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Polícia aperta o cerco na Zona Leste
para coibir violência contra nikkeis

Moradores nikkeis da Zona
Leste de São Paulo continu-
am sendo alvo de infratores e
ladrões que prosseguem ata-
cando casas da região ape-
sar da queda de 30% no ín-
dice de criminalidade divulga-
da pelas Polícias Civil e Mili-
tar. De acordo com o coman-
do das duas corporações da-
quele distrito, a intensificação
do policiamento preventivo e
ostensivo contribuiu para a

redução das ocorrências de
assaltos e furtos, fato visto
com cautela pela comunida-
de. Os casos de violência que
estão aterrorizando a comu-
nidade nikkei desde julho fo-
ram antecipados pela repor-
tagem do Jornal Nippak.
Moradores de outros bairros
paulistanos e de cidades como
Itapecerica da Serra e Embu
também estão enfrentando o
mesmo problema.

DIVULGAÇÃO

O Theatro Municipal do Rio
de Janeiro abrigou na noite
do dia 7 de outubro, terça-
feira, a 14ª edição da Ordem
do Mérito Cultural, que teve
como tema central Homena-
gem a Machado de Assis, as-
sinalando o centenário de
morte do maior expoente das
letras nacionais e um dos
mais expressivos da literatu-
ra mundial. Foram condeco-
rados 49 personalidades, ins-
tituições e grupos artísticos,
entre eles a Associação Co-
munidade Yuba. O ministro
Juca Ferreira e o secretário
Samuel Pinheiro fizeram a

entrega das medalhas num
espetáculo intermediado pela
música ao vivo da Orquestra
Sinfônica Heliópolis, sob a
regência do maestro Rober-
to Tibiriçá, e exibição no
telão de vídeos e fotos rela-
cionados aos premiados e
suas obras. Desde que foi
criada, em 1994, a Ordem
do Mérito Cultural, que con-
decora personalidades liga-
das à cultura com a mais alta
comenda da presidência da
República, era entregue numa
cerimônia discreta. Este ano,
porém, a cerimônia ganhou
ares de espetáculo.
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O livro Os japoneses (Edito-
ra Contexto, 368 páginas), da
pesquisadora Célia Sakurai, é
um dos três vencedores na
categoria Ciências Humanas
do Prêmio Jabuti 2008, reali-
zado pela Câmara Brasileira
do Livro. Agora ele concorre
como livro do ano de não-fic-
ção, que será anunciado na
cerimônia de premiação, no
dia 31 de outubro. O livro vai
dos mitos de origem, que ain-
da povoam o imaginário ja-
ponês até o momento em que
a montadora Toyota superou
as rivais americanas.

“Os Japoneses” é
premiado no
Jabuti 2008

————––—–| pág. 11

O Estádio de Beisebol Mie
Nishi, no Bom Retiro, recebe
amanhã (19), a última atração
esportiva do calendário da
CBBS em Comemoração ao
Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil: o Torneio
Internacional de Beisebol
Toshi Taikô. O evento tem na
sua programação a disputa de
duas partidas entre a seleção
brasileira adulta comandada
pelo cubano Orlando Santa-
na e a equipe da empresa
Eneos Nippon Oil, campeã
do Torneio Japonês de Bei-
sebol Semiprofissional.

Estádio Mie Nishi
recebe jogos do
Toshi Taikô

Kokei Uehara discursa em
Convenção no Japão

DIVULGAÇÃO

Manter a identidade japonesa
e ao mesmo tempo, integrar-
se definitivamente no país onde
vive, é o desafio crucial que
experimentam os nikkeis após
140 anos de saída do Japão.
A afirmação foi feita pelo pre-
sidente do Bunkyo, Kokei

Uehara, durante a 49ª Con-
venção dos Nikkeis e Japo-
neses do Exterior, realizada em
Tóquio. O evento foi promo-
vido pela Kaigai Nikkeijin
Kyokai e contou com a pre-
sença do príncipe Akishino-
no-miya e da princesa Kiko.

–––——––––—–——––—–—––—–––––——–| pág 04

Projeto Linha Verde será
apresentado no Japão

DIVULGAÇÃO

O projeto da Linha Verde será
apresentado na Conferência
Internacional sobre Mudanças
Climáticas, que acontecerá em
Tóquio, Japão, entre os dias
22 e 24 de outubro. A Linha
Verde foi considerada pelos
organizadores do evento como
modelo de planejamento com-

binado entre transporte e meio
ambiente. O evento é organi-
zado pelo grupo das 40 maio-
res cidades do planeta, bati-
zado de “C40”, que desde
2005 formam de cooperação
para a busca de soluções con-
tra as mudanças climáticas e a
poluição.

–––——––––—–——––—–—––—–––––——–| pág 04

Registro: Sandra garante
“manter o que já existe”

DIVULGAÇÃO

Se ainda pairavam preocupa-
ções sobre o futuro da comu-
nidade nikkei com a vitória da
candidata do PT no municí-
pio de Registro (SP), a pró-
pria prefeita eleita fez ques-
tão de dissipá-las. De férias
em Mato Grosso enquanto se
prepara para assumir a Pre-

feitura nos próximos quatro
anos, Sandra Kennedy Viana
disse que pretende fortalecer
a parceria com o Bunkyo. Em
entrevista ao Jornal Nippak,
Sandra explicou que “a inten-
ção é fortalecer o relaciona-
mento com o Bunkyo e suas
ações”.

–––——––––—–——––—–—––—–––––——–| pág 06
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O Restaurante Shintori  comemorou  o Dia da Secretária em
alto estilo. Com um belíssimo jantar, com uma palestra de eti-
quetas e com muitos sorteios. As felizardas, foram secretárias
de diversas multinacionais, escritórios de advocacia, bancos e
construtoras. Esse evento foi feito em reconhecimento ao im-
portante trabalho de todas para a sociedade brasileira.Na foto:
Nancy Saeki, o palestrante Fabio Arruda e Luciana Tincani.

O casal Makoto Tanaka e Nilce Sakata comemoraram em
grande estilo o aniversário de 80 anos do presidente da Câmara
do Comércio e Indústria Japonesa no Brasil – Makoto Tanaka.
A comemoração aconteceu no Jockey Clube de São Paulo na
ultima sexta-feira, 10. Na foto: Makoto Tanaka, Nilce Sakata,
amiga do Casal e o deputado federal Walter Ihoshi.

A Festa do Verde do Kibô-No-Iê movimentou o final de sema-
na nos dias 11 e 12. Este ano, no Memorial da América Latina,
o evento recebeu 30 mil pessoas nos seus 2 dias e contou com
atrações especiais como o mágico ilusionista Isao Imamura, e
os cantores Jair Rodrigues, Jairzinho e Luciana Mello.

Kozo Ono, Jorge Shimao, Nivaldo Odo, Marcelo Hashimoto, Marcelo
Hideshima, William Ishy, Mario Nakamura e Francisco Hirota.

Walter Ihoshi, Francisco Hirota e William Ishiy, coordenador geral
da festa.

Marli Toda e Jair Rodrigues.

A empresária Chieko Aoki com Yoshiko Morita.

Sumico Hirose, Yoshiko Morita, Elisabeth Yoshida e
Ester Angrisani.

A empresária Chieko Aoki recebeu na sua residência a empresária japonesa
Yoshiko Morita. A empresária japonesa, que veio especialmente para a apre-
sentação do coral Roppongui, aproveita a estada e diverte-se ao lado das
novas amigas.

Sentadas: Consulesa do Japão em São Paulo, Kikuko Nishibayashi, Yoshiko
Morita e Chieko Aoki. Rodeadas de outras amigas.

A Kawasaki Motores do Brasil realizou um jantar de lança-
mento de motocicletas, quadriciclos e motos aquáticas com a
importante presença de Shiniti Tamba, presidente da divisão de
produtos de consumo e máquinas da Kawasaki Japão. O even-
to foi realizado no dia 10, no Buffet Colonial.

Os vereadores eleitos Jooji Hato e Ushitaro Kamia, vice presidente
da Kawasaki Brasil Kiyoshi Kuniy, Shiniti Tamba e deputado federal
Walter Ihoshi.

Deputado federal Walter Ihoshi e o presidente do Grupo Bandeiran-
tes Johny Saad.

ROPPONGI - A Sala São
Paulo ganhou um toque japo-
nês na última quarta-feira (15).
Na ocasião, o coral Roppongi
fez uma apresentação especi-
al, com a participação do coro
adulto dos Canarinhos de
Petrópolis e da Orquestra Sin-
fônica da USP. Com ingressos
esgotados, o espetáculo con-
tou com a presença de lideran-
ças e autoridades do Brasil e
do Japão.

Sueo Kanamori, Tokio Isobata e Raul Takaki

Musicos e coralistas recebem homenagens no palco

Claudia Matarazzo, Yoshiko Morita, Chieko Aoki e Victor Kobayashi

Toshihiko Tarama e esposa Kikuko e Masuo Nishibayashi
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COMUNIDADE

Violência preocupa moradores
de outros bairros paulistanos

Acomunidade nikkei do
Jardim Avelino e Vilas
Alpina e Ema, na Vila

Prudente (Zona Leste de São
Paulo) continua sendo alvo de
infratores e ladrões que pros-
seguem atacando casas da re-
gião apesar da queda de 30%
no índice de criminalidade, se-
gundo dados divulgados pelas
Polícias Civil e Militar. De
acordo com o comando das
duas corporações daquele dis-
trito, a intensificação do poli-
ciamento preventivo e osten-
sivo contribuiu para a redução
das ocorrências de assaltos e
furtos, fato visto com cautela
pela comunidade. Os casos de
violência que aterrorizam os ci-
dadãos nikkeis desde julho fo-
ram antecipados pela reporta-
gem do Jornal Nippak na edi-
ção do dia 4 de outubro.

Independente das medidas
tomadas pelas autoridades po-
liciais, a comunidade nikkei da
Vila Prudente, através da di-
retoria das associações locais,
está providenciando um abai-
xo-assinado para pedir a redu-
ção da faixa etária da respon-
sabilidade criminal para 14
anos, bem como a instauração
da pena de morte no Brasil. O
documento está sendo redigi-
do pelo assessor do vereador
Jooji Hato (PMDB), Jorge
Miyahara, para circular nas as-
sociados das entidades nikkeis
da região. A meta principal é
enviar o abaixo-assinado com
um milhão de assinaturas para
a Câmara dos Deputados e o
Congresso Nacional.

Autoridades policiais da re-
gião informaram que a queda
da criminalidade deve-se as
várias ações realizadas para
apertar o cerco e intimidar a
gangue de infratores que agem
naqueles bairros. As providên-
cias surtiram efeito uma vez
que desde a primeira semana
de setembro apenas dois ca-
sos foram registrados. Além
disso, dicas de segurança
sugeridas pelas polícias fize-
ram com que as famílias se
mobilizassem e tomassem pre-
cauções com o intuito de evi-
tar surpresas desagradáveis.

Como o problema também
afeta a comunidade nikkei de
outros bairros como o Cambuci,
Ipiranga, Butantã, Jaguaré, e as
cidades de Itapecerica da Ser-
ra e Embu, Jorge Miyahara pre-
tende encaminhar o abaixo-as-
sinado em breve para todas as
associações nikkeis de São
Paulo. A Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social (Bunkyo) e a
Federação das Associações de
Províncias do Japão (Kenren),
também receberão o documen-
to. “Estamos sentindo que a co-
munidade nikkei está sendo vi-
sada em função do processo
dekassegui, uma vez que os in-
fratores acham que todo japo-
nês tem dinheiro no bolso. Pra
eles isso se tornou uma coisa
natural”, lamenta Miyahara.

A comunidade pretende
reunir cerca de um milhão de
assinaturas com o abaixo-as-
sinado que tem o objetivo de
diminuir a faixa etária da res-
ponsabilidade criminal e pedir
e a instalação da pena de mor-
te no país. O documento será
entregue para os representan-
tes da comunidade na Câma-

de outras favelas estão envol-
vidos nos crimes. “Soubemos
a existência de maiores que
avisavam os menores sobre os
idosos e que esse tipo de cri-
me se tornaria fácil. Também
averiguamos se os menores
estão ligados a alguma facção
criminosa”, antecipa ele.

Dicas – Para tranqüilizar a co-
munidade a Polícia Civil pas-
sou orientações para as pes-
soas como cuidados ao sair e
guardar veículos nas garagens
das residências principalmen-
te após às 21h ou 5h e 6h. O
acompanhamento de menores
até o ponto de ônibus; manter
a comunicação entre os vizi-
nhos; entrar em contato com
o 190 da Polícia Militar e pos-
teriormente com a chefia e
plantão da delegacia de polí-
cia são outras sugestões. “Gra-
ças às dicas de segurança elas
geraram a diminuição dos cri-
mes na região. É importante
sempre acompanhar os idosos
as farmácias e hospitais para
evitar que eles sejam seguidos
pelos infratores para não acha-
rem que os idosos estejam so-
zinhos nas casas”, explica.

O investigador adianta que
após a prática de qualquer cri-
me uma investigação é reali-
zada para levantar quem são

Autoridades polciais e representantes da comunidade durante reunião na Zona Leste de São Paulo
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ra dos Deputados em Brasília,
os deputados federais Walter
Ihoshi (DEM-SP) e William
Woo (PSDB-SP), e no Con-
gresso Nacional.

A proposta para diminuir a
responsabilidade da idade pe-
nal foi discutida em várias reu-
niões realizadas nas entidades
nikkeis da Vila Prudente, onde
os participantes perceberam
que os infratores têm idades
entre 12 e 16 anos. “A impuni-
dade deixa as crianças mais
violentas porque elas sabem
que não pagarão por isso. Res-
pondendo a partir de 14 anos,
a lei vai inibir esses pequenos
infratores”, afirma Jorge Mi-

yahara.

Redução de ocorrências –
O investigador Fernando Mar-
tins, do 56º Distrito Policial
(onde foram registrados 24
boletins de ocorrência), e o
capitão Djalma de Lima San-
tos, comandante da 4ª Compa-
nhia da Polícia Militar, ambos
na Vila Alpina, confirmam a
redução dos casos de roubo,
furto, agressões envolvendo
idosos da comunidade nikkei.

De acordo com o investi-
gador várias investigações fo-
ram realizadas e apurou-se que
menores da favela da Vila Pru-
dente e outros que migraram

O Movimento da Paz e
Justiça Ives Ota criado pelo
comerciante Massataka Ota,
está fazendo um trabalho
com o intuito de diminuir a vi-
olência e o ódio entre as pes-
soas. Para isso está distribu-
indo um abaixo-assinado para
recolher a meta de 5 milhões
de assinaturas ou mais, e sen-
sibilizar os órgãos competen-
tes para decretar o dia 30 de
agosto como o Dia Nacional
do Perdão. Massataka é o pai
do garoto Ives Ota, de 8 anos,
seqüestrado e morto por dois
policiais em setembro de
1997 em São Paulo.

O documento já foi distri-
buído em vários locais como a
Escola de Samba Unidos da
Vila Maria, faculdades, igrejas
evangélicas, Associação Judai-
ca de São Paulo, bem como as-

um trabalho de articulação na
Câmara dos Deputados em Bra-
sília”, anunciou o empresário.

