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Jorge Otsuka vê ascensão do beisebol
brasileiro, mas teme por declínio em 2009

Videodocumentário
conta a história de
Kenji Ueta
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Dirigido por Antonio Roberto
de Paula com produção exe-
cutiva de Luiz Fabretti, o vide-
odocumentário “As Lentes de
Kenji” foi lançado no último dia
16, no plenário da Câmara
Municipal de Maringá (PR).
“As Lentes de Kenji” narra a
história de Kenji Ueta, um dos
primeiros fotógrafos de Marin-
gá. O lançamento do videodo-
cumentário, de 53 minutos, é
um dos últimos eventos come-
morativos do Imin 100 de Ma-
ringá, o Centenário da Imigra-
ção Japonesa. Desde feverei-
ro deste ano, a equipe coman-
dada por De Paula vem traba-
lhando no projeto.

Lago do Parque do
Japão é povoado
de carpas
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Lideranças da comunidade
nipo-brasileira de Maringá,
funcionários municipais, pro-
fissionais da imprensa e repre-
sentantes de empresas par-
ceiras do maior parque tipi-
camente japonês construído
fora do Japão acompanharam
no último dia 17 a chegada
dos primeiros habitantes per-
manentes do Parque do Ja-
pão. O parque teve parte de
seu complexo turístico, cultu-
ral e esportivo inaugurado no
dia 22 junho deste ano pelo
príncipe Naruhito. O evento
– que também chamou a
atenção de crianças morado-
ras da região.

DIVULGAÇÃO

SONHO BRASILEIRO –
O presidente da Câmara dos
Deputados, Arlindo Chinaglia,
inaugurou no último dia 17, no
Espaço do Servidor, Anexo II
do Congresso, o painel So-
nho Brasileiro. A obra, que

demorou sete meses para fi-
car pronta – somente para a
montagem foram necessários
dois meses – mede 9,5m x
3,5 e é composta por cerca
de 450 mil origamis “Kami
burokus” confeccionados por
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brasileiros e japoneses que
vivem em várias partes do
mundo com mensagens de
esperança. O projeto, que
demorou seis meses para fi-
car pronto, faz parte das co-
memorações no Congresso

do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil. Chinaglia
afirmou que as homenagens
ao povo japonês e seus des-
cendentes brasileiros contri-
buem para reforçar os laços
entre os dois países.

O JET Programme, abre-
viatura do Programa Japo-
nês de Intercâmbio e Ensi-
no (The Japan Exchange
and Teaching Programme),
abriu processo seletivo
para o preenchimento de
quatro vagas de coordena-
dor de relações internaci-
onais (CIR), para atuarem
nos governos da província
de Gunma, de Mie e nas
cidades de Hikone e
Nagahama, ambas localiza-
das na Província de Shiga.
As inscrições estão aber-
tas até o dia 12 de janeiro
de 2009.

Governo japonês
abre inscrições
para o JET
Programme
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Depois de amargar a derro-
cada de alguns dos principais
símbolos que marcaram a tra-
jetória da imigração japone-
sa no Brasil, a comunidade
nikkei corre risco de perder
também um esporte que está
diretamente associado a sua
história: o beisebol, que se
fortaleceu em território brasi-
leiro graças à comunidade ni-
pônica e até hoje é responsá-
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vel pela organização, contro-
le e administração do espor-
te. Fundada por abnegados,
que patrocinaram o esporte
por muito tempo, a Confede-
ração Brasileira de Beisebol
e Softbol passou a contar com
parceiros para viabilizar seus
projetos. E uma dessas par-
cerias, com o Comitê Olím-
pico Brasileiro, está chegan-
do ao fim.

Fórum de Integração reúne mais de 100 participantes
Realizado nos dias 6 e 7 de
dezembro, o 2º Fórum de In-
tegração Bunkyo reuniu cer-
ca de 100 representantes de
entidades (associasdas ou li-
gas). Organizado pela Co-
missão de Relacionamento
com as Associações do Bun-
kyo, o evento teve como ob-
jetivo desenvolver diferentes
atividades relacionadas ao
tema principal: “Construindo
os próximos 100 anos”. A
cerimônia de abertura teve
como principal convidado o
embaixador do Japão Ken
Shimanouchi, que proferiu
palestra sobre “Perspectivas
do Relacionamento Brasil-
Japão”.
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DIVULGAÇÃO

Vereadores nikkeis de São
Paulo são diplomados
Os vereadores nikkeis Jooji
Hato (PMDB) e Ushitaro
Kamia (DEM), ao lado de
outros 53 parlamentares, do
prefeito Gilberto Kassab
(DEM), e da vice Alda Mar-
co Antônio (PMDB), vence-
dores nas eleições dos dias 5
e 26 de outubro, foram diplo-
mados nesta quinta-feira (dia
18), no Plenário Juscelino
Kubitschek, da Assembléia
Legislativa de São Paulo, Pa-
lácio 9 de Julho, no Ibirapue-
ra. A data da posse dos vere-
–––——––––—–——––—––––—––––––——–| pág 03

adores eleitos é definida pela
lei orgânica de cada município,
já o prefeito será empossado
no dia 1º de janeiro. Todos
eles vão cumprir um mandato
que vai vigorar de 2009 a
2012. Novamente empossa-
dos para ocupar mais um man-
dato na câmara paulista após
disputarem as eleições contra
26 outros candidatos nikkeis,
os vereadores Jooji Hato e
Ushitaro Kamia, vão cumprir
o sétimo e quarto mandatos,
respectivamente.

Registro encerra
Centenário com “Tsuru”

KUNIEI KANEKO

A Comissão Municipal de
Registro dos Festejos do
Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil e a Prefeitu-
ra Municipal de Registro
inauguraram no último dia 14
o monumento ambiental

–––——––––—–——––—––––—––––––——–| pág 03

“Tsuru”, construído pelo ar-
tista plástico Yutaka Toyota,
e o portal da cidade. O “tsuru”
– cegonha asiática – é o séti-
mo e último monumento da
série assinada pelo artista em
comemoração ao Centenário.
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Aconteceu no último dia 11 o 15º Concerto de Natal Beneficen-
te, na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. O evento, que
reuniu três corais (Bunkyo, Paineira e Piccolo) foi regido pelo
maestro Teruo Yoshida e pela pianista Lissa Kawashima.

Apresentação das coralistas emocionou a platéia

O maestro Teruo Yoshida e a pianista Lissa Kawashima

Integrantes do Coral Paineira

A Galeria Deco inaugurou a mostra coletiva ‘Início Após 100 Anos Brasil - Japão’ com artistas japoneses, nikeis e brasileiros no
último dia 27. O evento é desdobramento da exposição ‘Creative Art Session 2008’, apresentada no Museu da Cidade de
Kawasaki, no Japão, em setembro passado, realizada para celebrar o Centenário da Imigração Japonesa no Brasil.

1 - Galerista Hideko Suzuki Taguchi e os artistas plásticos Caíto e
Ayao Okamoto

3 - O arquiteto Olegário de Sá e o artista plástico James Kudo

2 - Os artistas plásticos Yasuo Ogawa e Rogério Degaki

4 - O artista plástico Roberto Okinaka

DIVULGAÇAO/ ERICO MARMIOLI

Catarina Nishikawa, Leiko Kishi e Helena Kagamihata. Eiko Shinokawa e Yoshie Watanabe.

A artista Catarina Nishikawa realizou uma exposição de Patch & Quilt à Mão de suas obras e das suas alunas. A exposição,
que foi visitada por centenas de pessoas aconteceu no salão do prédio de sua residência, e contou com peças lindíssimas.

O casal Carlos e Sueli Kato realizaram o 1º Aniversário da
sua filha Beatriz Mei no dia 07 em um Buffet Infantil. Cerca-
da pela irmã Annelise, a família comemorou também com
familiares e muitos amigos.

A Fundação Japão em São Paulo realizou a 14º Concurso Naci-
onal de Oratória em Língua Japonesa no último dia 22 de no-
vembro, no seu espaço cultural. O grande vencedor foi o estu-
dante Valdeiton Lopes de Olveira (Brasília - DF), seguida da
estudante Renata Mayumi Onogi (Manaus - AM) e o estudante
Matheus de Souza Escobar (Porto Alegre - RS). Treze compe-
tidores do país todos estiveram presentes no evento, que tam-
bém contou com apresentação do grupo ‘Hanayagi Ryu’.

FOTOS DIVULGACAO/ERICO MARMIROLI

O diretor geral da FJSP Kazumasa Nishida parabeniza o vencedor
Valdeiton Lopes de Olveira

A Vice-cônsul do Consulado Geral do Japão em SP (departamento
cultural) Sachiko Takeda cumprimenta a segunda colocada Renata
Mauymi Onogi

A professora assistente da USP Leiko Matsubara Morales entrega
o prêmio ao terceiro colocado Matheus de Souza Escobar

O grupo Hanayagi Ryu se apresentou.O Espaço Cultural da FJSP esteve lotado durante o evento.
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ADMINISTRAÇÃO

Reduzida, “bancada nikkei” na
Câmara Municipal é diplomada

A Petrobras assinou no últi-
mo dia 10 contrato de financia-
mento no valor de 75 bilhões de
Ienes (aproximadamente, US$
750 milhões) e prazo de 10 anos,
com um pool de bancos japo-
neses e com seguro da agên-
cia de fomento à exportação
japonesa – Nexi (Nippon Export
and Investment Insurance).

O financiamento foi conce-
dido pelos bancos Sumitomo
Mitsui Banking Corporation
(SMBC), Mizuho Corporate
Bank (Mizuho) e o Banco de
Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
(BTMU) e visa a financiar o
programa de investimentos da

Refinaria Henrique Lage
(REVAP), localizada em São
José dos Campos (SP), que
está sendo desenvolvido para
aumentar a capacidade de pro-
cessamento de óleo pesado,
melhorar a qualidade do diesel
e da gasolina produzidos, e di-
versificar o conjunto de produ-
tos processados.

O financiamento integra o
programa de captação de re-
cursos da Companhia para fi-
nanciar parte dos seus investi-
mentos com o apoio das fon-
tes de financiamento de longo
prazo tradicionalmente utiliza-
das.

INVESTIMENTOS

Petrobras assina acordo com
bancos japoneses

COMUNIDADE

Cônsul do Japão homenageia
aniversário do Imperador

O Cônsul Geral do Japão, em
São Paulo, Masuo Nishibayashi
e esposa realizaram no dia 9 (ter-
ça-feira), em sua residência ofi-
cial uma cerimônia para home-
nagear o aniversário de 75 anos
do Imperador japonês Akihito,
atual monarca do Trono do Cri-
sântemo, que será comemora-
do no dia 23 de dezembro, feria-
do nacional no Japão.

Várias autoridades políticas,
artísticas, esportivas, e de ou-
tras áreas prestigiaram a sole-
nidade como a consulesa
Kikuko Nishibayashi, os vere-
adores Ushitaro Kamia e Joogi
Hato, o Presidente da Socie-
dade Brasileira de Cultura Ja-

ponesa e Assistência Social
(Bunkyo), Kokei Uehara, o
mesatenista Hugo Hoyama,
entre outras. Na ocasião
Masuo Nishibayashi anunciou
que encerra este ano o seu tra-
balho como cônsul geral do
Japão em São Paulo e que se-
gue no início de 2009 para o
arquipélago onde prosseguirá
com seu trabalho consular.

Durante a homenagem o
cônsul citou o fortalecimento
das relações Brasil / Japão e a
visita este ano do príncipe her-
deiro do trono japonês, Naruhi-
to durante as comemorações
do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil.

Masuo e Kikuko Nishibayashi recepcionaram os convidados

JORNAL NIPPAK

A Comissão Municipal de
Registro dos Festejos do Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil e a Prefeitura
Municipal de Registro inaugu-
raram no último dia 14 o mo-
numento ambiental “Tsuru”,
construído pelo artista plástico
Yutaka Toyota, e o portal da
cidade. Estiveram presentes à
cerimônia o prefeito de Regis-
tro, Clóvis Vieira Mendes; o
presidente da “Comissão Mu-
nicipal do Centenário”, Hideo
Nasuno, o artista plástico Yu-
taka Toyota; o presidente da
Câmara Municipal, Nilton José
Hirota da Silva; o deputado
estadual, Samuel Moreira da
Silva Júnior; o diretor superin-
tendente do Banco Real, Oridio
Kiyoshi Shimizu (que será ho-
menageado com o títuloo de
“Hóspede Oficial de Regis-
tro”); o presidente do Bunkyo
de Registro, Rubens Shimizu;
o presidente do Registro Base
Ball Club, Satoru Sassaki; o
presidente da Fenivar (Fede-
ração das Entidades Nikkeis
do Vale do Ribeira), Toshiaki
Yamamura e a prefeita eleita,
Sandra Kennedy, entre outras
autoridades e convidados.

O “tsuru” – cegonha asiá-
tica – sétimo e último monu-
mento da série assinada por
Toyota em comemoração ao
“Centenário”, foi construído
com mais de 1500 peças das

Moradores de Registro ganharam também um portal

máquinas de beneficiamento
de arroz e chá (assim como os
demais) e pesa 1,5t. A enver-
gadura das asas tem 7 m, tem
2 m de altura (sobre base de 6
metros) e 6 ms da cabeça até
a cauda. O recurso para cons-
trução dos 7 monumentos foi
doação do Banco Real.

No monumento está grava-
da a seguinte mensagem assi-
nada por Yutaka Toyota “Por
último e o início... Acreditamos
que durante a longa viagem do
Navio Kasato Maru, sobrevo-
ava um ‘Tsuru’. Esta cegonha
asiática que representa em suas
belas formas  e vôo audacioso,
toda a crença milenar e devo-
ção japonesa de proporcionar
a paz, a saúde,  a fortuna, a lon-
gevidade,  aos imigrantes japo-

neses que chegariam ao Bra-
sil. Hoje, somos testemunhos
de que esta crença se tornou
uma realidade, pois  aqui nesta
vasta terra  abençoada, deste
povo alegre receptivo, que  a
paz se uniu ao amor, resultando
nesta bela história da miscige-
nação de várias etnias,  cultu-
ras, crenças sem discriminação
com respeito  e sabedoria, re-
sultando num  final feliz para
eternidade”.

Portal – No mesmo local foi
inaugurado o portal da cidade.
A obra, de autoria do engenhei-
ro Kunihiko Takahashi e patro-
cinada pelo Ministério do Tu-
rismo, foi construído em estilo
japonês e mede 10m de largu-
ra por 12m de altura.

CENTENÁRIO

Portal e monumento “Tsuru” encerram
celebrações do Centenário em Registro

KUNIEI KANEKO

Os vereadores nikkeis
Jooji Hato (PMDB) e
Ushitaro Kamia

(DEM), ao lado de outros 53
parlamentares, do prefeito Gil-
berto Kassab (DEM), e da
vice Alda Marco Antônio
(PMDB), vencedores nas elei-
ções dos dias 5 e 26 de outu-
bro, foram diplomados nesta
quinta-feira (dia 18), no Plená-
rio Juscelino Kubitschek, da
Assembléia Legislativa de São
Paulo, Palácio 9 de Julho, no
Ibirapuera.

