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Com investimento recorde, 11º Festival
do Japão anuncia novidades

DIVULGAÇÃO

O Centro de Exposições Imi-
grantes recebe neste fim de
semana (19 e 20), pelo quar-
to ano consecutivo, o Festi-
val do Japão. Considerado um
dos maiores eventos da co-
munidade, o Festival chega a
sua 11ª edição com expecta-
tiva de receber mais de 200
mil visitantes nos três dias de
programação – o evento foi
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aberto sexta (18). Segundo o
presidente do Kenren, Akeo
Yogui, tudo foi planejado para
tornar este Festival o maior já
realizado pela entidade. Além
da experiência adquirida nas
edições anteriores, os orga-
nizadores contam também
com um leque de atrações que
promete agradar crianças,
adultos e idosos.

A Toyota anunciou a aquisi-
ção de um terreno para a
construção da sua nova fábri-
ca no Brasil. O terreno, com
área de 3,7 milhões de me-
tros quadrados, está localiza-
do na cidade de Sorocaba, a
96 km de São Paulo. O início

Toyota decide construir
segunda fábrica no País
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das operações da nova fábri-
ca está programado para a
partir de 2011. Na foto, o pre-
sidente Lula com o ministro do
Desenvolvimento Indústria e
Comércio Exterior, Miguel Jor-
ge, e o presidente da Toyota
no Mercosul, Shozo Hasebe.

Uma das ações mais criativas
e ousadas dentro das come-
morações do Centenário foi
iniciada no mês passado. De-
nominado Bosque da Amiza-
de Brasil-Japão, o projeto
prevê o plantio de 100 mil
mudas de espécies nativas. A

Bosque Brasil-Japão é lançado
oficialmente em São Paulo
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solenidade oficial de lançamen-
to, no último dia 27, reuniu 800
pessoas, a maioria alunos, que
plantaram cerca de 500 mu-
das. No total, o Bosque, inse-
rido dentro de uma área do
Parque Ecológico do Tietê,
terá 100 hectares.

Dois dos candidatos à Prefei-
tura de São Paulo, o atual pre-
feito Gilberto Kassab (DEM)
e o ex-governador Geraldo
Alckmin (PSDB), escolheram
o bairro da Liberdade para
visitação, nesse início de cam-
panha. Primeiro foi o tucano,

Alckmin e Kassab visitam bairro
da Liberdade atrás de votos
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que passeou pela região e
cumprimentou o eleitorado.
Na semana seguinte foi a vez
do democrata angariar votos.
Sorridente, o prefeito tomou
sorvete  e parou em uma ban-
ca de legumes, questionando
se “o chuchu estava bom”.
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O objetivo do programa é
oferecer uma oportunidade a
jovens descendentes de japo-
neses de realizar sonhos e
projetos que contribuam para
o desenvolvimento de seu
país e da sociedade local, vi-
sando também promover um
maior nível de entendimento
entre o Japão e seu país de
origem através da bolsa de
estudos no Japão.  As inscri-
ções estão abertas até o dia
31 de julho e os estágios são
em várias áreas.

Abertas inscrições
para bolsa de
estudo no Japão

————––—–—| pág. 6

O Bunkyo, através da Co-
missão de Incremento Soci-
al e do Grupo de Dança,
promove no próximo dia 31,
na Sala de Exposições da
entidade, jantar dançante em
comemoração ao Centená-
rio da Imigração Japonesa
no Brasil. O evento é aber-
to ao público e a renda será
destinada para as atividades
da Comissão de Incremen-
to Social. No jantar será ser-
vida a deliciosa comida típi-
ca gaúcha.

Jantar dançante é
atração no Bunkyo
no próximo dia 31

—————––—| pág. 8

O maior evento relacionado
ao karaokê no Brasil prome-
te atrair as atenções para
Maringá, no norte paranaen-
se. Tudo por conta da 23ª
edição doConcurso Brasilei-
ro de Canção Japonesa, ca-
rinhosamente chamado de
“Brasileirão”, e que neste ano
promete quebrar todos os re-
cordes das edições anteriores.
O evento, que acontece nes-
te fim de semana, na Acema,
deve reunir 718 cantores de
todo o País.

Brasileirão deve
reunir mais de 700
cantores em Maringá
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O cantor Kazufumi Miyazawa, líder da banda Ganga Zum-
ba, inicia nesta terça-feira (22), no Teatro Guaíra, em Curiti-
ba (PR), sua turnê pelo País. Em sua terceira visita ao Brasil,
Miyazawa se apresentará ainda em Santos (24), São Paulo
(26 e 27) e Rio de Janeiro (28). Hoje (19), ele sobe ao
palco do Festival do Japão, em São Paulo.

Kazufumi Miyazawa inicia turnê em solo
brasileiro com ‘canja’ no Festival do Japão

DIVULGAÇÃO
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ENGUEKAI DE REGIS-
TRO – O Bunkyo de Regis-
tro e o RBBC realizaram no
último dia 13, no Salão Social
do RBBC, o 13º Enguekai. O
evento, que fez parte das co-
memorações do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil,
contou com as presenças do
presidente do Bunkyo, Rubens
Takeshi Shimizu; do presiden-
te do RBBC, Satoru Sassaki;
do presidente dos festejos do
Centenário da Imigração Japo-
nesa, Hideo Nasuno; e do pre-
sidente do Shunju-kai, Morio
Kurosawa, entre outros.

NITEN – No ano do
Centenário da Imi-
gração Japonesa no
Brasil, o fundador do
Instituto Niten e pre-
sidente da Confede-
ração Brasileira de
Kobudô, Jorge Ki-
shikawa, foi home-
nageado por suas
contribuições na in-
tegração cultural
Brasil-Japão.

CAÇA AOS VOTOS  – Em plena campanha
eleitoral, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) visi-
tou o Bairro Oriental no último dia 15. Kassab,
que concorre à reeleição e aparece empatado
nas pesquisas com o deputado federal Paulo
Maluf (PP), com 11%, cumpriu o ritual de cami-
nhar pelas ruas e cumprimentar os eleitores. Du-
rante o almoço no restaurante Nandemoyá, o de-
putado federal Walter Ihoshi e os vereadores
Aurélio Nomura (PV), Jooji Hato (PMDB) e
Ushitaro Kamia (DEM), além de representan-
tes do beisebol entregaram convite ao prefeito
para fazer o lançamento inaugural dos jogos da
Amizade Sokeisen de beisebol a ser realizado no
dia 17 de agosto no Estádio Municipal de Beise-
bol Mie Nishi, no Bom Retiro, reformado para o
centenário da imigração japonesa no Brasil.

A JCI Brasil-Japão, JCI Bra-
sil-China e a JCI São Paulo re-
alizaram no 07 de julho uma
palestra em parceria com a
Bovespa sobre o Mercado de
Ações. O Palestrante Carlos
Alberto Barbosa da Silva abor-
dou diversos assuntos entre
eles clube de investimentos,
como comprar ações e res-
ponsabilidade social.

Marcio Yochem, William Lee,
Luiz Filipe Olivan, Emi Imai e
Carlos Alberto Barbosa da Silva

O tradicional bazar do Kodomo-No-Sono acon-
teceu no dia 13 em sua sede em Itaquera. O
evento, realizado anualmente, reuniu diversas
entidades, que trabalharam nesse dia em prol a
entidade. Centenas de voluntários, diversas
apresentações e muita comida foram o ponto
alto da festa.

Prefeito Gilberto Kassab, deputado Walter Ihoshi
e Akeo Yogui

Vereador Aurélio Nomura, Deputado Federal Walter
Ihoshi, Presidente do Kodomo-No-Sono- Luiz Oka-
moto e Subprefeito de Itaquera -Laerte de Lima
Teixeira

Kazufumi Miyazawa e Oridio Shimizu

1: Omar Okino, Walter Ihoshi, Oridio Shimizu e Sil-
vio Sano  2: Julieta Ishiy, Emi Nakayama Silva,
Carlos Kato  3: Livia Tamashiro, Celso Ishiy e Omar
Okino  4: Silvio Sano e Marcelo Hideshima  5: Yuriko
Shimizu, Paulo Ogata e Ailton Tanikawa  6 e 7: Apre-
sentações especiais

O 4º Festival da Cerejeira no Horto Florestal
reuniu no domingo (13) milhares de pessoas.
As atrações foram contínuas durante todo o
dia com diversas atrações que atraiu o publico
até o final da tarde.

COMEMORAÇÃO - Celso
Ogata  comemorou seu
Yakudoshi ao lado de fami-
liares e amigos com um de-
licioso jantar no Restauran-
te Shintori. O evento, que
aconteceu no dia 04 de ju-
lho, é comemorado tradicio-
nalmente entre japoneses
com o intuito de espantar os
maus presságios. Neste mo-
mento, os amigos realizam a
festa e no próximo ano, o
aniversariante tem que de-
volver a festa para todos os
amigos.

Massami Uyeda, Emiko Uyeda, Mariana Uyeda Ogawa, O aniversa-
riante Celso Ogawa, Sra. Ogawa, Massami Uyeda Junior e Silvia
Nishi Uyeda

HOMENAGEM 1 – Representantes da co-
munidade nikkei estiveram no dia 12 de julho
no Comando Militar do Sudeste (CMSE) e plan-
taram cinco mudas de cerejeira em homena-
gem ao Centenário e para simbolizar os laços
de amizade, união e prosperidade entre Brasil
e o Japão. A iniciativa foi da Associação Nikkei
do Brasil (ANB) e contou com as presenças
do general Júlio Dias Barreto, cel Yoshio Kiyono
(presidente da ANB), cel Mario Endo (vice-
presidente da ANB), do cel Geraldo Tadeu de
Castro Losada e do oficial da Marinha do Ja-
pão, Eikichi Nishio.
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Em campanha, prefeito Gilberto Kassab promete
melhorias para bairro da Liberdade

Acorrida já começou.
Em ano do Centenário
da Imigração, dois dos

candidatos à Prefeitura de São
Paulo, o prefeito Gilberto
Kassab (DEM) e o ex-gover-
nador Geraldo Alckmin
(PSDB), escolheram o bairro
da Liberdade, maior reduto
oriental da capital paulista, para
angariar votos nesse início de
campanha. Em mente, o filão
que pode contribuir de forma
substancial nos resultados das
urnas: os votos de japoneses,
chineses e coreanos.

E quem mais ganhou a sim-
patia dos orientais – pelo me-
nos nas duas últimas semanas
– foi o atual prefeito. Presen-
te no Tanabata Matsuri no úl-
timo dia 12, o democrata vol-
tou à região na última terça-
feira (15), desta vez para pe-
dir apoio de comerciantes, mo-
radores e transeuntes. Simpá-
tico, Kassab percorreu as ruas
Galvão Bueno e Américo de
Campos, bem como a Praça e
a Avenida da Liberdade ao
lado de populares, rasgando
elogios à região, que passa por
uma revitalização.

“O bairro está ficando cada
vez mais bonito. A idéia é con-
tinuar o trabalho de melhoria
não só neste bairro, como tam-
bém em toda São Paulo”, des-
tacou o prefeito na ocasião.
Além dele, estiveram presen-
tes na visita alguns nomes da

Câmara, caso dos nikkeis
Ushitaro Kamia (DEM), Auré-
lio Nomura (PV) e Jooji Hato
(PMDB). Da esfera federal,
quem veio especialmente para
acompanhar Kassab foi o de-
putado Walter Ihoshi (DEM).

“De acordo com o respon-
sável pelo projeto [de revitali-
zação], Adilson Rocha, as
obras serão feitas em dez eta-
pas, e contemplam, além da
reforma das fachadas dos
principais construções do bair-
ro, a troca de calçamentos e
melhorias na iluminação públi-

ca. A Liberdade é um bairro
tradicional, que precisa ser re-
vitalizado para preservação da
cultura de um povo que muito
colaborou para nossa cidade”,
declarou o prefeito.

Nas cerca de duas horas
em que ficou no bairro, Kassab
fez tudo aquilo que um candi-
dato tem direito: carregou cri-
anças de colo, ouviu reclama-
ções e pedidos dos mais diver-
sos, cumprimentou populares,
além de visitar algumas das
lojas mais tradicionais da Li-
berdade.

A última parada foi no tra-
dicional restaurante Nande-
moyá, quando mostrou a (pou-
ca) habilidade com os hashis
ao degustar iguarias da gastro-
nomia nipônica, dentre as quais
sushi, sashimi e missoshiro. No
prato light, nem mesmo houve
espaço para legumes, em es-
pecial o chuchu. “Gosto da
culinária japonesa, em especi-
al do tempurá. E tenho certe-
za os japoneses estarão juntos
na minha próxima gestão”, fi-
nalizou Kassab.

(Rodrigo Meikaru)

Otimista, atual prefeito Gilberto Kassab se encontrou com senhoras da Acal
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Uma semana antes de Gil-
berto Kassab pedir votos no
bairro oriental de São Paulo,
o também candidato à Prefei-
tura Geraldo Alckmin
(PSDB) visitou a Liberdade
para rever “os muito amigos
orientais” presentes na região
e, de quebra, reunir forças
para as eleições de outubro.
Na ocasião, ele esteve acom-
panhado de lideranças da co-
munidade, caso do deputado
federal William Woo e o can-
didato à vereança paulistana,
Victor Kobayashi. A coliga-
ção, denominada “São Paulo
na melhor direção”, é forma-
da por PSDB, PTB, PSL,
PSDC e PHS e terá gastos da
ordem de R$ 25 milhões.