Massataka Ota destaca que
todos buscam uma solução
para diminuir a violência, por
isso está tentando instituir o Dia
Nacional do Perdão para re-
duzir a raiva, as discussões no
trânsito, etc, para que esse dia
seja uma palavra comum e de
reflexão das pessoas. “Hoje
elas têm tanto ódio dentro de
si que não conseguem perdo-
ar”, lamenta.

O comerciante lembra que
na ocasião que fez um frente a
frente com os assassinos do seu
filho no presídio, enfrentou uma
situação muito difícil. “sai de lá
aliviado depois”, conta. “Se no
dia 30 de agosto cada um de
nós colocarmos em prática o
perdão, estaremos dando um

Entidade tenta instituir o Dia Nacional do Perdão com abaixo-assinado
passo para a realização da paz
entre as pessoas”, ressalta
Matassataka Ota.

De acordo com Yolanda
Keiko Ota (esposa de
Massataka), a proposta é fa-
zer um treinamento de equilí-
brio mental e espiritual nas
pessoas, de dentro para fora.
“Fazer as pessoas ouvirem
coisas positivas para descar-
regar o ódio e a raiva que
cada um tem dentro de si,
para que reflitam e pratiquem
mais ações fraternas”, funda-
menta ela.

O Movimento da Paz e
Justiça Ives Ota fica na Rua
Conselheiro Carrão, 3260 –
Vila Carrão – São Paulo. Te-
lefone: (11) 2225-3145
www.ivesota.org.br E-mail:
movimentoivesota@ir.com.br

Massataka Ota: “Passo importante para a realização da paz”

DIVULGAÇÃO

sociações e famílias do interior
paulista, onde cinco mil assina-
turas já foram arrecadadas.
“Queremos sensibilizar os depu-
tados. O deputado federal

Walter Ihoshi (DEM-SP), abra-
çou a causa, tanto que me pediu
para que assim que conseguir-
mos as assinaturas necessárias
que telefonasse para ele fazer

os infratores, regiões a que
pertencem, quem são os pais,
se são usuários de drogas, ex-
detentos ou não, se estudam ou
não, e se estão relacionados
com menores de outras
regiões.

O capitão Djalma de Lima
Santos, comandante da 4ª
Companhia da Polícia Militar,
afirmou que os policiais milita-
res estão em contato direto
com os moradores sempre co-
lhendo informações bem suce-
didas. “A violência que ater-
rorizou a comunidade nikkei
foi discutida nas reuniões do
Conselho Comunitário de Se-
gurança (Conseg), da região
que serviu de alerta para a
comunidade da região e ou-
tras”, adiantou.

Djalma Santos ratificou que
os índices de roubos e furtos

caíram na Vila Prudente, o que
trouxe um ponto positivo para
o trabalho da corporação, ser-
vindo de alerta para os polici-
ais continuarem os esforços
para a manutenção da redu-
ção. “É importante que a co-
munidade continue atenta, se-
guindo as dicas de segurança
passadas em relação ao com-
portamento nas residências,
quando chegam ou saem;
como recebem estranhos; o
que tem contribuído com as
nossas ações”, incentiva ele.
O capitão garante que a polí-
cia continuará acompanhando
os índices de criminalidade, a
evolução dos casos; manten-
do contato com a comunidade
nikkei; reforçando o alerta ge-
ral e a medidas preventivas de
segurança.

(Afonso José de Sousa)

Reeleito para o sétimo
mandato na Câmara Munici-
pal de São Paulo, o vereador
Jooji Hato (PMDB), revelou
que está articulando para en-
tregar o abaixo-assinado da
comunidade para o deputado
federal Michel Temer
(PMDB-SP) e o presidente da
Câmara dos Deputados, de-
putado Arlindo Chinaglia (PT-
SP), para pedir a redução da
idade da responsabilidade cri-
minal para e a instalação da
pena de morte no Brasil, junto
ao Congresso Nacional.

“Nós temos uma possibi-
lidade e meia de chegar até o
Congresso e influenciar para
pedir providências. Estamos
articulando e o secretário de
Segurança Pública de São
Paulo, Ronaldo Marzagão, já
soube do problema. A polícia
e sua tecnologia é cientifica-
mente preparada para coibir
esses tipos de delitos que es-
tão acontecendo na comuni-
dade. A função do vereador
é zelar pelo bem estar da po-
pulação”, atesta.

Jooji Hato conta que o
problema também foi regis-
trado no Jabaquara (Zona Sul
de São Paulo) e outros bair-
ros com forte presença de
orientais. Segundo o vereador,
a segurança é um conjunto de
fatores. “As investigações
estão sendo feitas para des-
mantelar a quadrilha, mas as
prevenções; cuidados como
não deixar janelas e portas
abertas; e instalação de
portões automáticos e grades
são importantes para garan-
tir a segurança de todos”, res-
salta.

O que mais importa para
o vereador é apostar em lon-
go prazo na educação, no es-
porte, na cultura, na geração
de empregos. Antes da dimi-
nuição penal, Jooji Hato su-
gere de imediato a realização
do policiamento ostensivo
com blitze para desarmamen-
to em bares, portas de bailes,
pontos e interiores dos ônibus,
entradas de serviços públicos
como do Metrô, e detector de
metais nas escolas. “Como
não temos uma educação for-
te, empregos para todos, en-
tre outras coisas, pelo menos
tem que se fazer blitze para
desarmamento”, defende.

O parlamentar que tam-
bém atua na área da seguran-
ça pública teve conhecimen-
to dos graves problemas en-
frentados pela comunidade da
Vila Prudente há mais de dois
meses durante um karaokê
realizado em uma associação
do bairro. Na ocasião ele foi
abordado por uma senhora
que expôs o problema, e em
seguida marcou uma reunião
para discutir o assunto. (AJS)

Vereador Jooji Hato pretende articular
abaixo-assinado em Brasília

O vereador Jooji Hato

ARQUIVO/JORNAL NIPPAK

Capitão Djalma Santos e o investigador Fernando Martins
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Presidente do Bunkyo discursa
na 49ª Kaigai Nikkeijin Taikai

LIMITAÇÕES AO
APROVEITAMENTO DO LOTE (2)

Assim, não faz sentido,
“data venia”, manter-se as
exigências convencionais,
sempre que as mesmas se-
jam maiores do que as fixa-
das na lei, como se o interes-
se público pudesse fundar-se
na imposição de restrições
maiores: quanto mais restrin-
ge, mais atende ao interesse
público. Trata-se de um raci-
ocínio equivocado que não
encontra guarida no sistema
constitucional vigente. No
campo reservado ao exercí-
cio regular do poder de polí-
cia a Constituição Federal al-
berga o princípio de que as
restrições ao exercício do di-
reito de propriedade, bem
como, à liberdade individual
sejam adequadas ao mínimo
indispensável ao atendimen-
to das necessidades públicas.
Não permite a Carta Magna
sacrifícios ao exercício do di-
reito de propriedade, median-
te adoção de restrições ima-
ginadas, projetadas e conven-
cionadas por particulares. Se
a própria lei do Poder Públi-
co competente, regularmen-
te votada e aprovada pelo
Legislativo, deve estatuir, de
forma expressa, as restrições
urbanísticas, em obediência
ao princípio da segurança que
dá embasamento à garantia
constitucional do cidadão,
como é possível permitir a
prevalência das restrições de
natureza convencional sobre
as restrições legais, sempre
que aquelas forem maiores
que estas últimas? Ora, se o
interesse público exigisse
uma restrição maior, a lei já o
teria feito. Se não o fez é por-
que a maior restrição contra-
ria o interesse público, consi-
derados todos os aspectos.
As convenções particulares
hão de respeitar os limites da
lei municipal e aquelas ante-
riores às leis municipais, de-
verão adequar-se as exigên-
cias da lei, resguardados os
direitos adquiridos. Não há
como o Poder Público Muni-
cipal tolerar convenções de
particulares conflitantes com
as normas legais, a pretexto
de que aquelas convenções
estabelecem restrições mai-
ores dos que as legalmente
previstas. Se a lei exigir, por
exemplo, um recuo frontal
mínimo de 5 metros é porque
assim ditou o interesse públi-
co, não sendo, portanto, pos-
sível tolerar uma disposição
convencional que imponha
uma restrição mais gravosa
como, por exemplo, de 7, 15
ou 30 metros, sob pena de
acarretar a subutilização do
lote, que cabe ao Poder Pú-
blico combater.

Se o município fosse
condicionar a expedição das
licenças de edificação às ob-
servâncias das restrições
convencionais, sempre que
mais restritivas que aquelas

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

resultantes da lei, o Poder Pú-
blico Municipal acabaria por
perder a sua atribuição
precípua de ordenador das
funções sociais da proprieda-
de urbana, cometida pela
Constituição de 1988. De
fato, poderia surgir inúmeras
“mini cidades” dentro da ci-
dade de São Paulo, caracte-
rizadas aquelas por edifica-
ções peculiares que atendem
aos padrões de recuos, de
dimensionamento, ocupação
e aproveitamento do lote, se-
gundo a vontade estabeleci-
da pelo loteador, na defesa
de seu interesse privado, que
nem sempre é coincidente
com o interesse público a ser
tutelado, exclusivamente, pelo
Poder Público Municipal,
através de suas normas ur-
banísticas, derrogadoras das
disposições particulares em
contrário.

De fato, ou prevalecem as
normas de direito público so-
bre as normas convencionais,
ou estas devem ser respeita-
das pelo Poder Público. Se as
primeiras devem prevalecer
sobre as segundas, obviamen-
te, devem prevalecer sempre,
e não, apenas quando esta-
belecem restrições mais
gravosas, pois esse grau de
restrição deve ser dosado ex-
clusivamente pelo Poder Pú-
blico que conciliará o interes-
se da coletividade com o me-
nor sacrifício a ser imposto ao
proprietário. O Poder Públi-
co nada tem a ver com as
normas convencionais, que se
inserem no campo do direito
privado, devendo as eventu-
ais controvérsias serem dis-
cutidas e dirimidas em instân-
cia própria entre as partes en-
volvidas.

Ademais, entre as fun-
ções dos Cartórios de Regis-
tro previstas na Lei nº 8.935/
94, de 18 de novembro de
1994, arrolam se:

Art. 12 – Aos oficiais de
registro de imóveis, de títulos
e documentos e civis das pes-
soas jurídicas, civis das pes-
soas naturais e de interdições
e tutelas compete a prática
dos atos relacionados na le-
gislação pertinente aos regis-
tros públicos, de que são in-
cumbidos, independentemen-
te de prévia distribuição, mas
sujeitos os oficiais de regis-
tro de imóveis e civis das pes-
soas naturais às normas que
definirem as circunscrições
geográficas.”

Não consta em nenhuma
delas que o Cartório deva in-
tervir em relações privadas,
e, se qualquer questionamen-
to deva ser levantado em re-
lação à área construída ou
desdobro em lotes, cabe ao
particular fazê-lo e a
serventia competente cabe-
lhe proceder a averbação pre-
tendida.

Manter a identidade ja-
ponesa e ao mesmo
tempo, integrar-se

definitivamente no país onde
vive, é o desafio crucial que
experimentam os nikkeis após
140 anos de saída do Japão. A
afirmação foi feita pelo presi-
dente do Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social),
Kokei Uehara, durante a 49ª
Convenção dos Nikkeis e Ja-
poneses do Exterior, realizado
no dia 1º de outubro, no auditó-
rio do Kensei Kinenkan, em
Tóquio. Promovido pela Kaigai
Nikkeijin Kyokai (Associação
dos Nikkeis e Japoneses no Ex-
terior) o evento teve como tema
“A comunidade nikkei no exte-
rior que vive na era da globali-
zação - Em busca de sua fun-
ção e a sua maneira de ser” e
contou com a presença do prín-
cipe Akishino-no-miya e da
princesa Kiko

Kokei Uehara, que viajou
acompanhado do secretário
administrativo da entidade,
Eduardo Nakashima, foi um
dos indicados para proferir as
palavras de saudação na ceri-
mônia de abertura, represen-
tando os 120 participantes de
18 países presentes na Con-
venção.

“Na atualidade, as socieda-
des perderam as fronteiras e,
por isso, é essencial estabele-
cer uma rede de contatos
(network) como um caminho
para troca instantânea de idéi-
as e para aquisição de infor-
mações”, discursou o presiden-
te. Segundo Kokei, “isso não
dispensa encontros pessoais,
como esta Convenção, em que
se estabelecem contatos físi-
cos, valorizado pelas trocas de
idéias”. “Num mundo digital de
avanço constante, o meio ana-
lógico também tem seu valor”,
concluiu o presidente.

Centenário – Esta convenção,
que no ano passado foi realiza-
da em São Paulo, tem “como
objetivo reunir todos os descen-
dentes de japoneses que vivem
no exterior, relatando os fatos
de seus países ao Japão, a fim
de que possam aprofundar e
fortalecer o quadro das relações

O príncipe Akishino e a princesa Kiko acompanham o discurso de saudação do presidente Uehara

de intercâmbio internacional,
sócio-culturais e amistosas”.

Em seu discurso, o presi-
dente Uehara lembrou que o
movimento emigração dos ja-
poneses teve início há 140
anos, em 1868; e que o Brasil,
neste ano, completou o cente-
nário da chegada dos primei-
ros imigrantes nipônicos.

Ressaltou as festividades
foram prestigiadas pelo Prín-
cipe Herdeiro do Japão e que
puderam contar com o apoio

da Casa Imperial, dos órgãos
governamentais do Japão, da
comunidade nikkei dos países
vizinhos. “Somos muito gratos
por todo esse apoio”, afirmou.

No Brasil, continuou o pre-
sidente, “o povo comemorou o
centenário como se fosse sua
própria festa” e isso se reves-
te de “importante significado”
pois revela o reconhecimento
“do legado deixado pelos nos-
sos pioneiros”. Apontou que a
educação tradicional japonesa

ministrada pelas primeiras ge-
rações aos seus filhos, que
contribuiu sobremaneira para
valorização do povo japonês
em terras brasileiras.

Da agenda também cons-
tam visitas e contatos a vários
órgãos institucionais, governa-
mentais e empresariais e, par-
ticularmente, aos representan-
tes da comunidade brasileira no
Japão.
(do site do Bunkyo:
www.bunkyo.org.br)

DIVULGAÇÃO

No dia 2, o presidente do
Bunkyo participou da Reu-
nião dos Representantes das
Delegações no antigo Institu-
to de Cooperação Internaci-
onal de Treinamento Geral da
Jica, também em Tóquio.

O tema estabelecido foi “A
comunidade nikkei no exteri-
or que vive na era da globali-
zação - Em busca de sua fun-
ção e a sua maneira de ser”,
dividido em quatro subtemas:
1) Estreitar cada vez mais as
relações com os países, espe-
cialmente onde residem des-
cendentes de japoneses; 2) O
aumento da importância de
uma rede entre a sociedade

formada de descendentes japo-
neses (nikkei) e o Japão, e for-
talecimento do relacionamento
recíproco; 3) O aumento da ne-
cessidade de mão-de-obra para
cidadão nikkei no Japão e 4)
Expansão e plenitude dos direi-
tos eleitorais aos residentes no
estrangeiro.

