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Dekasseguis podem ter cursos
profissionalizantes e de língua japonesa

DIVULGAÇÃO

A Embaixada brasileira no
Japão acena com a possibili-
dade de ajudar os dekasse-
guis que enfrentam dificulda-
des naquele país. A ideia é in-
vestir na criação de cursos
profissionalizantes e de língua
japonesa para a comunidade
nikkei. A informação foi dada
pelo embaixador brasileiro
Luiz Augusto de Castro Ne-
ves durante reunião com os
deputados federais Walter
Ihoshi (DEM-SP) e William
Woo (PSDB-SP), respecti-

vamente, presidente e vice do
Grupo Parlamentar Brasil-Ja-
pão, que estão em visita ao
Japão com o objetivo de
acompanhar de perto a situa-
ção atual dos dekasseguis. A
notícia foi recebida com sa-
tisfação pelos deputados bra-
sileiros, que viajaram ao Ja-
pão com o objetivo de conhe-
cerem de perto a atual situa-
ção dos dekasseguis. A agen-
da dos parlamentares incluiu
um encontro com o primeiro-
ministro Taro Aso (foto).

Filhos de dekasseguis: a
difícil (re)adaptação no País

DIVULGAÇÃO

A adaptação das crianças “re-
tornadas” – os filhos de de-
kasseguis que estavam nas
escolas japonesas – à vida
escolar no Brasil, é uma das
graves conseqüências da cri-
se econômica mundial que
tem provocado o retorno for-
çado de milhares de brasilei-
ros. Para avaliar o problema;
identificar os alunos que es-
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tão na rede estadual paulista
que vieram do Japão; bem
como buscar soluções, o Isec
criou o Projeto Kaeru, cujo
objetivo é prestar assistência
aos filhos dos dekasseguis
“retornados”. O Jornal
Nippak falou com a psicólo-
ga Kyoko Nakagawa, coor-
denadora do Projeto Kaeru
sobre o assunto.

Jovens líderes e empreende-
dores de Campinas e região,
que têm vontade de vencer
nos mais variados segmentos
da sociedade, agora possuem
uma associação que vai
auxiliá-los a conseguir seus
objetivos. Trata-se da Junior
Chamber Internacional-JCI,
uma associação mundial que
congrega jovens de 18 a 40
anos de idade, que buscam no
aprimoramento individual as
bases para o desenvolvimen-
to de suas comunidades.

JCI quer atrair
jovens de
Campinas e região
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A versão teatral do mangá
“Death Note”, “O caderno da
morte”, abre temporada nesta
terça-feira (24), no Centro
Cultural São Paulo, com a
companhia Zero Zero. A peça
conta com a direção da espe-
cialista em cultura e cena ja-
ponesa Alice K (ex-Ponkã).
São mais de 30 anos traba-
lhando com teatro e uma co-
leção de funções invejáveis
que se divide em atriz, direto-
ra, pesquisadora e pedagoga
teatral.

Peça dirigida por
Alice K. entra em
cartaz no CCSP
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Delegada Elisabete Sato é
indicada à Categoria Especial

ARQUIVO/JORNAL NIPPAK

A delegada Elisabete Ferrei-
ra Sato, titular da 4ª Delega-
cia Seccional Norte, na Casa
Verde, pode ser tornar a pri-
meira agente policial nikkei a
ser promovida à delegada
Classe Especial por mereci-
mento (Lei, 9.496.064), na
história da Polícia Civil do
Estado de São Paulo. A indi-
cação foi publicada no Diário
––—–——–––—–––––—––––––––——––—–| págs 03

Oficial do Estado, edição do
dia 6 de março, seção II. Pro-
curada pela reportagem do
Jornal Nippak, Sato prefe-
re aguardar a efetivação da
promoção, por acreditar ser
prematuro se manifestar a res-
peito do assunto. Além do tra-
balho de polícia judiciária na
4ª Seccional, a policial exer-
ce também um papel social.
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Paulo Yokota deixa o comando do
Hospital Santa Cruz
“Na realidade as nossas li-
mitações não permitiram fa-
zer tudo. Continuarei cola-
borando com a nova admi-
nistração de tal forma que
eles tenham condições de
fazer muito mais do que nós
fizemos”. Foi com esta fra-
se que o economista Paulo
Yokota anunciou sua saída
da presidência do Hospital
Santa Cruz. Em seu lugar
assume Kenji Nakiri. A
nova diretoria pretende in-
vestir em recursos humanos
para que o Hospital Santa
Cruz se torne uma institui-
ção modelar através do
atendimento eficaz e eficien-

te, bem como fazer o hospi-
tal crescer fisicamente, cons-
truindo novas instalações em
virtude da demanda que não
está sendo atendida por fal-
ta de espaço, são os princi-
pais objetivos em médio pra-
zo da nova diretoria do Hos-
pital Santa Cruz que tomou
posse segunda-feira, dia 16,
em São Paulo. A nova dire-
toria empossada para o
triênio 2009/2012 também
está dando prioridade para
a área de recursos humanos
para tornar a instituição auto-
sustentável e sólida do pon-
to de vista econômico e fi-
nanceiro.

Sesc Vila Mariana será palco da cerimônia
do 53º Prêmio Paulista de Esportes

ARQUIVO PESSOAL/KENJI MIYO

Reverenciar o trabalho de di-
rigentes abnegados e valori-
zar estimular o talento de atle-
tas amadores da comunidade
nipo-brasileira são os princi-
pais objetivos do Prêmio Pau-
lista de Esportes. O evento,

que este ano chega à sua 53ª
edição, será realizado no pró-
ximo dia 31, no Sesc Vila
Mariana (Zona Sul de São
Paulo). Além dos homenage-
ados, como a judoca olímpi-
ca Danielli Yuri, serão agraci-

ados também os secretários
de Esportes Walter Feldman
(municipal) e Claury  Santos
Alves da Silva (estadual),
além do diretor regional do
Sesc SP, Danilo Santos de
Miranda.
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HOMENAGEM – O depu-
tado federal William Woo
(PSDB-SP), o cônsul geral da
Coreia em São Paulo, Soon
Tae Kim, os vereadores Ushi-
taro Kamia e Toninho Paiva, e
o presidente da Associação
Brasileira dos Coreanos, Dong
Soo Park, participaram da ho-
menagem aos 46 anos da imi-
gração coreana no Brasil e 50
anos de relações diplomáticas
entre Brasil e Coréia, no últi-
mo dia 9,  na Câmara Munici-
pal de São Paulo.

HOKKAIDO MATSURI – O deputado estadual Hélio Ni-
shimoto (PSDB) participou no último domingo, dia 15, do pri-
meiro festival “Tohoku – Hokkaido Matsuri” – evento cultural
que reuniu províncias do norte do Japão, promovido pelo Grupo
Tohoku Chihou / Hokkaido. O encontro foi na Associação Hok-
kaido do Brasil, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. O
evento é organizado pelos seinens (grupo de jovens) dos kenjin-
kais das províncias de Hokkaido, Aomori, Yamagata, Fukushi-
ma, Akita, Iwate e Miyagi. “Fiquei contente de ter feito parte
desta grande festa, que enaltece ainda mais a rica cultura japo-
nesa no Brasil”, afirma o deputado Hélio Nishimoto.

ONNA NO UTA MATSU-
RI – No dia 8 de março, em
comemoração ao Dia da Mu-
lher, a Associação Cultural e
Esportiva Nipo-Brasileira, re-
alizou o Onna no Uta Matsuri,
um concurso de canto que con-
tou com mais de 200 competi-
doras. O evento foi realizado
na Associação Cultural Nipo-
Brasileira Central Rubiácea de
Londrina e reuniu participan-
tes de 16 cidades paranaenses,
entre as quais, Curitiba, Ma-
ringá, Londrina, Cianorte, Pa-
ranavaí, Apucarana, Assaí,
entre outros. “Em homenagem
ao dia da mulher, o concurso
foi destinado somente a parti-
cipantes mulheres, desde 7 a
85 anos de idade. Mas tive-
mos uma média de 400 pesso-
as presentes no evento”, con-
ta Ricardo Origassa presiden-
te executivo da entidade.

SEICHO-NO-IE – A Seicho-no-Ie realizou no último dia 8, no
Salão Nobre da Sede Central, em São Paulo, a 80ª solenidade
comemorativa de sua. Estiveram presentes no evento, repre-
sentantes da Seicho-No-Ie e autoridades, entre eles o deputado
federal William Woo (PSDB-SP), os vereadores Ushitaro Kamia
(DEM), Jooji Hato (PMDB) e o secretário Municipal de Espor-
tes, Walter Feldman.

ADMINISTRAÇÃO – Aconteceu no último dia 14, evento
de apresentação do novo subprefeito da Casa Verde/Cachoei-
rinha/Limão, Walter Abrahão Filho. Morador da Casa Verde,
Walter Abrahão Filho tem 29 anos, é casado com Luciana
Abrahão e é bacharel em Direito. Com vasta experiência públi-
ca, Walter Abrahão Filho foi chefe de gabinete da Secretaria
Estadual de Esportes, assessor do prefeito Gilberto Kassab
(quando este ocupava o cargo de deputado federal), gerente da
Cohab, diretor de Patrimônio, comercial e social. O evento con-
tou com a presença de lideranças locais.

JCI EM CAMPINAS –
A apresentação da JCI em
Campinas aconteceu nes-
ta segunda-feira (16), às
19 horas, no Salão de
Eventos do Daitan (Rua
Maria Monteiro, 321,
Cambuí), com a presença
do presidente da Junior
Chamber Internacional,
Marcio Yochem, e do vice-
presidente nacional, o eco-
nomista Mauro Massato
Nikuma. O evento contou
com a presença da direto-
ria do Instituto Cultural
Nipo-Brasileiro, entre eles
o presidente Tadayoshi
Hanada, e o vereador Luis
Yabiku.

BRASIL-JAPÃO – Entre os dias 14 e 20, os deputados
Walter Ihoshi (DEM-SP) e Wiliam Woo (PSDB-SP), res-
pectivamente, presidente e vice do Grupo Parlamentar Bra-
sil-Japão, estiveram em visita ao Japão com o objetivo de
conhecer a situação atual dos dekasseguis e tentar encontrar
alternativas para amenizar a crise. Durante a estadia, os par-
lamentares participaram de diversas reuniões oficiais com
autoridades japonesas e lideranças brasileiras.

Walter Ihoshi, Yuko Obuchi, embaixador Castro Neves e William Woo

Ihoshi, Kazuyashi Kanedo, Castro Neves e William Woo

Walter Ihoshi e William Woo durante jantar com parlamentares
japoneses

Os parlamentares brasileiros durante reunião com o
embaixador Castro Neves

Walter Ihoshi e William Woo com Osvaldo Kawakami

FOTOS:AUGUSTO KATAO
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EDUCAÇÃO/DEKASSEGUIS

Crianças “retornadas”: a difícil
adaptação nas escolas brasileiras

Aadaptação das crianças
“retornadas” – os fi
lhos de dekasseguis

que estavam nas escolas japo-
nesas – à vida escolar no Bra-
sil, é uma das consequências
da grave crise mundial que tem
obrigado o retorno de milhares
dekasseguis ao Brasil. Para
avaliar o problema; identificar
os alunos que estão na rede
estadual paulista que vieram do
Japão; bem como buscar so-
luções, o Instituto de Solidari-
edade Educacional e Cultural
(Isec), promoveu em 2008 vá-
rias ações e parcerias marcan-
tes. Entre elas a criação do
Projeto Kaeru, que através de
uma parceria com a Secreta-
ria de Educação do Estado de
São Paulo, tem o objetivo de
prestar assistência aos filhos
dos dekasseguis “retornados”.
Posteriormente medidas para
que a adaptação seja menos
traumática possível
serão tomadas nas
escolas com os alu-
nos afetados pelo
problema.

O projeto, pa-
trocinado pela Fun-
dação Mitsui Bra-
sileira, é coordena-
do pela psicóloga
Kyoko Yanagida
Nakagawa que tra-
balha em conjunto
com o Isec. De
acordo com ela o
importante é ter
em mente que o
processo de sair de um país e
adaptar-se em outro é muito
complicado em qualquer mi-
gração. O respeito ao indiví-
duo, não ter uma visão
etnocêntrica do mundo, e a
compreensão e aceitação ver-
dadeira do que é conviver e
lidar com crianças de
vivências multiculturais é algo
que pouca gente tem, ainda
que vivamos em uma socie-
dade com pessoas de diver-
sas etnias e culturas conviven-
do. Para a psicóloga é um
aprendizado que todos devem
ter, pois pode enriquecer mui-
to.

Por questões de ética pro-
fissional e pelas crianças se-
rem protegidas pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente
(ECA), o Isec não expõe a
identidade e a imagem das cri-
anças “retornadas”. Para tra-
çar um panorama desse gra-
ve problema e delinear os pla-
nos e propostas que benefici-
am os dekasseguis, a repor-
tagem do Jornal Nippak en-
trevistou Kyoko Nakagawa,
confira a entrevista a seguir.

(Afonso José de Sousa)

Jornal Nippak – A partir de
quando a crise econômica
japonesa e mundial vem cau-
sando um aumento na quan-
tidade de crianças “retorna-

O objetivo do Projeto
Kaeru é oferecer um traba-
lho de intervenção psicológi-
ca, social, psicopedagógica,
de acompanhamento e de re-
forço escolar às crianças do
ensino fundamental da rede
estadual de educação que, em
decorrência dos processos
migratórios, como o movi-
mento dekassegui de traba-
lhadores nipo-brasileiros ao
Japão, apresentam dificulda-
des na aprendizagem; pouco
conhecimento da língua por-
tuguesa; dificuldades nas re-
lações interpessoais; de
(re)adaptação à sociedade
brasileira, gerando como con-
seqüência problemas sérios
ao seu desenvolvimento, aos
seus familiares, às escolas e
com aqueles que convivem
com elas.

As famílias nipo-brasileiras
no Japão que pretendem retor-
nar ao Brasil e matricular seus
filhos nas escolas estaduais de
São Paulo podem entrar em
contato com o Projeto Kaeru
através dos e-mails: kyoko

@uol.com.br ou projetokaeru
@isec.org.br ou comparecer
na sede do ISEC localizado na
Rua São Joaquim, 381 -
subsolo – Liberdade – São
Paulo (prédio do Bunkyo) -
Telefone: 3208-1755.

Projeto oferece vários tipos de tratamentos

Filhos de dekasseguis em escolas brasileiras no Japão

DIVULGAÇÃO

das” no ensino fundamental
da rede estadual de educa-
ção de São Paulo e em ou-
tros estados?
Kyoko Nakagawa - Obser-
vamos as crianças que retor-
naram no segundo semestre de
2008, nos outros estados não
sei. Este ano penso que pode-
mos ter um certo aumento,
mas ainda não pudemos ter
resultados das escolas já que
as instituições de ensino esta-
duais começaram as aulas de
fato, só depois do Carnaval.

Jornal Nippak - Além da di-
ficuldade da adaptação das
crianças à vida escolar no
Brasil, quais outros proble-
mas foram ou estão sendo
observados nas crianças?
Kyoko Nakagawa - As difi-
culdades são variadas, além
do problema do idioma, do
conteúdo curricular, podemos
observar as dificuldades fami-
liares, lembrando que os pais
também estão procurando se
adaptar ao novo esquema de
vida. As dificuldades que as
crianças apresentam também
dependem de como viveram
no Japão, se vieram de esco-
las japonesas ou brasileiras, se
estiveram em locais de con-
centração grande e infra-es-
trutura de recepção para bra-
sileiros ou não. Dependem

também da faixa etária das
crianças (quanto mais novas,
a adaptação parece ser, aos
olhos dos leigos, mais fácil,
embora eu penso que pode vir
a complicar depois se não es-
tivermos atentos a alguns as-
pectos como valorizar a ex-
periência que a criança teve
no Japão).

Jornal Nippak - A dificulda-
de de adaptação das crian-
ças a vida escolar brasilei-
ra recebe alguma influência
da Síndrome do Regresso ou
de distúrbios psicológicos?
Kyoko Nakagawa - No Ja-
pão, ainda sem termos clareza
dos motivos, as crianças apre-
sentam, na sua maioria, dificul-
dades de aprendizagem e con-
centração (queixa comum nas
escolas japonesas sobre as nos-
sas crianças), assim, no retor-
no, trazem consigo esse perfil
que precisa ser trabalhado e
olhado com muito cuidado.

