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A Associação Okinawa de
Vila Carrão, em parceria com
a Subprefeitura Aricanduva/
Vila Formosa/Vila Carrão e a
SP Turismo, realiza neste fim
de semana (21 e 22), no Clu-
be da Cidade Vila Manches-
ter, em São Paulo, o 8º Oki-
nawa Festival. Como anteci-
pou o Jornal Nippak na se-
mana passada, a edição de
2010 ganhou mais um dia. E
quem sairá no lucro são os ar-
tistas, que terão mais tempo
para se apresentar, e os visi-

8º Okinawa Festival acontece neste fim
de semana e espera público recorde
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tantes, que terão mais como-
didade e mais atrações no
palco do Festival. “Não eco-
nomizamos esforços para que
este seja um dos melhores
eventos já realizados”, co-
mentou o presidente da
AOVC, Rui Chibana. “Com
um dia a mais, nossa propos-
ta é manter o mesmo padrão
alcançado nas edições ante-
riores”, ressalta, afirmando
que a Comissão Organizado-
ra procurou ficar atenta a to-
dos os detalhes.

–––——––––––––——–––––—–––——––—–| pág 09

Kibô-no-Iê comemora 40º
aniversário de fundação

Oficializada em 1970 pelo
Governo brasileiro como ins-
tituição particular, sem fins lu-
crativos, destinada ao atendi-
mento de deficientes mentais
e físicos, a Sociedade Bene-
ficente Casa da Esperança –
Kibô-no-Iê comemora em
2010 seu 40º aniversário.
Para marcar a data, a direto-
–––——––––––––——–––––—–––——–––—–| pág 07

ria programou uma série de
atividades que terá início nesta
sexta-feira (20), a partir das
19 horas, com um ato solene
na Câmara Municipal de São
Paulo. A comemoração ofici-
al acontece no sábado (21),
em Itaquaquecetuba (SP),
com um almoço fechado para
colaboradores.

DIVULGAÇÃO
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DIVULGAÇÃO

19ª Expo Aflord espera mais de 30 mil
visitantes neste fim de semana em Arujá
A Aflord (Associação dos
Floricultores da região da Via
Dutra) realiza nos finais de se-
mana dos dias 21, 22, 28 e
29 de agosto e 4, 5,6 e 7 de
setembro a 19° Expo Aflord
– Feira de flores, que acon-
tece na sede da associação,
em Arujá (SP). Realizada
sempre na véspera da Prima-
vera, a feira, organizada ela
Aflord, caracteriza-se por
antecipar e lançar as novas
tendências da estação. Serão
apresentadas mais de 2000 variedades de flores e plantas para o publico apreciar a beleza
das flores.
–––——––––––––——––––––––——–––––––––——––––—–––——––—–| pág 10

DIVULGAÇÃO

Anibras realiza 3ª edição
da Festa Nipo-Brasileira

A Anibras (Associação Nipo-
Brasileira de Salto) e a Pre-
feitura da Estância Turística
de Salto, por intermédio da
Secretaria da Cultura e Turis-
mo, realizam neste fim de se-
mana (21 e 22), das 10 às 22
horas, na Praça XV de No-
vembro, a 3ª Festa Nipo-
Brasileira. A abertura oficial
acontece por volta das 19h30
de sábado e deve contar com
a presença do cônsul geral do
Japão em São Paulo, Kazua-
ki Obe, e da consulesa, Eiko.
“A presença destas autorida-
des deve abrilhantar ainda
mais nosso evento”, disse o
presidente da Anibras, Clau-
dio Terasaka.

–—–––——––—–| pág 10

DIVULGAÇÃO

Policiais de onze estados es-
tão desde o último dia 16 em
São Paulo para aprenderem
sobre policiamento comunitá-
rio com profissionais do Ja-
pão e da Polícia Militar do
estado (PMSP). O curso é
organizado pela Senasp, Mi-
nistério da Justiça, Jica, em
parceria com o MRE e a
PMSP. Até o dia 27 de agos-
to, os 40 participantes do
Curso Internacional de Polí-
cia Comunitária irão conhecer
o sistema de bases comunitá-
rias Koban (Japão) e o tra-
balho já desenvolvido pela
polícia paulista.

Japão e Brasil
trocam
experiências
em Polícia
Comunitária com
11 estados

–––—–——––—–| pág 04
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MISORA HIBARI – O pú-
blico de Campinas e região foi
o primeiro a assistir ao Misora
Hibari Charity Film Concert.
Realizado no dia 7, o evento
contou com a presença de cer-
ca de 500 pessoas no auditó-

rio do Instituto Cultural Nipo-
Brasileiro de Campinas. Em
São Paulo, a exibição aconte-
ce neste domingo (22), em
duas sessões – às 14h e às
18h. Os organizadores solici-
tam a doação de um quilo de

alimento não perecível que
será doado para as entidades
assistenciais. O Bunkyo fica na
Rua São Joaquim, 381, Liber-
dade. Informações pelo tele-
fone: 11/3208-1755
Fotos: Célia Kataoka

IROKAI – O tradicional “Irokai” (literalmen-
te, festa de agradecimento ao serviço presta-
do) da Associação Naguisa foi realizado, este
ano, na própria sede da Naguisa (Zona Sul de
S reunindo o pessoal da Comissão Organiza-
dora do 11o Concurso Naguisa de Karaokê.
“Quero parabenizar a todos da comissão orga-
nizadora e em especial às coordenadoras, que
souberam cuidar de tudo e nos mínimos deta-
lhes e tratado a todos com muito calor huma-
no”, disse Eiji Denda, presidente da Naguisa.
O irokai reuniu cerca de 50 pessoas que parti-
ciparam de uma animada churrascada, no dia
6 de agosto passado.

Cerca de 50 pessoas estiveram participando da
confraternização.

Eiji Denda (presidente da Naguisa) com as coor-
denadoras do evento: Elena Kanegae (esq), Tere-
zinha Mizukosi (dir) e Lúcia Ikawa.

Houve sessão de karaokê para quem não pôde
cantar no dia, por estar trabalhando.

8º DANCE COMIGO – O
candidato a deputado estadu-
al Elzo Sigueta esteve em
Lins, interior do Estado, par-
ticipando do 8º Dance Comi-
go, no Hotel Blue Tree. Com
organização de Beth Promo-
ter, em parceria com a agên-

Elzo Sigueta, Tocha, Rosa, Beth Promoter,
Sumiko e Maurício.

Artistas do Grupo Kasaodori-Tottori KK e
Karen Ito

Elzo Sigueta, Beth Promoter e Norinobu
Ohnuma

Palestra  Dr. Osvaldo Koga - Prevenção da
Próstata e Impotência sem segredo

cia de viagens Rosa & Tocha,
o evento contou com a pre-
sença de 600 pessoas, vindas
de várias regiões de São
Paulo Bastos, Tupã, Osvaldo
Cruz, Jales, Lins, Indaiatuba
e Araçatuba, além da Capi-
tal e Campo Grande, no Mato

Grosso do Sul. O jantar dan-
çante com o tema: Noite do
Preto e Branco, fez parte da
programação de uma excur-
são que teve várias ativida-
des envolvendo palestras,
aulas de dança e concurso de
karaokê.

FESTA NA NAGUISA –
Para comemorar o grande
feito da conquista da Copa
Nikkey, a equipe de Sinuca
da Naguisa realizou no dia 7
de agosto, uma grande chur-
rascada nas suas dependên-

cias. Compareceram repre-
sentantes da Federação Pau-
lista de Sinuca e Bilhar, do
Banco do Brasil (AABB),
MESC e Cosipa entre outros
convidados. “Esperamos que
a sinuca continue nos propor-

cionando momentos assim
de alegria, de amizade e
principalmente de muita es-
portividade” disse Norio Mi-
yahara vice-presidente da
Naguisa e um fanático pra-
ticante de sinuca.

2º JAPAN MATSURI – A Acenbo (Asso-
ciação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de
Osasco), com apoio da Prefeitura Municipal
de Osasco, realizou nos dias 14 e 15 de agos-
to, em sua sede (na Rua Acenbo, 100, Jardim
Umuarama), a 2ª edição do Japan Matsuri –
Festival da Cultura Japonesa de Osasco. A
cerimônia de abertura contou com a presen-
ça do cônsul geral do Japão em São Paulo,
Kazuaki Obe, e da consulesa, EikoObe, do
deputado federal Walter Ishoshi (DEM-SP)
e do vereador Jooji Hato (PMDB), entre
outros.Fotos: Afonso José de Sousa

PALESTRA – No último dia 16, a convite do Dr. Cláudio Zago, presidente do Rotary Club
SBC/Norte, o vereador Minami foi até o CAMP, em São Bernardo do Campo (no ABC
paulista), ministrar uma palestra sobre o “Crescimento de São Bernardo do Campo”. Minami
abordou a represa Billings, o Plano de Recuperação de Mananciais e o projeto Jica.

LINS – No dia 8 de agosto, o
Blue Tree Park Lins foi palco
da abertura oficial da 3ª Sema-
na de Cultura Japonesa , em
que, além da comunidade lo-
cal e de turistas, estiveram pre-
sentes o prefeito de Lins, Wal-
demar Sândoli Casadei, a vice-
prefeita da cidade e coordena-
dora do evento, Keiko
Korimori, e o secretário muni-
cipal de Esportes, Cultura,
Lazer e Turismo, Akio
Matsuura. Embalado ao som
dos instrumentos koto e sha-
kuhachi, o início da semana foi
marcado por apresentações tí-

picas da cultura japonesa,
como o taiko e o coral Mirian
Otachi interpretando Budou no

Ki no Kage (Sombra das vi-
deiras), do compositor Akira
Nomura.
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Simone Hieda quer atender os
interesses das mulheres nikkeis

Foi recentemente aprova-
da pelo Senado a PEC 64/07,
de autoria da Senadora
Rosália Ciarlini, que altera a
redação do inciso XVIII do
artigo 7º da Constituição Fe-
deral, ampliando a licença-
maternidade de quatro para
seis meses.

Alguns Estados, Municí-
pios e empresas do setor pú-
blico já haviam ampliado este
período de licença-materni-
dade.

A lei 11.770/08 permitiu
que as empresas privadas que
aderissem ao Programa Em-
presa Cidadã, concedendo às
suas funcionárias licença-
maternidade de seis meses,
gozariam de benéficos fis-
cais.

Pela PEC 64/07, aprova-
da pelo Senado e submetida
agora à aprovação da Câma-
ra, todas as empresas públi-
cas e privadas passariam a
ser obrigadas a conceder li-
cença-maternidade de seis
meses, pois, ela altera a re-
dação do inciso XVIII do ar-
tigo 7º da CF, artigo este que
arrola os direitos dos traba-
lhadores.

Essa concessão de licen-

ça-maternidade é obrigatória
a todas as empresas pública
e privadas e não obrigatória
ao empregador doméstico.
Dessa forma, a empregada
doméstica não será benefici-
ada com a ampliação da li-
cença referida de seis me-
ses.

Por outro lado, há uma
preocupação razoável por
parte dos empresários. A
Confederação Nacional da
Indústria manifestou sua pre-
ocupação de que essa medi-
da, viria encarecer o produto
final que acabará perdendo
competitividade com produ-
tos de outros países, princi-
palmente, os asiáticos.

Outra preocupação é dos
próprios trabalhadores, no
sentido de que, com a carên-
cia de empregos, gritante em
nosso país, a ampliação da li-
cença-maternidade de seis
meses deixará inúmeras mu-
lheres na faixa etária de ge-
rar, desempregadas.

Lembre-se que toda con-
quista ou perda de direitos so-
ciais geram inúmeras polêmi-
cas, e, só o tempo dirá de
suas vantagens e desvanta-
gens.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

LICENÇA-MATERNIDADE

DE SEIS MESESIncentivar e promover o
empreendedorismo conce-
dendo créditos ao micro e

pequeno empresário, diminuin-
do encargos e tributos, bem
como dar uma nova oportuni-
dade de vida melhor para os
dekasseguis, são dois dos ob-
jetivos da candidata a deputa-
da estadual em São Paulo pelo
PSC, Simone Michico Gava
Hieda. A corretora de imóveis
do bairro do Ipiranga (zona Sul
da capital paulista), adverte
que não se pode esquecer que
o Brasil tem a maior colônia
japonesa fora do Japão, por
isso os imigrantes também vi-
eram para o país vislumbran-
do uma vida melhor.

“Isto é o que todas as co-
munidades e a sociedade es-
peram do Estado. Recente-
mente o Japão enfrentou uma
crise que provocou a volta de
muitos dekasseguis para o Bra-
sil. São mais de 30 mil pesso-
as, milhares de famílias que
perderam a renda. Quero abra-
çar essas pessoas que acredi-
tam no trabalho que posso fa-
zer em prol da comunidade
nikkei”, destaca.

Simone Hieda adianta que
como descendente de japone-
ses, entre seus projetos aten-
derá, na medida do possível, as
necessidades da comunidade.
Como mulher, defenderá os
interesses das mulheres nikkeis
na equiparação salarial, em
programas de assistência à
saúde da mulher, aos jovens e
idosos. Ela afirma que ficaria
muito honrada em receber o
apoio das mulheres nikkeis, já
que a participação da mulher
no cenário político ainda é
muito tímida.

De acordo com a candidata
a campanha política está mais
criteriosa por isso os concor-
rentes a cargos políticos têm
que se atentar a legislação, tan-
to do projeto Cidade Limpa,
quanto as normas regulamen-
tadas pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). “Ficou mais
trabalhosa, pois não é possível

à família, costumes e a moral.
Ela concorda que são mais re-
servados culturalmente e vê
que seria muito interessante
expandir a divulgação da cultu-
ra tradicional japonesa, promo-
vendo a arte, a tradição, a mú-
sica, artes marciais (esportes),
e a culinária. “Com o incentivo
da Lei Rouanet, direcionar me-
lhor incentivos para a cultura
nipo-brasileira”, analisa.

A corretora de imóveis
pressente que existe uma ex-
pectativa grande do povo para
que haja renovação na Assem-
bléia Legislativa, uma restau-
ração de princípios altruísticos,
solidários e de probidade ad-
ministrativa. Para ela a socie-
dade está incrédula na política
e nos políticos atuais, em face
de tanta corrupção, em quê ou
quem acreditar !? “Isso me fez
refletir que realmente a propor-
ção de candidatos nikkeis ain-
da é muito pequena. Creio que
não seja por falta de espaço,
talvez exista a necessidade de
maior engajamento da comuni-
dade. Por incrível que pareça,
acho que o acesso do povo à
política está mais democrático
e fácil, hoje existem tantos par-
tidos e tantos ideais. Acho que
falta iniciativa das pessoas em
conhecer e discutir mais sobre
política”, calcula.

Fé – Questionada sobre as
suas chances de eleição ela
disse que é uma pessoa de fé
e acha que para ser líder é pre-
ciso de vocação, preparo e
principalmente a vontade de
Deus, tanto que se baseia no
ditado “a voz do povo é a voz
de Deus”, por isso é preciso
muito trabalho, mas vai ser o
povo que decidirá. Sobre os
motivos que a levaram a se
candidatar ela antecipa que é
da geração que foi às ruas pe-
dir o Impeachment do então
Presidente Collor. “Trago em
mim essa motivação em defen-
der a cidadania, nossos direi-
tos e deveres e não abrir mão
da dignidade humana. Em face
de tanta corrupção e desres-
peito aos interesses da maio-
ria, estou aqui me dispondo a
fazer diferente, ‘trabalhar pelo
povo e não para poucos’”, as-
segura Simone Hieda.

Para os eleitores confiarem
e a elegerem, a candidata ga-
rante que é uma pessoa que
defende e acredita nas virtu-
des, na defesa da dignidade
humana, na moral e no bem-
estar de todos. “Não é uma
proposta de campanha e sim
de vida. Espero que nos próxi-
mos meses de campanha, es-
tando cara a cara com os elei-
tores, cada um possa perceber
essa motivação e energia do
bem”, completa.