Em sua fala, o presidente
do Bunkyo, Kokei Uehara,
destacou a dificuldade para
estabelecer maior aproxima-
ção entre os representantes
das entidades, decorrente de
questões econômicas e de tem-
po. Diante disso, afirma, o
Bunkyonet (rede de comunica-
ção através da internet) será

uma ferramenta de importân-
cia estratégica, não somente
como meio para vencer dis-
tâncias entre os países (prin-
cipalmente Japão), como tam-
bém para aproximar as enti-
dades nikkeis do Brasil. Ao
mesmo tempo, o uso dessa
ferramenta poderá estimular
a participação de jovens da
terceira e quarta geração,
personagens capazes de ga-
rantir o futuro das entidades.

No dia 3 de outubro, os
participantes visitaram as ins-
talações da NHK (no centro
de Tóquio) e do Museu de
Migração Japonesa ao Exte-
rior (JICA-Yokohama).

Kokei Uehara destaca importância do Bunkyonet

CURITIBA/TRANSPORTES

Linha Verde será apresentada em conferência no Japão

O projeto da Linha Verde
será apresentado na Conferên-
cia Internacional sobre Mudan-
ças Climáticas, que acontece-
rá em Tóquio, Japão, entre os
dias 22 e 24 de outubro. A Li-
nha Verde foi considerada pe-
los organizadores do evento
como modelo de planejamen-
to combinado entre transporte
e meio ambiente.

O evento é organizado pelo
grupo das 40 maiores cidades
do planeta, batizado de “C40”,
que desde 2005 formam de
cooperação para a busca de
soluções contra as mudanças
climáticas e a poluição. Curiti-
ba não faz parte do C40, mas
é uma das 13 cidades parcei-
ras do grupo, graças ao histó-
rico de incentivo ao transporte
público, que serve como alter-
nativa aos automóveis particu-
lares para boa parte da popu-
lação.

“As grandes cidades cami-
nham para um pensamento
convergente sobre a priorida-
de que deve ser dada ao trans-
porte coletivo. Projetos como
o Ligeirão, que aproveitará
melhor as canaletas, e princi-
palmente a Linha Verde, des-
pertam grande interesse entre
os gestores públicos de outros
países”, afirma Paulo Schmidt,
presidente da Urbs, empresa

municipal que gerencia o trân-
sito e o transporte público da
cidade. Schmidt representará
o prefeito Beto Richa no even-
to e fará a apresentação so-
bre a Linha Verde.

Do projeto à operação, pas-
sando pela execução da obra,
a questão ambiental foi fator
determinante na Linha Verde.
Entre as medidas adotadas na
obra, que ficará pronta até o
final do ano, estão o plantio de
5.200 árvores de espécies na-
tivas, a implantação de um par-
que de 21 mil metros quadra-
dos e de um horto-parque aber-
to à visitação pública, onde
acontecerão encontros técni-
cos e atividades de educação
ambiental. As estações de in-

tegração dos ônibus têm siste-
ma de climatização ecológica.
Os ônibus têm motores “flex”
e rodarão com combustível
ecológico, possivelmente óleo
de cozinha reciclado.

Idosos – O novo corredor
de transporte coletivo recupe-
rou uma antiga rodovia degra-
dada que dividia a cidade de
norte a sul. A nova avenida
terá dez quilômetros de
ciclovias e calçadas adequadas
às regras da Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas
(ABNT), levando em conta o
bem estar e a segurança tam-
bém de idosos e portadores de
deficiência.

O plano ambiental da obra

foi considerado por técnicos do
BID como um dos melhores de
todas as obras financiadas pelo
banco. Não há lixo, restos de
materiais, resíduos ou qualquer
outra coisa que não seja usa-
da naquele dia no canteiro de
obras. Da lavagem das máqui-
nas à aspersão de água nas
áreas em escavação, todos os
detalhes foram previstos e
elencados no plano ambiental.

Materiais gerados na Linha
Verde também estão sendo
reaproveitados ao máximo.
Asfalto velho vira material de
base, pedras são usadas em
outras obras em que são ne-
cessárias e a terra é usada em
aterros como na vila Audi/
União, que faz parte do pro-
grama de urbanização de uma
das áreas mais carentes da ci-
dade.

Todos os resíduos são clas-
sificados, separados e têm des-
tinação adequada no dia mes-
mo em que são gerados. Não
há entulho nas obras da Linha
Verde. A preocupação ambi-
ental foi inclusive aprovada por
técnicos e pesquisadores da
Universidade Federal do Pa-
raná (UFPR) contratada para
fazer o monitoramento da qua-
lidade sonora e do ar e levan-
tamento e resgate do patrimô-
nio arqueológico.

Projeto foi considerado modelo de planejamento combinado

DIVULGAÇÃO
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Junji Abe: “Mogi das Cruzes está
unida contra o lixão”

M ogi das Cruzes
mantém seu re-
púdio ao projeto de

instalação de um aterro sani-
tário no bairro do Taboão e
fará todos os esforços neces-
sários para sepultar esta ini-
ciativa. Estas foram, em li-
nhas gerais, as conclusões da
reunião comandada pelo pre-
feito Junji Abe no último dia
10, no gabinete, e que contou
com as presenças de secre-
tários municipais, vereadores
e lideranças comunitárias e
agrícolas do município.

“Sabemos que a empresa
Queiroz Galvão insiste tei-
mosamente na tese de insta-
lar em Mogi das Cruzes um
lixão ultrapassado e que é re-
pudiado de forma veemente
pela Prefeitura Municipal e
pela população. Estamos
atentos a qualquer movimen-
to por parte da empresa e, se
for preciso, realizaremos as
manifestações que forem ne-
cessárias para deixar claro o
nosso sonoro ‘não’ a este
projeto”, afirmou o prefeito
Junji Abe.

Em entrevista exclusiva
concedida ao Jornal Nippak
e publicada na edição da se-
mana passada, Junji abordou a
questão afirmando se tratar de
“uma luta unânime da popula-
ção contra a instalação do ater-
ro sanitário”.

Remendos – Desde 2003, a
Queiroz Galvão tenta obter o
licenciamento ambiental para
o projeto, o que deu origem a
duas frentes de batalha: uma
no âmbito da Secretaria Esta-
dual de Meio Ambiente, que já
arquivou o pedido de licença e
considerou EIA-Rima (Estudo
de Impacto Ambiental – Rela-
tório de Impacto sobre Meio
Ambiente) da empresa insufi-
ciente, e outra no campo judi-
cial, onde a Queiroz Galvão
ajuizou ação com o objetivo de
retomar o processo de
licenciamento no âmbito do
Governo do Estado.

Junji deixou claro que a

Prefeitura e a população da
cidade não permitirão que se-
jam feitos adendos ou remen-
dos pela empresa em seu pro-
jeto original, que já foi arqui-
vado pela Secretaria Estadual
de Meio Ambiente. De acor-
do com o prefeito, qualquer
movimento que ocorra neste
sentido será rechaçado com
uma mobilização popular,
contando com amplo apoio da
sociedade local.

Na reunião, o prefeito
mogiano esteve acompanha-
do dos secretários municipais
Elen Maria de Oliveira Va-
lente Carvalho (Assuntos Ju-
rídicos), Daniel Campos
(Saúde) e André Saraiva
(Controle, Estratégias e Meio
Ambiente).

Os vereadores Mauro
Araújo e Inês Paz também
compareceram, ao lado de li-
deranças como José Arraes,
da Associação de Moradores
do Mogilar e Nelson
Takeyoshi, da Associação de
Agricultores do Itapeti, entre
outros.

Junji abriu espaço para
que as lideranças presentes

se manifestassem e, em co-
mum, todos deixaram claro
sua posição contrária à pro-
posta, que transformaria uma
área com enorme potencial
agrícola e industrial em um
local de destino dos detritos
de 40 municípios da Grande
São Paulo.

O prefeito usou sua auto-
ridade para lembrar que, pas-
sado o período eleitoral, é
chegado o momento de os
mogianos deixarem questões
políticas de lado para pensa-
rem nos interesses maiores
do município.

“É preciso dissipar os em-
bates de ordem política e ide-
ológica. Nesta questão, não há
espaço para enfoques progra-
máticos ou partidários, da
mesma forma que precisamos
olhar para o futuro, esquecen-
do divergências que ocorre-
ram no passado e que em nada
contribuem para o sucesso de
nossa empreitada. Os interes-
ses de Mogi das Cruzes são
maiores do que essas ques-
tões menores e são eles que
nos guiam”, disse Junji.
Apoio – O prefeito salientou

ainda que levará a questão à
próxima reunião da Associa-
ção dos Municípios do Alto
Tietê (Amat), marcada para
o próximo dia 20 de outubro,
em Itaquá. O objetivo de
Junji é buscar o apoio dos
colegas de Executivo contra
a proposta, que afeta não
apenas Mogi, mas também
todas as cidades da região:
“Faremos todos os esforços
necessários para sepultar de
uma vez esta idéia ultrapas-
sada no tempo e no espaço.
Os ditos lixões já estão su-
perados há décadas em paí-
ses mais desenvolvidos, e não
há espaço para que ressus-
citem em Mogi”, finalizou
Junji.

Prestigiaram ainda o even-
to o presidente da OAB
mogiana, Carlos Barbará e o
diretor regional da Fiesp/Ciesp,
Milton Sobrosa, além de repre-
sentantes de empresas do Go-
verno do Estado como Luiz
Carlos Miya (DAEE), Solan-
ge Takahashi (Cetesb) e Lana
Daibs (Vigilância Sanitária),
entre outros.

Junji e lideranças comunitárias e agrícolas da região de Mogi das Cruzes durante reunião
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Junji prestigia os 60 anos da
Associação Agrícola do Itapeti

Prefeito Junji recebe homenagem das mãos do presidente da As-
sociação Cultural Agrícola do Itapeti, Jorge Miyamoto, em cerimônia
em comemoração ao aniversário de 60 anos da entidade

O prefeito de Mogi das Cru-
zes (SP), Junji Abe (PSDB),
prestigiou no último dia 11 a
comemoração dos 60 anos da
Associação Cultural Agrícola
do Itapeti. Ao lado de outras
personalidades da comunidade
nikkei que ajudaram no desen-
volvimento da região, Junji re-
cebeu uma placa em homena-
gem por seu apoio à comuni-
dade local.

“São oito anos de apoio
como prefeito, além de muitos
outros como deputado estadu-
al e presidente do Sindicato
Rural de Mogi das Cruzes.
Trata-se de um verdadeiro
patrono, que ajudou a trazer
inúmeros benefícios para o
Itapeti, como a regularização
fundiária e a pavimentação das
estradas que servem nosso
bairro”, afirmou o presidente
da Associação, Jorge Miya-
moto. “É o melhor administra-
dor que Mogi das Cruzes já
teve, um lutador contra a ame-
aça do lixão, que colocaria em
risco nossa produção de flores
e frutas e todo o desenvolvi-
mento econômico do municí-
pio”, finalizou.

Em um breve discurso, Junji
agradeceu as palavras. “Venho
aqui não só como prefeito, mas
como representante das quase
400 mil pessoas que vivem em
Mogi das Cruzes. Agradeço o
convite, pois sei da importância
da comunidade do Itapeti para
o progresso e o avanço da qua-
lidade de vida em nossa cida-
de”, afirmou.

O prefeito retribuiu a home-
nagem passando às mãos de

Miyamoto um diploma de gra-
tidão à Associação, pois, nas
palavras de Junji, ela foi fun-
damental para o progresso do
bairro e, consequentemente,
da cidade. A área do Itapeti é
uma das principais produtoras
de frutas e flores de todo o Alto
Tietê, região que responde por
55% de toda a produção naci-
onal de caqui, 90% das
nêsperas, 55% das hortaliças
folhosas, 80% dos cogumelos
comestíveis e 33% dos ovos de
codorna.

Orquídeas – Além disso, é o
maior pólo produtor de orquí-
deas e hortênsias do país.  De
acordo com o Instituto de Eco-
nomia Agrícola de São Paulo,
o Alto Tietê responde, sozinho,
por mais de 13% da produção
de flores e plantas ornamen-
tais do Estado. responde, sozi-
nho, por mais de 13% da pro-
dução de flores e plantas or-
namentais do Estado.

Com a enxada em mãos,
Junji encerrou a cerimônia com
o plantio simbólico de uma ár-
vore em comemoração à data.

DIVULGAÇÃO

Com o objetivo de divulgar
e preservar a cultura japone-
sa, além de fortalecer as enti-
dades Nipo-Brasileira de
Birigui e de toda região, será
realizado pela primeira vez, nos
dias 24, 25 e 26 de outubro, o
Japão Expofest, um mega-
evento da cultura japonesa,
promovido pela Associação
Nipo Brasileira de Birigui, nas
dependências da sede do Bei-
sebol, na rua Natal Masson,
1050, Campo Beisebol, no jar-
dim Aeroporto.

O circuito Japão Expofest
conta com o apoio cultural da
Prefeitura Municipal e Câma-
ra de Birigui, com o Sesi, As-
sociação Comercial e com a
TV Tem, e reunirá todas as
formas de expressão da cultu-
ra japonesa.

O evento terá atrações

CIDADES/BIRIGÜI

Birigui realiza mega-evento inédito sobre a cultura japonesa
curso de cosplay. Além das
atrações artísticas e gastronô-
micas, o Japão Expofest colo-
cará à disposição dos visitan-
tes uma grande exposição de
produtos e serviços.

Para prestigiar o evento a
entrada terá um custo de ape-
nas R$3,00 (três reais), sendo
apenas sexta-feira entrada
franca, e os horários de visita-
ção serão, das 19 às 23h na
sexta-feira, das 10h às 23h no
sábado e das 10h às 20h no
domingo.

O festival que acontece
pela primeira vez na cidade é
um prato cheio para aqueles
que querem curtir, literalmen-
te, uma festa sócio-cultural ja-
ponesa.

Mais informações pelo fone:
(18)3644-4662 ou pelo site:
www.japaoexpofest.com.br

musicais e culturais como
shows de taikô, danças típicas,
bon odori, cantores nikkeis,
Miss Japão Expofest, gastro-

nomia oriental, ikebana
orquidário, oficina de origami,
Expo Cultural e Comercial, e
workshops de mangá e con-

Apresentação de taikô é uma das atrações programadas

DIVULGAÇÃO! *SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

O que já foi constatada
nas eleições anteriores ficou
ainda mais evidente nessa úl-
tima. Poucos candidatos
nikkeis conseguiram se ele-
ger vereador. Não precisa
pesquisar muito para chegar
à causa. Nossos candidatos
não conseguem votos fora dos
círculos da comunidade nipo-
brasileira.

Aliás, mesmo nikkeis não
tem votado só porque o can-
didato é seu patrício. Os que
sonham em fazer carreira
precisam se conscientizar de
que devem sair do seu gueto.
Não ficar atuando só no âm-
bito das associações. É pre-
ciso ir muito além. Você já viu
algum patrício liderando clu-
bes de serviços, Ongs?

Ou dando sua opinião em
jornais da cidade ou encetan-
do campanha em prol da co-
munidade onde vive? Ou atu-
ando em campanhas de assis-
tência social? Se existem, a
gente conta nos dedos. Pare-
ce ser a timidez também um
dos grandes obstáculos para
a carreira política do nikkei. Se
tem capacidade e tem atuado
com êxito em muitas ativida-
des porque não na política em
âmbito municipal? Outra su-
posição é que aqueles que têm
aptidão para a vida pública
evitam entrar na política por
não ser tal atividade tão bem
vista pela maioria dos cidadãos
e procuram manter a privaci-
dade preservada.