O giro começou pela ma-
nhã, mais especificamente no
restaurante popular Bom Pra-
to. No local, cumprimentou
simpatizantes e parabenizou a
infra-estrutura do local, relem-
brando a época em que era
governador de São Paulo e ide-
alizador do projeto. “Soluções
como o restaurante popular
foram frutos de esforço e tra-
balho. Na Prefeitura, gostaria
de desenvolver mais projetos
deste tipo”, afirmou ele, rece-
bendo elogios de alguns dos
presentes. Diferentemente do
programado, o candidato não
almoçou no local.

No tradicional encontro
com o eleitorado, o tucano pro-
vou que carisma é uma de suas
virtudes. Durante passagem

Para Geraldo Alckmin, força de nipo-brasileiros
‘sempre foi fundamental para São Paulo’

pela rua Galvão Bueno, tomou
café em um bar, comprou ba-
las para serem distribuídas às
pessoas e ouviu pedidos de
melhorias nas áreas da Saúde
e Emprego. Alckmin afirmou
que a saúde é a principal quei-
xa da população da cidade
atualmente, seguido por segu-
rança e transporte. O tucano
defendeu a descentralização
do atendimento à população e
voltou a criticar a falta de lei-
tos em bairros da região sul da

cidade. ‘’O problema já come-
ça com a má distribuição de
leitos. Veja a concentração de
camas no espigão da avenida
Paulista [região central], um
hospital do lado do outro. E
regiões com meio milhão de
pessoas sem nenhuma cama’’,
disse.

Na última parada antes de
encerrar a visita ao bairro, na
sede da Associação Cultural
e Assistencial da Liberdade
(Acal), tanto ele quanto

Victor Kobayashi entraram no
clima da cultura japonesa.
Vestidos de happi, ambos pin-
taram um dos olhos do
Daruma, boneco da sorte do
Japão. Segundo a tradição,
antes de pintar o olho esquer-
do da boneca, o visitante tem
direito a fazer um pedido. Se
alcançar o desejo, ele deve
voltar ao local e pintar o olho
direito. Contudo, Alckmin não
quis responder o que pediu.
‘’Isso é segredo’’, disse.

O ex-governador Geraldo Alckmin durante pintura de um dos olhos do Daruma, boneco da sorte

LUCI JÚDICE YIZIMA

Relações estreitas com comunidade
vem desde época de governador

Desde a época em que
ocupou o Governo de São
Paulo, nas gestões 2001 e
2003, Geraldo Alckmin tem
uma estreita relação com a
comunidade nipo-brasileira.
Além de ter beneficiado a ci-
dade com o rebaixamento da
calha do rio Tietê, através de
um subsídio do JBIC (Japan
Bank for International Co-
operation), sempre esteve
antenado com os festivais
culturais relacionados ao Ja-
pão.

Durante a gestão, Alckmin
viajou ao Japão para tratar de

negócios. O então governador
propôs parcerias entre as uni-
versidades estaduais paulistas
e o Ministério da Educação
japonês, além de citar, à épo-
ca, preocupação com os jo-
vens brasileiros no Japão. A
adição de álcool produzido em
São Paulo na gasolina comer-
cializada no Japão e o progra-
ma de parcerias público-priva-
das (PPP) do Governo Pau-
lista foram os temas do encon-
tro de Alckmin na sede da in-
fluente Keidaren, a confede-
ração nacional da indústria ja-
ponesa.

Alckmin em uma das viagens ao Japão na época de governo

DIVULGAÇÃO

Coordenação política ficará a cargo
de ex-PSDB Sérgio Kobayashi

Na guerra entre demos e
tucanos, pelo menos um for-
te aliado nikkei o prefeito Gil-
berto Kassab conseguiu con-
quistar. Trata-se de Sérgio
Kobayashi, que coordenará a
campanha à reeleição.

Os planos de contar com
o nikkei - irmão do já faleci-
do Paulo Kobayashi – na co-
ordenação já é antiga, pois
um acordo já havia sido feito
no mês passado.

Presente na visita que o
prefeito fez à Liberdade, Ko-

bayashi terá a árdua tarefa de
organizar os grandes eventos
do candidato, como a realiza-
ção de comícios. Experiência
para isso ele tem de sobra,
pois havia coordenado a cam-
panha do então candidato à
Presidência Geraldo Alckmin
(PSDB), há dois anos.

Kobayashi foi fundador do
PSDB, mas recentemente se
desfiliou do partido para se
dedicar à atividade empresa-
rial. Ele também foi presiden-
te da Imprensa Oficial.

Kobayashi (à esq.) ocupou cargos importantes na Prefeitura

DIVULGAÇÃO
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MEIO AMBIENTE

Plantio de 500 mudas dá início ao ‘Bosque da
Amizade Brasil-Japão’ no Parque Ecológico do Tietê

No âmbito das comemo-
rações relativas aos
100 anos de imigração

japonesa no Brasil, uma das
ações mais ousadas e criativas
marcou o festejo: o início do
plantio de árvores no Bosque
da Amizade Brasil-Japão, lo-
calizado dentro do Parque Eco-
lógico do Tietê, no dia 27 de
junho. A idéia, encabeçada pela
Associação Brasileira de Imi-
grantes Japoneses e a Associ-
ação Oisca Brasil, é justamen-
te simbolizar o elo de ligação
entre os dois países através de
um projeto relacionado ao
meio ambiente.

Durante a solenidade, cer-
ca de 800 pessoas estiveram
presentes para prestigiar o iní-
cio do plantio. Desse total, a
maioria foi composta por cri-
anças de diversas instituições
de ensio, dentre elas Colégio
Professor Oshiman, Escola
Harmonia, Colégio Esperanto,
Colégio Brasília de São Pau-
lo, Escola Estadual Cidade de
Hiroshima, Centro de Ação
Social Enkyo (Unidade
Amami) e Escola Municipal
Reinaldo Ramos Salgado. Por
parte dos “adultos”, marca-
ram presença o Clube da Ca-
minhada do Parque Ecológi-
co, além do Clube da Turma
– responsável por uma apre-
sentação de capoeira.

De acordo com o coorde-
nador geral do projeto,
Oswaldo Takaki, 500 mudas
de espécies nativas foram
plantadas pelos presentes, fei-

FOTOS: JIRO MOCHIZUKI

Autoridades participaram de plantio de mudas das entidades

Considerado um oásis
dentro da cidade de São Pau-
lo, o Parque Ecológico do
Tietê se apresenta como um
exemplo da compreensão do
rio por seu múltiplo uso. Ela-
borado em 1976 pelo arqui-
teto Ruy Ohtake, é, atual-
mente, um dos locais mais
propícios para momentos de
lazer com a família.

Parque conta com 1,4 mil mil hectares de lazer além de
centro de recepção de animais

DIVULGAÇÃO

Opções para a família: Parque conta com infra-estrutura moderna e ambientes propícios para descanso

Opções de diversão não
faltam. Há desde pedalinhos,
aluguel de bicicletas e áreas de
piquenique a trilhas que con-
templam a natureza, em espe-
cial os animais e as árvores
nativas. Para os esportistas de
plantão, existe ainda uma pis-
ta de bicicross, piscinas e qua-
dra de bocha.

Criado especialmente para

ser um local de preservação
ambiental e animal, o Parque
Ecológico abriga também o pri-
meiro Centro de Recuperação
de Animais Silvestres (CRAS)
instalado no País, que recebe
animais doados ou apreendidos
pela Polícia Florestal e pelo
Ibama. Muitos desses animais
apresentam ferimentos, às ve-
zes irreversíveis, por agressões

sofridas no convívio com o ser
humano.

Para contribuir com a ma-
nutenção da estrutura do Cen-
tro, a comunidade fez sua par-
te. No mês passado, tanto a
Associação Oisca quanto a de
Imigrantes Japoneses doaram
14 aquecedores, a serem utili-
zados para contribuir no trata-
mento dos animais.

Festival de Pipas trouxe mais de 8 mil pessoas ao Parque
JIRO MOCHIZUKI

Liliane Milanelo, do Cras, recebe doação dos representantes da
Century, Toyoharu Fujii e Celso Matinaga

A cultura japonesa também
esteve presente no Parque
Ecológico. No dia 28 de junho
ocorreu o Festival de Pipas de
Hamamatsu, que encantou um
público estimado em 8 mil pes-
soas, em comemoração ao
Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil.  Os visitan-
tes conheceram um costume
cultivado há séculos na terra
do sol nascente. São pipas gi-
gantes, medindo 3 metros de
altura, trazidas do outro lado

do mundo. Uma produção fei-
ta de papel de arroz (washi),
varetas de bambu e pintura à
mão, que voou pelo pipódromo
do Parque com o auxílio de 30
voluntários, entre jovens e au-
toridades.

Olhares maravilhados
acompanharam o deslizar das
pipas no céu. Nem mesmo a
ausência de vento para man-
ter aquela arte entre as nuvens
impediu os aplausos em cada
exibição. “Por ser inédito, esse

Festival de Pipas celebrou Centenário da Imigração com
representantes de Hamamatsu

LUCI JÚDICE YIZIMA

evento chamou muito a aten-
ção do público nikkei e não-
nikkei. Foi algo bastante inusi-
tado”, comentou Cláudio
Kurita, coordenador da Co-
missão de Jovens da Associa-
ção para Comemoração do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil.

Doação – Após o sucesso do
festival e os resultados positi-
vos, a Century Travel e Turis-
mo realizou uma ação benefi-

cente. Em pauta, doações
para o Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social)
que servirão para os eventos
realizados no local. Dentre os
itens entregues, estavam
domburi, pratos, waribashi,
sacos plásticos para alimen-
tos, além de óleo, farinha e
polvilho, dentre outros. Já
para o Parque Ecológico do
Tietê, a empresa destinou seis
aquecedores.

to considerado satisfatório.
Dentro da área total destina-
da ao projeto, aproximada-
mente 100 hectares, a expec-
tativa é plantar mais de 100
mil mudas. “Atualmente, cer-
ca de 4,5 mil mudas já foram

Cerca de 800 pessoas participaram de plantio de mudas nativas no Parque Ecológico; expectativa é de se plantar cerca de 100 mil mudas nos próximos meses

plantadas desde o ano passa-
do. A idéia é fazer com que
todos participem desta inicia-
tiva, além de se conscientiza-
rem sobre a preservação am-
biental”, explica o coordena-
dor, adiantando que outros pla-

nejamentos como a do plantio
em grupos devem fazer parte
do calendário até o fim do
ano.

Justamente para despertar
o interesse pelo projeto, uma
campanha também será lan-

çada para a adesão do públi-
co junto ao plantio no Bosque.
O interessado em aderir pode
contribuir com R$ 20,00 e ter
sua muda plantada. Posterior-
mente, os organizadores en-
viam o nome da espécie nati-

va plantada e o local exato
onde a muda está situada.
Segundo Takaki, a primeira
ação ocorre nesse fim de se-
mana, durante o Festival do
Japão, no Centro de Exposi-
ções Imigrantes.

Não são só plantas nati-
vas do Brasil que embeleza-
rão ainda mais o Parque Eco-
lógico. No local, a Associa-
ção Brasileira de Imigrantes
Japoneses e a Oisca Brasil
trataram de dar um “toque
nipônico”, com o plantio de
mudas de cerejeiras, uma das
espécies mais tradicionais do
Japão.

A iniciativa partiu dos co-
ordenadores de ambas as en-
tidades. Afinal, se é para se
comemorar os 100 anos de
amizade entre Brasil e Japão,
nada melhor do que inserir
dentro do contexto do Bos-
que da Amizade as sakuras.
“As mudas foram plantadas

Árvore típica do Japão
também embelezará local

dentro da parte social do Par-
que, com mudas de diversos
locais”, ressalta um dos co-
ordenadores do projeto, Luís
Hanada.

No total, 70 mudas foram
plantadas pelas cerca de 200
pessoas presentes, a maioria
associadas da Associação.
De acordo com os idealiza-
dores, a idéia era homenage-
ar o Centenário da Imigração.

Além das sakuras, a parte
social pode ganhar no próxi-
mo ano um Jardim Japonês.
Por lá, casa de demonstrações
da cerimônia do chá entre ou-
tros aspectos tradicionais da
cultura japonesa poderão ser
contempladas pelo público.

Plantio de sakuras fazem parte de futuro Jardim Japonês

DIVULGAÇÃO
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Miyazawa inicia série de apresentações no País

Na próxima terça-feira
(22), acontece um dos
eventos culturais mais

esperados pela comunidade
nikkei de Curitiba. É o show do
cantor japonês Kazufumi Miya-
zawa e da banda Ganga Zum-
ba, no Teatro Guairá, o Guairão.
O espetáculo segue depois para
Santos (24), São Paulo (26 e
27) e Rio de Janeiro (28). Hoje
(19), Miyazawa sobe ao palco
do Festival do Japão para uma
“canja”. Na capital paulista,
onde se apresentará no Sesc
Pompéia, Miyazawa dividirá o
palco com Roberta Sá e Pedro
Luiz, no dia 26. No dia seguin-
te, é a vez de Roberta Sá e a
vocalista da banda mineira Pato
Fu, Fernanda Taikai, se apre-
sentarem ao lado do cantor ja-
ponês. Para as apresentações
em São Paulo os ingressos cus-
tam R$ 24,00 (inteira), R$ 12,00
(usuários matriculados no Sesc,
maiores de 60 anos e estudan-
tes) e R$ 6,00 (trabalhador
matriculado no Sesc e depen-
dentes).

Expoente da world music e
apaixonado pela música latina,
Miyazawa visita o País pela
terceira vez. Mas seus víncu-
los com a música brasileira são
bastante estreitas. Estão pre-
sentes no próprio nome do gru-
po - Ganga Zumba. Fundado
em 2006, o grupo é formado por
10 músicos de várias nacionali-
dades, entre eles dois brasileiro
– o tecladista Fernando Moura
e o percussionista Marcos Su-
zano – e faz uma música que
mistura vários elementos com
originalidade do groove.

