
ANO 13 – Nº 2264 – SÃO PAULO, 22 A 28 DE ABRIL DE 2010 – R$ 2,50
www.jornalnippak.com.br

Jorge Yanai deve assumir vaga no Senado
no dia 6 de maio. E pronto para fazer história

FRAN ROJASO médico e segundo suplen-
te de senador, Jorge Yanai
(DEM-MT), está em conta-
gem regressiva. Também não
é para menos. No dia 6 de
maio, segundo antecipou com
exclusividade o Jornal
Nippak em reportagem pu-
blicada no dia 28 de janeiro
(edição número 2252), e con-
forme acordo com o senador
Gilberto Goellner (DEM-
MT), ele assumirá uma vaga
no Senado por 4 meses. Na
eleição de 2002, Goelnner e
Yanai concorreram como pri-
meiro e segundo suplentes,

respectivamente, do senador
Jonas Pinheiro (que faleceu há
2 anos). Ex-deputado estadu-
al, o médico Jorge Yanai ha-
via obtido de Jonas garantia
que assumiria por um perío-
do no Senado. Goellner che-
gou a suceder Jonas por um
período antes de ser empos-
sado para concluir o manda-
to e, agora, decidiu se licen-
ciar para Yanai assumir. Caso
assuma, Jorge Yanai entrará
para a história como o primei-
ro nikkei a assumir uma vaga
no Senado Federal em quase
102 anos de imigração.

�

—–––––——––––––—–––––——–––––––––––––—–––––——––––––––––––––––——–––––––––—–| págs. 8 e 9

5º NIKKEY MATSURI –
Os números não mentem.
São 12 entidades nikkeis
mobilizadas e o trabalho de
cerca de 200 voluntários, além
do apoio da Prefeitura da Ci-
dade de São Paulo através da
São Paulo Turismo (SPTuris)
e da Secretaria Municipal de

Esportes, Lazer e Recreação).
Sem contar as atrações, que
ocuparão dois palcos, e um
gasto estimado entre R$ 100
e R$ 120 mil. A expectativa de
público é igualmente grandio-
sa. Para esta edição é espera-
do um público igual ou superi-
or ao registrado no ano pas-

sado, quando cerca de 30 mil
pessoas passaram pelo local.
E atrações para isso não fal-
tam. Nos dois dias de progra-
mação, das 10 às 20 horas, o
Festival contará com apresen-
tações de odori, taikô, com
as presenças dos grupos
Requios Gueinou Doukokai,o

Representante do
Ministério da Educação do
Japão visita EMEFs
A professora Megume Yuki,
representante do Ministério
da Educação do Japão, vi-
sitou no último dia 13, as
EMEFs Bartolomeu Lou-
renço de Gusmão e Lutécia,
no bairro do Carrão. As
duas escolas, na Zona Les-
te, exibem estilos arquitetô-
nicos distintos. Uma foi inau-
gurada em 1957, seguindo
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linhas clássicas no desenho
de seu prédio. A outra, er-
guida em 2008, chama aten-
ção pela opção construtiva
mais moderna. Em comum,
dois pontos importantes: têm
ótimas estruturas físicas e
oferecem ensino de qualida-
de na capital paulista, segun-
do opinião da professora
japonesa.

8ª edição do Japan Fest de
Marília espera mais de 60
mil visitantes
Desfile Nikkey Kids, concur-
so Miss Nikkey e a participa-
ção especial do cantor serta-
nejo Sérgio Reis são as prin-
cipais novidades do 8º Japan
Fest que será realizado neste
fim de semana (dias 23 a 25
de abril) na sede campestre
do Nikkey Clube de Marília –
437 quilômetros da capital
paulista. Este ano o evento or-
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ganizado pela Associação Cul-
tural e Esportiva Nikkey de
Marília contará com o apoio
de recursos financeiros através
de emendas parlamentares
dos deputados federais Wal-
ter Ihoshi (DEM/SP), Abelar-
do Camarinha (PSB/SP) e
Sérgio Nechar (PV/SP), e do
deputado estadual Vinícius
Camarinha (PSB/SP).

O consagrado Derico Sciotti,
saxofonista/flautista famoso
pela participação no progra-
ma talkshow do apresentador
Jô Soares e seu irmão Sér-
gio, realizam no dia 8 de maio
na Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social (Bunkyo), um
show para lançamento do seu
novo CD Kizuna (Elo em
português), “Duo Sciotti”
Derico & Sergio, em parce-
ria com o seu irmão Sérgio
Sciotti. A informação foi an-
tecipada pelo Jornal Nippak
em reportagem publicada no
dia 28 de janeiro, quando dias
antes ele visitou a redação do
jornal onde concedeu entre-
vista exclusiva para a repor-
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tagem. No show Derico
Sciotti e seu irmão Sérgio (pi-
ano), contarão com convida-
dos como os cantores Joe
Hirata, Karen Ito, Alexandre
Hayafuji e Jane Ashihara.

Derico realiza show de
lançamento do CD Kizuna

DIVULGAÇÃO
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Senado discute pensão para
famílias de dekasseguis

ARQUIVO

O Ministério das Relações
Exteriores (MRE) do Brasil e
a Embaixada do Japão em
Brasília podem confirmar este
ano, a realização de uma reu-
nião entre os dois países para
discutir a cobrança da pensão
alimentícia dos dekasseguis
que trabalhando no Japão,
abandonaram suas famílias e
pararam de sustentá-las inter-
rompendo a remessa de di-
—–––––——––––––––––––––––——––––––—–| pág 04

nheiro. O assunto foi ampla-
mente discutido durante uma
Audiência Pública realizada
no dia 14 de abril, no Sena-
do, em Brasília, com a pre-
sença de autoridades parla-
mentares e observadores das
comissões de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional
(CRE) e de Direitos Huma-
nos e Legislação Participati-
va (CDH).

