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VIOLÊNCIA EM SÃO PAULO

Autoridades condenam governo e pedem reforma judiciária
MARCUS HIDE

A

pós a onda de ataques
do crime organizado
que atingiu o Estado de
São Paulo, com reflexo em
várias cidades, o bairro da Liberdade retornava à sua
calmaria na terça-feira. Com
ocorrências que viraram notícias desde a noite da sextafeira, o pânico se espalhou e
no Bairro Oriental a situação
não foi diferente, apesar de a
Polícia afirmar que nenhuma
ocorrência fora registrada.
No entanto, o que se percebia nas ruas era medo nos
rostos das pessoas, que já não
tinham mais à disposição ônibus para voltar para casa e os
comércios fechando mais
cedo. O Jornal do Nikkei
ouviu alguns policiais que não
atuam mais na corporação
para saber sua opinião sobre a
atuação das autoridades.
Todos disseram que uma medida a ser tomada é a
reformulação judiciária.
O oficial de reserva José
Taniguchi, ex-tenente coronel
da PM, avalia a situação dizendo ter sido “muita ousadia por
parte dos marginais; esses
acontecimentos são bastante
lamentáveis, com perdas de
vidas de ambas as partes”.
“Foi ataque de covardia, porque pegaram de modo inesperado, como fizeram aos policiais civis e bombeiros, que estão apenas para salvar vidas,
e lamentamos o ocorrido.”
Aposentado no mês de abril,
Taniguchi vê hoje que a situação hoje é bem diferente de há
alguns anos, e uma das alternativas para conter o controle
seria mudar a legislação. “São
várias coisas que estão sendo
colocadas em pauta, como o
problema da lotação, a facilidade da entrada de
comunicadores como celulares,
que é a principal fonte para agir
nos presídios, já que a cúpula
[da facção criminosa] está presa e de lá de dentro eles conseguem comandar.” E ele condena também a corrupção que
mancha a imagem da Polícia,
referindo-se a fiscais que podem colaborar com a entrada
de aparelhos dentro das peni-

Abreu Filho] estão fazendo um
trabalho brilhante. Jamais tivemos uma resposta de qualidade e educação como agora”,
elogiou, os secretários de Administração Penitenciária do
Estado e de Segurança Pública, respectivamente.
“Hoje a Polícia de São Pau-

Conseg e Polícia afirmam que
situação na Liberdade é tranqüila

Base Comunitária Móvel instalada na Praça da Liberdade trouxe mais segurança à população

tenciárias. “Vamos ter de acabar com tudo isso, porque um
elemento pode colocar dez celulares lá dentro.” Mas aprova a atuação dos policiais, que
muitas vezes são alvo de acusações injustas. “Fico magoado pelas pessoas colocarem o
poder público como vilão. Claro
que erramos, mas procuramos
sempre fazer o melhor.”
Tratamento aos presos Indulto, banhos de sol, visitas
íntimas e televisão a seu dispor fazem parte das regalias
que os presos no Brasil têm.
“Infelizmente. Verifiquei in loco
uma penitenciária do Japão e
é totalmente diferente. Claro
que a cultura também é, mas
os agentes têm toda a severidade e respeito e também são
tratados com respeito.”
Outro que tem a mesma
opinião e também teve oportunidade de conhecer o sistema
prisional nipônico é o ex-tenente Coji Yanaguita, reserva há
sete anos da PM. “Estive num
presídio em Fuchu, próximo a
Tóquio, e quando perguntamos
se havia visita íntima, eles perguntaram o que é isso.”
O oficial também crê que
uma mudança nas leis conteria as ações de criminosos.
“Vejo certa facilitação de suas

ações; em situações dessas tinha de ter um regime mais
duro”, afirma, condenando, por
exemplo, o indulto, desnecessário em sua opinião, pois até
os agentes sabem que boa parte [dos presos liberados] não
volta para a prisão.
Para ele, esse episódio é
visto com “muita tristeza e [representa] um futuro muito ruim
para a população, a partir do
momento em que uma facção
criminosa começa a ditar ordens e procedimentos para a
Polícia”. E até mesmo a Polícia está com medo. “Está toda
acuada, já conversei com alguns policiais e estão fazendo
de tudo para esconder a família. É preciso mudar a legislação”, disse, comentando que
“percebo um despreparo [das
autoridades]”. “Acho que deveriam ser mais profissionais.
Eles têm de antecipar, se o governo já previa isso. E não se
vê um esquema de proteção,
só depois que estão mortos vemos barricadas e cavaletas.”
Para ele, o medo está apavorando a todos, pois “se até os
policiais estão sendo mortos...”, e Taniguchi pega carona nesses tempos de violência
e hoje cuida de uma empresa
de sistemas de segurança e vigilância. Para resguardar seus

próprios funcionários, sentiu
pesar no bolso gastos com táxis e hotéis na última segunda-feira. “Porque os vigilantes
não conseguiam vir ao trabalho, e damos proteção ao cliente, aos quais não posso repassar essas despesas.”
Policial civil no Denarc e
Deic, o hoje vereador paulistano William Woo (PSDB)
congratula as ações da Polícia
em São Paulo. “Os ataques
quiseram mostrar quem comanda São Paulo, e a Polícia
deu uma resposta à altura. A
baixa deles foi o dobro e [o
ataque] só durou três dias”,
afirmou o político em entrevista ao JN. E critica o governo
federal por algumas ineficiências, como a demora na barragem de sinais de transmissão dos celulares ou na construção de presídios.
Ele justifica o poder dos
bandidos afirmando que “os
presos formam uma comunidade mais organizada do que
uma família, porque convivem
por 24 horas com as mesmas
pessoas, e nós só a vemos poucas horas do dia”. Aos que ele
chama de “críticos de plantão”,
defende o Estado: “Não teve
acordo nenhum [entre autoridades e PCC]. O Nagashi [Furukawa] e o Saulo [de Castro

