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O antigo Código Civil, em seu art. 1.603,
trazia a ordem de vocação hereditária, isto é,
a ordem em que a sucessão legítima se pro-
cessava nos termos seguintes:

“A sucessão legítima defere-se na ordem
seguinte:

I   - aos descendentes
II  - aos ascendentes
III - ao cônjuge sobrevivente
IV - aos colaterais”

O Novo Código Civil, em seu art. 1.829,
dispõe:

“A sucessão legítima defere-se na ordem
seguinte:

I   - aos descendentes, em concorrência com
o cônjuge, salvo se casado este com o falecido
em regime de comunhão total ou no da separa-
ção obrigatória de bens (art. 1640, parágrafo
único); ou se, no regime de comunhão parcial,
o autor da herança não houver deixado bens
particulares

II  -  aos ascendentes, em concorrência com
o cônjuge

III -  ao cônjuge sobrevivente
IV -  aos colaterais”

Conclui-se da leitura de tais dispositivos que
houve substancial alteração em relação ao côn-
juge que passa a concorrer com os descenden-
tes (em algumas situações) ou com os ascen-
dentes do cônjuge falecido.

Quando concorre com os descendentes
(inciso I) existem duas situações:

a) o quinhão cabente ao cônjuge é igual ao
dos que sucederem por cabeça  Por exemplo:
se existem três filhos do seu casamento, a he-
rança é dividida em quatro, pois ao cônjuge cabe
a mesma parte que cabe aos filhos;

b) se for ascendente dos herdeiros, cabe-
lhe uma quarta parte

Por exemplo, se for avó e concorrer com
netos, sempre lhe caberá uma quarta parte.

Quando concorre com ascendente (inciso
II), afiguram-se três situações:

a) o cônjuge sobrevivente concorre com
ascendentes de primeiro grau (pais do cônjuge
falecido), cabendo-lhe, neste caso, uma terça
parte da herança

b) o cônjuge sobrevivente concorre com um
só ascendente de primeiro grau (pai ou mãe do
cônjuge falecido), cabendo-lhe, neste caso, a
metade da herança

c) o cônjuge sobrevivente concorre com
ascendente de segundo grau ou mais grau (avós,
bisavós), neste caso, sempre lhe cabe a meta-
de da herança

Não havendo descendentes ou ascenden-
tes, o cônjuge sobrevivente herda por inteiro.

Estas são as regras básicas para a suces-
são pelo cônjuge.  Porém, há que se considerar
aqui:

a) o regime de bens entre os cônjuges
b) se, à época da morte do outro, o cônjuge

sobrevivente não estava separado judicialmen-
te ou não estava separado de fato por mais de
dois anos

c) que a companheira ou companheiro que
vivia em união estável não participa da heran-
ça nos moldes em que herda o cônjuge sobre-
vivente

Considerando que a maior parte das dúvi-
das que tenho esclarecido dizem respeito às
situações apontadas nas letras “a” e “c” acima

constante, faço as seguintes colocações:

A ingerência dos regimes de bens do ca-
samento para a sucessão do cônjuge sobrevi-
vente ao teor do art. 1829, I ( já inicialmente
transcrito), que diz:

“I - aos descendentes, em concorrência
com o cônjuge, salvo se casado este com o
falecido em regime de comunhão total, ou no
da separação obrigatória de bens (art. 1640,
parágrafo único); ou se, no regime de comu-
nhão parcial, o autor da herança não houver
deixado bens particulares;”

O que se conclui deste dispositivo é que
onde houver meação não há concorrência com
os descendentes, visto que o cônjuge sobrevi-
vente receberá a sua parte. Porém, se casa-
do no regime de separação parcial, concorre-
rá com os descendentes, se houver bens par-
ticulares. No regime de separação obrigató-
ria de bens, o legislador não fez essa ressalva,
pois se o cônjuge sobrevivente concorrer na
sucessão dos bens particulares do falecido vai
exatamente contra a proteção pretendida para
a obrigatoriedade de separação de bens.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

A Nova Ordem de

Sucessão Hereditária –

Parte I

*PAULO YOKOTA

Ainda que num ritmo e
numa visão que não satisfa-
zem completamente a todos
os envolvidos com as ativida-
des relacionadas com o Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil, é preciso admi-
tir que os primeiros e impor-
tantes passos começaram a
ser dados.  Possivelmente a
pretensão da comunidade
nikkei é modesta e muito
consciente de suas limitações,
notadamente no levantamen-
to de recursos próprios, en-
quanto as comemorações
são assuntos entre dois paí-
ses maduros.

Parece que há um vício de
contar-se com significativas
doações provenientes do Ja-
pão. Na realidade, mesmo
que as autoridades japonesas
estejam conscientes da im-
portância da imigração e da
data, a reformulação que
vem ocorrendo na política e
na administração daquele
país não chega a ser total-
mente compreendida.

É evidente que os que aju-
dam sempre desejam saber
quais os esforços que estão
sendo feitos localmente, não
só com a mobilização das
horas de trabalhos voluntári-
os de semi-aposentados, mas
alocações de recursos finan-

ceiros. Sempre fica mais fá-
cil complementar as necessi-
dades, pois são reconheci-
mentos dos empenhos dos
que estão envolvidos nos pro-
jetos, e uma razoável garan-
tia do seu sucesso.