Ryukyu Koku Matsuri Daiko
Brasil, o Himawari Taikô e o
Yanagi Taikô de São Carlos,
além de música, kendô,
ninjutsu (arte dos ninjas), ofi-
cinas de artes como origami
e kirigami, cosplay e outras
manifestações da cultura ja-
ponesa.
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DIA MUNDIAL DA SAÚDE – No último dia 17, o vereador
Ushitaro Kamia e o Conselho Regional de Farmácias promove-
ram evento na Câmara Municipal de São Paulo em comemora-
ção ao Dia Mundial da Saúde. Nesta edição alusiva à data, a
Ação Kamia Conhecimento contou com a presença de especi-
alistas renomados para explorar a temática: “A atuação do far-
macêutico nas práticas integrativas e complementares”. O ob-
jetivo é promover educação complementar, principalmente na
área de saúde – setor que tem uma dedicação especial do vere-
ador Kamia – a fim de melhor preparar os profissionais para o
mercado. Todas as palestras têm direito ao certificado de parti-
cipação.

OKINAWA SANTA MARIA – O presidente do Kenren (Fe-
deração das Associações de Províncias do Japão no Brasil),
Akeo Yogui, prestigiou, no último dia 10, jantar realizado na sede
da Associação Cultural e Esportiva Okinawa Santa Maria, na
zona Norte da Capital. O encontro reuniu mais de 400 convida-
dos de varias regiões da cidade.

DIA DO EXÉRCITO – O deputado federal William Woo (PPS-
SP) foi homenageado com a Ordem do Mérito Militar em reco-
nhecimento aos serviços prestados ao Exército Brasileiro, em
solenidade comemorativa do Dia do Exército Brasileiro, em São
Paulo, no último dia 19.

INAUGURAÇÃO – O empresário Hirofumi Ikesaki inaugu-
rou mais uma loja da rede varejista Ikesaki,  localizada na Rua
Floriano Peixoto, 132,  próximo ao Largo Treze - no bairro de
Santo Amaro, em São Paulo, no dia 12 de abril.  O evento con-
tou com a presença do diretor Superintendente da Associação
Comercial de São Paulo José Alarico Rebouças, Roberto Ma-
teus Ordine e empresários e parceiros da indústria e comércio
de cosméticos. Fotos: Luci Júdice Yizima

HI DREAMS – O John Mabe Espaço Arte & Cultura abri-
gou, de 5 a 17 de abril, a exposição do empresário japonês e
idealizador do Movimento Zeladoria do Planeta no Brasil (ZPB),
Hideaki Iijima. Na inauguração, o deputado Walter Ihoshi (DEM/
SP) fez questão de prestigiá-lo e de apreciar as 35 obras que
propõem uma reflexão à natureza. Inspirada no SHODO (arte
da escrita japonesa), as obras têm caráter assistencialista, já
que todas foram doadas ao ZPB e a renda será revertida para
uma varredura na Avenida Paulista.

PROFISSÃO – O deputado
federal Walter Ihoshi (DEM/
SP), pediu ao presidente do Se-
nado, José Sarney, no dia 14 de

abril, a inclusão na pauta de vo-
tações do Plenário o projeto de
lei que regulamenta as profis-
sões de cabeleireiro, esteticista,

manicure, pedicuro, depilador,
barbeiro e maquiador. A audi-
ência foi solicitada por Ihoshi
junto com a senadora Rosalba

Ciarlini (DEM/RN), que foi
relatora do texto na Comissão
de Assuntos Sociais. Leia mais
na pág. 10

BOI NO ROLETE  –  A
Associação Pró-Excepcio-
nais Kodomo-No-Sono rea-
lizou no dia 11, em sua sede,

no bairro de Itaquera (Zona
Leste de São Paulo), a 9ª
edição do “Boi-no-Rolete”.
O evento contou com a pre-

sença dos vereadores Ushi-
taro Kamia e Jooji Hato, e
do presidente do Kenren
(Federação das Associa-

ções de Províncias do Japão
no Brasil), Akeo Yogui, en-
t re  outros .  Fotos:  Luci
Júdice Yizima
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Jorge Yanai afirma estar
preparado para assumir desafios

COMUNIDADE/POLÍTICA
COLUNA DA ERIKA SUMIDA

Essa semana recebi de
presente o livro das Associa-
ções Culturais Nipo-Brasilei-
ras da Noroeste, presente de
um amigo e leitor assíduo des-
ta coluna, Shigueyuki Yoshi-
kuni.

Quero agradecer aqui à
todos que leem semanalmen-
te os meus artigos e que me
mandam lindas mensagens, já
que toquei no assunto, quero
ter a oportunidade de dizer,
que são essas mensagens que
me dão incentivo para conti-
nuar a minha luta aqui no Ja-
pão, e com isso relatar todos
os passos do meu progresso
na terra do sol nascente.

Li o livro com muita aten-
ção, com saudades da minha
terra natal, e não só de Ara-
çatuba, de Birigui também,
pois ia muito passear em
Birigui, na casa da minha
amiga,e que coincidentemen-
te o livro traz menções de seu
pai, Shinichi Yassunaga, que
pelo que vi, é um membro ati-
vo dentro da colônia.

E comparando a colônia
japonesa no Brasil, com a co-
munidade brasileira no Japão,
noto que falta uma certa união
entre a comunidade aqui, pois
vejam só que interessante, a
cultura nipônica continua viva
dentro da colônia no Brasil,
onde possuem até sedes so-
ciais, com associados, presi-
dentes e a realização de even-
tos.

Aqui nunca vi uma asso-
ciação igual ou equivalente
entre os brasileiros, e não con-
sigo ver nenhuma eminente
projeção para que isso acon-
teça. Não entendo o que
acontece com a cabeça dos
brasileiros quando chegam no
Japão, não sei se devido a
vida corrida junto à vontade
intensa de retornar ao Brasil
o mais rápido possível, estes
tornam-se pessoas egoístas e
ganaciosas. O que sei na ver-
dade é que ja tentei de tudo
para tentar montar uma as-
sociação de amparo ao tra-
balhador estrangeiro, com um
sistema de auxílio/orientação
para todos, mas não conse-
gui, e por incrível que pareça
o principal empecilho foi a
falta de apoio dos próprios
brasileiros, que forma os pri-
meiros a me desanimar, di-
zendo que eu estava louca, e
que uma loucura dessas nun-
ca teria respaldo para que
pudesse ser viabilizada.