A comunidade opina
Nas ruas de São Paulo a população se divide entre os
que têm medo e os que apenas sentem revolta quanto aos
ataques que têm acontecido nos últimos dias. O Jornal do
Nikkei ouviu alguns paulistanos no meio da semana, como
a estudante e balconista P.M.M., 28, que preferiu não ser
identificada.
“Medo não tenho, mas receio que as pessoas acabam nos
apavorando. É tanto boato que acaba virando exagero, e não

“Sinto muito medo de sair,
por causa de balas perdidas. Não mudei minha rotina, mas agora fico mais
em casa. Acho que não deveriam matar policiais,
porque eles ganham pouco e guardam a gente.
Saem de casa e não sabem
se voltarão. Perto de casa
mataram quatro”
Tereza Shimada, 68,
dona de casa

lo é das melhores do País. Vejo
uma intervenção e questão de
pânico à toa. Toda pessoa tem
medo, e o cidadão comum valorizou o assunto. É um momento difícil, e a Polícia é competente, mas os marginais usam
armas de guerra”, lamenta.
(Cíntia Yamashiro)

“Fui até Santana na segunda
e vi quase todo o comércio fechando e as pessoas precisando de ônibus. Nunca tive
medo, acho que atrai coisas
ruins. Pratico budismo e faço
orações de manhã e noite.
Mas é perigoso, porque moro
perto de uma favela e vi policiais atirando num motoqueiro
só porque corria. Bala perdida pode acertar a gente”
Satoshi Ibata, 71,
aposentado

podemos parar a vida por isso.” Um exemplo que cita foi de
sua faculdade, que dispensou as aulas mais cedo na noite da
quarta-feira devido a possível retomada dos ataques. “Todos
se desesperaram, e depois peguei Metrô e no ponto de ônibus
havia uma placa indicando que não tinham mais linhas em circulação, e tiveram de chamar um ônibus extra. Acho que inverteram os papéis, porque começou a surgir piadas de que se
o ‘governador’ Marcola deixar, a cidade estará liberada.”

“A mídia também está favorecendo eles, e até quem não
é do PCC acaba enriquecendo a facção. Acho que teria
que mudar todas as leis, e
muita gente grande está envolvida no meio, sendo camuflada como gente boa,
como políticos e autoridades. Não colocam bloqueadores de celulares, alegando que é muito caro”
Fernando Fujiwara, 38,
vendedor

“Medo todo mundo tem, mas
deveria haver leis mais rigorosas, como prisão perpétua,
senão fica desse jeito. Por
mim, mataria todos eles. Se
toda vez que se exige coisas
dão para eles, isso nunca vai
terminar e vamos ficar à mercê dos bandidos. Está muito
fácil o intercâmbio pelos armamentos”
Gilberto Takeshita, 35,
técnico em eletrônica

Diferentemente de boatos
que surgiram durante a tensa
semana em São Paulo, o bairro da Liberdade não sofreu
os ataques do PCC nem teve
ocorrências criminais registradas. É o que informam as
Polícias Civil e Militar e o
Conseg (Conselho Comunitário de Segurança) regional.
“Até agora esteve tranqüilo, reforçamos para não
ficar só na cabine”, afirmou
o cabo Roberto D’Avanzo na
quinta-feira sobre o aumento
do contingente de policiais na
Praça da Liberdade. Para lá
foi transferida uma base comunitária móvel da PM que
até a sexta-feira em que se
iniciaram os ataques, dia 12,
estava instalada na Praça da
Sé. Segundo os oficiais confirmaram, nenhuma ocorrência foi registrada no bairro
desde o fim de semana passado, como rumores sobre
possíveis mortes ou atentados
a bancos. O mesmo confirmava o 1º DP (Sé).
Mesmo assim, com a população ainda amedrontada,
a base instalada na Praça serviu para tranqüilizar comerciantes e quem freqüenta o
local. Antes das manifestações dos bandidos, a cabine
costumava contar com três
soldados e patrulha de motos
e viatura rotativas. Desde o
sábado, mais de dez policiais
tomam conta do local, e algumas motos também permanecem observando o que se
passa por ali. Segundo o
cabo, não havia previsão de
até quando a base ficará na
Praça.
Furtos no bairro - O presidente do Conseg-Liberdade,
Nilton Fukui, disse que a medida de se instalar o trailer
“foi boa para a Liberdade,
apesar de que não surtiu efeito para a comunidade [na segunda-feira]”. “Todos viram
motos e policiais mobilizados
e fecharam as portas”, observa ele – que tem comércio no
local –, contando que também
tomou a mesma atitude na
tarde do dia 15, até porque
achou melhor dispensar os
funcionários, que não teriam
transporte, e não haveria público para atender, já que as
ruas ficaram quase vazias.
“Os outros shoppings e lojistas também fecharam, tive de
acompanhar porque não tinha
clientes.”
Ele atribui a falta de controle nos presídios no Poder
Judiciário, devido as brandas
penas de condenação a crimes hediondos. “A competência dos policiais civis e militares foram exemplares, mas
queríamos pressionar o judiciário para mudar as regras”,
opina.
Sobre a situação atual e
como coordenador do conselho em sua segunda gestão,
Fukui afirma que “o bairro
está seguro”. “Todas as propostas levadas para o Conseg
até hoje foram 100% resolvidas. A região é uma das poucas em que o Conseg é re-