Shigueyuki Yoshikuni é jorna-
lista e reside em Lins (SP)

ARTIGO

A lição do pleito
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Prefeita eleita quer “manter o que já existe” e
valorizar imigração japonesa na região

Se ainda pairavam preo-
cupações sobre o futuro
da comunidade nikkei

com a vitória da candidata do
PT no município de Registro
(SP), a própria prefeita eleita
fez questão de dissipá-las. De
férias em Mato Grosso enquan-
to se prepara para assumir a
Prefeitura nos próximos quatro
anos, Sandra Kennedy Viana
disse que pretende fortalecer a
parceria com a Associação Cul-
tural Nipo-Brasileira (Bunkyo).
“A intenção é fortalecer o rela-
cionamento com o Bunkyo e
suas ações, até porque não vejo
a comunidade separadamente,
mas como parte integrante da
história de Registro”, explicou
Sandra ao Jornal Nippak, lem-
brando que o “compromisso”
foi uma de suas promessas de
campanha.

“Sentamos com a diretoria
do Bunkyo e acertamos que,
caso fosse eleita, manteríamos
o que já existe”, disse Sandra.
Entenda-se por “o que já exis-
te” as atividades culturais como
o Bon Odori e o Tooro Nagashi,
além do convênio de cidade-
irmã com Nakatsugawa. “Ao
longo do mandato vamos sen-
tar novamente para detalhar

essa parceria”, comentou.
Eleita com 15.610 votos

(52,99%) contra 10.156 votos
(34,48%) da candidata do
PSDB, Sandra Inês Kawamo-
to, Sandra Kennedy antecipou
que uma proposta, de cunho
pessoal, refere-se à questão
arquitetônica. A princípio, a
idéia é identificar Registro com

a colonização japonesa no mu-
nicípio, que já ostenta o título
de “Marco da Colonização Ja-
ponesa no Estado de São Pau-
lo”, decreto assinado pelo ex-
governador Geraldo Alckmin.

“Registro é considerada a
cidade mais japonesa do Bra-
sil e podemos trabalhar isso va-
lorizando a arquitetura, espe-

cialmente no centro velho,
reestruturando e valorizando as
fachadas comerciais, manten-
do assim as características da
imigração japonesa na região”,
revelou, acrescentando que a
redução de impostos, como o
IPTU, poderia servir de estí-
mulo. “A iniciativa não só re-
forçaria a vocação turística do

Sandra Kennedy durante campanha eleitoral: “Não vejo a comunidade nikkei como algo separado”

DIVULGAÇÃO

Vale do Ribeira como também
valorizaria a história da imigra-
ção japonesa. E a arquitetura
é uma forma de se resgatar e
preservar essa memória”, afir-
ma Sandra, explicando que o
Memorial da Imigração Japo-
nesa Vale do Ribeira, que fica
dentro do KKKK, também
pode ser ampliado e melhor
trabalhado.

Multa – Natural de Divisa
Nova (MG), Sandra Kennedy
fixou residência em Registro
há 20 anos, onde especi-
alizou-se em saúde pública e
agricultura familiar. “Por
acreditar no potencial econô-
mico da região”, candidatou-
se à Prefeitura de Registro
em 2000 e 2004 e à Assem-
bléia Legislativa do Estado
de São Paulo em 2002. “Em
2004 conquistamos cerca de
43% dos votos, que nos obri-
garam a tentar novamente”,
conta Sandra, que acredita no
crescimento econômico da
região e numa melhor distri-
buição de renda, “mas sem-
pre respeitando o desenvol-
vimento sustentável”.

Como costuma dizer, tem
uma história “peculiar”. Para

concorrer as eleições municipais
e disputar o cargo Executivo em
Registro teve que pagar uma das
multas mais caras do País. Isso
porque durante a campanha de
2004, ao lado da estrela do PT,
usou também uma abelha, sím-
bolo de um outro partido, o PHS,
que denunciou o uso indevido à
Justiça Eleitoral. Sandra foi con-
denada a pagar R$ 150 mil na
época. Corrigido, o valor saltou
para cerca de R$ 270 mil. Des-
se montante, foram pagos R$
171 mil. O restante, R$ 99 mil,
foram parcelador em cinco
anos. O valor será rateado en-
tre a prefeita eleita, o PT e os
partidos coligados da época, o
PC do B e o PTB. “Também
por isso [pelo sofrimento “ex-
tra”], nossa vitória foi muito co-
memorada”, disse Sandra,
acrescentando que, pela primeira
em toda sua história, Registro
terá um governo de transição.
“A equipe já está sendo monta-
da e nos próximos dois meses
vamos poder diagnosticar os
problemas para que em janeiro
possamos trabalhar efetivamen-
te”, observou Sandra, que pre-
tende montar uma equipe “es-
sencialmente técnica”.

(Aldo Shiguti)

CIDADES/REGISTRO 2

Prefeitura inagura o sexto
monumento de Yutaka Toyota

O casal Yutaka e Kinuko Toyota e autoridades em frente ao
monumento “Mensageiro do Futuro”, o sexto instalado em Registro

A Prefeitura de Registro
(SP) inaugurou no último dia
12 o sexto monumento de uma
série de sete do artista plásti-
co Yutaka Toyota. “Mensagei-
ro do Futuro”, o nome da obra,
está instalada na Praça Bene-
dito Martins de Barbosa (anti-
ga praça Jóia). As esculturas,
construídas a partir de peças
de uma máquina de beneficia-
mento de arroz fadada a ter-
minar no ferro velho, faz parte
das comemorações do Cente-
nário da Imigração Japonesa
em em Registro.

Estiveram presentes na ce-
rimônia de inauguração Davi
de Melo, representando o pre-
feito Clóvis Vieira Mendes; o
artista Yutaka Toyota e sua
esposa, Kinuko; o presidente
da Comissão Municipal do
“Centenário”, Hideo Nasuno;
o presidente do Bunkyo,
Rubens Takeshi Shimizu e o

presidente do Registro Base
Ball Club (RBBC), Satoru Sas-
saki, além de amigos e convi-
dados do artista.

Segundo Toyota, “Mensa-
geiro do Futuro significa a pro-
teção e paz celestial a popula-
ção de Registro”. “2008 está
chegando ao fim. Neste ano,
realizamos vários eventos alu-
sivos ao Centenário e me sinto
muito feliz em poder me dedi-
car de corpo e alma para cons-
truir sete monumentos
ambienteis em Registro. Acre-
dito que o calor humano e bon-
dade do povo de Registro valo-
rizarão mais ainda minha obra.
Não posso conter a emoção,
sabendo que brevemente esta-
remos inaugurando o último
monumento “Tsuru”, pássaro
símbolo do Japão e que traz
felicidade. Espero que esta
obra perpetue até as próximas
gerações”, agradeceu Toyota.

DIVULGAÇÃO

O Instituto de Engenharia
realiza hoje (18), no Instituto
de Engenharia (Zona Sul de
São Paulo), a partir das 15h,
cerimônia especial em home-
nagem aos cem primeiros
nikkeis formados em engenha-
ria no Estado de São Paulo, em
reconhecimento à contribuição
por eles prestada ao desenvol-
vimento do Estado e do País.

Todos os cem engenheiros
homenageados foram localiza-
dos. Alguns, já falecidos, se-

rão representados pelos seus
familiares, mas a maioria já
confirmou presença.

O Instituto de Engenharia
concederá um diploma e uma
medalha e também está pre-
parando um documento que
será publicado em forma de
revista contando a trajetória
dessas pessoas. O evento faz
parte das comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil.

Takeo Kawai, formado em
Engenharia Civil pelo Macken-
zie, em 1931, é o primeiro en-
genheiro Nikkei formado no
Brasil, segundo a pesquisa re-
alizada pelos organizadores.
Harumi Ohno é a primeira mu-
lher nikkei engenheira. Forma-
da em Engenharia Civil pela
Poli, em 1957, ela será a única
mulher homenageada.

A lista também conta com
personalidades como o presi-
dente do Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social),
Kokei Uehara.

COMUNIDADE

Homenagem aos pioneiros da
Engenharia acontece hoje

CULINÁRIA

Fundação Mokiti Okada oferece
aula gratuita de culinária

Uma vez por mês, o setor de
Alimentação Natural da Funda-
ção Mokiti Okada realiza um
encontro gratuito de culinária. O
grupo “Voluntários da Alimen-
tação” reúne-se sempre na últi-
ma terça-feira do mês com a fi-
nalidade de trocar informações
e idéias sobre a melhor forma
de cumprir a missão de levar
felicidade e saúde através da
alimentação saudável. As aulas
são abertas a todos os interes-
sados da boa cozinha.

O grupo, durante a reunião,
repassa orientações sobre os
alimentos, sugestões de cardá-
pio e modo de preparo. Os en-
contros acontecem direto na
cozinha, no qual ocorre o pre-
paro e degustação das receitas.

Os interessados em partici-
parem dos “Voluntários da Ali-
mentação” precisam confirmar
sua presença com pelo menos
três dias de antecedência pelos
telefones 5087-5045 ou 5087-
5049 ou pelo e-mail: buck@
fmo.org.br ou tkogachi@fmo.
org.br. Os encontros aconte-
cem na sede da Fundação
Mokiti Okada, rua Morgado de
Mateus, 77- Vila Mariana - SP,
às 19h30. Os próximos encon-
tros serão nos dias 21 de outu-
bro e 25 de novembro.

Acesse o site da FMO:
www.fmo.org.br, entre em
cursos, acesse “Voluntários da
Alimentação” e conheça as
receitas já testadas e a progra-
mação para o final do ano.

Setor de Alimentação Natural se reúne uma vez por mês

DIVULGAÇÃO

Em Sessão Solene realiza-
da na última quinta-feira (16),
a Câmara Municipal de São
Vicente (litoral paulista) conce-
deu o Título de Cidadania a
Daisaku Ikeda, fundador da
Associação Brasil Soka Gakkai
Internacional (BSGI). O título
visa a traduzir o reconhecimen-
to da cidade à contribuição da
BSGI na conscientização eco-
lógica, educacional e cultural na
aproximação dos povos japonês
e brasileiro, já que São Vicente
abriga uma das maiores comu-
nidades nikkeis do Estado.

Daisaku Ikeda fundou, em
1960, a BSGI, que representa
a Soka Gakkai Internacional
(SGI) no Brasil. A organização
não-governamental promove
atividades como exposições,
intercâmbios culturais, oficinas
educacionais e esforços huma-

nitários para o bem-estar so-
cial. As ações da SGI buscam
garantir uma educação para a
cidadania global, conscienti-
zando as pessoas sobre as res-
ponsabilidades com a socieda-
de, com o meio ambiente e com
o futuro do Planeta.

Em 1992, a entidade foi res-
ponsável pela organização da
Exposição sobre Meio Ambi-
ente e Desenvolvimento, apre-
sentada como parte integran-
te do calendário oficial da Eco
92. No campo das artes, a
BSGI foi a principal responsá-
vel pela mostra Eternos Tesou-
ros do Japão, que atraiu mais
de 50 mil pessoas ao ser reali-
zada, em 1990, no Museu de
Arte de São Paulo, e, posteri-
ormente, no Museu Oscar Ni-
emeyer, em Curitiba, com mais
de 63 mil visitantes.

CIDADES/SÃO VICENTE

Daisaku Ikeda recebe título de
Cidadão Vicentino

Os Centros de Estudos de
Línguas (CELs),escolas da
Secretaria de Estado da Edu-
cação que oferecem cursos de
japonês, italiano, francês, ale-
mão e espanhol, receberão a
partir desta segunda-feira, 20
de outubro, um clássico da li-
teratura moderna japonesa.
Exemplares do livro Arashi no
naka no toudai, em português
Farol no Meio da Tempesta-
de, serão entregues em todas
unidades que oferecem aulas
de japonês.

A obra reúne histórias que
buscam valorizar ética, hones-
tidade e lealdade. Os livros fo-
ram doados pela Associação

Nippon Kaigai do Brasil. Cada
um dos CELs que oferecem o
curso de japonês receberá dez
exemplares do livro. Outros 10
volumes farão parte do acer-
vo permanente do Centro de
Referência em Educação Má-
rio Covas.

Os Centros de Estudos de
Línguas ficam localizados
dentro de escolas estaduais.
São 81 unidades espalhadas
pelo Estado- 17 ficam no mu-
nicípio de São Paulo, 12 na
região metropolitana e 52 no
interior. Para o ensino das lín-
guas, os CEL contam com um
efetivo de cerca de 600 pro-
fessores.

EDUCAÇÃO

Escolas receberão clássico
da literatura japonesa



São Paulo, 18 de outubro de 2008 JORNAL NIPPAK 7

CULTURA

Soroban ajuda desenvolver
agilidade em alunos cegos de SP

ASecretaria de Estado
da Educação resolveu
utilizar o soroban, um

instrumento de cálculo japonês,
para auxiliar os cerca de 6.600
estudantes com deficiência vi-
sual da rede estadual de esco-
las. Por quatro dias, incluindo
estas segunda e terça-feiras
(13 e 14), cerca de 200 pro-
fessores estaduais foram trei-
nados para uso da técnica com
seus alunos.

O curso foi direcionado a pro-
fessores de todas as 91 Direto-
rias de Ensino do Estado. O
soroban é um ábaco japonês
com cinco contas que permite
ao usuário realizar qualquer tipo
de operação matemática. O apa-
relho permitirá que os alunos
com deficiência visual da rede
estadual desenvolvam maior au-
tonomia e agilidade em cálculos.

As salas de recursos da
rede estadual, voltadas para
atividades complementares
dos alunos com deficiência, já
estão com sorobans. Agora a
Secretaria colocará o instru-
mento em todas as escolas
com alunos deficientes.

“É essencial dar esta pos-
sibilidade a nossos alunos por-
tadores de deficiência. O
soroban irá auxiliar na apren-

dizagem dos estudantes de
Ensino Fundamental e Médio”,
afirma a secretária de Estado
da Educação, Maria Helena
Guimarães de Castro.

Presencial, o curso foi rea-
lizado no Centro de Apoio Pe-
dagógico (Cape) da Secreta-
ria de Estado da Educação, no
Brooklin.

Mundo digital – As escolas

estaduais referência para aten-
dimento de alunos com defici-
ência visual estão recebendo
programa de computador que
permitem usar totalmente os re-
cursos das máquinas. O novo
sistema, chamado Dosvox, utili-
za um recurso de voz para faci-
litar o acesso aos computado-
res. O recurso “fala” para o alu-
no todos os passos do processo
de utilização dos computadores.

Soroban permitirá que os alunos com deficiência desenvolvam autonomia e agilidade

DIVULGAÇÃO

Canto do
Bacuri

MARI SATAKE

Na minha infân-
cia, havia um peque-
no quadro. Era o
quadro de estima-
ção de meu pai.
Muitas vezes, de
noite, enquanto to-
mava o seu chá, ele
ficava olhando em
direção ao quadro,
mas a sensação que
eu sempre tinha é
que ele enxergava
algo que não estava
ao alcance de meus
olhos. Para mim, era
apenas um rabisco
preto no papel que já
tinha sido branco.
Um rabisco bonito,
muito diferente da-
queles que eu fazia.
Um dia, eu soube.
Aquele rabisco era da pala-
vra Yumê, a palavra preferi-
da de meu pai. A infância
passou, meu pai envelheceu
e se foi, o quadro ali perma-
nece na distante casa da in-
fância. Yumê em português é
sonho. Sonho, fantasia, ilusão.