Mas será que é loucura
mesmo? Estou inaugurando
um escritório de assistência

ao trabalhador estrangeiro,
onde ofereço todos os tipos
de ajuda, desde a renovação
de visto e passaporte à qual-
quer outro tipo de dificulda-
de que o brasileiro venha a
ter devido à burocracia e idi-
oma. Mas essa era a propos-
ta da associação!! Oferecer
todos estes serviços gratui-
tamente, com ajuda da co-
munidade e do governo lo-
cal. Mas para os olhos da co-
munidade parecia loucura, e
agora, ofereço os mesmos
serviços, a única diferença é
que cobro por eles! E então
já passou de loucura para
negócios!

E agora tratando-se de
negócios parece que estão me
levando a sério, não é estra-
nho? Pois é, mas a cabeça
dos brasileiros funciona exa-
tamente assim. Quando tra-
ta-se de ajuda é loucura mi-
nha, mas quando trata-se de
negócios aí é visão empresa-
rial!

Ao contrário do Nipo de
Araçatuba que mantém-se
até hoje, a associação daqui
não chegou a nem ir para o
papel. Admiro muito todos os
brasileiros descendentes de
japoneses ou não, que bata-
lham para que a tradição ni-
pônica continue viva, e que de
certa forma trabalha para que
o Nipo continue sendo um lo-
cal cultural da colônia.

Sei que meu avô, meus
pais e tios fazem parte do
Nipo e fazem questão de se-
rem associados e participa-
rem ativamente de todos os
eventos, me orgulha muito
fazer parte dessa família, me
orgulha muito ser araçatu-
bense, me orgulha muito es-
tar escrevendo neste jornal.

A minha luta diária aqui
continua, e não paro nunca.
O meu sonho é que a realiza-
ção da associação fosse con-
cretizado, mas estou na ba-
talha ainda, não desisti. Afi-
nal, quem sabe um dia ainda
poderemos ter uma sede
como o Nipo de Araçatuba e
região, o que eu pensava ser
mais difícil, eu já consegui,
que é a ajuda da prefeitura
da minha cidade, agora só
resta a aceitação da comuni-
dade. Enquanto essa aceita-
ção não vem, vou trabalhan-
do com a minha empresa.

*Erika Sumida nasceu em Ara-
çatuba e mora há 12 anos no Ja-
pão, onde trabalha com desen-
volvimento de criação. E-mail:
erikasumida@hotmail.com

Livro das Associações Culturais
Nipo-Brasileiras da Noroeste

O médico e segundo su
plente de senador, Jor
ge Yanai (DEM-MT),

está em contagem regressiva.
A ansiedade não é para me-
nos. No dia 6 de maio, segun-
do antecipou com exclusivida-
de o Jornal Nippak em re-
portagem publicada no dia 28
de janeiro (edição número
2252), e conforme acordo com
o senador Gilberto Goellner
(DEM-MT), ele assumirá uma
vaga no Senado por 4 meses.
Na eleição de 2002, Goelnner
e Yanai concorreram como pri-
meiro e segundo suplentes,
respectivamente, do senador
Jonas Pinheiro (que faleceu há
2 anos). Ex-deputado estadu-
al, o médico Jorge Yanai havia
obtido de Jonas garantia que
assumiria por um período no
Senado. Goellner chegou a
suceder Jonas por um período
antes de ser empossado para
concluir o mandato e, agora,
decidiu se licenciar para Yanai
assumir.

Jorge Yanai entrará para
a história como o primeiro
nikkei a assumir uma vaga no
Senado Federal em quase
102 anos de imigração.“O
senador Goellner gentilmen-
te decidiu abrir espaço para
eu assuma e é um gesto de
valorização política para a
região Norte de Mato Gros-
so”, destacou Yanai ao
Nippak na semana passada,
revelando que no dia 2 de
março esteve em Brasília
para conhecer as atividades
de algumas comissões per-
manentes como a de Agricul-
tura, Meio Ambiente e Orça-
mento, da qual Goellner é ti-
tular e onde vai atuar. Yanai
antecipou que pretende voltar
a Brasília nos próximos dias,

antes da posse, para conhe-
cer detalhes da cerimônia.

Hidrovias – Em matéria publi-
cada no jornal Só Notícias, de
Mato Grosso, Jorge Yanai pre-
tende buscar, no Senado, mobi-
lizar apoio político para a região
Norte ter hidrovias visando es-
coamento da produção agrícola
e madeireira gerando economia
com frete para o setor produti-
vo. Ele citou o caso da Teles Pi-
res-Tapajós que é discutido há
muitos anos e ainda não saiu do
papel. “Vou aproveitar esta va-
liosa oportunidade de ser sena-
dor e fortalecer estes projetos,
mostrar a grande carência que
a região Norte tem para alter-
nativas de transporte”, explicou.

Ao Jornal Nippak, Jorge
Yanai confirmou que é um “so-
nho” reverter a atual situação

no País. “Hoje, utilizamos 60%
de rodovias, 30% de ferrovias
e apenas 10% de hidrovias,
sendo que este último é o meio
de transporte mais barato e
viável que existe. Acho que é
a grande oportunidade de o
Brasil mostrar sua potenciali-
dade”, destacou Yanai, afir-
mando que também pretende
investir em outras frentes.

“O Senado está em fase de
votação para definir quais as
localidades que são produtivas
e quais que devem ser preser-
vadas. Pode não parecer, mas
estamos preocupados demais
com a questão do meio ambi-
ente e não é interesse de nin-
guém transformar esta região
em deserto. Estamos sim, in-
teressados em buscar o equilí-
brio de forma sustentável, es-
pecialmente em relação as la-

vouras”, antecipou Yanai, afir-
mando que também se empe-
nhará para modernizar a ges-
tão da cultura de criação de
gado aumentando sua produti-
vidade. “Mato Grosso possui
o maior rebanho do Brasil com
aproximadamente 10 cabeças
por habitante, o que represen-
ta entre 25 e 30 milhões de
cabeças”, conta, lembrando
que o Estado também é cam-
peão na produção de grãos.