presentado por quatro autoridades.” São elas: As 1ª e 4ª
Companhias do 11º Batalhão
da PM e 1º e 5º DPs. Ele cita
ainda o trabalho da Guarda
Civil Municipal, que tem
monitorado as atividades de
ambulantes pelo bairro e que
com isso as pessoas se sentem mais seguras. Entre as
denúncias que chegam ao
Conseg, divulga, estão furtos
de sons automotivos nos faróis por gangues, principalmente nas esquinas de encontro das Ruas Conselheiro Furtado, Tamandaré, Bueno de
Andrade, da Glória e
Lavapés, após as 22 horas.
Outra questão que preocupa
é o roubo de aparelhos celulares de idosos que freqüentam os eventos do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa), que fica na
esquina das Ruas São Joaquim e Galvão Bueno. Essas
reclamações são listadas e
discutidas com os comandantes policiais. “Ultimamente a
Polícia está sendo ágil,
posicionando soldados para
as atividades. Pelo menos no
bairro da Liberdade as denúncias são ouvidas e resolvidas. Mas não dá para
erradicar os criminosos, e estamos mandando-os para outras regiões”, declara, desconfiando que os bandidos
acabam buscando novas regiões de ação.
Nova base - E o presidente
do Conseg aguarda no segundo semestre uma melhor
infra-estrutura de trabalho, já
que o novo escritório deverá
se abrigar numa pequena sala
alugada da Acal (Associação
Cultural e Assistencial da Liberdade). “Toda diretoria do
Conseg vai ter um representante para receber autoridades e reclamações da comunidade, com alunos de Direito voluntários. Analisamos e
quisemos um espaço mais
apropriado. Mas nosso grande objetivo é ter uma base típica [oriental].” O sonho vem
desde as primeiras administrações do Conselho. Outro
projeto que espera ver executado é a limpeza da rua no
trecho
do
torii
ao
McDonald’s, pegando a Rua
Galvão Bueno e a Praça da
Liberdade. “Iremos educar
comerciantes a não deixar o
lixo nas calçadas e fazer
ações com apoio da Zeladoria do Planeta [liderada pelo
empresário e voluntário
Hideaki Iijima] e da Subprefeitura da Sé. Se deixarmos
limpo, a repercussão para o
centenário vai ser muito positiva.”
Atualmente, o Conseg-Liberdade realiza uma vez por
mês (a terceira terça-feira,
das 19h15 às 21h15) reunião
para discutir problemas e possíveis soluções para o bairro.
Qualquer pessoa pode comparecer à Acal (Av. Liberdade, 365) ou ligar no telefone
11/9994-4955 e fazer denúncias.
(CY)
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Mogi das Cruzes e Hamamatsu agilizam
processo de convênio de cidades-irmãs

Niten celebra o “Dia do Samurai”
com apresentação inédita

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

M

ogi das Cruzes e o
município japonês de
Hamamatsu caminham para formalizar um convênio de cidades-irmãs. O processo está sendo intermediado
pelo presidente da Associação
Brasileira de Hamamatsu
(Abrah), Etsuo Ishikawa, que
esteve reunido com o prefeito
mogiano Junji Abe no último
dia 15.
Ishikawa comunicou a Junji
a doação da cidade japonesa
de dois pianos de cauda da
marca Yamaha para projetos
sociais desenvolvidos em
Mogi, como Canarinhos do
Itapety e outros. “No dia 17 de
julho deveremos receber uma
comitiva de Hamamatsu para
oficializar a doação dos instrumentos musicais”, explica o
prefeito, lembrando que a aproximação com Ishikawa foi promovida pelo vereador Olímpio
Tomiyama, amigo pessoal do
presidente da Abrah.
“Se hoje estamos próximos
de assinar o convênio com
Hamamatsu, temos que agradecer à sensibilidade do vereador Olímpio”, destaca Junji.
Segundo Ishikawa, há algum
tempo que Mogi e Hamama-

Cidade de Hamamatsu, que abriga cerca de 18 mil brasileiros

tsu estão solidificando o processo para se tornarem cidades-irmãs. “Os prefeitos Junji
Abe e Yasuyuki Kitawaki estão perfeitamente sintonizados.
A doação dos pianos e a intensificação do intercâmbio
entre as duas cidades devem
acelerar o processo.”
O convênio também é facilitado pelas semelhanças que
unem as duas cidades. Mogi é
a cidade que concentra,
percentualmente, o maior número de imigrantes e descendentes de japoneses. “Hoje,
são cerca de 35 mil, se incluirmos os mogianos que traba-

lham no Japão”, comenta Junji.
Já Hamamatsu é a cidade
japonesa que abriga o maior
número de estrangeiros. “São
aproximadamente 32 mil, dos
quais 18 mil brasileiros, com
uma parcela significativa de
mogianos”, assinala Ishikawa.
“Há outras coincidências. Tanto o prefeito Junji como
Kitawaki estão em seu segundo mandato frente às prefeituras dos seus municípios.”
Junji aponta outro ponto em
comum. Ambas as cidades
estão localizadas entre grandes
pólos de desenvolvimento.
Mogi está a 50 quilômetros de

São Paulo e a 350 do Rio de
Janeiro. Hamamatsu está a 250
quilômetros de Tokio e a 120
de Nagoya.
Além disso, as duas cidades possuem um forte parque
industrial, com empresas de
renome. Em Mogi, entre tantas outras, destacam-se a
Valtra Tratores, NGK - Velas
e Ignições e Aços Villares.
Hamamatsu abriga Honda,
Yamaha, Suzuki, Kawai Pianos e outras. “Isso sem contar
a General Motors, que possui
uma fábrica em Mogi e mantém uma parceria internacional com a Suzuki Motors, localizada em Hamamatsu”, lembra Ishikawa.
Para o prefeito Junji Abe,
o convênio com a cidade japonesa é muito importante
para contribuir para o aprimoramento de intercâmbios
nas áreas de cultura, educação, esportes, social e principalmente tecnológica, que
vem se consolidando muito
nos últimos tempos. “Basta
lembrarmos dos frutos que as
parcerias com Seki e Toyama,
duas cidades japonesas, trazem para nosso município
nestas áreas.”

