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Kazufumi Miyazawa é destaque nos 80
anos de imigração japonesa na Amazônia
O ponto alto das solenida-
des comemorativas dos 80
anos da Imigração Japonesa
na Amazônia – região Norte
do Brasil está acontecendo
nesta semana com a promo-
ção de vários eventos e mui-
tas atrações programadas.
Os festejos prosseguem nes-
te domingo (dia 20) em Ma-
naus, com a realização de
uma grande festa na Associ-
ação Nipo-Brasileira da
Amazônia Ocidental, com a
apresentação de danças
odori, taikô, yosakoi, e regi-
onal do boi. Cerca de 500
pessoas são aguardadas. Na
segunda-feira será a vez da
apresentação do cantor ja-

ponês Kazufumi Miazawa às
19h, na sede da entidade, ele
também é vocalista e funda-
dor da banda “The Boom”.
As comemorações tiveram
seqüência com a promoção
da terceira edição do Ama-
zônia Matsuri, que se encer-
ra nesta sexta-feira (dia 18)
no Hangar Centro de Con-
venções, em Belém (PA),
com apresentação de dança
teatral, taikô e gastronomia
japonesa. A grandiosa ceri-
mônia foi aberta pela gover-
nadora Ana Julia Careta no
dia 17. Apenas neste evento
eram aguardadas perto de 15
mil pessoas a exemplo da
edição de 2008.

––––––––––——–––––––––——–––––––––—–| pág 05

SEISEI MATSUDA / NIKKEY SHIMBUN

Por conta da demanda de
dekasseguis retornados no
Brasil e pela não garantia da
prestação de um serviço com
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qualidade, o Instituto de Pro-
moção Humana Grupo Nikkei
está enfrentando atualmente o
impasse de possivelmente ter

que encerrar as atividades do
Projeto Tadaima. O dilema vi-
vido pelo instituto foi revelado
pela sua presidente, Leda Rei-

ko Nakabayashi Shimabu-
kuro, durante depoimento
dado recentemente a repor-
tagem do Jornal Nippak.

Grupo Nikkei pode encerrar as atividades do Projeto Tadaima após dez anos
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Sueo Numazawa é o 1º nikkei
a assumir a reitoria da UFRA

Ao tomar posse no cargo de
reitor da Universidade Fede-
ral Rural da Amazônia
(UFRA) no dia 13 de agosto
em Brasília, o engenheiro flo-
restal Sueo Numazawa se
transformou no primeiro nipo-
brasileiro a assumir o coman-
do de uma universidade fede-
ral do Norte e Nordeste do

Brasil, e o segundo no país –
o primeiro foi exercido pelo
professor Carlos Sediyama
da Universidade Federal de
Viçosa, em Minas Gerais. O
professor Sueo Numazawa,
que já tinha tomado posse na
instituição no dia 7 de agos-
to, fala sobre seus projetos em
entrevista ao Jornal Nippak.

DIVULGAÇÃO
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38º Festival Internacional
reúne 45 grupos no Bunkyo

A Comissão de Dança Fol-
clórica Internacional do Bun-
kyo realiza nos dias 26 e 27
de setembro, o 38º Festival
Internacional de Danças Fol-
clóricas. O evento, que a cada
ano que passa conquista mais

admiradores, é considerado
um dos maiores festivais de
dança folclórica internacional
de São Paulo. Este ano, par-
ticipam 45 grupos – sendo 14
infantis e 31 adultos – repre-
sentando 22 países.

DIVULGAÇÃO
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“Orquídea com cheiro de
chocolate” é atração em SP

A Associação Orquidófila de
São Paulo (Aosp) realiza de
hoje (18) até domingo, nas
dependências do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social), em São Paulo, a

81ª edição da Exposição de
Orquídeas. Um dos desta-
ques é a “Orquídea com chei-
ro de chocolate”(Onc. Sharry
Baby), que também é atração
na Expoflora, que prossegue
até o dia 27, em Holambra.

DIVULGAÇÃO
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SUKIYAKI 2009 – O Anhanguera Nikkei Clube reali-
zou no último dia 12 o seu tradicional Festival do Sukiyaki
Show 2009 em sua sede social na Lapa, Zona Oeste de
São Paulo. Durante o evento imperdível além de sabore-
ar um dos pratos mais conhecidos e apreciados da culi-
nária japonesa, o público pôde assistir várias atrações
como apresentações artísticas como Juliane Okabe, uma
das gratas revelações; bingo; distribuição de brindes; lei-
lão; sorteios; e outras. A renda será revertida para o de-
partamento de beisebol e softbol do clube.

Edson Akassaka (c) recepciona amigos das
entidades nikkeis

Show do Japa

Colaboradores da festa

Walter Muramatu prepara o sukiyaki Juliane Okabe

ANIVERSÁRIO – No último dia 5, Kiko
Akamine, proprietário do Kikos Bar, no Man-
daqui (Zona Norte de São Paulo), comemorou
mais um aniversário. Estiveram presentes fa-
miliares e amigos. Além dos músicos, o Kikos
Bar teve a honra de receber a jogadora Rosana,
lateral esquerda da seleção brasileira de fute-
bol feminina e, que recentemente conquistou o
título da liga norte-americana de futebol pelo
Sky Blue FS de Nova Jersey. Na ocasião, o
time de Rosana venceu a equipe da Marta, eleita
a melhor jogadora do mundo.

Kiko recepciona os amigos e amigas, entre as
quais Rosana

Rosana e Ana Maeda Rosana entre o casal Ana e Osmar Maeda

TORNEIO TAIYO DE GATEBOL
– Foi realizado entre os dias 30 de
agosto a 2 de setembro, o 75º Torneio
Taiyo de Gatebol, a 7ª e última elimi-
natória de 2009. A competição reuniu
18 equipes de diversas localidades
como Guaíra, Ituiutaba, Vargem Boni-
ta, Brasília e Anápolis. A grande cam-
peã do torneio foi a equipe de Guairá
“A”, que se classificou para a grande
final que acontece em outubro. A con-
fraternização e a premiação ocorreram
na noite de terça-feira (1/09) no
Taiyohall, com um jantar seguido de um
show especial com Nobuhiro Hirata.

MOGI DAS CRUZES – O deputado estadu-
al Helio Nishimoto (PSDB) participou, no dia
1º de setembro, das comemorações em home-
nagem aos 449 anos da cidade de Mogi das
Cruzes. O parlamentar sentiu-se honrado em
participar do hasteamento das bandeiras do Es-
tado de São Paulo, do Brasil e do município
aniversariante, na companhia do prefeito de
Mogi, Marco Aurélio Bertaiolli, e do vice-pre-
feito, José Antonio Cuco Pereira

REGISTRO – No último andar do Memorial
da Imigração Japonesa Vale do Ribeira, no
Complexo KKKK, estão expostas as fotos das
vitimas da bomba atômica de Hiroshima e Na-
gasaki. As fotos foram enviadas do Centro
Cultural de Hiroshima do Brasil para que a hu-
manidade não repita mais as tragédias de Hi-
roshima e Nagasaki.

Excursão enlameada: (no detalhe, esq/dir); Lúcia
Ikawa, Clélia Sakashita, Aurora Tatibana, Mitiko
Ikeuti e Ana Sanomiya.

Na mesa: Augusto Tatibana(esq), Eiji Denda, Ta-
kashi Sado (dir) e Luzia Denda.

Na piscina coberta; (esq/dir) - Sakae Iwakami, Ta-
kashi Sado e Takashi Sanomiya.

De roupão: Um dos trajes mais utilizados no resort.

Após o jantar: um bom carteado. Visita ao estábulo: Teca que batizou (de verdade)
a bezerra de 3 dias com o seu nome: Teca.

Uma das alas do hotel, onde ficam os apartamen-
tos (amplos e confortáveis).

A cachoeira do Índio, uma das atrações: (esq/dir):
Frank, Aurora, Sakae, Eliza, Teca e Lúcia.

NAGUISA – Na semana passada, de 8 a 11 de setembro, associados da Naguisa fizeram
uma excursão para Termas de Jurema Resort Hotel.

1º TEMAKI FEST – Em uma iniciativa de 40
voluntários do Hospital Nipo-Brasileiro e ami-
gos, a Associação Pró-Excepcionais Kodomo-
No-Sono realizou no último dia 13, em sua sede,
em Itaquera (zona leste de São Paulo), o I Te-
maki Fest da instituição. Durante o evento qua-
tro tipos de temakis de atum, califórnia, cama-
rão e salmão foram preparados e servidos pelo
grupo de voluntários formado por médicos, fun-
cionários do hospital, sushimens e outros profis-
sionais que se juntaram para doar um dia de tra-
balho.

Médicos do Hospital Nipo-Brasileiro e voluntários:
Dra. Yvete Uehara, Dr. Okamoto Teruhiko, Hugo Ka-
wauchi (proprietário do Sea House), Dra. Lúcia
Yoshita e Dra. Clarisse Fuzi
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COMUNIDADE

Após dez anos, Grupo Nikkei pode encerrar
Projeto Tadaima por dificuldades financeiras

*MEGUMI YUKI

O meu grupo de estudos re-
cebeu um pedido do Ministério
da Educação, Cultura, Espor-
tes, Ciência e Tecnologia do
Japão e está realizando uma
pesquisa de âmbito nacional
sobre as escolas de brasileiros.
Na pesquisa feita no ano pas-
sado, realizamos pesquisas em
dezembro do ano passado e
fevereiro deste ano para com-
parar os resultados e avaliar a
influência da crise econômica
que começou no Outono (de
setembro a dezembro no Ja-
pão). O número de escolas de
brasileiros residentes no Japão
que era 90, em dezembro do
ano passado, reduziu-se a 86,
em fevereiro deste ano. O total
de alunos matriculados também
reduziu de 6737 a 3881 (58 es-
colas responderam). A
recessão econômica trouxe
consequências sombrias às es-
colas de brasileiros no Japão.

Se atentarmos à variação do
número de alunos matriculados
por etapas escolares, a taxa de
redução foi de 54,9% na pré-
escola, 36,9% na educação fun-
damental 1 (antigo Primário) e
20,1% para a educação funda-
mental 2 (antigo Ginasial). A
evasão é menor conforme su-
bimos de etapa. É possível per-
ceber daí o esforço que as cri-
anças, os pais e responsáveis
estão fazendo para terminarem
ao menos a educação ginasial.
As escolas também assegura-
vam a merenda e o espaço das
crianças cortando ou congelan-
do a remuneração de seus pro-
fessores e funcionários. O sen-
timento de dever dos professo-
res refreava o fechamento das
escolas.

Das 1718 crianças brasilei-
ras que desistiram das escolas
(41 escolas responderam), 722
voltaram para o Brasil. Pou-
cas crianças foram transferi-

das para as escolas públicas
japonesas, apenas 160. A aten-
ção fica por conta das 598 cri-
anças que estão suspendendo
o ingresso nas escolas. Elas
estão em “estado de espera
nas residências”, fenômeno
muito diferente da “evasão
escolar”. Existe aí um desejo
pungente dos pais e responsá-
veis de reingressar as crianças
nas escolas assim que arran-
jassem um novo emprego.

Será que eles vão deixar as
crianças em suspensão, aguar-
dando nas casas até o dia em
que a economia japonesa se
recupere e os pais consigam se
recolocar? Mesmo sem ter a
intenção, se a crise se prolon-
gar, as crianças perderão as
esperanças e aumentam as
chances delas evadirem defini-
tivamente dos estudos. Tanto o
Governo brasileiro quanto o ja-
ponês não podem desembolsar
dinheiro público para as esco-
las de brasileiros porque elas são
particulares. Mas é possível
obter apoio público caso seja
para criar um espaço de ativi-
dade para essas crianças em
associação com as pessoas da
localidade. Se por um determi-
nado período, esse espaço for
usado para dar apoio educaci-
onal, ou para oferecer aulas de
língua japonesa, atividades tais
que darão a oportunidade para
que as crianças possam se
acostumar às escolas públicas
japonesas, isso ampliaria as op-
ções educativas delas.

Pouco tempo depois de
anunciarem o resultado das
pesquisas, o Ministério de Edu-
cação do Japão lançou um pla-
no chamado “Sala da Aula da
Ponte do Arco-íris”. É um pro-
jeto que visa criar um espaço
para essas crianças que estão
em estado de espera, contan-
do com a colaboração do pes-
soal das escolas de brasileiros
junto com o pessoal das locali-

DEBATES

As crianças em estado de espera – A
sociedade que balança com a crise

dades. A intenção é construir
uma ponte que se ligue às es-
colas públicas ou para ajudar
o retorno às escolas de brasi-
leiros. Este projeto que irá in-
vestir 31,7 bilhões de ienes em
3 anos pode se tornar, literal-
mente, a ponte de ligação aos
sonhos dos brasileiros em cri-
se e de seus filhos.

Mas, apesar dessa ponte
ter força para suportar um
momento crítico, é apenas uma
instalação com prazo fixo, por-
tanto sofrerá abalos quando
vier uma tempestade. É preci-
so estar muito consciente dis-
so. Para fazer com que as cri-
anças atravessem essa ponte
que aproxima o sonho à reali-
dade, é preciso elaborar bem
as medidas a serem tomadas
para reforçar esta ponte que
foi construída em caráter pro-
visório. Ao mesmo tempo, os
pais e responsáveis que amam
suas crianças mais do que nin-
guém, irá por à prova o talento
de enxergar além do extremo
desta ponte e dar o exemplo
às crianças de como continu-
ar a avançar sem se entregar
às oscilações da sociedade.

Megumi Yuki – Professora titu-
lar da Faculdade de Educação da
Universidade de Gunma. Con-
cluiu o doutorado na Escola de
Pós-graduação de Educação da
Universidade de Tokyo. Com base
no trabalho de campo realizado em
áreas de concentração de estran-
geiros, emitiu pareceres sobre os
projetos organizados pelo país ou
pelas províncias, além de ter for-
mado pessoal capacitado com a
mentalidade de convívio. Respon-
sável pela promoção do progra-
ma de auxílio à educação peculiar
do Ministério da Educação, Cul-
tura, Esportes, Ciência e Tecno-
logia do Japão dos anos
2005~2008: Formação de pessoal
capacitado para contribuir numa
sociedade de convívio multicul-
tural. Funcionária da Seção Inter-
nacional da Província de Gunma.

Por conta da demanda de
dekasseguis retornados
no Brasil e pela não ga-

rantia da prestação de um ser-
viço com qualidade, o Instituto
de Promoção Humana Grupo
Nikkei está enfrentando atual-
mente o impasse de possivel-
mente ter que encerrar as ati-
vidades do Projeto Tadaima. O
dilema vivido pelo instituto foi
revelado pela sua presidente,
Leda Reiko Nakabayashi Shi-
mabukuro, durante depoimen-
to dado recentemente a repor-
tagem do Jornal Nippak.

O anúncio do provável tér-
mino desse modelo de traba-
lho – dia 6 de outubro – foi
definido há alguns meses e já
anunciado no dia 16 de junho
durante o seminário sobre de-
kasseguis em Brasília, promo-
vido pelo deputado federal
Walter Ihoshi (DEM/SP), com
o objetivo de mostrar o quê
está sendo feito em prol dos
dekasseguis retornados. Du-
rante o evento, que contou
com a participação de autori-
dades do Japão, o Grupo
Nikkei apresentou o trabalho
realizado no decorrer dos dez
anos, seja para os dekasseguis
no Projeto Tadaima ou para
desempregados em geral.