Orgulho – Sobre a expectati-
va de se tornar o primeiro
nikkei a assumir uma vaga no
Senado brasileiro, Jorge Yanai
afirmou estar preparado para
assumir o desafio. “Represen-
to o Estado de Mato Grosso,
mas serei senador da Repúbli-
ca Federativa do Brasil. Fica-
rei muito feliz se a comunida-
de nipo-brasileira enviar suges-
tões que possam ajudar forta-
lecer ainda mais as relações
Brasil-Japão”, disse Yanai,
afirmando que se sente “bas-
tante honrado com a missão”.

“Me sinto bastante honra-
do, orgulhoso e, acima de tudo,
ciente da minha responsabili-
dade”, conta o médico. Até
porque, explica, não é sua in-
tenção desapontar sua mãe,
dona Ayako, de 87 anos, que
reside atualmente em Curitiba.

Coquetel – No dia 7 de maio,
um dia depois da posse de Jor-
ge Yanai no Senado, acontece
um coquetel de apresentação à
comunidade nipo-brasileira no
Bunkyo, em São Paulo. O even-
to é uma iniciativa do Jornal
Nippak e conta com apoio das
principais entidades represen-
tativas, entre elas o Bunkyo,
Kenren, Enkyo e Aliança Cul-
tural Brasil-Japão.Informações
e adesões pelo telefone: 11/
3208-3977 (com Maria)

(Aldo Shiguti)

Jorge Yanai durante campanha do então candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin

ARQUIVO PESSOAL

Jorge Yanai, 61 anos de ida-
de, natural de Bandeirantes, Pa-
raná. Filho de Masashi Yanai (fa-
lecido em 1990) e de Ayako Yanai
(que nasceu em Hiroshima e hoje
vive em Curitiba, Paraná). Médi-
co formado pela Universidade
Federal do Paraná em 1972, mora
em Sinop há 30 anos. Foi depu-
tado estadual de 91 a 94. Rece-
beu o titulo de Cidadão
Sinopense pela câmara munici-
pal, Cidadão Matogrossense
pela Assembléia Legislativa do
estado de Mato Grosso, Comen-
dador pela ordem do Governo do
Estado de Mato Grosso e a co-
menda Homens do Mato
conferida pela Policia Militar de
Mato Grosso.

É casado com Marina
Toshimi Yanai, tem dois filhos
casados: Douglas Yanai, médi-
co oftalmologista casado com
Anna Letícia; Evelyn Yanai

“Fui criado dentro dos princípios de ética e de boa
conduta”, destaca Jorge Yanai

Cattoni, dentista, casada com
Everton Cattoni. Tem dois netos,
Anna Julia e Daniel Yanai.

“Minha história de vida, como
a de todos filhos de imigrantes, é
uma história de lutas,  sacrifícios
e de dificuldades, principalmente
a dos descendentes de japoneses,
que aqui chegaram sem conhecer
a língua japonesa e conquistaram

seu espaço sem fazer alarde. A
comunidade japonesa sempre se
esforçou bastante para se inte-
grar à sociedade brasileira e, não
á toa, ao longo dos anos elegeu
vereadores, prefeitos, deputa-
dos estaduais, deputados fede-
rais e, agora, Senador. Isso mos-
tra a importância cada vez maior
do povo japonês e que nós es-
tamos integrados às necessida-
des do País”, disse Jorge em en-
trevista ao Jornal Nippak. Se-
gundo ele, “o esforço coletivo
para que assumisse tem muito a
ver com minha origem nipônica”.

“Meu pai me deu uma cria-
ção mais liberal, mas dentro dos
princípios e regras de boa con-
duta. Sem isso, não teria con-
quistado todos os títulos que
conquistei”, destaca Jorge
Yanai, concluindo que se encon-
tra atualmente numa fase “bas-
tante amadurecida”.           (AS)

ARQUIVO PESSOAL

O médico Jorge Yanai

*SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

Seu nome é escrito em ja-
ponês utilizando-se dois ideo-
gramas justapostos: hito (pes-
soa) mais iu (falar) que é sím-
bolo de honestidade, verdade,
fidelidade. E ele tem dignifica-
do o nome. Estamos falando
de Shinichi Yassunaga.

Casado com dona Saquie
Endo, pedagoga, tem três fi-
lhos: duas mulheres e um ho-
mem, este ainda universitário.
E um neto. Mora em Birigui
há 33 anos, mas é natural de
Promissão. Formado em Ad-
ministração de Empresas.

Trabalhou na Cesp por 27
anos, até se aposentar como
supervisor de projeto. Mesmo
aposentado, nunca parou. Foi
chefe de Gabinete do prefeito
de Birigui por quatro anos.  E
nessa função acompanhou o
prefeito ao Japão por duas ve-

lembrar?
– Quem?
– O político com quem con-

vivi em Promissão: Hakuo Yas-
sunaga.

– É meu pai, respondeu
ele.

Para quem não sabe, seu
pai foi um líder nato da comu-
nidade nikkei de Promissão.
Ocupou a cadeira na Câmara
Municipal por nove legislatu-
ras seguidas. Deve ser algo
inédito na história da colônia.

Tal como o filho, Hakuo, era
conhecido em servir os seus
próximos. Não é de se estra-
nhar. A família Yassunaga pos-
sui ramificação em diversos
estados e em cada um, algum
deles exerce ou exerceu car-
gos eminentes, como por
exemplo, em Brasília, Marin-
gá, Lins.

Elencar todas as realiza-
ções do Shinichi é impossível,

ARTIGO

O perfil de um assessor
DIVULGAÇÃO

zes, em 1997 e 2000, conse-
guindo entre muitas coisas, re-
cursos para o Centro Médico
Hospitalar, como Raio X e Ul-
trassonografia.

Conheci o Shinichi durante
a campanha do deputado fe-

deral Walter Ihoshi, no qual se
empenhou com denodo, acom-
panhando o candidato em to-
das as visitas ao eleitorado.
Eleito Ihoshi, mais do que me-
recido, ficou sendo o assessor.

O deputado pode ficar tran-
qüilo, pois melhor representan-
te na região não poderia ter. É
difícil não encontrar o Shinichi
em eventos realizados pela
comunidade, por menor que
seja. Às vezes, num só dia, ele
comparece a mais de uma ce-
lebração. Quando não acom-
panhado pelo deputado, vai só.

