora
eu vou, e se estiver de folga
peço para uma viatura mais
próxima verificar. A ocorrên-
cia pode não ser nada, é me-
lhor eu ir até o local, do que
não ir e de repente ser um la-
drão ou bandido”, defende.

(Afonso José de Sousa)

Cabo Wagner Nunes, Mitiro Nagao, Koichi Nakasawa, Jorge Fukuda e Kooki Taguti (a partir da esq)

Mitiro Nagao, Jorge Fukuda e tenente-coronel Kooki Taguti

A visita da reportagem do
Jornal Nippak a Pindorama
(Mogi das Cruzes), foi acom-
panhada pelo presidente da
Associação Miyagui Kenjinkai
do Brasil, Koichi Nakazawa,
interessado em conhecer a
base “Chuzaisho” e conse-
qüentemente levar a discussão
do assunto em uma reunião na
entidade. O objetivo é incenti-
var a diretoria e a comunidade
do bairro do Tanque, em Ati-
baia – 58 quilômetros da capi-
tal paulista, a também instalar
uma unidade similar no local.

Para o dirigente que fez
uma avaliação boa do traba-
lho realizado na base, a im-
plantação vai tranqüilizar e de-
senvolver o Tanque que é um
misto de região rural e resi-
dencial onde moram cerca de

Presidente da Miyagui Kenjinkai vai levar estudo para
instalação de uma “Chuzaisho” em bairro de Atibaia

50 famílias nikkeis, e como
qualquer outra localidade tam-
bém enfrenta problemas com
a violência, presente em qual-
quer lugar do Brasil. “Temos
que analisar a situação, como
está à segurança no bairro. O
sistema é complicado, em

área de crise pode colocar em
risco a família do policial. É
fundamental uma comunida-
de que se integre ao projeto”,
avalia.

Para Koichi Nakazawa que
pretende conversar logo com
os representantes locais, para
colocar a base em prática é
necessária uma união de for-
ças entre os líderes da entida-
de e daquela região. “Eu acho
que o sistema de segurança de
Pindorama a comunidade
nikkei no Brasil vai se interes-
sar, cada uma delas é diferen-
te. Também tem que ter uma
combinação entre a Polícia
Civil, a Guarda Municipal e a
prefeitura e procurar o melhor
jeito para adotar. Temos que
pensar no futuro daqui para a
frente”, observou. (AJS)

Koichi Nakasawa: tranquilidade
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Brasileiros que moram no Japão
ganham site para tirar dúvidas

ACasa do Trabalhador
no Japão já conta com
um site dinâmico e in-

formativo para ajudar os bra-
sileiros que residem naquele
país. Pelo endereço eletrônico
HTTP://casadotrabalhador.
mte.gov.br os usuários pode-
rão acessar informações sobre
a legislação japonesa, dicas
para procurar emprego e ofer-
tas de curso de qualificação,
entre outros serviços.

“Essa ferramenta foi cons-
truída com o objetivo de atingir
as comunidades brasileiras den-
tro de todo o território do Japão,
e não apenas aquelas pessoas
que residem na cidade de Ha-
mamatsu. Com ela podemos aju-
dar a diminuir dúvidas trabalhis-
tas e trazer novidades laborais
inclusive para as pessoas que
não têm a oportunidade de ir até
a Casa do Trabalhador”, expli-
cou o coordenador geral de Imi-
gração do Ministério do Traba-
lho e Emprego, Paulo Sérgio de
Almeida.

Com textos em português,
o site esclarece sobre os te-
mas mais perguntados aos
atendentes da Casa do Traba-
lhador, entre eles licença ma-
ternidade, jornada de trabalho,
rescisão de contrato, seguro do
trabalhador, seguro saúde, apo-
sentadoria e férias.

Além de abordar a legisla-
ção trabalhista de forma fácil
para ajudar na compreensão do
usuário, a ferramenta traz di-
cas para procurar empregos,
sobre como se portar no mo-
mento da entrevista e uma bus-
ca a cursos de qualificação
mais próximos a sua residên-

DIVULGAÇÃO

cia. Entre as opções oferecidas
estão aulas de computação, lín-
gua japonesa e seminários so-
bre mercado de trabalho.

“Sabemos que muitos bra-
sileiros perderam seus empre-
gos com a última crise. Como
não podemos fazer a interme-
diação dessa mão-de-obra,
pois é uma ação privativa do
governo japonês, nós auxilia-
mos os trabalhadores com ori-
entações de como agir e onde
se qualificar. Embora o país
ofereça muitas opções, sem-
pre há a barreira cultural e do
idioma. O site é importante por
facilitar essa interação e escla-
recer dúvidas em português”,
completou Paulo Sérgio de Al-
meida.

Seminário - Inaugurada em
31 de julho deste ano, a Casa
do Trabalhador, em parceria
com o Centro Multicultural de

Hamamatsu, realizou, no dia 24
de outubro, um seminário so-
bre temas relativos ao Brasil e
Japão. O evento teve o apoio
da Caixa Econômica Federal
que abordou assuntos como o
saque do FGTS por parte dos
brasileiros que residem aqui,
tipos de financiamento habita-
cional, poupança e outras for-
mas de investimento.

A palestra relacionada ao
Japão foi ministrada pelo en-
carregado do setor de estran-
geiros, Akihito Suguiyama, da
Hello Work de Hamamatsu.
Ele ministrou explicações so-
bre o seguro-desemprego, cur-
sos de qualificação e a licença
para pais que querem cuidar
de filho menor que um ano.

O público, no total de 60
pessoas, lotou a sala, perma-
necendo até o final do evento,
prova de que o seminário cati-
vou o interesse pela natureza

dos assuntos e pela forma de
explanação.

Os participantes sugeriram,
através de enquetes, novos se-
minários que possam atualizá-
los com a realidade brasileira e
com as mudanças nas leis ja-
ponesas. Entre as sugestões
apontadas quanto ao Brasil, foi
notório os pedidos para expli-
cações minuciosas dos tipos de
investimentos, empréstimos
para microeempreendedores, e
perspectiva sobre a economia
brasileira, além de cursos de
qualificação, incluindo os do
Senai e Senac.

Em relação aos assuntos
referentes ao Japão, o público
pediu mais informações sobre
os treinamentos profissionais,
seguro de saúde e aposentado-
ria. A Casa está aberta a su-
gestões para novas palestras.
(Assessoria de Imprensa
do MTE)

Objetivo é ajudar a diminuir dúvidas trabalhistas e oferecer novidades laborais aos dekasseguis

Os governos do Brasil e do
Japão se reúnem nesta semana
(de 15 a 19), em Tóquio, para
discutir a operacionalização do
acordo previdenciário assinado
em julho entre os dois países. Os
acordos que o Brasil tem nego-
ciado com os demais países fa-
zem parte da meta do governo
de aumentar a cobertura da pre-
vidência social, não somente para
os brasileiros que vivem no país,
mas também para os que resi-
dem no exterior.

Após a assinatura do acor-
do previdenciário e do ajuste
administrativo, a definição da
operacionalização é a última
etapa para que o tratado co-
mece a ter efetividade, após
sua aprovação pelos parlamen-
tos dos dois países. Com a en-
trada em vigor do acordo en-
tre os dois países, cerca de 300
mil brasileiros que vivem no
Japão serão beneficiados, além
da comunidade japonesa que
vive no Brasil.

A delegação brasileira é
chefiada pelo diretor de bene-
fícios do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), Bene-
dito Brunca. Pela outra parte,
o diretor da divisão internacio-
nal de pensões, órgão do Mi-

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Brasil e Japão voltam a se reunir para definir detalhes do acordo
que o acordo será uma impor-
tante alavanca para que os bra-
sileiros, que residem em terri-
tório japonês, se interessem em
ingressar no sistema previden-
ciário do país. “O governo do
Japão tem absoluto interesse
em oferecer proteção social à
essa população que tem impor-
tante contribuição para nossa
economia”, destacou.

A comitiva japonesa incluiu,
ainda, o chefe da Seção Ad-
ministrativa do Ministério da
Saúde, Trabalho e Bem Estar
Social, Ichiro Otsuki, a tercei-
ra secretária da embaixada do
Japão em Brasília, Nana Ka-
wamoto, e o presidente do
Centro de Informação e Apoio
ao Trabalhador no Exterior
(Ciate) - organização que
apoia brasileiros residentes no
Japão -, Masato Ninomiya.

Também participaram da
audiência o diretor do Regime
Geral de Previdência Social
(RGPS), João Donadon, o che-
fe da Assessoria de Assuntos
Internacionais, Eduardo Basso,
e o chefe de gabinete do mi-
nistro, Joseilton dos Santos. O
acordo previdenciário entre os
dois países foi assinado em
Tóquio em julho deste ano.

nistério de Seguridade Social
japonês, Akio Koide.

Visita – O ministro interino da
Previdência Social, Murilo
Barella, secretário de Políticas
de Previdência Complementar,
recebeu no último dia 9, em Bra-
sília, delegação do governo do
Japão interessada em conhecer
detalhes técnicos do acordo pre-
videnciário assinado entre o Bra-
sil e aquele país. Barella afirmou
que o reconhecimento de direi-
tos dos trabalhadores, garantido
pela formalização do acordo,
será essencial para o avanço da
importante relação já mantida

entre as duas nações.
O sistema previdenciário bra-

sileiro foi apresentado pelo mi-
nistro ao diretor da Divisão de
Política de Emprego para Es-
trangeiros do Ministério da Saú-
de, Trabalho e Bem Estar Soci-
al do Japão, Hisashi Noguchi, e
sua comitiva. Barella destacou
que, no Brasil, a previdência ul-
trapassa o campo social. “A pre-
vidência cumpre importante fun-
ção econômica como forte me-
canismo de distribuição de ren-
da em todo o país, principalmen-
te nos municípios de menor por-
te”, destacou.

Hisashi Noguchi afirmou

DIVULGAÇÃO

Enquanto isso, comitiva do governo japonês esteve no Brasil

O governador Alberto
Goldman assinou contrato de
empréstimo com o Japan Bank
for International Cooperation
(JBIC) e um consórcio de ban-
cos japoneses – tendo como
agente financeiro o Banco
Sumitomo Mitsui Banking Cor-
poration (SMBC). Os recursos
serão utilizados na segunda
fase da implantação da Linha
4-Amarela do Metrô, que faz
parte do Plano de Expansão
dos Transportes Metropolita-
nos de São Paulo.

O valor da operação entre
o Governo do Estado e o JBIC
é de US$ 130 milhões (R$
226,35 milhões). Estes recur-
sos foram contratados com
prazos de 5 anos de carência
e 7 anos para amortização.

O empréstimo será soma-
do ao financiamento do Ban-
co Internacional para Re-
construção e Desenvolvimen-
to (BIRD), no mesmo valor,
cujo contrato de empréstimo
foi assinado em 27 de setem-
bro de 2010, e também à con-
trapartida do Tesouro Estadual
e investimentos da própria
Concessionária (ver tabela
abaixo).

O custo total estimado

para a implantação desta se-
gunda fase da Linha 4-Ama-
rela é de US$ 910 milhões (R$
1,58 bilhão). O montante será
utilizado para a complemen-
tação das estações São Pau-
lo-Morumbi, Fradique
Coutinho, Oscar Freire e Hi-
gienópolis-Mackenzie, a cons-
trução da estação Vila Sônia,
o prolongamento de 1,5 km de
via e a instalação de sistemas
de energia.

Linha 4-Amarela –  Na pri-
meira fase de construção da
Linha 4-Amarela, que contou
com recursos do Governo do
Estado, BIRD, JBIC e inicia-
tiva privada, foram implanta-
dos 12,8 km de túneis e via
permanente, construídas seis
estações (duas já em funcio-
namento), iniciadas as obras de
outras quatro estações e do
Pátio Vila Sônia, adquiridos 14
trens e instalados de sistemas
de energia.

No final da segunda fase,
quando o empreendimento es-
tiver concluído, a linha contará
com 11 estações e 29 trens,
atendendo a uma demanda pro-
jetada de 950 passageiros por
dia. (Portal do Governo)

METRÔ

Governo de SP e JBIC assinam
financiamento para Linha 4

Em três meses de funcio-
namento, a Casa do Trabalha-
dor no Japão registrou 750
consultas, sendo 670 no escri-
tório experimental e 75 reali-
zadas no atendimento volante.
Número expressivo quando
observado que a Casa inaugu-
rou há apenas três meses.

Criada para atender brasi-
leiros que moram no Japão, ela
recebeu 464 consultas traba-
lhistas, sendo 438 relativas ao
mercado laboral japonês e 26
sobre o Brasil. Temas diversos,
como financiamentos e assun-
tos previdenciários, totalizaram
281 consultas, onde 149 referi-
am-se ao país nipônico e 132

sobre os benefícios oferecidos
no Brasil. Os 587 registros de
dúvidas sobre o mercado japo-
nês representaram 79% das
demandas recebidas.

“A Casa do Trabalhador é
um instrumento de apoio aos
brasileiros que moram no Ja-
pão. Essa ajuda é importante
primeiramente por serem cida-
dãos do Brasil, segundo por
serem pessoas que contribuem
para o nosso país enviando
valores consideráveis para
seus familiares. Além disso, é
importante que essas pessoas
estejam inseridas no mercado
de trabalho do país local e, em
um eventual retorno ao Brasil,

possam utilizar esse conheci-
mento aqui”, diz o coordena-
dor geral de Imigração do Mi-
nistério do Trabalho e Empre-
go, Paulo Sérgio de Almeida.

Das 745 consultas realiza-
das na Casa do Trabalhador
64% foram resolvidas, 20% já
tiveram encaminhamento e
apenas 16% ainda possuem
alguma pendência - que por
serem demandas complexas
necessitam de maior tempo
para apuração. As dúvidas não
resolvidas imediatamente são
levantadas e respondidas dire-
tamente ao trabalhador.