(Afonso José de Sousa)

fazer uma campanha de gran-
de impacto já que os espaços
na mídia estão mais restritos.
Mas vejo o lado positivo, pois
os candidatos têm que focar
mais no boca a boca, ficar
mais próximos do seu eleito-
rado, saber de perto quais são
as suas necessidades e expec-
tativas”, avalia.

Simone Hieda afirmou que
as eleições deste ano serão
muito disputadas, cada voto,
até mesmo para os eleitores
que terão dificuldades com tan-
ta informação por conta do ano
de grandes eleições para pre-
sidente, governadores, senado-
res e deputados federais e es-
taduais.

Propostas – A candidata do
PSC assegura que os nikkeis
são pessoas muito trabalhado-
ras, de grande fibra e empre-
endedoras. Para os muitos de-
kasseguis que retornaram do
Japão por causa da crise uma
alternativa, segundo ela, é a cri-

ação de incentivos e maior
apoio aos nipo-brasileiros que
deixaram postos de trabalho e
precisam ser remanejados no
Brasil. “A realidade brasileira é
bem diferente a do Japão tanto
econômica, social e mercado-
logicamente. Viso incentivar a
criação de cooperativas rurais
e também acesso mais fácil a
criação do próprio negócio (em-
preendedorismo), com um su-
porte de fundo social junto com
subsídios do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), ou da inicia-
tiva privada. Penso em criar um
fundo social que poderia cha-
mar Banco do Povo Nipo-Bra-
sileiro, que oferecerá crédito
para capital fixo e de giro, para
empreendimentos formais e in-
formais, incentivando assim o
empreendedorismo”, ressalta.

Ainda entre os seus objeti-
vos Simone Hieda observa que
os japoneses são também mui-
to tradicionalistas com relação

DIVULGAÇÃO

A corretora e candidata a deputada estadual, Simone Michico Hieda

POLÍTICA

Jorge Yanai defende no
Senado fim da dívida agrícola

O senador Jorge Yanai de-
fendeu, em discurso no Plená-
rio, maior comprometimento do
Governo para resolver defini-
tivamente o problema da dívi-
da dos produtores rurais: “O
momento é o de pensar com
carinho em uma solução que
resolva o problema da dívida
agrícola de uma vez por todas”.

Em uma retrospectiva do
histórico da dívida, referiu-se
aos fatores que contribuíram
para a situação chegar ao pon-
to em que se encontra hoje:
“os anos que seguiram 2005
foram de mais incertezas, mais
contratempos, mais obstáculos
para a liberdade financeira dos
produtores rurais”. Sobre a di-
ficuldade de crédito para os
produtores, Yanai foi incisivo:
“A relação entre o montante
do crédito rural e a produção
agrícola, ano a ano, fica mais

desfavorável – por mais que a
produção aumente o crédito
não tem aumento correspon-
dente, pelo contrário”.

Com um discurso não ape-
nas crítico, o parlamentar apre-
sentou sugestões para resolver
o problema: “é preciso estipu-
lar regras claras para que,
sempre que houver quebra de
safra ou de receitas – situa-
ções adversas que escapam ao
controle do agricultor –, o pro-
dutor tenha a garantia de po-
der renegociar sua dívida em
bases justas. Também é neces-
sário um trabalho completo e
minucioso de reavaliação dos
saldos devedores (...). O Tri-
bunal de Contas da União já
detectou, em diversas ocasi-
ões, erros de cálculo nas dívi-
das rurais”.

Por fim, o senador Yanai
lembrou ao Governo o drama
que o produtor enfrenta por
causa das dívidas: “o governo
precisa apresentar propostas
mais bem estruturadas e que
ataquem, efetiva e definitiva-
mente, o problema. Os produ-
tores já estão cansados de sim-
plesmente rolar a dívida. Eles
precisam de opções concretas
e factíveis para, se não aca-
bar com a dívida definitivamen-
te, pelo menos minimizá-la a
ponto de ela deixar de influir
negativamente sobre a produ-
ção”.

DIVULGAÇÃO

Jorge Yanai cobrou maior comprometimento do governo
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SEGURANÇA

Japão e Brasil trocam experiências
em policiamento comunitário

COLUNA DA ERIKA SUMIDA

D’Black no Jp!

No mês passado o cantor
brasileiro D’ Black, esteve no
Japão, para uma temporada
de shows.

E eu tive a honra de par-
ticipar de uma reunião, com
o cantor e seu diretor musi-
cal, Berthô. Os dois, aliás, são
simpatissíssimos.

Esta foi a segunda vez do
cantor no Japão, que fez
questão de retornar ao país
para fechar uma turnê, pelo
Japão todo. E o seu carisma
garantiu sucesso de público.

D’Black me contou que
veio para o Japão sem ter a
mínima idéia do que encon-
traria aqui, não imaginava
nem sequer qual seria seu
público alvo, mas para ele foi
uma surpresa perceber que
atravessara o oceano, e de-
pois de horas e horas de vôo,
cantaria para um publico bra-
sileiro, ele disse isso para mim,
que não esperava tamanho
carinho, pois ele nem sequer
imaginava que fazia tanto
sucesso assim no Japão.

Mas a verdade é que a
maioria, assim como eu, ja ti-
nha visto-o em programas de
tv, pelo canal internacional. E
a música “sem ar” era um su-
cesso que a maioria conhe-
ceu pela internet.

E esse carinho, que tanto
o cantor fez questão de real-
çar, eu digo que não é eufe-
mismo, nem um carinho utó-
pico, ele exxistiu de verdade!
E eu vi isso! Afinal de contas
ele não veio para o Japão e
ficou hospedado em hotel,
como fazem todos os artis-
tas que viajam profissional-
mente a outro país.Ele veio
ao Japão e ficou hospedado
na casa de amigos! À ele foi
cedido a casa de um amigo
da produção responsável pela
vinda do D’ Black ao Japão,
e ele e o Berthô, hospeda-
ram-se ali, em Ushiku, uma
cidade vizinha à cidade onde
eu moro.

E com isso formou-se la-
ços de amizades que não ter-
minam de uma hora para ou-
tra, são laços que todos irão
carregar pela vida toda, como
disse o próprio cantor.

D’ Black passeou muito

no Japão, conheceu a cultu-
ra, pontos turísticos, gravou
até um clipe aqui. E atendeu
á todos, com muita paciência,
cumpriu uma jornada massa-
crante de fotos, entrevistas,
programas de tvs e reuniões
como a que eu participei,
onde rolou até um showzinho
ao vivo e acústico. E a voz
dele é incrível, cantou muito
bem. Afinal, não é qualquer
cantor que topa cantar assim,
sem nenhum aparato artísti-
co, sem nenhum preparo e
nenhum ensaio, e ele apre-
sentou uma música inédita,
que ele compôs aqui no Ja-
pão, juntamente com Berthô!

Um exemplo de humilda-
de, pois lembra de cada fã,
de cada conversa que têve
com cada fã! E em um des-
ses passeios, onde ele conhe-
ceu o aquario de Oarai, o Sea
World, ele contou-me que
quando ele sentou para assis-
tir ao show dos golfinhos, as
crianças viam mais para cara
dele do que para as peripéci-
as dos golfinhos.

Por ser negro, ele chama
muita atenção aqui no Japão,
e as japonesas ficam fissu-
radas no seu visual, isso tam-
bém aconteceu com a Negra
Li, quando levei-a para Tókyo
para fazer compras, as pes-
soas paravam e ficavam
olhando-a, como se ele fosse
uma alienígena.

Mas nos dois casos, do D’
Black e da Negra Li, tenho
que ressaltar que eles adora-
ram o Japão! E pretendem
retornar em breve para cá!

O D’Black ja disse que
vem todos os anos, e tem pú-
blico fiel para isso.

E um recado do D’Black
para os brasileiros que vivem
aqui: “O Japão é um país fan-
tástico para se viver, portan-
to, não vamos desperdiçar a
chance de aprender o idioma
local!

Está aí o recado, que é
uma tecla em que eu sempre
costumo bater!

*Erika Sumida nasceu em Ara-
çatuba (SP) e há 12 anos mora
no Japão, onde trabalha com de-
senvolvimento de criação

ARQUIVO PESSOAL

O cantor brasileiro D’Black esteve no Japão pela segunda vez

Tomou posse no último dia
11 como Acadêmico Perpétuo,
Titular da Cadeira nº 20,
Patrono Ruy Barbosa Noguei-
ra, da Academia Paulista de
Letras Jurídicas, o professor
Kiyoshi Harada, de 69 anos de
idade e com 22 obras jurídicas
editadas.

A cerimônia solene de pos-
se aconteceu no Espaço Soci-
ocultural - Teatro CIEE, à Rua
Tabapuã, 445, seguida de co-
quetel de confraternização.

Entre os acadêmicos
empossados encontravam-se o
ministro Sydney Sanches, o
ministro Moreira Alves, ambos
do Supremo Tribunal Federal,
o ministro Sidnei Beneti do
Superior Tribunal de Justiça, o
desembargador Álvaro
Lazzarini do Tribunal de Justi-
ça de São Paulo, o senador
Romeu Tuma, a professora
Maria Garcia, o professor Nel-
son Neri Júnior, a professora
Rosa Maria de Andrade Nery,
o Dr. Rubens Aprobato Ma-
chado, o professor Cláudio
Lembo e o professor Antonio
Penteado Mendonça.

Também estiveram presen-
tes à cerimônia o Dr. Ricardo
Gomes Leme, representando o
governador do Estado Alberto

bre o tema “Academia Paulis-
ta de Letras Jurídicas e o Es-
tado de Direito”.

Perfil – Jurista e autor de in-
contáveis obras jurídicas, pare-
ceres, monografias e artigos
muito conhecido na comunida-
de nipo-brasileira, Kiyoshi Ha-
rada é o primeiro nikkei a in-
gressar na Academia Paulista
de Letras Jurídicas. Bacharel
em direito em 1967 pela Facul-
dade de Direito da Universida-
de de São Paulo; especialista
em Direito Tributário e Ciência
das Finanças pela mesma Fa-
culdade; professor de Direito
Administrativo, Tributário e Fi-
nanceiro e ex-Procurador-Che-
fe da Consultoria Jurídica do
Município de São Paulo.

Foi Diretor do Departa-
mento de Desapropriações da
Prefeitura de São Paulo e Di-
retor da Escola Paulista de
Advocacia do Instituto dos
Advogados de São Paulo.

Recentemente, em concor-
rida cerimônia, foi lançado em
São Paulo o livro “O Nikkey
no Brasil”, na versão japone-
sa sob a coordenação do Prof.
Kiyoshi Harada, que escreveu
quatro dos dezesseis capítulos
que o compõem.

Goldman, o prefeito Gilberto
Kassab, o poeta Paulo Bonfim,
representando a Presidência
do Tribunal de Justiça de São
Paulo além de outras ilustres
autoridades.

A cerimônia foi presidida
pelo Dr. Ruy Martins  Alten-

feder Silva, presidente da Aca-
demia Paulista de Letras Jurí-
dicas. Falou em nome dos aca-
dêmicos empossados o Prof.
Antonio Penteado Mendonça
e, em seguida, proferiu a aula
magna o Prof. Ives Gandra da
Silva Martins, discorrendo so-

ARQUIVO PESSOAL

Kiyoshi Harada tomou posse como Acadêmico Perpétuo

COMUNIDADE

Kiyoshi Harada é o primeiro nikkei a tomar posse como
Acadêmico Perpétuo na Academia Paulista de Letras Jurídicas

Policiais de onze estados
estão desde o último dia
16 em São Paulo para

aprenderem sobre policiamen-
to comunitário com profissio-
nais do Japão e da Polícia Mi-
litar do estado (PMSP). O cur-
so é organizado pela Secreta-
ria Nacional de Segurança
Pública (Senasp), pelo Minis-
tério da Justiça, pela Agência
Internacional de Cooperação
do Japão (Jica), em parceria
com o Ministério das Relações
Exteriores (MRE) e a PMSP.

Até o dia 27 de agosto, os
40 participantes do Curso In-
ternacional de Polícia Comu-
nitária irão conhecer o siste-
ma de bases comunitárias
Koban (Japão) e o trabalho já
desenvolvido pela polícia pau-
lista – pioneira no intercâmbio
de conhecimento com os japo-
neses.

Participam das aulas poli-
ciais do Acre, Pará, Alagoas,
Bahia, Goiás, Distrito Federal,
Minas Gerais, São Paulo, Rio
de Janeiro, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul. Este será a úl-
tima edição do curso em 2010,
mas outras três edições já es-

dos para difundir e replicar essa
filosofia de trabalho, principal-
mente nas regiões atendidas
pelo Programa Nacional de
Segurança Pública com Cida-
dania (Pronasci).

A indução dessa política já
apresenta os primeiros resul-
tados. Há oficiais treinados
nesse curso que comandam
Unidades de Polícia Pacifica-
doras (UPPs) no Rio de Janei-
ro, Bases Comunitárias no
Pará, coordenam trabalhos em
Minas Gerais e reestruturam
a Policia Interativa no Espírito
Santo. No Distrito Federal tam-
bém estão implementando o
que aprenderam nos Postos
Comunitários de Segurança.

Experiência do Japão – O
Japão acumula experiência de
130 anos em policiamento co-
munitário. As atividades são
realizadas por meio de postos
policiais menores (Kobans) e
maiores (Chuzaisho). Em
2002, existiam 6,5 mil kobans
e 8,1 mil chuzaishos com 8,4
mil policiais (40% da força
policial do país atuando princi-
palmente, na prevenção).

tão previstas para o próximo
ano.

Com essa iniciativa, a

Senasp espera capacitar agen-
tes de segurança (oficiais, te-
nentes e capitães) de 11 esta-

Participantes irão conhecer sistema de bases comunitárias (Koban)

REPRODUÇÃO

O curso funcionará na
Academia de Polícia Militar
do Barro Branco –
APMBB, Zona Norte de
São Paulo, e tem programa-
do várias visitas às bases
comunitárias de segurança
do Estado. Os participantes
já deveram possuir o curso
nacional de multiplicador de
Polícia Comunitária ou o no
mínimo o Curso Nacional de
Promotor de Polícia Comu-

nitária para participarem des-
se curso o qual consideram-
se uma pequena especializa-
ção no tema.

Os estados, ao acordarem
com a Senasp para participa-
rem do projeto, se compro-
meteram a criar coordena-
ções de Polícia Comunitária
nas estruturas da SSP ou da
Polícia Militar visando à im-
plementação ou ampliação de
suas ações de Polícia Comu-

nitária, ou seja, ações em pre-
venção primária da violência.

Também pelo acordo, já
receberam treinamento no Ja-
pão dois oficiais de cada es-
tado envolvido no Projeto. “A
complementação do curso é
muito importante para o apri-
moramento dos conhecimen-
tos e futura difusão desses
nos estados de origem. Com
essa parceria houve grande
aproximação dos policiais dos

Curso já capacitou 280 oficiais em sete edições já realizadas
diversos estados envolvidos
que trocam experiências”,
explicou o coordenador de
Polícia Comunitária da
Senasp, Cristiano Guedes.

Também participaram
das capacitações policiais de
países da América Central
como Guatemala, Costa
Rica, Honduras e El Salva-
dor. Um outro acordo per-
mitirá que o treinamento seja
feito nos próprios países.
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CIDADES/REGISTRO

Comunidade relembra os 65
anos de Hiroshima e Nagasaki

E N F E R M E I R O (A)
Com experiência em Pronto Atendimento ou Clinica
Médica, para Hospital na zona Norte de São Paulo.