Nunca esquece de levar o
oiwai. Deve ser a pessoa que
mais tem percorrido o interior
ou a capital. Preguiça é pala-
vra que não existe em seu di-
cionário.

Vendo toda aquela sua de-
dicação à causa comum, dis-
se-lhe um dia:

– Sabe quem você me faz

Shinichi Yassunaga

bem como as inúmeras home-
nagens recebidas no decorrer
de sua vida pública. Foi candi-
dato a vereador por duas ve-
zes. Exerceu altos cargos nas
associações. Vamos realçar
apenas alguns aspectos que
marcaram sua presença no
panorama cultural. Seria im-
perdoável esquecer sua dedi-
cação no lançamento e comer-
cialização do livro biográfico de
Shuhei Uetsuka. A ponte en-
tre a editora e os leitores foi
ele, que se dispôs a trazer de
São Paulo inúmeros volumes
e distribuir às associações
para a venda.  Idêntica atitude
adotou quanto a outros livros
editados no ano do centenário
da imigração.

Sua contribuição ao lança-
mento do livro sobre o cinqüen-
tenário da Federação das As-
sociações Nipo-Brasileiras da
Noroeste foi realçada  pelo

presidente da entidade naque-
la oportunidade. Ele percorreu
as trinta e duas associadas que
fazem parte da Federação
para conseguir as histórias da
cidade, dos kaikans e dos as-
sociados. Foi uma tarefa
hercúlea.

Registramos ainda sua pe-
regrinação junto às cidades da
região para que os nikkeys se
lançassem candidatos à elei-
ção municipal.

Não podemos esquecer
também sua colaboração na
Semana da Cultura Japonesa
em Lins, patrocinado pelo Ins-
tituto Paulo Kobayashi, este
ano já em terceira edição que
deverá ocorrer na segunda
semana de agosto.

É com orgulho que sou con-
terrâneo dele.

*Shigueyuki Yoshikuni é
jornalista e reside em Lins
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Senado discute pensão alimentícia
para famílias de dekasseguis

COMUNIDADE/DEKASSEGUIS

OMinistério das Rela-
ções Exteriores
(MRE) do Brasil e a

Embaixada do Japão em Bra-
sília podem confirmar este ano,
a realização de uma reunião
entre os dois países para dis-
cutir a cobrança da pensão ali-
mentícia dos dekasseguis que
trabalhando no Japão, abando-
naram suas famílias e pararam
de sustentá-las interrompendo
a remessa de dinheiro. O as-
sunto foi amplamente discuti-
do durante uma Audiência Pú-
blica realizada no dia 14 de
abril, no Senado, em Brasília,
com o objetivo de buscar solu-
ções para o problema. Na oca-
sião autoridades parlamentares
e observadores das comissões
de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional (CRE) e de Di-
reitos Humanos e Legislação
Participativa (CDH), do Sena-
do, concluíram que a pensão
só poderá ser executada judi-
cialmente se o Japão assinar
um acordo internacional.

O Chefe da Divisão das
Comunidades Brasileiras no
Exterior do Ministério das Re-
lações Exteriores, Aloysio
Mares Dias Gomide, garantiu
em entrevista para o Jornal
Nippak que diante da impor-
tância do assunto Brasil e Ja-
pão estão mantendo negocia-
ções e discutindo o problema
no sentido de buscar uma so-
lução. Ele revelou que uma
reunião entre os dois países
está prevista para acontecer
este ano, datas já foram pro-
postas, mas estão sendo estu-
dadas. “Toda proposta é extre-
mamente bem-vinda para a
melhoria da qualidade de vida
das pessoas, estamos, por
exemplo, num momento de re-
gularização da situação dos
brasileiros no Paraguai. A lei
que anistia os estrangeiros em
situação irregular no Brasil já
foi sancionada pelo presidente
Luiz Inácio Lula da Silva”, lem-
bra.

De acordo com Aloysio M.
D. Gomide o ministério chegou
a criar grupos de trabalho para
tratar do assunto, mas reco-
nheceu que a situação dos de-
kasseguis no arquipélago agra-

vou-se após a crise financeira
de 2008, devido ao fechamen-
to de postos de trabalho. O
senador Romeu Tuma (PTB-
SP) informou que muitos de-
kasseguis estão com dificulda-
de de retornar ao Brasil por
falta de dinheiro.

De acordo com o presiden-
te da Associação das Famílias
Abandonadas por Dekasse-
guis, Djalma Straube e o juiz
de Direito da 2ª Vara Civil de
Paracatu (MG), Rodrigo Melo
Oliveira, uma das alternativas
para obrigar o pagamento da
pensão seria autoridades go-
vernamentais do arquipélago
assinarem a chamada Conven-
ção de Prestação de Alimen-
tos no Estrangeiro. Caso con-
trário, esposas, filhos e paren-
tes que estão no Brasil conti-
nuarão a enfrentar sérias difi-
culdades financeiras, segundo
Straube.

Pela convenção, ratificada
em 1956 em Nova York, o país
signatário, comunicado oficial-
mente pela autoridade judicial,
tem o poder de dar encaminha-
mento a questões jurídicas en-
volvendo estrangeiros, como o
pagamento de pensão alimen-
tícia.

O senador Flávio Arns
(PSDB-PR), que junto com o

senador Eduardo Azeredo
(PSDB-MG) foi o autor do
requerimento que resultou na
audiência pública, propôs que
o MRE envie mensalmente, às
duas comissões, relatórios so-
bre o andamento das negocia-
ções. Preocupado com o pro-
blema dos imigrantes, o sena-
dor Geraldo Mesquita Júnior
(PMDB-AC) informou que irá
apresentar na próxima reunião
do Parlamento do Mercosul
proposta que cria uma comis-
são permanente para tratar,
exclusivamente, de temas re-
lacionados à imigração.