Lembrei-me disso porque
dia desses, fui agraciada com
um belo espetáculo trazido por
um grupo de dança do Japão,
a Kikunokai – Companhia de
Dança Tradicional Japonesa.
Michiyo Hata é a coreógrafa
criadora do grupo e foi tam-
bém quem criou a coreogra-
fia do filme Sonhos de Akira
Kurosawa. Dias após, ainda
embalada pela beleza do es-
petáculo e sentindo necessida-
de de ocupar os olhos com
belas imagens, resolvi rever o
filme de Kurosawa.

O filme Sonhos é uma
produção de 1.990. É com-
posto por oito episódios inde-
pendentes onde cada episó-
dio é mostrado como um so-
nho que um dia o diretor teve.
Em todos eles há sempre um
enfrentamento a ser supera-
do, desde o final da infância
até a completa maturidade.
Talvez, uma espécie de auto-
biografia do artista completo
que foi Kurosawa.

O primeiro episódio, ou so-
nho, “Sol em Meio à Chuva”,
também conhecido como o
episódio do casamento das
raposas, começa com o letrei-
ro, “Um dia, tive um sonho”.
Nele, vemos a mãe fazendo
recomendações à criança
para que não vá à floresta.
Está chovendo e faz sol, é
nestes dias que as raposas se
acasalam e elas não gostam
de serem vistas pelos huma-
nos. O menino não consegue
obedecer às recomendações
da mãe e fica espreitando o
espetáculo oferecido pelas
raposas. Ao retornar para
casa, a mãe o impede de en-
trar. Entrega-lhe uma arma
com o qual deve se matar. A
arma foi deixada pela raposa
que estava em seu encalço
por ele ter feito algo que não
devia. No entanto, a mãe ace-
na com a possibilidade de um
final menos trágico, recomen-
da à criança que vá até a ra-
posa e tente obter o seu per-
dão. Sem o perdão da rapo-
sa, a mãe não poderá rece-

Yumê I

ber a criança de volta. À cri-
ança resta apenas buscar
uma saída para si.

O sonho seguinte, “O Po-
mar dos Pessegueiros” mos-
tra a criança já um pouco cres-
cida. Ela oferece o chá para
a irmã e suas amigas que es-
tão reunidas no salão de bo-
necas. Sobra uma tigela de
chá, o menino insiste que ha-
via mais uma menina. Sua
irmã diz que não. Ele a vê no-
vamente, mas a menina foge
para o jardim. Ele corre atrás
e presencia a rebelião das bo-
necas inconformadas com o
corte dos pessegueiros. É acu-
sado injustamente pelo corte,
o menino chora e diz que tam-
bém não queria que cortassem
as árvores. O líder do grupo
diz que ele chora porque gos-
ta de comer pêssegos, todos
riem. O menino se revolta e
diz que pêssegos podem ser
comprados. Mas, a beleza
oferecida pelos pessegueiros
floridos não é possível ser
comprada, por isso ele chora.
Alguém intercede a favor do
menino dizendo que ele real-
mente tentou impedir o corte
das árvores. Finalmente, as
bonecas se convencem da sin-
ceridade do menino e resolvem
presenteá-lo com a dança das
flores pela última vez. Então,
o pomar de pessegueiros vol-
ta a se cobrir de flores e numa
lenta cadência oferecem o
espetáculo de som e cores ao
menino que extasiado chora
de emoção debaixo da chuva
de pétalas dos pessegueiros
que balançam suavemente.
Nisso, novamente surge a
menina. Outra vez, ele tenta
alcançá-la e ela foge. O me-
nino volta a si e percebe ape-
nas um pequeno arbusto flori-
do, à sua frente já não há o
espetáculo do festival das flo-
res. Restam apenas ele e os
tocos das árvores.

Um belo filme para ver e
rever. Consta na biografia de
Akira Kurosawa que seu de-
sejo era se tornar pintor. Ten-
tou ingressar no curso supe-
rior de Belas Artes, não foi
aprovado. Foi trabalhar com
cinema. Como resultado des-
te impedimento inicial em sua
vida, Kurosawa deixou, entre
inúmeros outros belos filmes,
esta obra prima que é So-
nhos.

Maricantodobacurijn@yahoo.com.br

Capa do livro

REPRODUÇÃO

SAÚDE

Campanha detecta casos de
diabetes e hipertensão arterial

Equipe da Beneficência Nipo-brasileira de São Paulo

Com o objetivo de detectar
casos de diabetes, hipertensão
arterial sistêmica e dislipidemia
(colesterol), em pessoas mai-
ores de 15 anos, a Beneficên-
cia Nipo-brasileira de São Pau-
lo promove amanhã (dia 18),
uma campanha gratuita na
Paróquia Nossa Senhora Apa-
recida da Boa Viagem no Par-
que Novo Mundo, Zona Norte
de São Paulo.

Uma equipe de médicos
cardiologistas e endocrinolo-
gistas atenderá o público para
detectar a presença desses
males no organismo de possí-
veis portadores. Os casos de
pessoas que necessitarem de
tratamento serão encaminha-
dos para os hospitais conveni-
ados e rede pública estadual e
municipal.

No total cerca de 60 pro-
fissionais de diferentes áreas
da enfermagem, higiene, lim-
peza, marketing, nutrição, se-

gurança e transporte, estarão
envolvidos na campanha. Se-
gundo a endocrinologista Elza
Setsuko Ikejiri, a previsão é
que de 1200 a 1500 pessoas
participem do evento, a maio-
ria carente pertencente à co-
munidade próxima do hospital
que não tem convênio médico.

De acordo com a cardiolo-
gista Helena Nogueira Soufen,
o grande problema é que gran-
de parte das pessoas não sabe
que são portadoras de diabe-
tes e não tem uma educação
adequada para minimizar os
efeitos dessas doenças espe-
cíficas. Durante a campanha
que contará com atividades fí-
sicas, vários profissionais da-
rão dicas alimentares e educa-
cionais para os presentes. Os
organizadores pedem para os
participantes levarem um qui-
lo de alimento não perecível
para ser doado para a Paró-
quia Nossa Senhora Apareci-
da da Boa Viagem (não obri-
gatório).

CAMPANHA DE DETECÇÃO

DE DIABETES, HIPERTENSÃO

ARTERIAL SISTÊMICA E

DISLIPIDEMIA

QUANDO: DIA 18 DE OUTUBRO

ONDE: SALÃO DA PARÓQUIA NOSSA

SENHORA APARECIDA DA BOA VIAGEM -

RUA SOLDADO BRASÍLIO PINTO DE

ALMEIDA, 344 – PARQUE NOVO MUNDO

– SÃO PAULO

HORÁRIO: DAS 9H ÀS 16H

INFORMAÇÕES: 2633-2200

DIVULGAÇÃO

Prosseguem
até o dia 31 de
novembro as
inscrições para
o Programa de
Bolsas de Estu-
dos e Treina-
mento Nikkei -
1º Semestre de
2009 ao Japão,
oferecido pela
Jica (Japan In-
ternational Coo-
p e r a t i o n
Agency). O
Programa de
Bolsas inclui:
Bolsa de Mes-
trado, Bolsa de
Pesquisa, Bolsa
de Treinamento
Técnico e Bol-
sas Específicas.
Já o Programa
de Treinamento
engloba várias
especialidades voltadas para
Treinamento em Grupo (dura-
ção de 1 a 3 meses), Treina-
mento Individual de Longa
Duração (de 4 a 12 meses),
Treinamento Individual de Cur-
ta Duração (de 2 a 3 meses) e
Intercâmbio de Pesquisadores
(de 1 mês).

O programa de Bolsas des-
tina-se à pesquisa e estudos em
qualquer área, exceto em arte,
cultura, idioma e esporte, e tem
duração conforme a modalida-
de. Não será possível realizar
mestrado em medicina, odon-
tologia e medicina veterinária.

Modalidades – O programa
de Treinamento em Grupo ofe-
rece 15 opções, de Treinamen-
to Individual de Longa Dura-
ção reúne 66 diferentes moda-
lidades e de Curta duração 18
opções.

Mais detalhes e requisitos
para inscrições acessar:
www.jica.org.br

As inscrições devem ser
feitas no escritório da Jica, na
Av. Paulista, 37, 1º. andar, con-
junto 11 - São Paulo - tel.: (11)
3251-2655 e fax.: (11) 3251-
1321 - e-mail.: jicabrsp-
gyomu@jica.go.jp.

EDUCAÇÃO

Inscrições abertas para Bolsas
de Estudos e Treinamentos

DIVULGAÇÃO!

Programa oferece treinamento no Japão

O Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social) realizou no dia
2 de outubro cerimônia de entre-
ga de donativos à Casa da Espe-
rança (Kibô-no-Iê) e à Assistên-
cia Social Dom José Gaspar
(Ikoi-no-Sono. Os alimentos fo-

SOLIDARIEDADE

Bunkyo entrega donativos a
Kibô-no-Iê e Ikoi-no-Sono

ram arrecadados no show da
cantora gospel japonesa Yuri
Mori, no dia 31 de agosto.

Entre os aproximados 300
quilos de alimentos não-pere-
cíveis, havia arroz, feijão, ma-
carrão, açúcar, bolachas, en-
tre outros.
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EXPOSIÇÃO

Yutaka Toyota e Jefferson Ferrão
inauguram mostra em Registro

JAPARAZZO
                                                POR HERMES SUZUKI

Redimensionar o tempo
HERMES SUZUKI

Hoje a noite co-
meça o horário de
verão, exatamente
às 00h 00min do dia
19, quando todos os
ponteiros do relógio
estiverem na posi-
ção mais alta do
mostrador, o tempo
será ADIANTADO
em 1 hora, nas
regiões Sul, Sudes-
te e Centro-Oeste
do Brasil, com a ex-
pectativa do Gover-
no brasileiro econo-
mizar 2 mil Mw,
equivalente ao con-
sumo de uma cida-
de com 6 milhões de
habitantes.

O horário de ve-
rão está associado
ao fuso horário, que
desde o final do século 19
serve para que todo o mundo
use a contagem do Tempo
uniformemente, assim foi di-
vidido em 24 partes iguais no
globo terrestre, espaçados de
15 em 15 graus formando um
fuso. O primeiro fuso, parte
do meridiano de Greenwich,
na Inglaterra, onde está o Big
Ben, relógio famoso por mar-
car a hora precisa. E no seu
oposto, fica o antimeridiano
internacional, ou seja, é a li-
nha de mudança de data.

Já aqui no Brasil, o opos-
to exato fica o Japão, quando
aqui é dia, no país do Sol nas-
cente é noite, sempre com o
horário exatamente invertido.
Exemplo: Quando muitos aca-
baram de acordar no Brasil
às 8h da manhã, no Japão,
muitos já se preparam para
dormir às 8h da noite.

Mas agora com o horário
de verão, temos que racioci-
nar um pouco, se você tem
algum parente no Japão e vai
conversar com ele, lembre se
que com o horário de verão,
quando aqui no Brasil for 8h,

lá no Japão são 19 horas. Que
fuso confuso, não é ? Mas se
é pra economizar, vale a
pena.

Em tempo, com o assunto
de Tempo, não perdi tempo e
fui atrás do designer Hans
Donner, que apresenta uma
nova percepção do tempo.
Ele criou o Timension, um
mostrador das horas, minutos
e segundos precisos, sem
ponteiros, apenas com três
discos concêntricos, baseado
na alternância de luz e som-
bra.

Infelizmente, o tempo des-
sa matéria acabou, mas se-
mana que vem eu conto em
detalhes o primeiro design do
tempo, criado por Hans
Donner, por enquanto quem
quiser saber mais, acesse o
site: www.timension.com.br

Fui........ Japarazzo

*Hermes Suzuki, universitário,
descendente de samurais ar-
queiros, viajante dos quatro can-
tos do mundo.
E-mail: suzukinho@uol.com.br

Hermes Suzuki com o Big Ben ao fundo...

... e com Hans Donner: “Fuso confuso”

A exposição Bichos da
Amazônia com 20 trabalhos de
telas e objetos de arte prosse-
gue até o dia 9 de novembro
na Trion Editora e Livraria. A
mostra inclui uma maquete de
uma vila de palafitas transfor-
mada em “um mundo encan-
tado”, que ambas resgatam
através de animais as lembran-
ças da fase ‘criança’, as raízes
e os fatos existentes na vida
do artista plástico autodidata
Carlos Guataçara Monteiro,
idealizador da mostra, e nas
vidas dos apreciadores do seu
trabalho.

Nesta primeira mostra o
artista que é natural de
Castanhal do Pará, revela que
em uma ocasião um crítico
norte-americano disse que o
trabalho do artesão paraense
tem uma linguagem universal
porque todos se encantam com
as suas obras. Com trabalhos

CULTURA

Exposição Bichos da Amazônia retrata os animais da região
DOUGLAS MELO

Exposição, que reúne 20 trabalhos, ficará até novembro na Trion

Atualmente ele é aluno do
curso de Licenciatura em Ar-
tes Visuais da Universidade do
Vale do Paraíba (Univap), e
ex-aluno da Organization for
Industrial, Spiritual and Cultu-
ral Advancement (Oisca),
quarta turma de 2003 do cur-
so de capacitação de recursos
humanos do setor Rural. Du-
rante a mostra todas as obras
do artista estarão à venda a
preços que variam de R$
1.500,00 à R$ 15 mil.

EXPOSIÇÃO BICHOS DA
AMAZÔNIA
QUANDO: ATÉ 9 DE NOVEMBRO

HORÁRIO: DIARIAMENTE DAS 10H ÀS

17H E NO DIA 9 ATÉ ÀS 20H
ONDE: TRION EDITORA E LIVRARIA –
RUA ARAÇARI, 218 – ITAIM BIBI – SÃO

PAULO

ENTRADA: GRATUITA

INFORMAÇÕES: (11) 3168-8380
WWW.GUATACARABRASIL.COM

levados para diversos países o
artista criou a ecomarca
Guataçara Brasil que conta
com uma vasta linha de pro-
dutos que destacam o povo
brasileiro.

Desde criança Guataçara
Monteiro desenvolveu sua ha-

bilidade artística por meio da
confecção de vários tipos de
artesanato, mas foi a partir do
ano 2000 que começou a tra-
balhar com pinturas e iniciar
uma vasta pesquisa sobre a
arte indígena e a cultura do
povo do Pará e da Amazônia.

Os artistas Yutaka Toyota
e Jefferson Ferrão inaugura-
ram no último dia 11, no con-
junto da Kaigai Kogyo Kabu-
shiki Kaisha (KKKK, a Com-
panhia Ultramarina de Desen-
volvimento), em Registro, a
exposição “Espaço Imaginá-
rio”. A mostra, que reúne
obras das décadas de 70, 80,
90 e 2000 de Yutaka Toyota e
outras 20 de Ferrão, era um
sonho antigo do casal Cristina
e Nilton José Hirota da Silva.
Estiveram presentes na aber-
tura convidados ilustres como
o também pintor a ator global,
Kenichi Kaneko e sua esposa
Mariko, e a ceramista Shoko
Suzuki.