Shima-Uta (Canção da
Ilha), seu maior hit com ver-
sões em diversos idiomas, já
vendeu 1,5 milhão de cópias.
Nesta turnê, Miyazawa apre-
sentará canções inéditas como

“Ashiato no nai Michi” (Cami-
nho sem Rastros), composta
especialmente para as apre-
sentações em solo brasileiro.

Influência – Na adolescência
o cantor foi influenciado pela
música americana e inglesa.
Tudo mudou em 1997, quando
gravou o disco  Afrosick, com
participação de músicos bra-
sileiros.  Carlinhos Brown,
Paulinho Moska, Pedro Luis e
a Parede e Lenine foram seus
parceiros e se apresentaram
com ele em shows no Japão e
no Brasil.

O xodó pela música brasi-

leira nasceu com a audição de
discos de bossa nova. Depois
conheceu o som-invenção de
Caetano Veloso e Gilberto Gil.
Ao ver um show de Gil ficou
interessado no percussionista
Marcos Suzano. Ligou para ele
e começou uma parceria mu-
sical que dura até hoje.

Miyazawa veio para o Bra-
sil pela primeira vez em 1994,
a passeio. Desde então, já vo-
tou 20 vezes para cá. O nome
da banda Ganga Zumba é uma
homenagem a Zumbi dos
Palmares. Seu maior sucesso,
Shima Uta tem um elo com seu
gosto pelos ritmos mais dan-

çantes e com a música
tropicalista. A Ilha da canção
é Okinawa, conhecida por ter
sido refúgio de imigrantes do
mundo todo no Japão.

Segundo o cantor, evoca um
sentimento de saudade. Como
reza o folclore, “saudade” é a
única palavra brasileira sem tra-
dução no mundo todo. Mas a
melancolia pode sugerir o “ban-
zo” africano (sentimento de
saudade da terra natal) e tam-
bém ser um ponto em comum
com o eterno sentimento de
desterro dos imigrantes.

Os versos da canção falam
do vento que desfolha uma flor
tipica de Okinawa (deigo), uma
metáfora para a tempestade
histórica enfrentada pelos oki-
nawanos, na Segunda Guerra
Mundial.  Okinawa, sendo o
arquipélago situado no extre-
mo sul do Japão, tornou-se o
único local de combate terres-
tre no Japão durante a Segun-
da Guerra Mundial onde inú-
meros civis foram sacrificados.

Depois da guerra continuou
sob o domínio norte-america-
no por muitos anos e só voltou
a ser parte do território japo-
nês após 1972

No show que apresentará
na terça-feira, em Curitiba,
Miyazawa reforçará a ten-
dência para o regaste da mú-
sica tradicionalista  - ou de
raiz, como preferem os con-
temporâneos – apresentando
uma composição especial-
mente criada para o
Centenario da Imigração Ja-
ponesa – Ashiato no Nai (Ca-
minho sem Pegadas), em par-
ceria com Hiroshi Takano.
“Uma mistura de sakura e
ipê”, explica com simplicida-
de o poeta que capta com
exatidão um sentimento uni-
versal.

Cantor promete muitas novidades e clássicos como “Shima Uta”

DIVULGAÇÃO

Miyazawa nasceu em
1966, estreou como vocalista
da banda The Boom em
1989. Em 1996 realizou uma
turnê no Brasil. Até junho de
2004, lançou 11 álbuns sendo
“Hyakkei”, o último. Em maio
de 2004 quando comemorou
15 anos desde a estréia, rea-
lizou apresentações especiais
de cerca de quatro horas nas
cidades de Osaka e Tóquio
para um público estimado de
10.000 pessoas em cada uma
das apresentações.

Em 1998, grava em Lon-
dres o álbum “Sixteenth

Miyazawa estreou como vocalista da
banda The Boom em 1989

Moon” com Hugh Padghan,
produtor do cantor Sting, e logo
em seguida, grava no Brasil o
álbum “Afrosick” junto com
novas expressões do cenário
musical brasileiro, lançando
seguidamente dois álbuns
solo. Obteve sucesso no que
se tornou a sua segunda turnê
no Brasil. Com a produção de
Arto Lindsay, em 2001 lança
“Miyazawa”, o seu terceiro
álbum solo. Em janeiro de
2004 lança o mais recente ál-
bum solo “Spiritek”, sendo que
a música “2 Continentes” é
gravada no Rio de Janeiro

Integração musical com Brasil sempre foi marca de cantor

DIVULGAÇÃO

CURITIBA
QUANDO: 22 DE JULHO (TERÇA-FEIRA),
ÀS 20H30
ONDE: TEATRO GUAÍRA

MAIS INFORMAÇÕES:
WWW.TGUAIRA.PR.GOV.BR

SANTOS
QUANDO: 24 DE JULHO (QUINTA-FEIRA),
ÀS 21H

ONDE: SESC SANTOS

ARTISTAS CONVIDADOS:
ROBERTA SÁ E PEDRO LUIZ

MAIS INFORMAÇÕES:
WW.SESCSP.ORG.BR

SÃO PAULO
QUANDO: DIAS 26 E 27 DE JULHO.

SÁBADO, ÀS 21H, E DOMINGO, ÀS 18H

ONDE: SESC POMPÉIA

ARTISTAS CONVIDADOS:
DIA 26 - ROBERTA SÁ E PEDRO LUIZ

DIA 27 – FERNANDA TAKAI E
ROBERTA SÁ

MAIS INFORMAÇÕES: WWW.SESCSP.ORG.BR

RIO DE JANEIRO
QUANDO: DIA 28 DE JULHO, ÀS 20H30
ONDE: LOCAL: CANECÃO

ARTISTAS CONVIDADOS:
FERNANDA TAKAI E PEDRO LUIZ

MAIS INFORMAÇÕES:
WWW.CANECAOPETROBRAS.COM.BR

SITE OFICIAL DA TURNÉE:
WWW.GANGAZUMBA2008.COM.BR

GANGA ZUMBA BRAZILIAN TOUR
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CONCERTO

Elisa Fukuda e Giuliano Montini
são atrações de festival musical

EVENTO

Jantar dançante é atração no Bunkyo
O Bunkyo (Sociedade Bra-

sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social), através
da Comissão de Incremento
Social e do Grupo de Dança,
promove o Jantar Dançante,
em comemoração ao centená-
rio da imigração.

Após a boa repercussão
dos eventos anteriores (“Noi-
te de Valsa” e “Festa Junina”),
a presidente da Comissão,
Emília Tanaka, e a diretora,
Júlia Honda, resolveram inves-
tir em mais uma festa, e con-
vidam todos a participarem.

O evento é aberto ao públi-
co e a renda será destinada
para as atividades da Comis-

são de Incremento Social. No
jantar será servida a deliciosa
comida típica gaúcha.

As aulas do Grupo de Dan-
ça do Bunkyo ocorrem todas

Evento coloca à prova ensinamentos das aulas promovidas no Bunkyo

DIVULGAÇÃO

as quintas-feiras, das 17h às
19h30, ao custo de R$ 8,00 por
aula. Desde março, quando foi
criado, o grupo vem participan-
do ativamente das atividades

promovidas pela Comissão, ao
mesmo tempo em que aprovei-
ta para colocar em prática, na
pista, tudo o que foi ensinado
durante as aulas.

JANTAR DANÇANTE
QUANDO: 31 DE JULHO DE 2008
(QUINTA-FEIRA), DAS 19 ÀS 22 HORAS

ONDE: RUA SÃO JOAQUIM, 381 - SALA

DE EXPOSIÇÃO - 1º ANDAR (PRÉDIO

ANEXO)
INGRESSO: R$15,00 (INCLUI JANTAR)
INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755, COM

BETE / E-MAIL:
EVENTO@BUNKYO.ORG.BR ESTE

ENDEREÇO DE E-MAIL ESTÁ SENDO

PROTEGIDO DE SPAM, VOCÊ PRECISA DE

JAVASCRIPT HABILITADO PARA VÊ-LO

Instrumentos como o kotô estarão presentes nas apresentações

ESPETÁCULO

Sons do Japão tenta desmistificar segredos da música japonesa
O Bunkyo (Sociedade Bra-

sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social), com
apoio da Fundação Japão, or-
ganiza um evento especial em
comemoração aos 100 anos da
imigração japonesa no Brasil,
o Sons do Japão - do Tradicio-
nal ao Moderno.

O evento pretende desmis-
tificar a idéia de que a música
tradicional japonesa é uma arte
de difícil apreciação, trazendo
ao Brasil espetáculos musicais
de instrumentos tradicionais
japoneses. Em São Paulo as
apresentações ocorrem nos
dias 2 e 3 de agosto, no Teatro
Fecap. Também serão feitos
shows em Curitiba, Campinas
e Vargem Grande Paulista.

A cultura japonesa está cada
vez mais presente na sociedade
brasileira, no entanto, a música
tradicional japonesa é vista como
uma arte de dificil apreciação.
O projeto Sons do Japão visa
ultrapassar essa barreira, des-
vendando a beleza dos timbres,
das melodias e dos ritmos des-
ses instrumentos tradicionais,
apresentando músicas compos-
tas desde o século 17 até aque-
las do final do século 20.

Além de concertista, Ka-
wamura é professora em Uni-
versidades e no famoso Sawai
Sokyokuin, escola de forma-
ção de músicos de koto e sha-
misen em Tóquio. Em cada
cidade, o grupo convidará um
artista brasileiro para tocar
uma peça em conjunto, a defi-
nir entre as duas partes, refor-
çando assim o intercâmbio en-
tre as duas culturas.

ESPETÁCULOS

SÃO PAULO
QUANDO: DIAS 2 E 3 DE AGOSTO. SÁBADO,
ÀS 21 HORAS, E DOMINGO, ÀS 19H

ONDE: TEATRO FECAP (AV. LIBERDADE,
Nº 532 – LIBERDADE)
VALOR: R$ 30,00 DIRETO NO SITE DA

FECAP

DIA 6 DE AGOSTO (QUARTA-FEIRA)
MINI CONCERTO: ESCOLA

FUNDAMENTAL EM SP
CURITIBA
QUANDO: DIA 31 DE JULHO

CAMPINAS
DIA 4 DE AGOSTO

VARGEM GRANDE PAULISTA
DATA: DIA 5 DE AGOSTO (TERÇA-FEIRA),
ÀS 19 HORAS

ONDE: ACE VARGEM GRANDE PAULISTA

- RODOVIA RAPOSO TAVARES - KM 45 -
CENTRO

O projeto – O projeto Sons
do Japão refere-se à apresen-
tação de espetáculos musicais
de instrumentos tradicionais
japoneses, como koto, shami-
sen e shakuhachi, além de
workshops.

A história de shakuhachi,
flauta de bambu, é antiga, re-
montando ao século 9 aproxi-
madamente. Koto (espécie de
cítara de 13 cordas) e Shami-
sen (instrumento de 3 cordas,
executado com o auxílio de um
plectro grande), por sua vez,
adquiriu popularidade, no sécu-
lo 17, sendo largamente difun-

didos entre a população japo-
nesa.

Ocupando atualmente lugar
de destaque,  o koto vem sen-
do tocado no Japão em forma-
tos variados, sobretudo no que
se refere a composições mais
modernas, ao gosto do público
nos dias de hoje.

O grupo será encabeçado
pela concertista Masako Ka-
wamura, exímia instrumentis-
ta de koto no Japão. Kawamu-
ra atua com frequência nos
palcos japoneses, bem como
no exterior, sendo esta sua pri-
meira vinda à América do Sul.

DIVULGAÇÃO

AAssociação Paulista
de Medicina promove,
toda última quarta-fei-

ra do mês, uma apresentação
de grandes nomes da música
erudita nacional e estrangeira.
E no dia 30 deste mês, às
20h30, no Auditório Nobre da
APM, a atração será a violi-
nista Elisa Fukuda, artista de
expressão no Brasil e no mun-
do, e o pianista Giuliano
Montini.

O projeto Música em Pau-
ta, promovido em parceria com
a pianista Mercedes Mattar, é
aberto ao público e tem entra-
da gratuita. Os ingressos de-
vem ser reservados a partir de
segunda-feira (28), pelos tele-
fones (11) 3188-4302 ou 3188-
4304.

Elisa Fukuda – Elisa Fukuda
iniciou os estudos musicais
com seu pai, o violista
Yoshitame Fukuda. Graduou-
se no Conservatório de Gene-
bra na classe do violinista
Corrado Romano e recebeu o
Primeiro Prêmio de Virtuosi-
dade com alta distinção em
1975. Aluna de exímios artis-
tas como H. Szering, A.
Grumiaux e N. Milstein, Elisa
completou sua formação no
Mozarteum de Salzburg com
Sandor Vegh.

Durante suas idas a Euro-
pa, apresentou-se com várias
orquestras, inclusive a Orques-
tra de Câmara de Moscou, re-
alizou recitais em países como

Rússia, Itália, Suíça, Espanha,
Portugal, Alemanha e Hungria.

Diretora artística da
Camerata Fukuda, com o qual
recebeu o prêmio de Melhor
Conjunto Instrumental do Ano
pela Associação Paulista de
Críticos de Arte (APCA), em
1991 e integrante do Quarteto
Camargo Guarnieri, Elisa já
recebeu inúmeras premiações
entre as quais destacam-se a
de Melhor Solista do Ano pela
APCA, em 1989 e o Prêmio
Carlos Gomes na categoria
Solista Instrumental, em 2000.

O Duo – O Duo Elisa Fukuda

e Giuliano Montini vem atuan-
do desde 1992 e possui uma
sensível afinidade musical com
vasto repertório, que inclui
Mozart, Debussy e Prokofiev.