Jornal Nippak – Quais tra-
tamentos específicos o Pro-
jeto Kaeru adota para rein-
tegrar as crianças no ensi-
no fundamental? Quais os
procedimentos tomados para
minimizar a situação delas
na sociedade?
Kyoko Nakagawa - O proje-
to Kaeru fornece apoio
psicopedagógico, emocional e
também, busca professores
especializados para reforço
dos conteúdos e alfabetização.
Lembrando que necessitamos
de professores especializados
em ensino para crianças bilín-
gües e de vivências culturais
diversas, o que não está fácil
de se encontrar.

Jornal Nippak - Os proce-
dimentos têm se mostrado
eficientes na tentativa de re-
solver os problemas das cri-
anças?
Kyoko Nakagawa - Ainda

estamos no começo do traba-
lho e só poderemos dizer se
houve bons resultados, mais no
decorrer do ano. Porém, em
nossas experiências anteriores
com projetos semelhantes
mostraram bons resultados.

Jornal Nippak - O projeto
tem beneficiado quantas cri-
anças até o momento e
quantas ainda serão
favorecidas?
Kyoko Nakagawa - Estamos
no projeto piloto. Inicialmente,
pensamos em atender por vol-
ta de 60 crianças. Neste mo-
mento já sondamos e/ou avali-
amos aproximadamente 80 cri-
anças e algumas até recebe-
rão atendimentos não presen-
ciais, isto é, orientações mais
à distância. Ainda estamos pre-
vendo visitas e sondagens a
algumas cidades do interior de
São Paulo que responderam
aos nossos chamados com um
grande número de crianças
“retornadas”.

Jornal Nippak - As dificul-
dades de reinserção das cri-
anças nas escolas brasilei-
ras podem se transformar em
um sério problema para os
pais e um precedente perigo-
so para a sociedade?
Kyoko Nakagawa - Quero
acreditar que todas as crian-
ças vão se adaptar de uma for-
ma ou outra. O projeto não
visa “salvar o mundo” mas que
a adaptação se dê da melhor
forma possível, que as crian-
ças não precisem ser excluí-
das das escolas, não desistam
de estudar ou batalhar para se
tornarem adultos razoavelmen-
te bem desenvolvidos.

Jornal Nippak - Existem da-
dos estatísticos a respeito da
quantidade de crianças pre-
judicadas em São Paulo ou
no Brasil?
Kyoko Nakagawa - Não e
não vamos ter como exatamen-
te, saber quantas crianças re-
tornaram. Podemos dizer que
todas vão ter dificuldades em
maior ou menor grau, embora
os professores muitas vezes,
alegam que as crianças não
apresentam dificuldades por-
que não incomodam a aula,
não criam problemas e os pro-
fessores acreditam que basta
deixar lá, assistindo as aulas
que as crianças vão “automa-
ticamente” aprendendo.

A psicóloga Kyoko Nakagawa: “Quero acreditar que todas as crianças vão se adaptar”

ARQUIVO

Kyoko: “O projeto não visa salvar o mundo”

POLÍCIA

Delegada Elisabete Sato é
indicada à Categoria Especial

A delegada Elisabete Fer-
reira Sato, titular da 4ª Dele-
gacia Seccional Norte, na
Casa Verde, pode ser tornar a
primeira agente policial nikkei
a ser promovida à delegada
Classe Especial por mereci-
mento (Lei, 9.496.064), na his-
tória da Polícia Civil do Esta-
do de São Paulo. A indicação
foi publicada no Diário Oficial
do Estado, edição do dia 6 de
março, seção II. Procurada
pela reportagem do Jornal
Nippak, Elisabete Sato prefe-
riu aguardar a efetivação ou a
concretização da promoção,
por acreditar ser prematuro se
manifestar a respeito do as-
sunto.

Mitiaki Yamamoto respon-
sável pelo Centro de Inteligên-
cia Policial Anti-Sequestro
(CIP) e pelo Garra de São
Bernardo do Campo (ABC
Paulista), além de Júlio Yoshito
Kawabe, delegado titular do 2º
DP de Guarulhos, foram indi-
cados para promoção ao car-
go de delegado da Primeira
Classe por merecimento. As
promoções obedecem os ter-
mos dos artigos 3º e 4º da Lei
Complementar nº 503, de 6 de
janeiro de 1987, alterada par-
cialmente pelas Leis Comple-
mentar nº 637, de 16 de no-
vembro de 1989 e nº 771, de
16 de dezembro de 1994.

Crianças carentes – Além do
trabalho de polícia judiciária na
4ª Seccional a delegada Elisa-

bete Sato desenvolve um pa-
pel social, coordenando o pro-
jeto Polícia Amiga da Criança,
que atende 200 crianças caren-
tes de instituições da Zona
Norte da capital. Como elas
não recebem nenhum subsídio
dos governos federal, estadu-
al ou municipal, um evento é
realizado sempre próximo ao
dia das Crianças. Em 2008
aconteceu a segunda edição
consecutiva da festa.

“Nós doamos um dia pas-
sando com crianças de creches,
com deficiências física ou men-
tal, vítimas de abuso sexual que
vivem de doações. Hoje o pa-
pel da polícia não é apenas o
de repressão ou de prevenção
aos crimes, ela se aproxima da
comunidade e mostra a sua
cara. Os japoneses tem muito
disso de compreender o lado
social e o seu papel dentro da
sociedade independentemente
do tipo de profissão que se
exerce”, ressaltou.

Para Elisabete Sato o maior
retorno é a satisfação de ver o
sorriso no rosto das crianças.
“Não tem dinheiro que pague
ver uma criança te abraçando
e dizendo que está feliz por-
que a polícia pôde proporcio-
nar um dia com comida, pre-
sentes e alegria. Se Deus qui-
ser em 2009 nós teremos no-
vamente e tenho a expectati-
va caso os nossos parceiros
aumentem, para elevarmos o
atendimento para 300 crian-
ças”, avaliou.

DIVULGAÇÃO

Elisabete Sato também coordena o projeto Polícia Amiga da Criança

O Ciate (Centro de Informa-
ção e Apoio ao Trabalhador no
Exterior) informa seus próximos
cursos preparatórios para quem
pretende trabalhar no Japão.
Nesta terça-feira (24), o tema
será “Seguro Desemprego no
Japão”; e na quinta-feira (26),
“Torne mais agradável sua es-
tada no Japão”. Fechando o ci-

DEKASSEGUIS

Ciate realiza cursos
preparatórios gratuitos

clo da semana, na sexta (27) será
abordado o tópico “Trabalhar no
Japão: Criando Metas e Novas
Perspectivas”.

Os cursos são gratuitos e
acontecem sempre das 14 às
16h. O Ciate fica na Rua São
Joaquim, 381, 1º andar, sala 11.
Informações pelo telefone: 11/
3207-9014.

A Comissão Eleitoral do
Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social emitiu um co-
municado no último 16 com
novas diretrizes sobre a vota-
ção dos associados para ele-
ger novos membros do Con-
selho Deliberativo.

A Comissão Eleitoral escla-
rece que, quem optar por vo-
tar durante a realização da
Assembléia Geral Ordinária da
entidade, marcada para o dia
28 de março, poderá fazê-lo
nesse dia, das 9 às 11 horas.

O comunicado informa
também que os associados que
optarem por votação por meio
de carta e queiram o compro-
vante de recebimento pela Se-
cretaria do Bunkyo, deverão
proceder por meio de sedex às
suas expensas, pois o envelo-
pe de retorno enviado junto
com a cédula não contém AR.

Contudo, a Secretaria Admi-
nistrativa do Bunkyo afixará,
no dia 27 de março, em sua
sede e em local visível,  a rela-
ção de associados que vota-
ram por carta.

BUNKYO/ELEIÇOES

Eleitores que votarem por
carta podem requerer recibo

Eleição será no dia 28 de março

DIVULGAÇÃO/BUNKYO
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CRISE NO JAPÃO

Dekasseguis podem ter
cursos profissionalizantes

O analista de
comunicação Ale-
xandre Filadelfo
Suyama, de 29
anos, conhecido
como Hut, foi trans-
ferido para o Cen-
tro de Detenção
Provisória (CDP)
da Vila Indepen-
dência, Zona Leste
de São Paulo, para
aguardar o julga-
mento e responder
por crimes de estu-
pro praticados nas
proximidades das
estações do Metrô
da Vila Mariana,
Paraíso, Jabaquara
e Saúde. Ele foi re-
conhecido, por sete
vítimas de estupros
no 96º Distrito Policial
(Brooklin).

Depois do reconhecimento
a delegada titular da 2ª Dele-
gacia da Mulher, Ancila Veja
Dias Baptista Giaconi instau-
rou inquérito policial e decre-
tou a prisão preventiva do
nikkei que ficará a disposição
da justiça. As primeiras audi-
ências deverão ser marcadas
pelo Ministério Público (MP)
e pelo Judiciário no Fórum da
Barra Funda. A delegada
Ancila Giaconi revelou que em
2003 Alexandre Suyama foi
autuado em flagrante também
por estupro no 35º DP, mesmo
a vítima dizer que foi uma ten-
tativa, que não foi assim e re-
tirou a queixa.

Alexandre Suyama foi pre-
so no dia 18 de fevereiro em
sua casa, na região do Metrô
Conceição. De acordo com a
polícia, o suspeito agia desde
março de 2008. A última víti-
ma, uma moça de 26 anos, foi
atacada em dezembro do ano
passado. As outras vítimas têm
idades de 15 anos, 16, 21 e
mais três vítimas. A polícia
deteve Alexandre Suyama as-
sim que a sua prisão temporá-
ria de 30 dias foi decretada.

Segundo a polícia, o rapaz
era investigado desde 20 de
dezembro, quando aconteceu o
último crime. Na ocasião o acu-
sado abordou a vítima em um
ponto de ônibus e a acompa-
nhou até o trabalho dela, na
Avenida Jabaquara, zona Sul da
capital. Imagens do suspeito
acariciando a moça de 26 anos
no elevador foram registradas
pelas câmeras do circuito inter-
no do prédio comercial.

Os dois passaram facil-
mente pela portaria, por que

Alexandre Suyama fez a víti-
ma dar as mãos para ele que a
levou a uma escadaria, onde a
estuprou. Os outros crimes
aconteceram em casas aban-
donadas, também nas redon-
dezas das estações do metrô.

Uma aparição do analista
de comunicação nas imagens
das câmeras com um boné pre-
to e a sigla “Hut” inserida, foi
decisivo para a prisão. Polici-
ais procuraram a sigla no
Orkut, site de relacionamento
da internet, e descobriram a
identidade do acusado, que usa
esse apelido desde a infância.

De acordo com o delegado
Antônio Carlos Munuera
Silveira, titular do Setor de In-
vestigações Gerais (SIG), da
2ª Delegacia Seccional Sul,
Alexandre Suyama, com 1,85
metro de altura, preferia mu-
lheres baixas e magras, que
não oferecessem resistência.
Ainda de acordo com o dele-
gado, “Hut” já tem passagem
por tentativa de estupro. Além
dos quatro crimes, ele confes-
sou ter violentado mais duas
mulheres. Antônio Silveira vai
investigar esses casos e acre-
dita que outras vítimas podem
comparecer no 96º DP.

CRIME

Nikkei preso aguarda
julgamento por sete estupros

REPRODUÇÃO

Alexandre Suyama agia na Zona Sul de SP

AEmbaixada brasileira
no Japão acena com a
possibilidade de ajudar

os dekasseguis que enfrentam
dificuldades naquele país. A
ideia é investir na criação de
cursos profissionalizantes e de
língua japonesa para a comu-
nidade nikkei. A informação foi
dada pelo embaixador brasilei-
ro Luiz Augusto de Castro
Neves durante reunião com os
deputados federais Walter
Ihoshi (DEM-SP) e William
Woo (PSDB-SP), respectiva-
mente, presidente e vice do
Grupo Parlamentar Brasil-Ja-
pão, que estão em visita ao
Japão com o objetivo de acom-
panhar de perto a situação atu-
al dos dekasseguis.

A notícia foi recebida com
satisfação pelos deputados
brasileiros, que retornaram de
viagem nesta sexta-feira. O
encontro aconteceu no último
dia 16, na Embaixada brasilei-
ra, e contou também com a
presença do ministro-conse-
lheiro João Batista Lanari Bo
e a segunda secretária do Se-
tor de Divulgação e Cultural da
embaixada, Isabela Soares.

“Segundo o embaixador, a
Jica abriu a possibilidade de
investir  em curso profissiona-
lizantes aos brasileiros residen-
tes no Japão, o que é muito
bom e pode beneficiar muita
gente”, explicou Ihoshii.

Também no dia 16, a agen-
da de Walter Ihoshi e William
Woo incluiu reuniões com com
o governador de Gifu, Hajime
Furuta; com o ministro da Edu-
cação japonês, Ryu Shionoya;
com a ministra de Promoção de
Medidas para os Estrangeiros
Residentes, Yuko Obuchi;  com
o ministro dos Transportes,
Kazuyashi Kanedo, e com o
presidente da Câmara de Co-
mércio Brasileira no Japão
(CCBJ) e representante da
Petrobrás, Osvaldo Kawakami.

O tema dekassegui domi-
nou a pauta em praticamente
todos os encontros.

Durante a reunião com o
governador Hajime Furuta, os
parlamentares brasileiros fo-
ram informados sobre diversas
ações do governo para ajudar
a comunidade brasileira no
país: a criação de uma Bolsa
de Empregos, de um financia-
mento sem fiador para passa-
gem aérea - com três meses

O presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão com o primeiro-miistro japonês Taro Aso

de carência e tarifas isentas -,
e a primeira escola brasileira
em Gifu a ser reconhecida pelo
governo japonês. O governa-
dor pediu o apoio do Grupo
Parlamentar para conseguir as
mesmas condições de financi-
amento de passagem com ins-
tituições financeiras do Brasil.

Já o ministro Ryu Shionoya
falou da necessidade de se re-
conhecer as escolas brasilei-
ras para que elas possam re-
ceber, assim, apoio e dinheiro
do governo do Japão. Atual-
mente existem 190 escolas
brasileiras no país, mas apenas
cinco foram reconhecidas. O
ministro se comprometeu a
agilizar o processo de reconhe-
cimento e adequar escolas pú-
blicas para receber alunos bra-
sileiros.

Trem-bala – O shinkansen,
projeto de trem-bala que liga-
rá os estados do Rio de Janei-
ro e de São Paulo, no Brasil,
foi debatido em reunião com o
ministro dos Transportes,
Kazuyashi Kanedo. Os depu-
tados Walter Ihoshi e William
Woo se comprometeram a
apoiar a iniciativa.

O presidente da CCJB e
representante da Petrobrás,
Osvaldo Kawakami, também
falou sobre a questão do de-
semprego, da crise econômi-
ca, e de seus efeitos sobre os

dekasseguis. O Grupo Parla-
mentar brasileiro pediu apoio
a Petrobrás para realizar um
evento com o objetivo de ar-
recadar fundos para os brasi-
leiros naquele país.

Ainda no dia 16, Walter
Ihoshi e William Woo partici-
param de um jantar oferecido
pela Liga Parlamentar Japão-
Brasil. Estiveram presentes ao
evento o secretário-geral do
Partido Liberal Democrata,
ministro Takeo Kawamura, e
os deputados Shinsuke Okuno,
Fujimura e Hiraoka. Durante
o jantar foram debatidas as
candidaturas das cidades do
Rio de Janeiro e de Tóquio
para serem sede das Olímpía-
das em 2016, a questão dos
dekasseguis, e o apoio ao pro-
jeto do trem-bala.

Os deputados federais
Walter Ihoshi e William Woo,
do Grupo Parlamentar Brasil-
Japão da Câmara dos Depu-
tados chegaram ao Japão no
dia 14 de março. No sábado,
os parlamentares deram início
às atividades. Nesse dia, se
encontraram com o presiden-
te da NPO Hojin ABC Japan,
Hashimoto Hidekichi, com o
ministro-conselheiro de Políti-
ca Interna, Externa e Impren-
sa da Embaixada do Brasil no
Japão, Octávio Henrique Dias
Côrtes, e com Carlos Zaha,
José Comessu e Celso Shogo

Kasuya, respectivamente pre-
sidente e membros da Associ-
ação Brasil Fureai.