Toyota disse que decidiu
realizar a exposição em retri-
buição a calorosa acolhida que
teve em Registro por ocasião
da construção dos sete monu-
mentos em homenagem ao
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil. “Trata-se tam-
bém de uma oportunidade de
fazer um agradecimento espe-
cial ao meu amigo Ferrão, que
trabalhou como meu braço di-
reito na  construção das escul-
turas. Durante 6 meses em
que trabalhou comigo, ele fez
uma pesquisa na qual reuniu O artista plástico Yutaka Toyota e sua obra em exposição no KKKK

um acervo de mais de 800 fo-
tos antigas e tradicionais das
famílias de Registro. Quanto a
minha obra o tema é ‘Espaço’
e gostaria que percebessem a
mudança de expressão dessas
obras no decorrer do tempo.
Neste mundo convivem em
harmonia o yo (positivo) e o in
(negativo), assim como exis-
tem o homem e a mulher. Ás
vezes, enxerga-se facilmente
yo, enquanto o in passa des-
percebido. Temos que desco-
brir e compreender também o
in”, explicou o artista, lembran-
do que em 2008 comemora-se
o Centenário da Imigração Ja-
ponesa.

“Minhas obras estão expos-
tas nas várias cidades, inclusi-
ve no Japão. Tive algumas di-
ficuldades para reunir minhas
obras para esta exposição em
Registro, mas graças a Deus
tudo correu tudo bem”, expli-
cou Toyota.
(Kuniei Kaneko, especial
para o Jornal Nippak)

A EXPOSIÇÃO “ESPAÇO IMAGINÁRIO” FI-
CARÁ ABERTA A VISITAÇÃO PÚBLICA ATÉ O
DIA 25 DE OUTUBRO, DAS 9 ÀS 18HORAS

NO KKKK. ENTRADA FRANCA.
INFORMAÇÕES PELO TELEFONE:
13/3821-7450/3822-3088/9744-0413

KUNIEI KANEKO

CENTENÁRIO

Colégio Harmonia realiza 12ª Mostra Cultural
No ano em

que se come-
mora o Cente-
nário da Imi-
gração Japo-
nesa no Brasil,
o Colégio Har-
m o n i a ,
mantida pela
A s s o c i a ç ã o
Harmonia de
Educação e
Cultura, presta
uma homena-

gem aos imigrantes japoneses,
na sua Mostra Cultural, com o
tema “Cem Anos da Imigra-
ção Japonesa no Brasil”.

O Colégio Harmonia reali-
za este evento anualmente,
com o objetivo de promover
através de desafios culturais e
artísticos, o espírito de equipe,
criatividade, liderança, respei-
to e responsabilidade social; e
descobrir os talentos de cada
um dos alunos, nas apresenta-
ções de trabalhos, teatros,

DIVULGAÇÃO

Evento acontece hoje no Colégio Harmonia

shows, músicas, jogos, brinca-
deiras e exposições de artes,
fotografias, culinárias, brinque-
dos, maquetes, etc ...

12ª MOSTRA CULTURAL
QUANDO: HOJE (18/10),
A PARTIR DAS 10H

ONDE: COLÉGIO HARMONIA

(AV. CAMINHO DO MAR, 2709 – RUDGE

RAMOS, SÃO BERNARDO DO CAMPO)
INFORMAÇÕES PELO TEL.:
11/4368-9560
CEHARMONIA@CEHARMONIA.COM.BR

FESTIVAL JAPONÊS – Vereador Ushitaro Kamia e direto-
ria do Clube Esperia participam da tradicional cerimônia do sa-
quê durante o Festival Japonês, que encerrou a Feira de Saúde
e Espiritualidade do clube nos dias 11 e 12.
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RECONHECIMENTO

Comunidade Yuba é agraciada
com a Ordem do Mérito Cultural

OTheatro Municipal do
Rio de Janeiro abrigou
na noite do dia 7 de

outubro, terça-feira, a 14ª edi-
ção da Ordem do Mérito Cul-
tural, que teve como tema cen-
tral Homenagem a Machado
de Assis, assinalando o cente-
nário de morte do maior expo-
ente das letras nacionais e um
dos mais expressivos da lite-
ratura mundial. Foram conde-
corados 49 personalidades, ins-
tituições e grupos artísticos,
entre eles, a Comunidade Yuba.

No palco, o ministro da
Cultura, Juca Ferreira, o se-
cretário-geral das Relações
Exteriores, Samuel Pinheiro
Guimarães, os mestres de ce-
rimônia Camila Pitanga, atriz,
e Sérgio Mamberti, ator e se-
cretário da Identidade e da
Diversidade Cultural do Mi-
nistério da Cultura, 28 perso-
nalidades que estavam sen-
do condecoradas, 11 familia-
res dos homenageados, sen-
do que desses nove in memo-
riam, e representantes de
grupos artísticos, iniciativas e
instituições que se destaca-
ram por suas contribuições à
cultura.

Juca Ferreira ressaltou que
nos últimos anos o Ministério
da Cultura ganhou notorieda-
de no mundo pela defesa de
posições avançadas e demo-
cráticas. “Foi na gestão des-
sa grande figura clarividente
e ousada, desse visionário Gil-
berto Gil, que a cultura come-
çou a ser olhada de um modo
diferente, estrutural. Hoje a
minha responsabilidade públi-
ca é enorme, pois tenho que
seguir os caminhos generosos
abertos por Gil: gerir uma ins-
tituição reconhecida no Bra-
sil e no mundo. Não somos
mais uma pasta de governo
relegada a acomodações po-
líticas e a composições de úl-
tima hora. O Ministério da
Cultura que emergiu no Go-
verno Lula é a possibilidade
viva de que a cultura torne-se
um bem comum da sociedade
brasileira.”

Yuba –  Formada por imi-
grantes e descendentes de
japoneses, a Comunidade

Yuba há oito décadas man-
tém viva a lição de seu fun-
dador, Isamu Yuba (1906-
1976): cultivar a terra, orar e
amar as artes. Localizada em
Mirandópolis, interior do Es-
tado de São Paulo, cultiva até
hoje a preservação da cultu-
ra oriental japonesa. Uma
das atividades que já se tor-
nou tradicional é a apresen-
tação das atividades culturais
desenvolvidas durante todo o
ano pelos integrantes da co-
munidade, entre os dias 25 e
30 de dezembro no Teatro
Yuba, com o nome de Even-
to Natalino.

Foram condecorados 49 personalidades, instituições e grupos artísticos

Apresentação da comunidade Yuba durante o Festival Yosakoi Soran, em São Paulo

LUCILLE KANZAWA

Juca, Mamberti, Akiko, Marian e Fernanda (da esquerda p/dir)

O livro Os japoneses (Edi-
tora Contexto, 368 páginas), da
pesquisadora Célia Sakurai, é
um dos três vencedores na ca-
tegoria Ciências Humanas do
Prêmio Jabuti 2008, realizado
pela Câmara Brasileira do Li-
vro. Agora ele concorre como
livro do ano de não-ficção, que
será anunciado na cerimônia
de premiação, no dia 31 de ou-
tubro.

A autora conta quem são os
japoneses e como foi a história
desse povo, a partir de um olhar
sobre a sua história, assim
como das práticas culturais que
desenvolveram ao longo de sé-
culos. O livro vai dos mitos de
origem, que ainda povoam o
imaginário japonês até o mo-
mento em que a montadora
Toyota superou as rivais ame-
ricanas. Entre as aparentes
contradições deste povo, Célia
conta como os japoneses res-
peitam e cultuam a natureza em
seu país e como podem ser pre-
dadores no exterior.

Os japoneses relata a for-
mação do feudalismo naque-
le país, com a criação das mi-
lícias em que o samurai co-
meça a se tornar importante.
O surgimento do xogum, for-
malmente submisso ao impe-
rador, mas muitas vezes mais
poderoso do que este. Uma
passeada histórica pela Res-
tauração Meiji, o período de
ocidentalização acelerada do
país, quando se liquida o últi-
mo samurai e se estabelecem
as bases de um país moder-
no, sem prejuízo de sua cultu-
ra milenar e de seus valores.
“Educação pode conviver
com tradição”, diziam e pro-
varam os japoneses no primei-
ro exercício de “antropofa-
gia” que se repetiria depois da
Segunda Guerra.

Pós-guerra – Nesse que foi
um dos períodos mais difíceis
na história recente do Japão,
sobreviver era necessário e
para isso foi preciso recorrer
à proverbial capacidade de or-
ganização do povo. Embora
seja impossível adivinhar o que
teria acontecido caso os ame-
ricanos não tivessem esqueci-
do rapidamente todo o ódio que
desenvolveram pelos japone-
ses durante a guerra, é inegá-
vel que os sacrifícios, o des-
prendimento pessoal e a enor-
me capacidade de absorver a
tecnologia e adaptá-la às ne-
cessidades da sociedade e do
mercado foram os fatores que
propiciaram as bases do “mi-
lagre japonês”.

Em poucos anos os sinais da
guerra desapareceram, gran-
des metrópoles foram recons-
truídas e um novo Japão come-
çou a mostrar a sua cara e a do
seu povo. Essas caras estão
registradas em incontáveis fo-
tos, afinal os japoneses são co-
nhecidos no exterior por andar
em grupos e adorar fotografia.
Célia explica essa mania naci-
onal e o peculiar consumo des-
te Japão moderno.

Célia Sakurai - A autora é
mestre em Ciência Política
pela USP e doutora em Ciên-
cias Sociais pela Unicamp.
Especialista em história da imi-
gração japonesa no Brasil, foi
pesquisadora do Idesp e em
diversas instituições de pesqui-
sa em São Paulo. Autora de
diversos livros e artigos sobre
imigração japonesa, é colabo-
radora no Museu Histórico da
Imigração Japonesa no Brasil.

LIVRO: OS JAPONESES

AUTOR: CÉLIA SAKURAI

FORMATO: 17 X 22,5 CM; 368 PÁGINAS

Capa do livro “Os Japoneses”, da pesquisadora Célia Sakurai

REPRODUÇÃO

LITERATURA

“Os japoneses”, de Célia
Sakurai, é premiado no Jabuti
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DUAS RODAS

Kawasaki inicia operações no
Brasil em 2009 e acelera disputa

Considerada uma das
marcas de motocicle-
ta de grande prestígio

mundial, a divisão Consumer
Products & Machinery (que
responde por 28% das opera-
ções globais do grupo), da
Kawasaki Heavy Industries
Ltd, iniciou a implantação de
uma fábrica no pólo industrial
de Manaus, Amazonas, con-
cretizando o projeto da empre-
sa, fundada em 1896 no Japão.
A instalação da unidade no
Brasil que deverá iniciar a pro-
dução em março de 2009, de
acordo com o Plano Produtivo
Básico da Superintendência da
Zona Franca de Manaus
(Suframa), exigirá um investi-
mento inicial de US$ 5 milhões.

A base operacional da em-
presa em São Paulo iniciará as
atividades importando e co-
mercializando modelos da mar-
ca como as superesportivas
Ninja, as estradeiras da linha
Vulcan, bem como a linha das
“verdinhas” motocross. As li-
nhas de quadriciclos e motos
aquáticas (JetSki) também se-
rão introduzidas no mercado
brasileiro.

A Kawasaki se estabelece-
rá no Brasil através da sua di-
visão Consumer Products &
Machinery, sob controle
acionário da Kawasaki Heavy
Industries Ltd. Esta integra o
grupo Kawasaki que reúne
mais de cem empresas no Ja-
pão e em outros países, e do-
tado de tecnologia de ponta,
com larga experiência no do-
mínio do mar, da terra e do ar.

De acordo com o vice-pre-
sidente da Kawasaki do Brasil,
Kiyoshi Kuniy, o objetivo da
empresa é concorrer com ou-
tras marcas como Honda e Ya-
maha, especificamente com os
modelos de média cilindrada. A
princípio as atividades serão ini-
ciadas com a importação das
Ninja ZX-6R e ZX-10R, 600 e
1000 cilindradas respectiva-
mente. “Além de implantar a
marca e a fábrica, ao mesmo
tempo ela distribuirá os produ-
tos no Brasil”, antecipa.

O vice-presidente revela
que inicialmente a idéia da Ka-
wasaki é alugar um galpão no
pólo industrial de Manaus, uma
vez que a Suframa disponibili-
za terrenos para quem deseja
se instalar no distrito, onde se-
gundo ele, algumas empresas
do setor eletroeletrônico estão
enfrentando dificuldades.

Produção – A produção de
fato deverá começar com 100
unidades por mês e os preços
ainda não estão definidos em
virtude da inconstância do dó-
lar. “Ano que vem nós vamos

que possui uma forte tradição
e cultura social no país onde é
o mais licenciado nos últimos
anos”, ressalta.

Como grupo empresarial, a
Kawasaki opera no Brasil des-
de 1973 no segmento de má-
quinas pesadas, com a Kawa-
saki Indústria e Comércio
Ltda. Essa empresa atua com
grandes projeto nos setores de
base como o de aciaria, ener-
gia termoelétrica, robótica in-
dustrial, equipamentos maríti-
mos, ferroviários e aeronáuti-
cos, provendo tecnologia e ser-
viços para empresas brasilei-
ras como a CSN, Usiminas,
Embraer, entre outras.

Durante cerca de 16 anos
uma empresa brasileira impor-
tou, montou e comercializou al-
guns modelos da Kawasaki no
Brasil, mas o projeto não seguiu
adiante devido à falta de uma
rede de concessionárias não
desenvolvida. “Não existindo a
rede obviamente a tendência é
não ir pra frente e foi o que
aconteceu nesse caso. Um sis-
tema de importação, produção
e distribuição nacional necessi-
ta de uma rede de concessio-
nárias, existe uma lei que regu-
la as atividades”, completa.

Projeto Kawasaki – Kiyoshi
Kuniy assumiu o projeto da
Kawasaki em outubro de 2005
como consultor da empresa, e
mais tarde passou a vice-pre-
sidente para coordenar o pla-
nejamento da empresa no Bra-
sil onde ela é presidida por Hi-
roshi Ito. No Japão Shinichi
Tamba é o presidente mundial
da divisão Consumer Products
& Machinery da Kawasaki
Heavy Industries, responsável
pela produção das motocicle-
tas, Jetskys e quadriciclos.

Antes de atuar na Kawa-
saki, Kiyoshi Kuniy exerceu
cargos como diretor de comu-
nicação da NEC, diretor geral
da Kenwood, diretor geral da
Suzuki Automóveis e diretor
de Marketing da Toyota e da
Honda. Ele também é forma-
do em Direito e Administração
de Empresas.

(Afonso José de Sousa)

Atividades da Kawasaki no Brasil terão início com as Ninjas ZX-6R e ZX-10R, de 600 e 1000 cilindradas

DIVULGAÇÃO

VEÍCULOS 1

Frontier será comercializada a
partir de R$ 82.900,00

A Nova Nissan Frontier,
picape fabricada em São José
dos Pinhais (PR) já chegou às
concessionárias de todo o
país. A versão 4x2 XE será
comercializada a partir de R$
82.900,00. A versão interme-
diária 4x2 SE oferece opções
a partir de R$ 98.360,00. Já
as versões mais equipadas
4x4 LE serão vendidas a par-
tir de R$ 112.510,00. Com a
produção nacional, a monta-
dora espera vender inicial-
mente mil unidades da picape
ao mês.