CIDADES/REGISTRO

Comissão Organizadora inicia preparativos para 11ª Festa do Sushi
A Comissão Organizadora
da Festa do Sushi iniciou esta
semana os preparativos para
sua décima primeira edição,
prevista para acontecer nos
dias 10 e 11 de junho no recinto da Expovale. O evento será
realizado em parceria entre a
Prefeitura Municipal de Registro, Associação Cultural NipoBrasileira de Registro, Registro Base Ball Clube e a Unidade Diferenciada da Unesp
de Registro.
Além da tradicional culinária oriental, a festa contará com
exposição de origami e artesanato em fibra da bananeira,
móveis em bambu e escultura
em argila produzidos na Oficina Geração Viva do Posto de

Informações Turísticas da Prefeitura de Registro. Também
acontecerão apresentações
artísticas como o Ryukyukoku
Matsuri Daiko, Madaiko
Minyo, taikô, balé, sapateado
e do cantor sertanejo Joe Hirata, além de karaokê e o harpista local Sesary.
A Unesp participa pela primeira vez do evento, como preparação para a comemoração
dos 100 anos da Imigração Japonesa no Brasil, com unidades
da universidade de Jaboticabal,
Ilha Solteira e Botucatu. O objetivo é divulgar a Festa do Sushi
em todos os municípios onde
existem faculdades da Unesp,
atingindo assim um número
maior de pessoas. Durante o

Brasileiros que cometem
crimes no exterior
Esclareça-se, de início, que o objetivo deste trabalho não é dar qualquer solução para o
caso, até porque a problemática envolve inúmeras situações que decorrem do princípio da
territorialidade das leis, bem como da existência de normas constitucionais que protegem
os nacionais, principalmente quanto à extradição.
Recentemente, instalou-se uma Comissão
de Estudos a respeito, por iniciativa do Instituto de Direito Comparado Brasil-Japão, para
atender pedido de autoridades do Japão, tendo em vista crimes lá cometidos por brasileiros e que fogem para o Brasil, para não serem processados e penalizados, restando, assim, impunes. Diante disso, aventou-se levantar a questão, até para esclarecer se há alguma possibilidade desses supostos criminosos
não saírem impunes, respeitando a nossa legislação pertinente.
Inúmeras questões surgem, entre outras:
a) Esses brasileiros podem ser processados por tais crimes no Brasil?
b) Como se resolverá o problema das provas, se o crime foi cometido no Japão?
c) Como se fará a oitiva de testemunhas?
d) Como será o cumprimento da pena?
e) É possível a extradição?
O tema foi objeto de estudos de uma recente mesa redonda instalada para debater a

evento a unidade de Registro
também contará com um estande no local para divulgará os
trabalhos realizados pela universidade.
O diretor do Departamento
Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Emprego, Manoel
Chikaoka, participou do “Programa de Qualificação e Planejamento Estratégico de Turismo”,
realizado nos dias 12 e 13 maio
pela Secretaria de Turismo na
Fundação Getúlio Vargas (FGV),
em São Paulo, onde, a pedido
do prefeito Clovis Vieira Mendes e da Comissão Organizadora, entregou o cartaz da festa e
convidou o secretário Fernando
Longo e o presidente da região
Vertente Oceânica Sul (que en-

matéria, reunindo os maiores expoentes na
área do Direito que, com certeza, chegarão a
valiosas soluções a respeito.
Em que pese o brilhantismo do trabalho que
está sendo desenvolvido pela já citada Comissão, em que pese a necessidade de punir todo
e qualquer crime cometido, algumas colocações devem ser feitas.
Em primeiro lugar, há que se pensar que
existem criminosos intencionais e outros casuais. Não posso acreditar que os crimes cometidos por brasileiros no Japão sejam todos
intencionais, e para fazer tal apuração seria
necessária uma averiguação “in loco”. Quero
acreditar que entre os foragidos existam aqueles que cometeram o delito sem culpa, mas,
pergunta-se: por que fugiram? Parece-me que
assim o fazem por se sentirem acuados, porque há dificuldades do idioma, dificuldades de
contratar um advogado para acompanhá-lo
(por questões financeiras ou por desconhecimento), eles, certa ou erradamente, temem o
rigor das autoridades japonesas, e, assim,
acuados, não encontram outra saída senão
foragir para o Brasil. No momento em que se
sentirem seguros, que terão uma estrutura que
possa defendê-los, parece-me que a situação
possa se amenizar, neste particular.
Em segundo lugar, não questionando qualquer colocação da Comissão já referida, que,
com certeza, chegarão a um bom termo, não
vislumbro, no meu modesto conhecimento do
tema, diante da nossa legislação, qualquer solução senão mediante acordos ou tratados entre os dois países.
E se, eventualmente, tal tema for objeto
de tratados ou acordos, é de bom alvitre, que,
também, o sejam objeto de tratados e acordos, as questões previdenciárias, trabalhistas,
sociais, etc.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo
Integrante do Harada Advogados Associados
felicia@haradaadvogados.com.br

globa Vale do Ribeira e Baixada Santista), José Alonso Júnior,
para participar do evento. Segundo Chikaoka, estavam presentes profissionais de turismo
das oito macro regiões turísticas
do Estado, e na ocasião foi definido que acontecerão feiras
para divulgação do potencial turístico em cada uma das macro
regiões. A primeira acontece dia
25, em Franca.
No sábado, dia 10, a Festa
do Sushi começa às 18h e vai
até meia-noite. No domingo, os
portões estarão abertos a partir das 11h e a festa termina às
17h. O evento acontece no
recinto da Expovale, no quilômetro 449 da Rodovia Régis
Bittencourt (BR-116).