Durante este período fun-
dou o Trio Dell’ Arte, junto com
o violoncelista Peter
Dauelsberg. O conjunto atin-
giu um sucesso expressivo, já
tendo gravado dois CDs, em
1995 e 1999 e realizado turnês
pela Argentina, Alemanha, Es-
panha, Suíça, França, Portugal,
Açores, entre outros países.

Todo o trabalho camerístico
desenvolvido por Elisa e
Giuliano durante estes anos,

resultou, naturalmente, no lan-
çamento de um CD do Duo,
em 2006, formado por obras de
gênios como Villa-Lobos,
Brahms, Schumann e Santoro.

MÚSICA EM PAUTA NA APM
(170 LUGARES)
DIA: 30 DE JULHO DE 2008
LOCAL: AUDITÓRIO NOBRE DA

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA

ENDEREÇO: AV. BRIGADEIRO LUÍS

ANTÔNIO, 278
HORÁRIO: 20H30
ENTRADA FRANCA

CAPACIDADE: 180 LUGARES

INFORMAÇÕES E RESERVA DE INGRESSOS

(11) 3188-4302 OU 3188-4304

Elisa Fukuda foi aluna de nomes como H. Szering e A. Grumiaux e formou-se no Mozarteum de Salzburg

DIVULGAÇÃO

ARTE

Espaço Cultural Bovespa
homenageia Centenário

As comemorações do Cen-
tenário continuam em São
Paulo. No Espaço Cultural
BM&F Bovespa (Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futu-
ros), está em cartaz uma ex-
posição em homenagem aos
japoneses e descendentes que
se destacaram no universo das
artes. No total, são 70 obras
divididas entre pinturas, ukiyo-
ê, cerâmicas, esculturas, sumiê
e mangás, de mais de 40 artis-
tas, entre eles Manabu Mabe,
Jorge Mori, James Kudo e
Tomie Ohtake. Denominada
“Do Ukiyo ao Mangá”, com
curadoria de Luzia Portinari
Greggi, a mostra procura tra-
çar um panorama da arte nipo-
brasileira e sua influência so-
bre a produção artística brasi-
leira.

O público que visitar a ex-
posição poderá contemplar as
obras de arte em três espaços.
A primeira, a dos “Pioneiros”,
que abrange as décadas de
1930 e 1940, traz trabalhos dos
membros do grupo de artes
plásticas Seibi e Guanabara,
com destaque para retratos,
paisagens e naturezas-mortas.
Também há uma seleção de
gravuras ukiyo-ê japonesas.
Desta fase há obras de Tomoo
Handa, Jorge Mori, Alina Oki-
naka, Tadashi Kaminagai,
Massao Okinaka e Manabu
Mabe, entre outros.

Já a segunda fase, chama-
da “Pós-Bienal ou Pós-Guer-
ra”, é a que ocorreu após a 1ª

Bienal, de 1951, em que os ar-
tistas focaram no abstrato
moderno. Desta fase há tra-
balhos de Fukushima, Kazuo
Wakabayashi, Yutaka Toyota,
Tomie Ohtake, Tomoshige
Kusuno, Flavio Shiró e Mana-
bu Mabe.

Por último, os visitantes
poderão visualizar as obras dos
“Contemporâneos”, que vai
dos anos 1970 até os dias atu-
ais, com muita arte pop, inclu-
indo o mangá. Os artistas des-
ta fase incluem James Kudo,
Oscar Oiwa, Yugo Mabe,
Takashi Fukushima,Titi Freak,
Urata Spancall, Yumi Takatsu-
ka e Yasuo Ogawa.

Os trabalhos manuais tam-
bém não foram esquecidos.
Em “Abstrato IV”, de James
Kudo,  haverá uma área com
cerâmicas e esculturas de ar-
tistas como Toshiko Ishii, Kimi
Nii, Shoko Suzuki, Mieko
Ukeseki, Megumi Yuasa, Yu-
taka Toyota, Roberto Okinaka,
Sakai do Embu, Futoshi Yoshi-
zawa e Nobuhiko Suzuki.

DO UKIYO AO MANGÁ -
BM&F BOVESPA NOS 100 ANOS DA

IMIGRAÇÃO

ONDE: ESPAÇO CULTURAL BM&F
BOVESPA (PRAÇA ANTONIO PRADO, 48,
CENTRO – SÃO PAULO)
QUANDO: ATÉ 19 DE SETEMBRO, DE

SEGUNDA A SEXTA, DAS 10H ÀS 18H.
VISITAS MONITORADAS DEVEM SER

AGENDADAS PELO TEL. (11) 3119-2404
INFORMAÇÕES: WWW.BMF.COM.BR

ENTRADA GRAUITA

Obras de artistas japoneses retratam os mais variados estilos

DIVULGAÇÃO

CIDADES/CAMPO GRANDE (MS)

Associação Okinawa realiza
10º Concurso de Karaokê

Joji Tamashiro, presidente da Associação, artista plástica Mituyo
Tamashiro, e cantora campeã Francesca Cardozo

A  Associação Okinawa de
Campo Grande realizou no dia
13 de julho, em sua sede, o 10º
Concurso de Karaokê da As-
sociação Okinawa, que contou
com a participação de 95 can-
tores. O corpo de jurados foi
formado por Nelson Kyoharu
Shimabukuro, Sergio Tsuguya
Shimada, Wilson Yukishigue
Nakase e Kengo Ishikawa.
Segundo Joji Tamashiro, pre-
sidente da Associação de Oki-
nawa e integrante da Comis-
são do Centenário em Mato
Grosso do Sul, as festividades
continuarão no mês que vem.
“Estaremos recebendo a vice-
governadora de Okinawa, Ka-
zuko Assako em Campo Gran-
de na segunda quinzena do
mês de agosto. Nesse mês
também estaremos comemo-
rando os 86 anos de fundação
da Associação de Okinawa em
Campo Grande”.

Já no mês de setembro as

festividades comemorativas
são esportivas. Por alguns dias
Campo Grande torna-se-a ca-
pital mundial do beisebol. Es-
tarão se enfrentando, para o
deleite da platéia, as seleções
do Japão, Brasil e de Mato
Grosso do Sul. Pode-se cons-
tatar que as festividades do
Centenário não param na Re-
gião Centro-Oeste.

DIVULGAÇÃO
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Toyota começa a construir em
2009 a segunda fábrica no Brasil

Encontram-se abertas as
inscrições para o Nikkey 2008,
promovido pela The Nippon
Foundation. Os interessados
em participar do programa de
bolsa de estudo no Japão te-
rão até o dia 31 de julho para
encaminhar os documentos
necessários para o processo
seletivo. O objetivo do progra-
ma é oferecer uma oportuni-
dade a jovens descendentes de
japoneses de realizar sonhos e
projetos que contribuam para
o desenvolvimento de seu país
e da sociedade local, visando
também promover um maior
nível de entendimento entre o
Japão e seu país de origem
através da bolsa de estudos no
Japão.

Os estagiários do sistema
de bolsas atuam nas mais di-
versas áreas em todo o Japão,
como faculdades, universida-
des, escolas de especialização,
instituições médicas e empre-
sas privadas, entre outras. As
entidades não estabelecidas
pela entidade, cabe a cada par-
ticipante escolher o local e
efetuar a negociação para a
inscrição. Entre os benefícios
estão passagem aérea (ida e
volta); despesas escolares
(como taxas escolares); matrí-
culas e materiais didáticos de-
terminados pela escola e sub-
sídio de 130 mil ienes por mês
para despesas gerais (aluguel,
transporte, seguro médico,
etc), além de despesas para
participação em estágios cole-
tivos e congressos.

O programa está aberto
para residente na América do
Sul e Central (Argentina, Bo-
lívia, Brasil, Chile, Colômbia,

AToyota anunciou a
aquisição de um ter-
reno para a constru-

ção da sua nova fábrica no Bra-
sil, para a produção de um novo
veículo compacto. O terreno,
com área de 3,7 milhões de
metros quadrados, está locali-
zado na cidade de Sorocaba, a
96 km de São Paulo. O início
das operações da nova fábrica
está programado para a partir
de 2011. Na fase inicial, a ca-
pacidade de produção será de
aproximadamente 150 mil uni-
dades por ano, com a geração
de cerca de 2500 empregos.

A declaração foi feita na ter-
ça-feira passada (15) após reu-
nião do ministro do Desenvolvi-
mento Indústria e Comércio
Exterior, Miguel Jorge, com o
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, e o presidente da Toyota
no Mercosul, Shozo Hasebe, no
Palácio do Planalto.

Embora negue que foram
discutidos os valores a serem
investidos na construção da
fábrica, o ministro Miguel Jor-
ge estima que os investimen-
tos fiquem entre US$ 600 e
US$ 700 milhões. Segundo ele,
o presidente Lula demonstrou
interesse de que os veículos
sejam exportados para Amé-
rica Latina e África.

A primeira fábrica da To-
yota no Brasil fica em Indaia-
tuba (SP) e produz 80 mil veí-
culos do modelo Corolla por
ano. Antes de optarem por
construir a segunda fábrica
também em São Paulo, os exe-
cutivos da empresa se reuni-
ram com governadores de ou-
tros estados como Rio de Ja-
neiro e Bahia.

 50 Anos de Brasil – A To-
yota celebra em 2008 seu cin-
qüentenário no Brasil. O iní-
cio das operações ocorreu em
1958 com a instalação de um
escritório e um galpão de
montagem na cidade de São
Paulo. Em 1961, a montadora
adquiriu um terreno em São
Bernardo do Campo (SP),
onde construiu a primeira uni-

dade industrial da Toyota fora
do Japão, que foi inaugurada
em 1962.

Ao longo dos anos, a To-
yota tem firmemente seguido
sua filosofia de  “produzir
onde seus veículos são vendi-
dos”, com o objetivo de for-
talecer sua estrutura de ofer-
ta respondendo à demanda do
mercado.

Encontro do presidente da Toyota, Shozo Hasebe, com o presidente Lula selou acordo

DIVULGAÇÃO

NIKKEY SCHOLARSHIP

Nippon Foundation abre inscrições para bolsa de estudo

P: Posso fazer a inscrição
sem dominar a língua ja-
ponesa?
R: Sim. Se você quiser pode
frequentar escola de língua
japonesa. Mesmo neste caso
é preciso ter o equivalente ao
nível 3 do Teste de Profici-
ência da Língua Japonesa.

P: Posso fazer a inscrição
sem ter a “Carta Informal
de Consentimento de In-
gresso”?
R: Sim. Você pode definir a
instituição para estágio até a
vinda ao Japão. Se isto não
for possível, após a vinda ao
Japão, você pode negociar o
ingresso ou prestar exame na
instituição desejada e definir
onde será feito o estágio até
o final de março do primeiro
ano no Japão.

P: Não sei preencher os for-
mulários em japonês. Como
devo proceder?
R: Os formulários podem ser
preenchidos na língua de ori-
gem.

P: Posso inscrever-me mes-

mo residindo no Japão?
R: Independente de onde es-
tiver residindo, quem for
nikkei nascido na América
Central ou Latina, pode se ins-
crever.

P: É necessário ter a “Car-
ta de Recomendação de As-
sociação Nikkei”?
R: Sim, este documento é
necessário para comprovar
se o candidato é indicado
para aplicar os conhecimen-
tos adquiridos durante o es-
tágio para o desenvolvimen-
to da sociedade do país de
origem. Este documento não
precisa estar redigido em ja-
ponês.

P: A entrevista de seleção,
será realizada quando e em
que local?
R: A entrevista será realiza-
da no começo de outubro em
Tóquio e São Paulo (previ-
são). Para candidatos do Ja-
pão serão pagas as despesas
de locomoção. Para os can-
didatos do exterior serão pa-
gas as despesas de locomo-
ção e de hospedagem.

Perguntas (e respostas)
mais freqüentes

pão / Jica Yokohama 2F /
“Kaigai Nikkeijin Kyokai /
Nikkei Scholarship”.

Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone: 045-
663-3258  FAX : 045-211-1781
ou pelo e-mail: saitran@
jadesas.or.jp

Os documentos necessári-
os para inscrição são: Curricu-
lum Vitae; Redação; Plano de
Estágio; Carta Informal de
Consentimento de Ingresso
(somente para quem já tiver a
instituição de ensino definida);
Atestado de Saúde; Carta de
Recomendação da Associa-
ção Nikkei; Carta de Juramen-
to e Certificado de Conclusão
de Curso (ou de matrícula)
com a devida tradução.

Informações completares
podem ser obtidas no site: http:/
/www.jadesas.org.jp/kenshu/
scholarship/index_p.html.

República Dominicana, Méxi-
co, Paraguai e Peru, entre ou-
tros países).

Para participar é preciso
ser descendente de japoneses
(nacionalidade, escolaridade e
experiência no Japão não são
requeridos), ter idade entre 18
e 35 anos e nível de língua ja-
ponesa suficiente para viver o
cotidiano sem dificuldades e
acompanhar as aulas na insti-
tuição onde será realizado o
estágio.

Os candidatos terão seus
documentos avaliados e passa-
rão por uma entrevista no iní-
cio de outubro. O resultado fi-
nal será anunciado em meados
do mesmo mês. Será enviado
aviso de aprovação (ou repro-
vação) a todos os inscritos (o
resultado não será fornecido
através de outra forma).

Os selecionados poderão
permanecer no Japão por até
cinco anos, porém, o benefício
poderá ser cancelado em caso
de repetência ou violação dos
princípios da bolsa.