Na ocasião Leda Shimabu-
kuro divulgou que durante a úl-
tima década, 11.996 candida-
tos desempregados foram
atendidos, dos quais 6.889
eram descendentes de japone-
ses (nikkeis) e desses, 3.321
eram ex-dekasseguis. “A nos-
sa apresentação culminou com
a divulgação de que nós sem-
pre tivemos muita dificuldade
de sustentar o grupo porque a
parte financeira não é minha

funcionário contratado do ope-
racional”, esclarece ela ao
completar que não tem tempo
para procurar verbas devido a
sua atividade profissional com
gráfica, limitando suas ações.

Ação mais efetiva – Ao per-
ceber uma família de dekas-
seguis retornados com o pai, a
mãe, dois filhos e avós, desem-
pregados, sem trabalho, Leda
Shimabukuro disse que fica
com o “coração pequeno” e
sentida ao perceber que o Gru-
po Nikkei poderia ter uma
ação mais efetiva se tivesse
mais dois ou três funcionários,
um psicólogo para orientar os
problemas sociais decorrentes
da situação dos dekasseguis e
do desemprego.

“Nós teríamos mais vonta-
de de atuar mais amplamente,
mas devido ao limite de ver-
bas não podemos contratar nin-
guém. É certo que temos vo-
luntários da melhor qualidade,
um grande número
participativo, porém não exis-
te um prosseguimento por que
o voluntariado é voluntariado.
Mal as pessoas se comprome-
tem e estão deixando o grupo
por que encontram outras pri-
oridades, com isso eu não con-
sigo ter seqüência em nenhum
projeto”, lamenta ela.

Em virtude disso a presiden-
te do Grupo Nikkei concluiu que
só resta fechar o grupo porque
‘dinheiro é um estado que não
pode ser fim e sim meio’. En-
tretanto ela raciocinou que se

trabalhasse ‘direito’ talvez as
pessoas que detém poder, seja
político ou financeiro como
ONGs, entidades ou empresas,
com objetivos estipulados em
seu estatuto, poderiam destinar
alguma verba de apoio para o
Grupo Nikkei.

”Eu tenho certeza que exis-
tem essas verbas, eu não con-
segui canalizar nada e essa foi
a grande derrota do Grupo
Nikkei. Infelizmente decidimos
que não restaria outro caminho,
dia 6 de outubro já está ai e não
posso anunciar que vamos fe-
char porque temos promessas,
mas promessas não quer dizer
que sejam efetivadas. Faço
votos que sejam, mas temos
muitas dúvidas”, ressalta.

(Afonso José de Sousa)

Sensibilizado com o dilema do
Grupo Nikkei, o presidente da
Beneficência Nipo-Brasileira de
São Paulo (Enkyo), Ignácio Ta-
dayoshi Moriguchi, acenou com
a possibilidade de levar o pedido
de abrigo para a diretoria. “A fi-
nalidade do Enkyo que é médico
hospitalar assistencial combina
muito bem com as atividades do
Grupo Nikkei que é assistencial
aos dekasseguis e desemprega-
dos em geral”, salienta.

Procurado pela reportagem
do Jornal Nippak, o presidente
do Enkyo esclareceu que o pro-
jeto de abrigo ao Grupo Nikkei
ainda não foi levado ao conhe-
cimento da diretoria por que se
encontra em fase de montagem.
Ignácio Moriguchi disse que
uma reunião está marcada para
segunda-feira (dia 21) entre o
grupo de análise do projeto e re-

presentantes do Ministério do
Trabalho. “Até o fim do mês acre-
dito que teremos uma posição. As
possibilidades de aceitar o proje-
to são grandes, é um trabalho que
vai unir todos os grupos com o
mesmo objetivo de ajudar os de-
kasseguis”, garantiu.

De acordo com Leda Shima-
bukuro também existe um esforço
do deputado Walter Ihoshi que
colocou o Grupo Nikkei em con-
tato com o Ministério do Traba-
lho que até o momento só acenou
com o empréstimo de um funcio-
nário para o grupo. “Um funcio-
nário para nós não vai resolver
nada. Agradecemos qualquer tipo
de ajuda, mas fazer uma parceria
com um órgão do governo, para
ficar prestando contas toda hora,
participando de “n” reuniões
como já fizemos, eu acho a oferta
do governo brasileiro muito pe-

quena. Não tem cabimento fazer
uma parceria para receber um fun-
cionário”, destacou ela ao avaliar
que no seu ponto de vista é insu-
ficiente, apesar de o Ministério ter
se disposto a estudar o projeto e
ver alguma melhoria na oferta
como algo de concreto.

Por outro lado Leda Shimabu-
kuro adiantou que o deputado
William Woo (PSDB) encaminhar o
Projeto Tadaima para o Sebrae que
dentro da pauta desse o Grupo
Nikkei precisaria se envolver com
as atividades de orientação no em-
preendedorismo. “Existem muitos
empreendedores entre eles, a opor-
tunidade favorece, mas fico preo-
cupada por que o Grupo Nikkei tem
uma estrutura pequena devido a
falta de condições financeiras, por
isso teremos que desenvolver mais
um braço de trabalho. Tudo está
caminhando no sentido das nego-

ciações, mas de concreto ainda não
temos nada”, afirma.

A situação pode ser revertida,
mas foi necessário estipular um
prazo porque senão nada aconte-
ce, por isso foi estabelecida a
data de 6 de outubro. Leda Shi-
mabukuro avisa que está em com-
passo de espera por uma notícia
boa para acreditar em prosseguir
com o projeto. “É o nosso sonho
estar presente para ajudar, não
precisaria ser o Grupo Nikkei,
pode ser qualquer outra entidade
que surgisse que queira assumir
o nosso projeto. O que importa
para nós é que a sociedade nikkei
tenha esse respaldo aos dekas-
seguis e desempregados em ge-
ral. O Grupo Nikkei consolidou um
Canal de oferta de vagas e vai ter
que fechar essa porta é importan-
te no sentido de propiciar espe-
rança, orientação e até colocação

Alternativa pode ser a solução para o dilema do Projeto Tadaima
para as pessoas”, assegura.

Questionada como se sente
diante da iminência de ter que
encerrar os trabalhos do projeto,
ela argumentou que por um lado
se sente gratificada por conse-
guir ter o sonho realizado e res-
peitado por ser ouvida pela gran-
de mídia do país, inclusive do ex-
terior como do Japão e recente-
mente por jornalistas da Itália que
conheceram o projeto. “Quando
vimos que nosso trabalho foi re-
conhecido pelas principais insti-
tuições respeitadas como OAB e
maçonaria, acredito que o traba-
lho do Grupo Nikkei foi de en-
contro ao sentimento da maior
parte da população, de que algo
tinha que ser feito e o grupo se
fez presente com solidariedade.
Sou grata aos voluntários e cola-
boradores nesses últimos dez
anos”, apregoa. (AJS)

vocação. Não sei pedir dinhei-
ro para a comunidade, a não
ser encaminhar projetos. É
como uma bola de neve, um

círculo vicioso, como o Grupo
Nikkei nunca teve recursos fi-
nanceiros, eu tenho que traba-
lhar dedicadamente com um

Leda Shimabukuro: “Não sei pedir dinheiro para a comunidade”

JORNAL NIPPAK
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Programa de preservação da
Billings recebe apoio do Japão

MEIO AMBIENTE

(PARTE 2)

* LILIAN TERUMI HATANO

Ainda são poucas as ho-
ras de japonês nas escolas
brasileiras. Ainda na maioria
das escolas a educação é
voltada para a formação de
crianças que “um dia retor-
narão para o Brasil”. E como
resultado, em sua maioria as
crianças acabam se tornan-
do monolingues em português
vivendo no Japão. Se os pla-
nos mudarem por alguma ra-
zão para que ficarem no Ja-
pão, a criança fica em gran-
de desvantagem. Espera-se
que haja uma mudança no
sentido de proporcionar o en-
sino bilíngue sério incluindo o
ensino da língua japonesa.

A mensalidade também é
muito alta. Se a escola estran-
geira no Japão adquire o
status de “miscellaneous
school”, ela pode utilizar o sis-
tema vigente e  passar a re-
ceber subsídio da municipali-
dade e da província. Mas os
critérios ainda são rigorosos,
e como a base financeira para
a maioria das escolas é ins-
tável, elas continuam sendo
tratadas como “cursinhos par-
ticulares” onde a mensalida-
de acaba ficando alta e em
termos de facilidades estru-
turais dos estabelecimentos
deixa a se desejar se compa-
rada as escolas japonesas.

Mas mesmo assim, mui-
tos dos responsáveis que
sempre trabalharam na insta-
bilidade ganhando somente
por hora, vinham optando pe-
las escolas brasileiras. De
acordo com os dados mais
recentes da Associação das
Escolas Brasileiras no Japão
(AEBJ), depois do choque da
queda da seguradora
Liehman Brothers, 16 esco-
las foram forçadas a fechar,
e atualmente existem 81 es-
colas brasileiras.

Qual é a razão da existên-
cia de tantas escolas brasilei-
ras? É justamente a existên-
cia de responsáveis que dão
importância a educação bra-
sileira e do português. Isso di-
fere com a opinião de muitos
intelectuais japoneses e bra-
sileiros que viveram enfati-
zando que os pais não se im-
portavam com a educação de
seus filhos, muito pelo contrá-
rio, a maioria dos pais impor-
ta sim com a educação. E é
importante frisar que as ca-
racterísticas peculiares do sis-
tema escola japonês também
influenciaram para isso.

Gostaria de me colocar de
uma outra forma. O governo
brasileiro fundou em 2007
dentro do Ministério das Re-
lações Exteriores, a Subse-
cretaria das Comunidades
Brasileiras no Exterior, crian-
do assim um setor para que
as comunidades pudessem

negociar diretamente com o
governo seus problemas. Em
julho de 2008 foi realizado no
Rio de Janeiro a I Conferên-
cia dos Brasileiros no Exteri-
or, com a participação de cer-
ca de 500 representantes. Eu
também estive presente e,
faço parte da Comissão Pro-
visória para a organização da
II Conferência a ser realiza-
da em outubro deste ano.
Tenho tido a oportunidade
deste então de trocar infor-
mações com as várias comu-
nidades brasileiras em vários
países, e é notório que não
está ocorrendo a criação de
tantas escolas brasileiras em
nenhum outro país como no
Japão. As crianças estão sen-
do absorvidas nas escolas lo-
cais e a evasão escolar não
se tornou um problema tão
sério como no Japão.

A questão da língua, os
problemas ligados na recep-
ção das crianças, os maltra-
tos, etc. não há como deixar
de sentir a seriedade e pro-
fundidade dos problemas que
fazem com que as crianças
brasileiras acabem evitando
as escolas públicas japone-
sas.

O objetivo da educação é
fazer florescer as possibilida-
des inerentes da criança, e
adquirir os conhecimentos e
a habilidades necessárias
para viverem na sociedade.
E por isso mesmo, a educa-
ção tem um significado extre-
mamente importante para as
crianças, e nós adultos, assu-
mimos uma responsabilidade
fundamental na educação das
crianças.

Escola pública japonesa
ou escola brasileira? Deve-
mos aproveitar as caracterís-
ticas de cada escola, e bus-
car quais as políticas neces-
sárias para solucionar os pro-
blemas neste mundo globali-
zado do século 21. Esta é a
questão em caráter urgente
no momento.

*Lilian Terumi Hatano é forma-
da em Letras Português-Inglês
e Português-Japonês pela UFRJ.
Ida para o Japão como bolsista
do Ministério da Educação Ja-
ponês em 1993. Terminou o dou-
torado em Língua e Cultura pela
Universidade de Osaka em 2001.
Atualmente professora adjunta
Departamento de Comunicação
Multicultural da Konan
Women’s University. Pararela-
mente, em 1999, fundou junto
com outros membros o clube
“Tampopo” para as crianças es-
trangeiras na Província de Shiga
estudarem japonês, terem apoio
nas disciplinas,etc. É responsá-
vel principalmente pelo ensino
de português como língua ma-
terna (língua herança). Em 2009
publicação do livro “Minority no
namae wa dono you ni atsuka-
warete iru ka –Nihon no koritsu
gakkou ni okeru newcomer no
baai-” Hitsuji Shobo.

DEBATES

Em busca das possibilidades
das crianças, mais respeito à

diversidades

O programa ProBillings,
que prevê um pacote de ações
voltado à preservação da re-
presa no município de São
Bernardo do Campo, ganhou
um importante reforço. O go-
verno do Japão, por meio da
Japan International Coopera-
tion Agency (Jica), liberou em-
préstimo no valor de US$
62 milhões para a Companhia
de Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo (Sabesp).

Ao todo, a Sabesp investi-
rá US$ 123 milhões no progra-
ma - desse montante, 50% do
governo japonês (liberado em
julho) e 50% de contrapartida
da companhia paulista. A
JICA é o braço do governo ja-
ponês responsável pela ado-
ção de programas e projetos
de cooperação técnica com
países em desenvolvimento.

Por meio do ProBillings, a
Sabesp vai implantar todo o
sistema de exportação dos es-
gotos da bacia da Billings para
tratamento na Estação de Tra-
tamento de Esgoto (ETE)
ABC, já em operação pela
companhia.

O programa vai possibilitar
que a população residente na
margem norte da Bacia
Billings, estimada em 250 mil
pessoas, tenha os seus esgo-
tos coletados e tratados. Isso
vai propiciar, além da melhoria

Programa possibilitará que a população residente na margem norte tenha esgotado coletado e tratado
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da qualidade de vida, a preser-
vação deste importante ma-
nancial da Região Metropoli-
tana de São Paulo.

Para isso, serão executa-
das obras para instalação de
35 km de coletores-tronco se-
cundários e linhas de recalque,
4,5 km de coletor-tronco prin-
cipal (Ribeirão dos Couros),
105 km de redes coletoras e
79 estações elevatórias (3
delas de grande porte). A

Sabesp prevê dar início à con-
tratação do programa ainda
neste ano.

Vida Nova – Outro importan-
te programa para despoluição
da Billings - e de outros ma-
nanciais que abastecem a Re-
gião Metropolitana de São Pau-
lo - é o Vida Nova (Programa
de Saneamento Ambiental dos
Mananciais da Bacia Hidrográ-
fica do Alto Tietê).

O Vida Nova, que também
beneficiará a Guarapiranga,
Alto Tietê Cabeceiras e Bai-
xo Cotia, é desenvolvido pelo
governo de São Paulo (por
meio das Secretarias de Sa-
neamento e Energia e Meio
Ambiente, da Sabesp e da
CDHU) e pelas Prefeituras
de São Paulo, São Bernardo
do Campo e Guarulhos. O in-
vestimento total, até 2018, é
de US$ 281,8 milhões

COOPERATIVISMO

Deputado Walter Ihoshi
recebe homenagem da Ocesp

O deputado federal Walter
Ihoshi (DEM/SP) recebeu,
nesta segunda-feira (14/09),
em São Paulo, homenagem da
Organização das Cooperativas
do Estado de São Paulo
(Ocesp) pelo apoio oferecido
à Frente Parlamentar do Coo-
perativismo Nacional.  A hon-
raria foi entregue durante o 1º
Encontro da Frente Parlamen-
tar do Cooperativismo Paulis-
ta – Frencoop/SP, realizado
sob a coordenação do deputa-
do estadual Davi Zaia.

O evento contou com a par-
ticipação do Ministro da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento, Reinhold Stephanes,
que proferiu a palestra “Pro-
posta de Modificação do Có-
digo Florestal”, uma aborda-
gem embasada em estudos téc-
nicos, que prima pelo equilíbrio

entre desenvolvimento susten-
tável, produção rural e conser-
vação ambiental. O intuito do
ministro foi mostrar o impacto
do Código Florestal não ape-
nas para o setor rural, mas para
qualquer cidadão brasileiro.
Também participaram secretá-
rios estaduais e 60 presiden-
tes de importantes cooperati-
vas do País.

