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100 anos de Imigração Japonesa no Brasil
FOTOS: JIRO MOCHIZUKI

Sofrimento, lágrimas e suor.
Sentimentos que permearam
os primeiros imigrantes japo-
neses foram relembrados na
última quarta-feira (18) em
Brasília, nas comemorações
dos 100 anos de imigração
japonesa no Brasil. Para co-
roar a data, o presidente Luís
Inácio Lula da Silva e o prín-
cipe herdeiro do Japão, Na-
ruhito, participaram de uma
solenidade no Palácio do Pla-
nalto, onde cada um, a seu
modo, ressaltaram a força da
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Lula homenageia príncipe Naruhito no Planalto

Na Câmara, Arlindo Chinaglia cumprimenta príncipe

Réplica de Kasato Maru chamou atenção de herdeiro

Simpatia: marca registrada de Naruhito na visita ao Brasil

comunidade nipo-brasileira.
Em seu discurso, o príncipe
agradeceu ao apoio e enalte-
ceu os nikkeis no Brasil. “Os
primeiros imigrantes, que fo-
ram assentados sem ter no-
ções suficientes sobre o
localpara onde imigraram, ti-
veram que superar barreiras
do ambiente de vivência.
Nem podemos imaginar
quantas dificuldades devem
ter passados esses imigrantes
que trabalharam na agricultu-
ra sob essas condições.”
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OCentenário da Imigra-
ção Japonesa no Bra-
sil, enfim, chegou.

Anos de planejamento e pro-
gramação extensa por quase
todos os estados brasileiros
marcam a data simbólica para
a comunidade nipo-brasileira.
Mas o ponto alto mesmo des-
sas comemorações é a visita
do príncipe japonês Naruhito,
representante máximo do Ja-
pão e muito esperado pelos
nikkeis, em especial da primeira
e segunda geração. Em terras
brasileiras, a comitiva imperial
passará por cinco estados:
Distrito Federal, São Paulo,
Paraná, Minas Gerais e Rio de
Janeiro. Em todas as ocasiões,
Naruhito será recebido por au-
toridades locais, além de ser
recepcionado pelos nipo-des-
cendentes com apresentações
culturais e artísticas.

 A expectativa dos princi-
pais dirigentes relacionados ao
Centenário era a vinda do Ca-
sal Imperial. Porém, devido a
viagem longa e cansativa, a
Casa Imperial decidiu enviar o
príncipe herdeiro. Nada mais
justo, visto que na festa dos
100 anos, as famílias nikkeis
estejam em sua maioria já na
quarta ou quinta geração.

Os que esperam ansiosa-
mente o encontro – mesmo
que de longe – com o príncipe
talvez não saibam, mas Na-
ruhito é, atualmente, um dos
nomes mais fortes dentro da
Casa Imperial. Aos 48 anos, já
esteve no Brasil em 1982, para
justamente visitar a maior co-
munidade japonesa fora do
Japão, além de estreitar rela-
ções governamentais. Na oca-
sião, teria declarado que “o
Brasil recebeu de forma aber-
ta os japoneses. É um país que
merece respeito de todos os
japoneses.”

Filho mais velho do impe-
rador Akihito e da imperatriz
Michiko, o príncipe herdeiro
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Príncipe Naruhito é reconhecido
por seus trabalhos sociais

Quando ainda era estudan-
te universitário, o príncipe co-
nheceu Masako Owada, filha
mais velha do diplomata Hisa-
shi Owada, que também estu-
dou na Universidade de Tó-
quio, onde seu pai deu aulas, e
é fluente em seis idiomas, além
do japonês.

O noivado foi anunciado
pelo Palácio Imperial em 19 de
janeiro de 1993 e, em 09 de
junho do mesmo ano aconte-
ceu o casamento, numa ceri-
mônia xintoísta assistida por
500 milhões de pessoas em
todo o mundo. A constituição
japonesa não permite que
membros da Família Imperial
desempenhem funções políti-
cas, e assim, Masako abdicou
de sua carreira diplomática. O

casal tem uma filha, a prince-
sa Aiko, de 6 anos, e reside no
Palácio Togu-gosho, em Tó-
quio.

Como não nascia nenhum
menino na família havia quase
41 anos, quando veio ao mun-
do Hisahito, o casal logo co-
meçou a ser pressionado a ter
um filho. Só que o casal pas-
sou a ter dificuldades e, com o
tempo, o abatimento da prin-
cesa lhe rendeu o apelido de
“princesa triste”. Em 1999, ela
engravidou, mas a festa foi in-
terrompida por um aborto es-
pontâneo.

Desde então, a reclusão de
Masako piorou. Desde 2003,
ela raramente participa de
eventos oficiais. Em julho de
2004, a Casa Imperial reco-

nheceu que a princesa sofria
“transtorno adaptativo”, uma
doença caracterizada por sin-
tomas de ansiedade e estado
depressivo. Em 2007, ela en-
frentou uma disputa contra a
distribuição da biografia não-
autorizada “Princesa Masako
- Prisioneira do Trono do Cri-
sântemo”, escrita por um jor-
nalista australiano. Ex-diplo-
mata graduada em Harvard,
nos últimos anos, Masako pra-
ticamente abandonou as via-
gens internacionais.

Já a princesa Aiko estuda
o primeiro ano na Escola Pri-
mária Gakushuin e, pelos últios
comunicados emitidos pela
Casa Imperial, “continua a
crescer em bom estado de saú-
de”

nasceu em 23 de fevereiro de
1960, no Palácio Togu, em
Tóquio, e tem dois irmãos mais
novos, o príncipe Akishino e
Sayako Kuroda, que renunciou
ao título para casar-se com
Yoshiki Kuroda em 2005. Gra-
duado em História pela Uni-
versidade de Gakushuin, onde
também fez mestrado, Naruhi-
to estudou no Merton College,

na Universidade de Oxford,
Inglaterra.

Com um currículo rechea-
do, ele é, também, reconheci-
do dentro e fora do Japão por
seus trabalhos sociais. Além de
atuar como vice-presidente
honorário da Cruz Vermelha
japonês, em janeiro de 2007, o
príncipe foi nomeado presiden-
te honorário de um festival que

visa o bem-estar da população.
Outros cargos de Naruhito:
presidente honorário da Orga-
nização das Nações Unidas,
Secretário-Geral do Conselho
Consultivo sobre a Água e
Saneamento. Sua última no-
meação foi em janeiro de 2008,
quando foi nomeado como pre-
sidente honorário do Ano do
Intercâmbio Brasil-Japão.

Príncipe Naruhito foi nomeado em 2008 presidente honorário do Ano do Intercâmbio Brasil-Japão

DIVULGAÇÃO

Naruhito e Masako com a filha Aiko (hoje com 6 anos de idade): vida familiar exposta a pressão

Perfil do príncipe
Naruhito

Nome: Naruhito
Título: Hiro-no-miya - Prín-
cipe herdeiro do Japão
Nascimento: 23 de feve-
reiro de 1960 no Palácio
Togu, em Tóquio
Pais: imperador Akihito e
imperatriz Michiko
Esposa: princesa Masako
Filhos: Aiko/princesa Toshi
(Toshi-no-Miya), hoje com
6 anos
Graduação: Bacharel e
mestre em História pela
Faculdade de Letras da
Universidade Gakushin e
especialização na Inglater-
ra
Hobbys: música (instru-
mentos de cordas como vi-
olino e viola) e escrever (já
possui um livro lançado,
intitulado O Tamisa e Eu)
Esportes: Tênis, jogging e
montanhismo
Trabalhos sociais: O prín-
cipe Naruhito é conhecido
pelo engajamento em diver-
sos projetos sociais

Este magnífico livro, que
relata a experiência de dois
anos vividos pelo príncipe
Naruhito na Inglaterra, mais
especificamente em Oxford,
mostra facetas impressio-
nantes do seu autor.  Ele vi-
sita o Brasil esta semana, re-
presentando o seu país nas
comemorações do centená-
rio da imigração japonesa
no Brasil. Mostra a sua ele-
vada capacidade de trans-
mitir suas impressões sobre
a Inglaterra e a Europa, for-
necendo aos leitores o cli-
ma adequado daquela parte
do mundo, e dos persona-
gens com quem conviveu.

Dá aos que lêem o livro
a sensação de uma viagem
pela região de Oxford. Tra-
duzido cuidadosamente para o
português por uma equipe
encabeçada pelo professor Ma-
sato Ninomiya, a sua edição foi
autorizada pela Casa Imperial
para que os brasileiros conhe-
cessem um pouco deste prínci-
pe, que tem uma rica bagagem
internacional, revelando-se um
historiador competente.

Um dos aspectos que sur-
preende os leitores do livro é a
franqueza com que o príncipe
Naruhito revela aspectos que
considera positivos na sua ex-
periência, como os reparos que
deixa escapar em algumas obser-
vações.

Mostra que ele absorveu um
pouco da ironia inteligente dos
ingleses.  Assim, os que têm al-
gum conhecimento da Inglater-
ra, do rio Tâmisa e de Oxford,
ficam impressionados com as
precisões de seus registros, de-
talhados e profundos, e seu es-
pírito observador.

Além de se ilustrarem com os
seus conhecimentos, os leitores
se deliciam com as maravilhas
que estão ligadas com as anti-
gas tradições inglesas, nem
sempre totalmente compreensí-
veis para os que vivem no Novo
Mundo.