CV para: curriculo.vagas@hotmail.com

OCentro Cultural de Hi
roshima do Brasil, As
sociação da Província

Nagasaki no Brasil, Uces
(União Cultural e Esportiva
Sudoeste), Fenivar (Federação
das Entidades Nikkeis) do Vale
do Ribeira, Associação Cultu-
ral Nipo-Brasileira de Regis-
tro, Associação das Vítimas da
Bomba Atômica no Brasil e
Instituto Ícaro realizaram no
último dia 7, na Praça Beira
Rio, o 2º Tooro Nagashi da
Paz. O evento contou com
apoio da Secretaria da Educa-
ção do Estado de São Paulo,
Diretoria de Ensino de Regis-
tro e Prefeitura Municipal de
Registro.

Cerca de 400 tooros colo-
ridos desceram Rio Ribeira de
Iguape em homenagem às ví-
timas da bomba atômica de
Hiroshima e Nagasaki. Os bar-
quinhos foram confeccionados
pelos alunos das escolas de
rede pública desta região.

O coordenador do evento,
Toshaki Yamamura, disse, em
seu discurso de abertura, que
“o perigo das armas nucleares
ainda é real”. “Nós queremos
pedir o fim dessas armas atra-
vés deste Tooro Nagashi, mo-
bilizando a juventude”, desta-
cou. Já a prefeita de Registro
falou de sua admiração pelo
evento e agradeceu o esforço
de todos os envolvidos na rea-
lização. A solenidade contou
com a leitura das mensagens
do governador da província de
Hiroshima, Hidehiko Yuzaki e
do governador da província de
Nagasaki, Hodo Nakamura.

O cônsul adjunto do Con-

O padre Agostiho Nagayama durante celebração do culto na Praça Beira Rio

sulado Geral do Japão em São
Paulo, Masahiko Kobayashi,
destacou que o fim das armas
nucleares depende do envolvi-
mento de todos os cidadãos e
não apenas dos governantes.
”Este evento é realmente im-
portante e admirável. O Brasil
e o Japão são irmãos e consi-
dero este evento um modelo
para todo o mundo”. A direto-
ra da Associação das vítimas
da Bomba Atômica no Brasil,
Junko Watanabe, leu a men-
sagem do presidente da enti-
dade, Takashi Morita, e o pre-
sidente do Instituto Ícaro, Akio

Ogawa, fez a declaração da
“Paz Mundial”.

Coral – A cerimônia religiosa
foi presidida pelo padre Agos-
tinho Nagayama (natural de
Nagasaki), pároco na região.
No altar, a coroa de flores e a
água vinda do Rio Ohta de
Hiroshima e da Praça de Paz
da mesma cidade do Japão,
foram as oferendas apresen-
tadas em homenagem às víti-
mas da bomba atômica. A ce-
rimônia terminou com o coral
de 600 vozes, alunos das es-
colas públicas, que emocionou

o público ao interpretar
“Genbaku Yurusumaji” (Nun-
ca mais bomba atômica),
“Senba Zuru” (Mil dobraduras
de grous) e a o poema “Rosa
de Hiroshima”, de Vinicius de
Moraes.

O presidente do Bunkyo
de Registro, Kuniei Kaneko
disse que a preocupação era
o nível baixo do Rio Ribeira
de Iguape, mas graças às
chuvas de 5 dias o nível do
Rio voltou ao normal e ficou
ideal para realizar o Tooro
Nagashi.
(Kuniei Kaneko, de Registro)

DIVULGAÇÃO

CIDADES/FLORIANÓPOLIS (SC)

Associação Nipo-Catarinense
promove Semana Cultural

O Consulado Geral do Ja-
pão em Curitiba e a Associa-
ção Nipo-Catarinense reali-
zam, de 20 a 28 deste mês, no
Museu da Escola Catarinense,
em Florianópolis, a Semana
Cultural Japonesa 2010. O
evento, que terá como tema
central “Pela Vida, pela Paz,
Hiroshima Nunca Mais”, con-
tará com um exposição de pa-
inéis sobre a bomba atômica
em Hiroshima e Nagasaki e a
exibição de filmes e animes
relacionais ao tema.

A cerimônia de abertura
acontece nesta sexta-feira
(20), às 18h30, no hall do Mu-
seu da Escola Catarinense. Em
seguida haverá apresentação
de taikô com o Grupo Shima-
daiko e às 19h40, apresenta-
ção da Orquestra Escola Flo-
rianópolis sob regência do ma-

estro Carlos Alberto Vieira.
Além da mostra, serão re-

alizados workshops e demons-
trações sobre vários temas da
cultura japonesa, entre os
quais, origami, bonsai, ikebana,
cosplay, manga e anime.

No dia 25, das 15 às 17
horas, a designer Sofia Nanka
Kamatani fará uma palestra
sobre Mottainai – a cultura do
não desperdício, e um
workshop de furoshiki. Na
Sala de Cinema, acontecem as
exibições dos filmes “Hotaru
no Haka”- Issao Takahata,
1988 (93 minutos), nos dias 21
e 26; e “Hadashi no Gen” -
Mori Massaki, 1983 (85 minu-
tos),  nos dias 24 e 28.

Confira a programação
completa nos sites: www.
nipocatarinense.org.br ou
www.mueseudaescola.udesc.br

DIVULGAÇÃO

Semana Cultural Japonesa traz programação diversificada

A União das Entidades
Nipo-Brasileiras de Santo
André realiza neste domingo
(22), a partir das 9 horas, no
campo Distrital da Vila Améri-
ca, em Santo André, o seu tra-
dicional Undokai. O objetivo do
evento é preservar e divulgar a
cultura japonesa através de
brincadeiras e atividades espor-
tivas. Participam deste Undo-
kai a Associação Cultural e
Esportiva Nipo-Brasileira de
Pedroso, Associação de Sumô
do Grande ABC, Associação

Okinawa do Brasil de Santo
André, Grêmio Recreativo
Nipo-Brasileiro de Utinga, Gru-
po de Escoteiros Hongwanji de
Santo André, Igreja Evangéli-
ca Holiness de Santo André,
Sociedade Cultural ABC e
União Baseball Club Asahi.

O campo Distrital da Vila
América fica na Rua Hatsuey
Motomura, s/nº - bairro
Silveira (próximo ao estádio
Bruno José Daniel), em San-
to André. Informações pelo
tel.: 11/4436-7685.

CIDADES/SANTO ANDRÉ

Undokai movimenta
comunidade neste domingo

O Templo Heiazan Ko-
myoji de Cafelândia (SP), o
primeiro construído no Bra-
sil, comemorou o Dia dos Fi-
nados. A celebração foi rea-
lizada durante todo o dia 14.
Às l0h, ocorreu uma visita ao
cemitério local; em seguida

ao monumento de Unpei Hi-
rano; às 12 h almoço; às 14h
ofício de Finados. A progra-
mação prosseguiu às 17h,
com jantar e às 19h, início do
tradicional bon odori anima-
do pelo Conjunto Musical de
Guaimbê.

CIDADES/CAFELÂNDIA

Templo Heiazan Komyoji
celebra Dia dos Finados

Nesta segunda-feira (23/8)
a cidade de São Paulo conhe-
cerá o vencedor do concurso
O melhor Pastel de Feira de
São Paulo. O júri será com-
posto por chefs de cozinha, jor-
nalistas, críticos de gastrono-
mia, entre outros profissionais.
Na grande final, apenas o pas-
tel de carne será analisado.

As dez barracas foram
classificadas para disputarem
a final são: Pastel da Maria,
Pastelaria Erenito, Pastéis
Gabi, Miyuta Pastéis, Ry Higa,
Barraca da Soninha, Pastéis
Tadashi e Nakamura.

O concurso – Na primeira
fase, a da votação popular, 50
barracas foram classificadas e
receberam a visita de juízes à
paisana. Os jurados, estudan-
tes de gastronomia de univer-
sidades paulistanas, fizeram
visitas surpresas – e anônimas
– às barracas selecionadas
pelos consumidores com o ob-
jetivo de comprovar a qualida-
de do pastel e do atendimento,

e escolherem os 10 finalistas.
Os critérios avaliados du-

rante a fase de Votação Popu-
lar, em relação ao pastel, foram
o recheio e a massa, além do
sabor. Em relação à barraca, os
quesitos foram atendimento, hi-
giene das instalações e dos
manipuladores, se usavam uni-
forme e luvas, e como manipu-
lam o dinheiro. A higiene dos
molhos recebeu atenção espe-
cial e devem vir em embala-
gens individuais.

Mais de 230 feiras partici-
param do concurso que distri-
buirá R$ 11 mil em prêmios aos
três primeiros colocados. O
primeiro lugar receberá R$ 8
mil, o segundo colocado ficará
com R$ 2 mil e o terceiro R$ 1
mil. A final acontecerá na Pra-
ça Charles Miller, em agosto.
Além da premiação em dinhei-
ro, os melhores colocados de
cada região também ganharão
placas de apresentação e cer-
tificados. E terão direito a co-
mercializar pastéis na Virada
Cultural de 2011.

SÃO PAULO

Melhor Pastel de Feira será
escolhido na segunda-feira

Divulgar a cultura japone-
sa, bem como incentivar a con-
fraternização e a união dos
associados das entidades en-
volvidas, são os principais ob-
jetivos da 2ª edição do Tomo
Matsuri – Festival da Amiza-
de, que será realizado no pró-
ximo domingo (dia 22), no
Centro Esportivo e Cultural do
Taboão (CECT), no Jardim
Jamaica, zona Sul de São Pau-
lo. Além da CECT o evento é
organizado por três outras en-
tidades da região: Centro Es-
portivo e Cultural de Itapece-
rica (CECI), Centro Esportivo
e Cultural de Pirajussara
(CECP), e Associação Cultu-
ral Nipo Brasileira de M’Boi
– ACNBM’B –, que participa
da organização pela primeira
vez.

Além da entidade do
M’Boi Mirim, outra novidade
na festa deste ano é a partici-
pação de dois grupos de esco-
teiros, do departamento de es-
cotismo do Coopercotia Atlé-
tico Clube e do Grupo Esco-
teiro Falcão Peregrino. O pre-
sidente da CECT, Carlos
Mitsutani, prevê a presença de
um público entre 1500 a 1700
pessoas procedentes da região
metropolitana de São Paulo,
Taboão da Serra, Embu e Ita-
pecerica da Serra, as quais vão
concorrer a sorteios de um
notebook, uma TV, uma bici-
cleta, e outros.

Diversas atrações culturais
estão programadas para os vi-
sitantes com apresentações
artísticas como o show do can-
tor Joe Hirata oferecido pelo
Instituto Paulo Kobayashi, de
cantores de karaokê como, bon
odori, tocadores de taikô e dan-
ça. Bem como de 50 barracas
alimentícias que vão comerci-
alizar pratos da culinária japo-
nesa como udon, yakissoba,
temaki, sushi, karê, dorayaki,
outras comidas típicas, e tam-
bém oficinas de origami, man-

SÃO PAULO

Joe Hirata é destaque na segunda edição do Tomo Matsuri

sidente da CECI é Mário
Ogaua e o presidente da Asso-
ciação Cultural Nipo Brasileira
de M’Boi (ACNBM’B), é Shi-
gueru Shimizu.

(Afonso José de Sousa)

2º TOMO MATSURI –
FESTIVAL DA AMIZADE
HORÁRIO: DAS 10H ÀS 17H
QUANDO: DIA 22 DE AGOSTO

ONDE: CECT – RUA NESTOR DOS SAN-
TOS LIMA, 18 - JARDIM JAMAICA – SP
INFORMAÇÕES: TEL. 5845-2458

gá, shuji, outras artes tradicio-
nais e bazar com produtos ja-
poneses. Os grupos de esco-
teiros vão montar barracas
para a venda de alimentos, o
do Coopercotia vai comerci-
alizar sonho e do Falcão Pere-
grino comida japonesa.

O evento também tem o
intuito de fomentar o desenvol-
vimento das entidades e atrair
novos membros. “O objetivo é
reascender a chama das asso-
ciações e grupos interessados
em se associar. Os eventos
realizados por elas são resul-
tados dos esforços para man-
ter e aumentar os membros
através de atividades. Uma
das idéias é fazer tudo em con-
junto, juntar o pessoal para se
integrar nas associações que
estão perdendo um pouco os
atrativos e assim dar continui-
dade ao processo”, alerta Car-
los Mitsutani.

Entidades – De acordo com
o dirigente as entidades man-
têm diversas atividades como
aulas de japonês, karaokê e

taikô, grupos seinen, da tercei-
ra idade, entre outros esportes
e eventos como undokai e aula
de shuji. As quatro entidades
contam atualmente com cerca
de 350 famílias associadas. “A
comunidade está um pouco dis-
persa hoje, no futuro espero que
mais entidades sejam criadas
além das dez já existentes. A
tendência é aumentar com a re-
alização de festas”, destaca.
Atualmente a CECP é presidi-
da por Satio Nakamura, o pre-

O cantor Joe Hirata se apresentará no 2º Tomo Matsuri no Centro Esportivo e Cultural do Taboão

ARQUIVO / JORNAL NIPPAK
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COMUNIDADE

Conselho de Comunidades presta
homenagem a Isidoro Yamanaka

OConscre (Conselho
estadual Parlamentar
de Comunidades de

Raízes e Culturas Estrangei-
ras) realiza na próxima terça-
feira (31), a partir das 19 ho-
ras, no auditório do Palácio 9
de Julho da Assembleia Legis-
lativa de São Paulo, sessão
especial para homenagear os
representantes de várias co-
munidades estrangeiras.

Neste ano, a personalida-
de indicada pela comunidade
nipo-brasileira para ser home-
nageada será o engenheiro
agrônomo, Isidoro Yamanaka,
que no último mês de maio, foi
condecorado pelo governo ja-
ponês com a Ordem do Tesou-
ro Sagrado – Raios de Ouro
com Laço de Fita, honraria ins-
tituída pelo Imperador Meiji,
em 1888, por mérito civil ou
militar.

Trata-se de uma das inúme-
ras manifestações oficiais de
reconhecimento do Japão e do
Brasil por sua profícua atua-
ção no intercâmbio entre os
dois países, principalmente no
setor agrícola. Para se ter uma
ideia, desde a década de 1960,
quase a totalidade dos proje-
tos firmados entre os dois go-
vernos contou com a partici-
pação de Yamanaka.

Em 1966, por exemplo, Ya-
manaka foi responsável pelas
negociações e implementação
do Centro de Desenvolvimen-
to do Vale do Ribeira a partir
do acordo firmado com o go-
verno do Japão. De 1972 a
1979 coordenou a captação de

Yamanaka com a esposa Miti, e as filhas Celina (esq) e Marina durante a homenagem aos condecora-
dos da primavera, em junho de 2010

DIVULGAÇÃO / BUNKYO

Ensinamentos – Isidoro Ya-
manaka nasceu em Bastos
(SP), em 1935. Filho de Kikuko
e Hiroshi Yamanaka, é casado
com Michi Takeda Yamanaka
e tem três filhos: Silvio, Mari-
na e Celina.

Formado na Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de
Queiroz - USP, em Piracica-
ba, em 1962, sua carreira pro-
fissional foi fortemente marca-
da pelos ensinamentos do pai,
ainda na infância, de auxiliar
as atividades dos imigrantes
japoneses.

(do site do Bunkyo)

recursos financeiros do siste-
ma cooperativo japonês para
as cooperativas nacionais.

De 1975 a 1984 atuou no
Ministério da Agricultura co-
ordenando o Programa “Gran-
de Carajás Agrícola”, depois o
Prodecer (Programa de De-
senvolvimento da Agricultura
do Cerrado) graças ao acordo
firmado com o governo japo-
nês e o Keidanren. E, em 1982,
negociou o empréstimo do Ja-
pão para o Programa de Irri-
gação do Cerrado.

Atuou ainda, na década de
1980, como assessor especial
junto ao Ministério da Fazen-

da, para a negociação da dívi-
da brasileira junto ao Japão,
bem como junto ao chamado
“Fundo Nakazone”.