Aprimorada para encarar
qualquer desafio imposto pela
diversidade de estradas, cli-
mas e condições dos mais dis-
tintos lugares do País, a Nova
Frontier nacional se destaca
por oferecer na versão LE os
maiores níveis de potência e
torque de seu segmento: seu
moderno motor 2.5 16V tur-
bodiesel com intercooler gera
172 cavalos (a 4.000 rpm) e
41,1 kgf.m (a 2.000 rpm).
Neste segmento, só este mo-
delo sai de fábrica no Brasil
com a transmissão automáti-

ca de 5 velocidades ou com a
manual de 6 marchas.

Já as versões 4x4 ou 4x2
XE e SE têm motor de 144 ca-
valos de potência (a 4.000 rpm)
e 36,3 kgf.m de torque (a 2.000
rpm). A introdução dessas duas
versões mostra o interesse da
Nissan em atender diferentes
nichos do mercado. Agora, com
a produção nacional e a nova
gama, a Nova Frontier está
posicionada em uma ampla fai-
xa de preços.

O modelo brasileiro tem
também como destaque o pe-
ríodo de garantia, de três anos.
O consumidor poderá esco-
lher entre seis cores metáli-
cas disponíveis para o mode-
lo: Vermelho Flame, Bege
Sunset, Verde Army, Preto
Premium, Cinza Titanium e
Prata Ice e uma cor sólida:
Branco Glacial. Diversos
acessórios estarão disponíveis
para a personalização do mo-
delo, entre eles: santantônio,
protetor de caçamba, capota
marítima, estribo de alumínio
polido, bluetooth e sensor de
estacionamento.

A nova Nissan Frontier fabricada em São José dos Pinhais

DIVULGAÇÃO

VEÍCULOS 2

Honda bate recorde; New Civic
é o mais vendido da categoria

A Honda Automóveis que-
brou mais um recorde em se-
tembro. A empresa registrou
mais de 11 mil unidades
(11.009) emplacadas num úni-
co mês. Trata-se de sua me-
lhor marca em quase 11 anos
de produção. Até então, o me-
lhor mês da Honda Automóveis
havia sido em julho passado,
quando foram emplacadas
10.791 unidades. Com esse re-
cente resultado, contabiliza
85.310 veículos vendidos no
acumulado de janeiro a setem-
bro. Isso representa 46,6% a
mais do que o volume registra-
do no mesmo período do ano
passado.

Parte desse sucesso se
deve ao excelente desempe-
nho do New Civic. Somente
em setembro, o sedã médio
registrou 6.376 unidades ven-
didas mantendo a liderança de

sua categoria. Além disso, é o
10º veículo mais emplacado
entre todos os modelos comer-
cializados em território nacio-
nal neste ano.

Esse número significa 48%
a mais do que o alcançado no
mês anterior, em agosto. E
mais: no acumulado dos nove
meses de 2008, o New Civic
chegou à expressiva marca de
47.589 unidades emplacadas.
Ou seja, 52% a mais do que
foi registrado na somatória dos
três primeiros trimestres do
ano passado.

Civic – Outros modelos da
Honda Automóveis também
tiveram salto em vendas. O
Civic Si se aproxima das mil
unidades (977) em 2008, en-
quanto o Honda Fit já ultrapas-
sou a marca de 30 mil unida-
des (31.445), impulsionada em
parte pelas 3.467 unidades
emplacadas em setembro.

O crossover Honda CR-V
atingiu mais de cinco mil unida-
des neste ano. Até o momento,
a versão 4 x 2, que fez sua es-
tréia em 2008 no país, tem 3.567
unidades emplacadas. A versão
4 x 4 obteve 1.561 unidades co-
mercializadas. Também em
expansão, a oitava geração do
Honda Accord já soma 1.135
unidades vendidas na tempora-
da com suas duas versões (LX
e EX V6).

A Honda Automóveis quebrou mais um recorde em setembro

DIVULGAÇÃO

A Sony Brasil expõe sua li-
nha de produtos que se
conectam em rede no evento
Sony Soluções Integradas
2008, que aconteceu entre
quarta e quinta-feira (14 a 16),
no espaço La Luna Club, em
São Paulo. Durante três dias,
a Sony mostrou suas linhas de
produtos que são aplicáveis
para a área profissional, com
o objetivo de otimizar recursos,
empregando tecnologia a favor
do negócio. Notebooks, proje-
tores, monitores, displays, apa-
relhos de videoconferência,
câmeras digitais profissionais,
impressora de fotografia digi-
tal, filmadoras profissionais,

switcher de produção, arma-
zenamento de conteúdo digital
e câmeras de monitoramento
IP, todos empregáveis às ne-
cessidades profissionais.

“O evento Sony Soluções
Integradas foi uma ótima opor-
tunidade para apresentação da
Sony como uma empresa vol-
tada à comercialização de so-
luções. Queremos que o mer-
cado conheça as possibilidades
de utilização dos produtos
Sony de maneira integrada,
para atender às reais necessi-
dades do mundo corporativo”,
explica Armando Ishimaru, di-
retor do departamento Profis-
sional da Sony Brasil.

SOLUÇÕES INTEGRADAS

Sony apresenta produtos com
otimização de recursos

começar a nacionalizar as
motocicletas e em seguida os
jetskis e os quadriciclos, tudo
vai depender da quantidade de
colocação no mercado. Se a
quantidade for muito pequena
que não comporte uma linha de
montagem, nós traremos via
importação”, explica.

Paralelamente a rede de
concessionárias autorizadas
está sendo nomeada gradual-
mente pela base operacional de
São Paulo, atualmente são duas
lojas e após a montagem da
fábrica a previsão é que até o
fim de 2009 sejam 30 conces-
sionárias nas principais capitais
do Brasil. “A nomeação (vári-
os interessados já se apresen-
taram), das concessionárias no
mercado será diretamente pro-
porcional com a quantidade de
produtos que conseguiremos
produzir em Manaus. Não posso
deixar o concessionário morrer
de inanição, mas também não
posso carregá-lo excessiva-

mente de produtos”, esclarece.
Duas lojas autorizadas es-

tão confirmadas, a Number
One na rua Clodomiro Ama-
zonas, 482, Itaim e a Fittipaldi
que será instalada na avenida
Rebouças, 3551, Jardim Amé-
rica. Ambas estarão dotadas
de um sistema de atendimento
ao cliente na trilogia do 3 S
(Sales, Spare Parts, Service),
isto é, Vendas, Reposição de
Peças e Assistência Técnica,
através de treinamento dos
funcionários e mecânicos de
toda a rede. “Isto era o que
estava faltando, um trabalho
mais consistente de atendi-
mento ao cliente, para isso são
necessárias concessionárias
competentes e profissionais
treinados”, destaca.

Há previsões para daqui a
três ou quatro anos da Kawa-
saki começar a operar na Amé-
rica Latina também, entenden-
do que o Brasil responde por
cerca de 80% do mercado con-
sumidor do Continente.

O interesse da Kawasaki de
instalar uma fábrica no Brasil
segundo Kiyoshi Kuniy, surgiu
devido a forte cultura desse
veículo de duas rodas no país;
do crescimento substancial de
30% no mercado do setor e da
falta do segmento de motoci-
cletas de 400 cilindradas para
cima. “O Brasil hoje em termos
de industrialização de motoci-
cletas é o terceiro do mundo em
quantidade de motocicletas com
até 150 cilindradas, veículo esse

Hitoshi Ito e Kiyoshi Kuniy, da Kawasaki do Brasil
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BEISEBOL

Estádio Mie Nishi recebe
amanhã jogos do Toshi Taikô

O Estádio de Beisebol
Mie Nishi, no Bom
Retiro, administrado

pela Secretaria Municipal de
Esportes, Lazer e Recreação
da Cidade de São Paulo, rece-
be amanhã (19), a última atra-
ção esportiva do calendário da
Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol (CBBS) em
comemoração ao Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil: o Torneio Internacional
de Beisebol Toshi Taikô.

O evento tem na sua pro-
gramação a disputa de duas
partidas entre a seleção brasi-
leira adulta comandada pelo
cubano Orlando Santana e a
equipe da empresa Eneos
Nippon Oil, campeã do Torneio
Japonês de Beisebol Semipro-
fissional.

O time, que tem sede na ci-
dade japonesa de Yokohama,
tem no seu elenco o atleta
Junichi Tazawa, arremessador
destaque da equipe que tem em
suas mãos lançamento de bo-
las retas com média de 160 km/
h e que, já na próxima tempo-

Antes de chegar no Bom
Retiro, as duas equipes passa-
rão por Ibiúna (SP), onde dis-
putarão duas partidas nos dias
16 e 18, com início às 11 ho-
ras, no Complexo Esportivo do
Yakult. Já no Estádio do Bom
Retiro, dia 19, o primeiro jogo
começa as 9h30 e o outro, às
13h30, mas antes as 8h30 será
realizada a cerimônia de aber-
tura dos jogos as 8h30 com a
presença de autoridades polí-
ticas e esportivas.

A entrada em São Paulo é
grátis, mas os interessados
deverão retirar os convites na
Federação Paulista de Beise-
bol e Softbol, na Rua dos Es-
tudantes, 74 – 6º andar, no
Bairro da Liberdade, e no dia
do evento levar um quilo de
alimento não perecível ou pro-
duto de limpeza para serem
doados para entidades benefi-
centes.

O Estádio de Beisebol Mie
Nishi fica na Av. Presidente
Castelo Branco, 5446, no Bom
Retiro. In formações pelos te-
lefones: 11/3209-4426.

rada, deverá transferir-se para
as Grandes Ligas do Beisebol
Profissional norte-americano.

O Eneos chegou em São
Paulo na quinta-feira passada,
dia 9, disputou a primeira par-
tida em Curitiba, no Paraná,
vencendo, no sábado (11), a

seleção por 9 a 3. No dia se-
guinte, a disputa foi em Lon-
drina, também no Paraná, o
Eneos venceu a primeira par-
tida por 7 a 2 e a seleção bra-
sileira foi melhor na revanche
do dia derrotando os japone-
ses por 7 a 3.

Eneos desembarcou no País no dia 9 para uma série de amistosos

DIVULGAÇÃO

A Liga Nipo-Brasileira de
Tênis de Mesa realizou nos
dias 11 e 12 de outubro, nas
dependências da Acenb (As-
sociação Cultural e Esportiva
Nipo-Brasileira de Osasco), a
nona e penúltima etapa da
Liga. As disputas foram bas-
tante acirradas, pois os atletas
disputam, além do título em
cada Etapa, o título de Melhor
Atleta do Ranking de Atletas
da Liga.

Algumas categorias foram
definidas neste final de sema-
na: Pré-Pré Mirim

Misto (Bruno Yamamoto/
Piratininga), Pré-Mirim Femi-
nino (Larissa Saito/Itaquera
Nikkei Clube), Pré-Mirim
Masculino (Gustavo Biaggi/
Bunka Santo André), Mirim
Feminino (Gabriele Araújo/
Showa), Infantil Feminino
(Thaís Ikeda/T3), Infantil Mas-
culino (Lucas Soares/Casa
Verde), Geral Feminino (Patrí-
cia Mitiko Thaira/Casa Verde),
Juvenil Masculino (Murilo
Dias/Piratininga), Juventude
Masculino (Mauro Thaira).

Em categorias como Vete-
ranos A e Super-Veteranos, a
disputa de melhor atleta ficou
para a última Etapa, que será
disputada no dia 16 de novem-
bro, no Coopercotia.

Confira os dois primeiros
colocados, por categoria, da 9ª
Etapa

Pré-Mirim Feminino: 1)
Namie Iseri (Ken Zen/
Carrão), 2) Larissa Saito (Ita-
quera); Pré-Mirim Masculi-
no: 1) Gustavo Biaggi (Bunka
Sto André), 2) Rafael Simas
(Piratininga); Pré-Pré-Mirim
Misto: 1) Bruno Daigo Yama-
moto (Piratininga), 2) Rafael
Torino (Itaquera); Mirim Fe-
minino: 1) Gabriele Alves Ara-
ujo (Showa), 2) Tainá Ferreira
(Taubaté); Mirim Masculino
“A”: 1) Lucas Nascimento
(Kosmos), 2) Daniel Hoshi
(Itaim Keiko); Mirim “B”: 1)

Misael Lucas Chaves (Fran-
cisco Morato), 2) Yghor
Cabral (Itaim Keiko); Infan-
til Feminino: 1) Thais Ikeda
(T3), 2) Andreza Higuchi (Re-
presa); Infantil Masculino
“A”: 1) Lucas Soares Gonçal-
ves (Casa Verde), 2) Plinio
Daniel Sonzzini (Ateme); In-
fantil “B”: 1) Jonas Moradei
(Taubaté), 2) Lucas Dezen
(Acrepa); Geral Feminino:
1) Mayumi Toma (Casa Ver-
de), 2) Karen M. Higashi
(Acenbo); Juvenil Masculino
“A”: 1) Murilo Dias (Piratinin-
ga), 2) Marcelo Yuji Tasato
(Casa Verde); Juvenil “B”:
1) Lucas Salomão (Casa Ver-
de), 2) Kim M Uehara
(Ateme); Juventude Mascu-
lino: 1) Samuel Marcos (Tau-
baté), 2) Andrei Tartari (Bunka
Sbc/Saúde); Adulto Masculi-
no “A”: 1) Carlos Makiuchi
(Pira), 2) Mauro Massaharu
Thaira (Casa Verde); Adulto
“B”: 1) Ailton De Gouveia
(Taubaté), 2) Aguinaldo Silva
(Taubaté); Pré-Senior “A”:
1) Anderson T. Kam
(Acenbo), 2) Edson Shigueaki
Yabuuti (Valinhos); Pré-
Senior “B”: 1) Fabio Higa
(Itaquera), 2) Denis Itihara
(Ken Zen/Carrão); Sênior
“A”: 1) Ricardo Issao Ito
(Valinhos), 2) Roberto Yama-
moto (Pira); Sênior “B”: 1)
Celso Luis Bassan (Ateme), 2)
Paulo Sergio Araújo (Showa);
Veteranos: 1) Mauro
Karazawa (Acebon), 2)
Elzeário Menezes (Acrepa);
Pré-Ladies: 1) Marina Yoshie
Tasato Oyafuso (Casa Verde),
2) Kimie Oki Sadamitsu (Liga
Vale do Ribeira); Ladies: 1)
Olga Uehara (Casa Verde), 2)
Taeko Ogaki (Acebon);
Super-Veteranos: 1) Nozomu
Kikuti (Pira), 2) Luis Osiro
(Acrepa);

TROFÉU EFICIÊN-
CIA: 1) Casa Verde (1120
pontos), 2) Piratininga (820), 3)
Taubaté (402), 4) Acrepa
(377), 5) Itaim Keiko (374)

TÊNIS DE MESA/LIGA NIPO-BRASILEIRA

Confira os resultados da
penúltima Etapa da Liga

Na última edição do Cam-
peonato Japonês de Beisebol
Semiprofissional, seis atletas
brasileiros estiveram, em cam-
po, e representaram nosso bei-
sebol na disputa do tradicional
Toshi Taikô.

“O beisebol semiprofissio-
nal japonês tem representado
um excelente mercado de tra-
balho porque temos muitos jo-
gadores de grande potencial,

mas sem  chance nas ligas pro-
fissionais dos Estados Unidos
e Japão”, explica Jorge
Otsuka, presidente da Confe-
deração Brasileira de Beisebol
e Softbol.