A expectativa de muitos lei-
tores é que o texto seria somen-
te elogioso, mas as anotações
positivas ficam valorizadas pe-
las conotações críticas de al-
guns aspectos que não o satis-
fizeram totalmente, colocadas
com muita elegância.  Mostra um
príncipe de formação refinada,
mas algumas vezes ainda ingê-
nua, que passa por ilustrativas
experiências nos seus contatos
com colegas comuns, de varia-
das origens e bagagens cultu-
rais diversas, bem como seus
competentes professores e
membros da nobreza e aristocra-
cia européia.

O livro mostra que ele esta-
va interessado em conhecer
muito mais do mundo fora dos
Palácios, ciente que isto lhe aju-
daria muito na sua formação mais
completa para representar um dia
o povo japonês.

O livro é um belo guia para
as tradicionais e antigas depen-
dências de Oxford, com os cui-
dados de um historiador sério.
Mostra a sua exposição pesso-
al, como um estudante estran-
geiro, ao cotidiano de uma Uni-
versidade como aquela.  Revela
que teve que lavar suas roupas,
ou sofrer as dificuldades da in-
suficiência de água quente para
os seus banhos, além das fres-
tas de ventos frios daquela re-
gião nos seus rigorosos inver-
nos.

Ao lado do dia a dia de uma
grande e tradicional Universida-
de inglesa, com seus refeitórios
cheio de rituais.  Mesmo ampa-
rado pelos cuidados mínimos
devidos a um príncipe herdeiro,
se sujeita a alguns afazeres do
cotidiano, a que não estava ha-
bituado no Japão.

A descrição, com admiração,
que faz do sistema de ensino de
Oxford é uma preciosidade.
Mostra a eficiência do que veio
sendo aperfeiçoado ao longo de
muitos séculos, permitindo o
preparo de uma elite que se es-
palha pelo mundo.  Mas que está
se atualizando com as novida-
des inglesas, numa contrastante
e admirável convivência com a
tradição.

As informalidades dos estu-
dantes com que conviveu per-
mitiu-lhe sair das muitas etique-
tas a que estava sujeito como
herdeiro de um trono, criando,
por vezes, situações embaraço-
sas dos quais se saiu bem, mes-

mo com alguns constrangimen-
tos não intencionais.

Imagina-se que a sua experi-
ência completa foi muito rica,
além do relatado no livro, con-
trastando com a superproteção
a que estava sujeito no Japão,
mesmo circulando entre aristo-
cratas europeus e todos os cui-
dados proporcionados pelos
seus anfitriões. Ainda que se tra-
tando de uma convivência com
a elite que freqüenta Oxford,
pode enfrentar situações do co-
tidiano, tanto com os habitan-
tes locais como eventuais turis-
tas.

O seu esforço para aprender
o máximo nos famosos “pubs”
ingleses é elogiável, mostrando
que absorveu muito das formas
de viver dos ingleses comuns,
inclusive suas limitações, como
na culinária.  O seu uso habitual
do jeans chegou a chocar visi-
tantes japoneses.

Evidentemente o estilo clás-
sico predominava no ambiente
de Oxford, tanto na literatura,
teatro como na música, onde ele
toca a viola.  Revela-se um co-
nhecedor profundo da música,
uma pessoa muito interessada
na qualidade das peças, que
sabe avaliar muito bem o que
ouve ou toca.

Fazia parte de um quarteto,
mas também aceitava desafios
para tocar num trio, fazendo al-
guns paralelos com o jazz.  Mas,
com os seus jovens colegas,
também se interessava pelo po-
pular, das peças teatrais em voga
no início dos anos oitenta, do
que é apreciado pelo povo.

Relata os filmes que viu com
seus colegas, ajustado ao gos-
to dos jovens.  Ele foi um belo
desafio para os músicos da
Osesp, pois seus membros esti-
veram diante de um colega de
qualidade.

As pesquisas de história que
efetuou para a sua tese mostram
uma seriedade que emociona,
com uma orientação segura para
tirar o máximo proveito das fon-
tes primárias que se dispõe na
Inglaterra.  Lembra os exausti-
vos trabalhos de uma verdadei-
ra historiadora, como a profes-
sora Alice Piffer Canabrava da
Universidade de São Paulo, que
vasculhava os arquivos dos di-
versos cartórios brasileiros que
preservavam os dados históri-
cos, por décadas, sem a organi-
zação inglesa que o príncipe re-
lata.  Que isto nos sirva de exem-
plo, diante da superficialidade e
ligeireza de muitos trabalhos
que hoje se consideram acadê-
micos.

Para quem pensou fazer uma
rápida resenha, o livro desper-
tou a curiosidade para, The
Thames as Highway, da Oxford
University Press. Estamos dian-
te de uma personalidade que vai
muito além do que ele simboliza,
que já é muito.

Que ele tenha novas experi-
ências agradáveis, nos contatos
diretos com os brasileiros, mes-
mo com os cuidados protocola-
res e de sua segurança pessoal,
sentindo todo o nosso calor hu-
mano no Brasil.  Parece que é o
que almeja a Casa Imperial, pois
seus pais, o imperador e a impe-
ratriz também deram mostras em
Tóquio circulando na recepção,
quebrando o rígido protocolo ja-
ponês.

*Paulo Yokota é economista e
presidente do Hospital Santa
Cruz

OBS: Edição Kaleidos-Primus,
São Paulo, 2008, será presen-
teada aos que colaboram com
o intercâmbio Brasil Japão

ARTIGO

“Junto ao Rio Tâmisa”,
do príncipe Naruhito

REPRODUÇÃO

Capa do livro “Junto ao Rio Tâmisa”

Vida familiar exposta e pressão por um herdeiro
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Nos encontros com autoridades paulistas,
Naruhito provará pratos ‘típicos’ brasileiros

Espera do príncipe em São Paulo causa ansiedade e desperta emoções

Os mais jovens podem até
não dar muita bola para o prín-
cipe – ou mesmo para o Cen-
tenário da Imigração. Mas a
geração mais antiga aguarda
com ansiedade a chegada do
herdeiro ao trono japonês e con-
ta os segundos para estar tão
perto de um membro da Famí-
lia Imperial, especialmente no
Sambódromo em São Paulo.
Uma oportunidade única para
muitos imigrantes que chega-
ram no Brasil para trabalhar, le-
vantar a vida e, claro, prezar
pelo país que com tanto pesar
deixaram para trás.

a filha Amélia.
A espera pelo príncipe tam-

bém tem tirado o sono de
Toshihiko Tarama. Atual vice-
presidente do Bunkyo (Soci-
edade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência So-
cial), o issei é parente do im-
perador Akihito, mais especi-
ficamente primo de segundo
grau. Quando soube da vinda
de Naruhito ao Brasil, ele vi-
brou. Especialmente por po-
der ver, novamente, o herdei-
ro direto do trono japonês.
“Estou feliz. Faz anos que es-
pero um encontro novamente
com alguém da Família Impe-
rial e chegou a hora”, diz.

Segundo ele, que já conhe-
ceu pessoalmente o príncipe, a
escolha não poderia ser melhor.
“Quando soube, fiquei muito
feliz. Ele é um grande admira-
dor do Brasil e tenho certeza
que abrilhantará as comemora-
ções do Centenário”, diz ele.

Escolhido para ocupar o
cargo na diretoria do Bunkyo
justamente por ser um paren-
te do imperador, Tarama não
ficou triste por não poder ver
o primo imperador. “Pelo con-
trário. Sei que é uma viagem
cansativa, por isso entendo o
motivo do casal imperial não
vir ao Brasil. Mesmo assim,
vou tentar escrever uma men-

E vale tudo para ver Na-
ruhito de perto: desde arrumar
uma roupa bonita, passar no
cabeleireiro e até levar algum
presente para, se possível, en-
tregar ao príncipe herdeiro.
“Minha mãe está contando as
horas para ver o príncipe Na-
ruhito de perto. Para ela, ele
é como um representante dos

deuses, de uma família sagra-
da”, destaca a dona-de-casa
Amélia Sassada, que mora na
zona sul de São Paulo e acom-
panhará sua mãe, Tomie
Sassada, ao Anhembi para as-
sistir à cerimônia oficial.
“Príncipe é príncipe, não é?
Temos de respeitar e
reverenciá-lo”, resume dona

Tomie, em um português so-
frível, apesar de estar no Bra-
sil há mais de 45 anos. Ainda
segundo ela, um cartão com
a foto da família (Sassada)
será colocado dentro de um
envelope para, quem sabe,
entregar ao herdeiro do trono
japonês. “Sei que é difícil, mas
não custa levar e tentar”, diz

sagem e entregar ao prínci-
pe”, completa.

Dentre as lembranças mais
recorrentes do primo, ele lem-
bra das passagens na escola.
“Estudamos no mesmo colégio
no Japão, encontrávamos sem-
pre. E era muito engraçado,
pois brincávamos e conversa-
mos. Depois, me distanciei um
pouco. Mas sempre que vou
ao Japão nos encontramos.
Nem lembro mais quantas ve-
zes. Mas é sempre emocionan-
te”, brinca Tarama.

O imperador Akihito e a
imperatriz Michiko vieram ao
Brasil três vezes. Em 1967, o
então príncipe-herdeiro
Akihito e a princesa Michiko
visitaram o Brasil pela primei-
ra vez, com uma recepção
que lotou o estádio do Paca-
embu. Em 1978, participaram
das comemorações pelos 70
anos da imigração, novamen-
te lotando o Pacaembu. Em
1997 o casal imperial fez uma
nova visita de dez dias ao Bra-
sil, provocando grande emo-
ção na comunidade.