A data da posse dos verea-
dores eleitos é definida pela lei
orgânica de cada município, já
o prefeito será empossado no
dia 1º de janeiro. Todos eles vão
cumprir um mandato que vai
vigorar de 2009 a 2012.

Novamente empossados
para ocupar mais um mandato
na câmara paulista após dis-
putarem as eleições contra 26
outros candidatos nikkeis, os
vereadores Jooji Hato e
Ushitaro Kamia, vão cumprir
o sétimo e quarto mandatos
respectivamente naquela casa
parlamentar.

Após a cerimônia presidi-
da pelo juiz da 1ª Zona Elei-
toral de São Paulo, Marco
Antonio Martins Vargas, o
democrata Ushitaro Kamia
se manifestou dizendo que
em 2009 dará continuidade
ao seu trabalho que não con-
seguiu realizar em 2008. Ele
anunciou que está
viabilizando vários projetos
em vista como o problema da
reciclagem em toda a cidade
de São Paulo, com o objetivo
de melhorar essas questões
ambientais.

A respeito da comunidade
nikkei ele adiantou que dará
prioridade à comunidade e que
também está exercendo um
empenho maior para os cida-
dãos e associações que procu-
rá-lo em seu gabinete.

“Vou procurar junto a co-
munidade qual a necessidades
prementes. Aproveito a opor-
tunidade para agradecer o
apoio recebido durante a cam-
panha difícil e que com a aju-
da de todos consegui consa-
grar mais uma vez uma cadei-
ra na Câmara Municipal de
São Paulo”, afirmou.

Na zona Norte de São Pau-
lo, por exemplo, Ushitaro
Kamia disse que vai trabalhar
para resolver o problema de
canalização do Córrego Tre-
membé, que está provocando
uma conseqüência muito gra-
ve na região.

“A canalização orçada em
R$ 27 milhões terá uma exten-
são de mais de um quilômetro
(já aprovada e licitada), que
deverá chegar até o CEU Tre-
membé, além de uma ponte nas
proximidades. Este ano foram
aprovadas várias benfeitorias
para a região”, antecipou.

Descendência – Para o
peemedebista Jooji Hato com
o novo mandato, significa que
as esperanças se renovam e
novas propostas vão surgir. Ele
assegurou que procura estar
sempre próximo da comunida-
de nikkei para saber os proble-
mas que afetam seus membros
e ajudá-los dentro do possível.

“Sou descendente de japo-
neses, meus pais são um gran-
de exemplo, devo muito a co-
munidade, desejo estreitar ain-
da mais os laços com a comu-
nidade. Costumo participar dos
eventos para ser abordado,

DIVULGAÇÃO

Cerimônia de diplomação foi realizada na Assembléia Legislativa de São Paulo

Ushitaro Kamira levou familiares e convidados para a cerimônia

receber as reivindicações e
procurar ajudar”, garante.

Ele anunciou que a sua
grande luta será a tentativa de
redução da maioridade penal
ao comentar o caso da médi-
ca Nadir Oyakawa, baleada e
morta em uma tentativa de
assalto na zona Oeste de São
Paulo e dos casos de violência
contra os idosos na Vila Pru-
dente, zona Leste da capital,
crimes esses praticados por
indivíduos menores.

Ao mesmo tempo o vere-
ador revelou que já está ela-
borando outros projetos que
pretende brigar como blitzes
do desarmamento; aprova-
ção da instalação de
detector de metais nas esco-
las; tratamento da obesida-
de (problema causador de
várias doenças), para as pes-
soas carentes em hospitais
públicos; e controle da sono-
rização dos veículos uma vez
que muitos proprietários ins-
talam equipamentos potentes
e ligam o som alto em qual-
quer lugar, prejudiciais a saú-
de pública.

Outro plano que Jooji Hato
quer realizar diz respeito ao
trânsito da cidade, ele quer
apresentar um projeto para li-
berar as faixas de rolamentos
próximas do meio fio através
da imposição da proibição de
estacionamento, agilizando o
tráfego.

“Um exemplo é o que ocor-

re na rua Itaipu es-
quina com a aveni-
da Jabaquara que
tem a faixa de rola-
mento prejudicada.
A medida traria flui-
dez ao trânsito e
qualidade de vida
para os moradores
do local”, assegura.

Prefeito – O pre-
feito eleito Gilber-
to Kassab desta-
cou que seus com-
promissos para a
próxima gestão
serão voltados pri-
oritariamente com
ações para as pes-
soas que mais pre-

cisam do poder público, por
isso continuará desenvolven-
do uma gestão voltada para
o campo social. “Em uma ci-
dade com 11 milhões de ha-
bitantes a maioria da popula-
ção precisa ter acesso ao
ensino público e a saúde. São
quase três milhões de famíli-
as que moram em situação
inadequada e que merecem
do poder público todo o inves-
timento necessário para me-
lhorar suas condições de vida
e de conforto para morar com
dignidade”, destacou.

Crise – Com relação a crise
internacional o prefeito disse
que essa característica afeta
qualquer poder público no mun-
do ou país. Para ele qualquer
que seja a dimensão do poder
público do Brasil, seja munici-
pal, estadual ou federal, ele
está sujeito às interferências
da crise que adquiriu uma di-
mensão grande.

“A cidade de São Paulo
não foge dessa peculiarida-
de, com um orçamento mui-
to preciso haverá sim queda
na receita. Até porque os go-
vernos federal e estadual se
manifestaram que a diminui-
ção está ocorrendo em suas
receitas e a cidade de São
Paulo também vive desses
repasses, afora as receitas
próprias. Caso se confirmem
as afirmações das autorida-
des os repasses vão diminuir

e estamos preparados para
isso”, ressaltou.

Sobre a aprovação do au-
mento de vagas para vereado-
res nas câmaras municipais em
todo o país pelo Senado Fede-
ral, o prefeito disse que o Con-
gresso Nacional pode ter co-
metido um equívoco e se fos-
se parlamentar teria votado
contra.

Gilberto Kassab adiantou
que durante a nova gestão fará
apenas alterações de rotina
que acontecem há quase três
anos. Segundo ele uma cidade
do porte de São Paulo é com-
preensível que ocorram altera-
ções até porque 80% da po-
pulação paulistana aprova o
seu governo. “As pessoas que-
rem a continuidade das ações
no governo, elas estão conten-
tes com a equipe, por isso não
faria sentido fazer mudanças
que não sejam aquelas vincu-
ladas a rotina”, garante.

Boa avaliação – O prefeito
registrou a satisfação de ter
encerrado o mandato com
uma boa avaliação de gover-
no e com os compromissos
assumidos há quatro anos
honrados, reconhecendo a
importante participação do
Governador José Serra
(PSDB), atuando como ad-
ministrador municipal e esta-
dual. Segundo ele que já foi
vereador, deputado estadual
e federal, secretário, e diri-
gente de entidades, o cargo
de Prefeito é a maior respon-
sabilidade que assume ao lon-
go da sua carreira.

(Afonso José de Sousa)

Jooji Hato cumprirá seu sétimo mandanto
na Câmara Municipal
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CENTENÁRIO

Sonho Brasileiro vira realidade
na Câmara dos Deputados

O TERCEIRO SETOR (I)

1 - Considerações iniciais

O terceiro setor surgiu com
a deficiência do Estado em
atender questões sociais nos
mais diversos segmentos, quer
sejam filantrópicos, culturais,
recreativos, científicos, de pre-
servação do meio ambiente e
outros. Em regra, o terceiro
setor é constituído por organi-
zações sem finalidades lucra-
tivas, não governamentais, ge-
rando serviços de caráter pú-
blico. O primeiro setor é o go-
verno e o segundo setor são
as empresas privadas.

O termo terceiro setor
surgiu inicialmente nos Esta-
dos Unidos e o termo organi-
zações não governamentais é
o mais usual na Europa. Aqui
se usa indistintamente ambos
os termos.

2 - Constituição

Podem constituir-se em:
• Fundações – são as insti-

tuições que financiam o ter-
ceiro setor, através de doa-
ção a entidades beneficen-
tes, culturais, recreativa e
outras,mas, nada impede
que executem projetos pró-
prios. No Brasil, são pou-
cas as fundações e mais
poucas, ainda, as que se
envolvem com questões
sociais.

• Entidades Beneficentes
– são as operadoras de fato.
São as que efetivamente se
dedicam às questões soci-
ais. Cuidam dos carentes,
idosos, meninos de ruas,
drogados, ajudam a preser-
var o meio ambiente, edu-
cam, ensinam esportes, pro-
movem os direitos humanos
e a cidadania. Atuam atra-
vés de escolas, associações,
aqui incluídos os chamados
institutos e clubes sociais.

Esclareça-se neste passo,
que muitas associações ditas
sem finalidades lucrativas, na
realidade, são lucrativas ou
atendem os interesses dos
próprios usuários. Recente-
mente, tivemos conhecimen-
to de uma ONG, com
benesses do Poder Público,
em cuja diretoria executiva
efetiva constava a atuação de
um político, mais propriamen-
te uma política.

A constituição formal des-
sas entidades, escolas, asso-
ciações, aqui incluídos os cha-
mados institutos, clubes soci-
ais deve atender as exigênci-
as previstas no Código Civil
e, em alguns casos, atender
leis específicas, sob pena de
não serem  reconhecidas
como entidades beneficentes
a merecer os benefícios da
imunidade tributária e isen-
ções e não poderem obter
recursos outros necessários a
sua atividade.

3 - Características

As características do ter-
ceiro setor são inúmeras,
mas, é necessário que arro-
lemos algumas para entender
as suas peculiaridades. Tra-
zemos algumas, contudo, sem
desprezar quaisquer outras
que possam ter igual ou maior
importância.

As pessoas que iniciam a
implantação de uma entida-
de do terceiro setor vão abra-
çar uma causa. Abraçar
uma causa é a mola propul-
sora do terceiro setor: é com-
prometer-se com o próximo,
é acarinhar um setor ou pes-

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

soas necessitadas, é doar-se.
A decisão para abraçar uma
causa é de fundamental im-
portância e a motivação para
fazê-lo são várias. Muitas
pessoas  vão pela dor, mas, o
amor, em última análise é a
grande motivação, mormen-
te para a assistência social.

Porém, para atingimento
das metas propostas, solu-
ções originais devem ser
buscadas, pois, só assim, so-
breviverão. Encontrar tais
soluções é a grande questão.
Interessar-se por outras ins-
tituições, o que elas fazem,
como fazem, é um caminho
para eleger as soluções ade-
quadas.

Quanto mais a população
se conscientizar que tam-
bém é responsável para bus-
car soluções para as questões
sociais, para tentar amenizá-
las, para ajudar financeira-
mente ou oferecer seus prés-
timos, o terceiro setor se for-
talecerá. Nessa catástrofe
em Santa Catarina, o tercei-
ro setor teria e tem papel pre-
ponderante, mobilizando-se
para socorrer os flagelados.
Mas, o terceiro setor poderia
atuar preventivamente, co-
brando do poder público me-
didas para evitá-la, conscien-
tizando a população dos ris-
cos que correriam, ajudando
na retirada dos moradores
etc.Não tenhamos dúvidas, o
poder público é o maior res-
ponsável : poderia evitar a tra-
gédia ou pelo menos amenizá-
la fazendo obras de conten-
ção ou retirando os morado-
res de área de risco. Não
adianta agora destinar verbas
para recuperação, que se su-
ficientes forem, não o será
para resgatar vidas. Porém,
importar-se com os carentes
é problema de todos não só
do governo. Mostrar para o
indivíduo que qualquer atitu-
de sua por menor que seja,
vai fazer uma diferença.

Lutar por minimizar os
problemas sociais, senão
resolvê-los, é problema de
todos, não só do Estado. Mas,
cobrar do Estado, a devida
atuação é da nossa obriga-
ção, é exercício de cidada-
nia. A nossa característica é
nos quedarmos silentes dian-
te da incompetência dos ór-
gãos públicos. Muitas vezes
somos omissos. E, pelo con-
trário, quando atingidos deve-
mos cobrar e nessa cobran-
ça teremos mais força se atu-
armos unidos, através de as-
sociações, entidades benefi-
centes e outros.

Lembro-me, quando da
edição da MP 232/04, em de-
zembro de 2004, ocorreu um
tsunami gigante  na Indoné-
sia. De absurdas e avassala-
doras as medidas fiscais que
nela continham, mormente
um ataque feroz do leão que
o Prof. Kiyoshi Harada, à
época a qualificou como um
verdadeiro tsunami tributário,
pois, a voracidade do gover-
no era ímpar. A reação da
sociedade civil através de
associações como OAB,
Fiesp, Associações comerci-
ais e outras foi fundamental
para que algumas  medidas
fossem revogadas, e mais,
recentemente, nós assistimos
a revogação da famigerada
CPMF, e, com certeza, o en-
gajamento da Fiesp foi pre-
ponderante para tal resulta-
do. É o exercício da cidada-
nia pelos órgãos não gover-
namentais do terceiro setor.

(continua)

O Instituto Triângulo de
Desenvolvimento Sustentável,
de Santo André, ABC paulis-
ta, lançou quarta-feira, (dia 16),
o Programa Não Governa-
mental VivaMundo, que tem
como objetivo a mobilização
pelo desenvolvimento susten-
tável que oferece suporte di-
reto para que as pessoas pra-
tiquem a reciclagem de resí-
duos, a solidariedade e a cida-
dania sem sair de casa, além
de estimular a fazer mais pe-
los mesmos propósitos.

Em tempos que as questões
ambientais nunca foram tão
discutidas, o VivaMundo será
um programa que incluirá a
sociedade civil na solução das
questões socioambientais das
cidades, levando informação,
incentivo e uma série de su-
portes que incentivará o dese-
jo das pessoas em participar de
uma atitude cidadã em relação
ao lugar em que vivem.

O Instituto Triângulo mobi-
liza as pessoas desde 2003,
num esforço casa a casa, pela
coleta seletiva de óleo de co-
zinha usado para a transforma-
ção em sabão ecológico. Hoje
já dispõe de 120 Pontos de En-
trega Voluntária (PEVs) de
óleo espalhados pela Grande

São Paulo e mobiliza, em mé-
dia, mais de 400 mil pessoas
por ano nessa prática. Com o
lançamento do VivaMundo,
esse trabalho será ampliado
para áreas sociais, ambientais
e econômicas.

“Com o VivaMundo será
possível fazer muito mais. A
partir do momento em que con-
seguirmos interconectar o nos-
so Instituto junto às ONGs, às
instituições de ensino, aos ins-
titutos de pesquisa, ao Poder
Público, às empresas e à pró-
pria pessoa física, conseguire-
mos estruturar ‘cases’ de
mobilização que criam mais
harmonia neste triângulo am-

COMUNIDADE

Instituto Triângulo lança programa VivaMundo que prevê
participação da sociedade civil em questões socioambientais

O diretor Eduardo Maki
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biental, social e econômico que
é o desenvolvimento sustentá-
vel”, esclarece Eduardo
Shiguemi Maki, conselheiro-di-
retor da entidade.