Desde a década de 70,
quando Shigetaka Sato foi con-
tratado para jogar na equipe
Yamaha, dezenas de beise-
bolistas brasileiros atuaram na
Liga Semiprofissional Japone-

Seis brasileiros atuam no Toshi Taikô
sa, inclusive o arremessador
Henrique Tamaki, que jogou no
Mitsubishi Fuso Kawasaki an-
tes de brilhar na Liga Profissi-
onal Japonesa (Nippon
Professional Baseball) pelo
Hiroshima Carp.

Atualmente, existem sete
brasileiros jogando na Liga Ja-
ponesa de Beisebol Semiprofis-
sional: Tiago Campos de Ma-
galhães (jardineiro-externo/Ya-

maha), Reinaldo Tsuguio Sato
(jardineiro-interno/Yamaha),
Carlos Kenji Yoshimura (arre-
messador/Yamaha), Felipe
Natel (arremessador/Yamaha),
Renan Issamu Sato (jardineiro-
interno/Mitsubishi Fuso Kawa-
saki), Márcio Kenzo Tanaka
(jardineiro-interno/JR Kyushu)
e Gustavo Yukio Ogasawara
(arremessador / Sumitomo
Kinzoku Kashima).

JUDÔ

Seleção júnior treina na França
para o Mundial da categoria

A equipe júnior do Brasil
embarca no último dia 12 para
a França, onde fará a reta fi-
nal da preparação para o Cam-
peonato Mundial da categoria,
que tem início no dia 23 de
outubro, na Tailândia. O país
será representado por Sarah
Menezes (-48kg), Raquel
Lopes (-52kg), Rafaela Lopes
(-57kg), Camila Minakawa (-
63kg), Mayra Aguiar (-70kg),
Steffani Lupetti (-78kg), Ro-
chele Nunes (+78kg), Felipe
Kitadai (-60kg), Marcos
Seixas (-66kg), Victor
Penalber (-73kg), Marcelo Fi-
lho (-81kg), Bruno Altoe (-
90kg), Marcos de Lima Júnior
(-100kg) e Luiz do Carmo
(+100kg).

“É uma equipe forte, técni-

ca e experiente. Acredito que
podemos voltar com um bom
resultado. Vamos fazer um
treinamento forte na França
nesta reta final de preparação,
onde também poderemos
adaptar os atletas ao clima de
concentração para a competi-
ção”, avaliou o coordenador
nacional de categorias de base
da Confederação Brasileira de
Judô, Josué Moraes.

Contando com as olímpicas
Sarah Menezes e Mayra
Aguiar a equipe feminina bus-
ca repetir o desempenho da
última edição do evento, quan-
do voltou para casa com me-
dalha na bagagem. Em 2006,
na República Dominicana, as
meninas garantiram três bron-
zes: Amanda Oliveira (-63kg),
Mayra Aguiar (-70kg) e
Rochelle Nunes (+78kg).

“Estou confiante, bem trei-
nada e espero ter um bom de-
sempenho no Mundial. Apro-
veitei para disputar o Campe-
onato Brasileiro, disputado em
Teresina, onde moro, para ga-
nhar um pouco de ritmo de
luta”, conta Sarah Menezes,
que no evento foi homenagea-
da pela organização da com-
petição por ter representado o
estado nos Jogos Olímpicos de
Pequim.

A nikkei Camila Minakawa é um dos destaques da equipe

DIVULGAÇÃO

GOLFE

Tornei em São Vicente
homenageia o Centenário

O Santos São Vicente Golf
Club, localizado na cidade de
São Vicente, litoral sul de São
Paulo, promove hoje (18), um
campeonato em comemoração
ao Centenário da Imigração
Japonesa ao Brasil e seu 93º
aniversário de fundação. Na
agremiação, durante todo o dia,
cerca de 90 golfistas, entre
homens e mulheres, disputarão
22 premiações em oito diferen-
tes categorias.

Os prêmios do torneio, que
adotará a modalidade stroke
play em 18 buracos, serão di-
vididos em: campeão e vice
masculino na categoria
scratch; 1º, 2º e 3º masculino
até 8,5 de índex; 1º, 2º e 3º
masculino de 8,6 até 14 de
índex; 1º, 2º e 3º masculino de
14,1 até 22,1 de índex; 1º, 2º e
3º masculino de 22,2 até 36,4
de índex.

Já as damas, irão disputar
os prêmios de campeã e vice
na categoria scratch, 1º, 2º e
3º lugar até 21,3 de índex e 1º,
2º e 3º lugar de 21,4 até 40,4
de índex. Vale lembrar que os
prêmios não serão acumulá-

veis em nenhuma categoria.
O campo estará aberto

para treino dos inscritos na
quinta-feira, dia 16, das 7h30
às 16 horas. No dia da com-
petição será servido, até as
9h30, um indispensável café da
manhã. À noite, após a entre-
ga de prêmios, os participan-
tes poderão desfrutar de um
jantar com comidas típicas da
culinária japonesa.

Os horários de saída e mais
informações podem ser en-
contrados por meio do site
www.ssvgc.com.br ou pelo
telefone (13) 3468-3129.

Competição deve reunir cerca de 90 golfistas em São Vicente

DIVULGAÇÃO

SUMÔ

Brasileiros conquistam
Bronze no Mundial da Estônia

A equipe brasileira de sumô
retonou nesta quinta-feira (16)
de Rakvere (município do con-
dado de Lääne-Viru), na Estô-
nia, onde foi realizado, nos dias
11 e 12, os Campeonato Mundi-
ais Adulto e Juvenil, nas catego-
rias masculino e feminino.

Apesar de todas as dificul-
dades, conforme matérias pu-
blicadas pelo Jornal Nippak
– como a falta de verba para
a viagem – os brasileiros su-
peraram as adversidades e
trouxeram bons resultados.

No individual, Gabriel Fer-
nandes Vieira, na categoria ju-
venil, e Victor Zaragueta de
Jesus Pastrello, na categoria

adulto, conquistaram bronze.
Ainda na categoria adulto, a
leve Luciana Watanabe ficou
em sexto lugar, mesma classi-
ficação obtida por Takahiro
Higuchi entre os pesados. Em
equipe, o Brasil também ficou
em terceiro.

A Seleção Brasileira Adul-
ta foi formada por Genilton
Tibúrcio (leve), Victor Pastrelo
(médio), Takahiro Higuchi (pe-
sado) e Júlio César Vieira (ab-
soluto); Luciana Watanabe
(leve), Juliana Medeiros (mé-
dio) e Janaína Silva (pesado).
Já a equipe juvenil contou com
João Antonio Bonfim, Gabriel
Vieira e Caio Gomes.

Gabriel Fernandes e Victor Pastrello conquistaram bronze

ARQUIVO

Premiação da categoria pré-ladies

DIVULGAÇÃO
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MANGÁ, MONSTROS & ROBÔS JAPONESES

Sesc Santana oferece oficina de
mangá e “monstros japoneses”

OSesc Santana oferece
ao público de todas as
idades cursos de inici-

ação ao universo das Artes
Visuais. Como parte do proje-
to “Atelier Sesc”, o público
poderá conferir aulas gratuitas
ou oficina com preço único de
R$ 5, 00. As aulas abertas de
confecção de brinquedos com
materiais reciclados “Monstros
e Robôs Japoneses” e também
a oficina de histórias em qua-
drinhos, mangá, fazem parte da
programação de outubro.

A aula gratuita de confec-
ção de brinquedos “Monstros
e Robôs Japoneses” prossegue
até o dia 26 de outubro, aos
sábados, das 13h30 às 15h30
e domingos, das 15 às 17h.
Crianças de todas as idades
podem aprender a desenhar e
utilizar materiais reciclados
para fazer brinquedos, mons-
tros e robôs, personagens ca-
racterísticos das animações
japonesas.

As aulas acontecem no
Quiosque da Unidade, com ins-
truções do arte-educador e
ilustrador Zamba. As inscri-
ções podem ser realizadas no
local.

Mangá – Já a oficina de man-
gá prossegue até o dia 31 des-
te mês, as quartas e sextas-

feiras, das 15 às 18h, com pre-
ço único de R$ 5. Considera-
do o mais popular formato de

desenhos em quadrinhos do
momento, o mangá está pre-
sente em praticamente todas

as dimensões da cultura japo-
nesa. Além de alcançar o pú-
blico de várias idades, a arte
trata de temas que vão do uni-
verso infantil aos temas histó-
ricos, das lutas ao erotismo, até
passar por assuntos de políti-
ca e religião. Na oficina, tam-
bém ministrada por Zamba, o
foco principal será o desenvol-
vimento do personagem do
herói, razão de ser dessa lin-
guagem de quadrinhos.

Zamba - Vagner Zanirato, o
Zamba, foi premiado diversas
vezes no Japão, sendo o pri-
meiro brasileiro a receber o
“Grande Prêmio do Yomiuri
International Cartoon
Contest”, promovido pelo jor-
nal Yomiuri Shimbun. Além do
Japão, o arte educador coleci-
ona prêmios conquistados na
França, Iugoslávia, Itália, In-
glaterra e Canadá.

OFICINA DE MANGÁ E AULA
DE MONSTROS E ROBÔS
JAPONESES
ONDE: SESC SANTANA (AV. LUIZ

DUMONT VILARES, 579, SÃO PAULO)
HORÁRIOS: DE TERÇA A SEXTA-FEIRA,
DAS 13 ÀS 21H. SÁBADOS, DOMINGOS E
FERIADOS: DAS 10 ÀS 18H

INFORMAÇÕES: 11/2971-8700
WWW.SESCSP.ORG.BR.
E-MAIL: EMAIL@SANTANA.SESCSP.ORG.BR

Crianças de todas as idades podem aprender a desenhar

DIVULGAÇÃO

XIII KARAOKE TAIKAI GRUPO THE FRIENDS
Data: 12/10/08

Local: SHIZUOKA KK

Jurados: Profs. Ohira/Ebihara (Pres.), Profa. Setsuko Kawai, Profa.
Setsuko Osawa, Profa. Keiko Tanaka, Profa. Masako Ishihara (Pres.),
Profa. Satiko Ono, Prof. Claudio Tsutiya, Profa. Maliko Nagao

Categoria Participantes Musica
A-8-7 Miyoko Iwamoto Meiguetsu Akaguiyama
B-6-5 Fumiko Kuchida Shinano Yoru
A-6-5 Sadako Ozaki Hitori Satsumaji
Esp-7-6 Itsuka Suguiura Shinano Yoru
Extra-8-7 Mitsue Tagushi Zankyo Komori Uta
B-4 Mitiko Hara Kohan No Yado
A-4 Mitsue Satake Haha Koro
Esp-5 Terezinha Mino Hakata Shigure
Extra-6 Shiniti Endo Fusetsu Nagaretabi
S.extra-6 Milton Kaizuka Otokono Tamashi
Shinjin-2 Harumi Oyakawa Nada Soso
Doyo-b-a Elis Emi Ota Kokyono Haika
Tibiko-b Kenji Teruya Sakura
Tibiko-a Elis Emi Ota Jongara Onna Bushi
Esp-4 Satiko Fujita Onna Miren
Extra-5 Takayoshi Miyawaki Akagui No Komori Uta
S.extra-5 Tihomu Suzuki Ame No Blues
A-3-2 Norma Suzuki Rokyoku Watari Dori
Esp-3 Amelia Mogari Koi No Nakigara
Extra-4 Minejiro Oda Yumekaze
S.extra-4 Kazue Sakakibara Ieraishan
Esp-2 Marino Uehara Jyuu
Extra-3 Emilia Takikawa Hibari No Sado Jowa
S.extra-3 Mizue Yamaguchi Aru Onnano Uta
Extra-2 Francisco Utsunomiya Aito Tawamureno Tonarini
S.extra-2 Hiromi Hirai Sorani Sasatta Mikazuki
B-1 Bruno Maessaka Hakun No Shiro
A-1 Fabiane Shimoze Aiwahana Kimiwa Sono
Tane
Esp-1 Pedro Vasconcellos Ano Mati E Kaeritai
Extra-1 Kunihito Tanahara Omoni Hahae
S.extra-1 Sandra Sasaki Owarinaki Tabi
Pop Kimio Suzuki I Love You Sayonara
Star Yuka Ozawa Mikozuki
Natsum-a2 Sadako Osaki Kokoni Satiari
Natsum-esp2 Makoto Sato Yuno Mati Ereji
Natsum-ext2 Shiniti Endo Kanto Nagare Uta
Natsum-a1 Joji Izumi Itako Gassa
Natsum-esp1 Amelia Mogari Yoru No Perry Boat
Natsum-ext1 Masahati Shimada Nagusame
Natsum-s.ex Amelia Anzai Hana Machi No Haha

de taikô Shinkyo Daiko.
Na ocasião, foram homena-

geados o jurista Kiyoshi Hara-
da – pela coordenação do livro
“O Nikkei no Brasil” – e o ar-
tista plástico Toshio Yamasaki
– cujo painel Kasato Maru en-
contra-se exposto na ESPM.
Foram homenageados também
Apolônio Sales, (in memoriam)
pai do publicitário Luis Sales.
Apolônio Sales, na época difícil
da imigração deu um grande
apoio a comunidade japonesa
de então na condição de minis-
tro da Agricultura e posterior-
mente presidente do Banco
América do Sul. Para receber
a homenagem compareceu o
presidente da Fundação Kuni-
to Miyasaka, Antonio Rosa
Neto, que também recebeu ho-
menagem pessoal.

Centenário – Estiveram pre-
sentes inúmeras personalida-

A ESPM (Escola Superior
de Propaganda e Marketing)
organizou entre os dias 6 e 10
de outubro semana cultural em
homenagem ao Centenário da
Imigração japonesa no Brasil
que reuniu palestras, filmes,
danças e workshops de origa-
mi, culinária japonesa e man-
ga e exposições de objetos tí-
picos. Batizado de “Kasato
Maru – Travessia do Conhe-
cimento”, oe evento teve como
objetivo simbolizar a mescla de
culturas, entretenimento e ne-
gócios.

Uma das atrações foi o gru-
po de dança flamenca da pro-
fessora Mari Tozuka, que fez
duas apresentações, sendo
uma delas durante a solenida-
de de abertura sob o comando
do professor Alexandre Gra-
cioso, diretor acadêmcio da
ESPM. Destaque também
para a apresentação do grupo
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Escola Superior de Propaganda e Marketing homenageia comunidade nikkei

Kiyoshi Harada foi um dos homenageados durante oe evento
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des, entre elas o desembarga-
dor Kazuo Watanabe, presi-
dente do Conselho Deliberati-
vo da Sociedade de Cultura
Japonesa e de Assistência So-
cial (Bunkyo); Reimei Yoshio-
ka, representando a Associa-
ção do Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil; o de-
sembargador Jô Tatsumi, pre-
sidente da Aliança Cultual Bra-
sil-Japão; o presidente da As-
sociação Cultural Tochigui,

Augusto Sakamoto; o profes-
sor Sedi Hirano; o juiz Marcus
Onodera e o coronel da PM
Morio Sato, e outras.

Encerrando a solenidade,
Kiyoshi Harada agradeceu  a
direção da ESPM em nome da
Associação para Comemora-
ção do Centenário, lembrando
a importância da propaganda
e publicidade, a grande respon-
sável pela vinda dos primeiros
imigrantes japoneses.