É preciso também com-
preender o que significa aju-
da governamental. O gover-
no não cria nada, só transfe-
re. Para dar a alguns é preci-
so que tome de outros. Ora,
os contribuintes brasileiros
como japoneses reclamam
dos elevados impostos, e es-
tão exigindo dos seus
governantes cortes sensíveis
das despesas, principalmen-
te daquelas que não propor-
cionam retornos no futuro. Há
disponibilidade de financia-
mentos, com juros, mas pou-
cas são as possibilidades de
doações expressivas.

Há uma exagerada im-
pressão de que as futuras co-
memorações são um caso
especial, e certamente o são.
Mas exatamente porque se
completa um centenário, há
que se dar demonstrações de
maturidade, não se exigindo
ajudas como se todos conti-
nuassem crianças desprote-
gidas, precisando do amparo
dos seus genitores.

*Paulo Yokota é economista e pre-
sidente do Hospital Santa Cruz

OPINIÃO

Atuação da Associação
do Centenário

AComissão de Reforma
Estatutária entregou
na tarde desta quinta-

feira (19) ao presidente do
Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa), Kokei
Uehara, o Anteprojeto da Re-
forma do Estatuto Social da
entidade. O documento, com
16 páginas, foi entregue pelos
advogados Kiyoshi Harada e
Tuyoci Ohara, presidente e se-
cretário da Comissão, respec-
tivamente. O encontro contou
ainda com a presença de Akio
Ogawa, membro da Comissão
e também um dos vice-presi-
dentes da entidade.

O Jornal do Nikkey co-
briu o evento com exclusivida-
de. Junto com o anteprojeto, foi
entregue também um envelo-
pe lacrado contendo mensa-
gens de apoio à eleição direta
enviadas à Comissão após o
prazo fixado para pronuncia-
mento – dia 10 de janeiro, data
da audiência pública. “Para
nós da Comissão não tem va-
lor nenhum, mas para a dire-
toria pode ser diferente. Quan-
to mais amplo for o debate
menor será a confusão na as-
sembléia”, esclareceu Harada.

 Segundo ele, foram modi-
ficados 27 itens. As alterações
introduzidas visam adequar as
disposições do Estatuto às nor-
mas da Lei número 11.127, de
28 de junho de 2005, que pro-
cedem a modificação parcial
do Código Civil vigente, sendo
que algumas de suas normas
são impositivas e outras de
caráter facultativo, como é o
caso do sistema de escolha dos
dirigentes das entidades sem
fins lucrativos.

Audiência x plebiscito - “Foi
uma responsabilidade muito
grande porque envolveu ques-
tões políticas. Para quem pre-
sidiu a Comissão Eleitoral que
conduziu a primeira eleição di-
reta do Bunkyo, atendendo as
determinações do Código Ci-
vil, encabeçar uma Comissão
que sugerisse a volta do anti-
go sistema, ou seja, da eleição
indireta, poderia ser muito
desgastante”, explicou Hara-
da, lembrando que decidiu con-
vocar uma audiência pública
justamente para discutir os
itens considerados polêmicos
pela Comissão.

“Procuramos nos manter
neutros durante todo o proces-
so, mas algumas pessoas não
esclareceram o que é uma au-

diência pública, onde a pessoa
diz sim ou não e se justifica, e
acabaram confundindo com
plebiscito, no qual se vota ape-
nas no sim ou não”, comenta
Harada, acrescentando que a
Comissão teve menos de um
mês para concluir o trabalho,
que teve início no dia 22 de de-
zembro. “Mas foi muito pro-
dutivo”, afirmou.

Além da volta da eleição
indireta para a escolha da pró-
xima diretoria, outra modifica-
ção foi a renovação anual de
um terço dos 150 membros do
Conselho Deliberativo. A mu-
dança deve ser feita de for-
ma gradativa. Na próxima
eleição, devem ser apresen-
tadas três chapas com 50 con-
selheiros cada uma. A mais
votada terá mandato de três
anos, a segunda, de dois anos

e a menos votada de um ano,
que será substituída na elei-
ção seguinte.

Outra inovação, como an-
tecipou o Jornal do Nikkey,
foi a criação do cargo de as-
sistente social para obtenção
do certificado de filantropia.
Como forma de “valorizar” o
cargo, o atual diretor Cultural
da entidade, Léo Sussumu
Ota, assumirá a função até a
próxima eleição. Assim o nú-
mero de diretores passará dos
atuais 26 para 27, sendo que
13 deles serão eleitos pelo
Conselho Deliberativo. “Os
outros 14 ficarão em aberto
para facilitar uma eventual
composição”, antecipou Ha-
rada, afirmando que “a elei-
ção direta não pode ser sinô-
nimo de democracia”. “Tanto
que na Associação dos Advo-

BUNKYO

Comissão de Reforma Estatutária
entrega anteprojeto com 27 modificações

gados de São Paulo, que reú-
ne 93 mil associados, a elei-
ção é indireta. Além disso, par-
ticipo de associações fora do
Brasil onde as eleições tam-
bém são indiretas”, lembrou o
advogado.

Achologia - O presidente do
Bunkyo disse que pessoalmen-
te dá o trabalho por encerra-
do. “Vamos distribuir cópias do
anteprojeto a todos os direto-
res e depois nos reuniremos
para discutir. Pode ser que um
ou outro item tenha passado
despercebido”, afirmou Kokei
Uehara, que procurou manter-
se distante das discussões. “A
partir do momento que um di-
rigente toma partido, fica difí-
cil”, observou.