Temas – Entre as consultas

trabalhistas relativas ao Japão,
79,91% foram resolvidas,
15,30% encaminhadas, e
4,79% estão pendentes. Dos
temas não trabalhistas 60,40%
foram solucionados, 35,57%
encaminhados e 4,03% aguar-
dam mais informações. Con-
sultas trabalhistas sobre o mer-
cado brasileiro tiveram 50% de
solução, 3,85% de encaminha-
mento e 46,15% estão penden-
tes. Quanto aos temas não tra-
balhistas 17,42% foram resol-
vidos, 20,45% estão encami-
nhados e 62,12% aguardam
mais informações.
(Assessoria de Imprensa
do MTE)
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Casa do Trabalhador no Japão já registrou mais de 700 atendimentos

COLUNA DA ERIKA SUMIDA

As meninas do vôlei
no Japão

Foi realizado aqui no Ja-
pão, o Campeonato Mundial
de Vôlei Feminino. E como
podemos acompanhar, o Bra-
sil chegou até a final e per-
deu para a Rússia.

Triste, aliás, lamentável,
pois na minha opinião o Bra-
sil é muito mais time do que
a Rússia, o Brasil é muito
mais tudo, mais garra, mais
emoção, mas enfim, tudo isso
não fora suficiente para o
Brasil garantir a vitória.

Mas estou aqui para falar
desse time brasileiro no Ja-
pão, e não lamentar a derro-
ta, pois para mim, vice cam-
peã é uma posição nada mal.
Se pegarmos pelo ponto de
vista que as melhores do
mundo se enfrentaram e o
Brasil saiu com a segunda
colocação, está ótimo!

Acompanhei esse campe-
onato desde o começo, des-
de a primeira fase, onde o
Brasil jogou em Hamamatsu,
no estado de Shizuoka. Com-
pareci ao jogo, o que não foi
tarefa nada fácil. Da minha
cidade até Shizuoka foram
umas 5 horas de viagem de
carro, eu e minha família, fo-
mos em peso torcer para o
Brasil.

O jogo: Brasil x Republica
Tcheca, aparentemente um
jogo fácil, mas que de fácil
não teve nada, o jogo foi para
o tie-break, quase acabando
com os meus nervos.

Na verdade fui mais para
levar a minha mãe, que está
de passeio aqui no Japão, e
como é fanática por vôlei, fi-
cou aguaçada pelo campeo-
nato mundial. E lá fomos nós,
na bagagem muita camiseta
amarela do Brasil, muita dis-
posição e uma faixa com os
dizeres: “ Araçatuba está pre-
sente!”. Afinal, Araçatuba
tem um time com um dos
melhores voleibol nacional, o
Vôlei Futuro! E na seleção
estavam lá, duas represen-
tantes do vôlei Futuro:
Joicinha e Fabiana, número 11
e número 1 respectivamen-
te.

A seleção entrou em qua-
dra, já ergui a faixa, e o téc-
nico José Roberto Guimarães
atento a tudo já percebera que
ali havia representantes da ci-
dade de Araçatuba e cutucou
o assistente técnico e apon-
tou em minha direção. Du-
rante o jogo, recebemos ace-
nos de Joicinha, que pronta-
mente me falou: “ Agora que
vou pra Araçatuba, vocês
estão aqui no Japão!?”, e res-

pondi: “ Calma, a minha mãe
vai estar em Araçatuba, tor-
cendo pelo vôlei futuro!”.

E foi nesse clima gostoso
que se dissipou a tensão de
um jogo de 5 sets, terminan-
do na vitória suada brasileira
sobre a Republica Tcheca.
Mas o que mais chama a
atenção é que as jogadoras
brasileiras sentiram-se em
casa. Hamamatsu é a cida-
de com maior concentração
brasileira. Praticamente o
Brasil dentro do Japão! E a
seleção adora jogar em Ha-
mamatsu, pois a torcida real-
mente comparece e colabo-
ra muito. Aliás a torcida foi
essencial para a vitória do
Brasil nesse jogo, a vibração
e a energia são elementos que
só o Brasil tem. Um privilé-
gio único. Afinal, qual outro
país que pode contar com a
torcida mesmo jogando do
outro lado do mundo?

Foi o que as jogadoras fa-
laram, elas viajaram 24 ho-
ras, atravessaram um ocea-
no e quando chegam aqui de-
param-se com o .... Brasil!!

A final aconteceu em Tó-
quio, no ginásio de yoyogi.
Um lugar maior, compatível
a uma grande final de um
campeonato como este, mas
nem por isso os brasileiros
deixaram de prestigiar. A mi-
nha mãe ( que já disse, é fa-
nática por vôlei), compareceu
á final contra as russas, não
era o dia das brasileiras, mas
a torcida fez o seu papel. Isso
era visível na televisão, o gi-
násio na sua maioria estava
estampada de amarelo. E a
torcida russa era minoria, e
olhem que a Rússia é aqui do
lado hein...

É por essas e outras que
tenho orgulho de ser brasilei-
ra, afinal, não importa se ga-
nharam a final ou não, o que
importa é que todos aqui no
Japão, respeitam muito as jo-
gadoras brasileiras, e tem
mais, além de respeitar ain-
da admiram, e muito!

E isso não é pra qualquer
um não, pois o Japão é um
país muito nacionalista e fe-
chado. Para chegar nesse
ponto é porque as nossas
meninas são campeãs de
qualquer forma! Seja como
for, o Brasil é campeão em
todos os aspectos!

*Erika Tamura Sumida nasceu
em Araçatuba (SP) e há 12 anos
mora no Japão, onde trabalha
com desenvolvimento de cria-
ção
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Akio Ogawa recebe Medalha
Anchieta e Diploma de Gratidão

CIDADES/CAMPINAS

8º Jantar de Cultura Japonesa
reúne mais de mil pessoas

MARCOS ROGÉRIO VOLPATO

Muita emoção e as pesso-
as chegavam sem parar. A
expectativa era grande, mas
tudo correu bem. As atrações
no palco animavam a grande
festa e na platéia, amigos fa-
miliares e convidados sempre
atentos à mensagem dos jo-
vens. O Jantar foi idealizado,
promovido e organizado pelos
jovens do Instituto Cultural
Nipo-Brasileiro de Campinas e
já se encontra em sua oitava
edição. Muitos não acredita-
vam, no início, da capacidade
e vontade de realizar um even-
to, que contou com mais de mil
participantes.

O Seinenkai e o Juniakai do
Instituto Cultural Nipo-Brasi-
leiro de Campinas uniram-se e
mostraram, mais uma vez, se-
riedade e empenho na realiza-
ção do 8º. Jantar de Cultura
Japonesa, realizado no dia 6 de
novembro.

Com o salão lotado, o pú-
blico presenciou uma bela
apresentação artística e sabo-
reou o tradicional “Yakisoba”
e o “anmitsu” preparado pelos
pais dos jovens e voluntários
do Nipo. A decoração, com a
flor “sakura”, coloriu o ambi-
ente e nas mesas, muitas
azaléias. Na entrada, os con-
vidados eram recebidos por
Cecília Shiraishi e William
Katao.

Considerado um dos maio-
res eventos do Nipo de Cam-
pinas, o Jantar  contou com a
presença de diversas persona-
lidades, entre elas Kihatiro Kita
e Jorge Yamashita, presidente
e vice, respectivamente, do
Bunkyo de São Paulo, Jorge
Monma, presidente da Asso-
ciação Cultural Nipo- Brasilei-
ra de Itatiba, Elizabete Tada,
representante do vice-prefei-
to de Campinas,  Demétrio
Vilagra, o vereador Luis Yabi-
ku e o presidente do Okinawa,
Tatsuo Kushi. Também pre-
sentes, o presidente de Pedra
Branca, Katsuo Morita e os

jovens de Indaiatuba, Itatiba,
São Carlos, São Paulo e do
Beisebol da Unicamp.

A nadadora paraolímpica
Fabiana Sugimori, que esteve
com o presidente da Republica,
Luis Inácio Lula da Silva,
quando sagrou-se campeã
mundial, esteve presente, jun-
tamente com a sua família, seu
pai  Naoyuki, a mãe Hilda, o
técnico e irmão Marcelo, além
da irmã  Flávia. Todos, enfim,
foram recebidos por Ken
Okubo, presidente do Juniakai,
Hiromiti Yassunaga, presiden-
te do Nipo de Campinas, pelo
vice Tadayoshi Hanada, pelos
diretores Paulo Tsukada e
Américo Okubo.

No palco, dois telões, um
mostrando os patrocinadores e
o outro, imagens das ativida-
des dos jovens, quando  o gru-
po  visitou o Japão, num inter-
câmbio cultural, recebido pelo
prefeito de Gifu, cidade co-
irmã de Campinas.

Romantismo – Os apresen-
tadores Mauro Miyazaki,
Maya Narita e Ryoji Horita
deram o tom da noite falando
em japonês e português. Na
programação, o grupo de taikô
“Wadaiko Tsubame Nipo Cam-
pinas” e o de dança “Zenshin
Yosakoi Soran Nipo Campi-
nas”, além do odori clássico,
os convidados viram a Banda
Sanshingo, o grupo de shami-
sen de Okinawa,a Banda
Shirabai, o grupo do Kodo-
mokai do Nipo, o grupo “Feel”
e o taikô Ryukyu Koku Matsuri
Daiko”.

A cantora Isadora Kataoka
Volpato interpretou “Ware-
mokou”, Patrícia Hayashi,
“Aiwa Hana Kimiwa Sono
Tane”. Já a cantora Isabela
Kataoka Volpato cantou “Ah
Hito Koishi”, dando um tom
romântico para a noite que foi
regada com muito yakisoba,
que era servido à vontade.

(Célia Kataoka)

Jantar é considerado um dos maiores eventos do Nipo

O lançamento do livro
“História da Imigração de
Lins”, da escritora e acadêmi-
ca Maria Kazue Mori, foi
acontecimento inédito. Ela foi
a vencedora do concurso pro-
movido pela Prefeitura em
2008, em comemoração ao
Centenário da Imigração Japo-
nesa. Centenas de pessoas de
Lins e região lotaram a Abcel
(Associação Beneficente, Cul-
tural e Esportiva de Lins), no
dia 23, e fila para colher autó-
grafo foi longa.

A autora destinou exempla-
res da obra para todas as es-
colas municipais e estaduais e

para a biblioteca da cidade. A
vice-prefeita de Lins, enge-
nheira Keiko Obara Kurimori,
também representando o pre-
feito Casadei, além de vários
secretários e acadêmicos da
Capital estiveram presentes.

O artista plástico Jorge
Mori expôs inúmeras obras.
Outros objetos curiosos ligados
à imigração estavam à dispo-
sição do público.

O livro, capa dura, custa
R$30,00. Dois ou mais exem-
plares sai por R$ 25,00 cada
e pode ser adquirido  pelo te-
lefone (014) 3522-2915 (frete
à parte).

CIDADES/LINS

Maria Kazue Mori lança
História da Imigração em Lins

A autora Maria Mori com a vice-prefeita de Lins, Keiko Obara Kurimori

DIVULGAÇÃO

Numa iniciativa do vere-
ador Ushitaro Kamia
(DEM), a Câmara

Municipal de São Paulo reali-
zou sessão solene no último dia
12 para entrega da Medalha
Anchieta e o Diploma de Gra-
tidão da Cidade de São Paulo
ao professor Akio Ogawa “por
sua trajetória profissional e luta
em prol da comunidade nipo-
brasileira”. Estiveram presen-
tes à cerimônia o cônsul
Kazutada Wakitani; o deputa-
do federal Walter Ihoshi
(DEM-SP); o deputado esta-
dual eleito Hélio Nishimoto
(PSDB); o vice-presidente do
Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social, Jorge Yama-
shita; o presidente do Kenren
(Federação das Associações
de Províncias do Japão no Bra-
sil), Akeo Yogui; o presidente
da Acal (Associação Cultural
e Assistencial da Liberdade),
Hirofumi Ikesaki; o presiden-
te da Uces (União Cultural e
Esportiva Sudoeste) e Fenivar
(Federação das Entidades
Nikkeis do Vale do Ribeira),
Toshiaki Yamamura; o diretor
de Tecnologia do Instituto
Ícaro, Nelson Nakamura e o
professor Ibrahim João Elias,
além de familiares, parentes e
representantes de diversos se-
tores da comunidade nipo-bra-
sileira.

Apesar de a solenidade ter
sido realizada em plena sex-
ta-feira, véspera de feriado, o
Salão Nobre ficou completa-
mente lotado. Após a exibição,
num telão, de imagens que
marcaram a trajetória do ho-
menageado, o vereador Ushi-
taro Kamia abriu a série de
discursos. Disse que “a entre-
ga da Medalha Anchieta e do
Diploma de Gratidão é a mais
alta honraria da cidade de São
Paulo e concedidos a perso-
nalidades que, durante suas
trajetórias, conquistaram res-
peito e admiração dos paulis-
tanos”.

Liderança – O vereador des-
tacou o “espírito de liderança” e
“inegável luta em prol da comu-
nidade nipo-brasileira”. Lem-
brou seu trabalho na

Nikkeyweb, um portal que con-
grega os sites de diversas asso-
ciações, e o Nikkeypedia, enci-
clopédia livre na Internet sobre
assuntos relacionados à cultura
japonesa, além do empenho para
instalar uma base comunitária
móvel da Guarda Civil Metro-
politana no Bairro Oriental, ini-
ciativa que, aliás, acabou dando
certo graças ao apoio do próprio
vereador Kamia.