O Encontro ainda oficiali-
zou a doação do acervo da bi-
blioteca do Instituto de Coope-
rativismo e Associativismo
(ICA) à Ocesp. Criada em
1962, a biblioteca do ICA tem
cerca de três mil obras espe-
cializadas em cooperativismo
e associativismo, que agora
terão espaço na sede da Ocesp
e estarão disponíveis aos inte-
ressados em consultá-las.

Apartidária, a Frencoop/SP,
que já conta com a adesão de
11 parlamentares, defende os
interesses das cooperativas
por meio da elaboração de pro-
jetos de lei e diálogo constante
com o Poder Executivo.

Osvaldo Matsuda entrega homenagem a Walter Ihoshi
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Estudantes
da rede estadu-
al de ensino de
São Paulo vão
ter contato com
duas atividades
ligadas à cultu-
ra japonesa: o
bon odori e
furoshiki. O bon
odori é uma
modalidade de
dança tradicio-
nal e o furoshiki,
embrulhos fei-
tos de tecidos.
Esses tradicio-
nais costumes
japoneses serão
temas de
workshops ofe-
recidos pelo
Consulado do
Japão aos parti-
cipantes do curso de japonês
dos Centros de Estudos de Lín-
guas (CELs).

Desde o dia 16, 120 alunos
de seis escolas da Capital e
Grande São Paulo foram divi-
didos em grupos e visitarão a
instituição para treinar o idio-
ma e conhecer mais aspectos
do país. Para os CELs do in-
terior, está prevista uma mos-
tra itinerante de produtos nipô-
nicos. Ao todo, 13 escolas ofe-
recem o ensino de língua japo-
nesa na rede estadual. O ob-
jetivo é proporcionar uma
imersão aos hábitos e costu-
mes do Japão.

“O Japão é uma das cultu-
ras mais antigas e bonitas do
mundo e a secretaria faz ques-
tão de ensinar a língua e tradi-
ções. A parceria com o con-

ENSINO / SÃO PAULO

Alunos da rede estadual terão
aulas no consulado japonês

Bon odori será tema de workshop para alunos

JORNAL NIPPAK

sulado vai complementar o que
é oferecido em sala de aula”,
afirma o secretário Paulo Re-
nato Souza.

Terceiro idioma – O Centro
de Estudos de Línguas é uma
oportunidade para o estudante
da rede aprender gratuitamen-
te um terceiro idioma. O pro-
grama oferece curso de ale-
mão, japonês, francês, espa-
nhol e italiano. A Secretaria
mantém 92 unidades espalha-
das pelo Estado.

Qualquer aluno da rede es-
tadual (de 6ª série do Funda-
mental à 3ª série do Ensino
Médio) pode participar dos
cursos dos CELs, que definem
as línguas a serem ensinadas
de acordo com a demanda lo-
cal.



São Paulo, 18 a 24 de setembro de 2009 JORNAL NIPPAK 5

AMAZÔNIA

Comemorações dos 80 anos
prosseguem neste fim de semana

AUXILIAR DE ENTREGA
Rapazes entre 18 e 30 anos

Horário: 8h00 às 17h30, com
disponibilidade para eventuais
trabalhos no período noturno e
finais de semana. Os interessa-
dos devem enviar currículo para:

SILVIA@ZENDAI.COM.BR

CIDADES/CURITIBA

Associação Brasileira de
Dekassegui comemora 12 anos

Desde de 18 de
agosto de 1997, a As-
sociação Brasileira
de Dekassegui
(ABD) vem desen-
volvendo trabalhos de
apoio à comunidade
Nipo-Brasileira, em
especial aos dekas-
segui, trabalhadores
que saem do local
onde moram em bus-
ca de melhorias fi-
nanceiras, mas que
mantêm o desejo de
retornar às suas ori-
gens.

Em comemora-
ção a esses 12 anos
de apoio e sucesso
será realizada uma
festa de confraterni-
zação neste domingo
(20), na Chácara Ate-
nas (Colombo/PR).
Como tradição, esse evento
será no sistema motiyori, em
que cada convidado contribui
um pouco com os “comes e
bebes”.

Toda a comunidade Nippo-
Brasileira está convidada. Para
maiores informações entre em
contato com a ABD pelo tele-
fone (41) 3233-8449 ou pelo e-
mail abd@abdnet.org.br. Ou-
tras notícias podem ser confe-
ridas através do site http://
www.abdnet.org.br.

Histórico ABD – Fundada
em 18 de agosto de 1997, em
Curitiba-PR, como AAD -
Associação de Apoio ao De-
kasseguis, esta foi a primeira
entidade de apoio multisetorial
aos dekasseguis. Em função do
trabalho realizado para ajudar
os dekasseguis, em 30 de ou-
tubro de 2000, transformou-se
em ABD (Associação Brasi-
leira de Dekassegui). Para
ampliar o atendimento, em
2005 a ABD refez seu site
(www.abdnet.org.br) e passou
a colocar informações impor-
tantes para ajudar os dekasse-

guis que estão indo para o Ja-
pão pela primeira vez, para os
que já estão no Japão e para
os que voltam ao Brasil.

Entre as atividades ofere-
cidas pela ABD à comunida-
de Nippo-Brasileira pode-se
destacar o apoio jurídico, soci-
al e psicológico, além de reco-
locação no mercado de traba-
lho com a capacitação por
meio de cursos e palestras.

CONFRATERNIZAÇÃO DE 12
ANOS DA ABD
QUANDO: DOMINGO (20 DE

SETEMBRO), A PARTIR DAS 10H

ONDE: CHÁCARA ATENAS (ESTRADA DA

RIBEIRA, KM 17), COLOMBO-PR

DIVULGAÇÃO

Brasileiros em busca de melhoria no Japão

Cerimônia em Tomé-Açu registrada pelo jornalista do Nikkey Shimbun, Seisei Matsuda

SEISEI MATSUDA / NIKKEY SHIMBUN

Oponto alto das soleni-
dades comemorativas
dos 80 anos da Imigra-

ção Japonesa na Amazônia –
região Norte do Brasil está
acontecendo nesta semana
com a promoção de vários
eventos e muitas atrações pro-
gramadas. Os festejos prosse-
guem neste domingo (dia 20)
em Manaus, com a realização
de uma grande festa na Asso-
ciação Nipo-Brasileira da
Amazônia Ocidental, com a
apresentação de danças odori,
taikô, yosakoi, e regional do
boi. Cerca de 500 pessoas são
aguardadas. Na segunda-fei-
ra será a vez da apresentação
do cantor japonês Kazufumi
Miyazawa às 19h, na sede da
entidade, ele também é
vocalista e fundador da banda
“The Boom”.

As comemorações tiveram
seqüência com a promoção da
terceira edição do Amazônia
Matsuri, que se encerra nesta
sexta-feira (dia 18) no Hangar
Centro de Convenções, em
Belém (PA), com apresenta-
ção de dança teatral, taikô e
gastronomia japonesa. A gran-
diosa cerimônia foi aberta pela
governadora Ana Julia Careta
no dia 17. Apenas neste even-
to eram aguardadas perto de
15 mil pessoas a exemplo da
edição de 2008. A Associação
Pan-Amazônia Nipo-Brasilei-
ra (Apanb), por sua vez, sediou
a Semana do Japão entre os
dias 8 e 10 de setembro com
oficinas de culinária japonesa,
bon odori, kotô, língua japone-
sa, origami, shuji e soroban.

Os festejos da data signifi-
cativa foram iniciados no dia
14 de setembro com a realiza-
ção de uma sessão especial na
Assembléia Legislativa do
Pará (Alepa) solicitada pelos
deputados Domingos Juvenil
(PMDB) e Bosco Gabriel
(PSDB). Na ocasião além de

homenagear as oito décadas da
imigração japonesa no Amazo-
nas os parlamentares
paraenses agraciaram 12 per-
sonalidades nipo-brasileiras
que se destacaram em suas
respectivas áreas para o for-
talecimento e integração da
cultura japonesa na região.
Todos receberam uma comen-
da outorgada pela mesa dire-
tora da Alepa.

O deputado Bosco Gabriel
destacou em seu pronuncia-
mento a importância de ter o
solo paraense, recebido 34 fa-
mílias japonesas em setembro
de 1929. “A cultura, a culiná-
ria e os costumes do povo ja-
ponês se constituem em algo
importante para nós paraenses,
e a sua colônia já demonstrou
que sempre estará ao lado do
Pará e do Brasil”, ressaltou.

Na solenidade o presidente
da Associação Pan-Amazônia
Nipo-Brasileira (Apanb), Yuji
Ikuta, referiu-se aos antepas-
sados que se estabeleceram na
região. “A nossa obrigação é

manter acesso a cultura, visan-
do melhoria na vida e desen-
volvimento do Brasil e da Ama-
zônia, sem esquecer o Japão
nossa terra originária”, disse.
O diplomata japonês Ioso Miol
agradeceu a homenagem rea-
lizada pelo Poder Legislativo
Estadual e do apreço e cari-
nho de como o povo paraense
acolheu o povo do Japão.

O empresário Fernando
Yamada, representando os ho-
menageados destacou a im-
portância da relação da famí-
lia japonesa e do seu compro-
misso com o desenvolvimento
do Estado e da região amazô-
nica. “A cultura japonesa é
muito forte e recebemos com
muito carinho esta homenagem
e nos sentimos agraciados e
agradecidos com todo o povo
paraense”, afirmou. A sessão
solene foi encerrada com a
apresentação do coral de vo-
zes da Alepa e com o hino do
Pará tocado pela banda da
Polícia Militar.

As comemorações tiveram

seqüência na quarta-feira (dia
16) data histórica da imigração
japonesa na Amazônia), com
a realização de uma grande
festa na cidade de Tomé-Açu
(197 km de Belém/PA). A ex-
tensa programação comemo-
rativa foi preparada por uma
comissão organizadora forma-
da pelos presidentes das 20
associações nikkeis filiadas da
Apanb, representantes da re-
gião Amazônica; em conjunto
com a Câmara de Comércio e
Indústria Nipo-Brasileira do
Pará e pela diretoria da Bene-
ficência Nipo Brasileira. Os
festejos do grandioso evento
foram concentrados nas cida-
des de Tomé-Açu (município
que acolheu os primeiros imi-
grantes no Pará), Belém onde
vive a terceira maior colônia
japonesa do Brasil e Manaus
– Amazonas.

DIVULGAÇÃO

HOMENAGEM – Como reconhe-
cimento de sua dedicação e seu
esforço, frente ao sucesso das
comemorações do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil, o
professor Tokuichi Nishihara foi
homenageado pelo vereador
Ushitaro Kamia (DEM), no último
dia 4, em evento realizado na As-
sociação Okinawa Kenjin do Bra-
sil. Na foto, Kihatiro Kita (presi-
dente do Bunkyo), Ushitaro Ka-
mia, professor Tokuichi Nishihara,
Akeo Yogui (presidente do
Kenren), Jorge Taba

CIDADES/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

São José dos Campos vai ganhar Pólo de Capacitação
O secretário estadual de

Desenvolvimento, Geraldo
Alckmin, assinou nesta quarta-
feira (16/9), no Parque Tecno-
lógico de São José dos Cam-
pos, um protocolo de intenções
para a criação do Polo de Ca-
pacitação Aeronáutica na cida-
de. O deputado Hélio Nishimoto
(PSDB) participou do encontro
por ser um dos representantes
da região na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo.

Trata-se de uma parceria
entre Agência Nacional de Avi-
ação Civil (Anac), Secretaria
de Desenvolvimento do Esta-
do de São Paulo, Prefeitura de
São José dos Campos, Asso-

ciação das Indústrias Aeroes-
paciais do Brasil (AIAB) e
Centro Paula Souza. “Certa-

Helio Nishimoto ao lado de Alckmin: “Estamos fazendo história”
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mente, estamos marcando a
história da região, do estado e
do país”, disse Nishimoto.
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Sueo Numazawa é o 1º nikkei a
assumir a reitoria da UFRA

Aotomar posse no car-
go de reitor da Univer-
sidade Federal Rural

da Amazônia (UFRA) no dia
13 de agosto em Brasília, o en-
genheiro florestal Sueo
Numazawa se transformou no
primeiro nipo-brasileiro a assu-
mir o comando de uma univer-
sidade federal do Norte e Nor-
deste do Brasil, e o segundo
no país – o primeiro foi exer-
cido pelo professor Carlos
Sediyama da Universidade
Federal de Viçosa, em Minas
Gerais. O professor Sueo
Numazawa já tinha tomado
posse na instituição no dia 7 de
agosto no auditório Waldir
Bouhid – Prédio Central da-
quela instituição de ensino. Seu
mandato é de quatro anos a
ser cumprido no período de
2009 a 2013, ao lado do vice-
reitor Paulo de Jesus Santos.

“Ser reitor de uma universi-
dade federal é tão grandioso
que a missão se sobrepõe a
qualquer vaidade. Nesse senti-
do agradeço a comunidade que
me colocou nessa missão e
também o Jornal Nippak, de
um Estado tão longe do nosso,
que teve a sensibilidade de fa-
zer essa matéria para o impor-
tante cargo que assumi em
agosto de 2009”, destaca.

Para Sueo Numazawa as-
sumir o cargo têm dois signifi-
cados: de um paradigma na
carreira do magistério, e a cer-
teza de que o projeto para a
UFRA é o mais forte da histó-
ria. Isto porque o principal ob-
jetivo está fundamentado em
concepções positivas de con-
solidação da universidade,
onde a excelência das ativida-
des acadêmicas de ensino, pes-
quisa e extensão, deve ser
alcançada no programa de ad-
ministração universitária que
está sendo instituído. “Todos
os nossos esforços nos próxi-
mos quatro anos, estarão
norteados nesses pontos, pois,

universitário”, afirma. “Tenho
as minhas raízes ligadas a esse
povo do sol nascente, meus
pais eram japoneses e sempre
se dedicaram à agricultura, daí
a razão de eu estar nesta uni-
versidade”, completa.

O reitor Sueo Numazawa
salienta que a contribuição dos
colonos japoneses nas oito dé-
cadas foi fundamental para a
região que hoje tem um mode-
lo de desenvolvimento sócio-
econômico-ambiental já con-
solidado. Desta maneira, a co-
lônia japonesa na região fez e
faz a diferença, pois ela iniciou
as atividades agro florestais
consideradas exemplos de pro-
jetos bem-sucedidos. E é nes-
te contexto que a UFRA está
inserida como instituição for-
madora de recursos humanos,
de pesquisa e extensão na
Amazônia nas áreas de ciên-
cias agrárias.

Além de engenheiro flores-
tal, professor universitário e
vice-reitor Sueo Numazawa já
assumiu inúmeros cargos admi-
nistrativos na UFRA começan-
do como coordenador do curso
de engenharia florestal em
1977; subchefe do Departa-
mento de Engenharia Florestal;
Chefe do Departamento de Ci-
ências Florestais por duas ges-
tões; e Assessor Técnico da
Diretoria da então Faculdade de
Ciências Agrárias do Pará
(FCAP), antecessora à UFRA.

Ele também coordenou vá-
rios convênios nacional e inter-
nacional; é mestre em Enge-
nharia Florestal pela Universi-
dade Federal do Paraná
(UFPR) e doutor em Engenha-
ria de Processos Industriais
pela Université de Technologie
de Compiègne (UTC/França);
bem como desenvolveu pesqui-
sas na área de tecnologia de
produtos florestais - energia de
biomassa - com mais de 30 tra-
balhos realizados.

(Afonso José de Sousa)

uma consolidação não é feita
de uma hora para outra, requer
planejamento e muita dedica-
ção de todos, principalmente da
reitoria”, ressalta ele ao adian-
tar que haverá mudanças na
equipe da universidade.