Foi consultor para as nego-
ciações da ECO-92 que in-
cluiu verbas do Japão para o
saneamento do Rio Tietê e da
Baía de Guanabara. Também
tem atuado junto aos trabalha-
dores brasileiros no Japão,
focando o setor educacional.
Nos últimos anos, dedica-se à
área de agribusiness, em pro-
jetos trilaterais entre Brasil-
Japão e países em desenvolvi-
mento da América Latina,
África e sudeste asiático.

A Fundação Japão, em par-
ceria com a Publishers Asso-
ciation for Cultural Exchange
(PACE) e apoio da Aliança
Cultural Brasil Japão, está pre-
sente na 21ª Bienal Internaci-
onal do Livro de São Paulo que
acontece até o dia 22 de agos-
to (domingo), no Pavilhão de
Exposições do Anhembi, zona
norte da capital paulista. Este
ano a feira oferecerá para seus
visitantes a programação cul-
tural mais extensa, diversifica-
da e representativa de sua his-
tória. Ao longo dos seus 11 dias
de duração a feira promoverá
centenas de atividades desti-
nadas a entreter, gerar conhe-
cimento e estimular o hábito da
leitura entre crianças, jovens e
adultos.

Realizada pela Câmara
Brasileira do Livro (CBL) e
organizada pela Reed
Exhibitions Alcântara Macha-
do, a Bienal quer atrair 700 mil
visitantes na edição deste ano
– entre eles 200 mil crianças.
O evento tem como objetivo
ampliar a base de leitores e
democratizar o acesso ao livro.
Nesse sentido, foi criado um
comitê para repensar o even-
to e um conselho de
curadores. O primeiro discu-
tiu melhorias ao público e ex-
positores; o segundo se dedi-
cou à definição e montagem da
programação cultural da feira.

A Fundação Japão além da
apresentação de livros dos
mais variados gêneros, na
maior parte em língua inglesa,
promoverá uma vasta progra-
mação de atividades no estan-
de durante a realização da
Bienal. Haverá venda de livros
com a parceria da livraria
Fonomag.

Até o final do evento serão
cerca de 1.100 horas de ativi-
dades somadas dentro da pro-
gramação cultural. A Bienal
ocupará 60 mil metros quadra-
dos do pavilhão, área equiva-
lente a quase dez campos de
futebol, onde vão participar 350

CULTURA

Fundação Japão marca presença na 21ª Bienal Internacional
Encontro da Cultura e do Lazer.

A Reed brasileira, que fir-
mou parceria com a CBL para
a organização do evento deste
ano, é responsável pela promo-
ção, comercialização, organi-
zação, operacionalização e
montagem da Bienal do Livro.
Outras subsidiárias da empre-
sa também organizam as mais
importantes feiras do setor de
livros e publicações, como a
Book Expo Américas, em
Nova York, Paris Book Fair,
Tókio International Book Fair
e London Book Fair.

21ª BIENAL INTERNACIONAL
DO LIVRO
QUANDO: ATÉ O DIA 22 DE AGOSTO

HORÁRIO: ATÉ O DIA 21 DAS 10H ÀS 22H

E DIA 22 DAS 10H ÀS 20H - ENTRADA ATÉ

ÀS 18H

ONDE: PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO

ANHEMBI - AV. OLAVO FONTOURA, 1209
(SANTANA), 1209 - BAIRRO SANTANA -
SÃO PAULO

INGRESSOS: VENDAS APENAS NA BILHETE-
RIA DA BIENAL DO LIVRO DE SÃO PAU-
LO. ENTRADA INTEIRA – R$ 10,00 MEIA-
ENTRADA – R$ 5,00. ESTUDANTES DE-
VEM APRESENTAR DOCUMENTO DE IDENTI-
FICAÇÃO ESTUDANTIL COM DATA DE VALI-
DADE. CASO NO DOCUMENTO APRESENTA-
DO NÃO CONSTE DATA DE VALIDADE, DE-
VERÁ SER APRESENTADO OUTRO QUE COM-
PROVE A MATRÍCULA OU A FREQÜÊNCIA NO

ANO LETIVO EM CURSO ACOMPANHADO DE

CARTEIRA DE IDENTIDADE. OS IDOSOS,
ACIMA DE 60 ANOS, NÃO PAGAM INGRESSO

APRESENTANDO CARTEIRA DE IDENTIDADE

PARA COMPROVAÇÃO. MENORES DE 12
ANOS NÃO PAGAM.

expositores. Também vão es-
tar presentes editoras que re-
presentam 900 selos editoriais,
que devem levar cerca de 2,2
milhões de exemplares de suas
publicações para exposição e
venda ao público, de 220 mil
títulos diferentes. Também
promoverão 4.200 lançamen-
tos, alguns deles com a parti-
cipação dos autores em ses-
sões de autógrafos e bate-pa-
pos com o público.

Números – Para as ativida-
des da programação cultural
oficial da feira, a Bienal do Li-
vro convidou cerca de 200 con-
ceituadas personalidades e
profissionais do Brasil e do
exterior, entre escritores, aca-
dêmicos, artistas, representan-
tes de variados setores e, tam-
bém, do mercado editorial.
Eles participarão de debates,
apresentações e workshops,
sempre com a presença do
público. Isso sem contar as
programações paralelas e
aquelas realizadas pelos expo-
sitores da feira, como as tar-
des de autógrafos com escri-
tores, lançamentos de livros,
cursos e palestras oferecidas
aos visitantes.

Três profissionais nikkeis
vão participar das atividades da
Bienal do Livro, no Salão de
Idéias o psiquiatra, conferen-

cista e escritor Roberto Shin-
yashiki abordará no dia 21 de
agosto (sábado), às 15h, a im-
portância das idéias como for-
ma de realização do que pare-
cia impossível. No espaço Co-
zinhando com Palavras o quar-
teto formado pelos blogueiros
Marcelo Katsuki, Alessandra
Blanco, Alessander Guerra e
Ailin Aleixo, vão mostram no
dia 22 às 17h, a cara...e as re-
ceitas. No Território Livre o
assessor técnico da Imprensa
Oficial de São Paulo, Ricardo
Kobashi, falará no dia 19 às
17h, sobre o mundo grande e
pequeno: universo digital -
Mesa de debates.

Como parte da Programa-
ção das oficinas que serão mi-
nistradas pela Aliança Cultu-
ral Brasil-Japão, no dia 19 às
15h, haverá uma oficina de
Oshibana – técnicas e proces-
sos de plantas prensadas que
permitem o desenvolvimento
de composições artísticas,
como molduras e cartões, e às
16h será realizada uma ofici-
na de Oshibana. No dia 20 às
19h, duas oficinas de Mangá,
quadrinhos japoneses, a primei-
ra às 19h e a segunda às 20h.

O slogan da Bienal do Livro
deste ano, definido em concur-
so cultural aberto ao público, é:
– 21ª Bienal Internacional do
Livro de São Paulo – Ponto de

Fundação Japão apresenta os mais variados gêneros
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COLUNA DO JORGE NAGAO

67 canções de 67

JORGE NAGAO

Olá, 19 ouvintes da Mos-
ca FM. O Dossiê Musical, de
hoje, será sobre um ano mui-
to pródigo da MPB. 1967 foi
só um Tijolinho na construção
da MPB, no entanto deixou
um legado bem legal de can-
ções. DJ, pra machucar os
corações apaixonados, come-
ce pelas melosas melodias de
dor de cotovelo.

“De noite, eu rondo a ci-
dade a te procurar, sem en-
contrar. Sem dizer adeus e
fez dos olhos meus um cho-
rar sem fim. Ai que vontade
de gritar seu nome bem alto
no infinito. Como é grande o
meu amor por você. Eu não
presto mas eu te amo. Mes-
mo que você disser que não
gosta de mim, não ligo e só
respondo que eu te amo mes-
mo assim. Com açúcar, com
afeto, fiz seu doce predileto
pra você parar em casa.
Quando você foi embora, fez-
se noite em meu viver, quase
que a minha vida teve fim. Eu
queria ser o seu caderninho
pra poder ficar juntinho de
você. Você não quis, jogou ao
léu, meu coração que não é
de papel. Agora, só vou gos-
tar de quem gosta de mim”.

My God, como é triste le-
var um pé na dunga.  Para
contrabalançar e melhorar a
autoestima da moçada, DJ,
diretamente de 67, manda
aquelas que os ouvintes fize-
ram a fila andar.

“Acorda, Maria Bonita,
você não é doce de côco, mas
enjoei de você. Você, hum,
hum, eu nem vou dizer pra
não lhe envergonhar. Você
passa e eu acho graça, nesta
vida tudo passa e você tam-
bém passou. Não vem que
não tem. Vem quente que eu
estou fervendo. Eu sou o bom
entre os dez mais. Eu sou ter-
rível porque mamãe passou
açúcar ni mim”.

Boa, DJ. Como está na
moda falar do filme do festi-
val da Record, solta um com-
pacto daquela grande noite de
67:

“Meu senhor, minha se-
nhora, vou falar com preci-
são. Sou um violeiro cami-
nhando só, por uma estrada
caminhando só, caminhando
contra o vento sem lenço e
sem documento, só pra te ver
Gabriela, só pra te ver Ga-
briela. Cantador só sei can-
tar, eu canto a dor, canto a
vida e a morte, eu canto o
amor. Quem me dera agora
eu tivesse a viola pra cantar,
mas eis que chega a Roda
Viva e carrega a viola pra lá.
Não era noite, não era dia, só
madrugada, só fantasia, só
morro e samba, viva Maria!
É, é, é ou não é, Bebeto bom
de bola. Úúuúúúúú. Amanhã
não tem feira, ê José, não tem

mais construção, ê João. Eu
vou, por que não? Por que
não? Por que não?”

Maravilha, DJ. Agora,
mostre aos ouvintes como
eram os jingles de 1967:
“Novo pão, Pulmann. Mais
macio, mais gostoso. É
microtextura, é uma gostosu-
ra, o nosso pão Pulmann”. ...
“Swift, carne temperada, tão
deliciosa. Viandada Swift é o
toque de delícia em suas re-
feições. Sirva Viandada. Sir-
va bem. Sirva Swift.”

Que que é isso, DJ? Você
comia viandada? Ainda bem
que isso não é do meu tem-
po, rê rê. Quem mais fez su-
cesso, no Brasil, em 1967,
DJ?

“Poetas, seresteiros na-
morados, correi! Apareceu a
Margarida, olê, olê, olá. Pára,
Pedro, Pedro pára, era o Pe-
dro, lá no canto, beliscando a
namorada. Tanto riso, oh,
quanta alegria!,  mais de mil
palhaços no salão. O tempo
passou na janela e só Caroli-
na não viu. Na mesma pra-
ça, no mesmo banco, as mes-
mas flores no mesmo jardim.
Vem ó minha linda mascara-
da, que uma noite não é nada.
Quem é você, adivinha se
gosta de mim. Esta é uma
prova de fogo, você vai dizer
se gosta de mim. Eu e a bri-
sa, de madrugada bateram
palmas o portão, triste madru-
gada foi aquela que eu perdi
meu violão. E, assim, neste
cenário de real valor, eis o
mundo encantado que Mon-
teiro Lobato criou”.

Muito bom, DJ. Os
Beatles estavam no auge,
quais sucessos eles
emplacaram em 67?

“All you need is love,
Penny Lane, Sgt. Pepper’s,
Run for your life and Lucy
and sky with diamonds”.

Para completar os 67 su-
cessos de 67, quais foram os
grandes hits internacionais?

“67 was ‘Born free’,
c’era un ragazzo che come
me amava I Beatles I Rolling
Stones, Sunny, Something
stupid, Guantanamera, For
your love, No milk today, See
you in September, There’s
kind of rush, This is my song,
Black is black, Alfie, Ho
Capito che ti amo, A whiter
shade of pale and Winchester
Cathedral”.

Tudo isso, DJ? Fica a
questão: não se faz músicas
como antigamente ou faz-se
mas a grande mídia não as
toca? Hasta a la vista, babies.
Sigam-nos no twitter.com/
tolegao. E até a semana que
vem, que já vem, que já vem,
que já vem.

*Jorge Nagao é colunista do
site Primeiro Programa
(www.primeiroprograma.com.br).
E-mail: jlcnagao@uol.com.br
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Kibô-no-Iê comemora 40 anos
de atividades de olho no futuro

Oficializada em 1970
pelo Governo brasilei-
ro como instituição

particular, sem fins lucrativos,
destinada ao atendimento de
deficientes mentais e físicos, a
Sociedade Beneficente Casa
da Esperança – Kibô-no-Iê
comemora em 2010 seu 40º
aniversário. Para marcar a
data, a diretoria programou
uma série de atividades que
terá início nesta sexta-feira
(20), a partir das 19 horas, com
um ato solene na Câmara
Municipal de São Paulo. Du-
rante a solenidade, uma inicia-
tiva conjunta dos vereadores
Ushitaro Kamia, Jooji Hato e
Antonio Goulart, serão home-
nageados colaboradores de
vários setores pelos anos de-
dicados à entidade.

A comemoração oficial
acontece no sábado (21), em
Itaquaquecetuba (SP), com um
almoço fechado para colabo-
radores, patrocinadores, volun-
tários e funcionários. A festa
contará com apresentação de
musicoterapia dos internos e
shows com oscantores Edson
Saito e Joe Hirata, colabora-
dores de longa data da institui-
ção. Também serão homena-
geadas associações, doadores
e voluntários – 30 no total –
que ao longo desses anos, aju-
daram a construir a Kibô de
hoje.

 Tanto a cerimônia na Câ-
mara Municipal como a come-
moração oficial em Itaquaque-
cetuba devem contar com a
presença de uma comitiva da
Organização Educacional
Seirei Gakuen, formada por
seis membros e liderada pelo
professor Ruka Horiguchi.
Também são aguardados dire-

A história da Kibô-no-Iê
se confunde-se com a histó-
ria de sua fundadora, Koko
Ichikawa. Em 1958 ela par-
tiu, rumo ao Brasil, trazendo
na bagagem um diploma do
curso equivalente ao de As-
sistência Social no Brasil e
uma experiência de muitos
anos de trabalho no Fujikura
Gakuen, uma instituição edu-
cacional especializada no en-
sino de excepcionais. Passou
quatro anos cuidando de ex-
cepcionais da Kodomo-no-
Sono, até resolver iniciar seu
próprio trabalho, numa mo-
desta casa na Vila Brasilân-
dia. Em outubro de 1963, ela
recebeu seu primeiro interno.

Depois de alguns anos,
Koko Ichikawa recebeu de
Ko Kuma a doação de um
terreno em Itaquaquecetuba,
onde foi inaugurada, após
muita luta e muita solidarie-
dade, a sede atual em 23 de
setembro de 1978.

Desde a construção da
nova sede até a ampliação
das alas masculina e femini-
na, ela sempre esteve pre-
sente, lutando com muita for-
ça e coragem. Em 1970, a
entidade é oficializada pelo
Governo e torna-se: Socieda-
de Beneficente Casa da Es-
perança, uma instituição par-
ticular, sem fins lucrativos,
destinada ao atendimento de
deficientes mentais e físicos.

Em 1978, os internos são
transferidos para a nova sede

em Itaquaquecetuba: o Lar e
Oficina Abrigada. Koko Ichi-
kawa faleceu em 25 de outu-
bro de 2001, vítima de câncer.

Hoje, a Kibô-no-Iê possui 81
internos, todos com deficiência
mental e alguns com deficiên-
cia física. Eles vivem na enti-
dade, na maioria dos casos, por
toda a vida, pois a sua reinte-
gração na sociedade é pratica-
mente impossível. Inicialmente,
pelo grau de deficiência men-
tal, seguido pela situação dos
pais que, além de não ter estru-
tura para receber o interno, aca-
bam por envelhecer e falecer,
deixando-o totalmente depen-
dente da entidade.