Os documentos deverão
ser enviados, via correio (não
são aceitas inscrições através
de fax ou email), até 31 de ju-
lho para o endereço: 2-3-1,
Shinko, Naka-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa, 231-0001, Ja-

Grupo de bolsistas que participaram de programa

DIVULGAÇÃO

AUTOMÓVEIS 2

Honda registra crescimento
de 52% no primeiro semestre

O fechamento semestral
do concorrido setor automoti-
vo nacional registrou mais um
número histórico nesses mais
de dez anos de atuação da
Honda Automóveis. A empre-
sa atingiu a expressiva marca
de 55.569 unidades emplaca-
das no acumulado entre janei-
ro e junho, o que significou
acréscimo de 52,2% em com-
paração com o mesmo perío-
do de 2007 (36.519 unidades
vendidas).

Parte desse bom desempe-
nho se deve à crescente acei-
tação do New Civic pelo pú-
blico nacional. Líder absoluto
em sua categoria, o sedã mé-
dio da Honda teve mais de 31
mil unidades vendidas no pri-
meiro semestre. Junho, por
exemplo, foi o segundo melhor
mês em vendas do veículo
(5.409 unidades) em 2008. Até
o momento, é o 12º automóvel
mais comercializado no país.

Outros modelos vendidos

no país também tiveram alta
em comparação com os seis
primeiros meses do ano pas-
sado.

Com 21.667 unidades co-
mercializadas, o monovolume
Honda Fit cresceu 41,5% e se
manteve entre os mais empla-
cados de sua categoria.

Importados – Entre os im-
portados, a Honda também
deu salto no gráfico de vendas.
Exemplo disso é o Honda CR-
V. A versão EXL, ou 4 x 4, teve
20,4% de aumento. Já a ver-
são 4 x 2 (LX 2WD), lançada
recentemente, acumula 1.

A oitava geração do Honda
Accord ganha cada vez mais
espaço. A versão EX V6, con-
siderada como top linha, atin-
giu 450 unidades vendidas nes-
se período. Esse número re-
presentou mais de 200% de
crescimento em comparação
com o primeiro semestre de
2007.

DIVULGAÇÃO

Produção atingiu expressiva marca de 55.569 unidades

Considerada uma das prin-
cipais categorias da Sony Bra-
sil e alvo dos maiores investi-
mentos da empresa, a linha
Bravia de televisores LCD dei-
xou de ser somente uma apos-
ta e passou a figurar entre os
líderes do ranking de melhores
resultados da Sony no País.
Fato esse que se deve à facili-
dade de crédito, preços mais
acessíveis e o início das trans-
missões digitais no Brasil, que
fomentou ainda mais o desejo
de uma televisão à altura da alta
qualidade de imagem.

No ano fiscal de 2007, a
subsidiária brasileira da Sony
foi responsável por 15% das
vendas de televisores no País
e tem a expectativa de atingir
20% de market share até o fi-
nal do ano fiscal de 2008, que
termina em março do próximo
ano. Diante deste otimista ce-
nário nacional de televisores,
os principais executivos da
Sony América, América Lati-
na e Brasil apresentaram no
último dia 10, a nova linha Bra-
via, totalmente produzida na
fábrica da Zona Franca de
Manaus, que irá contribuir, ain-
da mais, para a empresa atin-
gir as metas desejadas.

Em 2006, o mercado brasi-
leiro de televisores LCD cres-
ceu cerca de 400% em relação
ao ano anterior. Em 2007 bateu
150% e, para 2008, as expec-
tativas giram em torno de 130%
de crescimento. Apesar dos ín-

dices diminuírem com o passar
dos anos, isso não significa que
a notícia seja ruim, segundo
executivos da Sony. “Anterior-
mente, as taxas de crescimen-
to eram maiores, porque tínha-
mos um mercado inteiro para
conquistar e, com o passar dos
anos, os televisores de LCD se
tornaram uma constante em
muitos lares brasileiros devido
à sua maior flexibilidade em ter-
mos de polegadas e melhor qua-
lidade de imagem”, afirma
William Lima, gerente da linha
Bravia da Sony Brasil.

Preços mais acessíveis –
De olho no interesse do con-
sumidor brasileiro, a Sony en-
tende que os modelos Full HD
serão os mais procurados, de-
vido à melhor qualidade de
imagem e sistema em Alta
Definição, além da possibilida-
de de conectividade com ou-
tros produtos Full HD. Os te-
levisores WXGA, também em
alta definição, são uma alter-
nativa de compra, com preços
mais acessíveis e qualidade
excepcional.

Por isso, a Sony Brasil lan-
ça 21 modelos de TVs, dividi-
dos em sete linhas - quatro
delas Full HD e três WXGA.
O design é um dos pontos for-
tes, pois todos os modelos são
produzidos na cor preto bri-
lhante, que confere ares de
sofisticação e modernidade
aos aparelhos.

NOVIDADE

Sony lança linha 2008 de
televisores Bravia

DIVULGAÇÃO

Qualidade máxima e preço competitivo fazem diferença no Bravia
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KARAOKÊ

Brasileirão reúne cerca de 700
cantores para edição do Centenário

Um grupo internacional
composto por artistas está
arrecadando doações para o
projeto The Totoro no
Furusato Foundation (Funda-
ção da Terra Natal de Totoro)
com a finalidade de preservar
a região das col inas de
Sayama, local usado por
Hayao Miyazaki para a pro-
dução do longa.

Miyazaki criou Tonari no
Totoro (Meu Amigo Totoro, em
português) no ano de 1988. O
filme conta a história de duas
meninas que se mudaram
para o interior, onde acabam
descobrindo o espírito prote-
tor que vive na floresta próxi-
ma de sua casa.

Para a arrecadação de fun-
dos, os artistas participantes
criaram obras que serão lei-
loadas  no dia 6 de setembro
nos estúdios da Pixar, no es-
tado americano da Califórnia.

Depois de muito tempo em
publicação, o mangá de Inu-
Yasha chegou ao fim no Ja-
pão.

Rumiko Takahashi ficou
conhecida pr diversas de suas
obras, como Ranma ½, Urusei
Yatsura e sua mais recente
Inu-Yasha.

Para dar um ultimo alô aos
fãs do meio-youkai, Rumiko

anunciou o lançamento de um
OVA (Original Vídeo Ani-
mation) inédito de sua série.

Com o nome de Kuroi
Tessaiga (traduzido: Tessaiga
Negra), a animação estreará
no dia 30 de julho durante o
‘É um Mundo da Rumiko’ (It’s
a Rumic World – Evento reali-
zado na cidade de Tóquio exi-
bindo as artes de Rumiko Ta-

kahashi).
Junto ao episódio de 30 mi-

nutos, estarão presentes de-
senhos da série e de outros
trabalhos da autora.

A exposição ocorrerá do
dia 30 de julho a 11 de agosto
no distrito de Ginza, Tóquio.
Nenhuma informação de lan-
çamento no Brasil foi divulga-
da.

Inu Yasha com novo OVA O espírito
protetor da

floresta
Sayuri passou o dia todo

intrigada com o acontecimen-
to do início daquela tarde.
Fez todas as tarefas de casa
pensando nas palavras do
monge e do embrulho que
havia ganho. Ainda não criou
coragem para abri-lo.

Este medo fez-se presen-
te durante anos em sua vida,
porém, aquele estranho pre-
sente jamais sofreu a amea-
ça de ser jogado fora. Sayuri
sentia um estranho sentimen-
to de proteção em relação ao
objeto, mesmo sem saber o
que era.

Sete anos se passaram e
o presente acabou por cair no
esquecimento, guardado no
fundo de um baú que não foi
aberto sequer uma vez duran-
te todo estes anos.

Numa certa manhã Sayuri
acorda com uma forte sensa-
ção de perda. A casa estaria
em total silêncio se não fos-
se a brisa morna que faz a
janela ranger.

Ela anda pela casa. Pela
sala, pela cozinha e chega ao
quarto de seus avós. Uma
sensação fria e forte percorre
por todo seu corpo e lágrimas
instantaneamente rolam pelo
se rosto.

Aquelas pessoas que cui-
daram e amaram Sayuri por
todo aquele tempo estavam
agora num sono eterno, pa-
rados. Indignada com a per-
da de seus avós, cai de joe-
lhos no chão chorando como
uma recém-nascida.

Naquele momento a porta
se abre. O ensolarado dia in-
vade a casa até uma sobra
colocar-se à frente. Com o
rosto ainda molhado a garota
olha em direção a porta e re-
conhece que aquele rosto não
lhe é estranho.

Um homem careca com
um pequeno chapéu preto e
vestes brancas, portando um
cajado, olhava fixamente para
seus olhos com uma expres-
são suave no rosto.

Kawatani
Por  Giuliano Di   Sevo

Parte II

Colaboradores desta seção: Rogério Taira, Leandro Naoki,
Laiz Hiromi Fuzinaga e  Giuliano Di Sevo.

Contato:
contato@jplanet.com.br

Quer contribuir com a história?
Simples! Envie um e-mail para
giudisevo@terra.com.br e torça para ver seu
nome aqui!

Omaior evento relacio-
nado ao karaokê no
Brasil promete atrair

as atenções para Maringá
(norte do Paraná), neste fim de
semana (19 e 20). Tudo por
conta do 23º Concurso Brasi-
leiro de Canção Japonesa, ca-
rinhosamente chamado de
“Brasileirão”, e que neste ano
promete quebrar todos os re-
cordes das edições anteriores.
Só no número de inscritos são
exatos 718 cantores, oriundos
de vários estados em busca do
tão disputado título de “melhor
cantor de karaokê do País”.

Entidade responsável pelos
três dias de cantoria, a Abrac
(Associação Brasileira de
Canção Japonesa) surpreen-
derá o público que compare-
cer à Acema (Associação Cul-
tural e Esportiva de Maringá).
Além da música em si, o pú-
blico terá à disposição uma
ampla área de lazer, com di-
reito a praça de alimentação,
bazaristas e estandes de ser-
viços. Tudo para satisfazer não
só quem gosta de clássicos ni-
pônicos, mas também da cul-
tura japonesa em geral.

Para a presidente da
Abrac, Akemi Nishimori, a
união dos dirigentes, tanto de
São Paulo quanto do Paraná,
bem como a vontade dos can-
tores de participar de um Bra-
sileirão que comemora os 100
anos de imigração japonesa no
Brasil, produzem a fórmula de
sucesso do evento. Segundo
ela, os trabalhos já vêm desde
o ano passado, logo após o tér-
mino do 22º concurso, realiza-
do em Campo Grande, no
Mato Grosso do Sul. Em seus
cálculos, são mais de 100 pes-

Quando a Abrac foi insti-
tuída há mais de 20 anos, mal
sabiam os criadores que um
mero concurso de karaokê se
transformaria em um mega-
evento de cultura japonesa.
Quanto mais juntar em um
mesmo local cerca de 720
cantores, interessados em
preservar a cultura japonesa
e, de quebra, retransmitir a es-
sência da música japonesa
para a população em geral.

Para se chegar a este pa-
tamar, o trabalho foi árduo.
Até então, a Abrac só tinha

um foco: o Brasileirão. Re-
centemente, a entidade resol-
veu apostar também na diver-
sidade, como levar para algu-
mas cidades uma espécie de
festival itinerante, conglome-
rando artes, cultura e, claro,
música.

Conforme conversas e pla-
nos estruturados ao longo de
2006 e 2007, os dirigentes re-
solveram lançar o “Festival Iti-
nerante de Cultura Musical”,
uma espécie de apresentação
de cantores famosos em ci-
dades localizadas – inicial-

mente – em São Paulo e no
Paraná.

Deu certo. Além de reunir
um bom público, os eventos
também serviram para desper-
tar o interesse da geração mais
jovem para a música japone-
sa. Outra ação que também
causou repercussão foi a vin-
da da cantora Minami Kanako
em maio deste ano, com shows
em São Paulo e Paraná.
Ações que, segundo os dirigen-
tes, devem se manter e contri-
buir ainda mais para a explo-
são do karaokê no Brasil.

Projetos diversificados são destaques da Abrac

soas envolvidas na produção
para que tudo saia conforme o
esperado – tanto para o públi-
co quanto para os organizado-
res.

Por falar em ano de come-
moração do Centenário, o Bra-
sileirão 2008 também promete
surpresas (musicais) para

prestar homenagem aos des-
cendentes de japoneses. Até
para mostrar a integração en-
tre os dois países, a entidade
convidou dois cantores, um
estrangeiro que reside no Ja-
pão e outro de origem nipôni-
ca, para se apresentarem no
palco da Acema. No repertó-

rio, claro, canções típicas do
arquipélago e que devem fa-
zer a alegria dos presentes. Se-
gundo a diretoria, ambos foram
selecionados no primeiro Con-
curso Brasileiro da Canção
Popular Japonesa, realizado
em Ueda, no primeiro semes-
tre deste ano.

Campeã de diversos taikais, cantora Lílian Tangoda é uma das apostas para título do Brasileirão

ARQUIVO/JN

A partir do dia 31
de julho, o pintor
Rafael Murió estará
expondo individual-
mente no Espaço
Cultural Banco Cen-
tral, em São Paulo.
Nesta mostra, serão
apresentadas 25
obras de nanquim
sobre papel (25cm x
25cm) e mais três
telas (1m30 x 1m30),
todas ao estilo sumi-
ê — técnica de pin-
tura japonesa —, em
comemoração ao
centenário da imigração japo-
nesa no Brasil.

Originário da tradicional pin-
tura chinesa baseada no Zen
Budismo, o sumi-ê foi introdu-
zido no Japão por monges bu-
distas no século XIII. A pala-
vra “sumi” significa tinta pre-
ta e “ê” quer dizer pintura, de-
senho. A técnica se caracteri-
za pela rapidez em que é reali-
zada, não permitindo reflexão,
correção ou repetição, deven-
do o artista fluir em sua inspi-
ração natural. O sumi-ê repre-
senta não somente uma singu-
lar forma de arte, mas também
uma filosofia, visando sempre
a paz espiritual.