Associativismo – Dividido
em temas de atuação, o
VivaMundo se baseia na as-
sociação de pessoas e está es-
truturado nas principais áreas
do desenvolvimento sustentá-
vel: ambiental, social e econô-
mica. Seus temas têm relação
direta com os problemas urba-
nos e por isso foram denomi-
nados como: Viva Nossa
Água, Viva Nosso Ar, Viva
Nossa Terra, Viva Consumo
Responsável, Viva Saúde,
Viva Cidadania e Viva Coleti-
vidade. Para cada um deles o
associado terá acesso a infor-
mações e também a uma sé-
rie de suportes que irão auxiliá-
lo a colocar em prática a sus-
tentabilidade dentro de sua
casa e junto à sua família, vizi-
nhos e amigos.

Para empresas, o
VivaMundo servirá como uma
extensão de suas ações de res-
ponsabilidade social e ambien-
tal. Os contratos podem ser fir-
mados para que os colabora-
dores se tornem associados ao
VivaMundo, o que irá ampliar
ainda mais os objetivos do Pro-
grama, além de, conseqüente-
mente, ampliar as ações de de-
senvolvimento sustentável do
empresariado.

Juntas, e através do
VivaMundo, essas pessoas aju-
darão a pôr em prática as
ações necessárias para que se
melhore a qualidade de vida
nas cidades, tanto do ponto de
vista ambiental, como social,
político e econômico. Os temas
se dividem em campanhas, que

são a parte prática e ativa do
programa. Juntas, elas já so-
mam 21 ações que envolvem
meio ambiente, solidariedade e
cidadania.  Além disso, os pró-
prios associados podem cola-
borar com idéias e projetos que
poderão ser viabilizados pelo
programa.

“Queremos estimular esse
desejo de participar que cada
cidadão tem dentro de si quan-
to aos problemas urbanos, mas
que não encontra meios para
colocá-lo em prática”, explica
Eduardo Maki.

Instituto Triângulo – O Ins-
tituto Triângulo de Desenvol-
vimento Sustentável é uma
Organização da Sociedade Ci-
vil de Interesse Público
(Oscip), surgida no início do
milênio e oficialmente funda-
da no dia 1º de agosto de 2003.
Ela nasceu com a missão de
incorporar práticas urbanas de
melhoria ambiental, inclusão
social e de consumo respon-
sável no cotidiano das pesso-
as, bases para o desenvolvi-
mento sustentável.

Inicialmente focado na co-
leta e descarte correto do óleo
de cozinha, seu trabalho ga-
nhou a atenção da mídia naci-
onal ao transformar o óleo em
sabão ecológico, empregando,
para isso, pessoas de baixa
renda com a oferta do primei-
ro emprego. Atualmente, o ins-
tituto recebe o incentivo de em-
presas de porte, como Petro-
bras, Unimed ABC, Bunge Ali-
mentos e Tetra Pak, influenci-
ando as ações de responsabi-
lidade social e ambiental des-
tas empresas. É ainda o
instituidor e gestor do Progra-
ma Não Governamental
VivaMundo.

Opresidente da Câmara
dos Deputados, Arlin-
do Chinaglia, inaugu-

rou no último dia 17, no Espa-
ço do Servidor, Anexo II do
Congresso, o painel Sonho
Brasileiro. A obra, que demo-
rou sete meses para ficar pron-
to – somente para a monta-
gem foram necessários dois
meses –  mede 9,5m x 3,5 e é
composta por cerca de 450 mil
origamis “Kami burokus” con-
feccionados por brasileiros e
japoneses que vivem em vári-
as partes do mundo com men-
sagens de esperança. O pro-
jeto faz parte das comemora-
ções no Congresso do Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil.

Chinaglia afirmou que as
homenagens ao povo japonês
e seus descendentes brasilei-
ros contribuem para reforçar
os laços entre os dois países.
O deputado lembrou que “os
imigrantes japoneses contribu-
íram para a formação multié-
tnica da sociedade brasileira”.
Entre as ações organizadas
pelo Grupo Parlamentar Bra-
sil-Japão, Chinaglia destacou
a visita à Câmara, em junho,
do príncipe herdeiro Naruhi-
to, que participou de sessão
solene em comemoração ao
centenário.

A cerimônia de inaugura-
ção reuniu ainda membros do
Senado e do Grupo Parlamen-
tar Brasil-Japão, além do em-
baixador japonês, Ken Shima-
nouchi.

Sob coordenado artística da
professora Luiza Yamada Ku-
wae, o painel envolveu o tra-
balho de 35 pessoas que tra-
balharam diariamente para que
os encaixes dos delicados kami

eventos especiais de apoio ao
projeto em São Paulo e inte-
rior do Estado, no Paraná,
Pará, Tocantins, Amazonas,
Minas Gerais, entre outros
estados.

“No Painel Sonho Brasilei-
ro estão contidos milhares de
desejos de pessoas, escritos
nos origamis. Há uma razão
muito especial para que o pai-
nel esteja no Congresso Naci-
onal, pois ali é que os políticos
representam também os dese-
jos coletivos do povo brasilei-
ro”, destaca o deputado
William Woo, coordenador-ge-
ral do Movimento Origami do
Centenário.

Equipe – “O painel é o resul-
tado do trabalho de uma equi-
pe que conseguiu harmonizar
com excelência as dobraduras
produzidas por pessoas de qua-
se todos os estados brasileiros,
e de vários países. Mais de um
terço das peças vieram do Ja-
pão”, completa o deputado.

As crianças também tive-
ram a oportunidade de partici-
parem do projeto. Uma parce-
ria com a Secretaria Munici-
pal da Educação de São Paulo
viabilizou encontros com edu-
cadores da rede pública de
ensino em unidades dos
CEU’s. Os professores, por
sua vez, levaram as técnicas
da confecção dos origamis aos
alunos das escolas. Foram qua-
se 300 educadores de 100 di-
ferentes escolas.

“O Movimento Origami do
Centenário é um grande pro-
jeto. Esperamos ter colabora-
do para o sucesso do Painel
Sonho brasileirto”, disse
Márcio Yochem, presidente da
JCI Brasil-Japão.

burokus ficassem perfeitos na
representação das bandeiras
do Brasil e do Japão. “Foi mui-
to emocionante ver a mobiliza-
ção de tantas pessoas, e seu
entusiasmo com a participação
no projeto”, destaca a profes-
sora Luiza.

Para Jéssica Kobayashi,
presidente do Instituto Paulo
Kobayashi – uma das execu-
toras do projeto – “trata-se de
uma maneira de unir os povos

do Brasil e Japão, por meio de
uma homenagem pessoal dos
participantes”. “E isso ficará
para sempre registrado no Pa-
inel Sonho Brasileiro”, lembra
Jéssica.

Para que a obra se tornas-
se possível, milhares de kami
burokus foram distribuídos
em várias regiões do Brasil,
Japão, Estados Unidos, Ar-
gentina, Coréia, entre outros
países. No Brasil, houve

William Woo e Luiza Kuwae, artista plástica idealizadora do painel

DIVULGAÇÃO



São Paulo, 20 de dezembro de 2008 JORNAL NIPPAK 5

CIDADES/MARINGÁ

Videodocumentário conta a
história de Kenji Ueta

Dirigido por Antonio Ro-
berto de Paula com
produção executiva de

Luiz Fabretti, o videodocumen-
tário “As Lentes de Kenji” foi
lançado no último dia 16, no
plenário da Câmara Municipal
de Maringá (PR). “As Lentes
de Kenji” narra a história de
Kenji Ueta, um dos primeiros
fotógrafos de Maringá. O lan-
çamento do videodocumentá-
rio, de 53 minutos, é um dos
últimos eventos comemorati-
vos do Imin 100 de Maringá, o
Centenário da Imigração Japo-
nesa.

As gravações em estúdio
foram realizadas na TV Ma-
ringá – Band, com profissio-
nais da emissora. A jornalista
Simone Labegalini foi a res-
ponsável pelo trabalho de pes-
quisa e clipping, e César Hen-
rique Rodrigues foi o editor de
imagens.

Desde fevereiro deste ano,
a equipe comandada por De
Paula vem trabalhando no pro-
jeto. Em julho, agosto e setem-
bro houve uma interrupção em
função das eleições. Em outu-
bro, os trabalhos foram
reiniciados. A edição foi con-
cluída este mês.”Queríamos
que Maringá desse uma con-
tribuição ao Imin 100 fazendo
um trabalho de cunho históri-
co, que não ficasse somente no
campo das comemorações.
Além do mais, Kenji Ueta

paulistas, a vinda a Maringá,
em 1951, até os dias de hoje.

De Paula analisa que a his-
tória de Kenji não difere muito
da história dos primeiros imi-
grantes japoneses. Porém, há
um importante aspecto a ser
destacado: o vasto acervo fo-
tográfico.

Outros Estados – “Isto pos-
sibilitou que contássemos esta
história utilizando imagens de
sua autoria e de seus irmãos
e outras em que ele foi foto-
grafado”, ressalta Fabretti,
acrescentando que a exibição
do videodocumentário não é
o fim do projeto. “Em 2009,
vamos distribuir cópias da
obra, primeiramente para as
escolas da rede pública de
Maringá e cidades da região,
tendo o apoio da Amusep (As-
sociação dos Municípios do
Setentrião Paranaense)”, afir-
ma. “A receptividade tem sido
muito boa. A expectativa é a
de que vamos conseguir no-
vos apoios para estender o
projeto para outras regiões do
Estado”, completa.

Em 2006, Kenji Ueta foi um
dos homenageados pela Pre-
feitura de Maringá na “Tarde
dos Pioneiros”, evento realiza-
do tradicionalmente no mês de
maio em homenagem aos pri-
meiros moradores que desbra-
varam e ajudaram a construir
a cidade de Maringá.

merece esta homenagem por
documentar a história de Ma-
ringá por meio da fotografia.
A cidade deve muito ao Kenji
por este seu espírito memo-
rialista”, explica De Paula.

O fio condutor do videodo-
cumentário é a entrevista com
Ueta. Em seqüência, ele con-
ta sua história desde a chega-
da ao Brasil, em 1933, com 6
anos, o trabalho nas fazendas
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O fotógrafo Kenji Ueta, que documentou a história de Maringá

A comissão Organizadora
dos Festejos do Centenário da
Imigração Japonesa do Brasil
em Miracatu (SP), no Vale do
Ribeira, comemorou o “Cen-
tenário” no dia 30 de novem-
bro no Centro Comunitário da
cidade. Na cerimônia de aber-
tura estiveram presentes a
prefeita de Miracatu, Dea da
Fátima de Leite Viana Morei-
ra da Silva; o deputado esta-
dual Samuel Moreira da Silva
Júnior e o presidente da Co-
missão, Suetsugu Kayo, entre
outros, totalizando cerca de
400 convidados.

Na ocasião, foram homena-
geadas diversas personalidades
que prestaram relevantes ser-
viços à comunidade.  O grupo
de Minyo Yamatokai e Ribeira
Ryofu Daiko do Bunkyo de Re-
gistro, e Okinawa Minyo Ho-
zonkai de Itariri apresentaram
suas artes abrilhantando a fes-
ta. Nicolle Ribeiro Felix e Ni-
collas Ribeiro Felix, dois jovens
irmãos tocaram shamisen e
cantaram o minyo de Okinawa
arrancando aplausos do públi-
co. Eles já foram premiados nos
concursos de cantos folclóricos
de Okinawa no Brasil.

CIDADES/MIRACATU

Miracatu comemora o
Centenário da Imigração

Grupo Itariri Okinawa Minyo Hozonkai foi uma das atrações da festa
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CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Bunkyo promoverá Natal
Solidário para crianças

A Associação Cultural de
Mogi das Cruzes (Bunkyo)
promoverá no dia 21 de de-
zembro um Natal diferente
para as crianças carentes que
moram nas proximidades do
Centro Esportivo da entidade,
localizado na avenida Japão, nº
5919, bairro Porteira Preta.

Cerca de 200 crianças te-
rão um domingo animado e di-
vertido nas dependências do
local com brincadeiras progra-
madas durante todo o dia, com
atividades monitoradas e brin-
quedos infláveis, cedidos gra-
tuitamente por parceiros da
entidade.

O evento será coordenado
pela comissão organizadora da
24ª Festa do Akimatsuri. Vo-
luntários farão a distribuição de
guloseimas e de presentes a
partir das 10 horas, além de 200
kits de higiene bucal forneci-
dos por uma empresa odonto-
lógica de Mogi das Cruzes e
um escovódromo cedido por

uma universidade do município.
O serviço de saúde bucal será
orientado por profissionais es-
pecializados.

“Entendemos que esta é
uma forma de agradecer a po-
pulação que está sempre pre-
sente nos eventos promovidos
pela comunidade nipo-brasilei-
ra em Mogi das Cruzes, em
especial o Akimatsuri que, em
2009, surpreenderá os visitan-
tes pelas novidades prepara-
das”, antecipa o presidente do
Bunkyo, Kiyoji Nakayama.

Em 2009, a Festa do Aki-
matsuri acontecerá nos dias
10, 11 e 12 de abril. Por conta
do feriado de Páscoa, os
portões do evento abrirão
mais cedo, a partir das 10 ho-
ras e fecharão às 22 horas,
com exceção no 12/04 (do-
mingo), cujo o término está
previsto às 21 horas. Informa-
ções sobre o evento no site
www.akimatsuri.com.br ou no
telefone 4791-2022.

Iniciativa visa agradecer apoio aos eventos realizados em Mogi
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LINS 2 – Kazunori Yasunaga, Ioshio Sado e Mitsuro Eguchi
(da esquerda para a direita), dirigentes de entidades nikkeis
em Lins, receberam diplomas de Honra ao Mérito do Rotary
Internacional de Araçatuba, dia 13 dezembro, pelos relevan-
tes serviços prestados para o integração da comunidade nikkei
na sociedade brasileira.     (Shigueyuki Yoshikuni)

ARQUIVO PESSOAL

Em Assembléia realizada
no último dia 14, a Abcel (As-
sociação Beneficente, Cultural
e Esportiva de Lins) elegeu
sua nova diretoria para o biênio
2009/2010. A composição fi-
cou assim:

Presidente da Diretoria
Executiva: Mitiyuki Nishizawa;
Vices: Akira Matsuura,
Mitsuro Eguchi, Massao Ma-
tsuda e Yuji OOta.

Presidente do Conselho
Deliberativo: Kazunori Yasu-
naga; Vice: Shigueyuki
Yoshikuni; Secretário: Marcos
Antônio Uemura.

Conselho Fiscal (titulares):
Emiko Shiraishi, Luiz Motida e
Toshinobu Yamada. Suplentes:
Kazuyo Nishizawa Souza, Ruy
Kinoshita e Yassushi Nojimoto
(suplentes).