Esportes – Conforme maté-
ria publicada na edição passa-
da do Jornal Nippak com o
presidente da associação,
Carlos Zaha, a entidade foi cri-
ada com o objetivo de auxiliar
os brasileiros em dificuldade no
Japão. Atualmente, estão sen-
do realizadas pesquisas para
saber a situação em que os de-
kasseguis se encontram, prin-
cipalmente aqueles que vivem
em Hamamatsu. De acordo
com a entidade, os brasileiros
têm recebido apoio do governo
japonês e de empresários do
país, que incentivam a todos a
permanecerem no Japão, devi-
do ao fato de os dekasseguis já
fazerem parte da cultura e da
sociedade japonesas.

No segundo dia da missão
oficial do Grupo Parlamentar
Brasil-Japão os parlamentares
Walter Ihoshi e William Woo
conheceram o projeto “Eu
Também Jogo Neste Time”,
que tem a finalidade de anga-
riar fundos para apoiar os de-
kasseguis no Japão. O projeto
foi apresentado aos parlamen-
tares pelo agente esportivo
Luis Antônio Takazaki, da
BrasTV Japan, responsável
pelo projeto em parceria com
NGO Take Action.

DIVULGAÇÃO

No momento em que a eco-
nomia mundial passa por um
processo de desaceleração, o
Porto do Itaqui, no Maranhão,
assinará um convênio de inves-
timentos no valor de 8 milhões
de dólares com a Agência In-
ternacional Japonesa de Coo-
peração (Jica), um braço do
Banco Japonês que investe em
projetos de relevância mundi-
al nos países em desenvolvi-
mento. A verba será destina-
da para a concepção do estu-
do de viabilidade técnica para
expansão do Porto, que pas-
sará de 3 milhões m² para 6
milhões m².

A assinatura do convênio
acontece nesta sexta-feira (20/
03), na Empresa Maranhense
de Administração Portuária
(Emap). Devem participar do
encontro o presidente da Emap,
Angelo Baptista, os represen-
tantes do Agência Jica,
Taniguchi Eri, Higashihira
Nobotu e Julio Akira Inoue, o
Secretário de Indústria e Comér-
cio, Júlio Noronha e o Prefeito
de São Luís, João Castelo.

De acordo com o presiden-
te da Emap, Angelo Baptista,
trata-se de um projeto audaci-
oso que reafirmará a importân-
cia estratégica do Porto de

de 3 bilhões de reais.
Diante destes investimen-

tos a conseqüência lógica é
aplicar na infra-estrutura ne-
cessária para atender a deman-
da e numa logística de trans-
porte que facilite a ligação com
os mercados brasileiro e mun-
dial.  “A expansão pode signi-
ficar além da conquista de no-
vos mercados, a elevação do
volume de cargas a patama-
res que podem alavancar em
até três vezes mais a capaci-
dade do porto”, conta Baptista.

Os estudos técnicos e ope-
racionais para a construção de
novos berços de atracação já
estão prontos. Os investimen-
tos da Jica servirão para por
em prática o projeto conceitu-

INVESTIMENTO

Porto de Itaqui recebe US$ 8 milhões de investimentos da Jica
al de criação de 18 novos ber-
ços de atracação. Para se ter
idéia, apenas para a refinaria
Premium I da Petrobrás, que
será a maior produtora de bar-
ris de petróleo do país, serão
necessários mais 7 berços ex-
clusivos para a movimentação
de carga e descarga. Para o
projeto da Siderúrgica, mais 4
berços e 2 berços para o gru-
po Suzano de celulose.

Com a conclusão dos estu-
dos de viabilidade econômica
e do projeto de engenharia
será dado início a captação de
mais recursos para financiar as
obras de ampliação. Estima-se
um orçamento para o projeto
de expansão de aproximada-
mente R$ 1,6 bilhão.

Sobre o Porto de Itaqui – O
Porto de Itaqui integra o segun-
do maior complexo portuário em
movimentação de cargas, fican-
do atrás apenas do Complexo de
Tubarão no Espírito Santos.
Atualmente, o Itaqui é um dos
portos brasileiros mais importan-
tes para o escoamento dos pro-
dutos nacionais, principalmente
provenientes da Região Centro-
Oeste, grande produtora agríco-
la. Para garantir eficiência no
atendimento à demanda atual e
futura, o porto, conta com um
sistema multimodal em que a
ferrovia tem grande peso, espe-
cialmente a Norte-Sul, com um
ramal de mais de 600 quilôme-
tros, além da Carajás e Trans-
nordestina.

Itaqui no cenário nacional. “O
interesse do Japão por esse
projeto de expansão pode sig-
nificar a repetição de uma par-
ceria de sucesso entre o gover-
no do Brasil e do Japão que
resultou na construção do por-
to da Vale, em São Luís, na
década de 80”, explica
Baptista.

O aporte de grandes inves-
timentos ao Maranhão é o que
justifica o projeto de expansão
do porto. O maior deles será a
Refinaria Premium I da Petro-
brás, a maior da América La-
tina. Pelo cronograma da em-
presa as operações devem ser
iniciadas no segundo semestre

de 2013 com o investimento
previsto de U$19,8 bilhões de
dólares, o equivalente a 224%
do PIB do Maranhão.

Além da Refinaria, outros
projetos já estão a caminho do
Maranhão, entre eles duas
Termoeléticas, uma em São
Luís e outro em Miranda, no
interior do Estado. A maior
delas, do grupo MPX, irá ge-
rar energia por meio da quei-
ma de carvão mineral, que
será descarregado no porto do
Itaqui em navios de 80 mil to-
neladas. No setor de celulose
será implantada uma fábrica
do Grupo Suzano Papel e Ce-
lulose, que deve investir cerca

Porto de Itaqui integra o segundo maior complexo portuário

DIVULGAÇÃO
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CIDADES/CAMPINAS

JCI pretende reunir jovens
empreendedores de Campinas

A Prefeitura de Mogi das
Cruzes realizou no último dia
14 as mudanças de cinco das
nove famílias que estavam alo-
jadas temporariamente na As-
sociação Cultural de Mogi das
Cruzes (Bunkyo) após serem
retiradas de uma encosta do
Jardim Layr. Outras quatro
famílias que ainda estavam na
entidade foram transferidas
nesta segunda-feira (16/03).

Todas serão instaladas em
imóveis alugados pela Adminis-
tração Municipal por um prazo

de 10 meses, até que o crédito
habitacional de R$ 1,5 milhão
obtido junto ao Governo do Es-
tado seja utilizado para a com-
pra de moradias definitivas para
estas nove famílias e outras que
ocupam áreas irregulares no
Jardim Layr, mas sem risco
iminente de desabamento.

CIDADES/MOGI DAS CRUZES 2

Famílias que estavam alojadas
no Bunkyo são transferidas

CIDADES/LONDRINA

Consulado Itinerante atende
comunidade de Londrina

O Atendimento Itinerante
do Consulado Geral do Japão
de Curitiba, que contou com
a presença do vice-cônsul
Motohiro Hoshino e sua equi-
pe, foi realizado na Aliança
Cultural Brasil-Japão do Pa-
raná e Liga Desportiva Cul-
tural Paranaense no último dia
14. A comunidade nikkei de
Londrina e de cidades vizi-

nhas, como Foz do Iguaçu,
puderam regularizar docu-
mentações como retirar título
de eleitor e providenciar pas-
saportes.

O próximo Atendimento Iti-
nerante no Estado do Paraná
está programado para Marin-
gá, no dia 20 de junho. No pró-
ximo semestre, retorna a Lon-
drina, no dia 31 de outubro.

Comunidade de Londrina pôde regularizar documentação

DIVULGAÇÃO

CIDADES/REGISTRO

Comissão da Festa do Sushi
destaca importância do evento

A prefeita de Registro (SP),
Sandra Kennedy, recebeu em
seu gabinete a comissão orga-
nizadora da 14ª Festa do Su-
shi. Na oportunidade, o presi-
dente da comissão Issao Ta-
kiute falou da importância do
apoio para o evento que já faz
parte do Calendário Oficial do
Município.

A comissão também reve-
lou que este ano a festa acon-
tecerá nos dias 13 e 14 de ju-
nho, no ginásio de esportes
Hiroshi Sumida – RBBC e que
deverá superar a expectativa
de público. A prefeita Sandra
se colocou a disposição para
colaborar com o que for pos-

sível como equipes para aju-
dar na limpeza, infra-estrutu-
ra, transporte, trânsito, sinali-
zação e apoio médico com o
fornecimento de ambulância
para a data do evento, além de
garantir que a Prefeitura bus-
cará articular recursos com a
Secretario de Estado da Cul-
tura.

De acordo com o assessor
de gabinete, Adriano Rodrigo
Ferreira, a Prefeitura está dis-
posta a ajudar a realização
desse evento que atrai tantos
turistas para a cidade. Novas
reuniões deverão ser marcadas
para o acerto dos detalhes da
Festa do Sushi deste ano.

Membros da Comissão Organizadora com a prefeita Kennedy

DIVULGÇÃO

Com o objetivo de facilitar
a participação de crianças no
tradicional concurso “Miss e
Mister Akimatsuri Júnior”, re-
alizado durante as atividades
da Festa do Akimatsuri, a co-
ordenação do evento está di-
vulgando novas regras para a
inscrição. Diferente do ano
passado, em que a escola efe-
tivava a inscrição, neste ano os
pais poderão inscrever seus
filhos, independente se a esco-
la onde ele estuda participará
ou não do concurso.

A mudança na inscrição foi
decorrente à dificuldade das es-
colas em inscreverem seus alu-
nos por causa da data da 24ª Festa
do Akimatsuri “Arigatô Brasil”,
que neste ano acontecerá no fe-
riado prolongado de Páscoa (dias
10, 11 e 12 de abril).

“Acreditamos que daremos
uma oportunidade a mais que
as crianças que querem parti-
cipar porque poderão se ins-
crever sem prejudicar a rotina
da unidade onde estudam, já
que o evento será realizado
durante um feriado prolonga-
do”, avalia a coordenadora do
concurso, Cristiane Nagao.

Inscrição via site – O formu-
lário de inscrição deverá ser
preenchido até dia 27 de mar-

CIDADES/MOGI DAS CRUZES1

Miss e Mister Akimatsuri
Júnior têm inscrições abertas

ço pelo site do Akimatsuri
(www.akimatsuri.com.br), as-
sim como nos anos anteriores.
A diferença é que o próprio res-
ponsável pela criança poderá
fazê-la, lembrando apenas de
respeitar as normas estipuladas
no regulamento. O documento
deverá ser encaminhado para
o fax (11) 4796- 2904. A lista
com os concorrentes seleciona-
dos será divulgada no dia 30/
03, no site do Akimatsuri.

Segundo Cristiane, o núme-
ro de participantes continua a
ser limitado para que o concur-
so não se torne cansativo às
crianças. “Serão classificados
apenas os vinte primeiros can-
didatos de cada sexo”, explica.

Concurso – O evento acon-
tecerá no dia 11 de abril (sá-
bado), às 16h, durante a 24ª
edição do Akimatsuri “Arigatô,
Brasil”, marcada para 10, 11 e
12 de abril, no Centro Esporti-
vo do Bunkyo, localizado na
Avenida Japão, nº 5919, Por-
teira Preta, Mogi das Cruzes.

Como nos anos anteriores,
o público poderá conferir dife-
rentes atrações culturais e es-
portivas, bem como saborear
pratos típicos da culinária ja-
ponesa. Informações 4791-
2022.

Organizadores anunciaram novas regras para o Concurso

DIVULGAÇÃO

Jovens líderes e empreen-
dedores, que tem a vonta-
de de vencer nos mais va-

riados segmentos da socieda-
de, agora possuem uma asso-
ciação, sem fins lucrativos, que
vai auxiliá-los a conseguir seus
objetivos. Trata-se da Junior
Chamber Internacional-JCI,
uma associação mundial que
congrega jovens de 18 a 40
anos de idade, que buscam no
aprimoramento individual as
bases para o desenvolvimento
de suas comunidades.

A apresentação da JCI em
Campinas aconteceu nesta
segunda-feira (16), às 19 ho-
ras, no Salão de Eventos do
Daitan (Rua Maria Monteiro,
321, Cambuí), com a presen-
ça do presidente da Junior
Chamber Internacional,
Marcio Yochem, e do vice-pre-
sidente nacional, o economis-
ta Mauro Massato Nikuma.
Atualmente ela congrega mais
de 200.000 jovens em 110 pa-
íses e territórios, com organi-
zações locais espalhadas por
mais de 6 mil comunidades.

Em Campinas, o grupo pre-
tende reunir os jovens da re-
gião de todas as culturas e pro-
mover atividades voltadas para
o crescimento individual e tam-
bém de toda a comunidade,
com projetos sociais e cultu-
rais.

Segundo os organizadores
do evento, esta iniciativa é de
alguns jovens que já vem de-
senvolvimento um trabalho jun-
to ao Instituto Cultural Nipo-
Brasileiro de Campinas há cer-
ca de seis anos e que, com o
amadurecimento e convivên-
cia do grupo, houve a necessi-

dade de um direcionamento
mais profissional, ”estimulan-
do a fraternidade entre os ho-
mens e servindo a humanida-
de, sob a égide da liberdade e
da democracia”, diz Akira
Komiyama, um dos líderes do

grupo. O mesmo pensamento
é de Keith Nakano, Eric Sa-
kamoto, Daniel Iwasse e Yoko
Shimosaka, pioneiros no movi-
mento voltados para os jovens.

Akira Komiyama acredita
que “a JCI é o caminho natu-
ral para o desenvolvimento pro-
fissional saudável”, e dentro
desta perspectiva já existem
dois projetos. Uma delas é a
expansão da Inclusão Digital
do Instituto Cultural Nipo-Bra-
sileiro de Campinas, idéia cri-
ada pela JCI Brasil-Japão, em
parceria com o Instituto Paulo
Kobayashi, visando instruir os
dekasseguis que estão voltan-
do para o Brasil e as pessoas
pertencentes à terceira idade.
Outro projeto, de igual impor-
tância, é a criação do Centro
de Apoio aos dekasseguis, com
cursos ministrados pelo
Sebrae.

Degustação de café – Após
a apresentação das novas li-
deranças da JCI, Márcia Yoko
Shimosaka, degustadora de
café da empresa AMSH Con-
sultoria Agrícola., mostrou va-
riados tipos de café existentes
no mercado brasileiro e as téc-
nicas utilizadas em concursos
internacionais. Márcia é vice-
campeã do Concurso Brasilei-
ro de Provadores de Café.
Ministrou palestras pelo Japão
e Coréia do Sul sobre os cafés
nacionais, além de participar
como juíza de campeonatos
tanto nacionais e internacionais
de qualidade. Seu currículo é
extenso. Em 2007, ela foi para
o Japão e trabalhou como a
responsável de qualidade da
Ataka Tradiding. Co, importa-
dora de cafés especiais.
(Célia Kataoka, especial
para o Jornal Nippak)

CRÉDITOS DA FOTO:  AUGUSTO KATAO)

Jovens líderes e empreendendores de Campinas podem contar com a experiência da JCI

Komiyama: caminho natural

CIDADES/JABOTICABAL

Prefeito de Jaboticabal anuncia
queda na arrecadação

O prefeito de Jaboticabal
(SP), José Carlos Hori, disse
que a crise mundial trouxe – e
trará – conseqüências para a
região. Um dos primeiros re-
flexos foi a queda na arreca-
dação do município. Segundo
Hori, somente nos dois primei-
ros meses do ano, a prefeitura
deixou de arrecadar cerca de
R$ 769 mil. A previsão é de
que até o final do ano Jaboti-
cabal perca mais de R$ 5 mi-
lhões.

“É um momento delicado.
Sabemos que a economia do
país enfrenta dificuldades e,
nesta hora, precisamos ter ain-
da mais cuidado com o dinhei-
ro público. Estamos trabalhan-
do para que os impactos na
nossa cidade sejam os meno-
res possíveis, para não cortar
investimentos importantes, prin-
cipalmente nas áreas de edu-
cação, saúde e assistência so-
cial”, explicou o prefeito em
evento realizado no último dia
18, na sede da Aciaja (Associ-
ação Comercial, Industrial e
Agronegócios de Jaboticabal),
e que contou com a presença
de autoridades do município, de
representantes do comércio, de
sindicatos e associações.

Hori também discorreu so-
bre a Lei de Incentivos Fiscais,
regulamentada pelo Decreto nº

5.200, de 28 de novembro de
2008, que concede impostos
para o incentivo produtivo e a
inovação tecnológica em Jabo-
ticabal. O decreto prevê a isen-
ção de impostos municipais às
empresas que investirem em
imóveis, máquinas, equipamen-
tos e instalações físicas, desti-
nadas à implantação ou ampli-
ação de alguma atividade eco-
nômica.