Ponto alto da programação foi apresentação inédita com yoroi

“O dia 24 de abril vai entrar para história da cultura japonesa.” A frase é do fundador do Instituto Niten e
idealizador do Método KIR
(Ken Intensive Recuperation),
Jorge Kishikawa, referindo-se
à data em que se comemora o
Dia do Samurai, e que, por sinal, aniversaria nesse dia.
“Trata-se de uma conquista de
toda a comunidade nipo-brasileira porque é, acima de tudo,
um reconhecimento da cultura japonesa presente em São
Paulo, além de uma oportunidade para relembramos as virtudes do Bushido, o código de
ética que regia a conduta dos
samurais. Virtudes inerentes à
comunidade nikkei, como honra, coragem, razão, justiça, lealdade, compaixão e sabedoria, que devem ser resgatados
e postos em prática pela nossa sociedade”, destaca Kishikawa, lembrando que a comemoração, uma iniciativa do vereador William Woo (PSDB),
foi instituída em agosto de
2005.
Para marcar a data, o Instituto Niten programou duas
apresentações para esse dia.
À tarde, realizou uma demonstração no Pavilhão Japonês, no
Parque do Ibirapuera, com
apoio do Bunkyo e supervisão
da Confederação Brasileira de
Kobudo, entidade presidida
pelo próprio Kishikawa.
Na ocasião, os “samurais
modernos”, como são chamados os alunos do Instituto Niten,
demonstraram os mais
renomados estilos de Kobudo:
kasumi shinto ryu kenjutsu,
ikkaku ryu jittejutsu, ishin ryu
kusarigamajutsu, shindo muso
ryu jodo, suiyo ryu jojutsu,

hyoho niten ichi ryu kenjutsu,
suiyo ryu kumiai, kenjutsu shiai,
suiyo ryu naguinatajutsu e
yoroi shiai.
O evento contou com a participação de cerca de 70 pessoas. “Nessa primeira comemoração, nossa preocupação
foi a de realizar uma apresentação o mais próximo possível
do ritual dos samurais”, conta
Kishikawa, acrescentando que
“o evento foi prestigiado não só
por praticantes de artes marciais, mas também por pessoas
leigas”. “Teve gente que veio
de Belo Horizonte”, observa
ele, que tem em seu currículo
títulos como o de duas vezes
pentacampeão brasileiro de
kendô. Atrativos para isso não
faltaram. “Foi a primeira vez
que ocorreu uma apresentação
em público no Brasil em que os
lutadores estavam com o yoroi
[armadura usada pelos antigos
samurais]. Acredito que foi um
dia inesquecível para todo mundo”, disse.
A programação prosseguiu
na Câmara Municipal, palco de
uma palestra cujo tema, “Samurai”, foi abordado pelo coordenador do Instituto Niten,
Bruno Tamietti. Em seguida,
teve início a Sessão Solene, que
contou com a presença de cerca de 230 convidados, e um
coquetel, com direito a bolo e
o tradicional “Parabéns pra
você”. “Quero externar meus
agradecimentos ao vereador
William Woo, à comunidade
nikkei, aos mebros do Instituto
Niten e aos mestres japoneses
por essa data marcante”, disse Jorge Kishikawa, que para
o ano que vem promete um
bolo ainda maior.
(Aldo Shiguti)

AMANHÃ 1

Fundador do Brasfanta será homenageado em Cotia
Será realizada amanhã, no
Templo Zu Lai, uma cerimônia em homenagem ao fundador do Grupo Brasfanta, Chang
Sheng Kai, falecido no último
domingo (14). O início será às
9h e o endereço do local é Estrada Municipal Fernando Nobre, 1.461 (altura do km 28,5
da Rod. Raposo Tavares), em
Cotia. Em seguida, seu corpo
será cremado.
Hoje, das 14h às 18h, acontece uma cerimônia budista para
praticantes da filosofia. Um
santuário foi preparado dedicado a Chang, que ajudou a construir o local, e durante a semana que se passou as pessoas
puderam acender um incenso
e participar das orações diárias
ocorridas nos finais da tarde.
De acordo com comunicado enviado à imprensa, a família do empresário gostaria de
transmitir tranqüilidade a todos,
e pede – seguindo princípios
religiosos –, que as homenagens prestadas em flores sejam
substituídas por doações a projetos filantrópicos do Templo Zu
Lai, que podem ser ofertados
diretamente no santuário.
Woo - Amigo de Chang Sheng
Kai, o vereador William Woo
(PSDB-SP) lamenta: “Ele para
mim é como pai, foi meu mentor
político e sempre me incentivou
na política. Foi uma grande perda pessoal, um líder que faz
muita falta e mudou o destino
da minha vida. Estou na política graças a ele.” Eles se conheceram há 15 anos, e Woo,
que atuava como policial, fazia
sua segurança. O empresário
aproxima-se da família também

DIVULGAÇÃO

O empresário Chang Sheng Kai com Dalai Lama, em São Paulo

por ter sido fundador da Editora Símbolo, presidida pela irmã
do vereador, Joana.
“Ele sempre ajudou muito
as comunidades asiáticas e de
outros Estados, foi empreendedor de ações, investia no
Estado de São Paulo e falava
que devemos trazer ética na
política brasileira. Era sem apego material e pude estar com

ele no encontro com o Dalai
Lama. Foi meu maior presente”, afirma, recordando da visita do líder budista no último
mês em São Paulo. Desde
1977 em funcionamento no
Brasil, o Grupo Brasfanta está
presente nas áreas de alimentos especiais, descartáveis higiênicos, laminados de PVC,
bebidas e revenda de veículos.