CIDADES/LINS

Abcel elege nova diretoria

O prefeito de Mogi das Cru-
zes (SP), Junji Abe (PSDB)
acompanhou no último dia 17 a
solenidade de apresentação do
Diagnóstico de Vulnerabilidade
Social feito pela Pontifícia Uni-
versidade Católica (PUC-SP),
realizada no salão nobre do ga-
binete. O evento contou com as
presenças de dezenas de lide-
ranças ligadas ao segmento de
assistência social, como presi-
dentes de Conselhos Munici-
pais e entidades que prestam
serviços na área.

O estudo realizado pela
PUC demorou seis meses para
ser concluído e traça um perfil
completo do município, indi-

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

PUC apresenta Diagnóstico de Vulnerabilidade Social
PUC também ministrou um
curso para 60 profissionais da
Administração mogiana que
atuam na área.

Em seu pronunciamento,
Junji defendeu a adoção de po-
líticas sociais continuadas, que
não se interrompam entre um
e outro governo, como forma
de enfrentar as desigualdades
sociais de maneira mais eficaz.
Mas também fez críticas à dis-
tribuição de recursos entre os
diferentes segmentos de poder,
deixando claro que em muitas
situações os municípios são
penalizados com o acúmulo de
encargos e a necessidade de
demonstrar resultados.

cando os locais com maiores
índices de vulnerabilidade so-
cial, bem como propostas para
equalizar a situação. Feito pelo

Instituto de Estudos Especiais
da universidade paulista, o le-
vantamento custou R$ 150 mil
à Prefeitura. Paralelamente, a

Estudo realizado pela PUC demorou seis meses paraficar pronto
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CIDADES/MARINGÁ

Parque do Japão recebe carpas
doadas pelo Banco Real

DIVULGAÇÃO

Carpas foram soltas no lago nesta quarta-feira e já atraíram crianças

O Banco Santander doou 50
carpas para o lago do Parque
do Japão, em Maringá (PR),
que teve parte de seu comple-
xo turístico, cultural e esportivo
inaugurado em junho deste ano
pelo príncipe herdeiro do trono
do Japão, Naruhito.

As carpas estavam sendo
criadas no lago do jardim da
sede do Banco Santander Bra-
sil, que as herdou do Banco
Real ao adquirir o Banco Su-
dameris e do antigo Banco
América do Sul. Alguns dos
exemplares têm cerca de 22
anos e 65 cm de comprimento.

De acordo com comunica-
do da direção do Santander, “a
instituição decidiu doar as car-
pas ao Parque do Japão de
Maringá pelo valor simbólico
que elas representam para a
comunidade nipônica e tam-
bém por sua importância na
história dos 100 anos da imi-
gração japonesa no Brasil”.

O complexo turístico, cul-
tural e esportivo do Parque do

Japão está localizado entre o
Parque Itaipu e o Jardim In-
dustrial, na zona sul de Marin-
gá, próximo à saída para Cam-
po Mourão.

Com o terreno dimensiona-
do em cinco diferentes relevos,
o parque acomoda as instalações
de um ginásio de artes marciais
com estilo arquitetônico contem-
porâneo japonês. O amplo giná-
sio integrará um centro de ex-
celência em Judô, complemen-
tando o conjunto de obras do
recém-inaugurado complexo
esportivo da Vila Olímpica.

Entre outras obras previs-
tas para o local está a cons-
trução de um teatro para mais
de 500 lugares, uma sala de
eventos regionais e um restau-
rante típico japonês.

O Centro Cultural – espaço
destinado à arte e cultura no
parque – e a sala de eventos
terão a finalidade de expor ati-
vidades culturais regionais, como
apresentações de dança, músi-
ca, aulas de artesanato, a tradi-
cional arte do ikebana, origami
e ensino da língua japonesa.

Parcerias – O projeto Par-
que do Japão é desenvolvido
pela Prefeitura de Maringá
em parceria com a Associa-
ção Cultural e Esportiva de
Maringá (Acema), Associa-
ção Comercial e Empresari-
al de Maringá (Acim), Pre-
feitura do Município de Ka-
kogawa (Japão), entre outras
entidades e instituições vo-
luntárias.
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LÍNGUA JAPONESA

Professores da Região Sudoeste
se reúnem na cidade de Registro

Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

Naquela manhã, os alunos
de dona Alice tiveram que
esperar que ela chegasse.
Ficaram sentados na calça-
da, brincando, alguns com os
cadernos no colo, provocan-
do os amigos, correndo e lu-
tando uma dissimulada pele-
ja de meninos. Cedo, eles en-
tregavam-se a estas brinca-
deiras corporais. Casa velha:
local para o reforço escolar.
Lá dentro, as crianças apren-
diam a fazer contas e a des-
crever antiquadas folhinhas,
com ano vencido, obtidos dos
próprios alunos. Foi neste lo-
cal que Fernando tivera no-
ções de redação, ao elaborar
descrições daquilo que via e,
depois, composições mais
elaboradas abusando da ima-
ginação ao criar histórias.

Quanto à dona Alice, era
uma velhinha simpática com
os alunos, claro, dependendo
de sua preferência. Castigar
um ou outro com tabefes tam-
bém fazia parte de sua peda-
gogia. Certa vez chegou a dar
tapas na cabeça de uma me-
nina que não lograra sucesso
ao resolver um problema de
aritmética. O golpe saiu de
rabeira e acertou-lhe-a na
ponta do nariz. Sangrou. Mui-
to sangue foi eliminado, sem
que ela desse conta do erro.
Ocasião esta, em que uma
mãe visitava-a, pois o filho era
um dos alunos. “Dona Alice,
a senhora vai fazer isso tam-
bém com o meu filho”, inda-
gou. Ao que foi contestada:
“Claro, se ele teimar em
aprender, tenho que aplicar-
lhe um corretivo”.  Ao ouvir
tal declaração, seu rosto con-
traiu-se com horror. Nunca
mais retornou àquela casa,
impedindo também que o fi-
lho continuasse a freqüentá-
la.

Era um estabelecimento
sui generis, nem de tudo mal.
Num dos cantos da sala ha-
via uma quantidade de revis-
tas de HQ, conhecidos por
gibis. Estudava-se por uma
hora ou mais. Se quisesse fi-
car mais, ela não se importa-
va. Era o momento que os
meninos atacavam os gibis e
deliciavam-se com as suas
estórias. Se naquele local o
gibi era tolerado, não apenas
isso, igualmente incentivado
como um divertimento que
promovia a leitura, as freiras
do colégio local abominavam-
no como um instrumento de-

O homem do fuzil
moníaco. Se um aluno era
pego folheando um gibi, seu
destino era certo: o fogo.

Desconhecia-se o motivo,
mas a dona Alice não chega-
va. Quase nunca isso acon-
tecera. Por isso, em torno de
oito ou nove crianças não ti-
nham o que fazer, senão es-
perar. Do bolso do Fernando
uma bolinha de vidro escor-
regou para fora. Um menino
mais velho, chamado
Jerônimo, foi e catou o brin-
quedo. Esta atitude não inco-
modou-o, menosprezando o
feito. Mais tarde, Jerônimo
voltou até o amigo e deu-lhe
uma outro bolinha, com uma
parte rachada. “É para
você”, disse ele. “Se você me
der, aceito”, deu por respos-
ta sem demonstrar emoção.
O que importava uma bolinha
a mais?

Nisso a conversa dos me-
ninos mais velhos era preo-
cupante. Menos para Fernan-
do, que achava aquilo uma
pura brincadeira. Ao passar
próxima à indústria fabril, a
maior daquela cidade peque-
na, tinha visto dois soldados
do exército montando a guar-
da e cuidando das redonde-
zas. Portavam fuzis, com lon-
gas baionetas nas pontas,
como nunca tinha visto. O que
era aquilo. “Eles vão matar a
todos”, ameaçou um dos ga-
rotos. Entre um comentário e
outro, do que se ouviu a res-
peito da conversa dos pais:
havia comunistas infiltrados
em vários setores, por isso os
soldados estavam prontos
para conter a má influência
deles.

“Se quiserem me matar,
não me importo”, falou um
menino mostrando mais apre-
ensão do que coragem. Um
outro: “Vou dizer que sou fi-
lho de polícia”. Nada daquilo
fazia sentido para Fernando.
De fato, não houve aula na-
quele dia. Retornando para
casa, o menino dá com a sua
mãe mais pálida do que pa-
rafina. Tinha acendido uma
vela para São Expedito e con-
fessava: “Não queremos uma
guerra”. Mais tarde, a rádio
anunciava que a revolução
tinha  sido um sucesso e que
os militares acabavam de to-
mar a Capital Federal. Mas
ainda assim, esta assunto não
interessava a Fernando. Tinha
mais o que fazer: estudar
para passar de ano.

chicohanda@yahoo.com.br

AGRICULTURA

Ceagesp realiza feira especial de Natal
Até o Natal, a Companhia

de Entrepostos e Armazéns
Gerais de São Paulo
(Ceagesp), está com um espa-
ço fechado e coberto para
vender diariamente, direta-
mente para o consumidor, fru-
tas, verduras, legumes, plantas,
flores, árvores de Natal, pane-
tones e outros produtos típicos
de Natal a preços especiais.
Essa é mais uma das ações
realizadas no entreposto da
capital durante o mês de de-
zembro, além das tradicionais
feiras de varejo: as quartas
(16h às 22h), aos sábados (7h
às 12h30) e domingos (7h às
13h), e a feira de flores (ter-
ças e sextas das 5h às 10h30).

Frutas da época são comer-
cializadas como a melancia
que custa R$ 8,00 a unidade,
R$ 5,00 a metade e R$ 2,50 o
pedaço correspondente a ¼ da
fruta. O preço do mamão for-
mosa é R$ 20,00 a caixa de
dez quilos com oito unidades e
a manga Tommy é vendida a
R$ R$ 14,00 a caixa de 12 qui-
los com 20 unidades. A uva

Na Feira de Natal, não faltam opções para os consumidores

DIVULGAÇÃO

da couve manteiga.
Entre os produtos típicos de

Natal, a árvore – tuia limão –
custa de R$ 3,00 a R$ 20,00; o
Bico de Papagaio varia de R$
5,00 a R$ 10,00 o vaso e o pa-
netone da melhor qualidade
custa R$ 19,00 a embalagem
de 1 quilo. O chocotone custa
R$ 14,90 a embalagem de 750
gramas e o chocotone mousse
sai a R$ 11,50 a embalagem
de 500 gramas. As latas de
panetone de 1 quilo custam R$
25,00.

Na feira de Natal, o visi-
tante tem como sugestões para
presentes vasos de orquídea
phalenopolis e de jasmin
madagascar, a R$ 20,00; vaso
de avenca a R$ 7,00 e uma
placa de bambu com chifre de
veado a R$ 50,00. Diretamen-
te do fabricante, o consumidor
encontra travesseiro da Nasa
a partir de R$ 40,00; almofada
de pescoço para viagem a par-
tir de R$ 30,00.

FEIRA ESPECIAL DE NATAL
NA CEAGESP
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUN-
DA À SEXTA: DAS 10H ÀS 20H. SÁBADOS:
8H ÀS 20H. DOMINGOS: 9H ÀS 13H

ONDE: ANTIGO PRÉDIO DA NOSSA CAIXA

- AVENIDA DR. GASTÃO VIDIGAL, 1946
– JAGUARÉ – SÃO PAULO

ENTRADA: PORTÃO 4 (ATÉ 16H30) -
PORTÃO 3 (DEPOIS DAS 16H30)

niagara custa R$ 2,80 o quilo
na compra da caixa fechada
de 14 quilos e R$ 3,00 o quilo
na compra avulsa.

O consumidor também
economiza na compra de le-
gumes e diversos: chuchu
custa agora R$ 0,79 o quilo;
vagem sai por R$ 1,30 o pa-
cote de 400 gramas; a cenou-
ra, o pepino japonês, a abo-
brinha italiana, a berinjela e a
batata custam R$ 1,29 o qui-

lo. O tomate custa R$ 2,50, o
pimentão verde R$ 1,98, a
mandioquinha R$ 2,50, o alho
R$ 0,99 cada 100 gramas e a
cebola R$ 1,89 o quilo. Entre
as verduras, as promoções fi-
cam por conta da alface cres-
pa (R$ 0,49 o pé) e do repo-
lho (R$ 0,99). E R$ 1,00 é o
preço das variedades lisa,
roxa, mimosa, holandesa e
americana de alface, além do
maço de alho poro e o maço

AAssociação Cultural
Nipo-Brasileira de Re-
gistro (Bunkyo) sediou

no último dia 14 a 154ª Reunião
do Grupo de Estudos dos pro-
fessores de Língua Japonesa da
Região Sudoeste do Estado de
São Paulo, que integra a Uces
(União Cultural e Esportiva
Sudoeste). A reunião foi dirigida
pelo coordenador e professor
Hisahiro Watanabe, de Pilar do
Sul.

Há mais de 20 anos que
este grupo se reúne para dis-
cutir melhorias para o ensino
da língua japonesa.

A Escola de Língua Japo-
nesa do Bunkyo de Registro,
que ingressou no grupo este
ano, participou da reunião pela
primeira vez. Participaram 36
professores e diretores das
associações de Piedade, Ibiú-
na, Colônia Pinhal, Guapiara,
Capão Bonito, Sorocaba e
Registro.  Foram apreciados e
aprovados os eventos realiza-
dos neste ano e a prestação de
contas. Também mereceram

ARQUIVO PESSOAL

destaques o “Concurso de
Oratória em Japonês “e o
“Festival de Esportes”, reali-
zados recentemente.

Outro assunto em pauta foi

o Rinkan Gakko (Colônia de
Férias), que será realizado em
Ibiúna (SP), nos dias 15,16 e
17 de dezembro e que deve
reunir 85 alunos. Foi definida

ainda a programação de 2009
e realizada a eleição da dire-
toria para o ano 2009. O tradi-
cional bonenkai encerrou o
encontro.

Grupo se reúne há mais de 20 anos para discutir melhorias para o ensino da língua japonesa

A Associação Brasileira de
Ex-bolsistas no Japão
(Asebex), realizará de 5 a 30
de janeiro de 2009 na Associ-
ação Cultural e Assistencial
Iwate Kenjinkai do Brasil, na
Liberdade, em São Paulo, o
tradicional seminário Koshu-
kai. O evento tem como obje-
tivo principal, fornecer infor-
mações e introduzir conceitos
de cultura japonesa que con-
tribuirão para melhor aprovei-
tamento de uma bolsa de es-
tudos e estágio no Japão.

O seminário realizado anu-
almente também visa promo-
ver a integração entre os can-
didatos de várias modalidades
(kenpi kenshu, kenpi ryugaku,
JICA, Latec, Monbukagaku-
sho, Nippon Zaidan, Fundação
Japão) e ex-bolsistas, interes-
sados em estudar no arquipé-
lago.