“Além da equipe de gover-
no, conto com o apoio dos sin-
dicatos, das associações e,
principalmente, da sociedade.
O governo precisa de pessoas
de visão, que nos auxiliem a
trazer novas tecnologias e,
consequentemente, contribuir
com a geração de emprego e
renda”, afirmou.

Hori: “Estamos trabalando para que os impactos sejam menores”

DIVULGAÇÃO
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O Hospital Santa Cruz,
em parceria com a Merck
Sharp & Dohme, promove a
Campanha de “Prevenção do
Câncer do Colo de Útero e
Verrugas Genitais” (HPV).
Duas palestras abertas a to-
dos a interessados serão re-
alizadas nos dias 30 de mar-
ço, às 10h, e no dia 31, às 17h,
no auditório do hospital para
conscientizar o público sobre
os perigos da doença.

Após as palestras será
aberta inscrições dirigidas
para meninas e jovens de nove

a 26 anos de idade, colabora-
doras da instituição e seus fa-
miliares, além do público exter-
no. A Campanha já teve início
com fixação de faixas, carta-
zes e baners distribuídos em di-
versos locais do hospital. Tam-
bém estão sendo distribuídos
folders com esclarecimentos
sobre a doença, que provoca a
morte de uma mulher a cada
dois minutos no mundo.

A Campanha inclui a “Va-
cinação Quadrivalente contra
o HPV”. Serão três doses: a
primeira será aplicada nos dias

24 e 25 de abril; a segunda
nos dias 26 e 27 de junho e a
terceira nos dias 23 e 24 de
outubro. Os interessados po-
dem se inscrever do dia 1º a
23 de abril no serviço de
check-up do Hospital Santa
Cruz. Graças à parceria com
a Merck Sharp, a vacina terá
o preço acessível de R$ 300
a dose. A vacinação dos co-
laboradores e familiares será
feita pelo próprio hospital, já
a do público externo será mi-
nistrada por uma clínica es-
pecializada.

Campanha de vacinação contra HPV

COMUNIDADE

Paulo Yokota deixa a presidência
do Santa Cruz após 10 anos

Teatro de Marionetes

ÁSIA

DIVULGAÇÃO

PARTE I

A arte de
apresentação de
marionetes em
Taiwan assume
muitas formas e
é apresentada
com enorme vi-
talidade. Ela
pode ser vista
em todos os lu-
gares: em even-
tos culturais pa-
trocinados pelo
governo onde as
marionetes tradi-
cionais apare-
cem em torres
ornamentais de
madeira entre
gongos e tambo-
res; em festivais
nos templos, que
têm apresenta-
ções de marionetes de “luz
dourada” (jin guang) com sim-
ples panos de fundo pintados,
efeitos especiais de som e ilu-
minação e marionetes de ta-
manho médio contendo luzes
douradas; e até na televisão,
que transmite programas de
marionetes com finas monta-
gens de palco, som e ilumi-
nação adequadas, movimen-
tos especiais e grandes bone-
cos.

O teatro de marionetes foi
inicialmente introduzido em
Taiwan há mais de duzentos
anos pelos imigrantes das áre-
as de Guangzhou e Zhangzou
da província de Fujian. Estas
clássicas apresentações de
marionetes usavam original-
mente apenas a música nan
guan e baladas do estilo
Chaozhou.

Entretanto, com o passar
do tempo, os diferentes mes-
tres da arte de marionetes
começaram a acrescentar
outros tipos de música às
suas apresentações tais como
bei guan, ópera de Pequim,
pop japonês, música de ópe-
ra ocidental e de Taiwan.

Além disso, peças teatrais
de teatros comerciais foram
introduzidas, bem como efei-
tos de iluminação e som ele-
trônico, fazendo com que o te-
atro de marionetes se afastas-
se de seu estilo original de tor-
res ornamentais e palcos de
madeira e adquirisse novas
formas como marionetes de

“luz dourada” e apresentações
transmitidas pela televisão.

Deste longo processo de
mudança e desenvolvimento,
a arte do teatro de marione-
tes se transformou em um
estilo singular de drama
taiwanês com características
culturais de Taiwan.

A apresentação de mari-
onetes é um conglomerado de
muitos aspectos da cultura,
integrando vários dialetos,
música folclórica, arte de es-
culpir, pinturas coloridas, bor-
dado e técnicas de manipula-
ção de bonecos. Os titereiros
são os principais mágicos,
cujo domínio da língua e das
técnicas manuais guia e con-
trola o fluxo geral do drama.

Enquanto isso, os músicos
de fora do palco formam uma
orquestra em miniatura para
transmitir a tristeza e a amar-
gura através dos seus instru-
mentos de sopro e de cordas,
bem como a majestade e a
tensão através de seus tam-
bores e címbalos.

As cabeças dos bonecos
esculpidas de madeira e os
palcos são uma manifestação
das antigas técnicas da arte
de esculpir e as roupas bor-
dadas vestidas pelos bonecos
constituem uma expressão da
história, cultura e arte de bor-
dar.

Fonte: Divisão de Informações
– Escritório Econômico e Cul-
tural de Taipei

Arte se transformou em estilo singular

Apresentação é um conglomerado de muitos aspectos da cultura

Os ex-bolsistas da Asso-
ciação Nakagusuku do Brasil
promovem no dia 22 de mar-
ço na Associação Okinawa
Kenjin do Brasil a quarta edi-
ção do seu tradicional Sei-
nenkai. Várias atrações estão
programadas como danças tí-
picas, taiko, karaokê, entre
outras. Ricardo Nakamatsu,
da tesouraria da Nakagusuku
prevê que cerca de 130 pes-
soas participem do evento,
quantidade essa registrada na
festa de 2008. Ele aproveita

a oportunidade para pedir que
os participantes levem um
prato de alimento doce ou sal-
gado. A Associação Nakagu-
suku do Brasil é presidida por
Ishihara Shoei.

SEINENKAI DA ASSOCIAÇÃO
NAKAGUSUKU DO BRASIL
QUANDO: DIA 22 DE MARÇO

HORÁRIO: A PARTIR DAS 15H
ONDE: ASSOCIAÇÃO OKINAWA KENJIN

DO BRASIL – RUA TOMAS DE LIMA, 72
– LIBERDADE - SÃO PAULO

ENTRADA: FRANCA

COMUNIDADE

Associação Nakagusuku do
Brasil realiza seu Seinenkai

A Associação Cultural e Li-
terária Nikkei Bungaku do Bra-
sil realiza neste domingo (22),
a partir das 14h30, no Centro
Brasileiro de Língua Japonesa
(Zona Sul de São Paulo), ceri-
mônia de entrega do 26º Con-
curso Literário Yoshio
Takemoto. No total, foram ins-
critos trabalhos de 259 pesso-
as. A associação selecionou os

vencedores das sete modalida-
des literárias em japonês e três
modalidades em português. Em
seguida, às 15h30, será entre-
gue também o prêmio do 4º
Concurso de Poesias do 11º
Festival do Japão.

O CLJ fica na Rua Manoel
de Paiva, 45, Vila Mariana, São
Paulo-SP. Informações pelo
telefone: 11/5058-0178.

CONCURSO LITERÁRIO YOSHIO TAKEMOTO

“Nikkei Bungaku do Brasil”
realiza entrega de Prêmio

A Associação Beneficente
dos Provincianos de Osaka
Naniwa-Kai realizará no pró-
ximo domingo (29/03), a partir
das 9h, em sua sede, na Zona
Sul de São Paulo, o seu tradici-
onal Bazar Beneficente. Have-
rá vendas de artesanatos como
toalhas de crochê, bordados,
artigos para presente e roupas

DIA 29

Associação Osaka Naniwa-Kai
promove Bazar Beneficente

seminovas. Na praça de ali-
mentação estarão à venda pra-
tos típicos da culinária japone-
sa como udon, sushi e doces.

A Associação Beneficen-
te dos Provincianos de Osa-
ka Naniwa-Kai fica na Rua
Domingos de Morais, 1581,
Vila Mariana. Informações
pelo tel.: 11/5549-7226.

Investir em recursos huma-
nos para que o Hospital
Santa Cruz se torne uma

instituição modelar através do
atendimento eficaz e eficien-
te, bem como fazer o hospital
crescer fisicamente, constru-
indo novas instalações em vir-
tude da demanda que não está
sendo atendida por falta de
espaço, são os principais obje-
tivos em médio prazo da nova
diretoria do Hospital Santa
Cruz que tomou posse segun-
da-feira, dia 16, em São Pau-
lo.

A nova diretoria empossada
para o triênio 2009/2012 tam-
bém está dando prioridade para
a área de recursos humanos
para tornar a instituição auto-
sustentável e sólida do ponto
de vista econômico e financei-
ro. “Se não se tem recursos
humanos bem preparados, des-
perdícios, perdas e não resol-
ver os problemas, tudo eleva o
custo do hospital. É preciso ter
pessoal capacitado. A grande
discussão é como vamos fa-
zer isso, elaboramos um plano
do ponto vista de uma empre-
sa, sobre como vamos treinar
o pessoal”, explica o presiden-
te recém empossado, Kenji
Nakiri.

Para o presidente o inves-
timento em recursos humanos
é importante porque vai tornar
o hospital em uma empresa de
serviços eficiente. O dirigente
vê como um alerta o compor-
tamento dos planos de saúde
(que são os pagadores), au-
mentando os custos, constru-
indo hospitais próprios; o au-
mento da exigência dos paci-
entes; a mudança rápida da
medicina e da tecnologia. “Es-
tamos empregando uma lógi-
ca para tornarmos auto-sus-
tentáveis e fazendo um plane-
jamento para os próximos três
anos” destaca ele que traba-
lha no hospital há 15 anos.

Kenji Nakiri ressalta outra
finalidade do Hospital Santa
Cruz que é o aspecto da
filantropia, mas que para isso
é necessário que qualquer ins-
tituição esteja bem estrutura-
da praticar a filantropia.
“Filantropia só se faz se tiver
recursos que vem da socieda-
de. Fazemos filantropia, mas
não na medida necessária, pre-
cisamos fazer mais por uma
exigência legal”, esclarece
Kenji Nakiri ao anunciar a cri-
ação de uma responsabilidade
social para organizar a
filantropia para que ela não fi-

que dispersa.
Para o presidente é muito

difícil falar que o Santa Cruz é
um dos hospitais mais bem
equipados do Brasil, uma vez
que não depende do determi-
nado parque tecnológico que
se tem e se o equipamento da
General Electric é melhor do
que da Philips. “O parque tec-
nológico é semelhante, o que
nós estamos insistindo e que
faz a diferença, são os recur-
sos humanos, é nesse sentido
que queremos fazer grandes
investimentos na área que é a
forma para ficarmos aptos
para enfrentar a competição”,
assegura Kenji Nakiri que é
formado em 1967 pela Facul-
dade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo (USP),
mas fez carreira no Incor onde
trabalhou até cinco anos atrás.

De saída – O ex-presidente
Paulo Yokota destacou que ao
longo da sua gestão no hospi-
tal houve a possibilidade fazer
uma sua expansão dentro dos
limites possíveis. Antecipou

que apesar de gerar recursos,
o hospital tem seus defeitos e
limitações e que a mudança da
administração de tempos em
tempos ajuda a renovar. “É
sangue novo de pessoas com
idéias novas no sentido de
mudar dentro de uma socieda-
de que está mudando muito
rapidamente. Infelizmente a
comunidade nikkei não tem o
costume de doar como os ára-
bes e judeus. Claro que os
nikkeis trabalham, mas preci-
samos de um mínimo para ge-
rar recursos. A ajuda oficial
ajuda a multiplicar as entida-
des beneficentes a ter um tra-
balho muito mais importante na
comunidade”, atesta.

Paulo Yokota garante que
as metas a grosso modo foram
atingidas, mas adianta que gos-
taria de ter feito mais, o que
seria uma possibilidade, mas
não conquistada por causa das
limitações pessoais e instituci-
onais e da própria sociedade.
“A economia como um todo
tem limites relacionados a
isso”, complementa.

O ex-presidente acredita
em uma ampliação muito mais
significativa com a nova dire-
toria. Ele garantiu que o hos-
pital tem condições de se ex-
pandir, tem terreno disponível
e equipe, mas que poderia re-
ceber financiamentos adequa-
dos com prazos mais longos a
custos razoáveis para poder
ampliar a capacidade de ser-
viços. “Temos um patrimônio,
um terreno muito grande e bem
localizado. O hospital pode
prestar uma ajuda muito im-
portante nesse sentido”, sali-
entou.

Questionado se deixa o car-
go com o dever cumprido Pau-
lo Yokota ressaltou que acre-
dita que fez o possível. “Saio
satisfeito, mas acho que pode-
ria ter feito mais. Na realida-
de as nossas limitações não
permitiram fazer tudo. Conti-
nuarei colaborando com a nova
administração de tal forma que
eles tenham condições de fa-
zer muito mais do que nós fi-
zemos”, destaca.

(Afonso José de Sousa)

O Governo Japonês, atra-
vés do Ministério da Educação,
Cultura, Esportes, Ciência e
Tecnologia do Japão (Monbu-
kagakusho), oferece, anual-
mente, bolsas de estudo para
brasileiros que desejam desen-

volver pesquisas ou pós-gradu-
ação em universidades japone-
sas. As inscrições para os can-
didatos interessados em em-
barcar ao Japão no próximo
ano estão previstas para maio
de 2009 (datas atualizadas se-
rão divulgadas no site:
www.sp.br.emb-japan.go.jp ).

Para explicar o processo
seletivo e tirar dúvidas de in-
teressados em participar des-
sa seleção, o Consulado Geral
do Japão em São Paulo reali-
zará palestra no próximo dia 23,
das 19 às 21h, no Hotel
Mercure (Rua São Carlos do
Pinhal, 87, Bela Vista, São
Paulo). Inscrições gratuitas:
cgjcultural5@arcstar.com ou
3254-0100.

BOLSAS MEXT

Consulado do Japão promove
palestra explicativa

O recém-empossado Kenji Nakiri (esquerda) e o economista Paulo Yokota: “Continuarei colaborando”

JORNAL NIPPAK
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BOLSAS DE ESTUDO

Kaigai Nikkeijin Kyokai abre
inscrições para estágios

A segunda edição do livro
“O Nikkei no Brasil” (edição
revista e ampliada), será lan-
çada  no dia 26 de abril, du-
rante concorrido Jantar Bene-
ficente a ser realizado no Sa-
lão Principal do Círculo Mili-
tar, em São Paulo. Na ocasião,
haverá apresentação do Con-
junto de Câmara da Aliança
Cultural Brasil-Japão, além de
apresentações de shakuhachi
e kotô.

O Nikkei no Brasil, sob co-
ordenação de Kiyoshi Harada,
foi escrito coletivamente em
homenagem ao Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil;
contou com outros 11 outros
autores (André Hayashi, Dé-
cio Nakagawa, Kyoko Naka-
gawa, Isidoro Yamanaka, Ka-
zuo Watanabe, Massami Uye-
da, Masato Ninomiya, Reimei
Yoshioka, Renato Yamada,
Roque Nishida e Tuyoci Oha-
ra) e retrata o fenômeno da
imigração japonesa no Brasil
em todos os seus aspectos.