“É admirável a sua batalha
em preservar as nossas raízes.
Com um jeito diplomático e
criativo, consegue unir as pes-
soas e realizar ações efetivas
em prol do coletivo. Movido

sempre pelo amor e pelo res-
peito por todo o legado deixa-
do pelos imigrantes japone-
ses”, discursou o vereador.

Colega da Faculdade de
Economia e Administração da
Universidade de São Paulo,
Ibrahim João Elias lembrou al-
gumas passagens acadêmicas
enquanto Nelson Nakamura
destacou a parceria no Insti-
tuto Ícaro. O presidente da
Uces e da Fenivar, Toshiaki
Yamamura, elogiou a luta de
Akio Ogawa em prol da cam-
panha de desarmamento, ban-
deira levantada pelo Tooro
Nagashi da Paz.

Representando o cônsul
geral do Japão em São Paulo,
Kazuaki Obe, o cônsul
Kazutada Wakitani pediu des-
culpas por trazer seu discurso
pronto mas prometeu que fa-
laria “do fundo do coração” e
manifestou desejo para que
Akio Ogawa sirva de “ponte
entre o Brasil e o Japão”.

Já o deputado eleito Hélio
Nishimoto admitiu não conhe-
cer muito o homenageado mas
que, “em quase um ano e meio
de convivência (período que
assumiu como suplente na As-
sembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo), com a co-
munidade nipo-brasileira, em
todos os eventos que fui con-
vidado o Akio estava lá”. “Isso
é marcante nele”, afirmou Ni-
shimoto.

Walter Ihoshi agradeceu os
mais de 100 mil votos recebi-
dos e disse que fez questão de
estar presente ao evento. O
deputado ficou surpreso ao to-
mar conhecimento que Akio
Ogawa também era professor,
“pois sempre o tratei informal-
mente, e destacou o apoio da
esposa de Ogawa, Tamiko,
“sempre presente e atuante”.

(Aldo Shiguti)
(Veja mais fotos à pág 2)
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Ushitaro Kamia cumprimenta o homenageado, Akio Ogawa, observado por Helio Nishimoto

NOVO EMBAIXADOR –
Foi realizado no último dia 11,
na Embaixada do Japão, em
Brasília, jantar de recepção ao
novo embaixador do Japão no
Brasil, Akira Miwa. Estiveram
presentes, entre outros, o te-
nente-brigadeiro-do-ar, coman-
dante da Aeronáutica Junichi
Saito, o presidente do Grupo
Parlamentar Brasil-Japão, de-
putado William Woo (PPS-SP)
e o deputado Cássio Tanigu-
chi (PFL-PR).

A professora Luiza Kuwae, o embaixador Akira
Miwa e sua esposa Konomi Miwa, e o presidente
do Grupo parlamentar Brasil Japão, William Woo

DIVULGAÇÃO

William Woo, Cássio Taniguchi, o embaixador Akira
Miwa e o comandante Junichi Saito

Walter Ihoshi, Ushitaro Kamia, Akio Ogawa e Helio Nishimoto

Formado em Economia
pela USP, Akio Ogawa ad-
mitiu ter sentido algo “bas-
tante forte” e que ficou “de-
sarmado”, “mesmo com 68
anos de idade”. “Fiquei sen-
sibilizado com esta homena-
gem. Era para ser um encon-
tro de amigos, mas fugiu do
controle. Tanto que era para
discursar em japonês mas
simplesmente não consegui
porque deu um branco na
hora”, disse Ogawa, que pre-
feriu, então, ler seu discurso.

Paulistano, Akio Ogawa
agradeceu “ao meu amigo e
vereador Ushitaro Kamia,
que teve a iniciativa de fazer
acontecer a homenagem, e
aos vereadores desta Casa
que aprovaram a idéia”.
“Pensando no que iria falar,
percebi que devo agradecer
aos meus pais, entre outras

“O reconhecimento público me dá mais forças para continuar
trabalhando em prol da comunidade”, diz Akio Ogawa

infinitas coisas, pela minha ci-
dadania paulistana, pois graças
a eles nasci nesta cidade fan-
tástica, que adoro. Ao imagi-
nar o quanto ficariam conten-
tes com a homenagem pensei
que seria ótimo se estivessem
presentes aqui, mas fico com
a certeza de que onde estive-
rem estão participando com
alegria”, disse Ogawa, que
agradeceu também a presen-
ça de  sua mãe judia, Maria
Gorski, hoje com 86 anos, “for-
te e lúcida”, e de sua mãe ára-
be, Linda Massuh  Elias, “ e
muitas mães multiraciais que
me ajudaram na vida”. “Esta
multiplicidade de mães mostra
a cara da miscigenação dos
povos que aqui acontece com
a maior naturalidade. Conside-
ro isso uma das maiores rique-
zas dessa cidade, o que me dá
a certeza de que São Paulo re-

presenta a semente da Paz do
Mundo, com a mostra da con-
vivência pacífica e harmonio-
sa dos povos sem guetos”, dis-
se Ogawa, lembrando que
“aqui estudei e me formei, tudo
por conta do Estado, encontrei
muitas boas oportunidades de
trabalhos e empreendimentos
que me permitem hoje usufruir
do direito de dedicar-me inte-
gralmente ao trabalho voluntá-
rio, na área de comunicação
da divulgação da cultura”.

“Tenho a convicção que o
patrimônio mais importante de
um país são as pessoas, assim
se nós que somos brasileiros
com ‘DNA’ japonês pudermos
ajudar a difundir e incorporar
a cultura japonesa à cultura
brasileira em formação, esta-
remos ajudando a educar nós
os brasileiros, que uma vez
educado seremos o melhor

povo miscegenado e multicul-
tural tendo como premissa o
entendimento globalizado e
pacífico”, discursou Ogawa,
que, ao Jornal Nippak, re-
velou: “Me sinto na obriga-
ção de continuar meu traba-
lho”.

“É uma responsabilidade
muito grande porque quando
faço algo nunca fico na ex-
pectativa, mas sempre tem
gente olhando. E a prova a
gente tem hoje aqui. Apesar
de ser uma sexta-feira, vés-
pera de feriado, o auditório
ficou lotado de amigos”, dis-
se.

“O reconhecimento públi-
co que recebi  me dá ainda
mais forças para continuar
trabalhando com mais vonta-
de e dedicação pela comuni-
dade”, finalizou.

(Aldo Shiguti)
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Joint venture pode revolucionar
o setor de reciclagem de lixo

Em parceria com a japo-
nesa Power Systems
Co Ltd, a empresa bra-

sileira Fugiwara Enterprices,
na Freguesia do Ó (zona Nor-
te de São Paulo), vai fazer
uma joint venture “fifty fifty”
para projetos que pretende
materializar no Brasil. Ligado
à área da reciclagem e sepa-
ração do lixo urbano, o projeto
“total” que inclui as áreas da
engenharia, consultoria, cons-
trução de plantas e forneci-
mento de equipamentos, visa
o controle e o tratamento am-
biental de materiais como
pneus, lodo de papel e plásti-
co, entre outros. Esses equi-
pamentos específicos que te-
rão peças importadas do Japão,
Estados Unidos e talvez da Itá-
lia, terão a montagem final no
Brasil onde a indústria mecâ-
nica está avançada.

A implantação da joint
venture no Brasil tem quatro
objetivos de acordo com o ge-
rente de marketing da empre-
sa, Jeter Cimidamore, como a
solução para não utilização de
aterros sanitários; diminuição
dos custos de remoção do
transporte de resíduos; pro-
porcionar aumento de novos
postos de trabalhos em várias
regiões; e reduzir ao máximo
o impacto ambiental. “No
caso dos aterros sanitários já
existe legislação contrária; a
finalidade é diminuir o gasto
com o transporte dos resídu-
os desde onde ele é produzi-
do até o aterro que cobra um
valor por tonelada, um trajeto
que geralmente são muitos qui-
lômetros. Pretendemos dar
emprego para as pessoas por-
que temos que fazer a sele-
ção do lixo nas plantas que va-
mos desenvolver em cada re-
gião que estamos pesquisan-
do. A idéia da Fugiwara
Enterprices é devolver tudo
para a natureza de modo ade-
quado e respeitoso. É algo fi-
losófico, muito forte, talvez
um sonho, mas um ideal”, ex-
plica.

Jeter Cimidamore esclare-
ce que atualmente estão sen-
do realizadas pesquisas e le-
vantamento das áreas aonde
tem a maior produção de re-
síduos e a maior contamina-
ção da natureza. O gerente
disse que não tem idéia do
tempo da introdução do pro-
jeto no Brasil, mas avalia que
é de médio em longo prazo,
principalmente por que vai

mexer com a cultura do povo.
“Vamos ensinar o povo a não
jogar lixo nas ruas, nós vamos
começar por ai”, garante o
presidente da Fugiwara
Enterprices, Okito Fugiwara.

O projeto pode proporcio-
nar outras vantagens como a
melhoria na qualidade de vida
da população e da imagem do
país perante a sociedade, ou
seja, o próprio município, ci-
dade ou país começará a ter
uma mudança de imagem, a
sociedade vai perceber as al-
terações feitas. “Sabemos que
haverá a geração de insumos;
teremos benefícios fiscais e
tributários por conta do incen-
tivo governamental para as
empresas cuidarem do meio
ambiente. Ainda sobre o ater-
ro sanitário as pessoas pen-
sam que se levar o lixo para
longe estará resolvendo os
seus problemas e não precisa
se preocupar mais, só que es-
tará contaminando o lençol
freático local. Estamos expos-
tos a isso, não importa quantos
quilômetros de distância”,
afirma Jeter Cimidamore.

De acordo com Okito
Fugiwara, no Japão mais de
90% de materiais sólidos é in-
cinerado, já o tratamento de
água é realizado de forma di-
ferente. O presidente revela
que o arquipélago já “apanhou”
muito no uso do sistema de in-
cineração, por isso o projeto vai
ensinar a parte positiva, inclu-
sive a negativa para não ser

adotada no Brasil. “O impor-
tante é melhorar o ambiente e
aumentar os empregos. O Ja-
pão já está há quase 40 anos
na base da incineração no
aterro, graças a isso a tecno-
logia avançou de tal maneira
que tem uma qualidade consi-
derável. Materiais para incine-
ração diminuíram considera-
velmente”, assegura.

Metas – No Brasil o presiden-
te defende que a meta princi-
pal é adotar o 3Rs, isto é, re-
duzir o desperdício; reciclar e
reutilizar. O presidente da
Power Systems, Takanobu
Fujioka gostou da proposta da
implantação do projeto no Bra-
sil onde têm parentes no país,
no qual desejava conhecer em
uma oportunidade para come-
çar a trabalhar. Como a área
de reciclagem foi regulamen-
tada o dirigente falou que de-
seja colaborar para o progres-
so do país.

Uma das regiões que está
sendo pesquisada e onde o
projeto pode criar novos pos-
tos de trabalho é o Vale do
Itajaí, em Santa Catarina. Em
várias cidades os criadores de
suínos enfrentam um proble-
ma que está se tornando gra-
ve, ou seja, os cerca de cinco
a dez mil porcos têm uma alta
produção de dejetos, cada um
produz dez litros por dia. A
questão interessou o enge-
nheiro agrônomo Paulo Airton
Moraes da Silva, da Comer-

cial Agrícola Sumaré, da ci-
dade de Rio do Sul (SC). Uma
das propostas é criar um la-
boratório de pesquisa e de-
monstração para tratar os re-
síduos em parceria com o Ins-
tituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Catari-
nense (IFC).

Empresa – Fundada em no-
vembro de 1974 (completa 36
anos de atuação este mês), a
Fugiwara Enterprises faz par-
te de um grupo internacional
de empresas do segmento de
tecnologia de ponta, que for-
nece equipamentos e serviços
para as mais variadas áreas.
Atualmente a companhia atua
com quatro divisões indepen-
dentes: padrões analíticos; ins-
trumentação; operações in-
ternacionais; e informática.

Com matriz instalada em
São Paulo (Brasil), e filiais em
Nova Iorque (EUA), e Tóquio
(Japão), ela dispõe de uma es-
trutura enxuta e versátil para
atender melhor os clientes, uti-
lizando ao máximo a moderna
tecnologia da informática. Tem
como meta a disseminação da
tecnologia de ponta para o
maior número de empresas e
pessoas. Está em constante
pesquisa, diversificando sempre
a área de atuação nos mais di-
versos segmentos, contando
com pessoal técnico qualifica-
do para as atividades as quais
está envolvida.

(Afonso José de Sousa)
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Takanobu Fujioka, Okito Fugiwara, Jeter Cimidamore e Paulo Airton Moraes da Silva

O diretor-superintendente
da Superintendência Nacional
de Previdência Complementar
– Previc, Ricardo Pena, e o
diretor de Análise Técnica,
Carlos de Paula, participaram,
no último dia 12, do lançamen-
to oficial do fundo de pensão
Toyota Previ, ocorrido na fá-
brica da Toyota, em São Ber-
nardo do Campo (SP).

Segundo Ricardo Pena, a
cerimônia foi uma demonstra-
ção clara da confiança e da
credibilidade que o sistema de
previdência complementar al-
cançou nos últimos anos. “Saú-
do a Toyota pela iniciativa e
por apostar no Brasil e na pre-
vidência complementar, acre-
ditando no potencial do nosso
povo e na nossa economia.”,
enfatizou o diretor-superinten-
dente da Previc.

O presidente da Toyota no
Mercosul, Shozo Hasabe, des-
tacou o crescimento econômi-
co e social que o país obteve
nos últimos anos e disse acre-
ditar que essa continuará sen-

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendente da Previc, Ricardo Pena participa de
lançamento do fundo de pensão Toyota Previ

do a tendência brasileira para
os próximos anos. “Estamos
ampliando nossas atividades
no Brasil e entrando em uma
nova fase para a Toyota, no
país. Com a criação da nossa
entidade fechada de previdên-
cia complementar, estamos
avançando rumo a um futuro
mais seguro para todos os nos-
sos colaboradores”, afirmou.