Sobre as manifestações
protocoladas após o prazo de-
terminado pela Comissão, ele
explicou que pretende consul-
tar a diretoria. No entanto, dei-
xou claro que confia no tra-
balho da Comissão e aprovei-
tou para rechaçar “atos de re-
beldia”. “O que interessa é o
melhor para o Bunkyo. As coi-
sas não podem ser feitas na
base da ‘achologia’. Quando
se nomeia uma Comissão, pro-
curo não dar palpites porque
são homens honrados que de-
dicaram seus tempos precio-
sos pensando no bem da enti-
dade”, concluiu Kokei, que
prefere colocar um ponto fi-
nal na discussão.

(Aldo Shiguti)

A partir da esq.: Akio Ogawa, Tuyoci Ohara, Kiyoshi Harada e Kokei Uehara: missão cumprida

Harada entrega envelope lacrado ao presidente do Bunkyo
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De 24 a 29 deste mês o
Centro Cultural São Paulo
realiza a mostra Urbe. Com
entrada franca para o público,
o objetivo do ciclo é apresen-
tar um conjunto de filmes em
que o foco é a vida do homem
inserido na “urbe” (“cidade”,
em latim). Cineastas de dife-
rentes nacionalidades, com
olhares diversos e pessoais,
captam situações e tipos hu-
manos, revelando tormentos,
alegrias e conflitos que carac-
terizam e são próprios dos in-
divíduos que se inter-relacio-
nam em grandes aglomerados
urbanos. O tema da mostra é
urgente e presente nas inquie-
tações de artistas contempo-
râneos como o diretor alemão
Wim Wenders, para quem “os
filmes são um produto e uma
parte do meio urbano, quase
como a música, e os arquite-

tos que se interessam por ur-
banismo deveriam estar infor-
mados sobre o tipo de música
que se escuta, da arte que se
faz e dos filmes que se rodam”.

Um dos destaques é o do-
cumentário de Walter Salles
“Japão – Uma viagem no tem-
po” (1986, cor, 120min – supor-
te VHS), que será apresenta-
do no dia 29 (domingo), às 16h.
Dividido em quatro histórias, “O
outro lado do mundo”, “Os sa-
murais da economia”, “Os no-
vos criadores” e “Kurosawa,
pintor de imagens”, o documen-
tário revela o Japão da tecno-
logia do futuro e o Japão que
mantém suas tradições.

MOSTRA CINEMATOGRÁFICA URBE

QUANDO: DE 24 A 29 DE JANEIRO

ONDE: CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

(RUA VERGUEIRO, 1000)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3277-3611

CINEMA

Documentário de Walter Salles
sobre o Japão é destaque na Urbe
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1956 ~ 2006
50 anos – Prêmio Paulista de Esporte

Desde o dia 1º de janeiro,
pacientes de alta complexi-
dade da Unimed Paulistana
podem ser atendidos no Hos-
pital Bandeirantes, nas espe-
cialidades de cardiologia, ci-
rurgia cardíaca, cateterismo,
neurocirurgia e litotripsia re-
nal.

De acordo com o Diretor
Comercial do Hospital Ban-
deirantes, Paulo Angelis, a
parceria entre as duas em-
presas é muito importante,
pois a Unimed Paulistana está
entre as maiores operadoras
do país. “Podemos oferecer
aos seus clientes um serviço
hospitalar da mais alta quali-
dade e segurança dentro das

nossas maiores especialida-
des”, destacou.

O Hospital Bandeirantes
conta com um Pronto Socor-
ro de alta tecnologia e é con-
siderado referência nos aten-
dimentos de ortopedia e car-
diologia. Atualmente, possui
o segundo maior centro pri-
vado de hemodinâmica do
Estado de São Paulo, reali-
zando exames nas áreas de
cardiologia, neurologia e
vascular, além de cirurgias
cardíacas.

O Hospital Bandeirantes
fica na Rua Galvão Bueno,
257, no bairro da Liberdade.
Telefone: (11) 3345-2000.
www.hospitalbandeirantes.com.br.

SAÚDE

Hospital Bandeirantes e Unimed
Paulistana assinam contrato

As obras iniciadas no
Instituto Butantan em
março do ano passa-

do e que terão conclusão em
junho deste ano representam
os primeiros passos para uma
grande conquista do órgão vin-
culado à Secretaria da Saúde
do Governo de São Paulo. Vi-
sitada pelo governador Geral-
do Alckmin há uma semana, a
área que totaliza 10.600 m2

abrigará a primeira fábrica da
América Latina produtora de
vacinas contra a gripe comum.

“As vacinas são importadas
por um valor extremamente
alto, desde 1999, quando se
iniciou a campanha dos idosos.
Então o Butantan se propôs a
fazer uma transferência de tec-
nologia e levou [a idéia] ao
governo federal para produzir
no futuro, e pesquisamos vári-
as possibilidades”, justifica a
diretora da Divisão de Desen-
volvimento Tecnológico e Pro-
dução, Hisako Gondo Higashi.
A meta é alcançar a produção
de 20 milhões de doses semes-
trais, o que significa 40 milhões
de doses anuais. Apenas por
curiosidade, vale citar que a
dose da vacina contra gripe
comum demora três meses
para ficar pronta. “Devemos
ressaltar que teremos duas di-
ferentes fases de produção, já
que no primeiro período do ano
haverá produção para o hemis-
fério norte e, no segundo, para
o hemisfério sul [com consu-
mo para o início do ano].”