A nova edição traz depoi-
mentos de 9 ilustres personali-
dades do mundo científico e
social sobre o futuro das enti-
dades nikkeis e sobre a avali-
ação crítica dos festejos come-
morativos do centenário; fo-
ram acrescidos, também, 19
quadros anexos com os nomes
de deputados; vereadores; ex
bolsistas do Gaimucho; docen-
tes das universidades oficiais;
artistas plásticos; militares das
Forças Armadas; oficiais da
Polícia Militar; delegados de
polícia; magistrados estaduais;
juízes do trabalho; procurado-
res da Fazenda Nacional, do
Estado e do Município de São
Paulo; membros do Ministério
Público estadual e federal; e
de escolas de língua japonesa.
Finalmente, foi incorporado o

O NIKKEI NO BRASIL

2ª edição do livro, revista a e ampliada, será lançada
durante Jantar Beneficente em São Paulo

JANTAR BENEFICENTE
E LANÇAMENTO DA 2ª
EDIÇÃO DO LIVRO “O
NIKKEI NO BRASIL”

Quando: Dia 2 de abril, às 19h
Onde: Salão principal do Cír-
culo Militar (Rua Abílio Soa-
res, 1589, Ibirapuera, São Pau-
lo – SP)
Entidades beneficiadas:
Ikoi-No-Sono, Kibô-No-Iê,
Kodomo-No-Sono e  Yassura-
gui  Home
Atrações: Apresentação de
shows artísticos:  Conjunto de
Câmara da Aliança Cultural
Brasil-Japão, Shakuhachi e
Kotô.
Valor do convite individual:
R$200,00 incluindo coquetel,
jantar com bebidas não alcoó-
licas, um exemplar do livro,
shows e participação no sor-
teio de vários brindes.
Patrocinadores e colabora-
dores: Banco Real; Fundação
Shunji Nishimura; Sakura
Nakaya Alimentos Ltda.; Ike-
saki Cosméticos; Yakult; Luiz
Carlos Okubo; Magdalena
Oklubo; Yutaka Sanematsu;
Kazuo Wakabayashi; Sansuy
S/A., Flores Fujimoto e Hatiro
Shimomoto.
Apoio: Jornal Nippak, Nik-
key Shimbun, São Paulo
Shimbun, Jornal Nippo-Brasi-
leiro e Rádio e TV Nikkey.
Promotoras do Evento: As-
sociação para Comemoração
do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil/Instituto
Brasil-Japão de Integração
Cultural e Social.
Convites: Nas sedes das en-
tidades beneficentes e com as
seguintes pessoas:  Vera
(5574-1040), Yume/Regina
(3208-1755) e Lídia (3209-
3875/3277-3279).

capítulo 16, em papel especial,
ilustrando os festejos comemo-
rativos do centenário, conten-

do 170 fotos coloridas, dando
destaque para a visita do prín-
cipe herdeiro Naruhito.

A delegada Elizabeth Sato, ladeada por Celso Piriolli (diretor da
Polícia Científica); Maurício de Lemes Freire (delegado geral) e o
deputado William Woo

Polícia Militar de São Paulo presta homenagens aos oficiais
nikkeis no Salão Nobre do Bunkyo

Naruhito e José Serra durante visita do príncipe a São Paulo

DIVULGAÇÃO

Aassociação Kaigai
Nikkeijin Kyokai, com
sede na de cidade de

Yokohama, na província de
Kanagawa (entidade presidida
por Chihiro Tsukada) – um a
das entidades que oferece su-
porte aos nikkeis e tem atuado
como executora dos projetos
de estagiários da Jica (Japan
International Cooperation
Agency) – já definiu os esta-
giários que iniciarão as ativi-
dades em abril de 2009, e ago-
ra está iniciando o processo de
inscrição para os estagiários
que deverão iniciar as ativida-
des em outubro, no 2º semes-
tre de 2009.

A associação propõe a rea-
lização de 3 estágios em grupo
para professores do ensino da
língua japonesa, líderes femini-
nas das comunidades rurais e
educadores dos cursos infantis
e mais 7 tipos de estágios indi-
viduais que são: para área téc-
nica, para pesquisadores e mé-
dicos (mais detalhes no site:
http://www.jadesas.or.jp/
kenshu/01jicanikkei.html).

As áreas cobertas pelo es-
tágio individual são: médicas,
farmacêuticas, agronômicas,
engenharia, ciências físicas,
ciências biológicas, ciências
econômicas, psicológicas. O
candidato poderá escolher um
renomado pesquisador da sua
área como seu orientador.

A inscrição na Jica é reali-
zada após a montagem do pro-
jeto com a participação tripar-
tite do candidato, do orientador
e da associação.

Os estágios podem ser fei-
tos na área da saúde (ex.: Hos-
pital da Universidade de Tó-

quio, Hospital Central do
Kokuritsu Gan Centa, Hospi-
tal da Universidade Tohoku,
Hospital da Universidade de
Nagoya); na área tecnológica
ou de pesquisadores (Univer-
sidade de Kyoto e Universida-
de de Hokkaido), e também em
escritórios de arquitetos tradi-
cionais.

Os períodos de estágios
estão divididos em de curta
duração, que são de até 3 me-
ses, e de longa duração, que
são de mais de 3 meses, adap-
tado às disponibilidade de tem-
po dos candidatos. Alguns con-
tinuam como bolsistas na as-
sociação dentro do programa
do Nippon Zaidan ou como lí-

der nikkei (programa da Jica).

Troca de informações – Tra-
ta-se de um programa sui
generis para os que pretendem
estagiar em Universidades ou
Centros de Pesquisa no Japão,
pois a Jica arca com todas as
despesas de viagem, de esta-
dia, assim como, despesas bá-
sicas de pesquisa.

A associação chama a
atenção para dois aspectos
que considera primordiais, ou
seja, que o estagiário não ad-
quire apenas os conhecimen-
tos ou as técnicas mais avan-
çadas, isto é, a Jica oferece a
oportunidade de intercâmbio
com os outros estagiários de

outros países, criando a opor-
tunidade de troca de informa-
ções e a formação de uma
rede internacional e também
uma excelente oportunidade
para meditar sobre a identida-
de de ser nikkei.

Mais informações podem
ser obtidas na Kaigai Nikkeijin
Kyokai pelo tel.: 0081-45-211-
1783 ou e-mail: nihongo@
jadesas.or.jp (para área da lín-
gua japonesa)

E kenshu@jadesas.or.jp
(para demais áreas)

O escritório da Jica em São
Paulo fica na Av. Paulista, 37,
1º andar, conjunto 11. Tel.: 11/
3251-2655 / fax: 11/3251-1321
ou e-mail: www.jica.org.br

Associação incia processo de inscrição para os estagiários que deverão iniciar atividades em 2009

DIVULGAÇÃO

Canto do

Bacuri

MARI SATAKE

É uma rua que pa-
rece ser muito das
sem graça. É íngre-
me, estreita, baru-
lhenta, freqüentada,
entre outros, por pe-
quenos seres dota-
dos de forma huma-
na, que ao menor
descuido de alguns
dos inúmeros transe-
untes que por ela an-
dam, zás! Tomam
posse de carteira,
bolsa ou sacola e
saem em disparada
na contra mão. Se a
gente ficar parada ali
observando verá esta
cena inúmeras vezes.
A rua é assim, apa-
rentemente assustadora e re-
pelente. No entanto, é viva,
orgânica. Ali a vida pulsa, vi-
bra. Já falei dela aqui. É aque-
la rua onde se localiza aquele
templo japonês. Se você qui-
ser e puder, ali no templo,
pode aprender muito sobre si
mesmo. Sobre si e o outro.

De uns tempos para cá,
coisa de pouco mais de um
ano, deu de acontecer festas
na rua. As festas começaram
de dia, agora acontecem tam-
bém de noite. Nestes dias, a
movimentação começa logo
cedo. As pessoas que fre-
qüentam o templo vão che-
gando e entrando pelo portão
lateral. Lá dentro, a movi-
mentação é intensa, de for-
ma ordenada e silenciosa, as
mulheres trabalham desde
muito cedo no grande salão.
Um pouco mais tarde, os ho-
mens começam a se movi-
mentar. Varrem a calçada, o
terraço do templo, recolhem
os galhos e as folhas caídas
no jardim e, em seguida, co-
meçam a armar o altar volta-
do para a calçada. No terra-
ço, dispõem as cadeiras para
as pessoas se sentarem e no
recuo da calçada as mesas.
É um intenso trabalho coleti-
vo.

Nos dias de festa diurna,
por volta de onze e meia da
manhã já está quase tudo
pronto para a grande festa.
Daí então, começa a movi-
mentação das mulheres para
fora do portão do templo.
Normalmente, em duplas,
saem carregando os utensíli-
os que serão utilizados, os
pratos, copos e talheres; os
enormes recipientes conten-
do a comida quente, as tige-
las com as saladas e conser-
vas, as jarras com os sucos.
Rapidamente dispõem tudo
sobre as mesas armadas e
em postura reverente aguar-
dam silenciosamente.

Ao meio-dia em ponto,
uma pequena comitiva cons-
tituída pelo monge superior e
seu pequeno séquito saem an-
dando pelo corredor, atraves-
sam o portão lateral e pela
calçada se dirigem ao altar
montado pelos homens. Des-
te instante em diante, a ceri-
mônia ganha maior volume.
Enquanto o monge superior e
seus auxiliares, postados jun-
to ao altar, oram e cantam o
Sutra ao som cadenciado do
grande tambor, as mulheres
da comunidade começam a

Festa na rua

servir os primeiros
pratos de comida.
Durante uma hora,
prossegue a cerimô-
nia. Os que andam
pelas calçadas da
rua, invariavelmente,
diminuem seus pas-
sos. Com passos len-
tos caminham olhan-
do como a querer
ver direito o espetá-
culo que se apresen-
ta. Convidados a par-
ticipar da festa, não
são todos que acei-
tam. Alguns pergun-
tam quanto terão que
pagar; outros dizem
ter compromissos.
Quando alguém acei-

ta a doação do prato de co-
mida, é uma alegria imensa
para os organizadores da
grande festa. O convidado,
por sua vez, logo trata de
achar uma cadeira vazia para
se sentar.  Sentados comem
ao som do Sutra que os mon-
ges entoam sem parar. Al-
guns comem e rapidamente
saem agradecidos. Outros
terminam de comer e ali per-
manecem até o final da ceri-
mônia.

Assim tem acontecido
mensalmente desde o final de
2007. Nomeada como Ceri-
mônia de Aparecida Kannon
Bosatsu da Paz Universal,
repercutiu de tal forma entre
os freqüentadores daquele
templo budista que hoje já
existe uma lista de espera
para as doações. Ainda esta-
mos em março de 2009 e até
o mês de setembro a festa
está assegurada. Idealizada
com a intenção de estender
a prática do ensinamento bu-
dista da compaixão à popula-
ção do entorno, hoje, depois
de pouco mais de um ano
desde o inicio de sua primei-
ra realização, é possível ou-
vir um ou outro comentário de
pessoas dizendo que gostari-
am de estar lá mais vezes.

Cerca de um ano após a
primeira cerimônia diurna, nos
últimos sábados de cada mês,
tem acontecido a mesma ce-
rimônia no período noturno.
De forma similar é feita a
preparação do templo, porém
no lugar do prato de comida,
balas e doces e aos que qui-
serem velas coloridas acesas
para que ofereçam ao altar.
De noite, talvez pelo fato de
ser em dia de sábado, a
cerimonia acaba ganhando
certo contorno lúdico. Jovens
moradores da região se apro-
ximam querendo saber mais
sobre o templo, dizem achar
bonito o gesto de distribuir
balas e doces e perguntam se
eles também podem distribuir.

No que depender da co-
munidade que freqüenta o
templo as festas deverão
acontecer mensalmente. Aos
poucos, vão se incorporando
na rotina do pedaço e quem
sabe um dia não muito distan-
te, aqueles pequenos seres da
região e que gostam de tomar
posse das coisas alheias, mu-
dem a sua atitude e queiram
eles também distribuir balas,
doces e luzes aos seus seme-
lhantes.

REPRODUÇÃO

Maricantodobacurijn@yahoo.com.br
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TEATRO

Dirigida por Alice K., “O caderno da
morte” abre temporada no CCSP

Aversão teatral do man-
gá “Death Note”, “O
caderno da morte”,

abre temporada nesta terça-
feira (24), no Centro Cultural
São Paulo, com a companhia
Zero Zero. A peça conta com
a direção da especialista em
cultura e cena japonesa Alice
K. São mais de 30 anos traba-
lhando com teatro e uma cole-
ção de funções invejáveis que
se divide em atriz, diretora,
pesquisadora e pedagoga tea-
tral. Trata-se, portanto, de uma
nissei que definitivamente con-
quistou seu espaço nas artes
cênicas.

Alice, na verdade, é forma-
da em Administração de Em-
presas pela FGV, e afirma ter
descoberto seu talento natural-
mente. “Um momento impor-
tante e que talvez tenha me
levado ao que eu faça
hoje, foi logo que eu
saí da universidade e
comecei a pensar o
que eu iria fazer.
Como fiz duas facul-
dades juntas, decidi
me dar um tempo por-
que estudei demais.
Foi então que eu co-
nheci uma mímica que
veio de Londres dar
um workshop e decidi
fazer. Amei aquilo”,
lembra ela, que entrou
então para o mundo
artístico.

Nessa fase (início
dos anos 80), o teatro
estava começando a
ver um movimento li-
gado a um teatro mais
físico do que textual e
o grupo Ponkã, de
Paulo Yutaka, participava des-
sas transformações. Alice co-
nheceu Paulo e começou a
participar do grupo. “Eu me
envolvi um pouco nesse movi-
mento de discutir as raízes, a
miscigenação e o que isso re-
presentava para o imigrante
descendente de japoneses. Foi
uma época em que o grupo saía
de espetáculos de skets (pe-
ças curtas) temáticas, para
uma dramaturgia maior. Fize-
mos então ‘O Pássaro do Po-
ente’ que foi uma peça super
premiada e ficou três anos em
cartaz”, conta Alice, que fez a
tradução do conto original.

Com o grupo, Alice partici-
pou também de ‘Quioguem -
Loucas Palavras’ e no ano se-
guinte a diretora ganhou uma
bolsa para ir ao Japão. ”Fiquei
um ano e meio lá. Não tive um
dia de folga, mas foi um ano
extremamente cheio de ativi-
dades: ver espetáculos todos
os dias, fazer treinamentos,
assistir vídeos... Eu sabia que
enquanto eu estava lá eu tinha
que aproveitar e conhecer
tudo”, explica.

Sua volta ao Brasil trouxe
uma série de convites para
montar espetáculos, mas Ali-
ce ainda passava por uma fase
de pesquisas e foi em 1996,
que a nissei pode voltar ao Ja-
pão para estudar Rakugo (con-
tador de histórias), por uma
bolsa para artistas dada pela
Fundação Japão. Nessa épo-
ca a diretora aprendeu técni-
cas especificas que foram in-
corporadas à maneira de de-

O Espaço Cultural Banco
Central do Brasil apresenta
até o dia 27 de março o 6º
Concurso Nacional de Foto-
grafia do Banco Central. Nes-
sa edição, o concurso organi-
zado pela Comunicação Soci-
al da Regional de Belo Hori-
zonte recebeu 300 fotografias
com o tema Cores e Formas e
a comissão julgadora, forma-
da pela jornalista e empresá-
ria Elisa Mello, pela fotógrafa
Consuelo Schettini e pela ar-
quiteta Ana Letícia Silveira de
Barros, analisou o conjunto e
selecionou as 30 melhores para
participar dessa exposição iti-
nerante.

Foram premiados os fotó-

FOTOGRAFIA

Espaço Cultural Banco Central apresenta 6º Concurso Nacional

Trabalho de Luiza Higashi

DIVULGAÇÃO

grafos: Rosina Villela (1º lu-
gar), Mônica Lisboa Torres (2º

lugar), Bernardo Andrade
Bessa de Lima (3º lugar), José
Adilson Rocha da Rosa (4º lu-
gar), Frederico Maciel Morei-
ra (5º lugar) e Maria de Fáti-
ma Paulo (Menção Honrosa).

Além deles, participam da
exposição itinerante: Ana Te-
reza Moreira José, Antônio
Carlos Grandini Rosa, Arlete
Repeninng Rosa, Clarice
Barboza Chiquetto, Daniel
Evangelista Lobo, Hélio Luiz
da Rocha Oliveira, Ingrid
Távora Weber, Janine
Neutzling da Rosa, José Apa-
recido Vilalta, Karlheinz
Weichert, Luiza Setsuko Higa-
shi, Manoela Neves Carvalho
da Silva, Marlene Kienteca

Lange, Ricardo Vicente
Freitas Alves, Rodrigo Perei-
ra Carvalho, Silvia Rocha
Borela Espeschit, Sônia Maria
de Andrade Alves e Vagner
Fantinel de Rosso.