A representante das famí-
lias dos dekasseguis, Apareci-
da Kayaki, contou que seu
marido foi trabalhar no Japão
em 1995, com o compromisso
de levar a família depois. Com
o passar dos anos, deixou de
remeter dinheiro para ela e os
dois filhos, agravando a situa-
ção. Emocionada, ela disse que
muitas famílias enfrentam o
mesmo problema, razão pela
qual pediu às autoridades bra-
sileiras que “façam alguma
coisa em favor das famílias que
vivem esse drama”.

Associação – Realizada pela
iniciativa do senador Flávio
Arns que contou com a inter-

ferência do tio, o Bispo Dom
Paulo Evaristo Arns, o presi-
dente da Associação das Fa-
mílias Abandonadas por De-
kasseguis, Djalma Straube, re-
vela que a importante Audiên-
cia Pública era aguardada há
quatro anos. O dirigente des-
taca que a associação tem
como finalidade principal atu-
ar no sentido de conseguir que
Brasil e Japão assinem um
acordo de execução de pen-
são alimentícia, para obrigar os
nipo-brasileiros que se muda-
ram para o arquipélago, a as-
sumirem seus compromissos
financeiros com as famílias
que ficaram no Brasil.

Djalma Straube informa
que em 2008 durante as come-
morações do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil
houve a esperança da assina-
tura do acordo, fato esse que
não aconteceu. Ele calcula que
existe no Brasil entre dez e 15
mil famílias em situação de
abandono, a maioria formada
por esposas que foram aban-
donadas por seus maridos
nikkeis que foram trabalhar no
arquipélago. O dirigente expli-
ca que a entidade, fundada em
1992, conta hoje com cerca de
300 famílias cadastradas.

(Afonso José de Sousa)

CRISTINA GALLO - AGÊNCIA SENADO

Djalma Straube (primeiro à esquerda), durante audiência pública realizada no Senado

Ficam os senhores associados do NIPPON COUNTRY
CLUB convocados a se reunirem em Assembléia Geral
Ordinária, na sede social localizada no Município de Arujá,
Rod. Pres. Dutra, km 205,5.,Bairro dos Fontes, SP, no dia
25 de abril de 2010, às 15h00, em primeira convocação,
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

a) Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria,
da Demonstração de Resultados e outros relatórios
econômico-financeiros e o Parecer do Conselho Fis-
cal, tudo relativo ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2009;

b) Outros assuntos pertinentes à Assembléia Ordinária.

Não havendo quorum legal no horário acima estabelecido,
a Assembléia se instalará, meia hora depois, com qualquer
número de associados presentes.

Arujá, 13 de abril de 2010

Koitiro Hama
Presidente do Conselho Deliberativo

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

CNPJ/MF 56.899.131/0001-07

NIPPON COUNTRY CLUB

Um acordo de cooperação
jurídica entre o Brasil e o Ja-
pão é bastante esperado para
ser firmado, enquanto solução
prática. A partir de 2003, o
governo brasileiro, em relação
ao governo japonês, tem pro-
curado firmar um acordo jurí-
dico que inclui questões civis
como pagamento de pensão
alimentícia aos familiares dei-
xados no Brasil, divórcio, bem
como questões criminais e
seguridade social.

O Presidente do Centro de
Informação e Apoio ao Traba-
lhador no Exterior (Ciate), Ma-
sato Ninomiya, informa que o
órgão vem se interessando,
trabalhando e discutindo a pen-
são alimentícia para as famíli-
as dos dekasseguis desde o
início do movimento para o
Japão, episódio iniciado no co-
meço da década de 90. Inde-
pendente de não ter sido con-
vidado para a Audiência Pú-
blica no Senado, ele afirma que
é a favor da assinatura de um
acordo que viabilize o paga-
mento.

Para o defensor existem
diferenças de pensamentos
entre os governos de ambos os
países, ele crê que a negocia-
ção vai levar muito tempo ain-
da porque não vê interesse dos
japoneses no assunto. Na sua
visão a única forma de forçá-
los a negociar é acoplar o as-
sunto a forma de facilitar o

processo dos brasileiros fora-
gidos no Brasil, no qual eles
têm interesse. “Os japoneses
não estão muito a vontade para
concordar com o acordo para
pensão alimentícia, eles que-
rem é um acordo para proces-
sar os brasileiros criminosos
que fugiram para o Brasil. Mas
é possível que uma troca pos-
sa ocorrer entre os dois paí-
ses”, avalia. Há um acordo ju-
rídico firmado entre o Brasil e
o Japão, de 1940, porém está
defasado para o momento atual
e é necessário atualizá-lo.

Masato Ninomiya lembra
que o nipo-brasileiro ia traba-
lhar no Japão, onde no inicio
escrevia todos os dias telefo-
nava nos fins de semana e
mandava dinheiro. Com o tem-
po, as cartas diminuíram, os
telefonemas aconteciam so-

mente no aniversário
ou nas festas de fim de
ano, e o dinheiro pas-
sava a chegar somen-
te de vez em quando.
“Um belo dia, as car-
tas que eram enviadas
voltavam por não en-
contrar o destinatário,
isso porque formou
uma outra família no
Japão e então, a famí-
lia deixada no Brasil
não era importante”,
esclarece.

Numerosas ações
de alimento foram mo-

vidas no Brasil, mas não era
possível encontrar o destinatá-
rio porque ele não queria ser
encontrado, ou os endereços
estavam errados, ou qualquer
outro motivo. “Ora, se o réu
não for citado, não pode haver
processo, assim, nem audiên-
cias puderam ser realizadas.
Como presidente do Ciate e
também pesquisador, tenho es-
tudado a fundo o assunto e a
única solução é fazer um acor-
do governamental com esta fi-
nalidade. Muito mais importan-
te é chamar a atenção destas
pessoas sobre a questão da
moralidade, pois as pessoas
deviam criar vergonha e com-
portar-se como um ser huma-
no em relação a sua família,
principalmente os seus própri-
os filhos. Lamentavelmente,
isto não tem acontecido”, aler-

ta.
Sobre a Associação das

Famílias Abandonadas por
Dekasseguis, Masato Nino-
miya assegurou que desconhe-
ce a entidade, não sabe do que
se trata e não tem conheci-
mento dos assuntos abordados
por ela.