Para erguer o prédio, foi
necessário o investimento de
R$ 22,50 milhões pelo gover-
no estadual e R$ 30 mi do Mi-
nistério da Saúde, destinados
a compra de equipamentos de
última geração. No entanto,
Hisako explica que somente a
partir de março do ano que
vem terá autorização para o
funcionamento em linha de
produção. Enquanto isso, equi-
pes serão treinadas e profissi-
onais serão contratados para
oferecer uma melhor base de

trabalho.
Ao mesmo tempo, o

Butantan encaminha por eta-
pas a produção desse
imunizante com o acompanha-
mento da empresa Sanofi
Pasteur, com a qual efetivou
um acordo. E essas fases se
instauram no sentido inverso.
Primeiro, o Instituto ficou res-
ponsável pelo envasamento.
Atualmente, na segunda fase,
pela formulação das vacinas
trabalhando com os vírus. No
final, terá a estrutura necessá-
ria para a produção da vacina
da gripe desde seu início.

Produção - Hoje o Instituto
Butantan produz, entre outras,
a vacina tríplice bacteriana
(contra tétano, difteria e coque-
luche – ou pertussis), o que
merece destaque por ser o úni-
co fabricante no Brasil. “Pro-
curamos trazer inovações. A
tendência é produzir o que cha-
mamos de vacinas associadas,
pois o retorno ao paciente é
melhor, para que ele não preci-
se ficar voltando várias vezes

ao posto de saúde.” Além des-
ta, a recombinante (associada)
com a haemophilus B e com a
hepatite, vacina contra a raiva
e sua recombinante também
com a hepatite B. Dos soros,
os antiofídicos, antitetânico,
antidiftérico, antibotulínico e
anti-rábico também saem de
seus laboratórios.

A novidade do investimen-
to do governo poderá trazer
mais uma conquista, a fabrica-
ção da vacina contra a gripe
aviária. O Instituto tem guar-
dada a cepa do vírus H5N1,
causador da doença que aco-
mete a Ásia. “Antes que a fá-
brica fique pronta, vamos
reformular uma pequena área
para manipular a cepa, e ter
parâmetros necessários para,
quando ela vir, termos um
know-how de produção”, dis-
se Hisako. Questionada sobre
a possibilidade de a moléstia
chegar ao País, responde:
“Isso pode ou não acontecer.
Probabilidade existe, já que há
emigração de aves e de pes-
soas pelo mundo. Portanto pre-

PESQUISAS/SAÚDE

Diretora nikkei comanda produção de
novas vacinas no Instituto Butantan

venir é a melhor maneira.”
Com tudo isso, o Brasil pas-

sa a ser o maior produtor de
vacinas do hemisfério sul, e um
dos únicos, ao lado da Austrá-
lia, que as oferece gratuita-
mente. “A população em todo
o mundo, especialmente no
hemisfério norte, tem de com-
prar a vacina, e o Brasil a tem
de graça, pois nosso interesse
não é o lucro, mas visamos a
saúde pública.”

Com experiência de traba-
lho no Butantan desde 1967,
quando começou como esta-
giária, e tendo chegado à dire-
toria (1997-1999 e 1999-2002),
Hisako Higashi sabe da impor-
tância que o órgão tem diante
da sociedade. “Trata-se de
uma parceria com o governo
cuja finalidade é atender a po-
pulação, seja nos postos de
saúde ou nas campanhas rea-
lizadas. E a prioridade [no for-
necimento] é sempre nacional;
o que estiver excedente de pro-
dução podemos vender, para
não apodrecer.”

(Cíntia Yamashiro)

JUSTIÇA ARBITRAL

Shimomoto fala sobre ‘Solução
rápida do conflito trabalhista’

Seiji Ishikawa (da Câmara de Comércio e Indústria Japonesa) e o
presidente do Tribunal de Justiça Arbitral, Hatiro Shimomoto

A Comissão Trabalhista e
de Gestão Empresarial, presi-
dida pelo vice-presidente da
Câmara de Comércio e Indús-
tria Japonesa do Brasil, Seiji
Ishikawa, promoveu no último
dia 19, em sua sede social, a
palestra “Solução rápida do
conflito trabalhista através da
Justiça Arbitral”. O palestrante
foi o ex-deputado Hatiro Shi-
momoto, diretor-presidente da
Organização King de Contabi-
lidade Ltda. e presidente do Tri-
bunal de Justiça Arbitral do Bra-
sil. O encontro foi mediado pelo
vice-presidente do comitê,

Laerte Rocca Herrero.
A palestra na Câmara con-

tou com a participação de cer-
ca de 30 membros-associados,
e teve como público-alvo em-
presários, executivos, gestores
administrativo, jurídico e de
RH das empresas.

Para mais informações os
interessados podem acessar o
site www.trijab.com.br), envi-
ar e-mail para
tribunal@trijab.com.br ou en-
trar em contato pelo telefone
11/6684-0707, do Tribunal de
Justiça Arbitral do Brasil
(TRIJAB).