Luiz Carlos Andrade Junior,
vice-presidente sênior comer-
cial no Mercosul, da Toyota,
lembrou que a adesão ao pla-
no de benefícios é voluntária e
ressaltou a importância da par-
ticipação dos colaboradores
nas palestras que estão sendo
promovidas, bem como da lei-
tura do manual explicativo pre-
parado para esclarecer dúvi-
das sobre o funcionamento do
plano. “Assim estarão aptos a
realizar uma escolha conscien-
te”, explicou.

Patrocinadoras - .A criação
da Toyota Previ foi autorizada
pela Previc em agosto deste

ano. A entidade terá duas pa-
trocinadoras, a Toyota e o Ban-
co Toyota. Segundo o presi-
dente do Banco Toyota, Luiz
Montenegro, a criação do fun-
do de pensão representa um
marco entre as diversas con-
quistas do banco, pois coloca
a companhia no rol das empre-
sas de vanguarda, em relação
aos benefícios reais e reconhe-
cimento dos colaboradores.
“Dentre todos os benefícios, a
Toyota Previ é uma potente
ferramenta de investimento de
longo prazo, cujo principal ob-
jetivo é o de elevar exponen-
cialmente a qualidade de vida
dos colaboradores e suas fa-
mílias”, enfatizou.

Montenegro deixou claro
que a previdência complemen-
tar é um importante fator de
atração e retenção de talentos
profissionais. “Essa iniciativa
chega em um momento desa-
fiador e oportuno, pois com o
crescimento já anunciado em
nossas operações, precisamos
atrair novos talentos, atual-

mente tão disputados no mer-
cado.”

Estavam presentes na ce-
rimônia o prefeito de São Ber-
nardo do Campo, Luiz Mari-
nho, ex-ministro da Previdên-
cia Social, o secretário de Po-
líticas de Previdência Comple-
mentar do Ministério da Pre-
vidência Social, Murilo Barella
e o ministro da Cultura, Juca
Ferreira.
(Fonte: site do Ministério
da Previdência Social)
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Soroban, você conhece?
REPRODUÇÃO

(JORGE NAGAO)

Soroban, você conhece?
Não, não é isso, ô mente po-
luída! Números cruzados?
Não, isso é sudoku. Poderia
ser, mas não é a Uniban de
Sorocaba. Soroban é o mes-
mo que ábaco. Não sabe o
que é um ábaco? Ah, bom!

O milenar ábaco foi inven-
tado na Babilônia ou na
Mesopotâmia, desenvolvido
na China, não se sabe se na
dinastia Han ou na Yuan, e
aperfeiçoada in Japan onde
virou soroban.  Em Taiwan, é
suan pan, na Coréia é tchu
pan, no Vietnam é ban tuan e
no Brasil, é soroban, em
Sorocaban ou em Tupã. Pra
loira, é dãn. Ahn, se o regime
Taleban tivesse adotado o so-
roban, certamente a sua gen-
te seria mais cidadã e mais
pacatas seriam suas manhãs.

Shuzan é a arte de calcu-
lar com soroban. Com ele,
você soma disciplina, diminui
a sua insegurança, multiplica
a sua concentração e divide
essas conquistas com seus
colegas e familiares. É visí-
vel o desenvolvimento emo-
cional e intelectual do prati-
cante de soroban. Vale lem-
brar, o trabalho pioneiro do
professor Fukutaro Kato, fun-
dador da Associação Cultu-
ral de Shuzan do Brasil, na
Liberdade, e autor do livro
“Soroban pelo método moder-
no”. Outro pioneiro foi o pro-
fessor Joaquim Lima de
Moraes que adaptou o
soroban, que virou sorobã,
para os deficientes visuais
beneficiando milhares de pes-
soas em todo o mundo.

A tecnologia nos transfor-
mou em meros apertadores
de botões, digitadores de se-
nhas e manuseadores de
mouses, enquanto raciocinar,
hoje em dia, nem pensar.
Quantos apuros passamos
nas primeiras séries escola-
res com as divisões e multi-
plicações. O caminho não era
tão suave como na gramáti-
ca. Que tortura era dividir
uma milhar por uma dezena
qualquer e depois ainda fa-
zer a prova real.  Hoje quan-
do enfrentamos o Leão do
IR, recorremos à calculado-
ra e adeus sofrimento para
calcular. Não para pagar. Se
a calculadora resolve tudo,
por que não poupamos as cri-
anças dessas torturas numé-
ricas? Porque é preciso pen-
sar, entender as etapas de um
cálculo e não apenas saber o
resultado final.

Neste mundo em que pre-
domina a tecnologia, estudar
um aparelho rudimentar de
cálculo parece maluquice.
Mas um bambambam faz, no
soroban, contas que você
nem calcula como potencia-
ção e raiz quadrada. In Japan,

o soroban faz parte do currí-
culo escolar a partir das pri-
meiras séries. Por que eles,
que têm as calculadoras mais
rápidas of the world, trans-
mitem às novas gerações o
ensino desse instrumento tão
antigo quanto exótico?  Por-
que o soroban que, para um
leigo daria um ótimo instru-
mento de percussão ou um
carrinho-centopeia para as
crianças, é tão mágico e mis-
terioso que jamais se tornará
obsoleto. Absoluto, forever;
obsoleto, never.

A primeira fase do soro-
ban vai do 15º grau até o 1º. A
segunda fase é chamada de
“DAN”, ou mestre. O Dan
vai até o 10º grau, na verda-
de, o aluno pode continuar se
“danando” depois do décimo
grau, pois o estudo do soro-
ban não tem Dan end. Uma
sorobanista dan, loira ou não,
é capaz de fazer cálculos sem
o soroban. Ela simplesmente
imagina a bolinha/pedrinha
subindo ou descendo, com um
soroban imaginário, e soma,
subtrai, divide ou multiplica
com mais agilidade do que al-
guém usando uma calculado-
ra. Essa capacidade mental se
chama anzan. Só soroban te
dá anzan.

Fomos ao Ceasa e conver-
samos com o Sr. Poka Konta,
especializado em “abobri-
nhas”. Para ele, o soroban
lembra uma espiga de milho
por causa das fileiras de boli-
nhas, mas enquanto o instru-
mento tem a fileira de unida-
de, dezena, centena, milhar e
muito mais, a espiga tem ape-
nas a de milhos ou milhões
conforme o tamanho do grão.

Para ele, o soroban humi-
lha até o milho.

No final de outubro reali-
zou-se na capital paulista o
52º campeonato de soroban.
Quem sempre prestigia o
evento é uma das maiores
autoridades em Matemática,
o Dr. Luis Ábaco, digo, Luis
Barco, cujas aulas são um
show. O sonho do campeão
e professor de soroban
Rubens Koreeda é fazer um
grande campeonato no
Maracanã. Vamos ajudá-lo?
Então, dê um soroban ao seu
filho. Soroban é como sutian,
o primeiro ele nunca esque-
ce. Soroban é recomendado
também para adultos e ido-
sos. Então, para manter a
mente sã, que tal atender a
este manjado slogan: vem pro
soroban você também. Vem!

Para saber mais, visite
www.sorobanbrasil.com.br
e curta este vídeo:
http://www.youtube.com/
watch?v=Px_hvzYS3_Y

*Jorge Nagao é jornalista e colu-
nista do site Primeiro Programa
(www.primeiroprograma.com.br)
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CULTURA

Jo Takahashi inicia novo projeto
após 25 anos na Fundação Japão

Apontado como refe-
rência em administra-
ção cultural com foco

no intercâmbio Brasil-Japão o
diretor de arte e cultura da
Fundação Japão, Jo Takahashi,
inicia nova atividade após 25
anos de atuação no instituto
cultural. Desde agosto passa-
do ele passou a ser Consultor
Especial em Arte e Cultura na
Fundação Japão, o que lhe
dará uma liberdade de ação
para desenvolver seus proje-
tos pessoais e de outros pro-
ponentes, aplicando um con-
ceito inovador na formatação
dos projetos: criar cultura atra-
vés de um ato de design.

Sobre a novidade Jo Taka-
hashi destaca que “Após 25
anos de dedicação à Fundação
Japão em São Paulo me sinto
bastante preparado para ousar
um novo desafio. Neste novo
objetivo, todos os amigos e re-
lacionamentos institucionais
que compõem um verdadeiro
e especial patrimônio, estão
convidados a compartilhar
uma nova emoção, alguns até
de maneira mais intensa e pre-
sente do que até agora”, res-
salta.

“Acabo de realizar um ve-
lho sonho que é ter uma pro-
dutora cultural. A Dô Cultural
Design (www.docultural.
com.br) se propõe a fazer do
projeto cultural um ato de
design. Dô é caminho, em ja-
ponês. A meu ver, um proces-
so, onde artistas, administrado-
res culturais, instituições e
empresas patrocinadoras in-
vestem energias para criar um
produto cultural, que em seu
resultado, faz uma sociedade
melhor. A busca de uma ma-
neira mais artesanal e mais
design de se fazer esse proje-
to cultural me motivou iniciar

esta empreitada”.
Entusiasmado Jo Takaha-

shi assumiu também em agos-
to a diretoria de cultura do Ins-
tituto Brasil-Japão de Integra-
ção Cultural e Social, a OSCIP
que viabilizou as comemora-
ções oficiais do Centenário da
Imigração Japonesa em 2008.
“Pela magnitude do aconteci-
mento, que esteve presente na
mídia em centenas de repor-
tagens, sentimos a necessida-
de de compartilharmos esta
experiência administrativa e
curatorial para viabilizar pro-
jetos culturais com sustentabi-
lidade. A meta é consolidar a
difusão da cultura japonesa em
suas expressões mais autênti-
cas, mas também, e esta é a
grande novidade, levar a cul-
tura brasileira ao Japão. Este
sim será o grande desafio a
que gostaria de me propor”,
anuncia.

Por fim, o diretor ingressou
ainda na área editorial, levan-
do as informações colhidas
nestas décadas e mais as pers-
pectivas de tudo o que está por

vir para as páginas impressas
e eletrônicas. “Acredito que é
a maneira mais democrática de
compartilharmos idéias, per-
cepções e informações”, co-
menta. O parceiro nesta em-
preitada é a Editora JBC, que
gentilmente acolheu meus
anseios. E no âmbito particu-
lar inaugura um blog de infor-
mações na conexão Brasil-Ja-
pão, com recomendações para
introduzir um pouco de Japan
Style em sua vida. Jojoscope
Conexão Brasil-Japão –
www.jojoscope.com.br – en-
trou no ar no dia 10 de Outu-
bro e pretende ser uma plata-
forma intensa de divulgação da
arte e da cultura do Japão no
Brasil, e também levar o Bra-
sil ao Japão, através de um blog
bilíngüe, que é um formato raro
na web.

Perfil – Jo Takahashi atua na
Fundação Japão, órgão vincu-
lado ao Ministério das Relações
Exteriores do Japão há 25 anos,
consolidando uma experiência
que resultou em mais de 1500

projetos nas áreas das artes vi-
suais, artes cênicas, cinema e
televisão, além de projetos de
publicações de livros, revistas,
com uma atuação que serviu de
referência para trazer o melhor
da cultura japonesa para o Bra-
sil. Seu maior trabalho foi sem
dúvida, ser o curador da Sema-
na de Cultura Japonesa no Cen-
tenário da Imigração Japonesa,
em 2008, ocasião em que colo-
cou em prática, toda a síntese
de seu trabalho junto à Funda-
ção Japão, para um público re-
gistrado de 120 mil pessoas,
com mais de 400 atividades reu-
nindo 3000 artistas em dez dias.
Este trabalho gerou uma mídia
espontânea de 900 inserções
em TV e mais de 3000 introdu-
ções na imprensa escrita em
todo o Brasil. Apenas na Rede
Globo foram 280 minutos de
reportagens nos noticiários do
horário nobre. Um know-how
que migra agora para um novo
formato, onde a parceria públi-
co-privada se consolidado em
projetos, processos e produtos.
Ou seja 3P ao quadrado.

Jo Takahashi: “Me sinto bastante preparado para ousar um novo desafio”

DIVULGAÇÃO

A associação budista Soka
Gakkai celebrou seu 80º ani-
versário com um encontro co-
memorativo em Tóquio, Japão,
em 3 de novembro, que reuniu
cerca de 5 mil pessoas, inclu-
indo 250 membros da Soka
Gakkai International (SGI),
representando  65 países e ter-
ritórios.

No encontro, orquestra,
coral e outras performances
musicais foram intercaladas
com um discurso do presiden-
te da Soka Gakkai, Minoru
Harada, e apresentações de
representantes jovens descre-
vendo sua visão de que como
a organização budista se de-
senvolverá nos próximos anos.

O presidente da SGI, Dai-
saku Ikeda, enviou uma men-
sagem que encorajou os jovens
membros a continuarem o es-
forço pela contribuição para
paz mundial. “A solidariedade
amigável e harmoniosa que
vocês demonstram”, ele afir-
mou, “é o retrato da paz futu-
ra tal como a humanidade há
muito tempo sonhou”.

O movimento SGI data
suas raízes em 18 de novem-
bro de 1930, dia em que
Tsunesaburo Makiguchi (1871-
1944) e Josei Toda (1900-58)

publicaram a teoria “Soka” de
Makiguchi, ou educação para
a criação de valores. Ambos
eram praticantes do budismo
Nichiren e, ao longo dos anos
1930, a organização desenvol-
veu uma incrível orientação
religiosa.