Mudanças e novidades es-
tão sendo programadas pela
organização do evento (forma-
da principalmente por bolsistas
que retornaram neste ano do
Japão), para a edição de 2009.
A equipe acabou de vivenciar
o que os futuros candidatos
vão experimentar, por isso, pre-

KOSHUKAI

Asebex realiza o seminário 2009 com novidades

Seminário é realizado anualmente e visa promover integração

DIVULGAÇÃO

tendem agregar isso em ações
atuais e interativas.

Durante os 20 dias do se-
minário o público participará de
várias atividades como dinâmi-
cas de grupo, mesa redonda e
palestras a respeito de temas
ligados ao desenvolvimento
interpessoal, motivação, eti-
queta japonesa, história, políti-
ca, geografia e economia da
terra do Sol nascente. O últi-
mo fim de semana será de in-
tegração com uma atividade
externa, que visa integrar as
pessoas. O seminário Koshu-
kai é coordenado por Eduardo

Hasegawa, que também é
vice-presidente da Asebex.

SEMINÁRIO KOSHUKAI
QUANDO: DE 5 DE JANEIRO A 30 DE

JANEIRO DE 2009 (DE SEG. A SEX.)
HORÁRIO: DAS 19H30 (RECEPÇÃO) ÀS

22H
ONDE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ASSIS-
TENCIAL IWATE KENJINKAI DO BRASIL -
RUA TOMAZ GONZAGA, 95 - LIBERDADE

- SÃO PAULO

INSCRIÇÕES: ON-LINE PROMOCIONAIS PO-
DEM SER FEITAS ATÉ O DIA 28 DE DEZEM-
BRO AO CUSTO DE R$ 80,00 OU DURANTE

O KOSHUKAI COM TAXA DE R$ 100,00
SITE: WWW.ASEBEX.ORG.BR

IKEBANA

Fundação Mokiti Okada encerra hoje (20)
atividades em 2008 com aula especial

A Academia
Sanguetsu da
Fundação Mokiti
Okada (FMO)
realiza neste sá-
bado (dia 20),
uma aula especi-
al de ikebana
para finalizar as
suas atividades
neste ano. O en-
contro tem
como tema “O
Segredo...”, no
qual será expli-
cado como criar
um ambiente de espiritualida-
de e preparação para receber
o próximo ano através da con-
fecção de ikebanas.

A aula especial será dividi-
da em duas etapas. Na primei-
ra, o coordenador geral do
Sanguetsu, Erisson Thompson
de Lima Jr., montará dois ar-

ranjos de ikebana e, posterior-
mente contará sobre o signifi-
cado e a simbologia de cada
um, de acordo com a visão ori-
ental e a filosofia do patrono
da FMO, Mokiti Okada. Na
segunda fase, os participantes
criarão seus próprios arranjos.

“A nossa idéia é de prepa-

DIVULGAÇÃO

ração, levar a felicidade para
o próximo através da ikebana.
Quando falamos do próximo
parece que ele está tão distan-
te, mas na verdade ele está
dentro da nossa casa. Com a
sensibilização da flor acaba
criando uma atmosfera dife-
renciada de amor, este é o se-
gredo da aula”, revelou
Thompson.

O evento acontecerá na
sede da Fundação Mokiti
Okada e o valor da aula é de
R$ 120,00. As vagas são limi-
tadas.

AULA ESPECIAL DE IKEBANA
QUANDO: DIA 20 DE DEZEMBRO

HORÁRIO: 15H
ONDE: FUNDAÇÃO MOKITI OKADA -
RUA MORGADO DE MATEUS, 77 -
VILA MARIANA –SÃO PAULO

VALOR: R$ 120,00
INFORMAÇÕES: (11) 5087-5010

“O Segreado...” é o tema da aula de hoje
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Governo japonês abre inscrições
para o JET Programme

OJET Programme, abre
viatura do Programa
Japonês de Intercâm-

bio e Ensino (The Japan Ex-
change and Teaching Program-
me), abriu processo seletivo
para o preenchimento de qua-
tro vagas de coordenador de
relações internacionais (CIR),
para atuarem nos governos da
província de Gunma, de Mie e
nas cidades de Hikone e
Nagahama, ambas localizadas
na Província de Shiga. As ins-
crições estão abertas até o dia
12 de janeiro de 2009 e podem
ser feitas na sede do Consula-
do Geral do Japão, Seção Cul-
tural, em São Paulo.

As oportunidades são
dirigidas para jovens estrangei-
ros com o intuito promover o
intercâmbio cultural, o enrique-
cimento do ensino das línguas
estrangeiras e a mútua com-
preensão entre as nações. É
um programa realizado pelas
repartições públicas japonesas
com o apoio dos Ministérios de
Assuntos Internos e Comuni-
cações, dos Negócios Estran-
geiros, da Educação, Cultura,
Esporte, Ciência e Tecnologia
e do Conselho das Autorida-
des Locais para Relações In-
ternacionais.

Requisitos – Para se inscre-
ver os candidatos devem ter até
39 anos de idade em 1º de abril
de 2009; fluência na língua ja-
ponesa (escrita e conversação);
domínio pleno da língua portu-
guesa; e interesse pelo Japão e
desejo de aprimorar os conhe-
cimentos sobre o país. Bem
como boa saúde física e men-
tal; capacidade de adaptação às
condições de moradia e traba-
lho no Japão; respeitar as leis
japonesas; nacionalidade brasi-
leira (exclui-se o residente per-
manente. Quem tiver dupla ci-
dadania japonesa deverá renun-
ciar à nacionalidade japonesa
antes de assinar o Termo de
Compromisso do JET Pro-
gramme).

A remuneração é de cerca
de 300.000 ienes mensais (cer-
ca de 2.600 dólares mensais),
passagem aérea de ida-e-vol-
ta, e o horário de trabalho será
de 35 horas semanais, normal-
mente com dois dias de des-
canso – sábado e domingo,
podendo variar de acordo com
o governo local.

Os interessados não devem
ter participado do JET
Programme após 1999; não ser
desistente do JET Programme
em anos anteriores, após o re-
cebimento da notificação do
local de atuação. Contudo, po-
derá ser aberta uma exceção,
caso seja constatado uma ra-
zão inevitável para a desistên-
cia; até o momento da inscri-
ção, não ter residido no Japão,
após 2001, por mais de três
anos totalizados; estar motiva-
do a iniciar e participar de ati-
vidades de intercâmbio inter-
nacional na comunidade local;
e formação universitária ou
conclusão até 1º de abril de
2009.

Termos e condições de Tra-
balho – O participante contra-
tado pela repartição do gover-
no local é considerado um fun-

cionário público especial e a
sua remuneração, o posto de
trabalho, a despesa da passa-
gem aérea de ida-e-volta, etc.
serão custeadas pelo contra-
tante.

O período do contrato, a
princípio, é de um ano. Somen-
te havendo acordo entre o con-
tratante e o participante, o con-
trato poderá ser renovado por
um período de um ano. Neste
caso, a renovação do contrato
poderá ser feita, no máximo,
por duas vezes.

Coordenador de Relações
Internacionais (CIR) – O co-
ordenador de relações interna-
cionais é responsável pelas ati-
vidades de internacionalização
e atua em repartições do go-
verno local ou em instituições
correlatas (contratantes). En-
tre as suas atividades exerci-
das estão: aconselhar crianças
brasileiras em escolas japone-
sas e prestar assistência a tra-
balhadores brasileiros residen-
tes na região; e assessorar pro-
jetos relacionados às ativida-
des de internacionalização re-
alizadas pelo contratante como
edição, tradução, supervisão
de publicações em língua es-
trangeira. Afora colaborar ou

auxiliar nos programas de in-
tercâmbio internacional; e atu-
ação como intérprete em visi-
tas de estrangeiros e em even-
tos, etc.

Os contratados também te-
rão como missão colaborar no
ensino da língua estrangeira
para a comunidade local e fun-
cionários da instituição contra-
tante; auxiliar no planejamen-
to e participar das atividades
de grupos locais ou organiza-
ções envolvidas com o inter-
câmbio internacional; assesso-
rar e criar atividades de inter-
câmbio relacionadas à consci-
entização e à compreensão das
culturas estrangeiras; e outras
responsabilidades definidas
pelo contratante.

CONTRATAÇÃO DE COORDE-
NADOR DE RELAÇÕES INTER-
NACIONAIS
QUANDO: ATÉ O DIA 12 DE JANEIRO

HORÁRIO: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

DAS 9H ÀS 12H OU DAS 13H30 ÀS 17H.
ONDE: CONSULADO GERAL DO JAPÃO

SEÇÃO CULTURAL (JET PROGRAMME).
AV. PAULISTA, 854 - 3º ANDAR, SÃO

PAULO  -  SP
INFORMAÇÕES:
HTTP://WWW.SP.BR.EMB-JAPAN.GO.JP/PT/
CULTURA_JETA.HTM

Oportunidades são dirigidas para jovens estrangeiros com o objetivo de promover o intercâmbio

REPRODUÇÃO
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A Associação Na-
guisa realizou entre os
dias 9 e 13 de dezem-
bro, uma excursão a
cidade de Gramado
(RS), para passear na
região serrana e tam-
bém assistir ao espe-
táculo “Natal Luz” da-
quela cidade, que a
cada ano vem atrain-
do mais turistas.

Para aproveitar
melhor a programa-
ção naquela cidade,
foi utilizada a via aé-
rea até Porto Alegre
e a partir daí, via ro-
doviária até Gramado
e passeios às cidades
vizinhas.

A cidade de Gra-
mado que normalmen-
te é bonita está me-
lhor ainda esta época,
com as hortênsias em
flor e as suas ruas totalmente
decoradas com motivos nata-
linos produzindo um belo visu-
al, principalmente à noite com
as suas luzes multicoloridas.

O espetáculo Natal Luz co-
meça a partir de terça-feira à
noite, com um teatro musical ao
ar livre, chamado “A fantástica
fábrica de Natal” no parque
Carrieri que conta a história de
uma criança que é levada por
um anjo até a oficinado Papai
Noel, e, continua na quarta-fei-
ra à noite com o espetáculo
“Nativitaten”, um belo espetá-
culo de águas dançantes, luz,

ENTIDADES 3

Associação Naguisa realiza excursão a Gramado
fogo de artíficio e mú-
sica com cantores e
coral, no Lago Joaqui-
na Rita Bier, e, termi-
nando o ciclo na quin-
ta-feira, com o “Gran-
de Desfile de Natal”
na Avenida das Hor-
tênsias, com bonecos
gigantes, carruagens,
dançarinas, patinado-
res, Papai Noel etc,
com luzes, música e
fogos de artifício.

O ciclo continua
na sexta-feira, repe-
tindo-se os espetácu-
los, na mesma se-
qüência.

Há ainda o show
de marionetes e bone-
cos eletrônicos no
Palácio dos Festivais,
denominado “Arca de
Natal”, diariamente,
às 17 horas.

ARQUIVO PESSOAL

Além dos espetáculos, o
grupo, com cerca de 45 parti-
cipantes, foi conhecer o circui-
to da Uva e Vinho, fazendo de-
gustações, além de uma fábri-
ca de cristais, passear de Ma-
ria Fumaça, a Cascata do Ca-
racol, visitando as cidades de
Canela, Bento Gonçalves,
Carlos Barbosa, Nova Petró-
polis e Garibaldi.
(Jorge Mori, especial para
o Jornal Nippak)

O grupo no Recanto dos Pioneiros situado em Nove Colônias em
Nova Petrópolis, com o casal Jorge e Marli. O tataravô de Jorge,
Joseph Hillebrand chegou no Brasil em 1874.

Cidade, que já é bonita, está ainda mais atraente

Artur Nakahara é o novo
presidente da União das As-
sociações Nipo-Brasileiras de
São Bernardo do Campo
(Rengokai). A eleição aconte-
ceu no último dia 15 com a
participação de representantes
das cinco entidades nipo-bra-
sileiras do município. Hiroyuki
Minami, representante nikkei
no poder público (vereador li-
cenciado e secretário munici-
pal) esteve frente à mesa di-
retora.

O mandato foi entregue
pelo então presidente, Getulio
Nishihata. Artur assume o co-
mando a partir de 2009, entre-
tanto, já se reúne com os vice-
diretores e associados na pró-
xima segunda-feira (22) para
nomear a futura diretoria.

“Vamos trabalhar para con-
gregar as associações e bus-
car uma comunicação melhor
entre todas, para assim unifi-
car uma opinião e representá-
la frente às necessidades da
comunidade japonesa”, plane-
ja Artur.

Perfil - Artur Nakahara é fi-
lho de imigrantes japoneses.
Seu pai, Hisao Nakahara (in
emorian) é da Província de
Yamaguti. Sua mãe, Kazuko
Nakahara é natural da Provín-
cia de Hokaido.

Artur nasceu em São Ber-
nardo do Campo, na colônia
do Mizuho. Sua primeira lín-
gua foi a japonesa. Aos sete
anos começou a freqüentar a
escola. Na época, sabia falar
apenas uma frase em portu-
guês: “não compreendo”. “A
professora até ficou brava,
mas era a única coisa que
meus pais haviam me ensina-

do”, lembra.
O novo presidente do

Rengokai fala e escreve flu-
entemente em japonês e é um
profundo conhecedor da cul-
tura japonesa. Em 2008, foi o
coordenador da comissão mu-
nicipal mista organizadora dos
festejos pelo centenário da
imigração japonesa no Brasil
em São Bernardo do Campo.
Atualmente, ocupa a vice-pre-
sidência da Associação Cultu-
ral de Mizuho, kaikan que pre-
sidiu em sete ocasiões.

Para o seu mandato, foram
eleitos quatro vice-presidentes,
cada qual representando uma
associação cultural de São Ber-
nardo do Campo. Satoro
Matsufuji da Associação Cul-
tural, Recreativa e Esportiva de
Paulicéia (Acrepa); Tsuneo
Nishioka, do Grêmio Recreati-
vo Rudge Ramos; Tetsuo Yo-
shimoto, da Associação Cultu-
ral Nipo-Brasileira de São Ber-
nardo (Bunka); e José Roberto
Villas Boas, do Baseball Clube
de São Bernardo.

ENTIDADES 1

Rengokai de São Bernardo do
Campo elege novo presidente

Nakahara é o novo presidente

DIVULGAÇÃO

tural e religiosa o grupo de via-
gens da associação passou em
branco ao incluir o seu concur-
so de fotografias, nos festejos
do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil, evento este
intensamente comemorado este
ano que trouxe em suas mani-
festações, diversos aspectos da
exuberante presença japonesa
entre os brasileiros.

O evento de confraterniza-
ção da entidade contou com a
participação do presidente
Luis Ito, de membros da dire-
toria, de rotarianos de Mococa
do distrito 4590 como o gover-
nador assistente Kazumi Mi-
nami, do EGD Leopoldo
Barreto e de Roberto Miachon
que participaram da viagem ao
Japão, juntamente com o pre-
sidente da Associação Jodo
Shinshu Shinrankai no Brasil,
Luis Ito.