Com 45 anos de carreira,
Rafael Murió faz contracenar
ao classicismo do seu apren-
dizado, o romantismo de sua
personalidade sonhadora. Ele
é um homem de emoções —
emoções estas que são
transferidas a todas as suas
obras. Sempre com uma gran-
de necessidade de se adaptar
a momentos de criação e a
experiências diversas, o artis-
ta mostrará nesta exposição
toda sua habilidade em sumi-
ê: Preto-e-branco, concreto e
abstrato, água e terra, contro-
le e espontaneidade, além de
pássaros, cavalos, peixes, flo-

res e paisagens.
Reconhecido internacional-

mente, o pintor tem quadros
em acervos de grandes cole-
cionadores, principalmente eu-
ropeus, americanos e australi-
anos. No País, seus trabalhos
estão sempre presentes nos
principais leilões do mercado
de arte, além de galerias e
museus. Detém inúmeros cer-
tificados, prêmios e menções
honrosas, além de registros em
diversos guias de arte. É filiado
à Associação Internacional de
Artes Plásticas (AIAP
UNESCO), à Associação In-
ternacional de Arte (IAA
UNESCO), à Academia Lati-
no-Americana de Arte (ALA),
Academia Brasileira de Arte
Cultura e História (ABACH),
à Associação Paulista de Be-
las Artes (APBA) e ao Sindi-
cato dos Artistas Plásticos no
Estado de São Paulo
(SINAPESP).

“SOL NASCENTE” – EXPOSIÇÃO

INDIVIDUAL DE RAFAEL MURIÓ

VERNISSAGE: DIA 31 DE JULHO, DAS 18
ÀS 22 HORAS

EXPOSIÇÃO: DE 1 A 19 DE AGOSTO, DAS

10 ÀS 16 HORAS (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA)
LOCAL: ESPAÇO CULTURAL BANCO

CENTRAL  (AV. PAULISTA, 1.804,
TÉRREO, SÃO PAULO)

PINTURA

Pintor Ragael Murió presta
homenagens a japoneses

Obras retratam aspectos japoneses

DIVULGAÇÃO



São Paulo, 19 de julho de 2008 JORNAL NIPPAK 9

ESPECIAL

Festival do Japão espera
público de 200 mil pessoas

Considerado um dos mai-
ores eventos de cultu-
ra japonesa no mundo,

e o maior da América Latina, o
Festival do Japão chega a sua
11ª edição com expectativa de
atrair cerca de 200 mil visitan-
tes nos três dias de programa-
ção. O evento, que prossegue
neste fim de semana (19 e 20),
no Centro de Exposições Imi-
grantes, faz parte do Calendá-
rio Oficial Turístico do Estado
e do Município de São Paulo.
A abertura oficial acontece hoje
(19), por volta do meio-dia, no
Palco Principal. Entre as auto-
ridades, está confirmada a pre-
sença do prefeito paulistano
Gilberto Kassab (DEM).

Em 2004, no pátio da Assem-
bléia Legislativa do Estado de
São Paulo, o Festival do Japão
reuniu público de 400 mil pesso-
as em três dias de evento. Em
2007, foram 160 mil visitantes,
no Centro de Exposições Imi-
grantes, que abriga o Festival
desde a 8ª edição (2005).

Segundo Akeo Yogui, presi-
dente do Kenren (Federação
das Associações de Províncias
do Japão no Brasil), entidade
que organiza o evento desde
1998, trata-se de uma oportu-
nidade de conhecer um pouco
mais sobre a cultura japonesa.
“Afinal, em 2008 comemora-se
o Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil e as relações
entre os dois países nunca esti-
veram tão em alta”, destaca
Yogui, que assumiu a presidên-
cia da entidade em março des-
te ano.

Não à toa,os organizadores
elegeram como tema principal,
que é utilizado para criar, ins-
pirar e desenvolver todo o
evento, justamente os 100 anos

de imigração japonesa. Foram
montados estandes mostrando
a contribuição dos imigrantes
japoneses ao Brasil e as co-
memorações e principais pro-
jetos realizados pela comuni-
dade nipo-brasileira no Ano do
Intercâmbio Brasil-Japão.

Apesar de destacar a impor-
tância do Festival estar inseri-
do nas comemorações do Cen-
tenário, Keiji Kato, que preside
o Festival do Japão pelo tercei-
ro ano consecutivo, observa
que o evento “tem vida pró-
pria”. “Independentemente do
Centenário, o Festival continu-
ará existindo”, comenta Kato,
lembrando os prós e contras de
realizar um evento do porte do
Festival no ano do Centenário.
“Encontramos certa dificulda-
de em arrumar novos patroci-
nadores pelo fato de muitas

empresas já estarem com as
verbas comprometidas em fun-
ção das festividades que estão
acontecendo ao longo de 2008.
Assim mesmo conseguimos
atrair novos parceiros, além de
manter os patrocinadores fi-
xos”, comemora Kato, acres-
centando que “fazer parte do
calendário turístico municipal e
estadual facilita a captação de
recursos”. Segundo o Jornal
Nippak apurou, as despesas do
11º Festival do Japão estão or-
çadas em R$ 1,3mi, recorde de
investimento em toda sua his-
tória.

Áreas – Como acontece todos
os anos, o evento apresenta um
leque de atrações culturais, dan-
ças típicas, culinária e exposi-
ções e atividades para crianças
e idosos, duas das preocupações

constantes dos organizadores.
Na Praça da Cultura Japo-

nesa, destaques para ikebana,
demonstrações de cerimônia
do chá, shodô e oshibana,
workshops de origami e kiri-
gami, entre outras atrações. As
atividades são coordenadas
pelos voluntários da Asebex
(Associação Brasileira de Ex-
Bolsistas no Japão).

“Essa área oferece um es-
paço para todos os estilos de
arte japonesa, e espero que as
atividades sejam repletas de
sucesso. A Asebex coordena
a área com o mesmo empe-
nho do ano passado, contando
com o apoio das entidades,
para oferecer novos conheci-
mentos ao público do Festival”,
explica Eric Funabashi, presi-
dente da Asebex.

O público pode participar

Festival permanece fiel as suas origens: objetivo é preservar e divulgar a cultura japonesa

DIVULGAÇÃO

11º FESTIVAL DO JAPÃO
DATA: 18, 19 E 20 DE JULHO

18 DE JULHO (SEXTA), DAS 12 ÀS 21
HORAS

19 DE JULHO (SÁBADO), DAS 10 ÀS

21 HORAS

20 DE JULHO (DOMINGO), DAS 10
ÀS 20 HORAS

ONDE: CENTRO DE EXPOSIÇÕES

IMIGRANTES (RODOVIA DOS IMIGRANTES,
KM 1,5, SÃO PAULO)
ÔNIBUS GRATUITO NO METRÔ JABAQUARA

E SÃO JUDAS (8H30 ÀS 22H30)
INGRESSOS: R$ 5  (VENDA ANTECIPADA

E NO LOCAL)
ENTRADA GRATUITA PARA IDOSOS – 65
ANOS E CRIANÇAS ATÉ 8 ANOS

ESTACIONAMENTO NO LOCAL –
TERCEIRIZADO - R$ 18
CARAVANAS - ENTRADA GRATUITA NA

SEXTA E NO SÁBADO!
INFORMAÇÕES: (11) 3277-8569
E-MAIL:
SECRETARIA@FESTIVALDOJAPAO.COM

SITE: WWW.FESTIVALDOJAPAO.COM

REALIZAÇÃO: KENREN – FED. DAS

ASSOCIAÇÕES DE PROVÍNCIAS DO JAPÃO

NO BRASIL

novamente de workshops e
demonstrações abertas de di-
versas danças japonesas (bon
odori, matsuri dance, folk dan-
ce), na grande área livre do
pavilhão. Essas danças típicas
são características de festivais
japoneses e são abertas à par-
ticipação livre do público.

A Asebex também prepara
um estande especial, para di-
vulgação de bolsas de estudo
no Japão, e a reprodução de
um quarto típico japonês, além
de atividades especiais no Au-
ditório, com aulas e demons-
trações de diversas artes e ele-
mentos culturais japoneses.

Alimentação – A Gastronomia
é uma atração à parte e tam-
bém uma das mais concorridas
pelos visitantes. A área é ocu-
pada por 44 kenjinkais e entida-
des assistenciais que oferecem
pratos específicos – e porque
não dizer, exóticos – , desconhe-
cidos até mesmo pelos restau-
rantes japoneses do Brasil (con-
fira programação na página 10).

Já a Área da Criança aten-
de gratuitamente e oferece ati-
vidades divididas em áreas
como Contos e Lendas, Pintu-
ra e Arte, Mini-Festival das
Estrelas, Origami, Cozinha
Oriental, Brinquedos Tradicio-
nais, Reciclagem, Foto Cente-
nário, Mangá e Caricatura.

Destaque ainda para a Tur-
ma da Mônica e as mascotes
do Centenário, Tikara e Keika,
que prometem encantar a ga-
rotada.

Para a coordenadora Julia-
na Mieko, o espaço está fada-
do ao sucesso. “Este ano, a
Área da Criança realizará 10
atividades voltadas para crian-
ças de 0 a 12 anos de idade e
seus respectivos responsáveis,
com todas as atividades alinha-
das com o tema do Centená-
rio da Imigração Japonesa no
Brasil. Cada atividade da área
será coordenada por uma
ONG ou OSCIP”, explica.

Quem também marca pre-
sença é o Hospital Santa Cruz,
que estará realizando vários
exames gratuitos durante o
Festival.

Festival costuma atrair público de todas as faixas etárias

DIVULGAÇÃO
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ESPECIAL

Gastronomia valoriza
trabalho dos kenjinkais

Um dos destaques do
Festival do Japão é a
culinária típica japo-

nesa. Em 2008, os 44 kenjin-
kais participantes oferecem
diversas opções de pratos tí-
picos aos visitantes como o
sasadango (doce embrulhado
com bambu), o houtou (sopa
dos samurais) e o okonomiya-
ki (pizza japonesa), nos
estandes das províncias de
Niigata, Yamanashi e Waka-
yama, respectivamente.

Além de atrair o público, a
maioria dos pratos possui

Estande 2 – KYOTO: Bo-
linho de arroz, tempurá de sor-
vete, rocambole, hanaume e
umezuke (conserva de amei-
xa), umeshu (licor de ameixa)

Estande 3 – CHIBA: Su-
shi, sashimi, yakisoba, guioza,
hotroll (sushi empanado)

Estande 4 – FUKUI:
Echizen oroshi soba (macarrão
de trigo sarraceno com caldo
especial), tempurá, pastéis

Estande 5 – YAMANA-
SHI: Houtou - sopa dos samu-
rais

Estande 6 – SHIZUOKA:
Kakiague de legumes (tempu-
rá), kabayaki (unagui - enguia),
chá verde

Estande 7 – NIIGATA:
Moti (bolinho de arroz), sassa
dango (bolinho com folha de
bambu), udon, kuri youkan
(doce de castanha), oshiruko
(caldo doce de feijão)

Estande 8 – FUKUSHI-
MA: Yakitori (espetinho de
frango), oniguiri (bolinho de
arroz), espeto de frutas

Estande 9 – OKINAWA:
Okinawa soba, oniguiri (boli-
nho de arroz), sata andagui
(bolinho), okinawa moti, manju
(doce com feijão)

Estande 10 – HOKAIDO:
Yaki-nishin (peixe assado),
yaki-ika (lula assada), hokkai-
tirashi (arroz temperado), mo-
rango no chocolate

Estande 11 – IWATE:
Guioza, sanriku wakame udon
(macarrão com caldo especi-
al), morioka reimen

Estande 12 – KAGOSHI-
MA: Karukan-manju (doce
com feijão), satsuma-age, es-
petinho de churrasco

Estande 13 – NAGANO:
Nozawana-zuki (conserva de
folhas), mochi (bolinho de ar-
roz), natto (soja fermentada),
tonyu (leite de soja), caqui seco

Estande 14 – YAMAGA-
TA: Shisso maki (sushi com
folha de shisso), hoshigaki

(caqui seco), nobi manju,
kakigori (raspadinha), oniguiri
(bolinho de arroz), kushi zashi
konyaku (espetinho de konya-
ku), missoshiro (sopa de pasta
de soja fermentada)

Estande 15 – SAITAMA:
Yakitori (espetinho de frango),
curryrice, gyudon (arroz com
carne), oshiruko (caldo doce de
feijão)

Estande 16 – OKAYAMA:
Matsuri zushi, kibidango (boli-
nho de arroz), hoshigaki (caqui
seco), espeto de cogumelos,
cogumelos, gyoza, nikuman
(pão recheado)

Estande 17 - AOZORA
ENKYO: Yakitori (espetinho
de frango), oniguiri (bolinho de
arroz), yakiniku (carne grelha-
da), sake especial

Estande 18 - CARMO
SAKURA: Sakura-moti (doce
com folha de cerejeira), yaki-
soba, umeshu (licor de amei-
xa), doces e salgados

Estande 19 - YASURAGI
HOME: Tempurá, guioza, be-
bidas

Estande 20 – IKOI-NO-
SONO: Yaki-sakana teishoku,
kakigori (espetinho), wata ame
(algodão doce)

Estande 21 – KIBÔ-NO-
IÊ: Pastéis e sonhos

Estande 22 – KODOMO-
NO-SONO: Yakisoba, tempu-
rá

Estande 23 – NARA: Kaki
no hazushi (sushi enrolado),
curryrice, oshiruko (caldo doce
de feijão), lanche de lingüiça,
caipirinha de saquê