DIVULGAÇÃO

Hisako Higashi (direita), que cuida da Divisão de Desenvolvimento Tecnológico e Produção
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LITERATURA

Livros apresentam lendas infantis
japonesas em duas línguas

A Editora JBC está lançan-
do dois volumes da publicação
“As histórias preferidas das
crianças japonesas”. Bilíngües
(em português e japonês) –
exclusivamente na edição bra-
sileira –, os livros são um clás-
sico da literatura infantil no
Japão e nos Estados Unidos.
Lançado em 1953, o título está
há mais de 50 anos entre os
mais vendidos da categoria.

Isso porque as histórias e os
personagens, tradicionais, são
elementos que servem para
transmitir às crianças valores
que se tornaram princípios da
cultura japonesa, como lealda-
de, honestidade e honra. São 36
lendas divididas entre os dois
livros, que relatam de forma
simples o suficiente para serem
entendidas pelas crianças pe-
quenas e com o encanto e o
mistério necessários para pren-
der a atenção dos maiores.
Muitos dos contos proporciona-
rão aos descendentes um reen-
contro com o passado, já que
algumas delas podem ter sido
contadas por seus pais ou avós
que vieram do Japão.

Há histórias sobre estátuas
que ganham vida para retribuir
um gesto de bondade, de um
garoto de apenas uma polega-
da de altura que se torna um
grande herói e outras, num
cenário de contos de fadas,
seres fantásticos, aventuras em
castelos antigos.

Os textos em japonês es-
tão em kanji e com furigana
(para facilitar a leitura do ideo-
grama). Além disso, uma rigo-
rosa adaptação para o portu-
guês prima por explicar de
maneira simples os costumes
e as tradições japonesas.

Outro destaque desta publi-
cação são as ilustrações cria-
das especialmente para cele-
brar o 50º aniversário deste
best-seller infantil nos Estados
Unidos, em 2003. Preparadas
pelo renomado artista japonês
Yoshisuke Kurosaki (no Livro
1, de 112 páginas) e por Yo-
shio Hayashi (Livro 2, 100 p.),
elas foram adaptadas aos no-
vos tempos, recebendo novas
cores sem perder o traço tra-
dicional.

“As histórias preferidas das
crianças japonesas” tem o pre-
ço de R$ 29,00 (cada volume),
e pode ser encontrada nas li-
vrarias ou na própria editora,
cujo telefone é 11/5575-6286.

Volume 1 da publicação da JBC

DIVULGAÇÃO

O Festival de Taiko Kawa-
suji, que será realizado ama-
nhã, a partir das 9h30, no Gi-
násio Poliesportivo do Colégio
Harmonia, em São Bernardo
do Campo, reunirá 16 equipes.
Trata-se de um evento cujo
objetivo é prestar uma home-
nagem ao incentivador do taiko
no Colégio Harmonia, profes-
sor Tsuguio Watanabe, além de
poder mostrar à comunidade o
estágio atual de aprendizado
dos diversos grupos de taiko do
estilo Kawasuji, introduzido em
junho de 2002 pelo professor
Yukihissa Oda, e que atual-
mente estão sob orientação da
professora Miyuki Hosoe.

Participam grupos da Ca-

pital e interior de São Paulo,
Paraná e Rio de Janeiro e dois
integrantes do Grupo Kawasuji
Rakkoza, do Japão, que farão
uma apresentação especial
neste dia, além das apresenta-
ções do Kyôrakuzá Harmonia
Taiko de SBC (campeã brasi-
leira de 2004), Kawasuji Seiryu
Taiko de Atibaia (campeã bra-
sileira da categoria júnior de
2005 e que em março repre-
sentará o Brasil numa compe-
tição japonesa) e Ishindaiko de
Londrina (campeã brasileira da
categoria livre de 2005)

O Colégio Harmonia fica na
Av. Caminho do Mar, 2709, em
São Bernardo do Campo. Infor-
mações pelo tel.: 11/4368-9560.

AMANHÃ

Festival de Taiko Kawasuji reúne
16 equipes em São Bernardo

Para dar início às ativida-
des em 2006, a Associação
Tooraku-kai do Brasil (Sencha
Seifuryu) promove amanhã
sua primeira cerimônia de
senchá do ano. O evento acon-
tecerá no Osaka Naniwa
Kaikan, na Vila Mariana, e
contará com outras apresen-
tações culturais também.

O evento, gratuito, aconte-
ce das 13h30 às 16h30. Após
a demonstração da cerimônia
do chá, as pessoas serão ser-
vidas da bebida e de doces ja-

poneses. Em seguida, poderão
assistir à apresentação da dan-
ça chinesa shishimai.

A Associação Tooraku-kai,
que tem várias unidades na
Capital, reinicia as aulas a par-
tir de fevereiro e recebe no-
vos matriculados para seus
cursos regulares. O endereço
do Osaka Naniwakai é Rua
Domingos de Morais, 1.581,
Vila Mariana.

Mais informações pelos te-
lefones 11/5579-6439 ou 5549-
4446 (Yuriko Mori).

CERIMÔNIA DO CHÁ

Associação Tooraku-kai realiza
amanhã primeiro encontro do ano

A Associação de Arte
Floral  “Kado Iemoto
Ikenobo” Nambei Shibu
realiza hoje o Hatsuike –
cerimônia do primeiro ar-
ranjo floral para comemorar
o Ano Novo. O tradicional

evento acontece a partir das
12h, na Associação Shizuo-
ka Kenjinkai do Brasil

O endereço é Rua Ver-
gueiro, 193, Liberdade. In-
formações pelo telefone 11/
3207-4876.