Com sede em Belém a
UFRA têm campus em
Santarém, Parauapebas e Ca-
pitão Poço. O processo de in-
dicação de Sueo Numazawa
aconteceu naturalmente uma
vez que ele foi vice-reitor da
gestão passada e seus traba-
lhos realizados foram
impactantes e significativos.
Isto permitiu para que seu
nome fosse apontado como
candidato à sucessão do então

reitor e professor, Marco Au-
rélio Leite Nunes. O profes-
sor nikkei foi eleito com apoio
da maioria da comunidade uni-
versitária, através de uma elei-
ção concorrendo com outros
dois candidatos, em clima de
plena liberdade de disputa.

“Os quatro anos que pas-
sei como vice-reitor não foram
de espera, mas sim de tempo
para maturidade com vista
atenta à administração cons-
ciente na busca do melhor.
Construí ao longo dos 32 anos
na academia, a minha vida pro-
fissional e, hoje, tenho a res-
ponsabilidade de dirigir a uni-
versidade e cumprir com a
minha missão de professor

Sueo: “Ser reitor é tão grandioso que a missão sobrepõe a vaidade”

DIVULGAÇÃO

Divulgar a imigração e a
vida dos imigrantes japoneses
denominados koutakuseis que
chegaram na Amazônia antes
da 2ª Grande Guerra, e que fo-
ram formados pela Escola Su-
perior de Colonização Ko-
kushikan (Kokushikan Koutou
Takushoko Gakko), fundada
com o intuito de criar líderes
de futuros imigrantes colonos
na Amazônia é o objetivo do
livro A Fibra e o Sonho que
deve fazer parte dos festejos
dos 80 anos da Imigração Ja-
ponesa no Amazonas.

O autor e Professor Antão
Shinobu Ikegami revelou que
lançou o livro por causa da ine-
xistência de uma publicação que
comente o assunto e o cotidiano
do princípio da imigração no
Amazonas. Ele esclareceu que
a Escola Superior de Coloniza-
ção foi criada em 1930 pelo go-
verno japonês, onde os estudan-
tes, filhos de cidadãos das clas-
ses média / alta, deveriam ir para
aquela região, se aclimatar e se
transformarem em líderes das 50
mil famílias de colonos que che-
gariam depois.

Na época os imigrantes se
estabeleceram em três cidades
como Tomé-Açu com o culti-
vo de cacau e pimenta;
Parintins com a plantação de

LITERATURA

“A Fibra e o Sonho” retrata koutakuseis da Amazônia
fibra de juta; e Maués com o
cultivo de guaraná. De acordo
com Antão Ikegami a carac-
terística para produzir produ-
tos na Amazônia era vincula-
da as empresas japonesas com
objetivos distintos como mode-
lo de colonização.

“Com a guerra tudo se aca-
bou, mas depois os japoneses
conseguiram cultivar juta e pi-
menta”, informa ele ao esclare-
cer que hoje os nisseis na região
Norte atuam na política e como
técnicos de empresas privadas.
O professor explicou também
que a integração dos japoneses
da região Norte com os brasi-
leiros teve uma velocidade maior
do que na região Sul.

Tema – A Fibra e o Sonho conta
a saga da colonização japone-
sa na Amazônia através da jor-
nada do pioneiro Kinji Ikegami,
tem o conteúdo dividido em
quatro partes: apresentação da
situação da imigração mundial,
principalmente a japonesa, de
forma sucinta, para chegar à
imigração de japoneses no Bra-
sil, em São Paulo e também
sobre o interesse dos estados
do Pará e Amazonas, por es-
ses trabalhadores.

Identificar as três frentes de
imigração na Amazônia e seus
objetivos e forma de imigração;
expor o resultado dessa imigra-
ção e o que trouxe de benefíci-
os ao desenvolvimento regional
e ao povo ribeirinho, que vivia
isolado distante e sem sonhos;
bem como a trajetória dos
koutakuseis e sua insistência
pela produção da juta (fibra
vegetal utilizada, principalmen-
te, para confecção de sacarias
de café), maior responsável

pela evasão de divisas em ouro
para o exterior com a importa-
ção da fibra de juta da Índia.

Para elaborar este livro,
Antão Ikegami baseou-se em
depoimentos dos imigrantes, a
História da Plantação da Juta
e Imigração no Vale do Ama-
zonas, assinada por Tsukasa
Uyetsuka, idealizador do pro-
jeto Koutaku, e na luta vivida
pelo koutakusei Kinji Ikegami,
da 3ª turma de imigrantes, que
deixou cartas aos seus pais
que nunca chegaram ao desti-
no, além de outras documen-
tações escritas relatando a
vida dos imigrantes e a sua
experiência em particular.

Kinji Ikegami contava, nes-
sas cartas, a luta cotidiana vivi-
da pelos imigrantes durante a 2ª
Guerra, a preocupação com
seus pais e irmãos no Japão e o
futuro da comunidade instalada
na Amazônia. O livro é rica-
mente ilustrado com fotos da
época, com grande valor histó-
rico e que retratam o modo de
vida e a ambientação de muitas
das famílias protagonistas deste

período da história do Brasil.
O professor Antão Ikegami

informa que o livro está em
fase de impressão na Editora
Maçônica e a previsão é de
uma tiragem de 3000 mil exem-
plares. Cada exemplar custa-
rá em média R$ 40,00. O livro
conta com o apoio da Funda-
ção Kunito Miyasaka, Jornal
Nippak e pessoas físicas.

Tomé-Açu – A primeira leva
de imigrantes japoneses che-
gou em 1929 em Tomé-Açu
(PA), terra da imigração japo-
nesa na Amazônia, onde des-
de então lutou pela sobrevivên-
cia, principalmente, por meio
da agricultura, alcançando o
seu apogeu com a cultura da
pimenta-do-reino. Com a que-
da da produção da pimenta, os
japoneses e seus descenden-
tes começaram a investir em
outras culturas e a adotarem o
sistema agro florestal – com-
binação de várias árvores típi-
cas e o reflorestamento, tor-
nando-se referência na região
amazônica.

– PARTE II –

Povo – Enquanto Taiwan
pode ser descrita como uma
sociedade predominantemen-
te chinesa ou Han, a sua he-
rança é bem mais complexa
do que implica tal generaliza-
ção. As sucessivas ondas de
imigrantes Han pertenciam a
uma variedade de subgrupos
com diferentes costumes e di-
aletos mutuamente não
entendíveis. Na Taiwan de
hoje, entretanto, as distinções
entre eles se apagaram como
resultado de extensivos casa-
mentos entre si e do uso uni-
versal da língua mandarim
chinesa. Também, Taiwan
propriamente dita tem sido
um lugar onde se mesclaram,
não apenas os diversos
subgrupos Han, mas também
os povos aborígines austroné-
sios e de outras partes do
mundo. Anos recentes, por
exemplo, têm testemunhado
um grande influxo de imi-
grantes do Sudeste Asiático.

Há um crescente apreço
dos legados culturais em tor-
no dos 14 subgrupos da
Austronésia distinguíveis, que
constituem aproximadamen-
te 2% da população. Organi-
zações públicas e privadas se
esforçam para revitalizar suas
línguas e culturas, como pode
ser visto na inauguração de
uma estação de televisão
aborígine, a TITV, e na apro-
vação da Lei Básica dos Po-
vos Indígenas, em julho de
2005.

A convergência e intera-
ção de correntes de seres hu-
manos em Taiwan têm aju-
dado a transformar o seu
povo em uma sociedade
aberta e vanguardista que se
incorporou aos diversos ele-
mentos de civilização de todo
o mundo em uma forma dis-
tinta e harmoniosa. O povo
taiwanês aprecia os direitos
humanos, que formam parte
integral da vida diária desde o
empoderamento de gênero a
igualdade de acesso ao
abrangente seguro nacional de
saúde. A legislação para apri-
morar o bem estar da popula-
ção, promover a igualdade
social e garantir os direitos tra-
balhistas é uma manifestação
do firme compromisso do go-
verno para proteger os direi-
tos e interesses do povo.

Perfil Populacional 2008

População:
23.069.345 (junho de 2009)

Taxa de natalidade: 0,864%
Taxa de mortalidade: 0,625%
Expectativa de vida:

78,54 anos (preliminar)
Estrutura populacional
(por faixa etária):

0-14 anos: 16,95%
15-64 anos: 72,62%
Acima de 65: 10,43%

História – A República da
China foi fundada em 1912 na
China continental. Naquela
época, Taiwan se encontra-
va sob o domínio colonial ja-
ponês como resultado do Tra-
tado de Shimonoseki de 1895,
pelo qual a corte Ching ce-
deu Taiwan ao Japão. O go-
verno da República da China
sediado em Nanjing começou
a exercer jurisdição sobre
Taiwan no final da Segunda
Guerra Mundial, quando o
Japão renunciou a soberania
sobre a ilha como termo de
rendição em 1945.

Quatro anos mais tarde,
quando o Kuomintang (KMT)
foi derrotado na Guerra Civil
Chinesa, o governo da Repú-
blica da China mudou-se para
Taiwan. Desde então, o go-
verno da República da China
continua a exercer jurisdição
efetiva sobre a grande ilha de
Taiwan e várias outras me-
nores, deixando Taiwan e a
China continental cada uma
sob o domínio de um governo
diferente.

As autoridades em Pe-
quim nunca exerceram sobe-
rania sobre Taiwan ou outras
ilhas administradas pelo go-
verno da República da China
em Taipei. Entre os cidadãos
da República da China há di-
ferenças de opinião sobre se
é melhor manter este status
quo indefinidamente ou, tra-
balhar um relacionamento di-
ferente com a China conti-
nental. Independentemente
de qual seja a opinião, eles
compartilham a convicção
que o seu futuro deverá ba-
sear-se na liberdade, demo-
cracia, direitos humanos e no
estado de direito, e que ape-
nas eles têm o direito de de-
cidir o seu próprio futuro.

Como o território efetivo
da República da China
abrange principalmente Tai-
wan, a seguinte cronologia
enfoca principalmente a his-
tória registrada da ilha, datan-
do de cerca de 400 anos
atrás.

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

ÁSIA

Um Breve Olhar sobre a
República da China (Taiwan)

REPRODUÇÃO

Taiwanês incorporou elementos de civilização de todo o mundo

Av. Nações Unidas, 21.621
São Paulo - SP - Tel.: (11) 3585-9393
Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1919
São Paulo - SP - Tel.: (11) 2112-2555

Com a finalidade de preve-
nir a saúde das crianças e ado-
lescentes o ambulatório médi-
co da Beneficência Nipo-Bra-
sileira de São Paulo (Enkyo),
realiza no dia 17 de outubro a
XI Campanha de Promoção da
Saúde da Criança. A campa-
nha é dirigida para crianças e
adolescentes com até 15 anos

de idade. Durante o período de
check-up serão realizadas con-
sultas e exames com várias
especialidades como pediatria,
odontologia, oftalmologia, otor-
rinolaringologia, urologia, der-
matologia, nutrição e gineco-
logia.

As vagas são limitadas já
que o Enkyo agendará exames

SAÚDE

Enkyo realizará campanha preventiva para crianças
para até 200 crianças (acom-
panhadas por seu responsável
legal) e adolescentes. Os inte-
ressados deverão se inscrever
com antecedência pelo telefo-
ne ou pessoalmente no ambu-
latório do Enkyo instalado na
Sociedade Brasileira de Cultu-
ra Japonesa e de Assistência
Social (Bunkyo).

CAMPANHA DE PROMOÇÃO
DA SAÚDE DA CRIANÇA
QUANDO: DIA 17 DE OUTUBRO

HORÁRIO: DAS 8H ÀS 16H
ONDE: AMBULATÓRIO MÉDICO DO

ENKYO – RUA GALVÃO BUENO, 596 –
LIBERDADE – SÃO PAULO

CONSULTAS: AGENDADAS POR

TELEFONE OU PESSOALMENTE

NO HORÁRIO COMERCIAL

INFORMAÇÕES: 3385-6600
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EVENTO

Simpósio em SP discutirá crise
econômica e meio ambiente

A Associação dos
Antigos Escoteiros e
Escotistas Caramuru e
o Grupo Escoteiro Ca-
ramuru de São Paulo
lançou no dia 15 de
setembro na Assem-
bléia Legislativa de
São Paulo o livro “O
Cerrado e o Seu Bri-
lho”. Dos autores Cel-
so Mizumoto,
Yoshisuke Ogura e Jú-
lio César da Cruz, o li-
vro descreve a história
do desenvolvimento do
Cerrado brasileiro re-
lacionando-o a partici-
pação dos imigrantes
japoneses.

A publicação res-
gata a memória do de-
senvolvimento do cerrado,
mediante a participação dos
governos brasileiro e japonês
no Projeto de Desenvolvimen-
to do Cerrado (Prodecer). O
livro começa com um breve
relato da participação da co-
munidade nipo-brasileira pas-
sando-se pelas raízes do pas-
sado onde se relata as dificul-
dades das primeiras tentativas
infrutíferas de ocupação do
cerrado.

O capítulo seguinte mostra
a visão de dois repórteres nos
idos de 1980 que refletiam a
preocupação com a “invasão
japonesa” no cerrado. O Iní-
cio do Brilho relata as primei-
ras ocupações do cerrado com
sucesso, predominantemente
no Triângulo Mineiro,
nominando as cidades de Pa-
trocínio, Coromandel, São
Gotardo e Irai. A seguir toda a
ambientação com o projeto
Prodecer com o conseqüente

desenvolvimento do cerrado
relatado nas atualidades, refle-
xos no agronegócio e na infra-
estrutura do Brasil.

O capítulo final raízes do
futuro onde a questão ambien-
tal é fundamental concomitan-
temente com o desafio de re-
solver a questão da fome no
mundo. Termina com uma: “No
mundo de hoje, ser uma potên-
cia ambiental é muito relevan-
te. Amanhã será mais do que
isto. Será decisivo”.

Apesar de ter sido incluído
nas comemorações do Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil, o projeto foi iniciado
em 2007, mas por uma série
de fatores foi finalizado ape-
nas recentemente, ao invés do
ano passado, ano dos festejos
do Centenário. A idealização,
pesquisa e formatação da obra
literária foram desenvolvidas
pelos membros da associação
do Grupo Caramuru.

LITERATURA

“O Cerrado e o Seu Brilho” é
lançado na Assembleia de SP

REPRODUÇÃO

Capa do livro

Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

Sentado na poltrona,
como fazia todas as manhãs,
após o desjejum, colocava
seus óculos de leitura e fo-
lheava o jornal escrito em sua
língua natal. Desde que se
aposentara, não fazia outra
coisa senão passar parte do
dia cochilando em sua cadei-
ra preferida. Se quisesse, po-
deria esticar as pernas apoi-
ando-nas num suporte no qual
era guarnecido por uma almo-
fada. Nada muito interessan-
te, quero dizer, a leitura. Logo
atirou o jornal sobre a mesa
de centro, sem demonstrar
simpatia pelas notícias. “Sem-
pre as mesmas, que me dei-
xa entediado”, pensou de
imediato.

Estava casado há quaren-
ta e cinco anos com Chikako,
uma esposa dedicada mas um
tanto evasiva. Dispensava
sorrisos fáceis e se perdia em
divagações por longo tempo,
ainda que procurasse ocultar.
Quando perguntavam-na so-
bre o que se passava, devol-
via lacônico: “Não é nada,
desculpe-me”. No começo
Hidenori, este era o nome do
marido, perturbou-se com o
comportamento da esposa
mas logo desistiu. Aquele ti-
nha sido um dos casamentos
arranjados, que Hidenori não
pode recusar, sendo a preten-
dente filha de um influente lí-
der local, um produtor de ba-
tata, cujo cereal era manda-
do para os centros atacadis-
tas. Depois disso, fingia nada
notar, mas desconfiava que a
esposa não o amava. Isso não
tinha muito importância?