6º CONCURSO NACIONAL
DE FOTOGRAFIA DO BANCO
CENTRAL
EXPOSIÇÃO: ATÉ 27 DE MARÇO. DE

SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, DAS 10H

ÀS 16H

ONDE: ESPAÇO CULTURAL BANCO

CENTRAL (AV. PAULISTA, 1.804, TÉRREO

– SÃO PAULO)
TELEFONE: (11)3491-6916/3491-7847
INFORMAÇÕES:
ESPACOCULTURALSP.ADSPA@BCB.GOV.BR

WWW.BCB.GOV.BR

Para atores, peça é uma
experiência enriquecedora

Alice K decidiu encarar o
desafio de dirigir “O Caderno da
Morte”, da Cia. Zero Zero de
Teatro, inspirado no mangá
Death Note de Tsugumi Ohba e
Takeshi Obata. A história é de
um estudante chamado Raito
que encontra o caderno de
Shinigami, um deus da morte. A
regra geral de seu uso é “aquele
cujo nome for escrito no cader-
no morrerá”. O estudante deci-
de usá-lo para acabar com a vio-
lência e fazer um mundo melhor,
mas possui métodos que não
agradam a todos e ele terá que
arcar com suas conseqüências;

“O Caderno da Morte” além
de uma versão no teatro já virou
anime e filme. “É um universo di-
ferente, pop, mas igualmente ins-
tigante. Eu sinto que evoluiu bas-
tante. Eu cresci com os mangás
mais ingênuos. Hoje os temas são
mais complexos”, diz a diretora
que até os sete anos de idade não
falava português e usou o man-
gá como uma forma de continuar
estudando japonês.

Foi através de seus alunos
que a oportunidade de transfor-
mar “o Caderno da Morte” em
teatro veio. “Eu percebi que
meus alunos estavam lendo
mangá. O Bruno Garcia (drama-
turgo) me falou da idéia do ‘Ca-
derno da Morte’, mas eu não
tive tempo de ler porque eu es-
tava com outros projetos e foi
ele quem fez a adaptação”, afir-
ma a diretora.

Bruno Garcia, que além de
dramaturgo, participa como ator
da trama afirma que “a Alice é
uma diretora que instiga. Ela
está sempre querendo criar uma
coisa nova. Há uma troca e ela é
muito aberta, sempre visando a
qualidade do espetáculo”, con-
ta ele que deixa claro que Alice
não se prende ao próprio estilo.
“Ela propõe e recebe propostas,
então, na verdade, o espetáculo
é uma criação que tem muito a
cara de todo mundo. Tem a cara
da Alice e tem a cara da compa-
nhia também. Isso acaba sendo
uma fusão muito interessante”.

Thais Brandeburgo, que
também participa da peça con-
corda com Bruno. “É uma troca

muito boa e muito rica entre os
artistas. Ela apesar de ser espe-
cialista em cenário oriental, nun-
ca tinha trabalhado com mangá
em si, então já foi interessante
por isso e também porque foi
novo para ela”, esclarece a atriz
que afirma que o foco de Alice
era manter a agilidade do qua-
drinho, já que tudo acontece
muito rápido.

Para Bruno Garcia, a maior
dificuldade de transformar o
mangá em teatro foi desenvol-
ver a trama. “Não é o mangá in-
teiro porque o enredo é enorme.
Ficamos pensando em que par-
te da história a gente ia contar.
Tivemos que selecionar e ver
qual a parte que a gente gosta-
va então resolvemos fazer o co-
meço para ter um arco de histó-
ria que se fecha”, conta o ator
que interpreta o Shimigami.
“Não chega a ser um vilão. Na
verdade ele está acima do bem e
do mal”, adiante ele sobre seu
personagem.

Alice conta que não teve pro-
blemas em dirigir a peça. “São
meus ex-alunos, ou seja, eles já
sabem como eu trabalho. Já tem
uma empatia. Tem atores que eu
começo a falar e parece que eles
já pegam no ar. Não preciso ficar
explicando tudo”, conta.

“Eu sinto que o diretor não é
aquele que faz marcação e traz
seu próprio universo. O diretor
é aquele que organiza o material
que o elenco pesquisou. Claro
que eu dou estímulos e elemen-
tos para que eles possam cons-
truir esse universo, mas eu pre-
firo que eles usem  o imaginário,
a loucura e próprias aflições de-
les”, conta Alice que acrescenta
que é preciso manter a harmonia
do elenco. “O importante é você
fazer com que o elenco dependa
entre eles então eu crio essa ar-
ticulação. É uma questão de ajus-
tes”, explica a diretora.

A peça fica em cartaz até o
final de abril no Centro Cultura
São Paulo e passará até o final
de maio em Marília, Araraquara,
Franca, Rio Claro, Piracicaba, Ita-
petininga, Sorocaba, Osasco,
Santo André, São Bernardo e
Mauá.                                   (TK)
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Os atores Bruno Garcia e  e Thais Brandeburgo: “instigante”

senvolver suas peças.
“Foram poucos meses, mas

foram muito ricos e intensos”,
explica ela que até teve maté-
rias suas publicadas no Japão,
justamente por essa questão
de ser uma nissei que foi se
nutrir da tradição japonesa. Ela
conta que todos os dias ficava
na casa do mestre e que prati-
camente vivia em função dele.
“Foi um período que a gente
convive muito com o universo
total da arte. Você aprende
muita coisa. É a vida e a arte
misturadas”, conta.

Vida acadêmica – Alice K.
começou a lecionar na
Unicamp (Universidade Esta-
dual de Campinas) em 2004,
como professora de interpre-
tação e direção. “Me envolvi
na parte acadêmica. Queria
juntar vários artistas de outras
áreas e trabalhar com essa
mundialidade”. Explica ela que
fez várias adaptações ligadas
à dramaturgia Nô e ultimamen-
te com o Kyogen (ambos gê-
nero do teatro clássico japonês
do século XIV).

“A Unicamp me dá espaço
para uma experimentação
muito grande e isso é recon-
fortante. Eu entrei na parte
pedagógica muito tarde se
comparado a alguns colegas
meus, o que foi bom, porque
assim, eu tenho bem mais ex-
periência para ligar com os jo-
vens. E o fato de lidar com a
psicologia teatral é você estar
sempre se questionando. Se
movimentar é estar

rediscutindo sua própria
pratica teatral”, explica
ela.

Um dos trabalhos de
Alice na Unicamp foi a
montagem de uma con-
venção teatral ligada ao
universo japonês. “Fiz
seis peças de Kyogen.
Eram narrativas curtas
de 20 minutos. Levei al-
gumas histórias para o
pessoal ler e depois fi-
zemos treinamentos. Eu
não levei nenhum vídeo
do Kyogen original. Eu
não queria que eles se
contaminassem e ficas-
sem presos aquilo por-
que aí sim seria um blo-
queio total. Não queria
que fosse uma imitação,
queria que fosse uma

recreação e que eles usassem
o imaginário”, explica.

Futuro – É dessa mesma for-
ma, com liberdade para criar,
que Alice dirige “O Caderno
da Morte” e também
Oversized, que conta sobre o
universo da bailarina Anzu Fu-
rukawa. “Eu prefiro deixar os
planos futuros em aberto. É
um período sabático que eu me
antecipei e que é um momen-
to muito bom”, esclarece ela e
conta que não há uma prefe-
rência entre atuar e dirigir.
“São momentos diferentes, são
desafios diferentes, depende

muito do período que você
está. Não é questão de prefe-
rências e sim de momentos”,
ressalta.

Questionada se pretende
voltar a atuar a artista não pen-
sa duas vezes. “Vou voltar.
Me aguardem”, brinca ela que
exemplifica que mesmo mon-
tando Shakespeare, sempre
terá um lado mais oriental.
“Não tem como. Tudo passa
naturalmente por um filtro li-
gado aos elementos japoneses,
porque essa é a minha forma
de chegar a esse mundo. Eu
sempre trago de alguma for-
ma, esse meu lado da lingua-
gem oriental na rotina dos
meus trabalhos”, finaliza.

(Thâmara Kaoru)

O CADERNO DA MORTE -
CENTRO CULTURAL SÃO
PAULO
DATA: 24/03 A 30/04 – TERÇAS,
QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS.
HORÁRIO: 21H

INGRESSO: R$ 5,00 (INTEIRA) R$ 2,50
(MEIA) – SALA JARDEL FILHO - (A

BILHETERIA SERÁ ABERTA COM DUAS HORAS

DE ANTECEDÊNCIA)
GRUPO: CIA. ZERO ZERO - TEXTO:
BRUNO GARCIA E CIA. ZERO ZERO -
DIREÇÃO: ALICE K - ELENCO: BRUNO

GARCIA, MIGUEL ATÊNSIA, RUDSON

MARCELLO, THAIS BRANDEBURGO E

VINICIUS CARVALHO–
OBS.: NO DIA 22/4 NÃO HAVERÁ

ESPETÁCULO E NO DIA 30/4 HAVERÁ DUAS

SESSÕES: ÀS 19H E ÀS 21H.

Cena de “O caderno da morte”, versão teatral do mangá “Death Note”: peça estreia neste terça-feira

DIVULGAÇÃO

Alice K.: “O lado oriental está sempre presente”

JORNAL NIPPAK
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EXPOSIÇÃO

Instituto Tomie Ohtake apresenta
“O Corpo Denso da Imagem”

Ocupando duas salas do
Instituto Tomie Ohta-
ke, com cerca de 80

trabalhos, Sergio Romagnolo -
O Corpo Denso da Imagem é
uma mostra retrospectiva dos
pouco mais de trinta anos de
carreira do artista. Como tal,
apresenta os três suportes que
ele utiliza: desenho, pintura e
escultura. Nesta exposição,
com curadoria de Agnaldo Fa-
rias, o trabalho de Romagnolo
(1957, São Paulo) será exibi-
do de forma a demonstrar
como foi construída a sua for-
te trajetória, tão celebrada nos
circuitos mais especializados.

“Após suas primeiras pin-
turas, feitas nos anos 80, quan-
do ainda era estudante da
FAAP, em que os super-heróis,
homens e mulheres, se viam às
voltas com situações absoluta-
mente comuns, o
artista chega às te-
las atuais, à série
dedicada à Feiticei-
ra, personagem do
seriado americano,
e que aqui ocupam
todo um setor da
mostra, onde as
imagens televisivas
se embaralham,
como se os frames
que compõem a
narrativa se sobre-
pusessem em múl-
tiplas dobras”, ex-
plica o curador.

Romagnolo foi
aluno de nomes
como Nelson
Leirner, Regina
Silveira e Julio
Plaza, fato que co-
laborou para se tor-

DIVULGAÇÃO

Exposição é uma retrospectiva dos poucos mais de 30 anos

mada “Geração 80” , Sergio
Romagnolo participou das an-
tológicas mostras “Pintura
como meio” (MAC, 1983),
“Como vai você, Geração 80?”
(EAV/Parque Lage, 1984) e
“Imagens de 2ª Geração”
(MAC, 1987) – retomadas na
exposição “ 2080” (MAM de
São Paulo, 2003) – e “Arte
Híbrida”, apresentada em três
cidades: São Paulo (MAM),
Rio de Janeiro (Funarte) e
Porto Alegre (Espaço Cultural
BFB). Suas obras integraram
quatro edições da Bienal Inter-
nacional de São Paulo: 1977,
1983, 1987 e 1991. Com mes-
trado pela Escola de Comuni-
cações e Artes da USP,
Romagnolo, além de artista, é
professor e um pensador das
artes plásticas.

EXPOSIÇÃO: SERGIO ROMAGNOLO – O
CORPO DENSO DA IMAGEM

QUANDO: ATÉ 10 DE MAIO. DE TERÇA

A DOMINGO, DAS 11 ÀS 20H

ONDE: INSTITUTO TOMIE OHTAKE (AV.
FARIA LIMA, 201 – ENTRADA PELA RUA

COROPÉS – PINHEIROS, SÃO PAULO-SP)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/2245-1900
ENTRADA FRANCA

nar o mais legítimo herdeiro da
parcela mais experimental da
arte contemporânea brasileira.

Sua obra é calcada na proble-
matização das imagens produ-
zidas pela indústria cultural, de
personagens de histórias em
quadrinhos aos profetas produ-
zidos por Aleijadinho, entre
outros ícones da história da arte
ocidental, desembocando nas
imagens e objetos do cotidia-
no, como embalagens, rótulos,
automóveis, etc.

Segundo o curador, embo-
ra sua arte  tenha uma apa-
rência pop, configura-se como
um modo inesperado e consis-
tente de pensar a versátil e fre-
quentemente insólita
materialidade das representa-
ções. “Sua obra é uma das
contribuições mais ricas e ines-
peradas sobre uma dimensão
estratégica da produção do
imaginário contemporâneo”,
elogia o curador.

Geração 80 – Como um dos
principais integrantes da cha-Mostra reúne cerca de 80 trabalhos

ARTES

Artista egípcio expõe na
passagem da Consolação

Aquarelas mar-
cam o cenário da
Passagem Literária
da Consolação du-
rante o mês de
março. Em exibi-
ção até o dia 30, a
mostra Percursos
sobre Papel apre-
senta gratuitamen-
te para o público do
espaço as obras do
artista egípcio Sami
Caro, que se inspira
na arte oriental para
representar cenas
brasileiras. A expo-
sição elaborada sob
curadoria de Fer-
nando Spaziani é
realizada pela Asso-
ciação Via Libris de
Livreiros com o
apoio da Subprefeitura Sé.

As composições leves de
Sami formam desde paisagens
da serra gaúcha até cenas de
cotidiano e revelam o estilo
pluricultural do artista e enge-
nheiro, radicado no Brasil des-
de o fim dos anos 1950, que
escolheu a aquarela como for-
ma de expressão artística. A
técnica foi aprimorada por
meio de cursos de desenho li-
vre e de modelos, pintura chi-
nesa, escultura, pintura japone-
sa sumiê, dentre outros, e se
tornou um hobby para Caro.

“A Passagem Literária da
Consolação tem muito a ver
com a Cidade. Estamos sem-
pre com pressa e de passa-
gem. Espaços são pontos de
encontro e expressão. É isso
que espero ao expor meus tra-
balhos. Que a observação da
arte possa suavizar nossos dias
corridos. Que o percurso das
pessoas encontre a expressão
e o caminho do artista e, no
meu caso, o Percurso sobre
Papel”, explica Caro.

Passagem Literária – Com o
objetivo de transformar o anti-
go corredor subterrâneo em um
espaço cultural, a Secretaria de
Coordenação das Subprefeitu-
ras, por meio da Subprefeitura
Sé, idealizou a Passagem Lite-
rária da Consolação. O local
anteriormente depredado foi
reformado em 2005 e entregue
ao público em novembro do
mesmo ano. Desde então, o
espaço abriga programação
cultural variada realizada pela
Associação Via Libris de Li-
vreiros, - nove vendedores de
livros usados, que cuidam da
manutenção do local e mantêm
a banca de livros usados.

PERCURSOS SOBRE PAPEL,
DE SAMI CARO
QUANDO: ATÉ 30 DE MARÇO. DE

SEGUNDA SEXTA-FEIRA, DAS 7 ÀS 22H.
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DAS 10
ÀS 22H.
ONDE: PASSAGEM LITERÁRIA DA

CONSOLAÇÃO (RUA DA CONSOLAÇÃO,
ESQUINA COM A AV. PAULISTA – METRÔ

CONSOLAÇÃO)
GRÁTIS

Mostra fica em cartaz até dia 30 de março

DIVULGAÇÃO
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Sony quer revolucionar o
mercado com novos produtos

w w w. p r o d u t o s o r i e n t a i s . c o m . b r

Ao revolucionar o mer-
cado eletroeletrônico
em 1979 ao lançar o

inesquecível Walkman no Ja-
pão criado por Nobutoshi
Kihara, coordenador do setor
de áudio da Sony japonesa, 30
anos depois a Sony inova e
surpreende o setor e os con-
sumidores com o lançamento
de três novos produtos high-
tech. Como parte da sua es-
tratégia mundial de trazer ao
Brasil seus principais lança-
mentos simultaneamente com
outras regiões do mundo, a
empresa lançou no país três
grandes novidades: o Vaio
PocketStyle PC VGN-P530 A/
Q, nova categoria que revolu-
ciona o mercado de PCs. E os
LCD Bravia KLV-40ZX1M e
KDL-52XBR7. Os produtos
chegam com menos de dois
meses após lançados no
Consumer Electronics Show
(CES), em Las Vegas, realiza-
do em janeiro deste ano, for-
talecidos pelo grande entusias-
mo com que o público recebeu
as novidades.