HOJE 2

Associação Kado Iemoto
Ikenobo promove Hatsuike

Mais uma edição do Baile
Érika Kawahashi está progra-
mada para hoje, a partir das 19h,
no Restaurante Nandemoyá. A
tecladista e professora apresen-
ta músicas ao vivo para os pre-
sentes, que terão mesa gratuita.

O ingresso com reserva
custa R$ 15,00 e no local, R$
17,00. O endereço é Rua
Américo de Campos, 9, Liber-
dade. Informações pelos tele-
fones 11/3209-2609 (Beth) ou
9827-9925 (Érika).

HOJE 1

Baile Érika Kawahashi terá
músicas ao vivo no Nandemoyá



21 de janeiro de 2006 jornal do nikkey 3

Uma palestra que discutirá
os cuidados e a educação dos
autistas acontece hoje, às 10h,
no Hospital Nipo-Brasileiro. A
oratória fica a cargo da profes-
sora Takako Saegusa, que tra-
balha na escola de autistas
Montevideo Higashi, no Uru-
guai. O endereço é Rua Pistóia,

AUTISMO

Professora palestra hoje sobre
educação de filhos autistas

100, Parque Novo Mundo, e o
telefone, 11/3385-6606.

A conversa deve continuar
amanhã, às 14h, quando ela se
reúne num encontro mais in-
formal com os pais no Templo
Nikkyoji, que fica na Rua
Ibaragui Nissui, 166, Chácara
Klabin.

A Instituição Religiosa Ci-
ência da Felicidade, fundada no
Japão pelo mestre Ryuho
Okawa, realiza amanhã a “Me-
ditação dos quatro estágios”.
O objetivo é mostrar que a prá-
tica pode trazer benefícios
como paz interior, equilíbrio
emocional, capacidade de con-
centração e auxílio na cura de
doenças, entre outros.

O programa, que tem en-

trada franca, será das 10h às
12h, numa das sedes da enti-
dade. O endereço é Rua
Gandavo, 363, Vila Mariana.
Informações pelos telefones
11/5574-0054 ou e-mail
cienciaf@uol.com.br.

No dia 29 deste mês (do-
mingo) haverá outra sessão de
meditação, das 10h às 12h30,
na Rua Fernão Tavares, 124,
Tatuapé (tel.: 11/2295-8500).

MEDITAÇÃO

Ciência da Felicidade promove
prática amanhã na Vila Mariana

Prossegue até amanhã, no
Colégio Cristo Rei, em Marília
(SP), aquele que é considera-
do um dos mais tradicionais e
o mais antigo torneio de tênis
de mesa da América Latina,
segundo seus organizadores.
Trata-se do Intercolonial, que
este ano chega a sua 56ª edi-
ção.

A competição, que teve iní-
cio ontem, reúne mais de 700
atletas de 19 regiões em 25
categorias – incluindo a Livre,
para não descendentes – nas
modalidades equipes, duplas e
individuais.

Até o final, serão disputa-
das mais de 2.500 partidas.
Para abrigar tantos jogos, se-
rão utilizadas 40 mesas, núme-
ro que fica atrás apenas das
60 usadas em 1999, no Nippon
Country Club, contra a média
de 30 dos outros anos.

Participam atletas de Per-
nambuco, Bahia, Rio de Janei-
ro, Paraná (Norte e Oeste),
Curitiba, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Goiás, Brasília,
Minas Gerais, Sudoeste, No-
roeste, Centro-Oeste, Capital,
Santo Amaro, Dutra-Norte,
ABC Sul e Central.

Destaque especial para a
participação de Hugo Hana-
shiro, que defendeu o Brasil
nos Jogos Olímpicos de Ate-
nas (2004); Gustavo Tsuboi,
medalhista nos últimos Jogos
Pan-Americanos; Mônica
Dotti, que participou de duas
Olimpíadas (Barcelona-92 e

Atlanta-96); Francisco Arado
(Cuba), que participou em
Atlanta-96 e Sidney-00, além
de vários atletas da atual sele-
ção brasileira.

 Segundo Marcos Yamada,
um dos organizadores, “a mo-
dalidade evoluiu tanto que, de-
vido a falta de tempo, poucos
campeonatos de tênis de mesa
ainda realizam o famoso des-
file das delegações, hasteiam
a bandeira e cantam o hino
nacional”. “O Intercolonial
vem mantendo esta tradição
desde 1951, graças ao exce-
lente trabalho do saudoso
Haruo Mitida, idealizador des-
ta competição”, explica Yama-
da, acrescentando que o even-
to oferece ainda atrações
como concurso de karaokê
(realizado hoje à noite, duran-
te a festa de confraternização),

TÊNIS DE MESA

Intercolonial reúne cerca de 700 atletas em Marília

prêmio especial aos campeões
juvenis e infantis (quatro atle-
tas) – que receberão uma via-
gem ainda este ano para o
México, com todas as despe-
sas pagas pela Comissão Or-
ganizadora, com o objetivo de
representar a seleção brasilei-
ra na 15ª Confraternização
Desportiva Nikkei Internacio-
nal.

Uma das novidades deste
ano, explica, é a disputa acir-
rada entre as candidatas a ci-
dade-sede da próxima edição,
em 2007. Estão no páreo as
cidades de Ourinhos (que deve
contar com a presença do pre-
feito Toshio Misato), Rio de
Janeiro (com apresentação em
datashow) e São Bernardo do
Campo, considerada favorita à
vaga (pretende aproveitar a
estrutura da organização dos

Jogos Abertos do Interior). A
apresentação das candidatu-
ras acontece hoje à noite e a
escolha será feita pelos repre-
sentantes das 19 regiões par-
ticipantes.