– Oi, traga-me uma xíca-
ra de chá verde – anunciou
sem modificar a voz, quase
inaudível. Naquela hora, dia-
riamente repetia o mesmo ri-
tual. Ela levava até ele a chá-
vena quase fumegante e uma
xícara de cerâmica queima-
da em alta temperatura. Ela
o servia, entornando o caldo
verde, na medida certa, sem
torná-lo amargo nem ralo de-
mais. Apoiava os joelhos no
tapete. Ele apreciava esta
atitude e sentia-se honrado
na própria casa. Mas desta
vez, por um momento, os
olhos de Chikako desviaram-
se brevemente em direção do
jornal,  que a fez derramar.
Desculpou-se: “Foi distração,
vou limpar”. Nada disse, nem
observou o paroxismo dela,
diante da costumeira fleuma.

Mais tarde, na ausência do
marido, ela foi até a sala e
sentando-se numa poltrona,
puxou o jornal. Leu demora-
damente a notícia, que num
primeiro impacto a tornou
pálida, depois desconcertada.
Respirava com avidez. Ten-
tou acalmar-se, pousando a
cabeça aos fundos da poltro-
na e resignada fechou os
olhos e tentou relaxar. Não
deu certo. O tempo demora-
va para passar, como que um
turbilhão de acontecimentos
retornassem a baila, que por
tempo longo tornara-se iner-
te. Sentiu os membros amo-

Um caso de amor desfeito
lecerem, impedindo-a de ca-
minhar. Podia entregar-se
num choro convulsivo, mas
nem as lágrimas corriam. Tor-
nara-se figura apática, cujo
passado nenhuma lembrança
era mais cortante que a exis-
tência de um sonho: um amor
que se fora.

Por causa deste amor, re-
cusara a felicidade.  Tentou
em vão, muitas vezes, esque-
cer-se daquele que tocara seu
coração, que na inexperiência
da juventude juraram amor
mútuo, ainda que, um dia, pu-
dessem  separar-se. Seria
este uma brincadeira, nada
significativo, que alterasse a
vida deles no futuro. Muda-
ram de cidade, ocasião em
que o antigo amor de
Chikako ingressou numa ins-
tituição conceituada, no cur-
so de engenharia hidráulica.
Depois de formado casou-se
com uma prima longínqua.
Nunca mais se ouviu falar a
respeito dele. Possivelmente,
esquecera-se das juras troca-
das.  Entretanto, Chikako ali-
mentava a ilusão de que
retornaria a vê-lo, ainda que
as rugas sulcassem o rosto e
os cabelos brancos como fios
de milho substituíssem o vi-
gor do cabelo duro oriental.

Foi numa tarde de prima-
vera que o telefone toca,
quando do outro lado da linha
a voz cansada, tanto familiar
anuncia:

– É você Chikako? Sei
que está ai, por favor, fale co-
migo.

Um arrepio percorreu-lhe
a espinha.

– Como pode ser tão cru-
el? Só agora vem à minha
procura?

Naquele diálogo breve, o
passado retornara, como pis-
car de olhos. Emocionou-se.
Nenhum encontro foi marca-
do e novo telefonema não
aconteceria. Disse o outro
que estava com uma doença
malígna, por isso resolvera
lhe telefonar. Desenganado
pelos médicos, restava-lhe
menos de dois meses. “Não
me leve a mal, apesar de não
ter me casado com você, que-
ro que saiba, você tem sido a
minha vida todos estes anos”,
falou, sem esperar retorno.

A notícia estampada na-
quele jornal era justamente a
da morte daquele homem.
Menos de um mês, depois de
recebido o telefonema: num
acidente de avião, cuja nave
caíra no Oceano Atlântico.
Uma viagem a Paris abrevi-
ada devido ao sinistro.
Chikako perdera naquele
momento a razão de ter vivi-
do. Resolvera por fim à pró-
pria vida? Desistiu. Tinha que
viver a vida daquele que a
deixou e a dela própria. Em
todos estes anos, nunca dei-
xara de amá-lo: um amor dis-
tanciado. Soube que era ama-
da por ele, apesar de todas
as contradições criadas du-
rante a existência. Riu de seu
próprio destino e os olhos bri-
lharam.

chicohanda@yahoo.com.br

EVENTO

31ª edição da Festa do Verde
volta ao seu local de origem

A tradicional Festa do Ver-
de realizada pela Sociedade
Beneficente Casa da Esperan-
ça (Kibô-no-Iê), mega evento
que celebra a integração das
culturas oriental e brasileira,
acontece nos dias 26 e 27 de
setembro. O evento, que este
ano chega a sua 31ª edição,
neste ano volta a ser realizado
no seu local de origem, o Lar
e Oficina em Itaquaquecetu-
ba. No ano passado, a festa do
realizada no Memorial da
América Latina, na Barra Fun-
da (Zona Oeste de São Paulo)
com o objetivo de arrecadar
fundos para a manutenção da
entidade.

São diversas atrações para
entreter a família nesta festa em
que o visitante poderá vivenciar
a cultura oriental em apresen-
tações artísticas, almoçar, pas-
sear, fazer compras e assistir a
shows variados, além de con-
tar gratuitamente com exames
de saúde, palestras educativas
e oficinas ligadas a temas como
meio ambiente e cultura.

Haverá ainda o Bazar da
Pechincha, exposições e ven-
das de flores e plantas e o
Sacolão da Esperança (que
comercializará legumes, verdu-
ras e frutas de alta qualidade
com preços incomparáveis).

A organização conta com
a ajuda de quase 2 mil volun-
tários e marca a solidificação
das ações desta entidade res-

ponsável pelo atendimento in-
tegral de cerca de 90 pessoas
com deficiência intelectual, que
lá vivem em sistema de inter-
nato.

“A festa traz novidades e
se renova a cada ano. São
mudanças que tornam o even-
to mais conhecido e atrai um
maior número de visitantes,
que se divertem e contribuem
com a entidade, que se man-
tém de doações e dos eventos
beneficentes”, avalia Nivaldo
Odo, diretor-voluntário da
Kibô-no-Iê e responsável pela
organização do festival deste
ano. “É uma bela prova de que
o trabalho solidário, feito por
voluntários comprometidos
com uma causa, resulta em um
evento tão maravilhoso e fra-
terno”, acrescenta.

Haverá transporte gratuito
com saídas de três pontos dis-
tintos (leia serviço).

31ª FESTA DO VERDE
QUANDO: DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO.
SÁBADO, DAS 11H30 ÀS 18H; E
DOMINGO, DAS 9 ÀS 17H.
ONDE: LAR E OFICINA ABRIGADA –
ITAQUAQUECETUBA (TRAV. HIDEHARU

YAMAZAKI S/Nº DA ESTRADA ARACÍLIA,
ALTURA DO KM 206 DA VIA DUTRA)
VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PARA

ENTRADA: R$ 5
TRANSPORTE GRATUITO

SÃO PAULO: RUA DA GLÓRIA, 332.
SÁB: 9H ÀS 11H. DOM: 7H ÀS 12H

GUARULHOS: RUA MARIA ZINTIL, 345
(UCEG) – COCAIA. DOM: ÀS 10H

VILA ARACÍLIA (KM 206 DA VIA DUTRA)
– NA PRAÇA EM FRENTE À IGREJA NOSSA

SENHORA DE FÁTIMA – SÁB: 12H ÀS 14H.
DOM: 11H, 13H E 14H

SITE -  WWW.KIBONOIE.ORG.BR

Evento este ano acontece em Itaquaquecetuba

MARCUS IIZUKA

AAssociação Brasil-Ja-
pão de Pesquisadores
(SBPN) realiza nos dias

26, 27 e 28, no Blue Tree Towers
Faria Lima, em São Paulo, o 2º
Simpósio Brasil-Japão e também
o 18º Encontro Anual da SBPN.
O Simpósio, que acontece na se-
gunda-feira (28), é uma co-rea-
lização da Câmara de Comér-
cio e Indústria Japonesa no Bra-
sil, Agência de Cooperação In-
ternacional do Japão (Jica), Fun-
dação Japão, Fundação Kunito
Miyasaka, Consulado Geral do
Japão em São Paulo e Banco
Real e  contará com palestras e
debates para a troca de idéias e
experiências com o objetivo de
fortalecer a integração e ampli-
ar as relações econômicas, pro-
piciar a troca e disseminar in-
formações e conhecimentos
acadêmicos de vanguarda, e
gerar novas oportunidades.

Estão confirmadas as parti-
cipações do ex-ministro de Po-
lítica Econômica e Comunica-
ção de Assuntos Internos do
Japão Heizo Takenaka (“As
Perspectivas Econômicas do
Japão”); o ex-governador do
Estado de São Paulo, Geraldo
Alckimin (“Contribuição da In-
dústria no Desenvolvimento
Sustentável”); o diretor da Fun-
dação Getúlio Vargas, Yoshiaki

segunda edição do Simpósio
será “um pouco diferente” do
realizado em 2008, no Palácio
das Convenções do Anhembi,
em São Paulo, com foco na
apresentação de recentes
avanços científicos e tecnoló-
gicos de interesse dos dois pa-
íses. Na ocasião, um dos des-
taques foi a palestra do ex-mi-
nistro Takenaka, que também
estará presente neste ano.
“2008 foi um ano comemora-
tivo e este ano decidimos focar
nos dois dos principais temas
na atualidade, a Economia e o
Meio Ambiente”, disse
Niyama ao Jornal Nippak.

Segundo ele, de 2008 para
cá, “a situação mundial vive
grandes transformações com
o advento da chamada crise
financeira e de confiança, afe-
tando todas as economias do
mundo”. “São palestras im-
portantes que podem ajudar a
nos esclarecer o momento atu-
al, se estamos saindo da crise
ou não”, destacou Niyama,
acrescentando que ainda res-
tam vagas para o Simpósio.

Mais informações podem
ser obtidas no site da SBP:
www.japao.org.br/simposio/
simposio/inscricao-para-o-
simposio

(Aldo Shiguti)

Nakano (“As Perspectivas
Econômicas do Brasil”); o con-
sultor Roberto Kishinami (“Mu-
danças Climáticas”); e o dire-
tor da Jica, Katsuhiko Haga
(“Panorama e impacto da coo-
peração Brasil-Japão na área
de meio ambiente”).

Entre as atrações culturais,
no dia 27 (domingo), às 19h, a

concertista internacional de
kotô, Yoko Nishi, participará de
um show beneficente que terá
como convidado especial Shen
Ribeiro no shakuhachi. A ren-
da será revertida em prol das
entidades assistenciais da co-
munidade nipo-brasileira.

Segundo o presidente da
SBPN, Sussumu Niyama, a

O ex-ministro japonês Heizo Takenaka volta para o 2º Simpósio

DIVULGAÇÃO
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World Trade Center São Paulo sedia evento
“Brasil e Japão + 100 anos de Integração”

OInstituto Illuminatus e
o Portal Arigatô Bra-
sil, com o apoio da Se-

cretaria da Cultura do Estado
de São Paulo e recursos do
Proac ICMS, do Governo do
Estado de São Paulo, realiza
hoje (18) e amanhã (19), o
“Brasil e Japão + 100 anos de
Integração”, evento que home-
nageia a contribuição cultural
japonesa no cotidiano dos bra-
sileiros.

Segundo os organizadores,
as atividades programadas “fo-
ram cuidadosamente elabora-
das para que o público partici-
pante conheça algumas das
principais influências sociais,
culturais, artísticas e religiosas
do Japão, através de palestras
e apresentações artísticas”.

A participação no evento é
gratuita, mediante apresenta-
ção de convites que serão dis-
tribuídos através do cadastra-
mento feito com antecedência
pelo site: www.brasiljapao
100.com.br. Cada convite é
válido para uma palestra e
show. Durante o evento, os
participantes concorrerão a
prêmios, como  kits com pro-
dutos da Sakura Nakaya Ali-
mentos e massagens da Esco-
la Oriental de Massagem e
Acupuntura (Eoma).

O show “Ikebanas Sono-
ras”, do Grupo Mawaca mar-
ca a abertura do evento, hoje,
às 21h, no Teatro WTC. O
Mawaca é um grupo que pes-
quisa e recria a música das
mais diversificadas etnias do
globo buscando conexões com
a música brasileira.

Etiqueta e magia – Qual é o
significado das expressões cor-

rão sobre terapias Japonesas
na saúde do brasileiro.

Cláudio Ayabe , consultor
e escritor, realizará uma pales-
tra sobre os princípios e valo-
res de um samurai, adaptados
aos dias de hoje. Apresenta-
ções de danças folclóricas,
taikô (tambores japoneses) e
música  instrumental japonesa
com Danilo Tomic e convida-
dos complementam a progra-
mação desse evento voltado
para toda a família.

O público poderá contar tam-
bém com a Praça de Alimenta-
ção do Shopping D&D com mais
de vinte opções gastronômicas
para todos os gostos.

PROGRAMAÇÃO

18 de setembro
(SEXTA-FEIRA)

21h - Apresentação do
show “Ikebanas Sonoras” -
Mawaca

19 de setembro
(SÁBADO)

9h30 – Palestra “A Cultu-
ra e Etiqueta Social Japonesa”
- Professora Lumi Toyoda

Apresentação de grupo de
dança folclórica

13h – Palestra “Filosofias
religiosas japonesas no Brasil”

Apresentação do show

“Além da Mágica” - com Célio
Amino

16h – Palestra “Terapias
japonesa na Saúde do brasilei-
ro” - Escola Oriental de Mas-
sagem e Acupuntura (Eoma)
- tradicional instituição de en-
sino de terapias orientais reco-
nhecida pelo MEC

Show de música japonesa
- “Shakuhati, Koto e violão” -
Danilo Tomic e convidados
19h – Palestra “Samurai, prin-
cípios e valores de um guer-
reiro” - com Claudio Ayabe

Show de encerramento
com grupo Wadaiko de tam-
bores japoneses (taikô)
(*)A programação está sujeita a
alteração sem aviso prévio.

“BRASIL E JAPÃO + 100 ANOS
DE INTEGRAÇÃO”
QUANDO: DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO

ONDE: TEATRO WTC - LOCALIZADO

NO WORLD TRADE CENTER SÃO PAULO

(AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12.551 –
PISO C, BROOKLIN NOVO – SP)
CAPACIDADE: 540 LUGARES

INGRESSOS: ENTRADA FRANCA. CENSURA

LIVRE. DISTRIBUIÇÃO DOS INGRESSOS

CONFORME DISPONIBILIDADE DE LUGARES

PARA A ATRAÇÃO, SOMENTE PELO SITE

WWW.BRASILJAPAO100.COM.BR

ESTACIONAMENTO NO LOCAL A R$ 10,00
(MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO CONVITE

PARA O EVENTO)

porais na sociedade japonesa
e como funciona a hierarquia
familiar e profissional no Ja-
pão? Essa e outras questões
serão abordadas pela consul-
tora empresarial e pesquisado-

ra da Cultura Japonesa, Lumi
Toyoda, na palestra “A Cultu-
ra e Etiqueta Social Japonesa”,
na abertura das atividades des-
te sábado.