Depois de terem sido pre-
sos como “criminosos do pen-
samento”, pela oposição ao
governo militarista, Makiguchi
morreu na prisão, em 1944, en-
quanto Toda foi libertado pou-
co antes do fim da guerra.
Toda reconstruiu a Soka
Gakkai como uma organização
budista laica com uma mensa-
gem de auto-empoderamento,
e o movimento cresceu rapi-
damente.

Daisaku Ikeda, o sucessor
de Toda, contava 32 anos
quando se tornou presidente da
Soka Gakkai, em 1960. Sob
sua liderança, o movimento ini-
ciou uma era de inovação e
expansão e, em 1975, a  Soka
Gakkai International (SGI) foi
fundada. Hoje ela é uma rede
de budistas socialmente enga-
jados e comprometidos com a
promoção da paz, cultura e
educação, com 90 organiza-
ções constituintes e 12 milhões
de membros em 192 países e

territórios.
Os membros da SGI prati-

cam o budismo ensinado pelo
monge japonês do século 13,
Nichiren (1222-82), que esta-
va convencido que o Lotus
Sutra de Shakyamuni  contém
a mensagem central do budis-
mo - de que todas as pessoas
podem alcançar a iluminação.
Isto é expresso no âmbito da
SGI como “revolução humana”
- a crença que uma profunda
transformação dentro de um
único indivíduo pode exercer
uma influência positiva sobre
toda uma sociedade.

ONG – A SGI é também ativa
como uma ONG com laços
formais com as Nações Uni-
das, promovendo atividades
para a paz e o desarmamento,
educação em direitos humanos
e sustentabilidade. Tem cria-
do também exposições itine-
rantes e promoveu campanhas
para destacar a educação para
desenvolvimento sustentável e
angariar  apoio público para a
abolição nuclear.

Ikeda é amplamente reco-
nhecido como um filósofo bu-
dista, autor e pacificador. Cin-
qüenta de seus diálogos, tais
como o com Mikhail Gorba-

CELEBRAÇÃO

Associação Soka Gakkai celebra 80º aniversário
chev e Linus Pauling, foram
publicados até a presente data.
Ele devotou a si mesmo para
a construção de pontes de en-
tendimento entre pessoas de
diferentes culturas e fé, e tra-
balhou com afinco para res-
taurar a confiança entre o Ja-
pão e países asiáticos que so-
freram com o militarismo ja-
ponês durante a Segunda Guer-
ra.

Como resultado de seus
esforços para promover a paz
e a educação humanística,
Ikeda tem sido amplamente
reconhecido por instituições
acadêmicas em todo o mundo.
Ele é o receptor de cerca de
300 títulos honorários e profes-
sorados de universidades em
mais de 50 países, da Univer-
sidade Estadual de Moscou a
Universidade de Hong Kong e
a Universidade de Glasgow, na
Escócia, Reino Unido.

Canto do

Bacuri

FRANCISCO HANDA

Com um lenço torcido e
umedecido amarrado na ca-
beça, o velho escultor passa-
va a tarde toda burilando pe-
daços de tronco, que logo
ganhavam formas: demônios,
budas, monges, devas e
guardiães com aspecto feroz.
Ocupava uma saleta aos fun-
dos, ao lado da garagem.
Nunca tinha aprendido a es-
culpir. Iniciou sozinho após
adquirir uma goiva de um
amigo que trouxe de Santa
Catarina. “Comecei a escul-
pir primeiro o nariz do demô-
nio”, confidenciou ao seu úni-
co aluno.

Quando soube que havia
um escultor nas proximida-
des, logo pediu uma apresen-
tação. Acompanhou-o um
amigo, que conhecia aquele
de longa data. Eram compa-
nheiros do mesmo clube de
composição de haiku. Num
primeiro encontro, que não se
realizou. Na outra vez, pon-
tualmente estava esperando
no lugar marcado. Depois di-
rigiram-se até a casa do es-
cultor.

- O senhor é um escultor?
- perguntou, de chofre, ansi-
oso que estava em iniciar-se
no ofício.

Riu ao revelar um sorriso
já gasto, uma barba por fa-
zer, cabelos brancos e pernas
que se apoiavam numa ben-
gala. Tinha idade avançada,
mas havia nele algo de jovial,
uma alegria estampada. Nun-
ca imaginou que alguém o
procurasse para aprender es-
cultura. Contou que sempre
gostara daquela arte, que
aprendeu em idade avança-
da de maneira informal, sem
que ninguém lhe ensinasse os
rudimentos da arte. Ao mes-
mo tempo, constrangido e
feliz, pois poderiam praticar
juntos.

- Não posso ensinar al-
guém a esculpir, mas pode-
mos fazer juntos – disse ele.

Um pedaço de tronco
foi-lhe entregue, também
um formão e um martelo de
madeira. Os olhos do demô-
nio eram arregalados, que em
instantes ganharam forma.
Em pouco mais de três ho-
ras, o demônio estava quase
pronto. Relaxou e arriscou
um olhar para as duas pra-
teleiras, colocadas nas pare-
des do estabelecimento.
Havia uma infinidade de es-
culturas, de acabamento rús-
tico. Ele tinha uma predile-
ção pela face de Hannya, o
demônio que aparece numa

Escultor de demônios
cena do teatro Noh intitula-
da Aoi no ue.

Outras peças foram devi-
damente confeccionadas
mas Hannya tinha um atra-
tivo a mais. Algumas se tor-
navam apavorantes, outras
nem tanto. Sua boca escan-
carada, com dentes perfeitos
e dourados, a face sinistra
que não era tão estranha as-
sim. Havia um certo exage-
ro naquela expressão. Não
era tanto uma questão de
medo no outro, antes uma
recusa na aceitação de nos-
sa própria natureza.

- Quantas faces de
Hannya o senhor já esculpiu
– perguntou, como que aque-
la pergunta pudesse desven-
dar alguma resposta
esclarecedora.

Mostrou uma expressão
enigmática:

- Não tenho a mínima
idéia, estas foram as que es-
culpi – apontou em direção à
prateleira. Muitas. Perdeu a
conta de quantas eram. De
todos os tamanhos, alguns
chapados outros em perspec-
tiva. Cada uma tinha uma ex-
pressão própria, como fos-
sem diferentes, imitando, no
entanto, a mesma carranca
que, se não eram medonhos
seriam divertidos, como pa-
lhaços. Na própria sala de sua
casa, entre os inúmeros mo-
delados com golpes não mui-
tos certeiros, num dos can-
tos havia uma cara enorme
de Hannya, capaz de assus-
tar os menos avisados.

- Diga-me mestre, o se-
nhor gosta desta cara de
Hannya não é mesmo? O
que o inspira a esculpí-lo tanto
assim?

Por pouco não engasgou.
Ficou pensativo por breves
instantes, o suficiente para
nocauteá-lo. Coçou a barba
irregularmente feita, torceu o
nariz numa careta que dissi-
mulava sinal de surpresa. Sua
respiração se alterou. E foi
taxativo ao soltar:

- Nunca pensei nisso.
Agora que você disse, isso se
tornou um problema. Somen-
te a esculpia por causa de sua
expressão, que é bom para o
exercício da percepção ma-
nual.

Quando deixou aquela
casa, todas as máscaras de
Hannya estavam presentes
em sua mente. Numa das
mãos a sua própria obra, a pri-
meira delas, que acabaria re-
velando um universo total-
mente diferente: o fantástico.

chicohanda@yahoo.com.br
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Iscas Artificiais em pesque-pagues:
quais utilizar?

Neste início de primave-
ra - com o calor forte
e os peixes mais ativos

– é a hora de testar e ter algu-
mas iscas artificiais na sua
caixa. E, claro, improvisação
e variação de iscas podem fa-
zer a diferença no final.

Além da imitação de ração
que tratamos na edição passa-
da, podemos considerar a uti-
lização de imitações de peixes
e insetos da natureza.

A pergunta inevitável é, se
os peixes destes locais são ali-
mentados desde pequenos com
ração, por que irão atacar es-
tas iscas? A resposta mais pro-
vável é instinto, isto é, mesmo
acostumados com alimentação
natural, traz marcado no seu
DNA a alimentação da espé-
cie. Predadores como doura-
dos, tucunarés, tilápias, lam-
baris, traíras, pintados e etc
tem essa característica de ata-
car para alimentação ou defe-
sa de território.

Assim vale testar iscas de
todos os tipos desde que em
tamanho compatíveis com as
espécies pretendidas.

Iscas
1) Imitações de pequenos ver-

mes e minhocas, similares
as utilizadas nas pescarias
de bases em represas, mas
em tamanho menor.

2) Jigs com penas e outros
imitando peixes também fa-
zem sucesso, seja trabalha-
do no fundo ou a meia água
(esta diferença de trabalho
você consegue com reco-
lhimento lento ou rápido).

3) Camarões artificiais são uti-
lizadas, quando o peixe está
mais desconfiado - localiza-
do mais no fundo dos lagos
- ou então em locais que te-
nham estruturas(galhos
submersos, tocos ou pe-
dras) parecidas com as en-
contradas na natureza.

4) Besouros ou iscas imitando
seus sons e vibrações fa-
zem sucesso para tilápias na
natureza e também aqui
tem bom aproveitamento.

5) Pequenos plugs e outras
imitações de peixes seja em
trabalho de superfície ou
meia água também dão
bons resultados.

Bóia de arremesso – Como
algumas das iscas tem peso
reduzido, há a necessidade de
utilizar destas bóias para arre-
messar a isca.

Molinete – A indicação des-
te equipamento é justamente
pela facilidade em arremessar
iscas pequenas ou com peso
reduzido.

Como citado acima, todos os
peixes que tem como caracte-
rística a predação ou defesa de
território, encaixam-se nesta lis-
ta: dourados, matrinxãs, redon-

cas utilizam de garatéias, utili-
zar de um alicate de bico lon-
go é a segurança para soltar o
peixe.

Procure sempre se infor-
mar das regras locais para não
ter ou causar aborrecimentos.

Equipamento recomendado
– Vara de ação média rápida

de 8 a 12lb com comprimen-

dos, carpas, basses, tucunarés,
traíras, tilápias, piraputangas,
lambaris, trutas, bagres,
catfishes, pintados, cacharas

Técnica – Observar se o lo-
cal tem pontos como encontra-
mos em rios ou lagos naturais,
caso positivo identificar possí-
veis alvos e iniciar daí as ten-
tativas. Lembrando que preda-
dores além da proteção das es-

truturas, costumam ficar nas
margens a espreita das suas
presas.

Lagos sem essas caracte-
rísticas, melhor procurar as en-
tradas de água – com melhor
oxigenação e movimentação –
ou então as saídas, onde pelo
deslocamento da ração utiliza-
da como ceva, também con-
centrará maior número de pei-
xes.

Procurar variar iscas de
acordo com a espécie de maior
número no lago e, a profundi-
dade de ação destas, aumenta
suas chances de ataques. A
eficácia na fisgada aumenta,
quanto mais rápido for a res-
posta, portanto a vara de ação
rápida é a ideal para esta situ-
ação.

Equipamento leve propicia
conforto para os inúmeros lan-
çamentos e recolhimentos que
irá fazer.

Como a maioria destas is-

ARQUIVO PESSOAL

Besouros ou iscas imitando seus sons e vibrações fazem sucesso para tilápias na natureza

to da sua preferência
– Molinete pequeno com ca-

pacidade de 100m de linha
0,25mm

– bóia de arremesso
– girador pequeno
– alicate boga grip (quando

for o caso)
– alicate de bico longo

(Mauro Yoshiaki Novalo)

Camarões artificiais são utilizados para fisgar peixes desconfiados

Jigs também fazem sucesso seja no fundo ou a meia água

Boias de arremesso são necessárias para iscas com peso reduzido

Vale iscas de todos os tipos, desde que em tamanhos compatíveis
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DIREITO TRIBUTÁRIO

Kiyoshi Harada faz palestra e toma
posse na Academia Brasileira

A Embrapa – Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecu-
ária-Suínos e Aves, de Concór-
dia (SC) –  em parceria com a
Associação Paulista de Suino-
cultores, Centro Cultural de
Hiroshima do Brasil, Associa-
ção Cultural e Assistencial da
Liberdade (Acal), Jica (Agên-
cia Internacional de Coopera-
ção do Japão), Indústria Agrí-
cola Tozan, Sansuy S.A e Au-
rora Alimentos, estará promo-
vendo no próximo dia 26, a par-
tir das 19 horas, no auditório do
Centro Cultural de Hiroshima
do Brasil (Rua Tamandaré 800,
Liberdade), a palestra “ A Em-
brapa e suas ações de pesqui-
sa em suínos e aves e, merca-
do brasileiro e mundial”.

O evento será dividido em
quatro partes. Na primeira, às
19h, será abordado o projeto
“Biodigestor – Sansuy” no de-
senvolvimento sustentável na
suinocultura e meio ambiente,
com Marcelo Mostafá geren-
te da Sansuy; às 19h30 Ronal-
do Agg, gerente comercial da
Aurora Alimentos, falará sobre
o  “Mercado Brasileiro e Mun-
dial de Aves”; às 20h será a
vez de Waldomiro Ferreira,
presidente da APS – Associa-
ção Paulista de Suinocultores,
que informará sobre o  “Mer-
cado Brasileiro e Mundial de

Suínos”, e por fim, às 20h30,
será a vez do Dr. Dirceu João
Duarte Talamini, chefe geral
da Embrapa – Suínos e Aves
com PHD pela Universidade
de Oxford na Inglaterra, fe-
char a programação com “A
Embrapa e suas ações de pes-
quisa em Suínos e Aves”.

Objetivos – O objetivo da
Embrapa é oferecer atualiza-
ções, vivência de experiência
e novos conhecimentos sobre
o mercado Nacional e Inter-
nacional com a finalidade de
viabilizar a sustentabilidade da
suinocultura e avicultura em
benefício à sociedade.