Atualmente a entidade é
administrada por dez diretores
executivos, incluindo o diretor
presidente, mais 40 diretores.
Conta com o apoio de sete fun-
cionários no escritório de São
Paulo e 71 funcionários na
sede da entidade, incluindo

profissionais como médico,
nutricionista, terapeuta
ocupacional, psicólogo, fo-
noaudióloga, enfermeiras e
instrutores.

A entidade sobrevive de
contribuição de familiares
dos internos que podem co-
laborar; da contribuição de
associados; da revenda de
bens recebidos em doação;
dos resultados de eventos
beneficentes; e de outras con-
tribuições da sociedade.

A entidade conta com di-
versos eventos anuais fixos
como o Jantar Bingo; o Chá
Beneficente; o Kiboi-no-
Rolete o Golfe Beneficente;
a Festa do Verde e o concur-
so de karaokê Kibô-no-Iê
Shien Kayo-Sai.

Em todos os eventos con-
ta com a atuação dos volun-
tários. E eles estão presen-
tes em todas as áreas, desde
atividades médico-odontoló-
gicas até corte de cabelos,
passando pela Musicoterapia,
serviços de costura, limpeza
dos jardins, doação de janta-
res e bolos para comemorar
aniversários.

Apesar das grandes arre-
cadações, estes valores ape-
nas cobrem um vermelho que
se instalou nas contas da
Kibô-no-Iê. Para que a enti-
dade, muito além de sobrevi-
ver, possa se fortalecer e
crescer, precisa constante-
mente de ajuda.
(Fonte: site da Kibô-no-Iê)

Entidade conta hoje com 81 internos

Alckmin e Koko Ichikawa
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tores da APC (Associação Pa-
ranaense de Cultura) e o pre-
sidente da Sociedade Brasilei-
ra de Cultura Japonesa e de
Assistência Social, Kihatiro
Kita, entre outros.

Livro – Em setembro, está
previsto o lançamento de uma
revista comemorativa. A obra,
com os principais fatos que
marcaram a entidade – inclu-
indo a visita da comitiva da
Seirei Gakuen – deve ser lan-
çada durante a 32ª Festa do
Verde – um dos eventos reali-
zados ao longo do ano pela
Kibô-no-Iê com a finalidade de
arrecadar recursos para a
manutenção da entidade –, que
acontece nos dias 25 e 26 de
setembro.

Segundo presidente da
Kibô-no-Iê, Jairo Megumi
Uemura, as duas entidades
mantém uma relação estreita
iniciada por seus fundadores,
Tamotsu Hasegawa, da Seirei
Gakuen, e Koko Ichikawa, da
Kibô-no-Iê.

Isso, ainda na década de 70,
para ser mais preciso, em 1976,
quando Tamotsu Hasegawa
esteve no Brasil e conheceu o
trabalho de Koko Ichikawa (leia
box). “Sensibilizado com a cau-
sa, Hasegawa tratou de levan-
tar fundos no Japão e o enviou
a Koko Ichikawa”, lembra
Uemura. A quantia, cerca de
100 milhões de ienes, represen-
tou metade do que foi gasto na
construção da sede da Kibô.

“Até hoje mantemos um

intercâmbio com a Seirei
Gakuen, que congrega institui-
ções de formação técnica de
cuidadores de pessoas com
todo tipo de deficiência”, ex-
plica o presidente, acrescen-
tando que, por conta deste in-
tercâmbio, a Kibô-no-Iê já en-
viou três pessoas para
estagiarem no Japão.

Sustentabilidade – Para
Uemura, os 40 anos da entida-
de “aumentam o nosso desafio
no sentido da busca da susten-
tabilidade”. “Temos um proje-
to a ser seguido que visa fun-
dar uma escola de capacitação
para cuidadores de pessoas
com deficiência intelectual”. O
projeto, que recebeu o nome de
“Kirei”, visa dar um novo olhar
à entidade focado no bem es-
tar dos internos e na própria ins-
tituição.

“São várias ações coorde-
nadas por este projeto que in-
cluem desde a parte estrutural
como a segurança e o confor-
to até o desenvolvimento soci-
al”, destaca Jairo Uemura,
antecipando que, entre as pri-
oridades, está a construção de
um muro para dificultar a
invsão de estranhos, já que a
Kibô-no-Iê é “vizinha” de uma
unidade da Fundação Casa.

“A ideia é resguardar a in-
tegridade física dos internos e
da instituição”, conta Uemura,
acrescentando que outro pro-
jeto a ser colocado em prática
será a “Cozinha do Futuro”
para se readequar às normas
da Anvisa.

(Aldo Shiguti)
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Kibô-no-Iê conta com grande número de parceiros que colaboram nos eventos da entidade

Canto do

BACURI

MARI SATAKE

Dia desses, me peguei fa-
lando que prometi aos meus
botões que este ano cuidaria
dos brechós organizados pela
comissão de arrecadação de
fundos do templo. Prometi
mesmo? Não me lembro, mas
uma vez dito em voz alta, re-
solvi que então seria desta
forma, cuidaria dos brechós
ao longo do ano. Mas é bom
que fique claro: o brechó mes-
mo é constituído por duas
frentes, a das senhoras vo-
luntárias e aquela outra, bem
menor, que é a que foi cedi-
da aos praticantes do cami-
nho. É a esta parte menor que
me refiro.

Mais uma das ironias da
vida. Lembro-me de algumas
rusgas que andei tendo com
a irmã do interior. Teve uma
época que quando ia a casa
dela, sempre encontrava pe-
los cantos do quarto, um
amontoado de roupas, calça-
dos e até bolsas usadas que
não tinham jeito e nem tama-
nho para terem sido dela.
Eram as peças usadas que
ela comprava em brechós
para distribuir para esta ou
aquela pessoa mais humilde
que ela conhecia na cidade.
Toda vez, era a mesma coi-
sa, a montanha de coisas usa-
das no quarto, eu implicando
com ela e ela dizendo que
coitadinho deste ou daquele
outro tomado pelo infortúnio.

Agora estou eu, às voltas
com os descartes alheios.
Roupas ou partes do vestuá-
rio não têm sido o forte da
mesa da Sangha. Mas sem-
pre aparecem e ficam ali ex-
postas até que alguém se in-
teresse por levá-las. São os
livros, gibis e revistas que mais
saem. Ultimamente, a Sangha
tem recebido aqueles antigos
discos de vinil. Ficam ali na
mesa expostos até que caia
nas mãos de algum garimpa-
dor. Engraçado é que sempre
alguém descobre alguma coi-
sa interessante e sai dali feliz
da vida pela aquisição valiosa
a preço tão irrisório.

Desde que me entendo
por gente, o descarte das pe-
ças que não tem mais utilida-
de em minha casa, é feito nas
instituições que recebem es-
tas doações. Nunca me ocor-
reu pensar sobre os consumi-
dores destes descartes. Acha-
va que eram sempre aquelas
pessoas mais humildes e dis-
tantes do nosso convívio. Pa-
rece que não é bem assim.
Depois de um terceiro ou
quarto brechó, já se pode fa-
lar do universo dos freqüen-
tadores dos brechós, pelo
menos deste do qual falo.

Tem o elegante senhor de
óculos que parece ter saído de
algum filme de Sherlock
Holmes. Não me parece que
ele seja algum despossuído,
muito pelo contrário. Pelo seu
modo de falar e postura é al-
guém que conhece muito. Não
sei o quê, precisamente. Mas,

Quinquilharias
despossuído ele não é. Ele
sempre aparece perto da hora
do almoço. Dá uma volta pe-
las mesas, para aqui ou ali,
compra uma coisa ou outra.
Mas, nunca roupa ou calça-
do. Por fim, compra o vale do
almoço e almoça solitário.
Tem a senhora que diz morar
muito longe, sorridente com a
cabeça enterrada no seu
chapeuzinho cinza, chega
sempre carregando sua enor-
me bolsa e mais duas ou três
sacolas lotadas de coisas. Ela
chega, arruma um espaço no
fundo do salão, acomoda suas
sacolas e se põe a vasculhar
as mesas. Sempre muito inte-
ressada nas coisas todas, ela
compra. Compra utensílios
para casa, roupas que talvez
ela mesma nunca vista, qua-
dros, livros e revistas. Junta
as coisas todas que comprou,
vai para o fundo do salão e
começa a distribuir as novas
aquisições pelas sacolas que
carrega. Ela nunca almoça, diz
não ter tempo para almoçar,
no máximo come um pastel
enquanto percorre pelas mer-
cadorias expostas e que fatal-
mente comprará algumas de-
las. Tem o morador da casa
de cômodo da rua de cima.
Este vem atrás de roupas de
boa qualidade e em boas con-
dições de uso. Nem sempre
compra, mas sempre olha
muito. Tem o jovem casal
hiper modernos. Enquanto ela
garimpa as peças de vestuá-
rio e faz suas combinações
extravagantes, ali mesmo di-
ante de todos, ele a observa,
como se observasse alguma
obra de arte em fase de aca-
bamento. Pede a ela que faça
esta ou aquela alteração na
composição do vestuário. Vas-
culham as mesas de roupas
por um bom tempo, garimpan-
do suas becas. Às vezes, a
obra em acabamento é ele.
Nestas ocasiões é sempre ela
quem determina quais serão
as peças usadas para compor
o figurino. Ele se veste sob o
olhar crítico dela. Faz uma
observação ou outra, aponta
algumas possibilidades, mas é
ela quem avalia se ficará bom
ou não. No final, sempre en-
contram várias peças que fa-
rão parte de seus figurinos.
Pagam a compra e saem com
suas sacolas sorridentes e
com ares triunfantes.

Ali por perto, têm algumas
casas de cômodo, suposta-
mente seus moradores seri-
am clientes potenciais do
brechó. Não é bem assim.

Pena que o espaço está
acabando também o tempo
me cobra para me direcionar
agora para outros campos.
Mas, comecei este texto pen-
sando falar sobre o último li-
vro de autor japonês que li.
Trata-se de Quinquilharias
Nakano de Hiromi Kawa-
kami, lançado pela Estação
Liberdade. Sobre o livro fa-
larei outro dia.

marisatake@yahoo.com.br

O funcionário Luiz Carlos
Polli, que trabalha há 15 anos
na Cosan Açúcar e Álcool, con-
siderado o maior grupo sucro-
alcooleiro do mundo com sede
em São Paulo, foi preso terça-
feira (dia 17), pela Polícia Fe-
deral – PF, junto com outros
nove suspeitos de participar de
um suposto esquema de sone-
gação de ICMS, por fraudes na
compra e venda de álcool. As
prisões fazem parte da Opera-

ção Anhanguera – investigação
desencadeada pela PF e o Mi-
nistério Público de São Paulo.
De acordo com a PF, a fraude
fiscal supera R$ 200 milhões e
os fraudadores negociavam 1
milhão de litros de combustível
por mês.

Em nota, a Usina Cosan se
diz vítima das supostas frau-
des arquitetadas e informou
que vai abrir uma investigação
interna para apurar o caso. As

detenções ocorreram em seis
municípios de São Paulo –
Campinas, Piracicaba, Tietê,
Charqueada, Torrinha e Embu.
Foram cumpridos 17 manda-
dos de busca e apreensão no
Rio Grande do Sul e oito no
interior de São Paulo. A Ope-
ração Anhanguera mobilizou
cem agentes federais. Gilmar
Antonio Marcello é apontado
como líder e mentor da orga-
nização criminosa.

ECONOMIA

Funcionário da Cosan é preso por fraude na
venda de álcool e sonegação de ICMS
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TEATRO

Ator mirim Bryan Goto participa
do elenco do musical Gypsy

Com atuações marcan
tes nas peças “O Rei e
Eu” e “Ives, o poder do

Perdão” o ator mirim Bryan
Goto está atuando no elenco
do musical Gypsy, clássico da
Broadway (EUA) que está em
cartaz no Teatro Alfa, em San-
to Amaro, zona Sul de São
Paulo. Com 57 artistas em
cena e dividida em dois atos a
megaprodução de Charles
Möeller & Claudio Botelho é
baseada na biografia da
stripper burlesca Gypsy Rose
Lee (1911-1969), cujo nome
verdadeiro era Rose Louise
Hovick.

O musical conta a história
de Mama Rose (Totia Meire-
les), que sonha em transformar
suas filhas - a loira e graciosa
June – Cristina Ricci – e
Louise (Adriana Garambone),
feia e sem talento - em estre-
las do teatro de variedades.
Com três indicações ao Prê-
mio Shell o espetáculo é con-
duzido pela atuação de Totia
Meireles, indicada ao prêmio
de Melhor Atriz por seu traba-
lho na temporada de três me-
ses de sucesso absoluto no Rio
de Janeiro em 2009. Cantan-
do e destilando ironias em diá-
logos rápidos, a atriz faz às três
horas do espetáculo passarem
rapidamente.

A história do teatro ameri-
cano serve de pano de fundo
para o drama de Mama Rose,
que presencia a decadência do
teatro de variedades e a as-

montagens para os palcos e
duas adaptações para o cine-
ma, a produção tem comando
da dupla referência do teatro
musical no Brasil – Charles
Möeller e Claudio Botelho –,
que já assinou mais de vinte
montagens desde 1997.

MUSICAL GYPSY
QUANDO: ATÉ O DIA 17 DE OUTUBRO

HORÁRIO: QUINTAS-FEIRAS ÀS 21H /
SEXTAS-FEIRAS ÀS 21H30 / SÁBADOS ÀS

20H / DOMINGOS ÀS 17H. DURAÇÃO 3H

COM 15 MINUTOS DE INTERVALO

ONDE: TEATRO ALFA - RUA BENTO

BRANCO DE ANDRADE FILHO, 722 -
SANTO AMARO - SP
INFORMAÇÕES: 5693-4000 / 0300 789
3377. NÃO RECOMENDADO PARA

MENORES DE DEZ ANOS

INGRESSOS: QUINTAS E SEXTAS-FEIRAS SETOR

VIP R$ 120,00 / PLATÉIA R$ 100,00 /
BALCÃO I R$ 80,00 / BALCÃO II R$
60,00. SÁBADOS E DOMINGOS SETOR VIP

R$ 140,00 / PLATÉIA R$ 120,00 /
BALCÃO I R$ 100,00 / BALCÃO II: R$
80,00.

DIVULGAÇÃO

Bryan divide o palco do Teatro Alfa com 57 atores: megaprodução

censão do teatro burlesco na
década de 1930. Mesmo sem
aprovar a conduta das moças
que ficavam seminuas nos pal-
cos, Mama Rose convence
Louise a se tornar uma verda-
deira artista burlesca. Tímida
no início, Louise adota o

codinome de Gypsy e se trans-
forma na maior stripper de to-
dos os tempos.

Desde sua primeira apre-
sentação, em 1959, o espetá-
culo “Gypsy” é um dos maio-
res sucessos de crítica e pú-
blico na Broadway. Com seis

A aluna Valéria Harumi
Arimori, formanda em Arqui-
tetura e Urbanismo do Centro
Universitário Belas Artes de
São Paulo, recebeu menção
honrosa no 22º Opera Prima,
concurso nacional de trabalhos
finais de graduação em Arqui-
tetura e Urbanismo promovi-
do em conjunto pelo Instituto
de Arquitetos do Brasil (IAB),
revista Projeto Design e Joy
eventos, com patrocínio da
Braskem.

O trabalho de Valéria, inti-

ARTES

Nikkei recebe menção em
concurso nacional de
arquitetura e urbanismo

tulado “Museu da Percepção –
um percurso pelo mundo inte-
rior do homem”, contou com
orientação da professora Nadia
Oliveira Cahen, e foi um dos 25
classificados, entre 5 premiados
e 20 que receberam a menção
honrosa do júri, composto por
profissionais de todas as regiões
do país. Segundo o júri, o proje-
to de Valéria “transcende os
seus objetivos ao explorar as-
pectos psicológicos, aguçando
os sentidos no tratamento diver-
sificado dos espaços”.