“É sem dúvida uma grande
festa do tênis de mesa. Para
se ter uma idéia, tem atletas
que treinam o ano inteiro vi-
sando apenas o Intercolonial.
Além da confraternização, o
torneio conquistou credibilida-
de entre os mesa-tenistas”,
comemora Yamada.

História - Em 1945, no pós-
guerra, Haruo Mitida, que via-
java para as regiões onde exis-
tiam concentrações de nikkeis,
levava sua raquete, bolas e
redes para difundir o tênis de
mesa nos País e trazer algu-
ma forma de lazer e intercâm-
bio entre as colônias.

Em 1951, decidiu realizar o
primeiro campeonato entre des-
cendentes. Mitida esteve pre-
sente em todas as edições até
1997, quando veio a falecer.

Na década de 90, com a
crise econômica pela qual atra-
vessa o Brasil, o torneio quase
deixou de existir, devido a fal-
ta de apoio, dirigentes e patro-
cinadores. Para dar continui-
dade ao trabalho de Mitida, foi
criada uma Comissão Organi-
zadora, que atualmente co-
manda a competição, com aju-
da da Butterfly, empresa japo-
nesa que fabrica materiais para
a modalidade.

Torneio é considerado um dos mais antigos da América Latina

DIVULGAÇÃO

Amaior referência no
País quando se trata
de registrar os passos

dos primeiros imigrantes que
chegaram ao País, antes mes-
mo de 1908, é o Museu Histó-
rico da Imigração Japonesa no
Brasil. Localizado entre as
Ruas São Joaquim e Galvão
Bueno, na Liberdade, o local
abriga mais de 5 mil objetos,
28 mil documentos e 10 mil
fotos, numa área de 1.250 m2.
Com esses números, é maior
que o American National Ja-
panese Museum, de Los
Angeles.

Sua inauguração deu-se em
18 de junho de 1978, nos 70
anos da imigração japonesa,
com a presença do então pre-
sidente da República Ernesto
Geisel, o príncipe herdeiro ja-
ponês Akihito e a princesa
Michiko. Uma placa na entra-
da, no sétimo andar do edifício
do Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa), ho-
menageia o presidente da en-
tidade na época, Genitiro
Nacazawa, e o sociólogo Hi-
roshi Saito. Mas o grande
agradecimento vai para todos
aqueles que, munidos de cora-
gem, vieram de uma terra tão
distante e, despretensiosamen-
te, fincaram os pés aqui e con-
tribuíram para o desenvolvi-
mento do Brasil.

“Em 1971, 72, alguns estu-
diosos da comunidade nipo-
brasileira começaram a ques-
tionar a importância da preser-
vação da memória da imigra-
ção japonesa, porque a primei-
ra geração estava sumindo e

era preciso guardar essas lem-
branças”, conta a diretora do
Museu, Célia Fussaco Abe Oi.
Na época, para a aquisição de
objetos, relembra, empresas
colaboraram “emprestando”
seus caminhões para buscar as
doações e encomendas em
todo o Brasil para que se for-
masse o acervo. E a infra-es-
trutura, desde então, encontra-
se praticamente a mesma. “O
projeto foi executado pela
Tanseisha, com orientação de
um antropólogo japonês. O
Museu permanece quase sem
grandes mudanças, e esse é
um dado importante para res-
saltar a preocupação com o
seu planejamento, execução e
qualidade”, observa Célia.

Em quase 30 anos, apenas
um trabalho de limpeza e con-
servação foi realizado. Mas no
ano 2000, quando foi inaugu-
rado o 9º andar, esperava-se
uma reforma completa. “Te-

mos pronto o projeto, mas aca-
bamos não o fazendo porque
precisávamos de muito dinhei-
ro. Pequenos detalhes foram
feitos, como a troca da rede
elétrica e spots; não mexemos
na parte expositiva.”

Túnel do tempo - A história
é contada de forma cronoló-
gica, desde o começo. Inicia
com o percurso dos imigran-
tes japoneses, as relações de
contrato para as fazendas, os
precursores, como Rio
Midsuno, Wasaburo Otake e
outros, que negociaram as pri-
meiras levas. No início do cor-
redor, réplicas do Kasato
Maru (um navio-hospital da
marinha russa) e Brasil Maru
(o primeiro projetado para
transportar pessoas, com via-
gem inaugural em 1940), ao
lado de pequenos painéis de
outros navios que intensifica-
vam o movimento de imigra-

ção na América do Sul. “Os
imigrantes da primeira fase
tinham vontade de ganhar di-
nheiro e retornar em breve.
Mas chegaram nas fazendas
e trabalharam como colonos,
substituindo a mão-de-obra
escrava, então descobrem que
seu objetivo não seria realiza-
do.”

Tendo de se conformar
com a situação, ocorrem as
frentes de expansão pelo in-
terior de São Paulo, como a
Região Mogiana (também
chamada de Zona Velha do
Café), para a qual a maioria
se dirigiu. “Eles vão se reunir
em grupos e formam as colô-
nias, que enfrentam as mes-
mas dificuldades, como pro-
blemas na alimentação, com
a língua e de adaptação.” Mas
pelo que se pode ver, ainda
arrumavam um tempo para o
lazer. Nesse mesmo andar

(7º) estão objetos de sumô –
o esporte imperial – e de bei-
sebol, como uniforme e tacos.