AMANHÃ 2

Associação Okinawa realiza 31º
Concurso de Minyo na Liberdade
Acontece amanhã no bairro da Liberdade o 31º Okinawa Minyo Taikai, concurso que
deve reunir 130 cantores do
estilo na Associação Okinawa
Kenjin do Brasil. Os concorrentes, que estão divididos entre quatro categorias, têm entre 11 e 80 anos e representam 45 sedes de entidades que
reúnem descendentes de Okinawa em São Paulo.
No ano passado, foram 110
os cantores participantes. “Esperamos um público de apro-

ximadamente 500 pessoas. A
cada ano vamos crescendo e
melhorando”, conta o secretário da Associação, Tomoaki
Yonaha. Entre as delícias vendidas no restaurante, está o tradicional Okinawa soba. Nos
intervalos, shows de odori animam os presentes.
O evento acontece das 14h
às 20h, e terá entrada gratuita. O endereço é Rua Tomás
de Lima, 72, na Liberdade. Informações pelo telefone 11/
3106-8823.
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‘Parque do Japão será um orgulho para
Maringá e região’, diz Luiz Nishimori

Racha na Associação Sanshikai
deve ganhar novo capítulo
REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO

O

Parque do Japão, uma
das promessas de
campanha do prefeito
de Maringá, Sílvio Barros
(PP), começou a sair do papel. A solenidade de lançamento da pedra fundamental – uma
rocha vulcânica de 12 cm de
diâmetro por 6 cm de altura,
vinda da região de Kakogawa,
cidade japonesa co-irmã de
Maringá – para instalação do
projeto, realizada no último dia
10, foi considerada o ponto alto
das comemorações dos 59
anos de fundação da cidade.
O evento contou com a presença das principais lideranças
nikkeis do Estado.
Abaixo da placa comemorativa do evento foi instalada
uma caixa de concreto com
tampo de acrílico contendo o
projeto, exemplares de jornais
do dia, uma moeda corrente e
o estatuto da Organização da
Sociedade Civil de Interesse
Público “Parque do Japão –
Memorial Imin 100”, criada
para elaborar e acompanhar a
obra, sem fins lucrativos, com
a ajuda voluntária da comunidade. Durante a cerimônia
houve também o plantio de
mudas de sakurá (cerejeira) –
árvore-símbolo do Japão – e
uma apresentação de taikô. A
área, de 100 mil metros quadrados, foi doada pelo empresário maringaense Ramires
Pozza.
“A partir de 2008, essa iniciativa maringaense se constituirá no maior parque japonês
construído fora do Japão”, assegurou Silvio Barros. Para o
cônsul do Japão no Paraná,
Hirotsugu Hagiuda, “é uma significativa demonstração de respeito e admiração pela comunidade nipônica, que se sente
extremamente honrada”.
O presidente da Câmara de
Comércio e Indústria BrasilJapão no Paraná, Antonio
Ueno, também destacou a importância do projeto. “Vamos
juntar todos os esforços para
fazer com que a família imperial japonesa venha conhecer
essa idéia magnífica que será
concretizada em 22 de junho
de 2008, quando serão comemorados os 100 anos de imi-

O prefeito Silvio Barros com o cônsul Hagiuda e o deputado Nishimori

gração japonesa no Brasil”,
afirmou.
Segundo o deputado estadual Luiz Nishimori (PSDB),
“o projeto é motivo de orgulho
não só para Maringá como
para toda a região”. “Quando
estiver pronto, vai ficar muito
bonito. A construção será toda
em estilo japonês, com projeto
desenvolvido por profissionais
de Kakogawa. Trata-se de um
marco para Maringá e que
deve movimentar o turismo na
cidade, que já conta com o
Festival Nipo-Brasileiro realizado pela Acema (Associação
Cultural e Esportiva de Maringá)”, afirma o deputado, que
calcula entre 12 e 15 mil o número de nikkeis residindo atualmente em Maringá.
Para o deputado, a região
já está sendo beneficiada antes mesmo da inauguração do
parque. “O terreno fica num
ponto estratégico, entre os parques Itaipu e Industrial, próximo ao contorno Sul da cidade,
e já está sendo valorizado”,
comentou, acrescentando que
a idéia é concluir “mais da
metade” do Parque do Japão
até 2008, ano do centenário da
imigração japonesa no Brasil.
Jardim Imperial - O projeto
do Parque do Japão prevê a
construção de um centro cultural, um centro esportivo e um
jardim japonês. O Jardim Imperial tem seu estudo arquite-

tônico e paisagístico coordenado por profissionais da cidade
de Kakogawa, co-irmã de
Maringá, onde técnicos empenham-se para apresentar uma
paisagem japonesa dentro da
mata virgem brasileira.
O governo da província de
Hyogo e a Japan International
Cooperation Agency (Jica)
também uniram esforços para
construir um parque genuíno,
dentro das possibilidades climáticas brasileiras.
A idéia da comissão especial é fazer com que os visitantes
do Parque do Japão disponham
de instalações com amplas áreas verdes, lagos e cascatas,
onde a natureza possa ser contemplada em sua plenitude em
cada estação do ano.
Centro cultural - O espaço
destinado à arte e cultura no
parque será um teatro para 500
lugares e sala de eventos com
a finalidade de expor atividades culturais regionais, como
apresentações de dança, música, aulas de artesanato, a tradicional arte do ikebana, origami e ensino da língua japonesa.
Inspirada na arquitetura
contemporânea japonesa, a
construção é projetada por
uma equipe de profissionais
brasileiros e japoneses, composta por muitos voluntários.
O projeto tem como principal característica a sua auto-