DIVULGAÇÃO

O trabalho de Valéria Harumi, intitulado “Museu da Percepção”

SHOW

“Melodias Imortais” emociona público no Bunkyo
FOTOS: LUCI JUDICE YIZIMA

Em comemoração aos 65
anos do pós-guerra os jornais
Nikkey Shimbun e Nippak
realizaram no último dia 15, no
Grande Auditório do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social), a 10ª edição do
show “Melodias Imortais” –
Canções que tocam na alma

japonesa. O evento, que emo-
cionou a plateia, contou com a
apresentação de 55 cantores
renomados e veteranos cam-
peões em competições de Ka-
raokê, com o acompanhamen-
to da Orquestra Friends e do
trompetista Valmir Gil.
Melodias Imortais – Can-
ções que tocam na alma japo-

nesa foi uma realização do
Nikkey Shimbun/Jornal
Nippak/Comissão Organizado-
ra do 10º Melodias Imortais
Apoio: Bunkyo, Enkyo, Fede-
ração dos Clubes Nipo-Brasi-
leiros de Anciões e Associa-
ção Okinawa Kenjin do Brasil
Patrocínio: Roland, Momiji,
Band e Satsumaya

Evento contou com a participação de mais de 50
artistas

Público lotou o Grande Auditório do Bunkyo copy
copy

Takeshi Nishimura Marcelo Akamine Sandra Sasaki
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COMUNIDADE

Comissão Organizadora do 8º Okinawa Festival
quer manter padrão das edições anteriores

SÁBADO (21/08)
13H: Dança – Grupo Alegria
de Viver / Clube Escola V. Man-
chester
13H15: Rádio Taissô/Kenko
Taissô – Rádio Taissô Vila Car-
rão0
13H30: “Godo Ensô” (Músicas
Clássicas de Okinawa) – No-
mura Ryu Ongaku Kyokai do
Brasil / Nomura Ryu Koten
Ongaku Hozonkai do Brasil /
Ryukyu Sokyoku Koyokai do
Brasil / Ryukyu Sokyoku Hozon-
kai do Brasi
13H50: Bon Odori (dança fol-
clórica) – Fujinkai
14H: Ryukyu Buyou (Dança
Folclórica Okinawana) – Aca-
demia de Dança Tamagusuku
Ryu Kotaro Kai (Professora
Kogachi Yuriko)
14H05: Ryukyu Buyou (Dança
Folclórica Okinawana) – Aca-
demia de Dança Tamagusuku
Ryu Kotaro Kai (Professora
Miyagui Fumiko)
14H10: Ryukyu Buyou (Dança
Folclórica Okinawana) – Aca-
demia de Dança Tamagusuku
Ryu Gyokusen Kai (Professora
Shiroma Kazue)
14H15: Ryukyu Buyou (Dança
Folclórica Okinawana) – Aca-
demia de Dança Tamagusuku
Ryu Kotaro Kai (Professora
Omine Hatsue)
14H35: Show Musical – Satie
Akamine
14H45: Ryukyu Buyou (Dança
folclórica okinawana) – Aca-
demia de Dança Tamagusuku
Ryu Kotaro Kai (Professora
Kogachi Yuriko)
14H50: Ryukyu Buyou (Dança
folclórica okinawana) – Aca-
demia de Dança Tamagusuku
Ryu Kotaro Kai (Professora
Miyagui Fumiko)
14H55: Ryukyu Buyou (Dança
folclórica okinawana) – Aca-
demia de Dança Tamagusuku
Ryu Gyokusen Kai (Professora
Shiroma Kazue)
15H: Ryukyu Buyou Dança fol-
clórica okinawana) – Yamau-
chi Yoko Ryubu Dojo
15H05: Minyô (Músicas Fol-
clóricas de Okinawa) – Associ-
ação Ryukyu Minyou Kyokai
do Brasil
15H20: Karatê (Mestre Yasuno-
ri Yonamine -  9º Dan) – Associ-
ação Okinawa Karate-dô Goju-
ryu Bujitsukyokai
15H50: Bon Odori (Dança fol-
clórica com participação po-
pular) – Fujinkai
16H: Taikô – Ryukyu Koku Ma-
tsuri Taiko (Professor Naohide
Urasaki)
16H20: Break Dance – Grupo
Full Skill Crew / Grupo Just
16H35: Show Musical – Grupo
Rocksamiyo
16H55: Apresentação Aikidô –
Professor Vagner Seiyu Tome
(5º Dan)
17H10: Taikô – Requios
Gueinou Dokou Kai (Professor
Hatsue Omine)
17H30: Cerimônia de Abertu-
ra – Kagamiwari
17H50: Entrega Cestas Bási-
cas para Entidades Assistenci-
ais
18H: Minyô (Músicas Folcló-
ricas de Okinawa) – Tadashi
Komessu / Yasuhiro Arashiro /
Ryuji Kuniyoshi / Yukio Miya-
shiro / Mitiko Miyashiro
18H15: Ryukyu Buyou (Dança
Folclórica Okinawana) – Aca-
demia de Dança Tamagusuku
Ryu Kotaro Kai (Professora
Kogachi Yuriko)
18H20: Ryukyu Buyou (Dança
Folclórica Okinawana) – Aca-
demia de Dança Tamagusuku
Ryu Kotaro Kai (Professora
Miyagui Fumiko)
18H25: Ryukyu Buyou  (Dan-
ça Folclórica Okinawana) –
Academia de Dança Tamagusu-
ku Ryu Gyokusen Kai (Profes-
sora Shiroma Kazue)
18H30: Ryukyu Buyou (Dança
Folclórica Okinawana) – Aca-
demia de Dança Tamagusuku
Ryu Kotaro Kai (Professora
Omine Hatsue)
18H35: Bon Odori – Fujinkai
18H50: Sorteios
19H: Show Musical – Yudi
Tamashiro (Cantor e apresen-
tador do SBT)
19H30: Dança de Salão (For-
ró) – Dança de Salão da Asso-
ciação Okinawa Vila Carrão

19H35: Sorteios
19H04: Show Musical – Joe Hi-
rata
20H10: Taikô – Requios
Gueinou Dokou Kai (Professo-
ra Hatsue Omine)
20H30: Taikô – Ryukyu Koku
Matsuri Taikô (Professor
Naohide Urasaki)
21H: Encerramento – Ryukyu
Koku / Requios /Shi-shi-mai

DOMINGO (22/08)

11H15: Apresentação de Dan-
ça (Shakira /Country) – Grupo
Alegria de Viver / Clube Esco-
la V.Manchester
11H30: Dança de Salão – Dan-
ça de Salão Associação Okina-
wa Vila Carrão
11H50: Bon Odori (Shichi
Guachi Eisá) – Fujinkai
12H: Kung Fu Wushu – Equipe
Hon Kit (Seleção Brasileira
Kung Fu Wushu)
12H15: Ryukyu Buyou (Dança
Folclórica Okinawana) – Aca-
demia de Dança Tamagusuku
Ryu Kotaro Kai (Professora
Kogachi Yuriko)
12H20: Ryukyu Buyou (Dança
Folclórica Okinawana) – Aca-
demia de Dança Tamagusuku
Ryu Kotaro Kai (Professora
Miyagui Fumiko)
12H25: Ryukyu Buyou (Dança
Folclórica Okinawana) – Aca-
demia de Dança Tamagusuku
Ryu Gyokusen Kai (Professora
Shiroma Kazue)
12H30: Ryukyu Buyou  (Dan-
ça Folclórica Okinawana) –
Academia de Dança Tamagusu-
ku Ryu Kotaro Kai (Professora
Omine Hatsue)
12H40: Yotsudake (Dança fol-
clórica com o traje típico
bingata) – Associação Ryukyu
Buyou Kyoukai do Brasil
12H50: Karatê e Kobudô (Pro-
fessor Flávio Vicente de Souza
- 5º Dan) – Okinawa Shorin-
Ryu Karate-Do Kyokai do Bra-
sil / Okinawa Kobudo Jinbukai
- Filial do Brasil
13H20: Taikô – Ryukyu Koku
Matsuri Taikô (Professor
Naohide Urasaki)
13H40: Bon Odori (Tanko
Bushi) – Fujinkai
14H: Yosakoi Soran – Grupo
Heisei (infantil)
14H05: Ryukyu Buyou (Dança
Folclórica Okinawana) – Aca-
demia de Dança Tamagusuku
Ryu Kotaro Kai (Professora
Kogachi Yuriko)
14H10: Ryukyu Buyou (Dança
Folclórica Okinawana) – Aca-
demia de Dança Tamagusuku
Ryu Kotaro Kai  (Professora
Miyagui Fumiko)
14H15: Ryukyu Buyou (Dança
Folclórica Okinawana) – Aca-
demia de Dança Tamagusuku
Ryu Gyokusen Kai (Professora
Shiroma Kazue)
14H20: Ryukyu Buyou (Dança
Folclórica Okinawana) – Aca-
demia de Dança Tamagusuku
Ryu Kotaro Kai (Professora
Omine Hatsue)
14H25: Minyô (Músicas Fol-
clóricas de Okinawa) – Associ-
ação Ryukyu Minyou Hozonkai
do Brasil
14H40: Sorteios
14H45: Yosakoi Soran – Gru-
po Heisei
14H50: Bunomai (Dança Mar-
cial: Dança+Karatê) – Buno-
mai Jinbukai (Sensei Flávio
Vicente de Souza)
15H05: Street Dance – Grupo
The Face
15H20: Apresentação de Ioiô
– Associação Brasileira de IoIô
(Equipe Fênix)
15H40: Taikô – Requios
Gueinou Dokou Kai (Professo-
ra Hatsue Omine)
16H: Bon Odori – Fujinjkai
16H10: Entrega de Cestas Bá-
sicas para Entidades Assisten-
ciais
16H20: Sorteios
16H25: Show Musical – Rena-
to Chibana / Hideo Tanaka /
Mario Chibana
16H45: Ryukyu Buyou (Dança
Folclórica Okinawana) – Aca-
demia de Dança Tamagusuku
Ryu Senju Kai (Professor Saito
Satoru)
Ilusionismo – Mario Kamia
17H30: Show Musical –
Tontonmi
18H: Encerramento

Programação do 8º Okinawa Festival

*Programação sujeita a alteração

ão economizamos
esforços para que
este seja um dos

melhores eventos já realiza-
dos”. A afirmação é do presi-
dente da Associação Okinawa
de Vila Carrão, Rui Chibana,
referindo-se ao 8º Okinawa
Festival que acontece neste
fim de semana (21 e 22), no
Clube da Cidade Vila Man-
chester (próximo à sede da
entidade), em São Paulo. Re-
alizado tradicionalmente pela
AOVC em parceria com a
Subprefeitura Aricanduva/Vila
Formosa/Vila Carrão e a SP
Turismo o evento ganhou, este
ano, mais um dia para alegria
dos freqüentadores.

“Decidimos estender tam-
bém para o domingo a pedido
da SP Turis e dos próprios vi-
sitantes, já que boa parte é for-
mada por comerciantes da re-
gião”, explica o vice-presiden-
te da AOVC, Tério Uehara.
“Muitos não tinham oportuni-
dade de freqüentar o evento
porque trabalham também aos
sábados”, conta, acrescentan-
do que o Okinawa Festival
nasceu com o objetivo de inte-
grar a comunidade nipo-brasi-
leira da província de Okinawa
com os moradores da região.

E desde sua primeira edi-
ção, o evento cresceu tanto que
hoje é considerado pela própria
Prefeitura de São Paulo como
um dos maiores eventos pau-
listanos realizados na região Su-
doeste da Capital, fazendo parte
do Calendário Oficial de Even-
tos do Município.

Público – “A ideia é manter o
mesmo padrão alcançado nas
edições anteriores”, ressalta
Rui Chibana, afirmando que a
Comissão Organizadora pro-
curou ficar atenta a todos os
detalhes, desde a iluminação
de palco – que mereceu um
cuidado especial – até a pro-
gramação. “Este ano, em par-
ticular, foi mais difícil porque
justamente no ano que o evento
ganhou mais um dia estamos
trabalhando apenas com os
recursos dos nossos patrocina-

“N

dores – Banco Real – Grupo
Santander Brasil, Comércio de
Ferramentas Teruya e Cofema
Atacadista”, lamenta Tério,
lembrando que 2008 – ano das
comemorações do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil – e 2009 foram os anos
que registraram o maior fluxo
de pessoas – cerca de 20 mil.

“Este ano é uma expectati-

va até para nós, mas espera-
mos um público diferenciado”,
diz Rui Chibana, acrescentan-
do que até mesmo os artistas
convidados saíram ganhando.
“Com um dia a mais para se
trabalhar fica mais tranquilo
para todos, ou seja, para o pú-
blico, que terá mais comodida-
de, e para os artistas, que terão
mais tempo para suas apresen-
tações”, afirma Rui Chibana,
explicando que o evento tam-
bém tem caráter filantrópico.
“A entrada é gratuita, mas des-
de a primeira edição solicitamos
a doação de um quilo de alimen-
to não perecível, que é doada a
entidades assistenciais. Come-
çamos com uma tonelada e no

ano passado arrecadamos sete
toneladas”, destaca.

Atrações – Para esta edição,
pela primeira vez estarão se
apresentando no palco do
evento cantores conhecidos da
comunidade como Renato
Chibana, Hideo Tanaka e Ma-
rio Chibana. Também pela pri-
meira vez haverá apresenta-
ção de Yosakoi Soran. Estão
programadas ainda demons-
tração de Rádio Taissô, músi-
ca clássica okinawana – Gôdo
Ensô, canto e dança típica dos
grupos de Minyô e  Odori e
lutas marciais nascidas em
Okinawa das academias de
Karatê e Kobudô, além da
Dança do Leão – Shishimai.

Os destaques ficam por
conta das participações espe-
ciais do ilusionista Mário Ka-
mia, do cantor Joe Hirata, do
apresentador de TV (SBT)
Yudi e da Banda Tontonmi,
além das tão aguardadas per-
formances dos dois maiores
grupos de taikô do Brasil – o
Ryukyu Koku Matsuri Daikô
e o Requios Geinou Doukou-
kai Eisá Taikô – os famosos
tambores de Okinawa, que,
juntos, devem reunir mais de
600 percussionistas.

A gastronomia típica de
Okinawa estará presente na
praça de alimentação. As sem-
pre procuradas barracas de
“Okinawa Sobá” e o “Hijá nu
Shiru” (Sopa de Cabrito), jun-
tamente com as barracas de
espetinhos, lanches,doces e sal-
gados, darão farta variedade ao
paladar e gosto dos visitantes.

(Aldo Shiguti)

8º OKINAWA FESTIVAL
QUANDO: DIAS 21 E 22. SÁBADO, DAS

11 21H E DOMINGO, DAS 11 ÀS 19H0.
CERIMÔNIA OFICIAL DE ABERTURA:
SÁBADO, ÀS 17H30
ONDE: CLUBE ESCOLA VILA

MANCHESTER (PRAÇA HAROLDO

DALTRO, S/Nº – VILA CARRÃO)
INGRESSO: 1KG DE ALIMENTO NÃO

PERECÍVEL

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE:
WWW.OKINAWAFESTIVAL.COM.BR

DIVULGAÇÃO

Objetivo é preservar e divulgar a cultura okinawana e integrar a comunidade com os moradores

As tão aguardadas apresentações dos grupos de taikô são atrações à parte do Okinawa Festival
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19ª EXPO AFLORD/ARUJÁ

Feira em Arujá destaca o “ciclame”
e homenageia público infantil

A saída do programa seria no dia 10/10/2010.
Por não conseguirmos lugar no vôo,
antecipamos o embarque para 09/10/2010.

A rota será invertida sendo primeiro Grécia
e depois Turquia.

As pessoas interessadas devem ligar e sinalizar
com EUR 400,00. Restam poucos lugares.