Em 1998, a comunidade
nikkei de todo o País comemo-
rou com festa dos 90 anos da
imigração, com a presença da
última sobrevivente da primei-
ra leva de imigrantes, Tomi
Nakagawa.

Vale tudo para ver de perto o príncipe herdeiro do Japão em sua visita ao Brasil

Toshihiko Tarama

DIVULGAÇÃO

Em Brasília, o príncipe
herdeiro viveu uma in-
tensa agenda protoco-

lar, com visitas às principais
“casas” de Brasília, além da
representação consular. Em
São Paulo, a visita provou ser
mais “popular”. Na quinta-fei-
ra (19), Naruhito depositou flo-
res no monumento aos imi-
grantes japoneses no Parque
do Ibirapuera, visitou o Bun-
kyo, bem como assistiu a uma
apresentação da Osesp (Or-
questra Sinfônica do Estado
de São Paulo). Além disso
tudo, ainda teve tempo para se
encontrar com representantes
da comunidade em uma ceri-
mônia ocorrida no hotel em que
está hospedado na capital pau-
lista.

Para tudo sair conforme a
programação e agradar a co-
mitiva japonesa, os trabalhos
de bastidores foram fundamen-
tais. Especialmente no cerimo-
nial. Para a chegada de Na-
ruhito, mais de 80 pessoas se
mobilizaram para garantir es-
trutura necessária. “Trabalha-
mos muito para receber o prín-
cipe em São Paulo. Desde a
segurança, logística e até ali-
mentação, tudo foi amplamente
discutido”, destaca um coorde-
nador do cerimonial do Gover-
no de São Paulo.

O ápice dos encontros em
terras paulistanas será no Pa-
lácio dos Bandeirantes, na noi-
te de sábado (21). Na ocasião,
o governador José Serra ofe-
recerá um jantar que inclui
quitutes que vão do palmito ao
purê de mandioquinha, e
mousse de manga a mini tru-
fas. Tudo para impressionar o

príncipe Naruhito.
A decoração também será

especial. O hall do palácio
será adornado com palmeiras
e bananeiras. Nas mesas, flo-
res tropicais em arranjos de
abacaxi. Tsurus (pássaro ja-
ponês) feitos em origami tam-
bém darão o ar da graça.
Dentro da dobradura, estará
escrito o nome das 146 pri-
meiras famílias que aportaram
de navio em solo brasileiro, há
cem anos.

Estudando melhor a cultu-
ra e o protocolo do Japão,
Claudia, Micaela e o restante
da equipe descobriram como
devem se portar diante do prín-
cipe. “Devemos nos inclinar
para cumprimentá-lo a 45
graus. Para o resto da comiti-
va dele, a inclinação é de 30
graus”, conta Micaela, rindo.
Ela também revela que é “fal-
ta de educação” nos costumes
deles abrir presentes na fren-
te dos convidados.

Governador paulista recepcionará o príncipe Naruhito no Palácio dos Bandeirantes...

... cerimonial envolveu trabalho de cerca de 80 pessoas para garantir a estrutura necessária

DIVULGAÇÃO

Admirador de música clássica,
príncipe ganhará instrumentos

de José Serra

O príncipe herdeiro do tro-
no do Japão, reconhecido
pelo gosto musical refinado,
ganhará do governador de
São Paulo, José Serra
(PSDB), uma viola feita no
tradicional Conservatório
Musical de Tatuí (141 km de
São Paulo). Para a filha, Aiko,
ele vai levar um violino. Os
dois instrumentos foram fa-
bricados nos últimos meses,
sob encomenda.

Fundado em 1954, o Con-
servatório de Tatuí é um cen-
tro de formação de instrumen-
tistas e de luthiers —nome
dos profissionais especializa-

dos em construir e consertar
instrumentos de corda com
caixa de ressonância. O cur-
so dura quatro anos, é gratui-
to e, a cada ano, entram ape-
nas quatro alunos. No ano
passado, houve 58 candida-
tos às vagas.

Segundo dados do próprio
conservatório, o preço dos
instrumentos está perto dos
R$ 3.000, e são especiais por-
que são feitos manualmente,
com madeiras brasileiras. A
produção manual é muito di-
ferente da industrializada,
sem contar o fato de que a
madeira é de boa qualidade.

Presente para o príncipe e para sua filha: gosto musical refinado
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Em Brasília, príncipe destaca pioneiros da
imigração e espera crescimento de Brasil e Japão

Asolenidade oficial que
marcou os 100 anos de
imigração japonesa em

Brasília na última quarta-feira
(18), com encontro entre o prín-
cipe Naruhito e o presidente
Luis Inácio Lula da Silva, não
poderia ter sido mais emocio-
nante. Durante todo o dia, o her-
deiro ao trono japonês partici-
pou de inúmeros compromissos
protocolares, sempre recebido
com honras e palmas por onde
passava. Dentre os locais visi-
tados, estiveram o Palácio do
Planalto, o Itamaraty, a residên-
cia do embaixador japonês, Ken
Shimanouchi, além de sessões
especiais na Câmara e no Se-
nado.

No Palácio, Naruhito e
Lula lançaram a moeda e o selo
comemorativo dos 100 anos da
imigração japonesa no Brasil.
A cerimônia contou ainda com
a entrega de medalhas a per-
sonalidades que contribuíram
para aprimorar as relações
entre os dois países. De Kokei
Uehara ao mestre do kenjutsu,
Jorge Kishikawa, diversos no-
mes da comunidade foram
agraciados com o prêmio.

Carismático, Naruhito –
que atrasou em seis minutos a
chegada no Palácio – desta-
cou a forte integração dos
nikkeis no Brasil, ressaltando,
em números, a participação da
comunidade nos mais diversos
estados brasileiros.

“É muito encorajador o fato
de que a comunidade nikkei  no
Brasil ultrapassa 1,5 milhão de
pessoas e que muitos nikkeis

conquistaram posições conso-
lidadas em vários setores.
Creio que o lançamento do selo
e da moeda comemorativos
para celebrar o Centenário, e a
homenagem para aqueles qye
tiveram o mérito simbolizam
essa amabilidade do governo e
da sociedade brasileira”, des-
tacou, relembrando a saga de
dor, suor e lágrimas dos primei-
ros imigrantes que desembar-
caram do Kasato Maru em
1908. “Os primeiros imigrantes,
que foram assentados sem ter
noções suficientes sobre o
localpara onde imigraram, tive-
ram que superar barreiras do
ambiente de vivência. Nem
podemos imaginar quantas di-
ficuldades devem ter passados
esses imigrantes que trabalha-
ram na agricultura sob essas
condições.”

Além dos nikkeis que vivem
no Brasil, Naruhito lembrou
também dos brasileiros que
estão no Japão a trabalho.
Antes da viagem, ele havia
cobrado mais respeito aos es-
trangeiros, em especial aos
dekasseguis. “Mais de 300 mil
brasileiros, a maioria de ori-
gem japonesa, passaram a vi-
ver atualmente no Japão, atu-
ando com desenvoltura em di-
versas áreas. Espero sincera-
mente que esse intercâmbio
bidirecional resultem no au-
mento e fortalecimento da
compreensão mútua e das re-
lações entre os dois povos”,
destacou em seu discurso.

(Rodrigo Meikaru, envi-
ado especial)

Para Lula, Centenário é oportunidade de estreitar relações econômicas

Solenidade oficial do Centenário deu ênfase nos primeiros imigrantes e dedicação de ambos os países para aquecer relações

FOTOS: JIRO MOCHIZUKI

Presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia, ressaltou esforço de imigrantes

Kokei Uehara, o grande líder
das comemorações do Cente-
nário em São Paulo, o fato de
Naruhito ter lembrado o sofri-
mento dos primeiros imigran-
tes por si só já é motivo de or-

gulho. “Todo o trabalho que ti-
vemos ao longo dos últimos
anos para o Centenário foi re-
compensado. Estou muito
emocionado”, disse ele.
            (Rodrigo Meikaru)

Naruhito é recepcionado por Lula e sua mulher, Marisa, no Palácio do Planalto

Se o príncipe Naruhito veio
a Brasília com um discurso cal-
cado no sentimento e lembran-
ça dos pioneiros da imigração,
o mesmo não pode ser dito do
presidente Lula. Durante sua
fala, o presidente deu ênfase
no reforço dos laços econômi-
cos com os “companheiros”
japoneses.

Não que Lula tenha esque-
cidos do sofrimento dos imi-
grantes em terras brasileiras.
Além de enaltecer a comuni-
dade, destacou a força hoje
dos brasileiros no Japão. Mas
o tom principal de seu discur-
so deixou claro uma ambição:
a de trazer mais investimentos
nipônicos para o País. “Passa-
dos 100 anos, nossa comuni-
dade de origem japonesa é ple-
namente integrada. São brasi-
leiros orgulhosos de sua ascen-
dência. Mas a contribuição do
Japão para o Brasil não pára

por aí. Também nos benefici-
amos dos grandes investimen-
tos japoneses, com sólida par-
ceria econômica como a agri-
cultura e a siderurgia. Neste
início de milênio, o Brasil volta
a oferecer excelentes oportu-
nidades para investimentos
nos setores de infra-estrutura,
siderúrgico, eletroeletrônico e
automobilístico. Temos todas
as condições para lançar par-
cerias com ambição maior da-
quelas do passado. A diferen-
ça é que, agora, também pas-
samos a investir no Japão”,
destacou o presidente.