suficiência, dentro de um conceito moderno e arrojado, em
que cada detalhe é elaborado
com esmero. O alpendre com
vista para o Jardim Imperial,
por exemplo, valoriza a integração paisagística do projeto
como único.
Assim como o teatro, um
amplo ginásio de esportes terá
estilo arquitetônico contemporâneo japonês para atuar na
formação de atletas de artes
marciais, em especial o judô e
taekwondo. A finalidade do
projeto é oferecer benefícios
à comunidade em geral, na
condição de ser um espaço
esportivo de excelência regional também em outras modalidades.
“A verba para a construção
do centro esportivo já foi liberada pelo Ministério dos Esportes e as obras devem começar ainda este ano. Só estamos
dependendo do desenho. A
previsão é que fique pronto
entre abril e maio de 2007. Já
o centro cultural depende dos
recursos, que devem ser angariados através da Lei Rouanet”, explicou Nishimori, que
preside a Aliança CulturalBrasil Japão do Paraná e a
Liga Desportiva e Cultural
Paranaense, responsáveis pelos projetos alusivos à comemoração do centenário da imigração japonesa no Brasil no
Estado.
“Já temos diversos projetos
agendados e o Parque do Japão é apenas um deles. Mas
cada município deve promover
seu próprio evento, como a instalação de um Centro Cultural
e Educacional dentro da Universidade Tecnológica Federal,
como agora é chamado o Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet), em Londrina.
Também o prefeito de Curitiba, Beto Richa, está bastante
animado e promete projetos.
Mas o ponto alto das comemorações será mesmo em
Rolândia. Em 1998, nas comemorações dos 90 anos, reunimos mais de 35 mil pessoas.
Em 2008, a meta é atrairmos
50 mil pessoas”, antecipa.
(Aldo Shiguti, com o site
da Prefeitura de Maringá)

FUTEBOL

Alex ‘apresentará’ Maringá aos japoneses durante a Copa do Mundo
DIVULGAÇÃO

Produtores de uma equipe
da NHK, a maior rede de televisão japonesa, chegou nesta
semana em Maringá em busca
de informações, locações e
subsídios jornalísticos para a
gravação de um documentário
especial sobre a cidade de 300
mil habitantes, localizada na região noroeste do Paraná.
A razão principal da vinda
da equipe de TV japonesa é a
presença do lateral esquerdo
e um dos ídolos do time,
Alessandro Santos - de 28
anos, 70 kg e 1,78m – entre os
titulares da seleção do Japão
que disputará a Copa do Mundo deste ano na Alemanha.
“Alex”, como é chamado
no Japão, nasceu em Maringá
e se despontou como jogador
de futebol atuando nas divisões
de base do Grêmio de Esportes Maringá. O jogador é filho
do também ex-atleta Wilson
Capeta, que atuou por vários
anos na lateral direita do extinto time maringaense.
Selecionado por olheiros
japoneses que vieram ao Brasil em busca de novos talentos, Alex chegou no Oriente
em 1994, aos 17 anos, para jogar no time do Shizuoka´s
Meitoku Gijuku. Três anos depois foi descoberto pelo
Shimizu S-Pulse. Em 1999
marcou 10 gols e foi eleito o
melhor jogador da liga japonesa. Em 2002 pediu cidadania

O brasileiro naturalizado Alessando Santos, o Alex, é ídolo no Japão

japonesa e disputou dois jogos
da Copa do Mundo.
De lá para cá já atuou pelo
selecionado japonês em 66
partidas, marcando cinco gols
e se revelando um dos principais atletas no esquema tático montado pelo treinador
brasileiro Zico.
Durante a apresentação da
equipe da NHK ao prefeito de
Maringá, Silvio Barros, nesta
quarta-feira (17), o jornalista e
diretor da equipe, Makoto
Takakura, explicou que durante a transmissão da partida Brasil x Japão – prevista para o dia
22 de junho, as 16h, no
Westfallenstadion,
em
Dortmund – a equipe pretende
inserir flashes ao vivo, mostrando o comportamento de familiares e amigos mais próximos de
Alex, “assim como a reação

dos torcedores maringaenses”.
Outra produção a ser preparada pela equipe da tv japonesa será um documentário
especial destacando os principais pontos turísticos, a história
dos descendentes japoneses no
município, os dados socioeconômicos e, principalmente, o
espírito de irmandade que une
a cidade paranaense ao Japão.
“Há poucas cidades no Brasil já visitadas pelo imperador
Akihito, que já esteve em Maringá na condição de príncipe
do Japão em 1978”, disse o
prefeito Silvio Barros,
enaltecendo também “o intercâmbio econômico-cultural e o
laço forte de amizade mantido
há 35 anos com Kakogawa,
nossa cidade co-irmã”.
No final do encontro o prefeito de Maringá apresentou à

equipe da televisão japonesa
um audiovisual mostrando o
projeto do “Parque do Japão”
(veja matéria nesta página),
que teve a pedra fundamental
lançada no dia 10 deste mês,
durante as comemorações dos
59 anos do município.
Para o deputado estadual
Luiz Nishimori (PSDB/PR),
que atuou como intérprete no
encontro, a vinda da equipe de
televisão japonesa representa
honra e mais um orgulho para
Maringá. “A NHK é a rede de
TV nipônica mais vista em todo
o mundo e, por isso e pelo Alex,
além de ser divulgada em todo
o planeta, Maringá serve de instrumento de consolidação da
amizade e respeito recíproco
que sempre existiram entre
Brasil e Japão”, concluiu.