Estande 24 – ISHIKAWA:
Sakura-moti (doce com folha
de cerejeira), hijiki okowa (ar-
roz temperado), sanchoku oha-
gui (arroz temperado), sekihan
(arroz com feijão azuki), haru-
maki, tempurá de sorvete

Estande 25 – YAMAGU-
CHI: Itigo daifuku (bolinho de
arroz recheado com morango
e pasta de feijão doce), bari-

bari soba (yakisoba especial),
choshu (bebida de arroz), tem-
purá

Estande 26 – FUKUOKA:
Hakata lamen (macarrão e
caldo especial), tidori manjyu
(doce com feijão)

Estande 27 – SHIGA: Shigi
mi gohan (arroz com vôngole),
gyoza, mabo domburi (arroz
com tofu temperado)

Estande 28 – GIFU: Houba
sushi (sushi especial)

Estande 29 – HYOGO:
Takoyaki (bolinho de polvo)

Estande 30 – TOCHIGI:
Yakisoba, gyoza, norimaki
(sushi enrolado), amazakê (be-
bida doce com saquê)

Estande 31 – GUNMA:
Tempura de camarão

Estande 32 – HIROSHI-
MA: Okonomiyaki (panqueca
japonesa)

Estande 33 – MIE: Tekone
sushi (sushi especial), itigo
daifuku (bolinho de arroz re-
cheado com morango e pasta
de feijão doce), salada de fru-
tas com fondue

Estande 34 - COMUNI-
DADE YUBA: Lamen (ma-
carrão com caldo), omiyague
(presentes como conservas,
doces, etc)

Estande 35 – KOCHI:
Mushi tataki (sashimi de peixe
levemente grelhado), sugata
zushi, yakisoba, yakisoba, tem-
purá, tosa no muchi iri udon
(macarrão especial), sakura
mochi (doce com folha de ce-
rejeira), vinagrete de sardinha

Estande 36 – AOMORI:
Maçã e derivados

Estande 37 – SAGA: Tem-
pura de sorvete, pastel, carne
de porco com tempero japonês
servido no pão

Estande 38 – TOKUSHI-
MA: Alimentos orientais,
takoyaki (bolinho de polvo) e
lamen de Tokushima (macar-
rão com caldo quente)

Estande 39 – AKITA: Ki-

ritampo, sake especial (Taka-
shimizu), sakepirinha

Estande 40 – TOKYO: Ya-
kisoba, tori no karague (fran-
go frito)

Estande 41 – KUMAMO-
TO: Karashi renkon (flor de
lótus temperada), kinpira
renkon, bento, taipien ohagui
(arroz com tempero chinês),
ikinari dango, syu-kuriimo
(carolina de creme)

Estande 42 – NAGASAKI:
Udon (macarrão com caldo
quente especial)

Estande 44 – WAKAYA-
MA: Okonomiyaki (panqueca
japonesa)

Estande 45 – SHIMANE:
Bolinho de kani, surimi (peixe
moído), makizushi (sushi enro-
lado), inarizushi (sushi em for-
ma de concha)

Estande 46 – MIYAGUI:
Sosu yakisoba, frutos do mar,
gyutan bento (língua de boi),
gyutan yakisoba, harakomeshi

Estande 47 – OITA: Dango
jiru (caldo especial), torimeshi
(risoto de frango), niku tataki
(carne levemente grelhada),
hoshigaki (caqui seco)

Estande 48 – KAGAWA:
Sanuki udon (macarrão com
caldo, especial da província de
Kagawa)

Estande 49 – OSAKA: Ya-
kisoba, udon (macarrão com
caldo), sushi, tempura

Estande 50 – TOTORI:
Udon, okowa, tempurá

Estande 51 – MIYAZAKI:
Bentô (Miyazaki à la carte),
furusato lamen, dorayaki
(doce), gyoza

Estande 52 – IBARAGI:
Pastéis

Estande 53 – AICHI:
Missô kushikatsu gyu (carne à
milanesa temperada com pas-
ta de soja fermentada), misso
kushikatsu kashiwa (frango
com pasta de soja), tempurá,
yaki lamen (macarrão com
caldo)

Confira a lista de estandes de Gastronomia:

grande importância cultural e
histórica para o Japão, como
é o caso do sasadango, um bo-
linho de arroz preparado com
a erva “yomogi”, que é reche-
ado  com ankô (pasta de fei-
jão azuki doce) e embrulhado
em folha de bambu (sassa).

As folhas de bambu pre-
servam o alimento fresco e a
erva “yomogi” facilita a diges-
tão. No século 16, época em
que aconteceram várias bata-
lhas entre os feudos e a ali-
mentação era escassa, o
sasadango foi muito consumi-

do pela população e pelos sol-
dados.

O houtou, uma massa ca-
seira com legumes, inhame e
temperado com missô, tam-
bém é um prato histórico. Co-
nhecido como “sopa dos sa-
murais”, essa delícia foi difun-
dida por Takeda Shinguen, lí-
der samurai que tentou unifi-
car o Japão na época das
guerras internas.

Conhecido como “pizza ja-
ponesa”, o okonomiyaki é uma
das comidas mais populares no
Japão. Trata-se de uma mas-

sa grelhada em forma de pan-
queca, recheada com iguarias
finas como o peixe katsuo (bo-
nito) seco, mini-camarões se-
cos, ovos, bacon, maionese,
batata-frita palha e repolho pi-
cado, entre outros ingredientes.

Segundo Kazuo Kurahashi,
responsável pela comissão de
Gastronomia, “o Festival do
Japão é uma das poucas opor-
tunidades para o público pro-
var pratos típicos e também
conhecer a história e a impor-
tância desses pratos para as
províncias japonesas”, explica.

Miss Festival do Japão é
destaque no sábado

Beleza, elegância, desen-
voltura,  simpatia e carisma são
as cinco categorias pelas quais
as candidatas da 6ª edição do
concurso Miss Festival do Ja-
pão serão avaliadas neste ano.
As inscrições aconteceram até
o dia 22 de junho e para parti-
cipar, a candidata precisa ter
descendência japonesa e ida-
de mínima de 15 anos.

O concurso Miss Festival do
Japão 2008 acontece no sába-
do, dia 19 de julho, a partir das
18 horas, no Palco Principal do
Festival do Japão, com shows
da Associação Brasileira de
Taikô e dos cantores Karen Ito
e Maurício Miya. No domingo,
20 de julho, as finalistas do con-
curso voltam ao palco do Festi-
val do Japão para prestigiar as
festividades e cumprimentar o
público presente ao evento.

“Para comemorar o Cen-
tenário da imigração japonesa,
vamos realizar um grande con-
curso, com participantes de
várias localidades”, explica

Kendi Yamai, coordenador do
Miss Festival do Japão.

Conheça as candidatas se-
lecionadas para o Miss Fes-
tival do Japão 2008 – Adri-
ana Tiemi Tanikawa, Aline
Tokie Yasumoto, Andrea Ayu-
mi Moribe, Ayeska Mamedio
Takahashi, Camila Raíssa
Cezário, Camila Toyonaga
Gonzalez, Cristiane Mayumi
Ogata, Cynthia Alves Dos San-
tos, Erika Mori Martinez, Fla-
via Mayumi Lamera Higa,
Harue Daniele Chiuji, Izabela
Yumi De Castro, Jessica Yuri
Aoki Nascimento, Karla Ka-
therine Shimada De Olivera,
Kelly Nagay, Lina Tiemi Ne-
pomuceno, Mariele Tamie Go-
mes Tsuda, Monique Furuta
Gomes De Barros, Nathalia
Monteiro Ikuma, Priscila Da
Silva Arakaki, Priscila Mayu-
mi Nishimori, Priscila Yumi
Pereira Takaoka, Priscila Yuri
Kajikawa, Sheila Adachi, Va-
nessa Harumi Ramos Gakiya.

O Concurso Miss Festival do Japão já é uma tradição no evento...

DIVULGAÇÃO

... por reunir as mais belas representantes da comunidade nikkei
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Parque da Mônica marca
presença em evento

O Parque da Mônica, que
durante todo o mês de julho pro-
move atividades em comemo-
ração ao Centenário da Imigra-
ção Japonesa, está no 11° Fes-
tival Japão 2008, que prossegue
até amanhã (20), no Centro de
Exposições Imigrantes. Os vi-
sitantes poderão conferir, vári-
as vezes ao dia (hoje e emanhã),
o novo show Japão, país onde
as mascotes oficiais do Cente-
nário, Tikara e Keika, criados
pelo pai da Turma da Mônica,
Mauricio de Sousa, vivem uma
deliciosa aventura em compa-
nhia da Turma da Mônica.

Mergulhados na cultura ja-
ponesa, os personagens des-
cobrem a culinária, os hábitos,
a música, as artes, a miscige-
nação, a tecnologia - tudo o que

o país asiático trouxe para os
brasileiros, além de mostrar
que o Brasil abriu as portas
para a nação nipônica, há 100
anos quando o navio Kasato
Maru atracou no porto de San-
tos. Tudo com muita música e
figurinos especiais.

Mônica, Magali, Cebolinha,
Cascão, Chico Bento, Tikara
e Keika fazem a alegria da
criançada em vários momen-
tos do dia. No evento foi mon-
tado um estande do Parque da
Mônica com o Quiosque da
Turma, onde os produtos Tur-
ma da Mônica, e exclusivida-
des personalizadas com os
nisseis Tikara e Keika serão
comercializados, além da ven-
da de passaportes promocio-
nais a preços especiais.

Mascotes do Centenário prometem alegrar a criançada

DIVULGAÇÃO
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“Será o melhor Festival do
Japão já realizado”

Akeo Uehara Yogui
assumiu a presidên-
cia do Kenren (Fe-

deração das Associações de
Províncias do Japão no Bra-
sil) no dia 27 de março deste
ano. Nissei – nasceu em Pau-
linópolis (próximo ao municí-
pio paulista de Pompéia) –  é
o primeiro presidente do
Kenren de origem okinawa-
na. Formado pela Faculdade
de Engenharia Mauá, Yogui

começou a trabalhar pelas
entidades da comunidade em
93/95 quando se tornou vice-
presidente da Associação
Cultural e Esportiva Okinawa
Santa Maria. Na Associação
Okinawa Kenjin do Brasil
(AOKB) se tornou diretor em
93/97 até assumir a presidên-
cia, cargo que ocupa até hoje.
Além de presidir estas duas
entidades, acumula também
os cargos de diretor do

Enkyo (Benficência Nipo-
Brasileira de São Paulo),
vice-presidente da Associa-
ção para Comemoração do
Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil e presidente
do Conselho Administrativo
do Yassuragui Home (Centro
de Reabilitação Social em
Guarulhos). Experiência fun-
damental para comandar o
Kenren, entidade que reúne
46 das 47 províncias japone-

sas. Para Yogui, porém, não
se alcança o sucesso sem a
retaguarda de uma equipe.
Como essa, que o ajuda na
realização do Festival do Ja-
pão. Uma ajuda de cerca de
500 voluntários que Yogui faz
questão de agradecer um a
um. Confira a entrevista con-
cedida à reportagem do Jor-
nal Nippak:

(Por Aldo Shiguti)

ENTREVISTA: AKEO YOGUI

Jornal Nippak: O sr. enca-
ra o seu mandato à frente do
Kenren como uma adminis-
tração de transição?

Akeo Yogui: O Centenário da
Imigração Japonesa é um mo-
mento bastante oportuno para
esta transição uma vez que,
pelas estatísticas, a geração
issei corresponde a apenas
6% da comunidade. É bom
que se faça essa transição
enquanto podemos contar com
pessoas da primeira geração
que possam nos ajudar. Seria
muito mais traumático se não
pudéssemos contar com os
isseis. Acredito que essa fase
é muito importante para o
Kenren.

JN: O sr. assumiu a presidên-
cia do Kenren em março des-
te ano.O Festival do Japão
é o primeiro grande desafio
de sua gestão?

AY: Na verdade, antes tivemos
o evento do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil
e o Kenren, como entidade
participante, também cumpriu
uma agenda igualmente impor-
tante em junho já que o Kenren
é responsável pelo Memorial
do Imigrante que fica no Par-
que do Ibirapuera. Assim, ti-
vemos a in-
cumbência de
recepcionar o
príncipe herdei-
ro do trono do
Japão, Naruhi-
to, no dia 19.
Como o Me-
morial é muito
i m p o r t a n t e
para nós, prin-
cipalmente os
descendentes de japoneses,
que preservamos a memória
dos nossos antepassados, con-
sidero que dentre todas as fes-
tividades do Centenário o agra-
decimento aos pioneiros foi um
dos mais marcantes. Não es-
quecer das pessoas que não
estão mais entre nós mas que
dedicaram suas vidas para que
estivéssemos aqui é muito im-
portante. Tanto é que o pró-
prio príncipe fez questão de ir
lá e depositar uma coroa de flo-
res. Além disso, praticamente
todos os representantes de pro-
víncias japonesas que estive-
ram no Brasil fizeram questão
de passar no Memorial. E o
Kenren foi o responsável em
mostrar como estamos vene-
rando as pessoas que hoje não
estão mais presentes.

JN: Mas o Festival do Japão
continua sendo o evento de
maior visibilidade...

AY: Ah, sim. Como evento
anual o Festival do Japão é o
principal. Aliás, não só do
Kenren como também da pró-
pria comunidade nipo-brasilei-
ra por reunir o maior número
de províncias e de pessoas.
Este ano, estamos esperando
algo em torno de 200 mil pes-
soas durante os três dias.