GRUPO SEIKO

Programa Ilhas Gregas c/ Turquia

SEIKSEIKSEIKSEIKSEIKO O O O O TURISMO – TURISMO – TURISMO – TURISMO – TURISMO – � (11) 3341-2275

Programa p/ INDOCHINA

(Vietnã, Laos, Camboja)

via Dubai / Tailândia.

Saída 12/01/2011.

2011

AAflord (Associação
dos Floricultores da
região da Via Dutra)

realiza nos finais de semana
dos dias 21, 22, 28 e 29 de
agosto e 4, 5,6 e 7 de setem-
bro a 19° Expo Aflord – Feira
de flores, que acontece na
sede da associação, em Arujá
(SP).

Realizada sempre na vés-
pera da Primavera, a feira, or-
ganizada ela Aflord, caracte-
riza-se por antecipar e lançar
as novas tendências da esta-
ção. Serão apresentadas mais
de 2000 variedades de flores
e plantas para o publico apre-
ciar a beleza das flores.

Este ano o tema escolhido
pela organização para apre-
sentar as flores e plantas é
“Parque de Diversão”. Com o
público formado principalmen-
te por famílias, o objetivo é
homenagear as crianças e con-
seguir fazer com que os adul-
tos também revivam os bons
momentos dessa fase da vida.

Os produtos estarão expos-
tos em meio a decorações
montadas em réplicas dos brin-
quedos mais concorridos em
parques, como montanha rus-
sa, carrossel, roda gigante e a
xícara.

O destaque deste ano será
a flor Ciclame (em latim,
Cyclamen). Com origem nas
ilhas gregas e na região do
mar mediterrâneo, ela se dife-
re das outras por apresentar as
pétalas torcidas (ver foto) e
poderá ser encontrada em qua-

tro cores: rosa, branca, lilás e
vermelha.

Além da Ciclame, o even-
to contará com mais de 2000
variedades de flores, 60 ape-
nas de Orquídeas. As plantas
ornamentais, famosas por se-
rem utilizadas na arquitetura de
interiores, também terão des-
taque na exposição: serão 40
tipos de plantas expostas.

O número de visitantes des-
te ano deve aumentar 15% em
relação a 2009, em que 34 mil
pessoas prestigiaram o even-
to. “Para 2010, 40 mil visitan-
tes são esperados”, diz Luis
Kei Takanashi, responsável

pelo marketing da Aflord.
Cerca de 77 produtores das

cidades São José dos Campos,
Taubaté, Jacareí, Guararema,
Santa Isabel, Mogi das Cruzes,
Arujá, Itaquaquecetuba e Gua-
rulhos irão expor seus produ-
tos na feira.

Atrações – Comidas típicas
japonesas, música, jardins de-
corados, shows de mágica,
entre outras atrações, são op-
ções para a família poder cur-
tir na feira. Para comer, os vi-
sitantes poderão saborear o
melhor da culinária japonesa,
como tempurá, udon,

missoshiro, sashimi, sushi, den-
tre outros.

19ª EXPO AFLORD
QUANDO: DIAS 21, 22, 28 E 29 DE

AGOSTO E 4, 5, 6 E 7 DE SETEMBRO

ONDE: SEDE DA AFLORD (AV. PL DO

BRASIL, KM 4,5, FAZENDA VELHA -
ARUJÁ (SP).
INGRESSOS: R$ 15,00 (BILHETERIA) E

R$ 12,00 (ANTECIPADO). EXCURSÕES COM

MAIS DE 20 PESSOAS: R$ 12,00 (CADA).
CRIANÇA ATÉ 8 ANOS ENTRADA GRATUITA.
IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS E ESTUDANTES,
MEIA ENTRADA.
SITE: WWW.EXPOAFLORD.COM.BR OU

WWW.AFLORD.COM.BR

MAIS INFORMAÇÕES:
(11) 4655-4227 OU 4655-1928

DIVULGAÇÃO

Em 2009, Expo Aflord recebeu um público estimado em cerca de 34 mil visitantes

3ª FESTA NIPO-BRASILEIRA/SALTO

Evento “capricha” nas atrações
para fomentar o turismo

A Anibras (Associação
Nipo-Brasileira de Salto) e a
Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Salto, por intermédio da
Secretaria da Cultura e Turis-
mo, realizam neste fim de se-
mana (21 e 22), das 10 às 22
horas, na Praça XV de No-
vembro, a 3ª Festa Nipo-Bra-
sileira. A abertura oficial acon-
tece por volta das 19h30 de
sábado e deve contar com a
presença do cônsul geral do
Japão em São Paulo, Kazuaki
Obe, e da consulesa, Eiko. “A
presença destas autoridades
deve abrilhantar ainda mais
nosso evento, até porque que-
remos contar com o apoio do
Consulado para a realização
de exposições”, destaca o pre-
sidente da Anibras, Cláudio
Terasaka, afirmando que a
única preocupação refere-se
às condições climáticas.

“No ano passado, infeliz-
mente, choveu. E este ano, não
esperávamos tanto frio nesta
época”, conta Terasaka, acres-
centando que a cada ano pro-
cura dar uma atenção especi-
al às atrações. “Quanto às bar-
racas de produtos e de alimen-
tação não temos muitas op-
ções pois, o espaço é bem li-
mitado e comporta apenas 15
barracas. Mas a cada estamos
tentando melhorar a qualidade
das atrações, trazendo nova-
mente as que tiveram mais
aceitação e acrescentando
outras”, explica, lembrando
que a programação inclui apre-
sentações de grupos da região
como Atibaia, Bragança Pau-
lista, Jundiaí, Sorocaba e Indai-
atuba, além de atrações da
capital paulista.

“Nosso objetivo é divulgar
o potencial turístico de Salto –
a Festa Nipo-Brasileira faz
parte do Calendário de Even-
tos do Município de Salto – e
propagar nossas atividades
para comunidades nikkeis de
outras regiões para que pos-
samos fomentar ainda mais
este intercâmbio”, diz Terasa-
ka, explicando que a Anibras
foi fundada “oficiosamente”
em 2009, mas somente este
mês saiu toda a documentação.

Atrações – “A regularização
foi importante porque muitas
empresas esperavam o CNPJ
da associação para poder pa-
trocinar a festa”, frisa Terasa-
ka, acrescentando que a comu-

nidade nikkei em Salto é pe-
quena – conta com somente
cerca de 70 famílias – mas a
cultura nipônica tem muitos
simpatizantes no município.

Segundo ele, no sábado o
ponto alto da festa será a pre-
sença da cantora Karen Ito e,
no domingo, o cantor Joe Hi-
rata. Os visitantes terão à sua
disposição danças, grupos de
tambores (taikos), artes mar-
ciais, yosakoi soran, exposi-
ções e workshops, artesanato,
mangás, animes, cosplay, ofi-
cinas para crianças e venda de
produtos típicos.

Informações pelo telefone:
11/4028-2394.

(Aldo Shiguti)

Confira a programação:

SÁBADO (21/8)
•10h –  Abertura
•10h30 – Exibição de artes marci-
ais – Sumô, Judô e Karatê
•11h – Músicas Japonesas
•11h30 – Dança Folclórica
•12h – Rádio Banzai
•14h – Coral Italiano
•15h30 – Músicas Japonesas
•16h30 – Orquestra da Koto – SP
•17h30 – Dança Japonesa
•18h – Taiko – Grupo de tambores
da Associação Nipobrasileira de
Atibaia (Acembra)
•19h30 – Cerimônia de comemo-
ração – Kagami Wari
•20h30 – Dança Folclórica da pro-
víncia de Tokushima – Grupo
Awaodori Represa
•21h30 – Karen Ito – show com a
cantora e o grupo Awaodori

DOMINGO (22/8)
•10h – Coral – Música Italo-Bra-
sileira
•11h – Taiko - Grupo da União
Cultural Esportiva Nipobrasileira
de Sorocaba (Ucens)
•11h30 – Dança Folclórica –
Ucens
•12h – Rádio Banzai
•15h – Taiko
•16h – Dança Folclórica
•17h – Músicas Japonesas
•17h – Dança folclórica Yosakoi
Sooran - Grupo da Associação
Central Nipobrasileira da Região
Bragantina
•18h – Taiko – Grupo de Tambo-
res da Associação Cultural Espor-
tiva Nipo-brasileira de Indaiatu-
ba (Acenbi)
•19h – Dança Folclórica – Acenbi
•20h – Show com o cantor Joe
Hirata
*Programação sujeita a alteração

DIVULGAÇÃO

Danças típicas fazem parte da programação do Festival em Salto

Visitando o Brasil pela pri-
meira vez, a jornalista nipo-
americana Lori Matsukawa
ministra palestras gratuitas em
São Paulo, Tomé Açu, Belém
e Brasília, nos dias 20, 23, 24 e
26 de agosto, respectivamen-
te. Matsukawa vem ao país por
iniciativa do escritório da Fun-
dação Japão de NY.

Sob o tema “O papel da
mídia no convívio multicultu-
ral”, a jornalista, que é âncora
e repórter da KING 5TV, em
Seattle, nos Estados Unidos,
fala sobre o racismo, direitos
civis e a questão da identidade
da comunidade asiática na
América do Norte.

A palestra de São Paulo
terá apresentação de Sedi Hi-
rano e participação de profes-
sores e jornalistas, como: De-
nise Sobrinho, chefe de reda-
ção dos telejornais locais de
São Paulo da Globo; Eugênio
Bucci, ECA, IEA-USP e co-
lunista do jornal “O Estado de
S. Paulo”; Jorge J. Okubaro

editorialista do jornal “O Esta-
do de S. Paulo”; Adriana
Capuano de Oliveira docente
da Universidade Federal do
ABC.

Lori Matsukawa trabalha
como jornalista há 32 anos.
Detentora de inúmeros prêmi-
os, como ARBY (2000-1996-
1992-1989-1987) dado pela
Academia de Radiodifusão
Religiosa e prêmio da Socie-
dade de Jornalistas Profissio-

MÍDIA

Jornalista Lori Matsukawa realiza palestras no Brasil
DIVULGAÇÃO

A jornalista Lori Matsukawa

nais por uma reportagem eco-
nômica, em 1989. Tem expe-
riência profissional realizando
relatórios, produção e ancorou
programas como o The
Honolulu Advertiser, KRCR
TV em Redding, Califórnia.,
KPTV em Portland, OR, e TV
KOMO em Seattle, WA.

De 1984 a 1990, ela tam-
bém foi co-anfitriã do
“Celebrate the Differences”,
um programa semanal da
KING 5 sobre as minorias.
Cobriu ao vivo, para as filiais
da emissora NBC, o evento
comemorativo do 50º aniver-
sário do ataque a Pearl Harbor,
no Havaí, sua terra natal.

Graduou-se pela Universi-
dade de Stanford com Bacha-
rel em comunicação/ jornalis-
mo em 1978, e obteve mestra-
do em comunicação na Uni-
versidade de Washington em
1996.

Preside o Conselho do Cen-
tro Comunitário de Washing-
ton e membro da Society of

Professional Jornalists of Asia
e da Associação Americana de
Jornalistas (AAJA). Ela é uma
das fundadoras da AAJA
Seattle Chapter e recebeu o
prêmio nacional Lifetime
Achievemet Award. Também
passou a fazer parte do Bacha-
relado conhecido também
como Alumni Hall of Fame da
Universidade de Comunicação
de Washington.

PALESTRA “O PAPEL DA MÍDIA NO

CONVÍVIO MULTICULTURAL”
JORNALISTA LORI MATSUKAWA

QUANDO: DIA 20 DE AGOSTO, DAS 12H

ÀS 14H

ONDE: CASA DA CULTURA JAPONESA

(FFLCH-USP) - AV. PROF. LINEU

PRESTES, 159 - CIDADE UNIVERSITÁRIA

- SÃO PAULO - SP
INFORMAÇÕES PELO TEL: (11) 3141-
0110
ENTRADA GRATUITA

É NECESSÁRIO FAZER INSCRIÇÃO PRÉVIA

COM ENVIO DE NOME E TELEFONE DE CON-
TATO PARA O E-MAIL INFO@FJSP.ORG.BR

OU PELO TELEFONE 3141-0110.
LOTAÇÃO MÁXIMA: 120 PESSOAS
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BEISEBOL INFANTIL

Ibiúna fatura o título da 10ª
edição do Torneio Internacional

A categoria infantil de Ibi-
úna conquistou o título do 10º
Torneio Internacional de Bei-
sebol “Taça Luis Simisi”, com-
petição realizada nos dias 13,
14 e 15 na Academia de Bei-
sebol da Yakult/CBBS, em Ibi-
úna (SP). A competição con-
tou com a participação de 16
equipes, incluindo as peruanas
Kiuyo e Taiyo, que levaram o
Trofeu de Participação.

Na Chave Ouro, a segun-
da colocação ficou com
Naviraí, com Nippon Blue Jays
na terceira colocação. Marin-
gá sagrou-se campeã da Cha-
ve Prata. Victor Hiroshi Doi de
Moura, de Ibiúna, foi eleito o
Melhor Jogador do Campeo-
nato e Gabriel Henrique
Maciel, de Londrina, o Joga-
dor Mais Esforçado.

Softbol – Neste fim de sema-
na (21 e 22), no campo do
Gecebs, em Arujá (SP), acon-
tece o 30º Campeonato Brasi-
leiro de Softbol Feminino In-
terclubes Adulto. A competi-
ção reunirá nove equipes: Ma-
rília; Nikkei Curitiba; Central
Gloria; Coopercotia; Nippon
Blue Jays; Guarulhos; Gigan-
te/Geceb; Atibaia e São Pau-
lo.

PREMIAÇÃO
POR EQUIPE

Troféu Campeão: Ibiúna

Melhor Empurrador de
Carreiras: Victor Hiroshi Doi
de Moura (Ibiúna)
Rei do Home-run: Victor
Hiroshi Doi de Moura (Ibiúna)
Melhor Média Potência
Batting: Erick Atsuo Kimura
(Ibiúna)
Melhor Roubador de Ba-
ses: Anderson Shoiti Tutida
(Naviraí)
Melhor Conquistador de
Carreiras: Anderson Shoiti
Tutida (Naviraí)
Melhor Arremessador:
Erick Atsuo Kimura (Ibiúna)
Arremessador Destaque:
Alexandre Yoshimitsu Taguti
(Naviraí)
Melhor Receptor: Edgar
Miyawaki Galdino Vieira (Ibi-
úna)
Melhor Defensor Interno:
Fernando Satoshi Takafuji (Ibi-
úna)
Melhor Defensor Externo:
Gabriel Peres de Andrade
(Nippon Blue Jays).
Jogador Mais Esforçado:
Gabriel Henrique Maciel (Lon-
drina)
Melhor Jogador do Cam-
peonato: Victor Hiroshi Doi de
Moura (Ibiúna)
Técnico Campeão: Ossamu
Kimura (Ibiúna)
Destaque Chave Prata:
Jhonatan Henrique Aparecida
Rosa (Maringá)

Equipe de Ibiúna sagrou-se campeã da Taça Luis Simisi

Equipe peruana do Taiyo ganhou Trofeu de Participação

DIVULGAÇÃO

Vice-campeão: Naviraí
3º lugar: Nippon Blue Jays
4º lugar: Londrina
Troféu Campeão Prata: Ma-
ringá
Troféu Participação: Taiyo
(Peru)
Troféu Participação: Kiuyo
(Peru)

PREMIAÇÃO
INDIVIDUAL

Melhor Rebatedor: Victor
Hiroshi Doi de Moura (Ibiúna)
2º Melhor Rebatedor: An-
derson Shoiti Tutida (Naviraí)
3º Melhor Rebatedor: Vitor
Satoru Yamauchi (Nippon Blue
Jays)

A Confederação Brasileira
de Beisebol e Softbol e a Co-
missão de Beisebol e Softbol
Universitário dão o pontapé
para a segunda edição do Cam-
peonato Brasileiro de Beisebol
e Softbol Universitário. A com-
petição, uma espécie de
reedição dos torneios organiza-
dos pela Fupe (Federação Uni-
versitária Paulista de Esportes),
terá três rodadas classificatóri-
as na Academia de Beisebol e
Softbol da Yakult/CBBS, em
Ibiúna (SP): nos dias 21 e 22
de agosto, 18 e 19 de setembro
e 16 e 17 de outubro. As finais
acontecerão no dia 7 de novem-
bro, no Estádio Municipal de
Beisebol Mie Nishi.