A expansão tanto da
suinocultura quanto da avicul-
tura se deve à agroindústria e o
apoio do governo que em 1978
devido ao crescimento destas
culturas criou a Embrapa, enti-
dade esta para o auxilio técni-
co em pesquisas, analises, sis-
tema de produção, controle de
doenças, aperfeiçoamento de
rações, visando manter o con-
trole de qualidade.

O encerramento acontece
às 21h, com a degustação de
Tonkatsu. As inscrições são li-
mitadas e gratuitas, mas devem
ser realizadas antecipadamen-
te no Tel.(11) 3207-5476 ou e-
mail schken@hydra.com.br.

AGRICULTURA

Embrapa promove palestra no
próximo dia 26 em São Paulo

Durante o 21º Simpósio
Nacional de Estudos
Tributários realizado

na cidade de Porto Alegre, nos
dias 10 a 12 de novembro, no
auditório do Tribunal de Con-
tas do Estado, o jurista Kiyo-
shi Harada, um dos palestran-
tes do evento, tomou posse na
Academia Brasileira de Direi-
to Tributário passando a ocu-
par a cadeira n° 7, cujo patrono
é o professor. Bernardo Ribeiro
de Moraes. O maior e mais
tradicional evento conduzido
pela Academia Brasileira de
Direito Tributário contou com
a participação de todos os ór-
gãos públicos sediados em
Porto Alegre (Assembléia Le-
gislativa, Tribunal de Justiça do
Estado, Tribunal Regional Fe-
deral da 4ª Região, Tribunal de
Contas do Estado, Procurado-
ria do Estado, Procuradoria
Municipal, Câmara Municipal,
OAB/RS) e com apoio institu-
cional de uma centena de ou-
tras instituições públicas e pri-
vadas, inclusive, da mídia.

Foram palestrantes os mi-
nistros do STF e do STJ, pro-
fessores, procuradores, juristas
e advogados renomados abor-
dando aspectos atuais e rele-
vantes do Direito Tributário. A
Academia Brasileira de Direi-
to Tributário foi fundada em
1987 contando com 40 acadê-
micos nacionais e 10 acadêmi-
cos estrangeiros vitalícios.

Na noite do dia 11 de no-
vembro, durante o concorrido
jantar de homenagem no
Country Club, oferecido por
diversas instituições públicas

lideradas pelo presidente da
Assembléia Legislativa do Es-
tado do Rio Grande do Sul,
deputado Giovani Cherini to-
maram posse os acadêmicos
brasileiros Antonio Carlos Flo-
rêncio de Abreu e Silva, James
Marins, Kiyoshi Harada, José
Eduardo Soares de Melo e
Marcelo Campos. Na condi-
ção de acadêmico estrangeiro
foi empossado o jurista mexi-
cano Manuel Tron, o primeiro
latino-americano a presidir a
IFA, Internacional Fiscal
Association, que congrega
representantes de mais de

uma centena de países.

Carreira – O jurista Kiyoshi
Harada é da turma de 1967 da
velha academia do Largo de
São Francisco tendo se espe-
cializado em Direito Tributário
e em Ciência das Finanças em
1968/1971. Foi procurador de
carreira do Município de São
Paulo, onde, após ter sido Di-
retor do Departamento de
Desapropriações por duas ve-
zes foi alçado ao cargo de Pro-
curador Chefe da Consultoria
Jurídica do Município, cargo
em que se aposentou em 1994.

Com 22 obras publicadas pe-
las diferentes Editoras de des-
taque de São Paulo e de Curi-
tiba foi empossado, no dia 11-
8-2010, como Acadêmico Per-
pétuo da Academia Paulista de
Letras Jurídicas ocupando a
cadeira de n° 20, cujo patrono
é o professor Ruy Barbosa
Nogueira, tornando-se o pri-
meiro nikkei a pertencer à alu-
dida Academia. Agora con-
quista o 2° titulo acadêmico,
tornando-se Acadêmico da
Academia Brasileira de Direi-
to Tributário que tem atuação
no âmbito nacional.

O jurista Kiyoshi Harada é da turma de 1967 da velha academia do Largo de São Francisco

ARQUIVO PESSOAL

DIVULGAÇÃO

Pesquisa em aves será tema de palestra no Centro Hiroshima
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Grupo Okinalar de Ferragens
comemora 20 anos de fundação

Eles começaram com lo0
jas de materiais de
construção distintas

umas das outras, mas com uma
forte característica em comum:
a origem e a descendência oki-
nawana. Dessa particularida-
de, estes pequenos empreen-
dedores, então, construíram
juntos, tijolo por tijolo, sob uma
base feita de confiança e com
vigas fortes como aço, uma
edificação de sucesso e união
chamada de Grupo Okinalar
de Ferragens. Vencendo as
adversidades, celebram com
tamanha alegria 20 anos de
fundação. “Para nós é um or-
gulho muito grande manter
essa associação junta há tanto
tempo”, exclama o presidente
Grupo, Walter Yogui. “Come-
çamos informalmente, ajudan-
do um ao outro, e, naturalmen-
te, crescemos sem imaginar
que chegaríamos até aqui”,
completa.

Composto isseis e descen-
dentes da província de Okina-
wa, essa família começou a
atuar em 1990 com o simples
objetivo de unir empresários do
setor para trocar experiências.
Por terem as mesmas neces-
sidades, perceberam que se
todos se juntassem, seria mui-
to mais fácil conseguir melho-
res negociações junto aos for-
necedores a fim de oferecer
aos clientes preços mais bai-
xos e enfrentar a concorrên-
cia. Com essa tese comprova-
da na prática, os empreendi-
mentos tornaram-se cada vez
mais vigorosos e o individual
cada vez mais coletivo.

Transformaram os simples
encontros em profissionalismo.
Padronizaram o layout e o
nome comercial, “Center
Okinalar”, fortalecendo a mar-
ca e fidelizando os clientes,
inauguraram um Centro de
Distribuição, onde comandam
grande parte das operações
logísticas e abriram lojas em
sociedade dentro da rede.
Hoje, traduzindo em números,
somam 150 associados e 106
lojas espalhadas por todo o
estado de São Paulo, empre-
gando mais de 700 pessoas.
Trabalham com afinco, guiados
não só pelo mesmo negócio,
mas, principalmente, pelo es-
pírito de colaboração mútua e
o trabalho em conjunto, trazi-
do pelos imigrantes e tão bem

preservado entre as gerações
no Brasil, que é um símbolo
marcante da comunidade oki-
nawana.

Aliás, foi com essa filoso-
fia que o Grupo se expandiu
da década de 1990, com o re-
torno de dekasseguis, após tra-
balharem anos e juntarem um
grande capital no Japão. Os
empreendedores mais experi-
entes orientavam as pessoas,
oferecendo todo o apoio ne-
cessário para que montassem
seus próprios empreendimen-
tos. Mais da metade dos inte-
grantes é ex-trabalhador de
fábricas da terra do sol nas-
cente e vencedores no país.
No entanto, para entrar, no
Okinalar é necessário que três
pessoas, que já pertençam ao
Grupo, deem o aval e sejam os
avalistas dos novos lojistas.

A festa – Seguindo as tradi-

ções japonesas, o Grupo com-
pleta, agora, a sua maiorida-
de civil, com seu vigésimo ani-
versário. Uma data de gran-
de importância, que represen-
ta a passagem para a vida
adulta, e celebrada impreteri-
velmente com uma grande
festa no Japão. E para esse
conjunto de empresários não
poderia ser diferente. Propri-
etários, funcionários, familia-
res e amigos se reuniram em
um jantar, realizado no Golden
House, para uma grande con-
fraternização, com direito a
uma homenagem do vereador
Ushitaro Kamia.

“Conheço o Grupo
Okinalar desde o início. São
homens e mulheres
batalhadoras, que preserva-
ram no dia a dia o espírito
utinanchu e fizeram do mes-
mo a receita do sucesso.
Hoje, são um exemplo de

união e da expressão desse
jeito okinawano de ser, não só
nos negócios, mas também,
com o trabalho que fazem,
contribuindo com a comunida-
de e preservando a cultura
que tanto nos orgulha”, res-
saltou o vereador Kamia, con-
cedendo uma placa comemo-
rativa, em nome da Câmara
Municipal de São Paulo, como
um singelo reconhecimento.

Para completar, ecoaram
pelo salão as batidas fortes do
taikô de Okinawa, em ritmo
compassado pelas coreografi-
as, perfeitamente sincroniza-
das, dando o tom de alegria tí-
pica do povo e fortalecendo o
Grupo para os próximos 20
anos...
(Cibele Hasegawa, especi-
al para o Jornal Nippak)

ARQUIVO PESSOAL

Evento celebrou os 20 anos de fundação do Grupo Okinalar de Ferragens

Ushitaro Kamia: “Exemplo de união e expressão dos okinawanos”

FILMADORAS

Sony apresenta modelos mais
acessíveis ao bolso brasileiro

Representando um avanço
para os produtores indepen-
dentes e cineastas em termos
de características, desempe-
nho e preço, a Sony Brasil está
lançando sua primeira camcor-
der profissional digital portátil,
com sensor de 35mm. A nova
camcorder PMW-F3 é o mais
recente exemplo dos esforços
da empresa para combinar
preço e desempenho em uma
ferramenta de produção poten-
te e acessível. A câmera foi
projetada para uma variedade
de aplicações em produção de
vídeos, comerciais, documen-
tários, programação televisiva
e filmes para mercados como
educação, empresas, governo,
entre outros.

“A Sony tem um histórico
longo e bem sucedido no de-
senvolvimento de tecnologias
de produção digital, que con-
fere aos produtores melhor
acesso às ferramentas de ima-
gem de alta qualidade e ao flu-
xo de trabalho ideal para suas
necessidades”, afirma Luis
Fabichak, gerente de produto
da linha Broadcast da Sony
Brasil. “Com a nova PMW-
F3, estamos colocando todo o
poder da nossa experiência de
trabalho nas mãos dos profis-

link HD-SDI para gravação
externa (4:2:2 1080 50/59.94P
como padrão, e RGB 1080
23.98/25/29.97 PsF como op-
ção), filmagens com a PMW-
F3 podem ser perfeitamente
inseridas no conteúdo grava-
do pela F-35 ou pelas câmeras
Sony SRW-9000PL.

Além disso, os modos “S-
Log” e “Hyper Gamma” po-
dem ser selecionados, aumen-
tando significativamente o de-
sempenho do range dinâmico
da câmera. S-Log é a aborda-
gem original da Sony para “Di-
gital Negative”, permitindo o
acesso a todo o range dinâmi-
co do sensor de imagem
Super35mm, para máxima fle-
xibilidade na manipulação de
imagens durante a pós-produ-
ção. Esta capacidade combina-
da com a gravação em cartão
SxS permite aos usuários apro-
veitar o fluxo de trabalho do
XDCAM EX e HDCAM-SR.

Seus formatos de gravação
i n c l u e m 1 9 2 0 x 1 0 8 0 ,
1440x1080, e 1280x720 a
23.98/25/29.97p, 50/59.94i e,
no modo DVCAM, 25/
29.97PsF e 50/59.94i. Os pro-
dutores podem tirar proveito da
gravação “slow” e “quick”, de
1 a 30 fps em 1920x1080 ( 17

NOVIDADES

Sony apresenta primeira camcorder digital 35mm profissional de mão

a 30 fps em modo dual-link) e
1 a 60 fps em 1280x720 ( 17 a
60 fps em modo dual-link).

O adaptador de montagem
PL da PMW-F3 pode acomo-
dar lentes PL além de outras
lentes da Sony e oferece com-
patibilidade com uma ampla
variedade de lentes de cinema,
como Cooke, Fujinon e Zeiss.

Gravador de memória – A
Sony também está planejando
introduzir um gravador de
Memória SR portátil na ca-
mcorder PMW-F3. A Memó-
ria SR, novo cartão da Sony
de alta velocidade e capacida-
de, dará aos usuários a habili-
dade de gravar diretamente no
codec padrão da indústria de
produção HDCAM SR com
esse gravador conectado dire-
tamente à camcorder, através
da saída single-link ou dual-link.

A camcorder também apoi-
ará Look-Up Table (LUT),
exclusivo para o set de geren-
ciamento de cores. Até quatro
LUT’s podem ser armazena-
dos nas camcorders e no car-
tão SxS, utilizando a saída da
câmara dual-link com S-Log
para a imagem não processa-
da. Isso cria a perfeita combi-
nação “off-line” e “on-line”

sionais de vídeo, resultando em
um desempenho de alta capa-
cidade em produção digital”,
complementa o executivo.

A nova filmadora compac-
ta combinada com a disponibi-
lidade de um kit de lente de
baixo custo PL que inclui 35/
50/85mm T2.0 com distância
focal fixa, amplia a gama de
aplicações e dá aos usuários
maior flexibilidade. Por exem-
plo, a PMW-F3 é ideal para
complementar a utilização da
Sony F-35 ou SRW-9000PL,
que também utilizam PL
Mount, S- 35 mm .

A nova camcorder faz par-
te da linha de produtos
XDCAM EX e utiliza o car-
tão de memória SxS
ExpressCard™da Sony. Seu
sensor de imagem CMOS
Super 35mm oferece profun-
didade de campo com eleva-
da sensibilidade e baixos ní-
veis de ruído (ISO 800, F11 e
relação S/N de 63dB no modo
1920x1080/59.94i), bem como
ampla faixa dinâmica.

A camcorder oferece uma
grande variedade de opções de
criação de imagem. Através da
utilização de uma saída dual-

para o fluxo de trabalho, com-
binando o SxS e o codec SR
com o gravador de memória
portátil SR conectado à
câmera.