“A realização do
Festival do Japão em
três dias nos parece o

formato mais
adequado,

principalmente para
os kenjinkais. A

maioria faz questão
de participar do

Festival do Japão
porque sabe que o

retorno é muito bom”

“O ano do Centenário
é propício para que
ocorra a transição
dentro do Kenren
porque podemos

contar com a ajuda
dos isseis”

“Quando fui eleito
presidente do Kenren,
procurei manter uma

posição de
neutralidade e isso
está favorecendo

minha
administração”

propriamente dito, surgiram
reclamações quanto a difi-
culdade de locomoção na
área de gastronomia. Foi fei-
to algo para sar o proble-
ma?

AY: Em um evento da grande-
za do Festival, sempre existirá
problemas desse tipo. Mesmo
porque são mais de 50 barra-
cas de alimentação a cargo dos
kenjinkais, que não são profis-
sionais nesse tipo de organiza-
ção. E no horário que bate a
fome todos vão querer comer.
O acúmulo de pessoas é uma
dificuldade natural e todos vão
ter que ter um pouco de paci-
ência porque num universo tão
grande de pessoas não tem
como satisfazer a todos ao
mesmo tempo. Mas dentro das
nossas possibilidades estamos
tentando minimizar esse pro-
blema.

JN: Outra reclamação cons-
tante refere-se ao preço co-
brado pelo estacionamento
(R$ 18,00).

AY: É um serviço terceirizado
mas nós, através da comissão,
tentamos negociar muito. É
lógico que eles vivem dessa
cobrança e não é todo dia que
recebem um evento desse por-
te. É um problema que foge do
nosso controle apesar de com-
preendermos que poderia ser
mais barato. Infelizmente to-
das as tratativas no sentido de
reduzir os preços não deram

certo.

JN: Dá para
antecipar se
este será o úl-
timo ano do
Festival no
Centro de Ex-
posições Imi-
grantes?

AY: Não, ainda
não podemos
dizer isso. É ló-
gico que sem-
pre procura-
mos um espaço
maior e com
um infra-estru-
tura capaz de

oferecer conforto para os vi-
sitantes, mas é difícil conseguir
um espaço que possa acomo-
dar 200 mil pessoas em três
dias. Mas estamos sempre
atentos e havendo um local
melhor vamos procurá-lo. Não
estamos fechados mas isso
também não quer dizer que não
possamos procurar outro lugar.

JN: Por falar em três dias, o
Festival do Japão já foi re-
alizado também em quatro
dias e em dois finais de se-
mana e este ano volta ao seu
formato original, ou seja,

três dias. Na
sua opinião,
qual a fórmu-
la ideal?

AY: Acho que
pelas últimas
quatro experi-
ências, pelo
menos as que
estivemos pre-
sentes, a reali-

zação do evento em três dias
nos parece a mais acertada.
Principalmente para os
kenjinkais, que são res-
ponsáveis pela parte
gastronômica do
Festival e não es-
tavam tendo o
retorno deseja-
do em dois fi-
nais de sema-
na. Por isso
optamos por
retomar o for-
mato inicial.

JN: E o sr. pre-
cisou fazer al-
gum trabalho ex-
tra para mobilizar os
kenjinkais?

AY: Não tivemos um trabalho
específico para apaziguar,
mesmo porque quando fui elei-
to não tinha uma ala, isto é, era
neutro. De certa forma isso
me favoreceu. Se não recebi
apoio total também não recebi
fortes oposições. Tanto que a
outra chapa, que estava em
vias de ser composta, recuou
às vésperas da eleição. Acho
que isso foi uma demonstração
que conseguimos contornar a
situação.

JN: Mas para este Festival

o sr. diria que todos estão
unidos...

AY: Acredito que sim. Dos 47
kenjinkais apenas três não es-
tão participando. E mesmo as-
sim, Toyama é o único que não
é associado. Os outros dois
são Kanagawa e Ehime [o co-
ordenador do Festival do Ja-
pão, Keiji Kato, informa que
Kanagawa estará participan-
do ao lado do Consulado Ge-
ral do Japão em São Paulo].
Ou seja, a maioria faz questão
de participar porque o Festival
do Japão traz um retorno mui-
to bom.

JN: Outro aspecto positivo é
a participação dos voluntá-
rios. Como está sendo neste
ano?

AY: Nos três dias contamos
com a ajuda de mais de mil
volunários. A participação de-
les é fundamental para a reali-
zação do Festival. O Festival
é todo feito por voluntários, nin-
guém recebe nada, muito pelo
contrário. Às vezes até gastam
do próprio bolso.

JN: Apesar do curto espaço
de tempo, deu para planejar
o Festival de acordo com o
que o sr. queria?

AY: Embora seja o presiden-
te do Kenren, existe uma co-
missão que cuida da organi-
zação em si e foi essa comis-
são que ficou responsável pra-
ticamente por toda a parte da
viabilização. É uma equipe for-
mada por voluntários como o
próprio Kato e o Yamada-san
[Yasuo, vice-presidente do
Kenren, também presente na
entrevista], que se dedicam
bastante e tem batalhado para
que, dentro das nossas possi-

bilidades, o Festival me-
lhore a cada ano e esta

décima primeira edi-
ção, particular-

mente, promete
superar todos
os demais, tan-
to em termos
de organiza-
ção, decora-
ção como
nas atrações.

JN: Até por
ser o ano do

Centenário da
Imigração Ja-

ponesa no Bra-
sil...

AY: Também, mas mesmo
se não fosse o ano do Cente-
nário acredito que este Festi-
val seria o melhor já realizado
e no ano que vem esperamos
fazer melhor ainda.

JN: Que mudanças o públi-
co poderá constatar?

AY: Pelo que tenho acompa-
nhado são muitas atrações di-
ferentes.

JN: O fato de o Festival do
Japão ser realizado pratica-
mente um mês depois da Se-

mana Cultural e da visita do
príncipe trouxe alguma con-
seqüência negativa para o
evento?

AY: Claro que se tratam de
dois grandes eventos que es-
tão sendo realizado em um cur-
to espaço de tempo, mas o
Festival do Japão já tem uma
tradição por ser realizado anu-
almente e já conquistou um pú-
blico fiel. Então, acredito que
não terá muita influência.

JN: Nem na captação de re-
cursos?

AY: Claro que este ano foi atí-
pico por ser ano do Centená-
rio e todo mundo sabe que
onde tem comunidade nikkei
tem também alguma come-
moração. Se em parte isso di-
ficulta a captação de recur-
sos, existe as empresas que
demons t ram
ainda mais in-
teresse em pa-
trocinar o Fes-
tival do Japão,
que é um even-
to tradicional.
Em relação ao
ano passado,
nenhuma em-
presa deixou
de participar
em função do
Centenário ou
por contribuir
com alguma
outra entidade.
Ao contrário, a
cota até au-
mentou um
pouco.

JN: E quanto a divulgação?

AY: Acredito que este ano foi
melhor que em 2007, cuja di-
vulgação acabou ficando em
cima da hora.

JN: Em relação ao Festival,

DIVULGAÇÃO

Para Akeo Yogui, o Festival do Japão tem “vida própria”: “Independente do Centenário, este Festival já seria um grande sucesso”
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ESPECIAL

Kazufumi Miyazawa é
destaque no palco principal

Odestaque da progra-
mação do palco prin-
cipal, coordenado

por Jorge Suzuki, são as dan-
ças folclóricas das diversas
províncias do Japão, além da
apresentação de artes marci-
ais e a presença dos cantores
Maurício Miya, Joe Hirata e
Karen Ito.

O coordenador ressalta a
presença das atrações inter-
nacionais Matsuko Yoshitake
e do compositor Kazufumi
Miyazawa, vocalista da ban-
da The Boom, que lança no
Festival do Japão a música
“Ashiato no Nai Michi”, ins-
pirada na saga da imigração
japonesa no Brasil, antecipan-
do a turnê brasileira.

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS*

DIA 19 DE JULHO
(HOJE)
Apresentadores: Jorge Suzuki
/Eliane Matsuda/Erika Murata
10h30 – Tochigui – Dança
Folclórica
10h38 – Shotou Kai - Apre-
sentação de Karatê
10h48 – Seifuu Kai - Takako
Karube e Shizue Sawada
10h59 – Hokkaido/Hamama-
tsu Fujinkai - Nakayoshi Ondo
11h05 – Associação Cultural
Esportiva Represa - Awa Odori
11h30 – Shinkyo Daiko - Wa-
daiko
12h00 – Cerimônia de Aber-
tura
13h10 – Associação Furusato
Soosei do Brasil
13h25 – Show com a cantora
japonesa Matsuko Yoshitake

13h55 – Setsuo Kinoshita
Taiko Group - Escola Caritas
- Taiko
14h21 – Kibo-no-Iê - Musi-
coterapia
14h58 – Atração Internacio-
nal - Kazufumi Miyazawa
15h23 – Grupo Minbu de Ri-
beirão Pires - Acal Juvenil -
Kenko Taissô - Dança Folcló-
rica
15h56 – Karatê Kyokushin -
Artes Marciais - Karatê
16h18 – Fed. dos Clubes Nipo
Brasileiros de Anciões
(Roukuren) - Horin Ondo e
Hamabe No Uta
16h34 - Wakayama Kenjin
Kai do Brasil - Atração Inter-
nacional Taisho Goto
17h14 – Assoc. Tottori Kenjin
do Brasil - Dança Folclórica -

Heisei Tottori Ondo / Kaigara
Bushi / Teodori
17h31 – Confederação Bra-
sileira de Aikido -Brazil Aiki-
kai - Demostração de Aikidô
18h00 – Miss Festival do Ja-
pão
Shows – Associação Brasilei-
ra de Taiko/Karen Ito/Maurí-
cio Miya
21h – Encerramento

DIA 20 DE JULHO
(DOMINGO)
Apresentadores: Jorge Suzuki
/Eliane Matsuda/Erika Murata
10h30 – Buyou Doukoukai -
Nara Kenjinkai - Sakamoto
Odori
10h37 – Sekishinkan - Bujutsu
Karate
11h11 – Assoc. Cult. Despor-

tiva Nikkei de S. Miguel Pau-
lista - Yosakoi Soran / Taiko
11h41 – Show com a cantora
Karen Ito
12h05 – Associação Osaka
Naniwa Kai - Matsuri Odori /
Dança Centenário
12h25 – Okinawa Kobudo
Jinbunkai do Brasil - Okinawa
Karatê e Kobudo
12h48 – Ryukyu Buyou
Kyoukai - Assoc. Okinawa
Kenjinkai - Danças de Okina-
wa
13h12 – Ryukyukoku Matsu-
ri Daiko - Taiko - Okinawa
Daiko
13h40 – Show com o cantor
Joe Hirata
14h04 – Associação Osaka
Naniwa Kai - Yosakoi Soran
14h11 – Centro Cultural Hi-

roshima Kenjinkai do Brasil -
Teatro - Kagura
15h21 – Assoc. Tottori Kenjin
do Brasil - Dança Folclórica -
Shan Shan Kassa Odori
15h28 – Show com a cantora
japonesa Matsuko Yoshitake
15h52 – Mika Youtien - Taiko
Infantil
16h07 – Assoc. Cultural
Tottori Kenjin do Brasil - Dan-
ça Folclórica - Zeni Daiko
16h19 – Grupo Kaito Shami
Daiko - Yamagata Kenjinkai -
Instrumental Shamisen, Taiko
e Shakuhachi
16h36 – Shinkyo Daiko -
Taiko Wadaiko
17h04 – Wakayama Kenjinkai
do Brasil - Dança Folclórica -
Bundara Odori
17h24 – Assoc. Cultural e

Assistencial Mie Kenjin do
Brasil - Dança Folclórica
17h31 – Miss Festival do Ja-
pão 2008 - Apresentação das
vencedoras
17h40 – Kochi Kenjinkai -
Dança Folclórica - Naruko
Odori
17h54 – Requios Geino Dou-
koukai - Taiko Okinawa Daiko
18h21 – Assoc. Okinawa
Kenjinkai - Músicas Folclóri-
cas da Província de Okinawa
18h56 – Show com Maurício
Miya
19h10 – Bujinkan Hattori
Hanzo Dojo - Artes Marciais
19h33 – Associação Brasilei-
ra de Taikô
20h – Encerramento
*Programação sujeita a al-
teração sem aviso prévio

Cantores como Karen Ito, sobem ao palco principal do Festival do Japão hoje e amanhã

DIVULGAÇÃO

A Comissão de
Transportes do 11º
Festival do Japão in-
centiva o público a
utilizar o serviço de
transporte gratuito. A
campanha “Vá de
Metrô”, cujo objetivo
é facilitar o acesso do
público ao Festival e
diminuir os congesti-
onamentos na região do
evento, oferece transporte
gratuito com saída confirma-
da da estação do metrô Ja-
baquara e da estação São
Judas.

Os ônibus gratuitos, todos
da Via Sul Transportes, vão
circular nos horários entre as
08h30 às 22h30, nos três dias
do evento. “Vamos melhorar
o serviço oferecido no ano
passado, porque a campanha
é muito importante para o
Festival, já que o metrô é uma
opção rápida e segura, que
vai oferecer mais conforto e
comodidade para o público”,

Festival oferece transporte gratuito

destaca Keiji Kato, presiden-
te da Comissão Organizado-
ra do 11º Festival do Japão.
A iniciativa faz parte da cam-
panha “Vá de Metrô”.

As caravanas de visitan-
tes de várias cidades brasi-
leiras também contam com
apoio da comissão. Quem
preferir pode deixar seus ve-
ículos nas estações de metrô
que possuem estacionamen-
tos nos arredores, como a Ana
Rosa e a Santa Cruz. Nes-
ses casos, o usuário pode dei-
xar o carro no estacionamen-
to e continuar o percurso de
metrô.

DIVULGAÇÃO

Festival oferece transporte gratuito
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