Carta atribuída a Nakajima e que comprovaria a versão de Ishii

A novela envolvendo a Associação Sanshikai promete
continuar. E pelo que parece,
longe de um final feliz. De um
lado, ex-diretores como
Kiyoshi Tokudome, Hiroshi
Murata, Ernesto Kohiyama,
Hiroshi Murata, Cyro Abe e
Takezo Sototuka. Do outro, o
proprietário da Agência de Viagens e Turismo Brasvia,
Hisanobu Ishii.
Para entender essa polêmica, que acabou ganhando as
páginas dos jornais nikkeis, é
preciso voltar no tempo. Para
ser mais exato, em 1982, ano
da fundação da Associação
Cultural e Esportiva Sanshikai
do Brasil por um grupo de antigos membros do escotismo
com o objetivo de desenvolver
atividades de formação de líderes e de ensino da língua japonesa.
O terreno, localizado no número 399 da rua Moncorvo
Filho, próximo à USP (Universidade de São Paulo), na Zona
Oeste de São Paulo, foi adquirido com dinheiro doado por
benfeitores japoneses e nikkeis
e, segundo Kohiyama, custou
cerca de US$ 40 mil. No auge,
a associação chegou a ter 150
associados, entre escoteiros e
alunos da escola de língua japonesa.
No entanto, com o movimento dekasssegui, começou
a perder força até ter suas atividades desativadas, em meados da década de 90. As divergências começaram há cerca de três anos. A oposição
acusa Ishii de exercer o cargo
indevidamente, de ter “desaparecido” com supostos US$
50 mil que teriam sido doados
pela dentista japonesa Kazue
Mizoguchi, falecida em 1992,
e de querer vender o terreno
em benefício próprio.
Quanto ao uso indevido do
cargo, os ex-diretores alegam
que Ishii é, na verdade, o primeiro vice-presidente, como
consta na última ata registrada
em cartório, em 1984. Já Ishii
garante que assumiu o cargo
“automaticamente” com a morte do segundo presidente da
Sanshikai, Gervásio Inoue.
US$ 50 mil - Sobre os US$
50 mil, os ex-diretores reivindicam um “esclarecimento público”, já que Ishii teria dito, em
uma das reuniões, ter recebido tal quantia e negado posteriormente. “Primeiro, ele [Ishii]
nos disse que sua empresa foi
assaltada e depois, que essa
remessa nunca aconteceu”,
ataca Kohiyama, lembrando
que em uma das reuniões foi
cogitada a idéia de depositar o
dinheiro num banco. “Queremos um esclarecimento porque
o valor chegou a ser lançado
no balanço de 1997”, cobra.
“As pessoas que me acusam não participavam das

nossas reuniões. Jamais disse que recebi o dinheiro. Falei sim que ele viria”, declarou Ishii em entrevista, ontem,
ao Jornal do Nikkei. A doação, conta, seria feita por
Tadataka Nakajima, proprietário de uma bem sucedida
empresa de própolis no Japão
e por Mizoguchi. “O Nakajima
doaria entre US$ 20 e US$ 25
mil mensais à associação enquanto Mizoguchi, antes de
falecer, se comprometeu a
doar uma parte do que arrecadaria com a venda de um
imóvel no Japão. Em 1995,
como o dinheiro não chegava, escrevi uma carta ao
Nakajima pedindo explicações. Quanto a Mizoguchi, no
testamento deixada por ela
não constava nenhuma doação à Sanshikai”, justifica
Ishii, que após a repercussão
da matéria publicada no
Nikkey Shimbun decidiu
contra-atacar.
Novidade - A novidade nessa
história foi uma carta que teria
sido escrita por Nakajima. Ishii
afirma que a correspondência,
postada em 17 de março e recebida no dia 28 do mesmo mês,
comprova a sua versão, ou seja,
que nunca houve qualquer tipo
de doação à Sanshikai. “Uma
cópia da carta está com meu
advogado para que ele tome as
devidas providências. Com isso,
espero encerrar o assunto”,
afirma Ishii antecipando que o
próximo passo será o de convocar uma Assembléia Extraordinária para formar uma comissão encarregada de vender
o terreno. Quanto a isso, ambas
as partes parecem concordar
que o dinheiro deve ser aplicado para quitar as dívidas (impostos e taxas) contraídas ao
longo dos anos com a paralisação das atividades e, o restante, doado para entidades filantrópicas.
“Acontece que ele [Ishii]
quer fazer do jeito dele e as
decisões devem ser tomadas
em grupo”, justifica Kohiyama,
acrescentando que os ex-diretores também devem convocar
uma Assembléia Extraordinária
não só para aprovar a venda do
terreno mas também para dissolver a associação, procedimento que Ishii não concorda.
“A Sanshikai tem três departamentos: o escotismo, a escola
de língua japonesa e o cultural,
através de aulas de karaokê.
Os dois primeiros estão
desativados, mas quero reativar
o ensino da língua japonesa por
se tratar de um instrumento
para a preservação da cultura
japonesa assim como é o karaokê. Por uns anos, cedi uma
sala da agência para essa finalidade, mas infelizmente a professora acabou saindo”, lamenta Ishii.
(Aldo Shiguti)
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Fotos: Marcus Kiyohide Iizuka

No dia 13, em Santana (Zona Norte de São Paulo), foi realizado o Sukiyaki em
comemoração ao Dia das Mães com a presença de um bom público

Mario Tanikawa, Mario Suga, Orídio Shimizu e Toyohiro Shimura

Carolina Tiemi Inoue (na foto, com sua mãe Cristina Ayako Inoue) conquistou
a primeira colocação no concurso de desenho

Coral Infantil da Associação Cultural Santana

Dia 12, diretores, funcionários e internos do Kibô-no-Iê, visitaram o grande cantor e compositor Jair Rodrigues e também a sua
charmosa e aconchegante casa. O encontro foi emocionante e o cantor prometeu retribuir a visita com uma apresentação
especial na 28ª edição da Festa do Verde que será realizada pela entidade no dia 24 de setembro

...o desenho premiado

Coral de Senhoras da Associação Cultural Santana

Dia 17, no Hotel Blue Tree Paradise de Mogi das Cruzes, cenas
de um Campeonato de Golfe Beneficente em prol da entidade
Kibô-no-Iê, que reuniu a participação de 21 empresários

Dia 7 de maio. Aconteceu a mais
importante gincana da cidade de
Osasco, a 42ª Gincana
Poliesportiva da Acenbo. Com a
participação de várias gerações,
crianças e adultos, passaram o
dia de domingo com jogos e
brincadeiras. Aproximadamente
500 pessoas participaram do
evento e também contou com
ilustres personalidades.