O Vaio P530 é o notebook
mais leve do mundo e foi pre-
miado na CES como o melhor
produto na categoria Computer
& Hardware; o LCD KLV-
40ZX1M, com tecnologia
LED, tem o primeiro monitor
com menos de um cm de es-
pessura; e a KDL-52XBR7 é
a primeira TV LCD 240Hz do
mundo, ideal para cenas em
movimento. “Estamos trazendo
lançamentos de ponta de duas
linhas de grande destaque para
a marca Sony, com a finalida-
de de reforçar o aspecto ino-
vador da marca e ampliar ain-
da mais nossa presença nesses
mercados”, afirma Lucio Perei-

Em 2009 manteremos um cres-
cimento maior do que o mer-
cado, que terá um incremento
de cerca de 10% sobre 2008,
já a Sony atingirá os 100%”,
avalia Francisco Simon, geren-
te de marketing da linha Vaio
que prevê um aumento de
notebooks fabricados de sete
para 14 modelos.

Expansão – De acordo com
Gustavo Araujo, gerente de
produto da linha Vaio “a Sony
possui uma estratégia consis-
tente e de longo prazo para o
Brasil, que inclui o Brasil no
circuito dos principais lança-
mentos mundiais da marca. E
com a entrada dessas novas
séries de produtos, como o
Vaio P e o Vaio JS, primeiro all
in one Vaio, poderoso compu-
tador embutido em uma tela de
LCD, esperamos conquistar
uma fatia importante do mer-
cado de PCs”, analisa.

O mercado de LCD no
Brasil tem apresentado desen-
volvimento impetuoso há pelo
menos quatro anos. Em 2006,
aconteceu um surpreendente
aumento de aproximadamen-
te 400% em relação ao ano
anterior. Em 2007, de 150%, e
em 2008 chegou a 140%.
“Para 2009, a Sony pretende
trazer ao mercado brasileiro
novas tecnologias, como as
apresentadas na CES e que
agora chegam ao País, para
ratificar sua posição de núme-
ro um no segmento de Full
HD”, relata William Lima, ge-
rente de produto da linha Bra-
via ao afirmar que o mercado
de LCD continua em expan-
são e que em termos de fatu-
ramento a Sony atingiu 70%
do mercado de TVs.

ra, gerente de comunicação e
propaganda da Sony Brasil ao
revelar que existe fila de espe-
ra para a compra de
PocketStyle no Japão.

Ele lembra que em 2008 a
empresa lançou no País 101
produtos, um incremento de
35% em relação ao ano anteri-
or. “Estamos fazendo um tra-
balho de consolidação. O mer-
cado de notebooks vive um

momento especial no Brasil. A
portabilidade e os preços mais
acessíveis fizeram com que os
consumidores comprassem no
ano passado 3,1 milhões de
notebooks, gerando crescimen-
to de 100% com relação a
2007, de acordo com dados do
International Data Corporation
(IDC) Brasil. Neste mesmo
período a linha Vaio apresen-
tou um crescimento de 400%.

DIVULGAÇÃO

O Vaio PocketStyle e os LCD: os novos lançamentos da Sony...

... para conquistar o mercado brasileiro

A Brazil Japan Ethanol
(BJE), joint venture formada
entre a Petrobras e a empre-
sa japonesa de álcool, Japan
Alcohol Trading, inaugurou no
início deste mês, sua primeira
unidade no Japão para produ-
ção de E3 – combustível for-
mado pela mistura de gasoli-
na com 3% de etanol.

Com o empreendimento, a
Petrobras espera demonstrar
ao empresariado japonês a vi-
abilidade técnica e econômi-
ca para a entrada no país de
um novo combustível, que
além de eficiente, é mais eco-
lógico.

A construção da planta, ini-
ciada em outubro de 2008, faz
parte do Projeto Sodegaura,
da BJE em parceria com o
Ministério do Meio Ambiente
do Japão, para introdução do
E3 no mercado japonês. A ins-
talação está situada na cida-
de de Sodegaura, na Região
de Kanto, localização central
do Japão, responsável por
40% do volume total de gaso-
lina consumida pelo país.

A capacidade de produção
é estimada em até três mi-
lhões de litros de E3 por mês,
destinada a postos indepen-
dentes. A fornecedora da ga-

COMBUSTÍVEL

Petrobras começa a produzir gasolina com
3% de etanol no Japão

solina para o projeto será a
refinaria Nansei Sekiyu, em
Okinawa, na qual a Petrobras
possui 87,5% de participação.

O primeiro carregamento
de E3 foi entregue ao posto de
gasolina do Parque Shinjuku, na
cidade de Tóquio. A cerimô-
nia de inauguração contou com
a presença do ministro de Meio
Ambiente do Japão, Tetsuo
Saito, do embaixador brasilei-
ro no Japão, Castro Neves, do
gerente geral da Petrobras no
Japão, Osvaldo Kawakami,
além de executivos da Com-
panhia e diversas autoridades
japonesas.

A Hitachi apresenta o
novo projetor CPX5 3LCD,
com 2.500 ANSI lumens de
luminosidade e pesando ape-
nas 1,770 kg . “Conforme o
que tem sido mostrado pelas
demandas de mercado, a
versatilidade é um fator cha-
ve na escolha por dispositi-
vos móveis para apresenta-
ções”, diz Pete Denes, vice-
presidente comercial da
Hitachi. “No entanto, a ver-
satilidade não pode ser o cus-
to da performance. Com
isso, a Hitachi desenvolveu
o CPX5, projetor que ofere-
ce uma ótima combinação
entre portabilidade e pratici-
dade para o uso”.

O CPX5 oferece lentes
de amplo alcance, permitin-
do a instalação do projetor
próximo a tela, de maneira a
evitar obstruções de ima-
gem. Adicionalmente, o
CPX5 possui leitor USB,
permitindo uma apresenta-
ção mais funcional. O CPX5
traz a resolução XGA, pro-
porção de contraste de 500:1
e produz menos de 29
decibéis quando no modo si-
lencioso.

Como todos os projetores
3 LCD da Hitachi, o CPX5
oferece características como
My Screen, My Memory e
My Button. O CPX5 tam-
bém contém caixas de som
internas de 1W de potência,
assim como funções de se-
gurança, como o sistema
Transition Detector, que pre-
vine possíveis furtos desligan-
do o produto caso este seja
removido de sua posição ini-
cial, e trava Kensington.

TECNOLOGIA 2

Hitachi lança
o novo projetor
CPX5

“Terapia de Vida Diária” no
autismo é o tema das palestras
que será realizada no dia 21 de
março no auditório da Associ-
ação Miyagui Kenjinkai do
Brasil. O objetivo do Projeto
de Integração Pró-Autista
(Pipa), é estimular as crianças,
adolescentes ou adultos porta-
dores de autismo a desenvol-
ver habilidades que favoreçam
sua independência na vida, o
desenvolvimento motor,
cognitivo a linguagem e o as-
pecto emocional e social. Além
de proporcionar as pessoas
portadoras a sua inclusão so-
cial, uma vida digna com saú-
de, trabalho e lazer.

As palestras serão ministra-
das pela professora japonesa
Takako Saegusa e pela médi-
ca Soraya Canasiro. Formada
em educação física Takako
Saegusa elaborou no Japão o
método da Terapia de Vida
Diária (TVD) para crianças
com autismo, com a diretora
Kiyo Kitahara há 42 anos.
Soraya Canasiro é pós-
graduanda do Hospital do Ser-
vidor Público Estadual de São
Paulo, responsável pelo servi-
ço de psiquiatria da Benefi-
cência Nipo-Brasileira, psiqui-
atra do Hospital Santa Cruz.

Atualmente o projeto Pipa

atende quatro crianças de 9 a
11 anos, orientando ações do
dia-a-dia como troca de roupa,
lavagem de louça, amarração
de cadarço de sapatos, verifi-
cação da hora, etc. O atendi-
mento é realizado em um tem-
po budista instalado na Cháca-
ra Klabin na Vila Mariana. A
intenção dos responsáveis do
projeto é ampliar para cerca de
oito a dez crianças atendidas
para que consigam um novo
local de atendimento adequado.

Novas famílias interessa-
das na metodologia de traba-
lho estão sendo procuradas
pelo projeto. Entre os requisi-
tos para o ingresso de novas
crianças portadoras de
autismo, está a exigência da
idade ideal dos 5 aos 9 anos.
Exceções podem ser abertas
para crianças de até 10 anos.
Por ser fase inicial, o projeto
tem limitação de faixa etária.

TERAPIA DE VIDA DIÁRIA
NO AUTISMO
QUANDO: 21 DE MARÇO

HORÁRIO: 8H ÀS 12H
ONDE: AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO

MIYAGUI KENJINKAI DO BRASIL - RUA

FAGUNDES, 152 - LIBERDADE - SÃO

PAULO – SP.
INFORMAÇÕES:
WWW.AUTISMOPIPA.COM.BR

SAÚDE

Palestra orienta os cuidados
com crianças autistas

VEÍCULOS

Pajero Sport Diesel 2010
chega este mês no Brasil

Chega a partir deste mês
no mercado brasileiro o novo
Pajero Sport Diesel 2010.
Mais robusto e sofisticado o
veículo tem design inovador,
caracterizado por linhas har-
mônicas e contornos alonga-
dos, aliado à nova potência de
150 cavalos do motor diesel
de 2,5 litros, favorece o cres-
cimento do uso urbano do
modelo, que mantém todas as
características off-road pre-
sentes no DNA da marca Mi-
tsubishi Motors.

Mais encorpado, o para-
choque traz laterais arredon-
dadas e avança alguns cen-
tímetros sobre o solo, en-
quanto a grade do radiador,
valorizada por novas curvas,
ganha imponência com a in-
trodução de duas barras ho-
rizontais na cor do veículo,
sobre as quais destacam-se
os três diamantes que iden-
tificam a marca.

O Pajero Sport Diesel re-
cebeu revestimento em ma-
terial de madeira escura –
blackwood - que pode ser
notado na moldura do painel
e nos comandos dos vidros
das portas.

Contraste – O tom mais es-

curo ressalta-se também na
cor preta aplicada nos
carpetes (assoalho e porta-
malas), no sobre–tapete, no
couro dos bancos, do volan-
te e da coifa da alavanca de
câmbio.

O contraste interno fica
por conta do painel de ins-
trumentos, com moldura pra-
teada e fundo cinza claro e
detalhes em cinza claro no
console.

O novo Pajero Sport Die-
sel chega ao mercado nacio-
nal nas cores: prata Tecno, pre-
to Lamp, branco Enya, verme-
lho Rubi, vermelho Nelore, azul
Safira, verde Pantanal e cinza
Hematita.

Pajero está mais robusto e mais sofisticado: design inovador

DIVULGAÇÃO
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HOMENAGEM

Entrega do 53º Prêmio Paulista
será no Sesc Vila Mariana

GATEBOL – A União dos Clubes de Gate Ball do Brasil
realizou no dia 16 de março, no Estádio de Gatebol do Centro
Educacional e Esportivo Professor Riyuzo Ogawa (Zona Sul
de São Paulo), o 25º Campeonato Brasileiro de Gateball de
Idosos. A competição contou com a participação de mais de
50 equipes vindo de diversas cidades do Estado de São Paulo
e também de outros Estados.

DIVULGAÇÃO

A briga por uma vaga nos
Jogos Olímpicos de 2012 ain-
da não começou, mas perma-
necendo os critérios atuais e
caso não haja nenhum impre-
visto o Brasil terá uma repre-
sentante nikkei em 2012. Para
o ciclo olímpico visando Lon-
dres, a seleção brasileira será
formada por três atletas em
cada categoria.

Na categoria meio-médio (-
63kg), a disputa será entre Da-
nielli Yuri, Vânia Ishii e Camila
Minakawa, curiosamente as
três únicas nikkeis no grupo –
além do técnico da equipe mas-
culina, Luiz Shinohara.

Das três, a mais experien-
te é a judoca Vânia Ishii. Aos
36 anos, a judoca participou
defendeu o Brasil nos Jogos
Olímpicos de Sydney 2000 e
Atenas 2004. Entre as suas
principais conquistas constam
as medalhas de ouro nos Jo-
gos Pan-americanos de 1999,
em Winnipeg; a prata nos Jo-
gos Pan-americanos de 2003,
em Santo Domingo; e o bron-
ze no Campeonato Pan-Ame-
ricano de 2003 .

A classificação levará em
conta resultados obtidos a par-
tir de 1 de maio de 2010 até 30
de abril de 2012, computados
num ranking mundial.

 Tiago Camilo e Hugo
Pessanha conquistaram as
duas últimas vagas para a Se-
leção Brasileira Olímpica 2009,
na categoria médio (-90kg), no
último dia 14, em Salvador, na
Bahia.

Seleção Brasileira 2009

Masculino: -60kg: Denilson
Lourenço, Felipe Kitadai e Ri-
cardo Ayres; -66kg João Derly,
Leandro Cunha e Luiz Revite;
-73kg Leandro Guilheiro, Mar-
celo Continni e Rodrigo Rocha;
-81kg Flávio Canto, Rodrigo
Luna e Nacif Elias; -90kg
Eduardo Santos, Tiago Camilo
e Hugo Pessanha; -100kg Lu-
ciano Correa, Leonardo Leite
e Carlos Honorato; +100kg
João Gabriel Schlittler, Walter
Santos e Daniel Hernandes.
Técnico: Luiz Shinohara
Feminino: -48kg Sarah
Manezes, Daniela Polzin e
Taciana Resende; -52kg Erika
Miranda, Andressa Fernandes
e Raquel Lopes; -57kg Ketleyn
Quadros, Danielle Zangrando
e Mariana Barros; -63kg Da-
nielli Yuri, Vania Ishii e Camila
Minakawa; -70kg Mayra
Aguiar, Maria Portela e Már-
cia Costa; -78kg Edinanci Sil-
va, Claudirene Cesar e
Deborah Almeida; +78kg
Priscilpa Marques, Aline Puglia
e Maria Suelen Althaman.
Técnica: Rosicléia Campos

JUDÔ

Brasil terá uma representante
nikkei em Londres 2012

Camila Minakawa

DIVULGAÇÃO

De 20 a 22 de março, acon-
tece no Arujá Golf Clube, em
Arujá (SP), o 3º Campeonato
Bandeirantes de Golfe. O tor-
neio será a primeira competi-
ção da temporada válida para
pontuação nos rankings naci-
onal e estadual scratch com
handicap índex, nas categori-
as masculina e feminina.

O torneio conta com a pre-
sença dos melhores atletas
amadores da atualidade, com
destaque para Guilherme Oda
(SP), que no último domingo
sagrou-se vice-campeão
scratch do 27º Torneio Aberto
Amador Masculino do Lago
Azul Golfe Clube, em Araçoi-
aba da Serra (SP). Particpam
ainda nomes como Felipe
Lessa (RS), Rafael Becker
(SP), Roberto Gomez (SP),
Luis Gama (SP), Giordano
Junqueira (SP), Luis Jacinto
(SP), Octavio Villar (RS), Uri

Bogoslavkys (PR), Gustavo
Chuang (RS), Tomaz Pimente
(MG), Karina Palmberg (SP),
Lucia Maria Guilger (SP),
Carla Ziliotto (SP), Petra
Bogoslavkys (PR), Clara
Teixeira (RJ) e Andrea Arruda
(SP), entre tantos outros atle-
tas de ponta do golfe brasilei-
ro.

GOLFE

Campeonato Bandeirantes
agita o Arujá Golf Clube

Guilherme Oda

DIVULGAÇÃO

A categoria pré-júnior da
seleção da regional Capital
conquistou o título do Campe-
onato Brasileiro de Beisebol
Interseleções Pré-Júnior ao
derrotar a equipe da Central
por 6 a 0 na grande final reali-
zada no último dia 15, nos cam-
pos do Nikkey Clube de
Marília.

Em 2008, a Paulista tam-
bém foi a campeã desta mes-
ma competição, que reúne as
tradicionais seleções regionais
- a Paulista, por exemplo, é
formada por atletas de cidades

como Marília, Tupã e Bastos.
Um dos destaques da com-

petição foi o atleta Thiago
Taira, que teve um desempe-
nho impressionante no ataque
(média de 87,5% de acerto nas
rebatidas e 8 corridas impulsi-
onadas). A performance ren-
deu ao atleta da Paulista o prê-
mio de Melhor Jogador do
Campeonato. Já Bruno Tera-
moto, da Centro-oeste, foi elei-
to o Jogador Mais Esforçado.