Filosofias e Religiões Japo-

nesas no Brasil será outro tema
do evento. Célio Amino, mági-
co reconhecido internacional-
mente, realizará uma apresen-
tação do show “Ilusionismo,
além da Mágica”. Profissio-
nais da Escola Oriental de
Massagem e Acupuntura
(Eoma) - tradicional instituição
de ensino de terapias orientais
reconhecida pelo MEC - fala-

O show Ikebanas Sonoras do Gruipo Mawaca abre o “Brasil e Japão + 100 anos de Integração”

DIVULGAÇÃO

Danilo Tomic e convidados estão entre as atrações do evento

ENTRETENIMENTO

Circo Nacional da China apresenta espetáculo
“Piratas” no Teatro Bradesco, em São Paulo

Agora é a vez do público
de São Paulo ver o novo e pre-
miado trabalho do Circo Naci-
onal da China, que apresenta
hoje (18), sábado e domingo,
no novíssimo Teatro Brades-
co do Bourbon Shopping São
Paulo, o espetáculo “Piratas”,
ambientado no mundo de aven-
turas dos heróis e corsários em
alto mar.

Em Piratas, a magia do cir-
co mistura a habilidade de
contorcionistas e malabaristas
com truques de magia, núme-
ros de dança e música, efeitos
visuais, com cenários e figuri-
nos recriando um navio pirata
e seus personagens.

“É um espetáculo destina-
do a todos os públicos e que,
pela dificuldade dos números
apresentados, costuma deixar
a platéia sem fôlego. Há uma
dinâmica extraordinária entre
as diversas partes, todas mui-
to criativas e feitas de manei-
ra bastante lúdica. Piratas está
no nível dos melhores espetá-
culos circenses do mundo em
seu gênero”, afirma o produ-
tor nacional do Circo, Lúcio
Oliveira.

Os 35 artistas que partici-
pam de Piratas têm entre 11 e
37 anos de idade, sendo que
alguns já integram o Circo
Nacional da China há mais de
duas décadas. Todos que fa-
zem parte do circo passam por
treinamento rigoroso e geral-
mente entram para a compa-
nhia muito jovens. O período
de aprendizado pode chegar a
10 anos e a fama do Circo
Nacional faz com que  artistas
de todo o mundo sejam atraí-
dos para sua escola e, como
no caso de Piratas, formem
em seu elenco de atrações in-
ternacionais.

A tradição do Circo Nacio-

nal da China data de mais de 2
mil anos, sendo da época das
dinastias Qin e Han (221 a.C. -
221 d.C.). Registros históricos
e relíquias documentam essa
arte que, há séculos, encanta as
platéias por onde passa.

As apresentações do Cir-
co Nacional da China em São
Paulo fazem parte da maior
turnê já realizada no Brasil por
um grupo de artistas interna-
cionais. Ao todo, são 25 cida-
des visitadas em seis meses.
Desde março quando teve iní-
cio a excursão, o Circo Naci-
onal da China já foi visto por
mais de 200 mil pessoas em
Manaus, Belém, São Luiz,
Teresina, Fortaleza, Natal,
João Pessoa, Salvador,
Aracajú, Maceió, Recife,
Cuiabá, Campo Grande, Bra-
sília, Uberlândia, Belo Horizon-
te, Vitória, Curitiba, Porto Ale-
gre, Rio de Janeiro, Campinas,
São José dos Campos e Flori-
anópolis, entre outras.

CIRCO NACIONAL DA
CHINA EM “PIRATAS”
Onde: Teatro Bradesco
(Bourbon Shopping São Paulo
- R. Turiassu, 2100, piso Per-
dizes, tel.: 3670.4141)

Quando: 18, 19 e 20 de se-
tembro, de sexta a domingo
Horários: 18/09 – 21h – 19/
09 16h e 21h – 20/09 11h e 16h
Preços: de R$ 50,00 (frisa 3º.
andar) a R$ 200,00 (frisa 1º.
andar e camarote) – meia en-
trada em todos os setores me-
diante a apresentação dos
comprovantes legais

Sessões Especiais
para o Projeto Escola
18/09 - 11h e 15h
19/09 - 11h e 15
Duração: 2h – incluindo 20m
de intervalo
Lotação: 1457 pessoas
Classificação etária: livre

Como Comprar: Os ingres-
sos para as apresentações de
Piratas já estão à venda na bi-
lheteria do Teatro Bradesco no
Bourbon Shopping São Paulo
(Rua Turiassu, 2100, piso Per-
dizes, tel. 11.3670.4141) e pelo
www.ingressorapido.com.br -
tel.: 11.4003 1212).

Bilheteria: Domingo a quin-
ta, 12h às 20h / Sexta e Sába-
do, 12h às 22h – aceita car-
tões de crédito Amex, Visa,
MasterCard e Diners. Nos
dias de espetáculo, a bilhete-
ria ficará aberta somente até
o horário de início, com ven-
das exclusivas para o dia.

Venda especial para
escolas (inclui transporte
e acompanhamento):
Unicultural
(11.4368-4325 - 3445-5351 -
7500-9354 - ID 84*29834 -
unicultural@terra.com.br)

Magia do circo mistura a habilidade contorcionistas e malabaristas

DIVULGAÇÃO
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Festival Internacional de Danças
Folclóricas reúne 45 grupos

AComissão de Dança
Folclórica Internacio-
nal do Bunkyo (Soci-

edade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência So-
cial) realiza os dias 26 e 27 de
setembro, no Grande Auditó-
rio da entidade, o 38º Festival
Internacional de Danças Fol-
clóricas. O evento, que a cada
ano que passa conquista mais
admiradores, é considerado
um dos maiores festivais de
dança folclórica internacional
do Estado de São Paulo. Este
ano, participam 45 grupos –
sendo 14 infantis e 31 adultos
(que se apresentarão em até
no máximo dez e 12 minutos,
respectivamente) – represen-
tando 22 países.

Segundo a Comissão Or-
ganizadora, desde sua primei-
ra edição, quando adotou o
lema “Um sonho de harmo-
nia entre os povos”, o com-
promisso é no sentido de rea-
lizar este sonho, que sempre
esteve presente nestes 38
anos de existência.

O desafio do Festival Inter-
nacional de Danças Folclóricas
é fazer com que cada vez mais
pessoas possam participar da
harmonia entre os povos que
este encontro proporciona, a
fim de conhecer as diferenças
e, mais do que respeitá-las,
apreciá-las.

Grupos infantis: Alemanha:
Col. Benjamin Constant e Col.
Visc. Porto Seguro/ Associação
Católica Kolping; África: Afro
II; Brasil (RS): CTG Meu Pa-
go; Bolívia: Soc. Folklorica
Boliviana e Kantuta; Grécia:
Pedilea; Hungria: Sarkantyú;
Japão: Nadeshiko Kai; Litu-
ânia: •ilvitis; Paraguai: Alma

Guarani; Rússia: Volga; Suíça:
Heideblumen; Ucrânia: Kyiv.

Grupos de dança adultos: Ale-
manha: Tanzfreunde e Edel-

weiss; Áustria: Tirol; África:
Afro II; Brasil (RS): CTG Meu
Pago; Bolívia: Soc. Folklorica
Boliviana e Kantuta e Ballet
Folclórico Boliviano; Chile: Chile

Lindo; Croácia: Jadran; Escó-
cia: Brasil Caledônia Pipe Band;
Espanha: Lembranza & Aga-
rimo; Finlândia: Penedon
Pippurit; Grécia: Neolea e
Zorbás; Hungria: Pántlika e
Zrínyi; Itália: Nostra Itália; Ja-
pão: Awaodori e Requios;
Lituânia: Nemunas e Ram-
bynas; Líbano: Souham; Para-
guai: Alma Guarani; Repúbli-
ca Checa: Slávia; Rússia:
Troyka e Volga; Síria: Mabruk!;
Suíça: Enzian; Ucrânia: Kyiv.

38º FESTIVAL INTERNACIONAL
DE DANÇAS FOLCLÓRICAS
QUANDO: DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO

(SÁBADO E DOMINGO). GRUPOS INFANTIS:
ÀS 14H NOS DOIS DIAS E GRUPOS ADULTOS,
ÀS 17H NO SÁBADO E ÀS 16H NO DOMINGO

ONDE: AUDITÓRIO GRANDE DO BUNKYO

(RUA SÃO JOAQUIM, 381, LIBERDADE –
PRÓXIMO AO METRÔ SÃO JOAQUIM)
CONVITE: R$ 7,00 NO DIA E R$ 5,00
ANTECIPADO.
INFORMAÇÕES: 11/3208-1755
(SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO

BUNKYO)

O desafio do evento é fazer com que cada vez mais as pessoas possam viver em harmonia

DIVULGAÇÃO

Espetáculo reunirá representantes de 22 países no Bunkyo

O Coral Ashibue apresen-
ta sábado (dia 19) no Pequeno
Auditório da Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social (Bunkyo),
um Concerto Comemorativo
do seu 50º Aniversário de cri-
ação. O regente é o maestro
Kenichi Yamakawa, que será
acompanhado pela pianista Sil-
via Regina Orfão. O progra-
ma do evento inclui canções
internacionais como “Castelo
arruinado”, “Misuzu karu”,
“Kompira fune fune”, “Souran-
bushi”, “Foi boto, sinhá”,
“Azulão”, “Cantiga para Luci-
ana”, “Adeus minha terra”,

“Caminho a casa”, “Vem para
mar”, “Oh! Suzana”, “Yester-
day”. Além de com Orquestra
“Para Eliza”, “Sonho e desper-
tar de boneca”, Piano - Junko
Yamakawa, “Gloria” (Vivaldi),
Piano Silvia Órfão, e Alegria
do Coral “Hini Yosuru”, “Yama
no sketch”, “Juhyo no machi”.

CONCERTO COMEMORATIVO
DE 50º ANIVERSÁRIO DO
CORAL ASHIBUE
QUANDO: DIA 19 DE SETEMBRO

HORÁRIO: DAS 16H ÀS 18H
ONDE: PEQUENO AUDITÓRIO DO BUNKYO

- RUA SÃO JOAQUIM, 381 - PRÉDIO ANEXO

- 3º ANDAR - LIBERDADE - SÃO PAULO

ENTRADA: GRATUITA

CORAL

Ashibue realiza concerto
comemorativo no Bunkyo

O Espaço Cultural Banco
Central do Brasil apresenta, de
22 a 25 de setembro, a exposi-
ção A Arte do Ikebana e da
Cerâmica. Os ikebanistas que
participam dessa exposição são
alunos e convidados da Prof.
Elza Furuyama e todos perten-
cem à Associação de Ikebana
Kado Ikenobo Tatibana da
América Latina, que, nesse
ano, completa seus 25 anos de
fundação. O Ikenobo é a mais
antiga e a mais tradicional den-
tre as cerca de 3.000 escolas
que existem atualmente.

A arte da cerâmica é apre-
sentada na exposição com pe-
ças de Juho Kojima e Yasuichi
Kojima. São peças torneadas
que caracterizam o trabalho de
ambos. Juho é o nome artísti-
co de Shigueo Kojima (1908-
1992) que trouxe seu conheci-
mento adquirido no Instituto de

Pesquisa da Cerâmica e Por-
celana da Província de Guifu
e com o Prof. Koubei Kato, no
Instituto do Patrimônio Cultu-
ral Nacional, no Japão.

Com o apoio do Consulado
Geral do Japão em São Paulo,
serão exibidas bonecas japo-
nesas de porcelana de Kyoto
e de Hakata, além de piões,
para enriquecer a mostra, com
a divulgação desses elementos
da cultura japonesa.

A ARTE DO IKEBANA E DA
CERÂMICA
QUANDO: DE 23 A 25 DE SETEMBRO,
DAS 10 ÀS 16H. ABERTURA: 22 DE

SETEMBRO, DAS 18H ÀS 22H

ONDE: ESPAÇO CULTURAL BANCO

CENTRAL (AV. PAULISTA, 1804, TÉRREO)
TELEFONE: (11) 3491-6916/3491-7847
INFORMAÇÕES:
ESPACOCULTURALSP.ADSPA@BCB.GOV.BR

WWW.BCB.GOV.BR

Exposição apresenta bonecas de porcelana de Kyoto

DIVULGAÇÃO

ARTES

Banco Central apresenta “A
Arte do Ikebana e da Cerâmica”
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PARCERIA

Omori Corporate fecha parceria
com a Prefeitura de Tapiratiba

NOVIDADES

Sony traz o primeiro modelo
de walkman com tela OLED

A Sony Brasil apre-
senta seu primeiro mo-
delo portátil de
walkman no País com
a tecnologia OLED. O
novo MP4 também é o
primeiro da marca com
acesso à internet. A
empresa, desde 1979,
investe de forma inten-
sa nessa área. Para
este ano, por exemplo,
é esperado um cresci-
mento de 15% no seg-
mento em relação ao
ano passado. Para au-
xiliar nesse incremento, a Sony
também traz um novo e dife-
renciado integrante da linha de
MP3 players.

O MP4 Walkman da Série
X é o mais moderno da cate-
goria. É o primeiro player da
empresa no Brasil com tela
touchscreen. Isso significa
que o consumidor pode acio-
nar todas as funções com ape-
nas leves toques. Além disso,
a tela é feita de oled, a ten-
dência pós-LCD.

O produto também se dife-
rencia por ter acesso à internet,
por meio de conexão wi-fi. O
usuário pode acessar o You
Tube para assistir a diversos
vídeos direto no seu MP4, fa-
zer download de podcasts ou
ainda acessar o site Yahoo para
ver as principais notícias do
dia. Tudo isso ainda com o
moderno sistema integrado de
Noise Cancelling, que cancela
até 98% dos ruídos externos,
deixando o som emitido aos
fones de ouvido muito mais cla-
ro e limpo.

“Este modelo mostra todo
o potencial dos produtos Sony
e a preocupação constante da
empresa em trazer o melhor
ao mercado nacional. A Série
X também dispõe de tecnolo-
gia de amplificação digital de
áudio S-master e a tela oled
permite um ângulo de visão de
180º, respostas mais rápidas
e baixo consumo de energia.
Com todas estas vantagens, o
consumidor ainda tem até
nove horas de entretenimen-
to sem interrupção com uma
única carga”, afirma Rafael
Stival, gerente de produto da
linha de áudio portátil da Sony
Brasil.

O modelo com 16GB
(NWZ-X1050) chega ao mer-
cado nacional por R$ 1.299 e
o de 32GB (NWZ-X1060), por
R$ 1.599. Exclusivo nas lojas
Sony Style e no site
www.sonystyle.com.br, ape-
nas na cor preta.

MP3 –Já na linha de MP3, a
novidade fica por conta da sé-
rie W, ideal para quem gosta
de praticar esportes, mas sem
abrir mão de suas músicas fa-
voritas. Com design inovador,
é possível ter um Walkman to-
talmente livre de fios. O
player e todos os seus botões
ficam integrados aos fones de
ouvido, portanto o usuário não
precisa carregar nada acopla-
do à cintura ou no bolso.

Possui 2GB de memória,
transferência e armazena-
mento de dados em memória
flash, fones de ouvido
intrauriculares, reprodução
aleatória de músicas, bloqueio
de teclas e bateria com dura-
ção de até 12 horas. Para não
perder tempo carregando a
bateria, é possível deixar car-
regando por apenas três mi-
nutos e conseguir até 90 mi-
nutos de carga.

Outra função importante é
a Zappin, presente apenas nos
modelos Sony. Ao ativá-la, o
usuário pode escolher entre 4
e 15 segundos de reprodução
de um trecho de cada música
armazenada no equipamento
para localizar o arquivo que
deseja escutar. Ao término
desse tempo, o aparelho pas-
sa automaticamente para a
próxima música. Começa um
trecho de cada arquivo depois
de 40 segundos da gravação,
período em que geralmente já
se inicia o refrão, o que ajuda
o consumidor a identificar se
é a canção que busca escutar.

A tecnologia Drag & Drop
é outro atrativo, que possibili-
ta ao usuário arrastar as mú-
sicas direto de um PC para o
Walkman, sem necessidade
de nenhum software.