A Associação Jodo Shinsho
Shinrankai Brasil realizou dia
14 (domingo), em sua sede no
bairro da Saúde, em São Pau-
lo, o seu tradicional bonekai de
fim de ano. Na ocasião foi ser-
vida uma feijoada durante a
confraternização para marcar
o reencontro do grupo de via-
gens tradicional da entidade.

Várias atrações foram re-
alizadas no evento que acon-
teceu na sede da entidade no
bairro da Saúde, São Paulo,
como a premiação do concur-
so de fotografias registradas
pelo grupo de viagens durante
a visita a Hong-Kong, Tokyo,
Toyama, Osaka, Kyoto e Oki-
nawa, em novembro. Um ba-
zar com a venda de produtos
alimentícios, de vestuário e um
bingo também foram promovi-
dos no local.

Em busca da identidade cul-

ENTIDADES 2

Bonenkai agita Associação
Jodo Shinsho Shinrankai
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COMUNIDADE

2º Fórum de Integração Bunkyo
reúne mais de 100 participantes

Realizado nos dias 6 e 7
de dezembro, o 2º
Fórum de Integração

Bunkyo reuniu cerca de 100
representantes de entidades
(liga ou federação), das senho-
ras, dos jovens e das secreta-
rias das entidades. Organiza-
do pela Comissão de Relacio-
namento com as Associações
do Bunkyo, o evento teve
como objetivo desenvolver di-
ferentes atividades relaciona-
das ao tema principal: “Cons-
truindo os próximos 100 anos”.

A cerimônia de abertura, no
dia 6, realizada no Salão No-
bre, teve como principal con-
vidado o embaixador do Japão
Ken Shimanouchi, que profe-
riu palestra sobre “Perspecti-
vas do Relacionamento Brasil-
Japão”.

Seguiu, depois, um painel
reunindo os palestrantes Jor-
ge Okubaro (jornalista), Paulo
César Garcez Marins (especi-
alista em museologia) e a
advogada Felícia Ayako Hara-
da. A programação incluiu ain-
da apresentações de diversos
aspectos relacionados ao even-
to e ao Brasil: relato sobre as
comemorações do Centenário
da Imigração Japonesa (Kokei
Uehara, presidente do Bun-
kyo); conclusões do Fórum
Regional do Alto Tietê realiza-
do em Suzano (Kazuhiro Mori,
representante regional de Su-
zano); conclusões do 1º FIB e
o Comitê de Relacionamento
com as Associações (Jorge
Yamashita, vice-presidente do
Bunkyo); as propostas de fun-
cionamento do Bunkyonet
(Victor Kobayashi, presidente
da Comissão de Comunica-

ção) e a atuação da Comissão
dos Jovens (Cláudio Kurita,
presidente da Comissão de Jo-
vens).

O evento prosseguiu com
a exibição do filme “Visão do
Futuro”, que trata sobre a im-
portância estratégica de culti-
var sonhos ao traçar as nos-

sas ações, workshops e ativi-
dades em grupos, além de vi-
sitas ao Pavilhão Japonês e ao
Planetário, ambos no Parque
do Ibirapuera (Zona Sul de São
Paulo).

Compromissos – No domin-
go, o dia foi marcado por uma

série de apresentações: “100
anos da Imigração Japonesa
no Brasil”, com Koichi Mori;
“80 anos da imigração japone-
sa na Amazônia”, com Yuji
Ikuta (representante da Regi-
onal Pará) e “Cinqüentenário
da presença nikkei no Distrito
Federal e a futura integração
Regional Centro-Oeste”, com
Mitsutoshi Akimoto (represen-
tante regional da Regional
Centro-Oeste); apresentação
dos patrocinadores do evento
(Banco Real e Grupo Campo
- Companhia de Promoção
Agrícola) e apresentação das
conclusões.

No final, os representan-
tes apresentaram publicamen-
te os compromissos que suas
respectivas entidades preten-
dem executar nos próximos
meses.
(do site do Bunkyo:
www.bunkyo.org.com.br)

Fórum teve como objetivo desenvover atividades relacionadas aos próximos 100 anos da comunidade

DIVULGAÇÃO

TV

JBN apresenta capítulo inédito
da série Saberes dos Sabores

O advogado Kiyoshi Harada foi um dos palestrantes no evento

A JBNTV, canal
142 da Sky, exibe nes-
ta segunda-feira (22),
o segundo programa
da série  Saberes dos
Sabores, da Funda-
ção Japão em São
Paulo (FJSP).
“Dashi: O Caldo Fun-
damental”, será exi-
bido às 19h com
reprises na quarta
(9h30), sexta (19h),
sábado (9h30) e do-
mingo (19h).

Apresentado pelo
chef Carlos Ribeiro,
também professor
universitário e colabo-
rador da revistas Prazeres da
Mesa e Zashi, cada programa
tem meia hora de duração e
conta com participação de
chefs e especialistas, fornecen-
do informações e receitas para
desvendar os segredos desta
arte. A primeira temporada
conta com 11 programas – a
estréia aconteceu no dia 15 –
que convoca todos os sentidos
para despertar uma verdadeira
experiência degustativa.

Em Dashi: O Caldo Funda-
mental, destaque especial para
o Umami – o quinto sabor –,
identificado pelo cientista japo-
nês Kikunae Ikeda, em 1908.
O convidado especial do pro-
grama é o chef Carlos Wata-
nabe, do tradicional restaurante
Sushikiyo, que ensinará a fa-
zer o caldo fundamental dashi
e algumas das suas utilizações.
Entrevistas com a nutricionis-
ta Priscila Andrade que falará
a respeito do umami e com a
ceramista Kimi Nii irá comen-
tar sobre as suas criações.

O projeto conta também
com o apoio da Casa Viver &
Gourmet (www.casagourmet.
com.br) esta primeira fase do
programa, que cede os seus
espaços para a gravação e o
desenvolvimento das ativida-
des do projeto.

PROGRAMA SABERES
DOS SABORES
UMA PRODUÇÃO FUNDAÇÃO JAPÃO E
JBNTV (CANAL 142 DA SKY)
ESTRÉIA: 15 DE DEZEMBRO, ÀS 19 HORAS

O PROGRAMA INÉDITO VAI AO AR TODAS

AS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 19 HS

REPRISES: QUARTA (9H30), SEXTA (19H),
SÁBADO (9H30) E DOMINGO (19H)

PROGRAMAÇÃO

22/12 – Dashi: O Caldo Fun-
damental

29/12 – Massas Milenares
05/01 – Moti: O Bolinho dos

Deuses
12/01 – Arroz e Saúde
19/01 – O Arroz Sublime do

Sushi
02/03 – Os Drinks Japoneses:

Sake, o divino extrato
do arroz

09/03 – Soja: o poderoso grão
16/03 – Os Condimentos Tra-

dicionais
23/03 – Começando o Dia

com Gosto de Japão
30/03 – Wagashi: o Doce Ja-

ponês

O chef Carlos Watanabe, do Sushikiyo

DIVULGAÇÃO
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FÉRIAS

Aventureiro nikkei explora novas
culturas com sua moto “Terumi”

Enfim, chegaram as féri-
as. É hora de procurar
algo diferente para fa-

zer. Nada melhor do que ex-
plorar cada pedaço do Brasil
e até do mundo. Descobrir
novas culturas e viver experi-
ências únicas podem ser
prazerosos.

Para aventuras como essa,
há quem prefira tudo planeja-
do, com um lugar para ficar,
hotel, albergues, ou até casa de
amigos, mas há também os
aventureiros, que preferem
explorar o mundo por sua conta
e risco.

Como o músico Jefferson
Estevam, mais conhecido como
Jé, um nikkei que com sua
moto, uma XT 600 E, apelida-
da de Terumi, rodam o Brasil
e até outros países.

Uma de suas aventuras foi
uma viagem de 25 dias rumo
ao nordeste brasileiro, passan-
do por Minas Gerais, Brasília,
Goiás e Bahia. Jé batizou a vi-
agem de “Mãe Gentil”, justa-
mente por explorar pontos tu-
rísticos brasileiros e outros nem
tão turísticos assim. A viagem
virou um filme, produzido e fil-
mado por ele mesmo.

Nessa viagem não houve
luxo nem conforto. Seu hotel
era móvel, uma barraca que
ficava onde ele decidia que era
hora de descansar. Seu “res-
taurante” era uma espiriteira
e algumas misturas que “inven-
tava”. E assim ele seguia sua
expedição.

O aventureiro explica que
em viagens como essa – prin-
cipalmente de moto – o cuida-
do deve ser dobrado. Em caso
de temporal, é preferível espe-
rar. “Parece brincadeira, mas
quando passei a fronteira de
Minas Gerais com Goiás, co-
meçou uma chuva torrencial.
Não gosto de desafiar a natu-
reza. Ela é infinitamente mais
forte que nós. Prefiro negoci-

ar, mas ela venceu sem acor-
dos”, conta, acrescentando
que o sacrifício vale a pena.

Jé conheceu pontos como
a Chapada dos Veadeiros, em
Goiás, Ibotirama, Chapada da
Diamantina, Lençóis na Bahia
e Ouro Preto em Minas Ge-
rais. Para quem gostaria de
conhecer esses lugares, mas
prefere ir com mais calma,
sem motos ou barracas, as
opções são hotéis e albergues
–  muitos deles já até incluem
pacotes com guias turísticos.

Ah, e a próxima viagem de
Jé é a Europa. Ele deve ficar
alguns meses em Londres e
depois decidirá para onde ir. A
única certeza é que volta ao
Brasil em dezembro do ano que
vem.

Boas férias e até as próxi-
mas dicas!

Thâmara Kaoru
(especial para o Jornal Nippak):
thamarakaoru@nippak.com.br

O músico Jefferson Estevam ao lado de sua moto, “Terumi”: juntos, já rodaram o Brasil e outros países

ARQUIVO PESSOAL

Para nikkei, aventuras merecem cuidados redobrados

SHAKUHACHI

Pavilhão Japonês apresenta o
último concerto de 2008

O Pavilhão Japonês realiza
hoje (20), às 16h, a última apre-
sentação de shakuhachi (flau-
ta de bambu) do ano com o
mestre Danilo “Baikyo”
Tomic. De abril a novembro,
os recitais ocorreram no últi-
mo sábado de cada mês, no
mesmo horário.

Pela primeira vez, São Pau-
lo recebe a integral de “Hon-
kyoku”, uma coleção de 36
peças clássicas para o shaku-
hachi solo. O concerto é gra-
tuito, sendo cobrada apenas a
entrada do Pavilhão Japonês
(R$ 3,00 - inteira).

O shakuhachi é uma flauta
de bambu que originalmente
era tocada somente por mon-
ges nos templos da seita zen-
budista ‘Fuke’. Depois de sé-
culos dessa prática exclusiva,
o instrumento passou a ser to-
cado também fora dos templos,
com outros instrumentos, tor-
nando-se, juntamente com o
‘koto’ e o ‘shamisen’, um dos
principais instrumentos da mú-
sica clássica japonesa.

Por volta de quinhentos
anos atrás, um monge percor-
reu o Japão coletando as di-
versas melodias que eram en-
sinadas para os praticantes de
shakuhachi nos templos, dan-
do origem ao ‘honkyoku’, uma
coleção de 36 peças para sha-
kuhachi solo, de caráter forte-
mente meditativo e de estéti-
ca bastante peculiar. Sua com-
posição remonta, em alguns
casos, ao século 8.

Quem é – Danilo Tomic es-
tudou musicologia, composição
e regência em São Paulo

(USP) e em Berlim, na Ale-
manha. Estuda o shakuhachi
desde 1989, com o Sensei
‘Baikyoku’ Iwami. Recebeu
deste a graduação de mestre
em shakuhachi no ano de 1998,
quando foi denominado
‘Baikyo’.

Tem se apresentado regu-
larmente há vários anos no
Brasil e no exterior, tocando
em importantes eventos de
música clássica japonesa e de
música contemporânea. Sua
última participação internacio-
nal ocorreu no World Shaku-
hachi Festival, em Sidney, Aus-
trália.

Danilo compôs diversas
obras para shakuhachi em
combinação com outros instru-
mentos ocidentais e com ou-
tras linguagens, como dança,
teatro e cinema. Sendo brasi-
leiro e tendo aprendido a arte
do shakuhachi inteiramente no
Brasil, o músico acredita ser
um verdadeiro representante
da integração das duas cultu-
ras.

CONCERTO DE SHAKUHACHI
(FLAUTA DE BAMBU) NO PAVILHÃO

JAPONÊS

QUANDO: DIA 20 DE DEZEMBRO, ÀS 16H

ONDE: PARQUE DO IBIRAPUERA: AVENIDA

PEDRO ÁLVARES CABRAL, S/Nº (ENTRADA

PELO PORTÃO 10, VILA MARIANA - ZONA

SUL – SP)
INFORMAÇÕES: 3208-1755 (RAMAL 124)
OU 5081-7296 (COM ADRIANA)
ENTRADA NO PAVILHÃO JAPONÊS

(O RECITAL É GRATUITO)
INGRESSOS: R$ 3,00
ESTUDANTES COM CARTEIRINHA: R$ 2,00
ISENTOS: CRIANÇAS ATÉ 4 ANOS E
ADULTOS ACIMA DE 66 ANOS

O músico Danilo Tomic se apresenta no Pavilhão Japonês

DIVULGAÇÃO

SUMI-Ê

Mostra “Melhores de 2008” prossegue no Banco Central
A mostra “Me-

lhores de 2008”,
exposição que reú-
ne os três melhores
trabalhos de cada
uma das exposi-
ções ocorridas du-
rante este ano vo-
tados pelos visitan-
tes, prossegue no
Espaço Cultural
Banco Central do
Brasil, em São Pau-
lo. Ao todo, estarão
participando 15 ar-

tistas plásticos e as mais diver-
sas técnicas e estilos em pin-
tura, escultura, fotografia, de-
senho e arte digital.

Um dos destaques é o ar-
tista Rafael Murió, que havia
inaugurado no final de julho
uma exposição com todas as
obras ao estilo sumi-ê — téc-
nica de pintura japonesa —,
em comemoração ao centená-
rio da imigração japonesa no
Brasil, apresenta novamente
os trabalhos “Flutuação”,
“Oposição” e “Ordem II”.

Originário da tradicional pin-
tura chinesa baseada no Zen
Budismo, o sumi-ê foi introdu-
zido no Japão por monges bu-
distas no século 13. A palavra
“sumi” significa tinta preta e
“ê” quer dizer pintura, desenho.
A técnica se caracteriza pela
rapidez em que é realizada,
não permitindo reflexão, cor-
reção ou repetição, devendo o
artista fluir em sua inspiração
natural. O sumi-ê representa
não somente uma singular for-
ma de arte, mas também uma
filosofia, visando sempre a paz
espiritual.