RESULTADOS
Fase Final

14/03 (Sábado)
Chave Ouro

Central 10 x 0 Noroeste
(Semifinal)

Centro-oeste 1 x 11 Paulista
(Semifinal)

Central 0 x 6 Paulista (Final)
Chave Prata

Sudoeste 2 x 4 Norte Paraná
(Semifinal)

Capital 4 x 6 ABC (Semifinal)
Norte Paraná 5 x 6 ABC (Final)

Chave Bronze
Sul Paraná 13 x 0 Sorocabana

(Final)

BEISEBOL PRÉ-JÚNIOR

Seleção Paulista conquista o
bicampeonato do Interseleções

Atletas e comissão-técnica da seleção da Paulista celebram em
campo a conquista do título.

Thiago Satoru Thaira, atleta da
seleção da Paulista, recebe o

DIVULGAÇÃO / CBBS

TÊNIS DE MESA

Brasil recupera hegemonia no
Sul-americano júnior no Chile

Apesar da péssima atuação
do Brasil por equipes, quando
ficamos com o título apenas no
Juvenil Feminino (mesmo ten-
do perdido para o Peru na vés-
pera da final), prata no juvenil
masculino, bronze no infantil
feminino e em 4º lugar no in-
fantil masculino, recuperamos
alguns pontos nas duplas com:
ouro no infantil masculino e
misto, bronze no infantil femi-
nino, prata no juvenil feminino,
bronze no juvenil masculino e
bronze nas mistas. A surpresa
veio no individual: Ouro no Ju-
venil com Livia Mizobuchi e
Danilo Toma, mais ouro no In-
fantil Feminino com Caroline
Kumahara, resultando em 6
medalhas de ouro nas 14 pro-
vas disputadas. Brasil cam-
peão geral com 378 pontos,
Chile com 341 pontos seguido
do Peru, com 201.

LIGA – Na véspera da 2ª eta-
pa da Liga Nipo-Brasileira que
será realizada no domingo, dia
29 de março, no Sesi Taubaté,
a organização, via Projeto
Metta, Urmet Daruma, resol-
ve criar o Taubaté Open e ofe-
recer uma premiação em di-
nheiro, algo não muito comum
na modalidade.

O tênis de mesa brasileiro,
diferentemente do Europeu,

segue mais as tradições do
Japão, que não oferece dinhei-
ro e sim diplomas e troféus
para os campeões. Já a Fede-
ração Internacional tem esti-
mulado o profissionalismo e há
14 anos criou o circuito profis-
sional ITTF ProTour, com mais
de 100 mil dólares de prêmio
em cada etapa. Por aqui, ele é
chamado de Mundialito e já se
encontra em sua 12ª edição,
que este ano terá lugar em ju-
lho, na capital mineira.

Latino-Americano Adulto
em El Salvador – Nesta quin-
ta-feira (19 de março), embar-
cou para El Salvador a sele-
ção brasileira adulta em busca
de duas vagas para a Copa do
Mundo Individual. Hugo Ho-
yama, Cazuo Matsumoto, Eric
Mancini, Paulo Rocha, Ligia
Silva, Mariany Nonaka, Carina
Murashigue e Jessica Yama-
da, representam a seleção com
grandes desfalques: o melhor
atleta brasileiro no ranking
mundial Thiago Monteiro (70º
do mundo) e Gustavo Tsuboi
não puderam viajar por terem
assumido compromissos com
seus clubes na França, onde
jogam profissionalmente.

Marcos Yamada
Consultor em Tênis de Mesa

MARCOS YAMADA

Equipe feminina ajudou o Brasil a recuperar a hegemonia

Um evento especial me-
rece um lugar também
à altura. Assim, a ce-

rimônia de entrega do Prêmio
Paulista de Esportes, que este
ano chega à sua 53ª edição,
mudou de endereço. Realiza-
do tradicionalmente no Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social), a maior festa de
congraçamento do esporte
nikkei terá como palco, no pró-
ximo dia 31, o Sesc Vila Mari-
ana (Zona Sul de São Paulo).

Como de praxe, autorida-
des, lideranças e representan-
tes de clubes e associações
assistirão ao desfile de atletas
e dirigentes, as estrelas da noi-
te. Idealizado pelo Jornal Pau-
lista – que mais tarde se uniria
com outro tradicional jornal da
comunidade nipônica, o Diário
Nippak, dando origem ao Nik-
key Shimbun (em japonês) e
Jornal Nippak (em português),
que a partir da fusão
encaparam a sua realização –
o Prêmio Paulista de Esportes
tem como objetivo reverenci-
ar o trabalho de abnegados e
valorizar e estimular os novos
talentos da comunidade.

Desde sua criação, já re-
ceberam o Prêmio os princi-
pais nomes atletas da comuni-
dade nikkei, da antiga e da
nova geração. Do mesa-tenis-
ta Hugo Hoyama, o maior re-
cordista brasileiro em meda-
lhas de ouro em Jogos Pan-
Americanos – com nove –,
passando pela judoca Vânia
Ishii e pela triatleta olímpica
Mariana Ohata, e pelo
sumotori Cláudio Ikemori –
único brasileiro a conquistar
uma medalha de ouro em Mun-
diais –, o Prêmio Paulista de
Esportes conta a história dos
esportes trazidos pelos pionei-
ros e também luta para preser-
var a memória dos antepassa-
dos ao prestar uma justa ho-

menagem aos atletas e diri-
gentes que se destacaram du-
rante o ano.

Atletas que já conquista-
ram o seu espaço ou aqueles
que ainda buscam seu lugar ao
sol são indicados por suas res-
pectivas associações e clubes.
Este ano, destaque especial
para a nadadora Tatiane
Sakemi, medalha de bronze
nos Jogos Pan-Americanos de
2007 com a equipe feminina de
revezamento 4 x 100 m medley,
e a judoca Danielli Yuri, me-
dalha de prata no mesmo Pan.
Ambas representaram o Bra-
sil nos Jogos Olímpicos de Pe-
quim (2008).

Além dos prêmios tradicio-
nais, a cada ano são homena-
geados personalidades e/ou
instituições de diversas áreas
que contribuíram para o desen-
volvimento da comunidade
nipo-brasileira.

Este ano, o Prêmio Paulis-
ta de Esportes homenageará o
secretário de Esportes, Lazer
e Recreação da Cidade de São
Paulo, Walter Feldman; o se-

cretário de Esportes, Lazer e
Turismo do Estado de São
Paulo, Claury Santos Alves da
Silva; e o diretor regional do
Sesc SP, Danilo Santos de Mi-
randa pelos relevantes servi-
ços prestados nas comemora-
ções do Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil.

Os Homenageados – Serão
agraciados com o 53º Prêmio
Paulista de Esportes: SEIJI
NAKAYAMA (Park Golfe/
Federação Park Golfe do Bra-
sil), TERUO HOSOKAWA
(Rádio Taissô/Federação de
Rádio Taissô do Brasil),
NICOLAU HIRATA (Gate-
bol/União dos Clubes de Gate
Ball do Brasil), NOBUO FU-
RUKAWA (Mallet Golf/Fede-
ração Paulista de Mallet Golf),
MAKOTO ARAI (Aikidô/
União Sul-Americana de
Akidô), MÁRIO ENDO (Tiro
ao Alvo/Associação Nova Ban-
deirante de Tiro ao Alvo),
SUSUMU WATANABE
(Kendô/Confederação Brasilei-
ra de Kendô), NOBORU YA-

GUI (Golfe/Associação Nikkey
de Golfe do Brasil), CELSO
TOSHIMI NAKASHIMA
(Tênis de Mesa/Comissão In-
tercolonial de Tênis de Mesa),
JOSÉ RICARDO LOPES
(Kobudô/Confederação Brasi-
leira de Kobudô), Willian
Takahiro Higuchi (Sumô/Con-
federação Brasileira de Sumô),
Danielli Yuri Barbosa (Judô/As-
sociação Kobra de Cultura e
Esporte), EDUARDO TA-
DASHI TANAKA (Karatê),
TATIANE MAYUMI SA-
KEMI (Natação/Associação
Cultural e Esportiva Piratinin-
ga), AMANDA YUKARI
FUJIKAWA (Atletismo/Asso-
ciação Cultural e Esportiva Pi-
ratininga), OSCAR MASAKI
NAKAOSHI (Beisebol/Confe-
deração Brasileira de Beisebol
e Softbol), JÉSSICA SAITO
NABEYAMA (Softbol/Confe-
deração Brasileira de Beisebol
e Softbol) e MATHALY
JUNKO SHIMIZU KURATA
(Tênis de Campo/Associação
Nikkei Tênis Center).

(Aldo Shiguti)

Entrega do Prêmio Paulista de Esportes é um dos eventos mais agurdados pela comunidade

ARQUIVO/KENJI MIYO
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AAssociação Okinawa
Kenjin do Brasil e a
Tamagusuku Ryu Sen-

jukai do Brasil sob direção do
Sensei Satoru Saito, promovem
nest domingo (22) na Socieda-
de Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência Social
(Bunkyo), o espetáculo de
Dança e Música de Okinawa:
“Kizuna - Corações Unidos
Através da Dança”. O evento
mostrará a evolução das dan-
ças típicas de Okinawa atra-
vés da história da ilha, com
coreografias e músicas que
vão do tradicional ao moder-
no.

A abertura será realizada
pelo grupo de taiko de Okina-
wa Requios Gueino Doukou-
kai, com a canção “kunjan
Sabakui”, abordando a histó-
ria da construção do castelo de
Shuri. O evento terá participa-
ções especiais de Omine Ha-
tsue Ryubu Dojo (Escola de
dança de Okinawa); Hanaya-
gui Sumitomihiro (Escola de
dança japonesa); Megumi
Gushi (Cantora de Okinawa)
em sua última apresentação no
Brasil e Tadashi Komesu (Pro-
fessor de música folclórica de
Okinawa).

O espetáculo será apresen-
tado em duas partes: a primei-
ra abordará o Reino de
Ryukyu, período em que foram
desenvolvidas as danças clás-

ESPETÁCULO

Bunkyo apresenta “Kizuna -
Corações Unidos pela Dança”

sicas como fins de entreteni-
mento em solenidades oficiais.
A segunda abordará três mo-
mentos históricos como a
transformação do Reino de
Ryukyu na província de Oki-
nawa durante a era Meiji; o
pós-guerra em que a ilha per-
manece sob domínio norte-
americano; e 1973 em diante,
ano da “devolução” da provín-
cia de Okinawa ao Japão, até

os dias atuais. Os organizado-
res prevêem uma participação
de cerca de 1300 pessoas.

“KIZUNA - CORAÇÕES
UNIDOS PELA DANÇA”
QUANDO: 22 DE MARÇO

HORÁRIO: 16H
ONDE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE

CULTURA JAPONESA E ASSISTÊNCIA

SOCIAL (BUNKYO) - RUA SÃO JOAQUIM,
381 – LIBERDADE – SÃO PAULO

INFORMAÇÕES:
COM HARUMI (11) 9273-2357
NO SITE WWW.SENJUKAI.COM.BR OU

KIZUNA@SENJUKAI.COM.BR

INGRESSOS: ANTECIPADOS R$ 20,00 -
NO DIA R$ 25,00.
PONTOS DE VENDA: ASSOCIAÇÃO OKINAWA

KENJIN DO BRASIL - RUA TOMÁS DE

LIMA, 72 - LIBERDADE - TEL: 3106-
8823; HAI KAI - R: GALVÃO BUENO,
224 - LIBERDADE - TEL: 3277-7267;
KIDOAIRAKU JAPANESE FOOD - RUA SÃO

JOAQUIM, 394 - LIBERDADE - TEL: 3207-
8569; HIKARU BAR & RESTAURANTE -
RUA SÃO VALENTIM, 65 - VILA CARRÃO

- TEL: 2225-1166; NIHON HIM - RUA

JUNO, 125 - VILA CARRÃO - TEL: 2942-
8096; E FEDERAÇÃO DAS PROVÍNCIAS

JAPONESAS NO BRASIL (KENREN) - RUA

SÃO JOAQUIM, 381 - 3º ANDAR -
LIBERDADE TEL: 3277-8569.

Cultura okinawana estará em alta neste domingo no Bunkyo: evento mostrará evolução das danças

REPRODUÇÃO

KARAOKÊ

Acel promove 18º Concurso
de Canto com 140 cantores

O Concurso Acel (Asso-
ciação Cultural e Esportiva
de Londrina) Tonari-Gumi
Karaoke Taikai contou com
mais de 140 participantes em
categorias, que incluíam cri-
anças de 5 a 6 anos de idade,
até os veteranos acima de 81
anos de idade. No júri, Ma-
sahiro Sakai presidiu a ban-
ca de dois grupos com cinco
jurados em cada, que se re-
vezaram na incumbência de

classificar os participantes.
Os ganhadores deste concur-
so foram classificados para
o Concurso Paranaense de
Canto.

Na ocasião, o vice-cônsul
Motohiro Hoshino, o presi-
dente da Aliança/Liga Fran-
cisco Tan e o vereador Jairo
Tamura prestigiaram o con-
curso e entregaram os prê-
mios aos vencedores das ca-
tegorias infantis.

A Comissão de Incremen-
to Social e o Grupo de Dança
da Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social (Bunkyo), promo-
vem no dia 28 de março a
Noite de Valsa II na Casa de
Portugal. O evento terá direi-
to a jantar dançante com co-
mida japonesa e animado pelo
conjunto Sintonia composto por
nove membros, incluindo três
violinistas nikkeis. O cônsul-
geral do Japão em São Paulo,
Kazuaki Obe e a consulesa
Eiko Obe tem presença con-
firmada. Para aqueles que não
sabem dançar um personal
dancing foi contratado para

EVENTO

2ª edição da Noite de Valsa
acontece na Casa de Portugal

ensinar vários estilos de dan-
ça. A expectativa dos organi-
zadores é que cerca de 500
pessoas prestigiem o evento
Beneficente, com arrecada-
ção revertida para entidades
assistenciais como Ikoi-No-
Sono, Kibô-no-Iê, Kodomo-
No-Sono. Os participantes de-
verão usar trajes esporte fino.
Haverá sorteios de brindes.

NOITE DE VALSA II
QUANDO: 28 DE MARÇO

HORÁRIO: DAS 19H À MEIA-NOITE

ONDE: CASA DE PORTUGAL – AV LIBER-
DADE, 602 – LIBERDADE – SÃO PAULO

INGRESSO: R$ 150,00
INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755

Ana Yoshida, Emilia Tanaka e Paulo Yoriyasu da comissão de
incremento social do Bunkyo
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ANIME E MANGÁ

AnimeYuu, no Paraná, seleciona nona dupla
para a final do World Cosplay Summit

Vencedores interpretaram os irmãos do mangá Le Chevalier D’Eon

DIVULGAÇÃO

Mais uma dupla foi revela-
da para a final do WCS 2009
(World Cosplay Summit), o
Campeonato Mundial de
Cosplay que acontece no Ja-
pão e reúne os melhores
cosplayers de diversos países.
Os experientes Maurício So-
menzari e Monica Somenzari,
campeões mundiais do WCS
2006, foram selecionados no
evento AnimeYuu, realizado no
Instituto Filadelfia de Londri-
na, dia 15 de março.

Os vencedores interpreta-
ram os personagens D’Eon de
Beaumont e Lia Beaumont, os
irmãos do mangá Le Chevalier
D’Eon.

O concurso de cosplay não
foi a única atração do evento.
Os visitantes conferiram tam-
bém o Anime Daiko (Grupo de
Taikô – apresentação artísti-
ca de músicas de anime), des-
file de cosplayers, animekê e
games.

A próxima seletiva WCS
será no AnimePan, dia 29 de
março, em Recife. Mais infor-
mações: www.wcsbr.com.br

Final – Desde 2006 a Editora
JBC realiza a etapa brasileira
do concurso por meio de uma
parceria inédita firmada com
a TV Aichi do Japão. Os cam-
peões da Etapa JBC Brasil
garantem passagem e estadia
no Japão para participar da
grande final mundial.

Atualmente o Brasil é bi-
campeão do WCS. Em 2006,
logo em sua estreia, a dupla
brasileira conquistou o primei-
ro lugar, vencendo os repre-

sentantes de outros nove paí-
ses. Em 2008, em pleno ano
do Centenário da Imigração
Japonesa, o feito se repetiu: os
cosplayers brasileiros sagra-
ram-se campeões mundiais.

Hoje, a Etapa brasileira do
WCS promovida pela Editora
JBC é a principal referência
no Brasil em matéria de con-
cursos de cosplays e reúne
participantes dos quatro can-
tos do país que lutam pelas 15
vagas na grande final.