O NWZ-W202 está dispo-
nível exclusivamente no site
www.sonystyle.com.br e nas
lojas Sony Style pelo preço su-
gerido de R$ 359,00, nas co-
res branca, laranja, preta e
rosa.

MP4 tem acesso à Internet

DIVULGAÇÃO

TECNOLOGIA

Panasonic produzirá blu-ray
no Brasil

A Panasonic do Brasil,
engajada em trazer ao consu-
midor brasileiro players blu-ray
a um preço competitivo, pas-
sará a produzir o modelo BD60
na fábrica da empresa, locali-
zada na Zona Franca de Ma-
naus, nesse semestre. Inicia-
da neste mês, a iniciativa já
reduziu o valor do aparelho de
R$ 1.699,00 para R$1.299,00.
“Esperamos que a produção
local dos players e a diminui-

ção dos preços somados ao
aumento da oferta de mídias
fortaleçam, ainda mais, a pre-
sença desse equipamento no
Brasil”, diz Alessandro Batis-
ta, Analista de Produto da Pa-
nasonic do Brasil.

DESIGN

Nissan promove concurso internacional
A Nissan Europa e o

website designboom.com es-
tão convidando designers de
todo o mundo a pensar em no-
vos formatos para as vagas
dos estacionamentos por meio
do concurso internacional de
design “Pensando além dos li-
mites”. As inscrições podem
ser feitas por profissionais de
design de qualquer país no en-
dereço eletrônico www.
designboom.com. Os trabalhos
devem ser enviados, nos for-
matos de ilustrações, vídeos ou
em mesmo escala, até dia 27
de setembro.

Uma das exigências é que
o utilitário esportivo Nissan
Qashqai seja inserido no tra-
balho, inteiro ou com algumas
de suas partes (retrovisores,
grade dianteira, rodas, volan-
te, etc). Apesar de obrigatória
a inclusão do Qashqai, o mo-
delo não precisa ser a figura
principal do trabalho. Para fa-
cilitar, o site disponibiliza ima-

gens e vídeos do veículo.
Segundo Jean-Pierre

Diernaz, gerente geral de co-
municação e marketing da
Nissan Europa, a marca está
muito satisfeita em propor um
desafio que pretende ir além
das convenções por meio do
design. “Queremos encorajar
outros a pensar de forma ino-

Uma das exigências é a inclusão do Qashqai no trabalho

DIVULGAÇÃO

vadora, adicionando uma di-
mensão estilística a um símbolo
da dureza urbana como o es-
tacionamento. É justamente

esta a abordagem do nosso
crossover, o Qashqai”, diz.

Os três trabalhos vencedo-
res serão selecionados por um
júri formado por profissionais de
design e da área de automóveis,
que inclui o aclamado designer
Karim Rashid e Shiro Nakamu-
ra, vice-presidente sênior e che-
fe do departamento de design
e de gerenciamento de marca
da Nissan Motor Company.
Além de receber prêmios de •
5 mil, •, 3 mil e • 2 mil, os ven-
cedores terão suas criações
aproveitadas nas campanhas
de mídia da Nissan na Europa.
Outras informações sobre  ins-
crição, requisitos e premiação
podem ser obtidas no website
da designboom (www.
designboom.com).

AOmori Corporate Ma-
nagement e a Prefei-
tura Municipal de

Tapiratiba (SP) promoveram,
no feriado de 7 de Setembro,
o “Jogo de Gigantes do Tênis”
envolvendo Marcelo Saliola e
Fernando Meligeni. O evento,
que reuniu cerca de 3500 pes-
soas, serviu para inaugurar a
quadra de tênis, a piscina de
hidroginástica e o centro espor-
tivo da cidade.

Após o jogo principal, re-
pleto de jogadas de efeitos e
participação do público pelos
jogadores, houve um jogo de
duplas com a participação do
prefeito de Tapiratiba, João
Carlos Oliveira, secretários
municipais, autoridades e tenis-
tas da região. A organização
do evento sorteou também
duas casas para a população
carente da cidade e recebeu a
população na 9º Feira
Expobola para uma tarde de
autógrafos dos tenistas.

 Durante o evento oficial,
com a presença do secretário
de Gestão Pública do Estado
de São Paulo, Sidney Beraldo,
do deputado federal Silvio Tor-
res, do jogadores Meligeni e
Saliola, do artista Braguinha,
dos vereadores e autoridades
locais, o prefeito anunciou uma
parceria com a Omori
Corporate.

O objetivo do acordo é di-
vulgar a cidade, focando no
Pólo Industrial Esportivo com-
posto por 17 indústrias de ma-
teriais esportivos, e no com-
pleto complexo esportivo e
cultural da cidade, com arena
de show para 35.000 pesso-
as, complexo de piscina olím-
pica, campo de futebol, qua-
dras poliesportivas e agora
quadra de tênis, todos com
professores e inscrições gra-
tuitas nas modalidades para
gerar um efeito multiplicador
na população.

Bruno e Leonardo, da Omori Corporate, com os tenistas Marcelo Saliola e Fernando Meligeni

DIVULGAÇÃO

Bruno e Leonardo com o prefeito de Tapiratiba João Carlos
Oliveira e secretários municipais

DUAS RODAS

Kawasaki comemora 25 anos da Ninja
As Kawasaki Ninja estão

há 25 anos no mercado, como
motos lendárias, sinônimo de
alto desempenho e líderes da
categoria. A primeira delas,
lançada em 1984, na verdade
sucedeu outro sucesso da Ka-
wasaki, na sua linha Z. A
GPz900R foi o primeiro mode-
lo batizado como Ninja nos
Estados Unidos, e já nasceu
como a Moto do Ano.

Estreando a marca Ninja,
ela reescreveu os livros de re-
cordes de motocicletas, como
a mais rápida do mundo. Seu
quadro tipo diamond, carena-
gem completa e outras carac-
terísticas vindas dos modelos de
competição, com vários refina-
mentos ao longo dos anos, de-
ram a ela a condição que des-
fruta hoje em dia, de motos úni-
cas, distintas e radicais. A Ninja
nasceu com o primeiro motor
Kawasaki com refrigeração lí-
quida, DOHC, 16 válvulas, 4
cilindros (na época a potência
máxima era 115 CV, hoje188).
Com uma velocidade máxima
de mais de 250 km/h e capaz
de correr de 0-400 metros em
10,552 segundos, há 25 anos.

Agora, alguns modelos

DIVULGAÇÃO

Máquina é sinônimo de alto desempenho e líder da categoria

Ninja chegaram ao mercado
brasileiro, pela Kawasaki Mo-
tores do Brasil. Estão nas con-
cessionárias autorizadas as
tetracilíndricas ZX-6R e ZX-
10R, com poderosos motores
de 600 e 1000 cc, e a Ninja
250R, uma bicilíndrica projeta-
da para o uso cotidiano, urba-
no, uma atraente alternativa,
econômica, ecológica e poten-
te, na categoria 250 cilindra-
das. Motos que estão na fron-
teira tecnológica mundial.

Para comemorar os 25

anos, Shinichi Tamba, o novo
presidente da divisão
Consumer Products &
Machinery, da Kawasaki
Heavy Industries, preferiu se
dirigir aos concessionários da
marca, lembrando que “Des-
de que me juntei a Kawasaki,
há 37 anos, a maior parte do
meu tempo foi gasto no desen-
volvimento, testes e concepção
de novos modelos. Como to-
dos sabem, desde os tempos
primórdios quando a Kawasa-
ki começou a produzir motos,

foram introduzidos inúmeros
modelos no mercado. Vários
deles ajudaram a moldá-lo e
alguns são reflexos de uma
nova era na história do
motociclismo”, destaca.

Este ano marca o 25º ani-
versário de um desses mode-
los, a Ninja. Para muitos, inclu-
sive, os nomes Ninja e Kawa-
saki são sinônimos. Essa ima-
gem forte não foi criada da noite
para o dia, foi promovida por
multidões de fãs da Kawasaki,
para quem a marca Ninja de-
tém um significado especial.
“Como ex-engenheiro motoci-
clístico, o fruto deste trabalho,
capaz de impactar suas vidas,
aquece meu coração. Então, eu
acredito firmemente que agora
é minha missão reforçar ainda
mais a marca Ninja e introduzir
mais modelos que exalem o
caráter único da Kawasaki.
Estou certo de que vocês têm
muitas lembranças de suas ex-
periências com as motos. E elas
são a minha esperança de que,
de novo, através de modelos
enriquecedores de vida, possa-
mos continuar a construir jun-
tos uma grande memória”, res-
salta.
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VIRADA ESPORTIVA

Na ‘era do apagão’, softbol vê
‘luz no fim do túnel’ com Virada

TÊNIS DE MESA

Campanha: “Traga um amigo
para praticar tênis de mesa”

Como pode o Brasil, um
país de quase 200 milhões de
habitantes, ter apenas 10 mil
atletas filiados em tênis de
mesa, que treinam e partici-
pam dos eventos da modalida-
de, contra  uma França, por
exemplo, que tem 1/3 da nos-
sa população de 65 milhões e
150 mil filiados em TM, ou seja
140mil atletas a mais? Ou en-
tão a Alemanha, com 82 mi-
lhões de habitantes, 8 mil clu-
bes e 750 mil filiados; ou ainda
o Japão, com seus 130 milhões
de habitantes e 1milhão de
filiados; e a incrível China, com
1,35 bilhões e 10 milhões de
atletas filiados?

Este mapa revela que real-
mente somos o país do fute-
bol, não dando importância aos
demais esportes, já que não
temos uma política esportiva no
país. Falta incentivo e apoio
para sonharmos em sediar
uma Olimpíada em 2016, sem
termos uma estrutura de base
com investimentos e formação
de novos talentos.

As iniciativas são de clubes
amadores, formados por comis-
são de pais, gerando o famoso
“paitrocinio”, sabendo que no
futuro não haverá um plano de
carreira ou ajuda para aqueles
que conquistaram medalhas
para o país, em busca de um
sonho através do esporte.

Somos tão amadores que o
programa bolsa-atleta do go-
verno federal, tem se mostra-
do sem critérios, tanto que pa-
gam mensalmente para alguns
que nem participam mais ou
treinam com afinco na moda-
lidade, atletas que não tem ex-
pressão ou resultados também
foram contemplados e
tampouco reinvestem o que
ganham na modalidade.

O projeto “traga um ami-
go”, também é uma iniciativa
privada que tenta convencer
os jovens e idosos que o tênis
de mesa só tem vantagens em
relação as demais modalida-
des, já que o importante e sair
do sedentarismo e praticar es-
portes, como recomenda os
médicos, contra os famosos
videogames e computadores.

Se convencermos um amigo
por ano, ano que vem teremos
20mil, apos mais um ano, 40mil
praticantes e quem sabe chega-
mos na Franca e Alemanha.

Por ano são vendidas 25mil
mesas e 800 mil raquetes po-
pulares, portanto, alguém está
praticando na escola, condomí-
nio, fábrica, igreja, garagem,
indústria, centro acadêmico,
associação, clubes, kaikans,
hotel, dai o objetivo e trazê-los
para as competições e quem
sabe descobrirmos um novo
Biriba ou Kano.

Seguem abaixo algumas
vantagens de se praticar esta
modalidade e com certeza seu
amigo vai se encaixar em uma
delas para tentar convencê-lo
a praticar:

Tênis de Mesa, o esporte
do século 21 (Saúde, Inteligên-
cia e Paz)

Para a Saúde: 1) Melhora a

circulação sangüínea; 2) De-
senvolve a velocidade de raci-
ocínio e a habilidade; 3) Me-
lhora a coordenação motora e
reflexos; 4) Melhora a visão e
exercita os nervos do cérebro;
5) É ótimo para queimar calo-
rias; 6) Numa partida não exis-
te choques físicos, evitando-se
traumas e brigas;7) Ë conside-
rado um dos esportes em que
mais se utiliza o raciocínio

Para seus sonhos como
atleta olímpico de alto nível:
8) Ë um esporte individual,
você não depende de tercei-
ros para vencer; 9) Não é ne-
cessário um biotipo especial.
Basta ter técnica e habilidade;
10) Não precisa sacrificar/
abandonar os estudos para se
chegar num alto nível; 11) Não
existem muitos atletas, portan-
to há maior chance de se che-
gar numa seleção nacional; 12)
Regras fáceis e um esporte
dividido em categorias (Pré-
mirim a Veteranos) Para sua
Formação/Educação: 13) Toda
a família pode participar junta,
praticando; 14) Ensina a pro-
gramar e planejar para treinar
corretamente com objetivos;
15) Não existe a vantagem por
ser mais velho, as chances são
iguais para todos; 16) Como
todo o esporte, ensina a ven-
cer, perder e lutar; 17) Desen-
volve muito a disciplina e a
concentração.(o que pode ser
utilizado nos estudos também);
18) Todo atleta de destaque
consegue ser diferenciado no
tratamento (tanto na escola
como no emprego)

Aspectos Gerais: 19) O fu-
tebol é o esporte mais popular,
porém o tênis de mesa é fácil
e simples de se praticar, por
muitos motivos; em especial
“não ter contato físico”; 20)
Não é necessária uma grande
Infra-estrutura como um giná-
sio, área, etc.; basta uma
mesa, rede, bola e raquetes
numa pequena sala; 21) Para
se praticar não são necessári-
os muitos participantes apenas
dois, enquanto que outras mo-
dalidades: 22-futebol, 12-vôlei,
10-futsal, 10-basquete; 22) O
atleta ao treinar, concentra seus
objetivos na modalidade e ge-
ralmente não fuma, não bebe,
fica longe das drogas e das
más companhias; 23) Existem
muitos campeonatos, por isso
o tênis de mesa faz com que o
atleta viaje bastante, conhe-
cendo muitas cidades, conse-
quentemente fazendo novas
amizades.

Texto desenvolvido por Yamada
e Tamasu.
Engo Marcos Yamada  (prof. e
técnico desde 1975)
Diretor da FPTM  (Fed. Paulista
de TM)
Tel  (0xx11) 3223.6677 / 3222.1415
/ 9933.9194  -  E-mail
marcos.yamada@bty.com.br
Mr. Hikosuke Tamasu (Ex atleta
da seleção japonesa)
Idealizador e proprietário da
empresa Butterfly no Japão.
Tel (00xx81)  3 3314.9953

Brasil conta com apenas 10 mil praticantes filiados

DIVULGAÇÃO

A seleção brasileira de judô
disputa neste fim de semana
(19 e 20 de setembro), em
Birmingham, Inglaterra, uma
etapa da Copa do Mundo. O
evento, que conta pontos para
o ranking mundial da Federa-
ção Internacional de Judô, con-
ta com a participação de 15
brasileiros. Felipe Kitadai (-
60kg), Leandro Cunha (-66kg),

Nacif Elias (-81kg), Flávio
Canto (-81kg), Eduardo San-
tos (-90kg), Hugo Pessanha
(-90kg), Leandro Gonçalves
(-100kg), Walter Santos
(+100kg), Taciana Resende
(-48kg), Catiere Maia (-48kg),
Daniela Polzin (-48kg), Raquel
Silva (-52kg), Rafaela Silva
(-57kg), Maria Portela (-70kg)
e Rafaela Nitz (-78kg).

JUDÔ 2

Seleção brasileira disputa etapa
da Copa do Mundo na Inglaterra

Entre as mais de duas mil
atividades que integram
a Virada Esportiva 2009,

evento idealizado e organiza-
do pela Prefeitura da Cidade
de São Paulo, por meio da Se-
cretaria Municipal de Esportes,
Lazer e Recreação, com apoio
da São Paulo Turismo, e que
deve movimentar cerca de 3
milhões de paulistanos das 10h
deste sábado (19) às 20h de
domingo, pelo menos duas, o
softbol e o beisebol, estão com
o sinal de alerta ligado e tor-
cem, efetivamente, para que se
repita o sucesso das edições
anteriores.