Dentre as diferentes áreas
em que os dois países são par-
ceiros, a que mais interessa
atualmente – tanto para os ja-
poneses quanto para os brasi-
leiros – é a energética e tec-
nologia. Ou, etanol e TV digi-
tal.

“Com base no já construí-

do, vamos avançar novas fren-
tes de atuação conjunta. No
campo energético, podemos
trabalhar juntos em matéria de
biocombustíveis. Nos segmen-
tos de tecnologia de ponta, es-
tamos desenvolvendo conjun-
tamente novo sistema de TV
digital. São duas áreas promis-
soras e que mostram a poten-
cialidade dos dois países para
trabalhar juntos”, disse Lula.

Lula aproveitou a ocasião
para falar das novas oportuni-
dades de investimentos no Bra-
sil nos setores de infra-estru-
tura, siderúrgico, eletroeletrô-
nico e automobilístico, lembran-
do que o país foi beneficiado
por grandes investimentos ja-
poneses em décadas passadas.
“Temos todas as condições
para lançar parcerias com
ambição maior do que aquelas
do passado. A diferença é que,
agora, também passamos a in-

vestir no Japão”, afirmou o
presidente, em discurso.

Homenagem aos imigrantes
- Tanto Lula quanto Naruhito
rememoraram a chegada dos
primeiros japoneses ao Brasil
no mesmo dia 18 de junho, po-
rém, de 1908. Naquela data, o
navio Kasato Maru atracou no
Porto de Santos, em São Pau-
lo, com 165 famílias japonesas
que foram distribuídas em fa-
zendas paulistas para trabalhar
na lavoura de café. “Os japo-
neses que aqui chegaram com
esperança no futuro ajudaram
a construir o Brasil”, destacou
o presidente.

Emoção - Mesmo demorada,
como sempre acontece com
solenidades oficiais envolven-
do chefes de Estados, a ceri-
mônia no Planalto emocionou
alguns dos presentes. Para
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Representantes da esfera política e judiciária compareceram em peso Kokei Uehara (3º da esq. p/ dir.) com lideranças da comunidade Personalidades foram agraciadas pelos trabalhos na comunidade

Intercâmbio entre políticos japoneses e brasileiros foi destaque Almoço na casa de Arlindo Chinaglia reuniu brasileiros e japoneses Príncipe Naruhito em conversa com líderes da Câmara

William Woo e Walter Ihoshi em encontro com misses Embaixador Shimanouchi apresentou homenageados a Naruhito Comitiva imperial acompanhou, com Lula, queima de fogos

Autoridades e personalidades prestigiaram visita de príncipe Naruhito na capital federal
FOTOS: JIRO MOCHIZUKI
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Quebra de protocolo e ‘jeitinho brasileiro’
surpreendem comitiva imperial durante visita

Antes do desembarque
da comitiva imperial,
uma série de recomen-

dações foram feitas para man-
ter a segurança do príncipe
Naruhito. Não poder tocar (o
que incluiu não cumprimentá-
lo com as mãos), apontá-lo ou
mesmo fotografá-lo de costas
eram algumas delas. Mas, ao
pisar no Brasil, Naruhito cons-
tatou a informalidade presen-
te no País, bem como o ‘jeiti-
nho brasileiro’ de encarar as
situações do cotidiano.

A primeira ação fora do script
imperial aconteceu logo cedo, na
cerimônia do Planalto. Atrasa-
do, Naruhito chegou ao local e
foi recepcionado pelo presiden-
te Lula – com um aperto de
mão. Já dentro do recinto, teve
dificuldades de colocar o fone
de ouvido para a tradução, e
quase bateu cabeça com o pre-
sidente Lula. Na saída, ainda
teve de ouvir gritos de popula-
res, alguns saudando o príncipe
e outros xingando a comitiva.
Afinal, o trânsito ficou pratica-
mente parado no local durante
a entrada e saída do herdeiro ao
trono japonês.

Todavia, o ápice da informa-
lidade deu-se na Câmara dos
Deputados, na sessão especial
do Plenário. Durante os discur-
sos de sua alteza e do presiden-
te da Câmara, Arlindo Chinaglia,
muitos convidados não hesita-
ram em sacar de seus bolsos
celulares e máquinas fotográfi-
cas, disparando milhares de fla-
shes no rosto do príncipe. Ao fi-
nal da solenidade, passou no meio
dos convidados presentes, den-
tre os quais políticos, assesso-
res, convidados especiais e até

por misses que representam o
Centenário. Todos estendendo a
mão para cumprimentar Naruhi-
to. E, claro, deixando loucos os
seguranças e assessores da co-
mitiva imperial

“Nos locais, levamos em
consideração as regras da
Casa Imperial. Porém, nem
todos os lugares visitados dá
para seguir à risca as reco-
mendações. No Brasil, é tudo
mais informal”, disse uma das
assessoras de segurança.

O grand finale deu-se no
Palácio do Itamaraty, em jan-
tar oferecido pelo presidente
Lula a Naruhito. O brasileiro
chegou cerca de 10 minutos
antes do japonês. Durante a
espera, questionou os repórte-
res presentes quanto seria o
jogo entre Brasil e Argentina

(que acabou em 0 a 0 posteri-
ormente), o que indicaria um
jantar cronometrado para que
Lula pudesse assistir à parti-
da; bem como a antecipação
da queima de fogos - feita an-
tes do início. Já no jantar, ser-
viu-se o tradicional churrasco
tupiniquim. Até aí, nenhum pro-
blema. Mas a reportagem apu-
rou que o serviço deixou a de-
sejar na visão dos japoneses.
Em esquema de self-service,
todos os convidados formaram
fila – incluindo o príncipe, se-
gurando seu prato paciente-
mente. Inconcebível para os
padrões protocolares nipôni-
cos. Ou, como dizia uma ve-
lho dito popular: todo príncipe
viverá, em alguma ocasião, um
dia de plebeu.

        (Rodrigo Meikaru)

Público não se importou com regras protocolares durante solenidade no Palácio do Planalto

Aperto de mão, cena quase impossível no Japão, foi uma das regras violadas dentro da Câmara

Lula e Naruhito: ‘jeitinho brasileiro’ para lidar com príncipe Naruhito

FOTOS: JIRO MOCHIZUKI
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Cerimônia em Rolândia terá
cerca de 8 horas de duração

As comemorações do 100
anos da chegada dos primei-
ros imigrantes japoneses ao
Brasil começaram a ser cele-
bradas com mais intensidade
pela comunidade nipo-brasilei-
ra de Curitiba no dia 15, com
a realização de uma cerimô-
nia em homenagem a 400
nikkeis com mais de 70 anos
que moram em Curitiba. No
dia 17 foi assinado um proto-
colo de intenção de união de
sete entidades nikkeis da ca-
pital paranaense para a cria-
ção de uma nova instituição,
mais fortalecida e represen-
tativa de Curitiba.

“O centenário é um mo-
mento importante para reve-
renciar os imigrantes pionei-
ros que, com muito trabalho e
sacrifício conseguiram tornar
a comunidade nikkei reconhe-
cida pela sociedade brasileira
e, ao mesmo tempo, agrade-
cer ao Brasil pela acolhida aos
japoneses cujos descendentes
fizeram deste país a sua pá-
tria”, comentou Jorge Yama-
waki, presidente da Comissão
do Imin 100 Sul Paraná.

A celebração do Centená-
rio na capital paranaense pros-
segue nos dias 20, 21 e 22 de
junho, durante o Imim Matsuri
do Centenário um evento onde
o público poderá conhecer me-
lhor a cultura e culinária japo-
nesa. O evento será no Pavi-
lhão do Parque Barigui, das 18
às 22h (sexta-feira) e das 11
às 22h (sábado e domingo) e
estão sendo esperadas 120 mil
pessoas.

Praça do Japão – No dia 23
de junho (segunda-feira) uma

comitiva da Província de Hyogo
(estado irmão do Paraná) esta-
rá participando, às 10h30, na
Praça do Japão, da entrega da
obra de revitalização da Praça
do Japão, do lançamento da
pedra fundamental do Parque
do Centenário, que será cons-
truído no bairro Uberaba e do
lançamento do selo comemora-
tivo do Imin 100. Às 14 horas
haverá uma solenidade na As-
sembléia Legislativa do Para-
ná e às 19h30 será realizado um
jantar de confraternização da
comunidade nikkei, com a par-
ticipação de 2 mil pessoas.

Neste evento serão feitas
homenagens as pessoas que
tem trabalhado em prol da co-
munidade nikkei. Também será
feito o lançamento do livro
Haine (Raízes) – Expansão da
comunidade nikkei em 100 anos
de presença no Brasil. Este li-
vro, editado por entidades
nikkeis de Curitiba, traz uma
abordagem histórica dos prin-
cipais eventos da comunidade
nipo-brasileira em todo o Brasil
assim como uma análise da
evolução da comunidade atra-
vés dos dados dos censos do
IBGE ( Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística).

E no dia 24 de junho o Mu-
seu Oscar Niemeyer abre a
Exposição Arte Japonesa do
Moderno ao Contemporâneo,
sendo que esta mostra fica
aberta ao público até 05 de
outubro.

Além desta semana come-
morativa, a Comissão do Imim
100 Sul do Paraná tem pro-
gramações até o final do ano
de 2008 para celebrar o cen-
tenário.