EXPOSIÇÃO

“MELHORES DE 2008”

VERNISSAGE: DIA 16 DE DEZEMBRO,

DAS 18 ÀS 22 HORAS

EXPOSIÇÃO: DE 17 DE DEZEMBRO A 9 DE

JANEIRO, DAS 10 ÀS 16 HORAS

(SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EXCETO

FERIADOS)

ONDE: ESPAÇO CULTURAL BANCO

CENTRAL (AV. PAULISTA, 1.804 –

TÉRREO)

ENTRADA GRATUITA

Obra de Rafael Murió, em cartaz no BC

DIVULGAÇÃO
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BELEZA

Bairro da Liberdade ganha nova
opção em salão de beleza

VEÍCULOS

Honda é pentacampeã da
pesquisa “Os Eleitos”

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Os Eleitos 2008 – Ranking Geral
1º lugar – Honda Civic – 102,7 pontos
2º lugar – Honda Fit – 101,3 pontos
3º lugar – Renault Logan – 98 pontos
Categoria Minivans
1º lugar – Honda Fit – 101,3 pontos
2º lugar – Fiat Idea – 92,7 pontos
3º lugar – Chevrolet Meriva – 91,4 pontos
Categoria Sedãs Médios
1º lugar – Honda Civic – 102,7 pontos
2º lugar – Citroën C4 Pallas – 96,9 pontos
3º lugar – Toyota Corolla – 96,6 pontos
Categoria Melhor Assistência Técnica
1º lugar – Honda – 100,5 pontos
2º lugar – Renault – 93,5 pontos
3º lugar – Toyota – 92,6 pontos

(Fonte: Revista Quatro Rodas - Dezembro /2008)

Vencedor entre sedãs médios, New Civic obtém melhor pontuação
na revista Quatro Rodas. Marca também vence em minivans (Honda
Fit) e assistência técnica

Pelo quinto ano
consecutivo, a
Honda Automóveis
se tornou a princi-
pal vencedora na
pesquisa “Os Elei-
tos”, realizada em
conjunto pela revis-
ta Quatro Rodas
com o instituto de
pesquisa GFK Indi-
cator. O New Civic
se tornou o “Cam-
peão dos Campe-
ões” em 2008, en-
quanto o Honda Fit,
que havia vencido
as últimas quatro
edições, ficou com
a segunda melhor
pontuação deste ano.

Vencedor da categoria
sedãs médios, o New Civic re-
cebeu a avaliação 102,7, consi-
derada a melhor de todos os
tempos da pesquisa. “Nunca na
história deste país, um modelo
atingiu uma pontuação tão alta.
O Honda Civic foi tão superior
aos seus concorrentes, mas tão
superior, que faltaria espaço
para falar de todas as suas qua-
lidades aqui”, disse um dos tre-
chos da reportagem.

Já o Honda Fit, que recen-
temente teve lançada sua se-
gunda geração, ganhou entre
as “minivans”. Sua nota foi de
101,3 pontos. “Para entender
o quanto o Fit é superior entre
as minivans. Vamos aos núme-
ros frios: das 23 notas que com-
põe sua média final, o modelo
venceu em 22”, abordou a re-
portagem.

O estudo deste ano mediu
o índice de satisfação de mais
de três mil proprietários dos 40
modelos mais vendidos no
País, divididos em nove cate-
gorias. Entre os itens analisa-
dos estão custos, confiança na
marca, cobertura da rede de
concessionárias, design, de-
sempenho, segurança, dirigibi-
lidade, conforto e manutenção.

Assistência técnica – Assim
como ocorre desde 2004, os
proprietários ainda avaliaram
qual a melhor assistência téc-
nica. E a Honda Automóveis
também foi pentacampeã. A
marca sempre foi a primeira
colocada nesse item da pesqui-
sa. Em 2008, atingiu a pontua-
ção 100,5 e que se transfor-
mou no recorde histórico. Até
então, ninguém havia ultrapas-
sado os 98 pontos.

DIVULGAÇÃO

Localizado no bairro da
Liberdade, um dos prin-
cipais bairros turísticos

de Sampa, o Salão de Beleza
Alox Beauty Town é o mais
novo conceito de salão de be-
leza e promete agitar a região.
Possui profissionais altamente
capacitados, com técnicas ori-
entais e produtos importados.

Além de ser referência na
arte de cortar e produzir ca-
belo, os profissionais do Alox
Beauty Town freqüentaram
cursos técnicos e universida-
des em países diversos para
aprenderem algo totalmente
diferente no universo da bele-
za.

O salão possui uma deco-
ração moderna, agradável e
com uma extrema qualidade
visual e estrutural. Com um
horário de funcionamento fle-
xível, eles trabalham também
aos domingos, o que o torna um
diferencial diante dos concor-
rentes da região.

Além dos serviços comuns
de um salão –  corte, lavagem,
manicure, tintura, permanente
–  eles oferecem também acu-
puntura, shiatsu, drenagem lin-
fática, hair manicure – uma
técnica coreana que dá cor,
brilho e restaura os fios do ca-
belo, como se fosse uma ma-
nicure para os cabelos. Existe
ainda um exclusivo e inédito
método japonês: a massagem
de relaxamento aplicada para

a retirada dos pêlos das so-
brancelhas.

(Por Luci Júdice Yizima)

SALÃO DE BELEZA ALOX  YU
– ALOX BEAUTY TOWN
RUA GALVÃO BUENO, 40, 4º ANDAR,
SHOPPING SOGO PLAZA.
TELEFONE: 11/32750653 OU 33137591
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: DAS

10H AS 19 HORAS TODOS OS DIAS

Salão possui decoração
moderna e agradável e oferece
um inédito e exclusivo método
japonês

JORNAL NIPPAK

MP4

Novos modelos da Sony chegam ao mercado brasileiro este mês
A nova linha de MP4

Players Walkman, que chega
ao mercado este mês com di-
versos preços, cores e capa-
cidades, para todos os gostos
e estilos de consumidor, é uma
boa opção de presente para as
festas de final de ano. Este ano,
a expectativa é aumentar em
55% as vendas de walkmans
no País em relação ao Natal
de 2007.

Os novos MP4 são dividi-
dos em três séries: S, E e A.
Todos possuem transferência
e armazenamento de dados
em memória flash, o que sig-
nifica muito mais espaço e
vida útil dos dados. Possibili-
tam conectividade completa
aos eletrônicos que oferecem
saída USB, como som auto-
motivo, mini-systems e
notebooks, além de visualiza-
ção bidirecional, ou seja, é pos-
sível ver fotos e vídeos verti-
calmente ou horizontalmente,
ajustando o modo de exibição
de acordo com a preferência
do usuário.

Exceto a série A, todos pos-
suem recepção de rádios FM
e capacidade para memorizar
até 30 emissoras. Outro ponto

em comum é a tecnologia Drag
& Drop, que permite arrastar
as músicas diretamente de um
computador para o Walkman,
sem a necessidade de uso de
algum tipo de software. Um
importante recurso é a cone-
xão USB 2.0 com alta veloci-
dade de transferência. Dessa

forma, o consumidor pode
transferir e reproduzir músicas,
vídeos e fotos com mais rapi-
dez e eficiência. Já a função
Hold bloqueia as teclas para
que não se perca nenhuma
configuração ao ter seus bo-
tões acionados dentro de uma
bolsa, por exemplo.

O top de linha custa em média cerca de R$ 1.399,00

DIVULGAÇÃO

Os preços variam entre R$
299,00 e R$ 1.399,00.

Todos os lançamentos da li-
nha MP4 Sony podem ser com-
prados no www.sonystyle.
com.br, na loja Sony Style dos
Shoppings Cidade Jardim (SP)
e Park Shopping (Brasília) ou
nas revendas autorizadas.

A Toyota do Brasil e a
Abradit (Associação Brasilei-
ra dos Distribuidores Toyota),
reafirmando seu compromisso
com a responsabilidade social,
estão auxiliando as vítimas das
enchentes de Santa Catarina,
em especial a população do
Vale do Itajaí. Executivos da
montadora e da associação
entregaram a Telmo Duarte,
diretor da Defesa Civil de
Blumenau, uma picape Hilux
(com motor diesel, tração 4x4
e equipada com ABS e airbag),
doada pela Toyota, que será
utilizada no atendimento à co-
munidade atingida pelos desli-
zamentos de terra e alagamen-
tos ocorridos na região em no-
vembro e dezembro e também
nas atividades rotineiras de vis-
toria do órgão governamental.

Na ocasião, também foi en-
tregue a Alcantaro Correa, pre-
sidente da Fiesc (Federação

SOLIDARIEDADE

Toyota e sua rede de concessionários
auxiliam as vítimas das enchentes de SC

Roberto Braun, gerente de Relações Governamentais da Toyota,
entrega chave da Hilux a Telmo Duarte, da Defesa Civil de Blumenau

das Indústrias do Estado de
Santa Catarina), um cheque no
valor de R$ 250.000,00, doado
pela Abradit, que será empre-
gado no projeto de reconstru-
ção de casas do Vale do Itajaí.

Além da cessão da Hilux e
do montante em dinheiro, os
colaboradores da Toyota arre-
cadaram, por meio de uma
campanha interna, 5,1 tonela-

das em produtos de primeira
necessidade (roupas, colchões,
alimentos e água), que, acres-
cidos de mais 5,8 toneladas de
suprimentos fornecidos pelo
Banco Toyota e seus funcio-
nários, totalizaram 10,9 tone-
ladas em doações, que já fo-
ram enviadas ao estado de
Santa Catarina, por meio do
Sesi e da Ciesp de São Paulo.

DIVULGAÇÃO
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BEISEBOL/SOFTBOL

CBBS volta à “Idade da Pedra”;
presidente garante sobrevivência

As cidades do Rio de Ja-
neiro, Chicago, Madrid e Tó-
quio são candidatas a sediarem
a Olimpíada em 2016 e para
tanto, o Japão já começou a
trabalhar forte para realizar um
bom papel, assim como fez a
China em 2008.

O governo japonês e o Co-
mitê Olímpico Japonês cons-
truíram o “National Training
Center” http://www.joc.or.jp/
ntc/ em Akabane, na zona nor-
te do Japão gastando 275 mi-
lhões de dólares nesta grandi-
osa obra.

Neste centro existe estru-
tura para todas as modalida-
des olímpicas, porém apenas o
tênis de mesa e a luta greco-
romana, estão instaladas defi-
nitivamente no local e já tra-
balham com futuros atletas
olímpicos, de 12 a 16 anos, que
vivem na “village”, retornan-
do aos seus lares apenas 3
vezes por ano.

O brasileiro Gustavo Tsuboi,
através da empresa Tamasu
Butterfly, foi o primeiro a
estagiar nas vésperas do Japan
Open como preparação para as
Olimpíadas 2008, já que a sele-
ção nacional adulta também
treina neste local. As demais

modalidades usam este centro
apenas nas vésperas de algu-
ma competição importante.

Suas instalações foram cui-
dadosamente montadas com o
melhor para todas as modali-
dades. No tênis de mesa, por
exemplo, além do piso especi-
al, ar condicionado, iluminação,
ambiente a prova de som, a
infra-estrutura inclui todas as
marcas de mesas e bolas utili-
zadas no Circuito Mundial para
adaptação em busca de bons
resultados. A diária custa 90
dólares para atletas estrangei-
ros que são avaliados tecnica-
mente para serem aprovados.

No Mundialito de Belo Ho-
rizonte 2008, Jeff entrentou o
japonês Kenji Matsudaira e
vários treinadores japoneses
observaram sua técnica e con-
dições, sendo assim aceito
para este “training camp”.

Jeff Yamada, atleta da se-
leção brasileira que conquistou
recentemente o campeonato
paulista individual e o prêmio
de melhor atleta do ano da
FPTM, viaja em dezembro re-
tornando no final de fevereiro,
para cumprir um estagio pro-
gramado. Yamada o pai, visi-
tou em julho suas instalações.

TÊNIS DE MESA

Jeff Yamada treinará no
“National Training Center”

O USCS/São Caetano con-
quistou no último dia 14, em
Belo Horizonte, o bicampeona-
to do Grand Prix Nacional Fe-
minino, principal competição
de clubes por equipes do país.
O time do ABC paulista bateu
na final a Universidade Gama
Filho por 3 lutas a 1, com vitó-
rias de Maria Suelen (+70kg),
Juliene Aryecha (-57kg) e
Danielli Yuri (-63kg). A meda-
lha de bronze ficou com o
Uptime/Betim, que superou o
Esporte Clube Pinheiros.

Danielli Yuri entrou no ta-
tami com o placar de 2 a 1 para
o Azulão e superou Bárbara
Timo por ippon, fechando a dis-
puta. Emocionada após o com-
bate, a titular da equipe olím-
pica brasileira destacou a união
do time paulista.

 “Somos uma família. A
maioria das meninas do São
Caetano é de fora e somos
muito apegadas. Estou muito
feliz e agora posso finalmente
curtir umas férias”, conta Yuri.

Na disputa de terceiro lu-

gar, o Uptime/Betim superou
o Pinheiros e ficou com o bron-
ze. Vânia Ishii empatou sua
luta com Erica Moraes.

Neste ano o Grand Prix fe-
minino foi disputado com os
oito clubes divididos em duas
chaves. Os dois mais bem co-
locados avançaram para as
semifinais. Os confrontos fo-
ram nos pesos -52kg, -57kg, -
63kg, -70kg e +70kg.

JUDÔ

São Caetano é bicampeã do
Grand Prix Feminino

A técnica Danusa Shira

DIVULGAÇÃO

Com uma excepcional atu-
ação do arremessador Oscar
Nakaoshi, a equipe de Guaru-
lhos derrotou o Nippon Blue
Jays por 3 x 0, no último dia
14, e garantiu a conquista do
tricampeonato da Taça Brasil
de Beisebol Interclubes Adul-
to, a principal competição do
beisebol brasileiro.

Um dos destaques da equi-
pe campeã foi o arremessador
Oscar Nakaoshi, de 17 anos,
eleito o Melhor Jogador do
Campeonato.

BEISEBOL ADULTO

Guarulhos fatura o tricampeonato da Taça Brasil Interclubes

Guarulhos derrotou o NIppon Blue Jays e sagrou-se campeão

DIVULGAÇÃO

RESULTADOS

Fase Final

29 de Novembro (sábado)
Semifinais

Mogi das Cruzes 0 x 3 Guaru-
lhos

Atibaia 1 x 3 Nippon Blue Jays

14 de Dezembro (domingo)
Mogi das Cruzes 1 x 2 Atibaia

(Decisão do 3º lugar)
Guarulhos 3 x 0 Nippon Blue

Jays (Final)

Reeleito para mais um
mandato frente à Con-
federação Brasileira de

Beisebol e Softbol (CBBS),
Jorge Otsuka vai começar
2009 como deve terminar este
ano: de cabeça quente. É como
se fosse uma tragédia anun-
ciada. Sem os recursos prove-
nientes da Lei Agnelo-Piva, que
desde 2002, destina 2% da ver-
ba das loterias federais ao Co-
mitê Olímpico Brasileiro (85%)
e ao Comitê Paraolímpico Bra-
sileiro (15%) – que as repas-
sam às federações e confede-
rações –, a CBBS terá que se
(re)adequar a uma nova reali-
dade já que a partir de janeiro
de 2009 as modalidades que
deixaram o programa dos Jo-
gos Olímpicos deixarão de re-
ceber a verba do COB.