Segundo o presidente da
CBBS, a competição deve reu-
nir 23 equipes de beisebol e 11
de softbol, incluindo Universi-
dades de Maringá (PR), Lins
e Botucatu, totalizando cerca
de 1000 pessoas, entre joga-
dores/jogadoras e membros da
Comissão Técnica. Na fase
classificatória haverá jogos si-
multâneos nos três campos de
softbol e nos dois de beisebol
do CT.

Na primeira edição, a equi-
pe de beisebol do curso de
Engenharia do Mackenzie e o
time de softbol da USP-Medi-

tes equipes na modalidade
softbol: Grupo A: Unicamp,
UFSCAR, FEA USP e Medi-
cina USP; Grupo B: Poli USP,
Unifesp, Unesp Botucatu e
IME USP; Grupo C: Farmá-
cia, UEM e Medicina USP.

As equipes de beisebol:
Grupo A: Farmácia USP, FEI,
Medicina Paulista e PUC-SP;
Grupo B: USP São Carlos,
Fecap, Medicina Santa Casa
e Engenharia Mackenzie; Gru-
po C: Poli USP, Medicina
USP, PUC Campinas e IME;
Grupo D: Unicamp Limeira,
UEM, Medicina Santo Amaro
e Uni Santana; Grupo E: Lins,
Medicina Jundiaí e Engenha-
ria Unicamp

(Aldo Shiguti)

FASE CLASSIFICATÓRIA: DIAS: 21 E 22/
08 (1ª RODADA); 18 E 19/09 (2ª
RODADA); 16 E 17/10 (3ª RODADA). A
PARTIR DAS 9H

ONDE: CENTRO DE TREINAMENTO DA

YAKULT/CBBS: RODOVIA BUNJIRO

NAKAO, 58,5 KM – IBIÚNA/SP
FASE FINAL: DIA: 7 DE NOVEMBRO, A

PARTIR DAS 9 HORAS

ONDE: ESTÁDIO MUNICIPAL DE BEISEBOL

“MIE NISHI”: AV. PRESIDENTE CASTELO

BRANCO, 5446 (MARGINAL TIETÊ, PISTA

LOCAL), BOM RETIRO

INFORMAÇÕES PELO TELEFONES:
11/ 5034-9904 / 5034-2512

BEISEBOL E SOFTBOL UNIVERSITÁRIO

CBBS e Comissão Universitária realizam 2º Campeonato
Brasileiro; primeira rodada acontece neste fim de semana

cina sagraram-se campeões.
Otsuka explica que a CBBS

decidiu encampar a organiza-
ção do evento atendendo pedi-
dos dos atletas. “Não sei o que
aconteceu com a Fupe porque
não cabe a mim entrar no mé-
rito da questão, mas os atletas
ficaram sem rumo e estavam
com dificuldades para conciliar
datas e locais para os jogos”,
explica o dirigente, acrescen-
tando que a entidade socorreu
cedendo alojamento, anotado-
res e árbitros.

Em contrapartida, Otsuka
conta que a idéia é fazer com
que a competição ganhe força
e representatividade em todo
o Brasil. O objetivo é formar

uma seleção que possa repre-
sentar o País no Campeonato
Mundial Universitário, que
acontece a cada quatro anos
e que este ano foi realizado no
Japão. Caso isso ocorra será
uma participação inédita já que
o Brasil nunca participou.

“Independente da modali-
dade, toda competição univer-
sitária merece uma atenção
especial. Todos nós, que tra-
balhamos no meio esportivo,
sabemos da importância do
esporte para a formação dos
jovens”, disse Otsuka.

Equipes – O 2º Campeonato
Brasileiro Universitário Beise-
bol e Softbol reunirá as seguin-

DIVULGAÇÃO

Em 2009, a equipe do Mackenzie faturou o título no beisebol

A ginasta Harumi de
Freitas se classificou para a
final do individual geral da Gi-
nástica Artística Feminina dos
Jogos Olímpicos da Juventude.
A competição será realizada
até o dia 26 deste mês, em Cin-
gapura. A atleta de 14 anos fi-
cou na 11ª colocação no quali-
ficatório ao somar 53.500 na
disputa dos quatro aparelhos
(salto, paralelas, trave e solo).

O melhor resultado alcan-
çado por Harumi no qualifica-
tório foi na trave, ao ficar com
a nota 13.750. Nos demais

aparelhos, a ginasta teve um
resultado equilibrado: no salto,
ficou com 13.550, nas parale-
las obteve 12.700, e no solo
terminou com 13.100.

A disputa pela medalha do
individual geral será na madru-
gada desta quinta-feira (19), às
4h (de Brasília). Nessa etapa
da competição, a ginasta bra-
sileira também buscará um lu-
gar na decisão por aparelhos,
que acontece no sábado (21)
e no domingo (22).

Nos Jogos da Juventude, a
ginástica brasileira ainda foi

representada por
Arthur Mariano
Nory, que ficou
em 21° na Ginás-
tica Artística Mas-
culina, e também
terá a participa-
ção de Daienne
Lima, no trampo-
lim. A atleta fará
a sua estreia nas
Olimpíadas nesta
sexta-feira (20) no
qualificatório, a
partir da 1h30 (de
Brasília).

GINÁSTICA

Harumi de Freitas se classifica e briga
por medalhas no Jogos da Juventude

DIVULGAÇÃO

A ginasta brasileira Harumi de Freitas

A Seleção Brasileira de
Softbol Sub 18 ficou em quar-
to lugar no 3º Campeonato
Pan-Americano da categoria.
A competição, que contou com
a participação de 13 países, foi
realizada de 7 a 14, no Estádio
Unidad Depotiva El Salitre, em
Bogotá, na Colômbia. Com o
resultado, o Brasil carimbou o
passaporte para o Campeona-
to Mundial Sub 18 que será
disputado na África do Sul, em
2011. É a primeira vez que
uma equipe de softbol conquis-
ta, em campo, o direito de par-
ticipar do Mundial.

As americanas, que na fi-
nal derrotaram as canadenses
por 3 a 1, ficaram em primei-
ro, Porto Rico ficou com o
bronze. A Argentina ficou com
a quinta e última vaga para o
Mundial.

A campanha brasileira
rumo à vaga:

Fase classificatória
(grupo A)

Dia 7 de agosto: BRASIL 03
x 01 Canadá; Dia 9: BRASIL
10 x 03 Argentina; Dia 10:
BRASIL 11 x 00 Peru; Dia 11:

BRASIL 12 x 01 Colômbia;
Dia 12: BRASIL 11 x 00 Mé-
xico e Estados Unidos 07 x 00
BRASIL.
A Seleção Brasileira ficou em
2º lugar do grupo A na fase
classificatória.
Semifinais: Dia 13: Porto Rico
04 x 00 BRASIL; BRASIL 03
x 01 Argentina.
Final: Dia 14: Argentina 10 x
07 República Dominicana;
Canadá 05 x 03 BRASIL; Es-
tados Unidos 08 x 01 Porto
Rico; Canadá 02 x 01 Porto
Rico; Estados Unidos 03 x 01
Canadá.(final).

CLASSIFICAÇÃO
FINAL

Campeã: Estados Unidos.
Vice-campeã: Canadá
3º lugar: Porto Rico
4º lugar: BRASIL
5º lugar: Argentina
6º lugar: Rep. Dominicana
7º lugar: Venezuela
8º lugar: Antilhas Holandesas
9º lugar: México
10ª lugar: Equador
11º lugar: Colômbia
12º lugar: Peru
13º lugar: Guatemala

SOFTBOL SUB 18

Seleção Brasileira carimba
passaporte para o Mundial-11

Meninas da Seleção Brasileira conquistaram vaga histórica

DIVULGAÇÃO

TÊNIS DE MESA

A tecnologia no esporte ajuda
ou atrapalha ?

Após toda a polêmica cria-
da em torno da “Jabulani”, a
bola da Copa do Mundo de
Futebol, vieram as perguntas:

As juntas, em vez das cos-
turas projetadas para diminuir
a resistência do ar foram efi-
cientes? Vale a pena colocar
um chip de computador na
bola para saber se ela atraves-
sou a linha do gol?

No tênis de mesa também
não é diferente, pois, em sua his-
tória o avanço tecnológico em
busca de bolas mais velozes,
prejudicou muito a plástica do
esporte, diminuindo os “rallies”
(sequência longa de golpes) e
desfavorecendo a técnica e a
habilidade, dando espaço para
os materiais; tanto que no ano
de 2000 a Federação Internaci-
onal resolveu aumentar o diâme-
tro da bola de 38mm para 40mm,
objetivando a redução da velo-
cidade da mesma que estava
chegando a 200 km/h.

Os atletas sempre vão em
busca dos fabricantes que de-
senvolvem raquetes mais rá-
pidas, ou seja, o conjunto da
madeira, borracha, esponja e
cola de úlltima geração para
vencer uma partida.

Inicialmente as raquetes
eram de madeiras, com diferen-
tes formatos, simulando a sua
origem do mini-tênis, evoluindo
para as raquetes recobertas
com borrachas, esponjas, etc.

Veja um pouco da evolução
tecnológica:

Em 1952 - Introdução da
esponja na raquete, inventada
pelos japoneses fez com que o
efeito e velocidade na bola
aumentassem sensivelmente.

Em 1967 - Invenção da
borracha da 1ª geração -
Butterfly Sriver a mais vendi-
da no mundo.

Em 1975 - Utilização das
fibras de carbono - Tamca
5000 para deixar as raquetes
mais leves e rápidas.

Em 1979 - Invenção da
cola rápida, aceita em todo o
mundo que acresceu 20% na

velocidade e efeito através de
inúmeras recolagens da borra-
cha na raquete.

Em 1986 - Obrigatorieda-
de das cores das borrachas
serem vermelhas e pretas, de-
vido aos artifícios de alguns
atletas jogarem com o materi-
al e não com a técnica.

Em 1988 - Neste ano, to-
das as borrachas passam a ser
testadas e aprovadas pela fe-
deração internacional, para
não haver truques e injustiças.

Em 1994 - Proibição das
colas com solventes tóxicos

Em 1997 - Invenção da
borracha de 2ª geração -
Bryce a mais usada por atle-
tas de alto nível no mundo.

Em 2000 - Aumento do di-
âmetro da bola.

Em 2003 - Invenção dos óle-
os para esponja, mantendo as-
sim a tensão por semanas, con-
sequentemente mais rápidas.

Em 2008 - Proibição total
das colas, adoção das colas a
base de água.

Em 2009 - Invenção de
borrachas de 3ª geração
Tenergy, com tecnologia espe-
cial para aumento de velocida-
de e 48% dos atletas no último
mundial em Moscou 2010 a
utilizaram.

Atualmente 97 fabricantes
mundiais disputam um merca-
do de 20 milhões de atletas
filiados em suas federações,
praticando tênis de mesa em
todo o mundo.

*Marcos Yamada é engenheiro e
especialista em tênis de mesa

DIVULGAÇÃO

Raquete acompanhou evolução
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Coral Feminino do Bunkyo é
destaque da “Tarde Musical”

OCoral Feminino Bun
kyo, formado por 13
sopranos, 9 mezzo so-

pranos e 11 contraltos, intensi-
fica suas sessões de ensaios
preparando-se para o Concerto
“Tarde Musical”, programado
para este domingo (22), a par-
tir das 16h, no Pequeno Audi-
tório da entidade

Sob regência de Teruo Yo-
shida e acompanhamento da
pianista Lissa Kawashima, o
coral apresenta quatro can-
ções dedicadas ao Coro Femi-
nino de Akira Yuyama (Ven-
tos do Milênio; No Meio do
Vento com o Perfume das Flo-
res; Amor, Esse Amor e Can-
ção do Lindo Entardecer).

Também estarão interpre-
tando seis canções do próprio
repertório: “Tivesse um Mar-
telo” de Peter Seeger; “Vamos
Dançar a Poleczke” (uma can-
ção folclórica polonesa); “Tudo
eu Farei” e “Marcha de
Oliver”, músicas do teatro mu-
sical “Oliver” de Lionel Bart;
“À Luz do Luar” de Claude

Debussy e “Baile dos Masca-
rados”, da opereta “O Morce-
go”, de Johann Strauss.

O concerto termina com
três canções de Okinawa, ar-
ranjo musical de Hideo Koba-
yashi: “Flor” de Shookichi

Kina, “Tecido de Bashoo-fu”,
de Tsuneo Fukuhara e “Flor de
Teinsagu”, do folclore local.

TARDE MUSICAL DO BUNKYO
QUANDO: DIA 22 (DOMINGO), ÀS 16
HORAS

Coral terá regência do maestro Teruo Yoshida e acompanhamento da pianista Lissa Kawashima

DIVULGAÇÃO

ONDE: PEQUENO AUDITÓRIO DO BUNKYO

(RUA SÃO JOAQUIM, 381, LIBERDADE)
ENTRADA FRANCA. OS ORGANIZADORES

SOLICITAM A DOAÇÃO DE UM QUILO DE

ALIMENTO NÃO PERECÍVEL QUE SERÁ

DOADO À ASSOCIAÇÃO PRÓ-EXCEPCIONAIS

KODOMO-NO-SONO.
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3208-1755

DIVULGAÇÃO

8º DANCE COMIGO – Re-
alizado de 5 a 8 de agosto, no
Hotel Blue Tree Thermas de
Lins (SP), pela promoter Beth
Yajima em parceria com a
Rosa & Tocha Viagens, a 8ª
edição do Dance Comigo con-
tou com participantes da capi-
tal paulista – que fretaram
nove ônibus, além de outras 35
que se dirigiram de carro par-
ticular – e do interior, que
lotaram outros dois ônibus, to-
talizando cerca de 550 pesso-
as. Entre as atividades, no sá-
bado foi organizado o baile
“Noite de Preto e Branco”.

Um grande
show com a Or-
questra Golden
Stars vai comemo-
rar no dia 12 de se-
tembro na Socieda-
de Brasileira de
Cultura Japonesa e
de Assistência So-
cial (Bunkyo), os 60
anos de atividades
artísticas do maes-
tro Massaichi Shi-
mada, conhecido
p o p u l a r m e n t e
como Shoiti Shima-
da. O acontecimen-
to que contará com
participações espe-
ciais de Tange Se-
tsuko, Hanayagui
Ryutita e Tashiro
Hisako, terá duas
apresentações, às 12h e às 16h.

Natural do Japão o também
professor é o maior ícone da
música japonesa no Brasil e
em seu país de origem é noto-
riamente reconhecido. Com-
pôs a canção São Paulo
Burusu, uma de suas músicas
mais famosas e que homena-
geia a cidade que o acolheu tão
fraternalmente e à qual dedi-
ca especial amor e atenção.
Shoiti Shimada é um dos gran-

des incentivadores da Associ-
ação Brasileira de Canção
(Abrac), e em Dezembro/2010
completará 58 anos de imigra-
ção no Brasil.

SHOW 60 ANOS DE ATIVIDADES

ARTÍSTICAS DE  SHOITI SHIMADA

QUANDO: DIA 12 DE SETEMBRO

HORÁRIO: ÀS 12H E ÀS 16H

ONDE: BUNKYO – RUA SÃO JOAQUIM,
381 – LIBERDADE – SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: 3208-1755

MÚSICA 2

Shoiti Shimada festeja 60
anos de atividades artísticas

O maestro e professor Shoiti Shimada

DIVULGAÇÃO