A PMW-F3 é o último lan-
çamento dentro da tecnologia
Sony 35 milímetros digital, con-
firmando a posição de lideran-
ça em produção digital que foi
solidificada com as câmeras
F-23 e F-35, e mais recente-
mente com a primeira
camcorder a integrar a forma-
to HDCAM SR, a SRW-
9000PL.

“As câmeras Sony produ-
zem todo tipo de conteúdo,
desde documentários até fil-
mes de grande orçamento, ga-
nhando prêmios da indústria e
totalizando mais de US$ 6 bi-
lhões em bilheteria”, afirma
Luis Fabichak. “A PMW-F3
continua a nossa história de
inovação como a primeira
camcorder de vídeo profissio-
nal para integrar a tecnologia
S-35mm a um preço acessível
e de forma portátil.”

A camcorder PMW-F3 es-
tará disponível a partir de ja-
neiro de 2011 em duas versões
PMW-F3L (sem lente) e
PMW-F3K (com kit de lente
PL) em preço a ser definido.

DIVULGAÇÃO

A nova camcorder PMW-F3 combina preço e desempenho

A Hitachi anunciou na Fei-
ra Negócios nos Trilhos, reali-
zado de 9 a 11 no Expo Center
Norte, em São Paulo, que está
trabalhando no desenvolvimen-
to de trens híbridos movidos
por motor a combustão, elétri-
co e bateria. Os trens estão em
teste no Japão e na Inglaterra,
e a empresa pretende trazer
para o Brasil para operar em
locais sem eletrificação.

“O veículo é ideal para ope-
rar em lugares com pouca in-
fraestrutura e em distâncias de
até 110 quilômetros, trafegan-

do apenas sobre a via perma-
nente, sem a necessidade da
eletrificação, que é uma etapa
muito cara nos projetos de
transporte urbano ferroviário.
Como o Brasil é amplo e ca-
rente deste modo, acreditamos
que o trem hibrido seja o ide-
al”, diz Toshiro Iwayama, vice
presidente da Hitachi Brasil
Representações Ltda.

Durante os três dias da fei-
ra, a empresa divulgou em seu
estande modelos de monotrilhos
para São Paulo e demais cida-
des do Brasil. O monotrilho é

TRANSPORTES

Hitachi anuncia inovações em veículos urbanos
novidade para o mercado de
transporte de massa no país e
a expectativa da empresa é tra-
zer esta tecnologia para suprir
a demanda para a Copa de
2014 e Olimpíadas de 2016, que
serão sediadas no Brasil.

Este é o segundo ano con-
secutivo que a Hitachi partici-
pou da Feira Negócios nos Tri-
lhos. “Nós tivemos bastante
contato com fornecedores de
materiais, parceiros e concor-
rentes, o que é muito bom para
a troca de experiências e con-
tatos”.

A Sony disponi-
biliza aos clientes
novos modelos de
filmadoras desen-
volvidas exclusiva-
mente para o Bra-
sil e que combinam
qualidade e preços
competitivos. A es-
tratégia da empre-
sa é aumentar a
participação da
marca nas classes B e C, fren-
te aos consumidores que bus-
cam por estes atributos na hora
da compra. “Filmadoras entre
R$ 900 e R$ 1.500,00 já re-
presentam quase 50% do mer-
cado. A Sony é a líder neste
segmento e temos o compro-
misso de oferecer aos usuári-
os - que buscam mais qualida-
de na hora de registrar os mo-
mentos mais importantes –
uma filmadora acessível, mas
com todas as características
tecnológicas de última geração
presentes nos modelos mais
sofisticados”, ressalta Carlos
Paschoal, gerente geral de Di-
gital Image da Sony Brasil.

Além de fortalecer sua li-
derança no mercado, a Sony
tem como objetivo incentivar
rapidamente o crescimento do
mercado de filmadoras no Bra-
sil, aproveitando os hábitos do
consumidor brasileiro de criar
e compartilhar conteúdo.

As novas filmadoras, mo-
delos DCR-SX20K e DCR-
SX20, têm em comum a leve-
za, formato compacto, capaci-
dade de fazer fotos em VGA,
zoom óptico de 50x, tela LCD
de 2,7 polegadas , lentes Sony,
sensor CCD, estabilizador de
imagem SteadyShot, função
Face Detection e microfone
zoom que ajusta o áudio à me-
dida em que o zoom da ima-
gem é aproximado. Além dis-
so, assim como os modelos da

linha 2010, são compatíveis
tanto com Memory Stick como
com cartão SD.

A DCR-SR20 possui HD
interno de 80 GB que garante
até 61 horas de gravação e a
DCR-SX20K aceita memory
stick de 4GB que grava até 3
horas de vídeo. (memory stick
de 4GB incluso – comerci-
alizado junto com o produto).

“Acreditamos que com es-
tes produtos possamos atingir
até o final do ano um volume
de vendas 100% maior do que
o do ano anterior. A venda de
filmadoras flash vem crescen-
do exponencialmente no último
ano e já representa 72% do
mercado. Este é um fator que
com certeza deve contribuir
para atingirmos os nossos ob-
jetivos”, diz ainda Thiago
Onorato, gerente da categoria
no Brasil.

Os preços sugeridos para
as filmadoras são: DCR-SX20
– R$899,00; DCR-SX20K –
R$ 999,00 e DCR-SR20 – R$
1.499,00. Todos os produtos
podem ser adquiridos pelo site
www.sonystyle.com.br, nas
SonyStyle Store do Shopping
Cidade Jardim e Bourbon
Shopping Pompéia (São Pau-
lo), Park Shopping (Brasília),
BarraShopping (Rio de Janei-
ro), Salvador Shopping (Salva-
dor) e BarraShoppingSul (Por-
to Alegre) ou nas revendas au-
torizadas Sony.

DIVULGAÇÃO

As novas filmadoras da Sony
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SHOGUI

Associação Brasileira realiza
Campeonato no próximo dia 28

AAssociação Brasileira
de Shogui realizará no
próximo dia 28 (do-

mingo), a partir das 10 horas,
em sua sede (Rua Galvão
Bueno, 17, 3º andar), no Bair-
ro Oriental, em São Paulo, o
29º Campeonato Brasileiro e o
Campeonato Infantil. O pri-
meiro deve reunir cerca de 80
jogadores e o segundo, apro-
ximadamente 15 praticantes
entre 7 e 13 anos.

Segundo o presidente da
entidade, Akira Kawai, o ob-
jetivo é divulgar e popularizar
o esporte no Brasil, que conta
atualmente com cerca de 350
adeptos em todo o território
brasileiro – a associação tem
cerca de 60 associados ativos.

“No auge, já chegamos a ter
mais de 1500 praticantes. Os
campeonatos costumavam reu-
nir 350 inscritos e eram reali-
zados em três dias”, conta
Kawai, saudoso dos bons tem-
pos. O que fez diminuir a fre-
qüência? O próprio presidente
explica: “A idade avançada e o
movimento dekassegui foram
os principais responsáveis”,

explica Kawai, lembrando que
a maioria dos jogadores no Bra-
sil tem mais de 60 anos de ida-
de. “São todos amadores e dá

para contar nos dedos e de uma
mão só quantos tem o sexto
grau, o grau máximo no
amadorismo”, conta o presiden-

te, acrescentando que a Asso-
ciação Brasileira costuma rea-
lizar quatro campeonatos naci-
onais anualmente, sendo um por
trimestre.

“Também enviamos repre-
sentantes para participar do
Mundial, que ocorre no Ja-
pão”, diz o superintendente da
associação, Hiroshi Saito, lem-
brando que entre 20 e 30 as-
sociados freqüentam a sede
todos os dias, das 13 às 19 ho-
ras, para conversar ou se exer-
citar. “Trata-se de um esporte
que não tem limite de idade e
que ajuda a estimular o racio-
cínio”, afirma Kawai, revelan-
do que, assim como no fute-
bol, também no shogi existe um
favorito a ser batido. No caso
da versão japonesa do xadrez
é o nissei Kochiro Hama, de
Minas Gerais, que tem fatura-
do todos os títulos nos últimos
anos.

(Aldo Shiguti)

CAMPEONATO BRASILEIRO E
CAMPEONATO INFANTIL DE
SHOGUI
QUANDO: DIA 28 DE NOVEMBRO

(DOMINGO), DAS 10 ÀS 18 HORAS

ONDE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE

SHOGI (RUA GALVÃO BUENO, 17, 3º
ANDAR, - LIBERDADE – SP)
TAXA: R$ 30,00 (ISENTO PARA A

CATEGORIA INFANTIL)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3209-7687

ALDO SHIGUTI/JORNAL NIPPAK

Associados se reúnem para jogar na sede da Associação Brasileira de Shogui, no bairro da Liberdade

Semelhante ao xadrez, o
shogi é uma batalha que se
trava sobre o tabuleiro. Am-
bos têm a mesma origem e
calcula-se que no Japão te-
nha mais de 20 milhões de
praticantes. Trata-se de um
jogo de destreza mental en-
tre dois jogadores, cujo obje-
tivo é capturar o rei do opo-
nente. Acredita-se que o
shogui tenha derivado do
“chaturanga”, um jogo prati-
cado na Índia por volta de
3000 a.C., modificado e le-
vado para o Japão via China
por volta do século 8. E foi
por somente por volta do sé-
culo 14 que o shogui chegou
a forma atual.

O shogui normalmente
termina com um vencedor, ou
seja, os empates costumam
ser raros. Estaticamente,
ambos os jogadores tem as
mesmas chances de vitória.
A principal diferença entre o
shogui e o xadrez é que no
primeiro os jogadores podem
reutilizar as peças capturadas
dos seus oponentes a seu fa-

Jogo tem cerca de 20 milhões de praticantes no Japão

vor. Essa característica é úni-
ca e faz com que o jogo des-
perte tanto interesse.

Etiqueta – O shiatê (aluno)
deve sempre aguardar o uwatê
(professor) colocar o gyoku
primeiro na posição 5-1 para
começar a enfileirar suas pe-
ças (gyoku em 5-9). Sempre
antes de começar a partida, o
shiatê deve revenciar o uwatê

dizendo: “onegai shimasu”.
Para colocar uma peça no

tabuleiro, o jogador deve
prensar a peça entre o dedo
médio e o indicador. No caso
de derrota ou abandono de
partida, deve-se dizer
“makemashita” (declaração
de derrota) e fazer uma re-
verência.
(Fonte: Associação Brasileira
de Shogui)

Shogui é um jogo de destreza mental cujo objetivo é capturar o rei
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Nos últimos dias 12 e 13 de
novembro,  Curitiba (PR) re-
cebeu a elite do karatê tradici-
onal para a disputa do 15º
Campeonato Mundial, realiza-
do no Ginásio de Esportes da
PUCPR. Dos 34 países ape-
nas nove chegaram às finais
em 11 modalidades – Brasil,
Ucrânia, Itália, Polônia, Romê-
nia, Canadá, Argentina, Esta-
dos Unidos e Israel. Os italia-
nos contabilizaram o maior
número de medalhas, sendo 6
de ouro, 3 de prata e 4 de bron-
ze.

Já a seleção brasileira en-
cerrou a edição com três me-
dalhas de bronze (Kata femi-
nino por equipes, Fukugo mas-
culino e Enbu Misto) e o ouro,
que os consagrou tricampeão
mundial no Kumitê masculino
por equipes, principal catego-
ria em disputa, cujo objetivo é
vencer o adversário através da
marcação de pontos mediante
a aplicação de estratégias e
técnicas eficazes sem atingir
o oponente.

Com o resultado, o parana-
ense Ricardo Buzzi sagrou-se
tetracampeão mundial de
karatê tradicional na modalida-
de Kumite, resultado que veio
na disputa de equipe. Para con-
quistar a vitória, a equipe teve
como fator decisivo a atuação

KARATÊ

Brasil conquista em casa o tricampeonato mundial
mundiais mais organizados dos
últimos anos, com mais de 150
pessoas trabalhando”, revela.
O próximo Campeonato Mun-
dial de Karatê Tradicional
acontecerá em 2012, na
Polônia.

de Buzzi. O carateca comen-
tou que se sentiu motivado
com o apoio da torcida que
lotou o ginásio para acompa-
nhar a decisão da competição.
“Essa era a última oportunida-
de que tínhamos para conquis-
tar o ouro para o Brasil. Quan-
do eu estava no tatami, senti
que podia realizar este sonho,
de dividir essa conquista com
os meus amigos e familiares
que estavam ali torcendo por
mim. Mas a ficha só caiu quan-
do anunciaram a vitória da nos-
sa equipe”, observa o parana-
ense, que agora conta com três
títulos no Kumite por equipe e
um no individual. Para Buzzi,
que logo após a disputa saiu do

tatami para comemorar com a
torcida, esse resultado foi con-
quistado com muito esforço.
“Faz mais de um ano que es-
tou treinando com foco nesse
mundial. É muito difícil de ven-
cer uma competição como
essa, mas quando você entra
só pensa em ganhar”, finaliza.