Depois de perder os recur-
sos da Lei Agnelo-Piva por não
integrar o programa dos Jogos
Olímpicos de 2012, em Lon-
dres, o beisebol e o softbol fo-
ram condenados a voltar à ida-
de da pedra, como decretou o
presidente da Confederação
Brasileira de Beisebol e Softbol,
Jorge Otsuka em recebte en-
trevista ao Jornal Nippak.
Aos poucos, porém, a entidade
tenta se adequar à nova reali-
dade. E nesse caso, toda ajuda
é bem-vinda. Mesmo que pro-
videncial.

Não à toa, o objetivo é usar
a Virada Esportiva para impul-
sionar a prática destas duas
modalidades. As atividades
relacionadas ao beisebol e ao
softbol estão programadas
para o Estádio Municipal de
Beisebol Mie Nishi, no Bom
Retiro, e no CDM São Paulo
Gigante Beisebol e Softbol, na
Barra Funda, onde acontece
uma experiência inédita.

Pela primeira vez, serão
realizados jogos noturno de
softbol feminino. A competi-
ção, envolvendo as equipes da
categoria adulta do Gigante,
Coopercotia e Nippon-Blue
Jays, está programada para

faixas etárias que se reúnem
todas a sextas à noite. “É le-
gal porque participa quem re-
almente gosta”, diz Tatsumi,
lembrando que antes da parte
prática os jogadores recebem
uma noção básica do softbol.

“É uma atividade light, para
relaxar mesmo, aberta tam-
bém para os não associados”,
afirma o treinador, que afirma
estar preparado para atender
a “demanda” caso seja neces-
sário. “Estamos torcendo para
isso realmente aconteça”, co-
menta Tatsumi.

(Aldo Shiguti)

Programação do beisebol
e do softbol na Virada
Esportiva 2009:

Dia 19 de setembro (sába-
do), das 9 às 17h – Atividades
de beisebol e softbol para inici-
antes, apresentação de equipa-
mentos, regras básicas do es-
porte e pratica de algumas jo-
gadas. Participação livre para
qualquer interessado sob orien-
tações dos professores e moni-
tores do Estádio Mie Nishi.

Dia 20 de setembro (domin-
go), das 9 às 16h – Jogos de
beisebol entre as equipes
amadoras Bacamartes, Piraci-
caba e Ribeirão.

Dia 19 de setembro - horá-
rio das 19h às 24h – Jogos de
softbol feminino entre as equi-
pes da categoria adulta do Gi-
gante, Coopercotia e Nippon-
Blue Jays, com a participação
de algumas jogadoras da sele-
ção brasileira.

CDM São Paulo Gigante
Beisebol e Softbol (Sub-pre-
feitura da Lapa) – Av. Prof.
Abrahão Ribeiro, 497 - Barra
Funda - São Paulo - SP

ocorrer entre às 19 e 24h de
sábado.

A novidade só foi possível
graças ao novo sistema de ilu-
minação do Gigante, que, se-
gundo o presidente da Federa-
ção Paulista de Beisebol e
Softbol, Olívio Sawasato, “ficou
mais moderno e mais potente”.
“Pelo teste realizado na quinta-
feira passada (10) dá para jo-
gar. Não está em perfeitas con-
dições porque não foi feito por
nenhum especialista, mas dá
para jogar”, explica Sawasato,
acrescentando que espera um
aumento na procura pela mo-
dalidade após a Virada.

“O campo do Gigante é o lo-
cal ideal para esta empreitada
pois sua localização é estratégi-
ca”, conta o dirigente, referin-
do-se aos demais campos de
beisebol e softbol, que estão si-
tuados na região periférica da
capital. Segundo ele, no entan-
to, ainda é cedo para afirmar se
o Gigante tem condições de re-
ceber jogos oficiais em horário

nobre. “Para isso, precisaríamos
utilizar os dois campos, e ape-
nas um está iluminado, mas pode
ser que eventualmente sejam re-
alizados alguns torneios em ca-
ráter experimental”, disse.

Sexta softbol – O novo siste-
ma de iluminação, porém, já
serviu de inspiração para o pró-
prio clube, que colocou em prá-
tica o projeto “sexta softbol”.
“A ideia surgiu após conversas
com alguns pais de jogadores,
que tinham interesse de apren-
der, mas faltava tempo”, expli-
ca o treinador Carlos Tatsumi,
responsável pela categoria in-
fantil do Gigante e um dos co-
ordenadores do projeto.

Com a melhora no sistema
de iluminação e com a ajuda
de outros dois instrutores,
Carlos decidiu levar o projeto
adiante. Hoje, quase dois me-
ses depois, “dependendo da
semana”, o grupo conta com
cerca de 16 atletas, de ambos
os sexos e das mais diversas

Jogadoras de softbol esperam por dias melhores

DIVULGAÇÃO

A Comissão de Arbitragem
da Federação Internacional de
Judô divulgou o ranking dos ár-
bitros que participaram do úl-
timo Campeonato Mundial Sê-
nior, na Holanda. As atuações
dos 32 juízes foram avaliadas
durante os cinco dias de com-
petição. E o brasileiro Edson
Minakawa aparece no topo da
lista, como melhor árbitro do
mundo. Aos 50 anos de idade,
o paulista Edson Minakawa
esteve presente em quatro fi-
nais do Mundial, sendo três
como central.

“Para mim foi uma grata
surpresa. A arbitragem brasi-
leira sempre valorizou os de-
talhes, por isso, acredito que
tudo o que aprendi desde o
começo da minha carreira
como árbitro fez a diferença.
A Federação Internacional de
Judô levou em consideração
pontos como postura, aspecto
técnico, conduta e até o
gestual”, diz Minakawa.

Para o árbitro, estar no topo
do novo ranking significa que
o país avança em mais um as-
pecto.

“Os europeus ficaram ma-
ravilhados com o que viram no
Grand Slam do Rio de Janeiro.
O judô brasileiro sempre foi re-
ferência dentro do tatami e a
administração da CBJ atingiu um
alto nível de padrão para a rea-
lização de eventos internacio-
nais. Temos atualmente o reco-
nhecimento em todos os níveis”,
afirma Edson Minakawa.

Minakawa, que esteve nas
últimas mais importantes com-
petições internacionais como o
Mundial Absoluto de 2008, em
Levallois, e etapas de Grand
Slam, está na frente de Cathy

Mouette (FRA), Akiko Amano
(JPN), que estão respectiva-
mente na segunda e terceira
posição.

“Será uma responsabilida-
de muito grande atuar como
número 1 do mundo. Fui para
o Mundial com a expectativa
de manter a tradição da arbi-
tragem brasileira, que sempre
foi ótima, desde Shigueto Ya-
mazaki, Carlos Catalano e,
mais recentemente, Emmanu-
el Mattar”, diz Edson Minaka-
wa. (do site da Confedera-
ção Brasileira de Judô)

JUDÔ 1

Edson Minakawa é eleito o
melhor árbitro do mundo

Edson Minakawa

DIVULGAÇÃO

SOFTBOL – Localizado em Caldas Novas (GO), o Taiyo
Thermas Hotel realizou de 10 a 13 deste mês, o 15º Torneio e
Softbol. A competição, que contou com a presença de dez
equipes de seis Estados (Distrito Federal, Minas Gerais, Mato
Grosso do Sul, Bahia, Paraná e Goiás), além da participação
especial de jogadoras da Seleção Brasileira Feminina da mo-
dalidade, serviu também para inaugurar o “Complexo Polies-
portivo Taiyo”. O título ficou com a equipe de Campo Grande.

DIVULGAÇÃO

VENDO EXCELENTE APTO.

Residência + Escritório
1 QUADRA DA PAULISTA

Mobília de primeira
2 aptos em 1 (personalizado). Ambiente de escritório (50m²)
totalmente independente. Residência c/150m². 3 dorms.
(1 suíte) + copa / cozinha amplas.  Sala de estar com 2 am-
bientes. Bairro Paraíso, próx. Av. Paulista. 1 vaga de garagem.
R$ 620.000. Aceitam-se propostas. Tr. Direto c/proprietário no
telefone 7133-0469.  E-mail: joaocarlos@tropicus.com.br



12 JORNAL NIPPAK São Paulo, 18 a 24 de setembro de 2009

ORQUÍDEAS 1

Exposição da Aosp espera
30 mil visitantes no Bunkyo

DIVULGAÇÃO

A 28ª edição da Expoflora,
que prossegue até o dia 27 de
setembro, de quinta-feira a do-
mingo, das 9h às 19h, em
Holambra (antiga colônia ho-
landesa localizada a 140 km da
capital paulista e a 40 km de
Campinas, interior de São Pau-
lo), deve movimentar a econo-
mia da região de Campinas,
refletindo em negócios estima-
dos entre R$ 18 milhões e R$
20 milhões nas cidades locali-
zadas num raio de 80 km do
evento.

A sua organização gera
1.800 empregos diretos e cer-
ca de 3.200 mil indiretos, abrin-
do cerca de 5 mil vagas tem-
porárias para as diversas ativi-
dades profissionais na região.

Considerada a maior expo-
sição de plantas e flores orna-
mentais da América Latina
atrai anualmente 300 mil turis-
tas, que representam 3.000%
a população de Holambra (jun-
ção das palavras Holanda,
América e Brasil), hoje com 10
mil habitantes. Apenas a Coo-
perativa Veiling Holambra, res-
ponsável pela comercialização
de cerca de 30% das flores e
plantas ornamentais consumi-
das no Brasil, prevê faturar R$
249 milhões em 2009.

O charme da festa é garan-
tido pelas tradições holandesas
mantidas pelos imigrantes e
seus descendentes que incluem
a arquitetura, culinária típica,
danças e costumes. O evento
ocupa uma área total de 250 mil
metros quadrados e recebeu,
esse ano, investimentos na or-
dem R$ 3,5 milhões.

O carro-chefe da Expoflora
é a exposição de arranjos flo-
rais que em 2009 tem como
tema A viagem colorida das
flores. A exposição mostra as
novidades do setor e as possi-
bilidades de combinação entre

as flores e as plantas orna-
mentais em arranjos decorati-
vos, numa área de 750 metros
quadrados dividida em 20 am-
bientes. Sua organização en-
volve uma equipe de 20 pro-
fissionais sob o comando dos
paisagistas e decoradores ho-
landeses Jan Willem van der
Boon e Jessica Drost. São uti-
lizadas na exposição, incluin-
do a reposição nos 17 dias do
evento, 250 mil hastes de flo-
res de corte e 1.035 diferen-
tes espécies de flores e plan-
tas de vasos.

Variedades – A exposição é
uma grande vitrine para as
novidades do setor, pois per-
mite que as novas variedades
de flores e plantas ornamen-
tais sejam testadas quanto ao
gosto do público e preferência
do consumidor antes que os
produtores invistam no cultivo
em larga escala para o abas-
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28ª edição da Expoflora deve movimentar cerca
de R$ 20 milhões até o dia 27 em Holambra

tecimento do mercado.
Para quem quiser levar

“um pedacinho da Expoflora
para casa”, o Garden Center,
instalado em uma área de 3.3
mil metros quadrados, disponi-
biliza para a compra cerca de
200 espécies de flores e plan-
tas ornamentais e mais de 2
mil variedades cultivadas por,
aproximadamente, 200 produ-
tores de Holambra. A expec-
tativa de vendas em 2009 é de
600 mil unidades.

28ª EXPOFLORA
DATA: ATÉ 27 DE SETEMBRO, DE

QUINTA-FEIRA A DOMINGO E NO FERIADO

DE 7 DE SETEMBRO

HORÁRIO: DAS 9H ÀS 19H

LOCALIZAÇÃO: HOLAMBRA (RODOVIA

CAMPINAS-MOGI MIRIM – SP 340,
SAÍDA 140)
INGRESSOS NA BILHETERIA: R$ 26,00
CRIANÇAS ATÉ 5 ANOS NÃO PAGAM

INFORMAÇÕES: FONE (19) 3817.2228
CONTATO@EXPOFLORA.COM.BR

Flores e plantas ornamentais em arranjos decorativos

Evento já ultrapssou as fronteiras e conquistou um público fiel

AAssociação Orquidófi-
la de São Paulo
(Aosp) realiza de hoje

(18) até domingo, nas depen-
dências do Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa
e de Assistência Social), em São
Paulo, a 81ª edição da Exposi-
ção de Orquídeas. Além da tra-
dicional exposição, haverá au-
las básicas de cultivo de orquí-
deas e venda de flores, vasos,
entre outros. A expectativa é
receber cerca de 30 mil visitan-
tes nos três dias de programa-
ção. A entrada é franca.

A exposição contará com a
participação de cerca de 200
colecionadores de mais de 30
associações orquidófilas dos
Estados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul,
Paraná, Minas Gerais, Santa
Catarina, Espírito Santo e Goiás.

Curiosidades como a “Or-
quídea com cheiro de choco-
late” (Onc. Sharry Baby) e
orquídea com “odor muito de-
sagradável, que se assemelha
a carne podre” (Bulbo-
phyllum), estão os destaques.
Dentre as plantas expostas
estarão ainda vários tipos de
Cattleyas, Phalaenopsis,
Vandas, Angraecuns, e Orquí-
deas com flores que vão de 15
centímetros a 2 milímetros.
Estarão à venda mais de 10 mil
vasos, com ou sem flor, a par-
tir de R$ 8,00.

Na ocasião, o público terá
a oportunidade de adquirir va-
sos, substratos e adubos espe-
cialmente elaborados pela
Aosp. Haverá ainda aulas gra-
tuitas de cultivo nos três dias,
às 10h, 14h e 16h, ministradas
por orquidófilos diferentes e

com abordagens diversas. Não
há necessidade de fazer ins-
crição e o visitante poderá as-
sistir a quantas aulas quiser.

O livro “Orquídeas – Ma-
nual de Cultivo”, da Aosp (vo-
lumes 1 e 2), ricamente ilus-
trado, também estará à venda
a R$ 60,00 (vol. 1) e R$ 70,00
(vol. 2), além de publicações
de autores.

81ª EXPOSIÇÃO DE
ORQUÍDEAS
DATA E HORÁRIO: DIAS 18, 19 E 20 DE

SETEMBRO DE 2009, DAS 9H ÀS 19H

ONDE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE

CULTURA JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL (BUNKYO)
RUA SÃO JOAQUIM, 381 - LIBERDADE -
SÃO PAULO - SP
ENTRADA GRATUITA

INFORMAÇÕES: (11) 3207-5703 (LÍDIA)
WWW.AOSP.COM.BR

SÃO PAULO / DUBAI – (11-12/nov)
DUBAI / CAIRO – (13/nov)
CAIRO – (14/nov)
CAIRO / LUXOR – (15/nov)
LUXOR / EDFU – (16/nov)
EDFU / KOM OMBO / ASWAN – (17/nov)
ASWAN / CAIRO – (19/nov)
EL CAIRO – (20/nov)
EL CAIRO / DUBAI – (21/nov)
DUBAI – (22/nov)
DUBAI – (23/nov)
DUBAI – (24/nov)
DUBAI / SÃO PAULO – (25/nov)

Abu Simbel

Mosteiro de Santa Catarina

EGITO com DUBAIEGITO com DUBAI

SEIKSEIKSEIKSEIKSEIKO O O O O TURISMOTURISMOTURISMOTURISMOTURISMO
 (11) 3341-2275

OSHIRO TURISMO –  (11) 2941-9025

 (11) 3271-7695 / 3399-3345

PREÇO

Parte Aérea: Classe Econômica
US$ 1.629 + taxa de embarque
Classe Executiva
US$ 7.910 + taxa de embarque

Parte Terrestre: US$ 3.268