Prisão – No aspecto civil
acreditasse que deve haver
muitos dekasseguis que vivem
no Japão com uma nova famí-
lia, sem pagar pensão alimen-
tícia para a família no Brasil.
De acordo com as leis brasi-
leiras aqueles que negligenci-
am o pagamento obrigatório da
pensão podem ser presos, na
teoria. Entretanto, à medida
que não se sabe o endereço
para se enviar o processo, fica
difícil cumprir a sentença.

Problema esse que tem pro-
vocado o aumento da quantida-
de de famílias deixadas no Bra-
sil que abrem processos civis
sobre os maridos que estão no
Japão, relativos a divórcio e
pagamento de pensão alimen-
tícia. Afora isso, acontecem
outros problemas como reco-
nhecimento da paternidade de
crianças, questões criminais,
policiais, etc. De maneira ge-
ral, diga-se de passagem, que
conforme o número de dekas-
seguis permanentes no Japão
aumenta, cresce também a
quantidade de ações. (AJS)

Ciate já discute pensão alimentícia desde o inicio do
fenômeno dekassegui

O presidente do Ciate, Masato
Ninomiya, acredita em demora

COMUNIDADE/EDUCAÇÃO

Educadora do Japão visita
escolas da rede municipal

O Projeto Kaeru, uma par-
ceria da Secretaria Municipal
de Educação com o Instituto
de Solidariedade Educacional
e Cultural (Isec), tem como fi-
nalidade oferecer suporte a
brasileiros que estão retornan-
do ao País após viver muitos
anos no Japão.

As crianças que retornam
nessas condições sofrem mui-
tas dificuldades. Muitas vezes
os próprios pais desconhecem
a condição real dos filhos. Ima-
ginam que por poder conver-
sar normalmente em casa, es-
tão em condições de ingressar
normalmente na escola. Por
isso, a iniciativa oferecerá
acompanhamento psicológico
aos alunos de escolas munici-
pais que voltaram do Japão e
apresentam algum tipo de difi-
culdade na aprendizagem.

Atualmente, cerca de 250
deles estão matriculados na
rede municipal. Por conta des-
se projeto, a professora
Megume Yuki, representante
do Ministério da Educação do
Japão, visitou no último dia 13,
as EMEFs Bartolomeu Lou-
renço de Gusmão e Lutécia,
no bairro do Carrão. As duas
escolas, na Zona Leste, exi-
bem estilos arquitetônicos dis-
tintos. Uma foi inaugurada em
1957, seguindo linhas clássi-
cas no desenho de seu prédio.
A outra, erguida em 2008, cha-
ma atenção pela opção cons-
trutiva mais moderna. Em co-
mum, dois pontos importantes:
têm ótimas estruturas físicas
e oferecem ensino de quali-
dade na capital paulista, se-
gundo opinião da professora
japonesa.

As escolas não foram es-
colhidas ao acaso. Ambas têm
alunos vindos do Japão cursan-
do o Ensino Fundamental, ra-
zão pela qual receberão, com
outras unidades da região, o
Projeto Kaeru. “Fiquei impres-
sionada com as escolas, com
a qualidade do material que os
professores usam. Vim para
conhecer o projeto e aprendi
que o ensino de São Paulo é
excelente”, afirma a professo-
ra. Entre os fatores que podem
influenciar no pleno desenvol-
vimento dessas crianças e jo-
vens que passam a fazer par-

te da rede municipal de ensi-
no, estão o pouco conhecimen-
to da língua portuguesa, difi-
culdade nas relações interpes-
soais e problemas de adapta-
ção ou readaptação à socieda-
de e cultura do Brasil.

A aluna da EMEF
Bartolomeu Lourenço de
Gusmão, Letícia Sayuri, de 14
anos, voltou ao Brasil no se-
gundo semestre de 2008 e ex-
plica que, para ela, a adapta-
ção foi e ainda é um pouco di-
fícil. “Na verdade a língua por-
tuguesa não era o meu maior
problema, pois já sabia um pou-
co. O mais complicado foi a
mudança de cultura. No Japão
as regras são diferentes e bem
mais rígidas”, revela. O proje-
to ganhou o nome de Kaeru
por conta do significado da
palavra, que em japonês quer
dizer, entre outras coisas, vol-
tar e transformar. A psicóloga
Gláucia Tiyomi, do Isec, diz que
o significado tem muito a ver
com o momento em que vivem
os alunos envolvidos no proje-
to. “Alguns estão conhecendo
uma cultura totalmente dife-
rente, outros estão voltando ao
Brasil depois de um tempo. De
qualquer forma, todos passam
por uma transformação para
se adaptar”.

Expansão – A diretora da
EMEF Lutécia, Denise de Sou-
za Hiraoka, acha que o traba-
lho do Projeto Kaeru será mui-
to positivo para o pleno desem-
penho dos alunos. “Como será
uma atividade complementar
ao ensino em sala de aula,
dará um apoio para esses es-
tudantes, um reforço psicoló-
gico para a inserção deles em
nossa cultura”.

O Projeto Kaeru iniciou
suas atividades nas escolas no
segundo semestre do ano pas-
sado, quando profissionais da
rede municipal e do Isec fize-
ram contato com os pais e res-
ponsáveis pelos alunos vindos
do Japão. O atendimento dire-
to aos estudantes foi iniciado
este mês, nas EMEFs da Zona
Leste, e será expandido aos
pouco para todas as unidades
que recebem essas crianças.
(do Portal da Prefeitura de
São Paulo)

DIVULGAÇÃO

Projeto Kaeru oferece suporte para filhos de dekasseguis



São Paulo, 22 a 28 de abril de 2010 JORNAL NIPPAK 5

Com novidades, 8ª edição do Japan Fest de
Marília espera mais de 60 mil visitantes

CIDADES/MARÍLIA

*SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

Se há um espetáculo a que
assisto, às vezes, sem querer,
por descuido, é a tourada.
Acho absurdo, deprimente e
covardia até, um ser humano
munido de afiadas espadas
espetar o animal várias vezes
até a sua morte, aos poucos.
E como tem adeptos que che-
gam ao delírio, principalmen-
te na Espanha, na Colômbia e
em outros países, em menor
escala.. É um espetáculo na-
cional.