2012 – De acordo com o pre-
sidente da Confederação Bra-
sileira de Karatê Tradicional
(CBKT), Gilberto Gaetner, a
disputa foi de grande importân-
cia para o fortalecimento e di-
vulgação da modalidade. “Foi
um evento sensacional. Esse
resultado para o Brasil foi mui-
to expressivo e tivemos um dos

Brasil terminou com três medalhas de bronze e uma de  ouro

DIVULGAÇÃO

Torneio Individual Mascu-
lino – Categoria até 21 anos
– 1ª Divisão
1º) Gustavo Souza (Piracica-
ba), 2º) Danilo Toma (Piraci-
caba), 3º) Eric Mancini (Gua-
rulhos), 4º) José Barbosa (São
José dos Campos), 5º) Henri-
que Narita (São José dos Cam-
pos), 5º) Higor Afonso (Jundi-
aí), 5º) Heverton Guedes (Ri-
beirão Preto), 5º) Jeff Yama-
da (Guarulhos)
Torneio Individual Femini-
no – Categoria até 21 anos
– 1ª Divisão
1º) Gui Lin (SBC), 2º) Kim
Inokushi (SBC), 3º) Lívia Go-
mes (Piracicaba), 4º) Caroline
Kumahara, 5º) Patrícia Oshiro
(Jundiaí), 5º) Luisa Zuluzga
(Piracicaba), 5º) Kátia Kawai
(São Caetano do Sul), 5º)
Gabriele Spila (Marília)
Torneio Individual Mascu-
lino – Categoria Livre – 1ª
Divisão
1º) Hugo Hoyama (SBC), 2º)
Francisco Arado (São Caeta-
no do Sul), 3º) Hugo Hanashi-
ro (São Caetano do Sul), 4º)
Bruno Anjos (Santos), 5º) Da-
niel Oliveira (Pindamonhanga-
ba), 5º) Rafael Shimizu (SBC),
5º) Humberto Manhani (San-
tos), 5º) Renan Alves (Ameri-
cana)
Torneio Individual Femini-
no – Categoria Livre – 1ª
Divisão
1º) Yadira Silva (SJC), 2º)
Jessica Yamada (Guarulhos),
3º) Lígia Silva (Santos), 4º)
Esther Novalo (Guarulhos), 5º)
Natalia Barreira (Americana),
5º) Patrícia Raboni (America-
na), 5º Tatiane Guedes (Ribei-
rão Preto), 5º) Claudia Ikeizu-
mi (Santos)

Alguns destaques
dos Jogos:
1) Hugo Hoyama ganhou duas
medalhas de ouro – em duplas
e individual –, mas não foi o
suficiente para sua equipe ven-
cer (São Bernardo acabou em
2º lugar)
2) Yadira Silva (cubana natu-
ralizada Mexicana) contratada
pela cidade de São José dos
Campos, venceu o título indi-
vidual. Atualmente é a campeã
latino-americana individual.
3) Jessica Yamada, atleta nú-
mero 2 do País, venceu 2 ve-
zes a Ligia Silva (número 1) por
equipes  e na semifinal do indi-
vidual;  agora são 3 vitórias con-
secutivas já que no Campeona-
to Paulista da Divisão Especial
também a venceu.
4) Hugo Hanashiro, atleta
Olímpico (2004) de São
Caetanoe  criado no Itaim
Keiko,  se despediu  dos even-
tos oficiais com 29 anos, aban-
donando o tênis de mesa.
5) Gustavo Tsuboi e Cazuo Ma-
tsumoto (os melhores do País na
atualidade), já estão contratados
por São Caetano mas não pu-
deram jogar, pos,  acabaram de
retornar da França.
6) O ginásio do Santos F, na
Vila Belmiro, foi palco de ex-
celentes jogos de tênis de
mesa, só foi difícil as equipes
de São Bernardo Palmeiras e
Corinthians Suzano usarem
suas camisetas no local.
7) Devido ao péssimo critério
de pontuação, definido pelos
organizadores, no último dia
muitas finais de equipes não
tinham mais validade, visto que
com as individuais e duplas já
foram definidas as posições
finais, só cumpriram tabela.
Marcos Yamada, consultor e es-
pecialista em tênis de mesa

TÊNIS DE MESA

Balanço dos Jogos Abertos
do Interior 2010 – Santos

Equipe de Guarulhos

ARQUIVO PESSOAL

Hugo Hoyama foi campeão em duplas e no torneio individual
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MANGÁ

Inscrições para o 1º Concurso
Nacional terminam neste sábado

AGENDA CULTURAL

DANÇA

PERMITIDO SAIR E ENTRAR

Baseado no romance “ O Inven-
tor da Solidão”  de Paul Auster, o
espetáculo é apresentado em dan-
ça contemporânea.
Direção: Key Sawao e Ricardo
Iazzetta.
Elenco: Key Sawao e Cia.
Duração: 90min.
Onde: O Lugar (R Augusta 325,
Consolação).
Até 21/11
Horário: 5ª à sábado 20h e do-
mingo 19h30
Ingresso: R$15,00
Informações: 11/3237-3224

EXPOSIÇÃO

10 ª EXPOSIÇÃO DE
OSHIBANA
A Professora Alice Imai e alunos
expõem seus trabalhos do curso
de Oshibana (flores prensadas).
Onde: Bunkyo - Salão Nobre (R.
São Joaquim 381, Liberdade)
Dia 20/11
Horário: 10h.

8ª EXPOSIÇÃO DE ARTES
PLÁSTICAS, ARTESANATO E
IKEBANA
Os Sócios e alunos dos cursos
realizados no clube expõem seus
trabalhos. Haverá bazar, artesana-
to e comidas típicas.
Onde: Centro de Eventos do
Cooper (R Valentim Nicolau s/n –
altura do Km 19,5 da Rod. Rapo-
so Tavares, Pq. Ipê)
Dias 20 e 21/11
Horário: 9h30 às 19h.
Ingresso: Entrada Franca
Informações: 11/3782-1227.

UNIVERSO DA AQUARELA
Exposição, Workshops, demons-
trações, palestras, consultorias e
laboratório experimental.
Onde: Associação Comercial de
São Paulo (R Galvão Bueno 83,
Liberdade).
Até 21/11
Horário: 10h às 17h
Ingresso: Demonstração e Pales-
tras GRÁTIS
Demais eventos R$35,00
Informações: 11/ 5585-3689

KUROZAWA – CRIANDO
IMAGENS PARA CINEMA
AKIRA KUROZAWA

A exposição apresenta 80
Storyboards desenhados pelo
cineastra.
Onde: Instituto Tomie Ohtake (R
Coropes 8, Pinheiros).
Até 28/11
Horário: das 11h às 20h (2ªs fe-
chado)
Ingresso: Entrada Franca
Informações: 11/2245-1900

Exposição de peças de
FUROSHIKI - ETSUKO
YAMADA
Diversos modelos e formas desta
arte.

Onde: Escritório de Arte Joh
Mabe (Av Brigadeiro Luis Anto-
nio 4225, Jardim Paulista).
Até 30/11
Horário: 2ª à 6ª das 10h às 18h e
sábado das 10h às 15h.
Ingresso: Entrada Franca
Informações: 11/3885-7140

SEMPRE AQUARELAS
Conta com 30 obras de 15 artistas
plásticos. Dentre eles estão os tra-
balhos de Graciela Wakizaka e
Marinês Takano.
Onde: Estação do Metrô Vila
Madalena.
Até 30/11

O SONHO DA CASA PRÓPRIA

A mostra do artista plástico Cesar
Fujimoto, traz 10 obras inéditas,
entre instalação, fotografias, pin-
turas, objetos e desenhos.
Onde: Galeria NuVEM (R. Mateus
Grou 355, Pinheiros).
Até 04/12
Horário: 3ª à 6ª das 11h às 19h e
sábado das 11h às 17h.
Ingresso: Entrada Franca
Informações: 11/3061-1237

EXPOSIÇÃO DO ARTISTA
TOMOO HANDA
A exposição conta com nove qua-
dros do pintor e professor Tomoo
Handa.
Onde: Kohii (R. da Glória 326
Subsolo, Liberdade).
Até 30/12
Horário: das 10h às 20h (domin-
go fechado)
Ingresso: Entrada Franca
Informações: 11/3203-0624

HUMOR

O DIA QUE EU COMI A
POMBAGIRA

A peça traz a carreira de
Milton Levy contada por ele, com
passagens divertidas e a partici-
pação de Miriam Murakami.
Elenco: Milton Levy e Miriam
Murakami.
Duração: 50 min.
Onde: Teatro Ruth Escobar, Sala
Miriam Muniz(R dos Ingleses 209,
Bela Vista).
Até 04/12
Horário: sábado 22h30
Ingresso: R$30,00
Informações: 11/3289-2358

TEATRO

PORTINARI PÉ DE MULATO
Espetáculo infantil utiliza técnicas
de manipulação de bonecos co-
nhecido como Bunraku.
Elenco: Cia Articularte
Onde: SESC São Caetano (R Piauí
554, Santa Paulo, São Caetano do
Sul)
Dia 20/11
Horário: 15h
Ingresso: R$1,50 à R$6,00
Informações: 11/4223-8800

NEM TUDO É VERDADE
DENTRO DO BOSQUE À
NOITE
Adaptação para o teatro do tema
que deu origem ao clássico
“Rashonmon” de Akira Kurozawa.
Direção: Paulo de Moraes
Elenco: Armando Liguori Jr, Cacá
Fernandes, Gabriela Cardoso, H
Kimura, Leticia Olivares, Lucy
Han, Maura HHayas, Ricardo
Oshiro e Ricardo Sequeira.
Duração: 50 min.
Onde: Teatro Bella
(R Rui Barbosa 399b, Bela Vista).
Até 16/12
Horário: 4ª e 5ª às 21h30
Ingresso: R$20,00
Informações: 11/3283-2780

EVENTO

JANTAR BENEFICENTE
O jantar será realizado em prol as
4 entidades (Ikoi-no-Sono, Kibo-
no-Ie, Kodomo-no-Sono e Yassu-
ragui Home)
Onde: Espaço Hakka (R São Joa-
quim 460, Liberdade)
Dia 19/11
Horário: 18h30

35º BAZAR BENEFICENTE DA
ASSOC. DE SENHORAS DE
MIZUHO
Haverá restaurante no local.
Onde: Praça Tokuyama 02, Bairro
Cooperativa, São Bernardo do
Campo.
Dia 21/11
Horário: 9h às 17h.

11º CAMPEONATO DE
GATEBALL
Onde: Fed.de Gateball do Brasil
(Av. Leonardo da Vinci 1551,
V.Guarani)
Dia 21/11
Horário: 8h.

PALESTRA

DESCOBRINDO SEUS
TALENTOS, COMO SE
ENCAMINHAR
PROFISSIONALMENTE
A CIATE estará promovendo uma
palestra para os dekasseguis que
retornaram do Japão.
Onde: CIATE (R São Joaquim 381
1and. s/12, Liberdade)
Dia 18/11
Horário: 14h às 16h
Inscrições e Informações: 11/
3207-9014

ESPIRITUALIDADE E
AUTOCONHECIMENTO – AS
NOVAS FRONTEIRAS DO
SUCESSO
A Seicho-No-Ie do Brasil realiza-
rá sua 1ª Conferência especial da
prosperidade – Pólo Leste com
mais de 500 empresários, executi-
vos e profissionais liberais de
várias partes do Brasil.
Onde: WTC Convention Center
– Piso C (Av. das Nações Unidas
12559, Brooklin Novo)
Dia 20/11
Horário: 13h15 às 19h
Informações: 11/9586-8989

A EMBRAPA E SUAS AÇÕES
DE PESQUISA EM SUÍNOS E
AVES E, MERCADO
BRASILEIRO E MUNDIAL
A EMBRAPA em colaboração
com a Assoc.Paulista de Suino-
cultores, Centro Cult. Hiroshima
do Brasil, ACAL, JICA, TOZAN,
SANSUY e Aurora Alimentos es-
tarão realizando este evento apre-
sentando quatro palestras. Os in-
teressados deverão fazer a inscri-
ção antecipadamente, as vagas
são limitadas.
Onde: Centro Cultural de Hiroshi-
ma do Brasil – Auditório (R. Ta-
mandaré 800, Liberdade)
Dia 26/11
Horário: 19h
Informações: 11/3207-5476

Informações e divulgação de
eventos com Cristiane Kisihara
cris_kisihara@hotmail.com
ou tel. 11/3208-3977
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Prosseguem somente até
este sábado (20), as ins-
crições para o 1º Con-

curso Nacional de Mangá Mi-
nami Keizi 2010, promovido
pelo Jornal memai. O concur-
so visa homenagear um dos
grandes incentivadores do
mangá no Brasil, o desenhista
Minami Keizi, considerado,
com Claudio Seto, o introdutor
do estilo mangá no Brasil.

O vencedor terá seu dese-
nho publicado na capa do Jor-
nal Memai número 5, a ser lan-
çado em dezembro. O primei-
ro lugar receberá kit com ma-
terial de pintura e artefatos de
mangá, da Itiban Comics e
Nhom Bottoms. Os demais
ganhadores terão seus dese-
nhos publicados nas páginas
internas do jornal e receberão
medalhas de participação.

O julgamento das obras
será no dia 28 de novembro,
no Centro Cultural Tomodachi,
em Curitiba. O certame é
aberto a crianças, jovens e
adultos, separados em duas
categorias: até 15 anos e aci-
ma de 15 anos. O regulamen-
to completo pode ser acessa-
do pelo blog http://concurso-
minami-keizi.blogspot.com/.
Dúvidas e informações são
respondidas pelo email
simonia.fukue@gmail.com.

Minami Keizi – Minami
Keizi nasceu em Getulina no
dia 9 de junho de 1945 e mor-
reu em 14 de dezembro de
2009. em São Paulo, Keizi era
formado em Jornalismo e em
Desenho. Publicou tiras diári-
as em estilo mangá no Diário
Popular e revista própria

REPRODUÇÃO

(Tupãzinho). O personagem
era inspirado no Astro Boy, de
Osamu Tezuka. Conhecido
também como astrólogo, tem
mais de 800 livros publicados,
sobre uma diversidade de te-
mas como: significado dos no-
mes, simpatias, sonhos e an-
jos. Minami foi fundador da

editora Edrel, precursora do
estilo mangá no Brasilnos anos
60. Nos Anos 70, fundou como
Carlos da Cunha, a Minami &
Cunha Editores (M & C Edi-
tores), editora que foi respon-
sável pela primeira publicação
de Conan no país em 1972.
(do Jornal Memai)

Minami é considerado, com Claudio Seto, o introdutor do mangá