O Norte do Paraná vai
ganhar, no prazo de dois
anos, um local de lazer que
reproduz a saga dos imigran-
tes japoneses que chegaram
ao Brasil há 100 anos. Tra-
ta-se do Parque Temático
Yume, que será construído
no Imin Center, em Rolân-
dia, e que terá a pedra fun-
damental lançada dia 22 pelo
príncipe herdeiro do Japão,
Naruhito.

O parque terá uma área
de 9 mil m². A proposta é
contar a história da imigra-
ção japonesa desde a che-
gada dos primeiros imigran-
tes, no navio Kasato Maru,

até os dias atuais. O projeto,
elaborado pelo escritório de
arquitetura de Marilda Mar-
chiori e Zeca Repette, prevê
a utilização de muitos recur-
sos tecnológicos. Para parte
de sua construção já foram
empenhados R$ 10 milhões,
recursos provenientes do Go-
verno Federal.

O parque contará com oito
espaços. Em três deles será
contada a história da imigra-
ção até os dias atuais de for-
ma interativa, para fazer com
que o visitante se sinta parte
dela. “Não será como num
museu onde há apenas a ex-
posição de fotos, documentos,

objetos”, explica a arquiteta.
A primeira estação, por exem-
plo, na qual é contada a che-
gada do navio Kasato Maru,
há um mar de tsurus, avê
simbolo do Japão, e a imagem
do navio projetada em dimen-
sões grandiosas.

Além das estações, have-
rá também um espaço dedi-
cado a brinquedos tecnológi-
cos, restaurante com parte
projetada sobre um lago, e
uma praça que mescla ele-
mentos da cultura japonesa e
brasileira. O conceito que fun-
damentou o projeto, segundo
Marilda Marchiori, é o da mis-
cigenação das culturas e da

Príncipe lança pedra fundamental de parque temático Yume

evolução que ela permitiu a
ambos os países.

A arquiteta comenta que
a construção do parque é re-
sultado de um sonho de inte-
gração das duas culturas, daí
o nome Yume, que em japo-
nês significa “sonho”.

O projeto ainda prevê que
todas as atividades nas es-
tações aconteçam simulta-
neamente, permitindo que o
visitante defina seu próprio
percurso dentro do parque.
“Desta forma as pessoas po-
derão escolher o que querem
ver, sem ter que seguir uma
ordem determinada”, afirma
a arquiteta.

Acontece dia 22 a
grande festa co
memorativa do

Centenário da Imigração Japo-
nesa no Paraná, no Imin Cen-
ter, em Rolândia. O evento que
contará com atrações artísti-
cas, culturais e esportivas terá
a presença de autoridades do
Japão e do Brasil, com desta-
que para o príncipe Naruhito,
herdeiro do trono do Japão.

A festividade tem duração
prevista de aproximadamente
8 horas (das 8h30 às 17h) e
deve reunir a participação de
mais de 2280 voluntários de 72
municípios do Paraná nas atra-
ções culturais. Estão sendo es-
peradas para a festa cerca de
30 mil pessoas.

A cerimônia está sendo or-
ganizada pela Comissão Exe-
cutiva Imin 100-PR, presidida
pelo deputado Luiz Nishimori.
Além do príncipe Naruhito a
solenidade deve contar com a
prsença de diversas autorida-
des, entre elas o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, o go-
vernador Toshizo Ido, da Pro-
víncia de Hyogo- estado co-ir-
mão do Paraná; e os prefeitos
Satoru Yamada, de Nishinomi-
ya (cidade co-irmã de Londri-

ponesa “bon odori” com um
grupo de 400 senhoras de as-
sociações filiadas da Aliança
Brasil Japão do Paraná; apre-
sentação de banda musical
com 250 integrantes de todo o
Paraná; apresentação de taikô
com 130 pessoas e apresenta-
ção da Pirâmide Humana com
200 ginastas.

Monumento – A inauguração
do monumento Imin-100 do
Paraná é outra atividade que faz
parte das festividades e está
sendo adotado em várias cida-
des do Estado. Em Rolândia, a
obra do arquiteto Marcos Kenji
Fujisawa tem 12 metros de al-
tura construída em concreto
bruto recoberto parcialmente de
granito polido com recortes ir-
regulares na face superior. O
concreto bruto simboliza as di-
ficuldades vividas pelos primei-
ros imigrantes. O granito poli-
do representa o grande traba-
lho já realizado pelos imigran-
tes e seus descendentes partin-
do de uma situação de adversi-
dade para uma posição de res-
peito e integração à sociedade
brasileira. Será lançada, ainda,
a pedra fundamental do Parque
Temático Yume (veja box).

na) e Soichi Tarumoto, de Ka-
kogawa (cidade co-irmã de
Maringá) e o presidente da As-
sociação Brasil-Japão, no Ja-
pão, Tadashi Nishimura. Con-
firmaram também a presença
de cerca de 90 empresários da
província de Hyogo.

Entre as apresentações cul-
turais estão o Coral de Mil
Vozes, constituído especial-
mente para o evento e que
totaliza 1249 pessoas; apresen-
tações de danças folclóricas
brasileira, portuguesa, alemã e
japonesa; dança folclórica ja-

Monumento dedicado aos imigrantes no Imin Center

DIVULGAÇÃO

Centenário será comemorado
em Curitiba com muita festa

Praça do Japão foi revitalizada para as comemorações

DIVULGAÇÃO

Orçado em R$ 7 milhões
de reais, o Imin 100 Londrina
teve início oficialmente no dia
18 de junho com a Expo Imin
100 Londrina, no Parque de
Exposições Ney Braga. Des-
te orçamento, R$ 4,5 milhões
foram destinados  a Expo e
R$ 2,5 milhões para a cons-
trução da Praça do Centená-
rio da Imigração Japonesa
Tomi Nakagawa, que será
inaugurada dia 22 (domingo),
com a presença do príncipe
herdeiro do trono do Japão,
Naruhito, e do presidente do
Brasil Luiz Inácio Lula da Sil-
va. A Expo Imin 100 e a Pra-
ça do Centenário são os prin-
cipais eventos das comemo-
rações em Londrina.

O Imin 100 Londrina vem
movimentando a cidade des-
de o ano passado. Foram vá-
rios pré-eventos, culturais e
esportivos, relacionados aos
imigrantes. Cerca de 45 mil
voluntários participam das ati-

vidades através de oficinas,
workshops e ensaios, prepa-
rando-se para a celebração da
imigração nos eventos da
Expo e da Praça. A progra-
mação oficial teve início em
fevereiro deste ano.

Segundo a comissão orga-
nizadora, a Expo foi prepara-
da para ser a mais “surpreen-
dente e ousada” exposição
sobre a tecnologia, projetando
os próximos 100 anos. O pú-
blico esperado para a Expo
Imin 100 Londrina é de 300 mil
pessoas.

A cerimônia oficial de aber-
tura foi realizada nesta quar-
ta-feira (18), no “corredor de
Tanabatas”. O palanque reu-
niu o governador do Paraná
Roberto Requião, o prefeito de
Londrina, Nedson Micheleti,
membros da Comissão Orga-
nizadora do Imin 100 Londri-
na, autoridades estaduais e re-
gionais, e representantes de
diversas entidades.

Londrina investe R$ 7mi nas
comemorações do Centenário

Vista parcial da Praça do Centenário orçada em R$ 2,5 milhões

DIVULGAÇÃODurante sua estada de
nove dias no Brasil, o prínci-
pe herdeiro do Japão Naruhi-
to estará na tarde do dia 22
(domingo), em Maringá, onde
vivem cerca de 20 mil dos 150
mil descendentes de japone-
ses no Paraná. Na cidade pólo
da região noroeste, localizada
a 420 quilômetros de Curiti-
ba, Naruhito participará da
inauguração do monumento
do Parque do Japão, implan-
tado em uma área de 100 mil
m² especialmente para home-
nagear a comunidade nipo-
brasileira no centenário da
primeira imigração de japone-
ses ao Brasil.

Conforme programação
elaborada pela comissão que
coordena as comemorações do
Imin-100 em Maringá, as fes-
tividades do Imin-100 terão iní-
cio às 15h30. O príncipe che-
gará ao Parque do Japão pro-
cedente de Rolândia para des-
cerrar a placa comemorativa
e plantar uma árvore-símbolo
da visita, ao lado do prefeito
Silvio Barros, do embaixador

Maringá se prepara para receber príncipe japonês

dim imperial ornamentado por
típicas cerejeiras, lagos com
carpas, cachoeiras, quiosque,
casa de chá, portal de entra-
da, museu histórico e o mo-
numento comemorativo à imi-
gração japonesa. Dotado do
maior jardim japonês implan-
tado fora do Japão, o comple-
xo turístico, cultural e espor-
tivo está localizado em uma
área de 100 mil metros qua-
drados entre o Parque Itaipu
e o Jardim Industrial, na saí-
da para Campo Mourão.

Com o terreno dimensiona-
do em cinco diferentes rele-
vos, o Parque do Japão aco-
moda também as instalações
de um Ginásio de Esportes em
construção para a prática e
desenvolvimento de artes
marciais. De estilo arquitetô-
nico contemporâneo japonês,
o amplo ginásio integrará um
centro de excelência em Judô
e Taekwondo, 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 res-
taurante típico japonês.