E pior, fora dos Jogos Olím-
picos de 2012, em Londres, a
exposição deve diminuir ainda
mais, o que dificultará até mes-
mo a execução de um “plano
B” para captar recursos. Não
bastasse, a crise mundial deve
agravar ainda mais a situação.

“Ficamos sem chão. Se a
gente soubesse que viria esse
corte, poderíamos ter nos pre-
parado melhor. Mas gastamos
tudo o que tínhamos”, conta
Otsuka, lembrando que este
ano, em função das comemo-
rações do Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil, a
CBBS se deu ao luxo de pro-
gramar um calendário especi-
al com a realização de quatro
grandes eventos: Os Jogos da
Amizade – Denso x Seleção
Brasileira de Softbol;
“Sokeisen – Seleção Brasilei-
ra de Beisebol x Universida-
des Japonesas Keio e
Waseda”; e os amistosos con-
tra a Seleção Colegial Japone-

caso seja aprovado, teremos
que correr atrás para captar
recursos. Mas não deixa de ser
uma alternativa”, conta
Otsuka, acrescentando que a
outra opção, os patrocínios
particulares, também estão
escassos. “Foram duas bom-
bas {o corte da Lei Piva  e a
crise mundial] que nos deixa-
ram sem rumo. Teremos que
voltar a estaca zero”, admite
o dirigente.

Morrer não morre – Apesar
das dificuldades, Otsuka ga-
rante que o beisebol e o softbol
não vão morrer. “Morrer não
morre. Já enfrentamos situa-
ções semelhantes e sobrevive-
mos, se bem que antes contá-
vamos com o patrocínio do
bingo, que não era muito, mas
ajudava”, comenta Otsuka,
afirmando que “se tivéssemos
uma ajuda semelhante, algo
entre R$ 7 e R$ 8 mil, conse-
guiríamos tocar”. “Mais do que
nunca precisaremos do socor-
ro de voluntários. Só mesmo
com muito amor para levar o
beisebol adiante”, lamenta.

Amor como a do ex-joga-
dor Estevão Sato, que sucede-
rá o atual vice-presidente da
CBBS, Olívio Sawasato. Se-
gundo Otsuka, Estevão Sato
desempenhará papel-chave na
prpoxima gestão.

“Conversamos com o Olívio
[Sawasato] e decidimos que
seria melhor colocar uma pes-
soa mais jovem como o Este-
vão no cargo como parte da
renovação que pretendemos
implantar. A idéia é trocarmos
também todos os diretores que
serão indicados pelo próprio
Estevão na próxima assem-
bléia. É uma pena porque ele
está assumindo numa hora er-
rada”, revela Otsuka, que tor-
ce para que as Olimpíadas de
2016 sejam realizadas em Chi-
cago, Tóquio ou Rio de Janeiro
já que em caso de vitória de
uma destas sedes as possibili-
dades  de reintegração do bei-
sebol e do softbol como moda-
lidades olímpicas são maiores.

(Aldo Shiguti)

sa (Koko Yakyu) e o Eneos,
campeão da Liga Japonesa de
Beisebol Semiprofissional.

Para o dirigente, que assu-
miu a presidência da entidade
desde a sua criação, em 1990,
os próximos quatro anos serão
um desafio “mil vezes maior”
nestes 18 anos de mandato
(22, ao final deste).

Prioridades – Prevendo difi-
culdades, a diretoria da CBBS
já está se reunindo para cortar
gastos. Por enquanto, a ordem
é “ir tocando”. Mas as priori-
dades já foram eleitas. “Não po-
demos abrir mão dos Departa-
mentos técnico e administrati-
vo”, explica o dirigente, reve-
lando que a entidade já se des-
fez de dois telefones e o próxi-
mo passo será cortar gastos
com a assessoria de imprensa.

Segundo Otsuka, com a
verba da Lei Piva, a Confede-
ração Brasileira de Beisebol e

Softbol recebia cerca de R$ 23
mil por mês, totalizando R$
280 mil no ano. O dinheiro era
aplicado na manutenção da
sede da entidade, na Zona Sul
de São Paulo, e para o paga-
mento dos salários de dois fun-
cionários e cinco treinadores.

“Vamos conversar para sa-
ber qual o mínimo que cada um
pode chegar para baixarmos
ainda mais os gastos, mas tam-
bém não podemos comprome-
ter ninguém porque os funcio-
nários também tem famílias
para sustentar”, observa
Otsuka, que não esconde sua
maior preocupação com toda
essa história. “O problema não
é apenas a estrutura física. A
evolução do beisebol brasilei-
ro deve, sem dúvida, ficar pre-
judicada. Todo o trabalho que
fizemos desde a aprovação da
Lei Piva, em 2001, cairá por
terra porque não temos condi-
ções de continuar este traba-
lho”, diz Otsuka, que ainda ten-
tou sensibilizar o COB.

“Enviamos um fax esta se-
mana ao Ministério dos Espor-
tes solicitando ajuda para to-
car a CBBS e o Centro de
Treinamento [que a entidade
mantém em Ibiúna (SP) em
parceria com a Yakult]. Trata-
se de um incentivo fiscal e,

Com o corte da verba, intercâmbio deve ser raridade em 2009

SURFE

Campeonato homenageia o
Centenário da Imigração

Aconteceu no dia 14 de
dezembro na Riviera de São
Lourenço, em Bertioga (litoral
paulista), o Campeonato de
Surfe em homenagem Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil. De acordo com Ro-
berto Sekyia, que esteve repre-
sentando o deputado federal
William Woo (PSDB-SP), que
idealizou o evento, “a comuni-
dade nipo-brasileira agradece
bastante todo o apoio e hospi-
talidade que sempre recebeu
no Brasil”. “Com certeza, es-
tamos nos empenhando para
retribuir da melhor maneira
possível tudo que recebemos
neste País maravilhoso”, des-

tacou Sekyia, lembrando que
“o deputado William Woo é
praticante assíduo do esporte
e conta em seu currículo com
viagens para surfar no Havaí,
Japão, Peru, Califórnia, Costa
Rica, Panamá e Fernando de
Noronha”.

A grande final foi decidida
pelos nikkeis Daniel Takeo
(Mogi das Cruzes), Matteus
Yoshimi (São Vicente),
Marcus Salusse (São Paulo) e
Silvio Nomura (Ubatuba

Classificação final: 1) Daniel
Takeo, 2) Matteus Yoshimi, 3)
Marcus Salusse, 4)  Silvio No-
mura

Sekiya (1º a dir) no pódio com os vencedores da bateria

DIVULGAÇÃO

Composição da Diretoria da Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol para o quadriênio 2009-2012

Presidente: Jorge Otsuka
Vice-Presidente: Estevão Tenichiro Sato

Diretor Secretário: Job Fugice
Diretor Financeiro: Osvaldo Hideo Aisawa

Diretor Técnico: Carlos Tetuo Sugimoto
Diretor Médico: Dr. Milton Massayuki Osaki

Santo André recebeu nos
dias 13 e 14, no Parque Cen-
tral, o Campeonato IAF Brasil
de Aeróbica, organizado pela
Confederação Brasileira de
Esportes Radicais(CBER), en-
tidade vinculada a International

Aerobic Federation (IAF). A
competição definiu os represen-
tantes brasileiros para a Suzuki
World Cup, a Copa do Mundo
da modalidade que acontece
em outubro, em Tóquio, no Ja-
pão, em sete modalidades de
três categorias: Individual adul-
to masculino e infanto juvenil,
juvenil e adulto feminino, além
de três provas de trio, infanto-
juvenil, juvenil e adulto.

Carolina Oliveira, da
UFMG, foi a melhor no indivi-
dual feminino, em apresenta-
ção que recebeu a nota total
de 21,2, com 9 no artístico e
8,8 na execução, numa apre-
sentação com nota de partida
de 7,2. A nota mínima do índi-
ce para o mundial entre as
mulheres era de 19,5. De que-

GINÁSTICA AERÓBICA

Nikkei é destaque no Brasileiro e vai para o Mundial do Japão
bra, Carolina ainda levou a
vaga para o mundial no trio, ao
lado de Lorena Dias e Bárba-
ra Oliveira, com a nota de 20,1.

Marcela Lopez, pentacam-
peã mundial, prestigiou o even-
to mas não participou da com-
petição. Com vaga assegura-
da, ela pode ser a segunda re-
presentante brasileira no indi-
vidual feminino.

Já Marcelo Martins, do Ins-
tituto Maria Auxiliadora, do Rio
Grande do Norte, venceu a dis-
puta com Natanael Ribeiro, do
C.E Ramiro, do Rio de Janei-
ro, e garantiu a vaga no mun-
dial com uma nota de 18,85,
contra 18,2 de seu principal
adversário.

Na competição infanto-ju-
venil, Carolina Barros, da

UFMG, conseguiu  a nota de
18,90 e garantiu o índice para
o mundial na categoria juvenil,
que começará a fazer parte
ano que vem por ter comple-
tado 15 anos.

Por isso, Mayumi Brilhan-
te, do C.E Ramiro, que ficou
em segundo na categoria, irá
ao mundial por ter também
conseguido o índice, mas na
categoria até 15 anos, a infan-
til. A mesma situação aconte-
ceu com o trio, em que Caro-
lina, Bruna e Mariana vence-
ram o infanto-juvenil mas, a
partir do ano que vem, esta-
rão no juvenil, e irão ao mun-
dial, assim como Mayumi,
Daniela e Beatriz, que viaja-
rão ao Japão para disputar a
categoria infantil.
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ANIME E MANGÁ

Nathalia e Leandro também garantem
vaga na final brasileira do WCS

CONCERTO

Coral Feminino Nipo-Brasileiro de São Paulo emociona público no Bunkyo
O Coral Feminino Nipo-

Brasileiro de São Paulo, for-
mado pelos corais Bunkyo,
Paineira e Piccolo, apresentou
no último dia 11, no Grande
Auditório do Bunkyo (Socieda-
de Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência Social),
o seu 15º Concerto de Natal
Beneficente. O evento fez par-
te das comemorações do Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil.

Sob regência do maestro
Teruo Yoshida, acompanhado
da pianista Lissa Kawashima,

o coral entoou canções natali-
nas e canções populares japo-
nesas conhecidas pela maioria
da platéia, o que acabou emo-
cionando os presentes.

Segundo a presidente do
coral, Felícia Harada, interpre-
tar é uma forma de “agrade-
cermos a Deus pela mágica da
vida e pela saúde que nos
porporciona”. E completou:
“Também devemos agradecer
a todos pela compreensão, so-
lidariedade, amizade, enfim,
pelo amor que nos dispensaram,
e, assim, com o espírito desar-Concerto reuniu cerca de 600 pessoas que lotaram o auditório

ARQUIVO PESSOAL

mado encher o nosso coração
de esperanças, sonhos e amor
para enfrentarmos as adversi-
dades da vida. Falam em crise,
mas, a crise não conhece a nos-
sa vontade de vencer, a nossa
capacidade de superação, a
nossa força de trabalho, a ex-
tensão da nossa esperança”, fi-
nalizou Felícia.

Foram arrecadados cerca
de uma tonelada de alimentos
não perecíveis, que foram des-
tinados ao Kodomo-no-sono e
à Creche da Igreja Nossa Se-
nhora de Fátima.

O tradicional Baile Allegro
organizado pela promoter Beth
Yajima no Restaurante Nande-
moyá, em São Paulo, será pra
lá de especial. As atrações fi-
cam por conta do campeonís-
simo Nobuhiro Hirata, que dará
uma “canja” acompanhado dos
músicos da Banda Issamu
Music.

O ambiente será decorado
com mil tsurus confeccionados
pelas sobrinhas e amigas da
promoter. Haverá também
personal dancer e sorteios de
vários brindes.

 Tudo para desejar aos fre-
qüentadores, paz, harmonia,
tranqüilidade e saúde.

Os ingressos custam R$
20,00 (na bilheteria). O Res-
taurante Nandemoyá fica na
Rua Américo de Campos, 9,
Liberdade. Informações e re-
servas pelos telefones: 11/
3209-2609 / 9904-2237 (com
Beth Yajima).

BAILE

Nobuhiro Hirata
e “tsurus” são
atrações hoje (20)
no Baile Allegro

Adupla Nathalia de
Moura e Leandro
Jácome garantiu uma

vaga na final brasileira do WCS
(World Cosplay Summit) na
seletiva realizada nos dias 13 e
14, em Goiânia (GO). Eles ga-
nharam com a interpretação
dos personagens Irenes e Serge
– do game Chrono Cross – e
representarão o evento Anima
Pop na final da seletiva WCS
– Etapa JBC Brasil.

Além da seletiva WCS, o
público conferiu grandes per-
formances de bandas brasilei-
ras. Massacration, Tuath de
Danann, Fake Number, Cueio
Limão e Mai fizeram o palco
tremer. Mas o grande destaque
do evento foi o grupo japonês
Psychic Lover, que levou a ga-
lera à loucura, cantando os te-
mas de Yu-Gi-Oh!, Transfor-
mers e outros sucessos.

Não faltaram também as
tradicionais palestras. Os
dubladores Élcio Sodré e Flá-
vio Dias falaram um pouco
sobre a dublagem e os perso-
nagens que já interpretaram. A
pesquisadora Célia Sakurai,
autora do livro “Os Japone-
ses”, falou um pouco sobre
cultura japonesa.

Bakudan Anime – A sexta
dupla finalista do concurso do
WCS 2009 sairá da região
Norte, no Bakudan Anime. O
evento acontece neste fim de
semana (20 e 21 de dezembro),
O concurso de cosplay será
realizado amanhã, às 16 horas.

O evento traz uma série de

atrações como as gincanas
olímpicas, a estréia do Paint
Ball, J-music ao vivo, games,
RPG e exibição de animes. E
uma superpromoção, as cin-
qüenta primeiras pessoas que
chegarem no sábado, levam
um brinde, um kit com produ-
tos JBC, uma camiseta do
evento e uma cartela de bingo
para concorrer ao Gashapon.

BAKUDAN ANIME
QUANDO: 20 E 21 DE DEZEMBRO DE

2008
ONDE: COLÉGIO OBJETIVO - AV.
RECIFE 1989 – ADRIANÓPOLIS,
MANAUS AM.
HORÁRIO: 9H ÀS 18H

SELETIVA WCS 2009
QUANDO: DIA 21
HORÁRIO: 16H

TOTAL DE VAGAS: 10 VAGAS

MAIS INFORMAÇÕES: HTTP://
WWW.BKDA.COM.BR/

DIVULGAÇÃO

Leandro e Nathalia interpretaram os personagens Irenes e Sergia, do game Chrono Cross