Não ficam de fora, claro, a
inserção na agricultura,
horticultura, avicultura e fruti-
cultura, já que os japoneses
foram grandes produtores e
trouxeram muitas culturas
como da juta, pimenta-do-rei-
no, azaléia, junco, rami, entre
outras.

Para lembrar os difíceis
anos da 2ª Guerra, há um tú-
nel, que representa um “perío-
do escuro”, com documentos
e notícias de jornais da época
informando a proibição do idi-
oma, e no seu final, a luz, com
um painel da foto de ipê ama-
relo, a flor símbolo do Brasil.
Daí vem a retomada do movi-
mento, em 1953, quando novas
regiões começaram a receber
os orientais.

Modernização - Como de
praxe, “recebemos autorida-
des do exterior, que fazem
questão de agendar visitas,
como se fosse uma reverên-
cia aos antepassados”. Um
dos mais ilustres foi o primei-
ro-ministro Junichiro Koizumi,
que em setembro de 2004 pas-
sou pelo Brasil. “Ele ficou mui-
to impressionado com o que
viu em termos de imigração e
mostrou absoluta curiosidade

em tudo”, afirma a diretora,
que o acompanhou como guia
ao lado da comitiva.

No 9º andar, a integração
com a sociedade brasileira. Há
até um cadeirão artesanal, do-
ado por uma mãe que alimen-
tou sete filhos. “Às vezes vejo
famílias inteiras, e o pai fica
contando as histórias aos fi-
lhos. Fico feliz quando tomam
esse tipo de iniciativa. Temos
como ponto de referência nos-
so passado, nossas famílias, e
hoje sentimos o esforço daque-
les intelectuais em deixar isso
preservado.”

O que precisaria de uma
melhor preservação e atenção
são outros objetos “perdidos”
do Museu, guardados em
duas outras salas, e não ex-
postas ao público. Taças,
amuletos, máquinas fotográfi-
cas, chaleiras, mais de 200
quimonos, quadros de artistas,
é algo que ninguém imagina e
que poderia até formar um
outro museu de antigüidades.
“Esses objetos não estão em
condições adequadas, pois
estão tomando poeira nas
pratelerias e gavetas e podem
sumir. Não podemos pensar
em dez anos, mas sim em cem
anos. Devemos preservar o
que já temos e o Centenário
poderia ser um grande mo-
mento para a construção de
um local de acervo”, pede a
também jornalista Célia Oi,
que está na direção do MHIJB
há oito anos.

“Esta seria uma medida
efetiva. Temos responsabilida-
de grande com a história de um
país.” Para 2008, ela adianta
que a Comissão Ashiato, da
Associação para Comemora-
ção da Imigração Japonesa no
Brasil, planeja gravar um vídeo
com depoimentos de imigran-
tes espalhados pelo Brasil e
quer a digitalização das listas
de passageiros que aqui
aportaram. O projeto teria par-
ceria com o Memorial do Imi-
grante, da Mooca.

(CY)

IMIGRAÇÃO JAPONESA

Construção de acervo para Museu Histórico é medida efetiva

Célia: “Temos responsabilidade grande com a história de um país”

JORNAL DO NIKKEY

Não é só olhar e ir embo-
ra. Muitos estudantes e pes-
quisadores vão ao Museu
Histórico da Imigração Japo-
nesa no Brasil também para
fazer pesquisas. A sala, loca-
lizada no 3º andar, onde fun-
ciona também o escritório, é
utilizada para a consulta de
jornais, revistas e livros sobre
assuntos como imigração,
personalidades que se torna-
ram líderes da comunidade e
a cultura japonesa em geral.

Museu abriga biblioteca
e loja de livros e discos

Quem procura por títulos
japoneses em publicações
tem como opção as lojas no
3º, 8º e 9º andares. São ro-
mances, guias, biografias, di-
cionários, o tema dekassegui,
livros de arte e culinária. E
aqueles LPs dos cantores
Kasuga Hachiro, Fuse Akira,
Mihashi Michiya ou Koga
Masao? Essas antigüidades –
que ainda funcionam e que
não foram usadas – estão à
venda por R$ 3,00.
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P A N O R A M A
Fotos: Marcus Kiyohide Iizuka

Vista panorâmica do Mirante na ilha de Florianópolis com vista para o continente Empreendimentos imobiliários como loteamentos com ciclovias...

 ... apartamentos de alto padrão estão
sendo lançandos na praia de Jurerê,...

... que fica na  parte norte da ilha, ao
lado da Praia do Forte

No município de Celso Ramos, a uma hora de Floripa, praias tranqüilas como a
Praia de Palmas. Cenas registradas de famílias aproveitando o bem-vindo verão

E na Lagoa da Conceição, a fartura da seqüência de camarão, imperdível...
...com vista para a lagoa e as curiosas gaivotas

No Bairro de Ratones, a família do músico André
Rocha, harpista, com seu pequeno filho...

... e o encontro de mães, Miki, Clariana e Cida com os
seus respectivos bebês, Seiki, Antonio e João

Uma dica é o
passeio de barco
pelas fortalezas da
ilha até a Baía dos
Golfinhos, com
saída às 10h e
retorno às 17h30
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