O Centro Cultural – espa-
ço destinado à arte e cultura
no parque – e a sala de even-
tos terão a finalidade de ex-
por atividades culturais regi-
onais, como apresentações de
dança, música, aulas de arte-
sanato, a tradicional arte do
Ikebana, origami e ensino da
língua japonesa.

do Japão no Brasil, Ken
Shimonouchi e do cônsul geral
do Japão para a região Sul,
Soichi Sato. Em seguida a co-
mitiva do príncipe Naruhito
receberá homenagens da co-
munidade nipônica na Associ-
ação Cultural e Esportiva de
Maringá (Acema) e pernoita-
rá em um hotel da cidade. No
dia seguinte, Naruhito vai para

Curitiba, Belo Horizonte (MG)
e depois para o Rio de Janei-
ro, de onde embarca novamen-
te para o Japão.

Parque do Japão – A atra-
ção principal a ser oferecida
pela comunidade nipo-brasilei-
ra ao príncipe Naruhito duran-
te sua vinda à Maringá pro-
põe a estruturação de um jar-

Parque do Japão é a principal atração a ser oferecida em Maringá

DIVULGAÇÃO
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Minas Gerais inaugura marco
comemorativo do Centenário

Santos inaugura escultura
de Tomie Ohtake

Os 100 anos da imigração
japonesa no Brasil foram lem-
brados no Senado com a reali-
zação da “Sessão Especial em
Homenagem ao Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil”.
A sessão foi aberta pelo presi-
dente da Casa, Garibaldi Alves.
Ao dar início à homenagem,
Garibaldi louvou a contribuição
dos imigrantes no processo de
desenvolvimento do Brasil.
Lembrou que desde 1908,
quando chegaram as primeiras
famílias provenientes do Japão
ao porto de Santos (SP), esse
segmento está presente em to-
dos os campos da sociedade
brasileira, sempre com muito
êxito, avaliou o presidente.

Estiveram presentes o em-
baixador do Japão, Ken Shima-
nouchi e os deputados William
Woo e Hidekazu Takayama,
além do Brigadeiro-de-Infan-
taria; Agostinho Shibata, entre
outras autoridades.

Senado
homenageia
imigração
japonesa

Senador Flexa Ribeiro
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Um dos principais mar-
cos comemorativos do
Centenário da Imigra-

ção Japonesa no Brasil, o jar-
dim japonês de Belo Horizon-
te, foi inaugurado no dia 16/06.
Localizado em uma área de 5
mil m2, dentro do zoológico da
capital mineira, o jardim tem
projeto assinado por Haruho
Ieda, paisagista japonês radi-
cado no Brasil há 20 anos. O
espaço ganhou contornos se-
melhantes aos jardins do Japão,
com árvores típicas como o
pinheiro oriental, a cerejeira, a
azaléia e o bambu; pontes e
lanternas ornamentais; lago
com carpas coloridas e casca-
tas artificiais. O jardim também
vai abrigar várias espécies de
aves asiáticas como o marre-
co-mandarim, o tadorna-
tricolor, o tadorna-ferrujinha e
o cisne-branco.

Uma autêntica Casa de Chá,
um dos elementos mais carac-
terísticos de um jardim japonês,
compõe o local. Na Casa de
Chá é realizada a tradicional
Cerimônia do Chá, que repre-
senta a síntese da cultura e do
espírito japonês. Outros ele-
mentos bastante representati-
vos da cultura japonesa são os
o torii, dois tôrôs e a taikô bashi.

A tradicional pintura do olho
do Daruma, talismã japonês
que realiza sonhos e estimula
a paciência compôs o clima
oriental na inauguração.
Vocalista da banda mineira
Patu Fu, a nikkei Fernanda
Takai também se apresentou
cantando músicas do seu re-
pertório em japonês.

A construção do Jardim
Japonês de Belo Horizonte,
iniciada em outubro de 2007,
foi uma iniciativa do cônsul-
geral honorário do Japão em
Belo Horizonte, Rinaldo Cam-
pos Soares, da Prefeitura Mu-
nicipal de Belo Horizonte, por
meio da Fundação Zoo-Botâ-
nica de Belo Horizonte (FZB-

Haruji Miura, Masahiro Fukukawa, Hakal Sato, Fernando Pimentel,
Rinaldo Campos Soares e Evandro Xavier (a partir da esquerda)

DIVULGAÇÃO

BH), e da Associação Minei-
ra de Cultura Nipo-Brasileira.
A obra contou ainda com apoio
das empresas Camargo Cor-
rêa, CBMM, Cenibra, Daido
Química do Brasil Ltda, Inte-
gral Engenharia, Mitsubishi,
Sankyu S.A, Usifast, Usimi-
nas, Vale, V&M do Brasil,
Votorantim e Vallourec &
Sumitomo Tubos do Brasil.

O primeiro passo para a
construção da obra foi a pre-
paração do terreno. A área
sofreu escavações e foi

reaterrada com material mais
sólido para receber as pedras,
cerca de 600 toneladas, que
compõem as cascatas e toda
a estrutura de um tradicional
jardim japonês. Esta prepara-
ção incluiu a transformação
dos três lagos dos flamingos em
um único, além da retirada e
do transplante de cinco espé-
cies de palmeiras para outros
locais da Fundação Zoo-Botâ-
nica.

Num segundo momento foi
feito novo aterro, com acrés-

cimo de terra vegetal, para o
plantio de mudas. O grande
desafio do projeto foi harmo-
nizar a construção pesada, ou
seja, a parte civil, com a leve-
za exigida pelo paisagismo.

Segundo o presidente da
Fundação Zoo-Botânica de
Belo Horizonte, Evandro
Xavier, a expectativa é que um
milhão de pessoas visitem anu-
almente a nova atração. “O
Jardim Japonês de Belo Hori-
zonte celebra a amizade entre
os povos e propicia ao povo
belo-horizontino oportunidade
de conhecer um pouco da cul-
tura milenar deste país irmão.
Além disso, o jardim chama a
atenção para a necessidade de
se preservar a biodiversidade
do planeta”, afirma.

Já o cônsul-geral honorário
do Japão em Belo Horizonte,
Rinaldo Campos Soares, afir-
ma que a iniciativa da constru-
ção do Jardim Japonês de Belo
Horizonte é uma homenagem
à cidade pelo centenário da
imigração japonesa no Brasil.
“A data é um marco histórico
que celebra um longo período
de amizade, trabalho e conquis-
tas dos imigrantes japoneses e
de seus descendentes no Bra-
sil, que consolidaram a comu-
nidade e participaram efetiva e
decisivamente no desenvolvi-
mento econômico do Estado de
Minas Gerais”, destaca.

Outras atividades – Outras
atividades comemorativas do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil estão previstas
no calendário oficial elaborado
pela Comissão Organizadora
das Comemorações do Cente-
nário da Imigração Japonesa
em Minas Gerais, cujo presi-
dente executivo é Rinaldo
Campos Soares e o presidente
de honra é o governador Aécio
Neves. Toda a programação
pode ser acompanhada pelo
portal www.japaomg. com.br.

O Banco Real presta mais
uma homenagem em come-
moração ao Centenário da
Imigração Japonesa no Bra-
sil. Desta vez, será possível
montar uma réplica em mini-
atura do Kasato Maru. O li-
vro de mesmo nome, conta a
história do navio em portugu-
ês e japonês com as peças e
o passo-a-passo para a mon-
tagem.

O processo da criação até

a sua publicação, levou dois
anos e envolveu pesquisa his-
tórica, detalhamento da mon-
tagem do navio no papel e a
transformação do mesmo
numa escala reduzida, além da
tradução de todo o conteúdo
para a língua japonesa e revi-
são do português. O livro co-
memorativo tem tiragem de
dez mil exemplares e será do-
ado a associações e entidades
nikkeis, além das escolas.

Banco Real lança livro “recorte
e cole” do navio Kasato Maru

Desde a última quarta-feira
(18/06), data oficial do Cente-
nário da Imigração Japonesa no
Brasil, os turistas do Japão que
desembarcam no aeroporto in-
ternacional de Guarulhos estão
recebendo um certificado de
visitação ao Brasil no ano da
efeméride. Iniciativa do Minis-
tério do Turismo, por meio da
Embratur (Instituto Brasileiro de
Turismo) e em parceria com a
Infraero, a ação tem o objetivo
de dar as “boas-vindas” e re-
gistrar a passagem desse visi-
tante no País.

No certificado, vão encon-
trar o seguinte texto: “A sua
visita ao Brasil no ano de 2008
é motivo de grande alegria, pois
comemoramos os 100 anos de
intercâmbio cultural entre Bra-
sil e Japão. Obrigado por visi-
tar o Brasil neste momento his-

tórico para os dois países. Te-
mos certeza de que o futuro
fará com que nossos países se
aproximem cada vez mais”.

Os japoneses foram os
principais turistas asiáticos no
Brasil em 2007: somaram
63.381 pessoas. Além disso,
são um dos que mais gastam
em viagens ao exterior: uma
média de 1.800 dólares, de
acordo com a JATA (Japan
Association of Travel Agents).

Não à toa, o Japão é um
dos mercados prioritários para
promoção do Brasil no exteri-
or, de acordo com recomenda-
ção do Plano Aquarela - Mar-
keting Turístico Internacional.
O mercado também conta
com um escritório de promo-
ção turística do Brasil e dos
demais países do Mercosul em
Tóquio.

Turistas japoneses vão receber
certificado de visitação

Dentre os festejos pela co-
memoração do Centenário da
Imigração Japonesa, a inaugu-
ração da escultura da artista
Tomie Othake, que acontece
dia 21 (sábado), com a presen-
ça do príncipe herdeiro do Ja-
pão, Naruhito, é um dos even-
tos mais aguardados pelos
santistas.

A programação em Santos
teve início no dia 17 (terça-fei-
ra), com a chegada de uma co-
mitiva de Shimonoseki, cidade
japonesa irmã de Santos, que
veio ao País especialmente
para as celebrações. Compos-
ta pelo prefeito, presidente da
Câmara e assessores, a comi-
tiva permaneceu no litoral pau-
lista até dia 20 (sexta-feira)
para acompanhar as festivida-
des e realizar um roteiro pelos
principais pontos turísticos
santistas.

No dia 18, representantes da
comunidade nikkei prestaram
homenagens junto ao Monu-
mento aos Imigrantes Japone-
ses, na Praia do Boqueirão. O
dia também marco pela cerimô-
nia de deposição de flores no
túmulo do intérprete japonês
Sakai Mine, no Cemitério do
Paquetá; e a chegada da Es-
quadra da Marinha Japonesa
ao Porto; além da inauguração
do Monumento 18 de Junho, no
Armazém XIV, local onde de-
sembarcaram as primeiras fa-
mílias vindas do Japão. Nele
estão escritos os nomes das 165
famílias que chegaram no na-
vio Kasato Maru.

Também fazem parte da

programação mostras como: a
11ª Bienal Nacional de Artes
Visuais (até 22 de junho, no
Teatro Municipal Brás Cubas);
a exposição “Ajac no Brasil –
Arte Contemporânea Japone-
sa” (até 22 de junho, na Fun-
dação Pinacoteca Benedito
Calixto) e a exposição Cem
Anos da Milenar Cultura do
Japão no Brasil (até 29 de ju-
nho, no Shopping Parque Bal-
neário).

Monumento – No total, a
escultura assinada pela artista
Tomie Ohtake tem três
módulos de 15 metros de altu-
ra e 20 metros de extensão.
Confeccionada com 80 tone-
ladas de aço, material de alta
durabilidade doado pela Usimi-
nas-Cosipa, contou com ver-
ba de R$ 500 mil, doada pela
empresa paulistana Yuny In-
corporadora, e também com o
patrocínio da Gafisa.

Será implantada no parque
público “As Ondas Santos 21”,
cujo projeto foi elaborado pelo
arquiteto Ruy Ohtake. Dispo-
rá de área verde ajardinada,
portal de entrada, pistas de
cooper, ciclovia, ‘playground’,
museu do surfe, heliponto, pis-
ta de ‘skate’, torre de vigilân-
cia e arquibancada para com-
petições de surfe etc.

Conforme destaca o prefei-
to João Paulo Papa, “ Tomie e
seus filhos, Ruy e Ricardo
Ohtake, constituem uma famí-
lia acostumada a participar dos
grandes movimentos culturais
do País”.

Escultura assinada pela artista plástica Tomie Ohtake
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Aeroporto de Guarulhos inaugura monumento
e memorial da imigração japonesa

Um monumento e um
memorial em homenagem ao
Centenário da Imigração Japo-
nesa foram inaugurados nesta
segunda-feira (16/6) no Aero-
porto Internacional de São
Paulo/Guarulhos (SP). O mo-
numento, da artista plástica
Tomie Ohtake, tem nove me-
tros de altura, foi produzido em
aço e colorido de vermelho.
Está fixado em um suporte de
concreto, como se estivesse
brotando do chão.

“A forma arredondada da
obra pode ser entendida como
um abraço, uma união. Estou
muito feliz que essa obra seja
instalada no Aeroporto de
Guarulhos, local
de entrada e sa-
ída de milhares
de pessoas to-
dos os dias. É
uma forma de
abraçar todos os
que chegam e
partem do país”,
declarou Tomie
Ohtake.

Cada painel,
de 1,00 x 1,90
metros, pesa em
média 400 quilos
e traz fixada
uma placa de
inox, onde estão gravados 781
nomes de imigrantes que che-
garam ao país em 18 de junho
de 1908. A capacidade do
memorial é para registrar um
total de 5.400 nomes. De acor-
do com os autores, o projeto
teve como referência um
memorial construído em Hiro-
shima, no Japão.

O Comandante da Aero-

náutica, tenente-brigadeiro do
Ar Juniti Saito, presente ao
evento, disse que o monumen-
to e o memorial representam
as vitórias e reconhecimento
de um grupo de imigrantes que
chegou ao país e conquistou
seu espaço na sociedade bra-
sileira. “A união de empresá-
rios, Infraero e o toque mági-
co de Tomie Ohtake eterniza-

ram a generosidade do povo
brasileiro e a contribuição do
povo japonês, em todos os se-
tores, para o crescimento do
país”, afirmou.

Homenagens – Com um sé-
culo de vida, a senhora Ryo
Sakagami, residente na Cida-
de de Guarulhos,  foi home-
nageada durante a cerimônia.
“Valeu a pena viver 100 anos
para receber uma homena-
gem como esta”, finalizou
dona Ryo. A miss Nikkei,
Cláudia Ando de 17 anos, tam-
bém participou da inaugura-
ção: “estou emocionada em
representar toda comunidade
em um ano de tantas celebra-
ções entre Japão e Brasil”. O
monumento e o memorial em
homenagem ao Centenário da
Imigração Japonesa foram
instalados numa ampla área
gramada, localizada na via de
acesso ao terminal de passa-
geiros.

Autoridades participam da cerimônia de quebra do barril

Monumento de Tomie Ohtake
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Semana Cultural em SP deve
receber mais de 200 mil visitantes

Primeiros dias do evento lotou o Centro de Convenções Público pôde conferir o “verdadeiro espírito japonês”

21/06 (SÁBADO)

Grande Auditório
(2600 lugares)

UPK – Concurso Paulista de Ka-
raokê

Auditório Elis Regina
(850 lugares)

17h às 23h – WCS 2008 (World
Cosplay Summit, o maior concur-
so de cosplay do mundo) — Eta-
pa JBC Brasil

ARTES DO SABOR

5h – Adriano Kanashiro: A Fu-
são da Culinária Oriental e Oci-
dental

18h – Carlos Watanabe: A Cozi-
nha Quente Japonesa

20h – Carlos Ribeiro: Prepara-
ções Quentes 3

ARTES DO POP

10h às 12h30 – Exibição: O Retor-
no (Sony)

13h às 14h30 – Palestra: Princesa
do Mar – Fabio Yabude

15h às 16h30 – Palestra: Mangá
Brasileiro- Holly Avenger – Mar-
celo Cassaro e Erica Awanode

17h às 18h30 – Exibição: WCS

2007 (JBC)

19h30 às 21h30 – Exibição: Akira
(Focus)

ARTES DO PAPEL

13h às 14h –  workshop de oribana
com Verônica Jamkojian

14h às 15h  – workshop de kiriga-
mi com Naomi Uezu

15h às 16h  – workshop de origa-
mi com Mari Kanegae

16h às 17h  – workshop de oribana
com Verônica Jamkojian

17h às 18h  – workshop de shodô
com Kodera Kondo

18h às 19h  – workshop de kiriga-
mi com Naomi Uezu

19h às 22h  – workshop de pipas
com Ken Yamazato

ARTES DO DESIGN

15 h — Origami embalagem

Palestra com a arquiteta e empre-
sária Bassy Machado

Conceitos do kirigami e do origa-
mi (técnicas japonesas de arte em
papel) aplicados aos produtos de
embalagem, cartões promocionais
e institucionais, desenvolvidos
pela empresa Origami.

DIA 22 (DOMINGO)

Grande Auditório
(2600 lugares)

UPK – Concurso Paulista de Ka-
raokê

Auditório Elis Regina
(850 lugares)

20h às 21h30 – Fernanda Takai

ARTES DO SABOR

15h – Shin Koike: A Culinária Ja-
ponesa dos Imigrantes + Kimi Nii:
Apresentação de Cerâmicas

20h – Carlos Ribeiro: Prepara-
ções Quentes 4

ARTES DO POP

10h às 12h30 – Exibição: Final Fan-
tasy VII - Advent Children (Sony)

13h às 14h30 – Palestra/Docu-
mentário Dan Dan, com Laura
Faerman

15h às 16h30 – Palestra:
Dubladores (com Denise Reis,
Raquel Marinho e Élcio Sodré)

17h às 1!h30 – Palestra: Novida-
des JBC, com Julio Moreno

18h30 às 20h30 – Pocket Show:
Ricardo Cruz /Jsquad

ARTES DO PAPEL

11h às 12h –  workshop de origa-
mi com Mari Kanegae

14h às 15h – workshop de pipas
com Ken Yamazato

15h às 16h  – workshop de origa-
mi com Mari Kanegae

16h às 17h – workshop de kiriga-
mi com Naomi Uezu

ARTES DO PENSAR

18h – A reinvenção do Japão in-
ventado na experiência do coleti-
vo de artistas moyashis

Palestra com a jornalista Erika
Kobayashi (+ participação de
moyashis)

A apropriação de imagens de um
Japão distante, tanto o tradicio-
nal quanto o  contemporâneo, nas
criações do coletivo de artistas
moyashis, que revisitam a cultura
japonesa e propõem a releitura da
mesma feita por brasileiros. A pro-
posta do grupo é de uma renova-
ção estética e de maneiras de di-
fusão de imagens, utilizando táti-
cas de guerrilha artística (ocupa-
ção e invasão de espaços públi-
cos, blogs, sites e trocas virtuais)

P R O G R A M A Ç Ã O

Autoridades,
convidados e públi-
co em geral se reu-
niram nesta terça-
feira (17/06), no
Instituto Tomie
Ohtake, em São
Paulo para o lança-
mento oficial do
Projeto Origami do
Centenário, uma
das atividades co-
memorativas dos
100 anos de imigra-
ção japonesa no país. O obje-
tivo é mobilizar pessoas do
Brasil e do Japão na constru-
ção do Painel “Sonho Brasilei-
ro”, que será formado por 500
mil origamis e, depois de pron-
to, em novembro, retratará a
bandeira dos dois países, fican-
do permanentemente instalado
no Congresso Nacional. O
mesmo Projeto foi lançado no
Japão (Tóquio), em abril, e con-
tou com a presença do impe-
rador Akihito, a imperatriz Mi-
chiko, o príncipe Naruhito e o
primeiro ministro Yasuo
Fukuda.

Do cenário político, prefeito
Gilberto Kassab e o deputado
William Woo marcaram pre-
sença. Entre os patrocinadores,
estiveram no lançamento de
São Paulo, fundador, Victor
Kobayashi e Jéssica Kobaya-
shi, presidente do Instituo Pau-
lo Kobayashi e Marcio Yochem
– presidente da JCI Brasil-Ja-
pão.

O deputado William Woo,
idealizador e coordenador ge-
ral do Projeto Origami do Cen-
tenário abriu o lançamento
agradecendo e comunicando
que o projeto chega agora a
São Paulo. “Muitas escolas
estarão recebendo a visita de
monitores e cartilhas conten-
do informações para poderem

aprender a arte do origami e
ajudarem na construção do
Painel “Sonho Brasileiro”, des-
tacou.

Já o prefeito Gilberto
Kassab falou sobre o orgulho
que sente ao ver a integração
da comunidade japonesa com
a brasileira na cidade de São
Paulo, que por sua vez, é cen-
tralizadora da cultura de gran-
des países. “Em comemoração
aos 100 anos de imigração,
estão acontecendo uma série
de eventos e solenidades, en-
tre elas, a de hoje, onde esta-
mos dando a largada para que
o movimento comece. A partir
de agora estaremos todos jun-
tos montando milhões de ori-
gamis que expressem os nos-
sos desejos no Painel ‘Sonho
Brasileiro’”, declarou ainda.

O projeto é uma iniciativa
do Movimento Origami do
Centenário – único dessa na-
tureza a ser promovido pelos
três poderes – Executivo, Ju-
diciário e Legislativo. Todas as
ações do Movimento terão re-
alização conjunta entre o Ins-
tituto Paulo Kobayashi, da JCI
– Junior Chamber Internatio-
nal Brasil – Japão, e do Con-
gresso Nacional; e contam
com o apoio de diversas enti-
dades e empresas, dos setores
público e privado.

São Paulo passa a integrar
Projeto Origami do Centenário

Kassab com o deputado William Woo
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Princesa Aiko ganha livro do
escritor Ziraldo

Um dos livros
mais importantes
de Ziraldo, que
marcou o início de
sua carreira no uni-
verso literário in-
fantil, acaba de ga-
nhar uma edição
única em japonês.
A Melhoramentos,
que edita a obra
Flicts no Brasil,
acaba de lançar
uma versão especi-
al no idioma nipôni-
co para presentear
a princesa Aiko,
herdeira da Família Imperial
Japonesa. Além disso, a pri-
meira obra de Ziraldo para as
crianças ganhou um toque es-
pecial, confeccionada com pa-
pel especial e capa almofada-
da.

O presente será entregue
ao príncipe Naruhito em um
jantar no Palácio dos Bandei-
rantes no dia 21 (sábado), e
contará com a presença do go-
vernador José Serra, do pre-
feito Gilberto Kassab e do pró-
prio Ziraldo. São esperados
350 convidados para o even-
to.

Flicts é considerado uma
obra prima da literatura infan-
til e conquistou fãs em todo o
mundo. Nela, Ziraldo conta a
história simples e pura de uma
cor que não encontra seu lu-
gar no mundo. O personagem
Flicts é uma cor rara, frágil,
triste, que procurou em vão por
um amigo. Abandonada, olhou
para longe, para o alto, subiu,
e teve que sumir, para final-
mente encontrar-se. Com a
primeira edição lançada em
1969, o livro já vendeu mais de
250 mil exemplares no Brasil
e foi traduzido para outros 5
idiomas, o que resultou na ven-
da de 15 mil exemplares.

A Melhoramentos assinou
recentemente contrato com a

editora japonesa Kasuga Pu-
blishing Inc. para a primeira
tiragem do livro em japonês,
com 20 mil exemplares, estréia
da obra de Ziraldo no Japão.

Sobre o autor – Ziraldo Alves
Pinto nasceu no dia 24 de ou-
tubro de 1932 em Caratinga,
Minas Gerais. Começou sua
carreira nos anos 1950 em jor-
nais e revistas de expressão,
como Jornal do Brasil, O Cru-
zeiro, Folha de Minas etc.
Além de pintor, é cartunista,
jornalista, teatrólogo, chargista,
caricaturista e escritor.

Em 1969 Ziraldo publicou
o seu primeiro livro infantil,
Flicts, que conquistou fãs em
todo o mundo. A partir de 1979
concentrou-se na produção de
livros para crianças, e, em
1980, lançou O Menino Malu-
quinho, um dos maiores fenô-
menos editoriais no Brasil, que
já vendeu mais de 2,5 milhões
de exemplares. O livro já foi
adaptado com grande sucesso
para teatro, quadrinhos, ópera
infantil, videogame, Internet e
cinema.

Em 2005, Ziraldo lançou,
para aqueles que leram O
Menino Maluquinho na infân-
cia, seu primeiro livro adulto:
O Aspite – Há um jeito pra
tudo.

Ziraldo com sua obra em japonês

DIVULGAÇÃO

ASemana Cultural Bra-
sil-Japão, evento de
maior envergadura

dentro das comemorações do
Centenário em São Paulo, pro-
va que as tradições nipônicas
estão mesmo em alta entre a
população. Nos quatro primei-
ros dias, cerca de 50 mil pes-
soas passaram pelo complexo
do Anhembi para conhecerem
de perto as atrações proveni-
entes das mais diferentes em-
presas e setores.

Se nos dias posteriores o
sucesso foi incontestável, na
grande premiere para convida-
dos o evento parecia estar
“morno”. Na ocasião, último
dia 13, poucas autoridades
prestigiaram a solenidade.
Nem mesmo o cônsul geral do
Japão no Brasil participou, o
que repercutiu entre os presen-
tes. “Não estamos aqui para
ver quantas pessoas prestigia-
rão a cerimônia de abertura.
O principal, mesmo, é mostrar
ao grande público – e temos
uma semana para isso – o ver-
dadeiro espírito japonês”, dis-
se o presidente da Associação
para comemoração do Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil, Kokei Uehara.

As palavras foram quase
uma profecia. Nos dias seguin-
tes, o público lotou a platéia do
Grande Auditório com as apre-
sentações do 43º Gueinosai,
festival de música e dança fol-
clórica japonesa que também
homenageou os idosos descen-
dentes de 99 a 107 anos.

Filas se formaram para
brincar com os robôs PaPeRo
da NEC e prestigiar as bone-

Vocalista da banda mineira Pato Fu, Fernanda Takai encerra a Semana Cultural no Anhembi

cas de Yuki Atae. O sucesso
foi tanto que o artista concor-
dou em fazer um workshop
exclusivo no dia 18/06 às 13h,
na sala das Artes do Design,
com tradução simultânea.

Outro destaque foi o
workshop ministrado pelos in-
tegrantes do Hibiki Family no
sábado com demonstrações de
visagismo, maquiagem, figuri-
no e construção do onnagata,
a arte de se travestir de mu-
lher e representar como atriz.
Já o espaço Pára-Pára com o
Pump It Up, máquina de simu-
lação de dança, atraiu o públi-
co jovem que se divertiu fazen-
do performances.

Atrações finais – Para fe-
char com chave de ouro a Se-
mana Cultural Brasil-Japão,
está escalada a cantora Fer-
nanda Takai, líder da banda
Pato Fu e que se encarregará
de animar o público do grande
auditório, na noite de domigo
(22). No repertório, Fernanda
incluirá canções clássicas de
sua banda principal, músicas de
seu disco solo (Onde Brilhem
os Olhos Seus) e até interpre-
tação em japonês, em especi-
al de “Os Barquinhos”, cuja
composição é da dupla
Menescal/Bôscoli.

Segundo a cantora, que fez
uma turnê pelo arquipélago no

fim do ano passado, a idéia é
juntar o idioma japonês com a
composição estritamente bra-
sileira.  fica aberta ao público
até o próximo domingo, dia 22,
no Palácio das Convenções do
Anhembi, das 9h às 22h. A
entrada é gratuita.

SEMANA CULTURAL
BRASIL-JAPÃO
QUANDO: ATÉ 22 DE JUNHO DE 2008,
DE 9H ÀS 21H

LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES DO

ANHEMBI E AUDITÓRIO ELIS REGINA /
SÃO PAULO

AV. OLAVO FONTOURA, 1209
ENTRADA GRATUITA

DIVULGAÇÃO
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