Dizem que o estresse cau-
sado ao animal é tão intenso
que a sua carne após a morte
não é apropriada para ser con-
sumida. Mas outro dia – pode-
se afirmar tratar de ser um
pouco sádico – o touro roubou

a cena e vendo o toureiro le-
var o pior, sofrendo sucessivas
chifradas, até torci pelo animal
e o aplaudi com entusiasmo.
Foi bom ver aquele frio assas-
sino com traje ridículo ser ati-
rado ao chão e pisoteado.

Se aquele espetáculo em
Santa Catarina – farra do boi
– foi proibido, o mesmo devia
acontecer com as touradas.
Será que não há uma socieda-
de internacional de proteção ao
animal? Há campanhas anti-
touradas naqueles países onde
esse espetáculo é corriqueiro,
mas de pouco efeito prático.
Como dizem, o homem é o pior
animal que habita a terra.
Mata por prazer.

*Shigueyuki Yoshikuni é jorna-
lista e reside em Lins

ARTIGO

Tourada

TOROO NAGASHI DA PAZ – No dia 8 de abril foi reali-
zado o lançamento do projeto “Tooro Nagashi da Paz” na
Diretoria de Ensino de Registro, com a participação dos dire-
tores e coordenadores de 40 escolas estaduais de 8 cidades
(Registro, Pariquera-Açu, Cajati, Cananéia, Eldorado, Jacu-
piranga, Sete Barras e Barra de Turvo). Teve a saudação do
professor Gabriel Marcos Spínola, Dirigente Regional de En-
sino, a explanação sobre o projeto pela professora Silvia
Navarro, a explicação da programação pelo presidente da
Fenivar (Federação das Entidades Nikkeis do Vale do Ribei-
ra) e da Uces (União Cultural e Esportiva Sudoeste), Toshi-
aki Yamamura; e o presidente da Associação Cultural Nipo-
Brasileira de Registro, Kuniei Kaneko, presidente do Bun-
kyo que destacou a importância da realização do “Tooro
Nagashi da Paz”.

KUNIEI KANEKO

Desfile Nikkey Kids,
concurso Miss Nikkey
e a participação espe-

cial do cantor sertanejo Sérgio
Reis são as principais novida-
des do 8º Japan Fest que será
realizado neste fim de semana
(dias 23 a 25 de abril) na sede
campestre do Nikkey Clube de
Marília – 437 quilômetros da
capital paulista. Este ano o
evento organizado pela Asso-
ciação Cultural e Esportiva
Nikkey de Marília contará com
o apoio de recursos financei-
ros através de emendas parla-
mentares dos deputados fede-
rais Walter Ihoshi (DEM/SP),
Abelardo Camarinha (PSB/
SP) e Sérgio Nechar (PV/SP),
e do deputado estadual
Vinícius Camarinha (PSB/SP).

O vice-presidente da Japan
Fest, Carlos M. Nakamura, dis-
se que está aguardando a con-
firmação da ajuda financeira de
parlamentares como do depu-
tado Walter Ihoshi estimado em
R$ 50 mil e do Ministério do
Turismo para auxiliar na reali-
zação do acontecimento. Já tra-
dicional na região o Japan Fest
este ano fará parte pela primeira
vez do calendário de eventos do
Ministério do Turismo, além dos
calendários da Secretaria de
Esporte, Lazer e Turismo do
Estado de São Paulo, e da ci-
dade de Marília.

O objetivo do Japan Fest de
acordo com Carlos Nakamu-
ra é promover e divulgar a cul-
tura japonesa, unir a comuni-
dade e as entidades filantrópi-
cas da região. “Organizamos
a festa para divulgar e valori-
zar o trabalho dos mais de 500
voluntários que é muito impor-
tante e não pode ser esqueci-
do”, afirma. Nos três dias do
evento a comissão organizado-
ra aguarda um público de 65
mil pessoas. “Acho que este
ano vai ter um pouco mais do
que a festa do ano passado.
Queremos manter essa média
de público”, destaca.

Atrações – Para o grandioso
evento uma vasta programa-
ção foi preparada para diver-
tir os visitantes nas áreas da
gastronomia, cultura e
filantropia. A abertura oficial
será na sexta-feira a partir das

19h com apresentações de
Taikô do Nikkey e dos Tam-
bores de Okinawa de Marília,
da Banda Marcial da Casa do
Pequeno Cidadão e da Banda
da Polícia Militar, que vai exe-
cutar os hinos do Brasil e do
Japão. Em seguida estão pro-
gramadas homenagens aos
representantes da comunidade
japonesa da cidade, o comer-
ciante aposentado, Tatsuo
Oniki, de 99 anos, e da senho-
ra Fumi Sakumoto Tsuda. A
organização tem como finali-
dade homenagear personalida-
des importantes na comunida-
de na cidade.

O desfile Nikkey Kids que
acontecerá no sábado prome-
te ser mais uma novidade, com
a participação de 18 crianças
(cinco meninos e 13 meninas),
de idades entre 4 e 7 anos, re-
presentantes da 3ª e 4ª gera-
ções da comunidade japonesa
de Marília. No concurso Miss
Nikkey 2010 que ocorre na
sexta-feira com apresentação
do ator Kendi Imai, vão con-
correr ao título 15 candidatas
com idades entre 15 e 22 anos.
Como prêmios a candidata
vencedora ganhará R$ 2 mil
em dinheiro, presente da loja
Roberto Jóias, cesta de cosmé-
ticos da Sumirê, presentes da
MOfficer, da World Tênis e da
Omy Folheados, além de fai-
xa e coroa. Haverá candida-

tas de cidades da região como:
Garça, Oriente, Pompéia,
Quintana e São Paulo.

Entre outros destaques es-
tão apresentações de taikô e
odori e shows como do cantor
Joe Hirata, da participação
especial do cantor sertanejo
Sérgio Reis, além de atrações
como o helicóptero Águia, de-
monstrações de ceramista e
Ushibana, espaço musical ser-
tanejo, projeto inter-educação
Brasil/Japão (Higashi-Hiroshi-
ma) e parque de diversões.

Na área da gastronomia
haverá 40 barracas de comida
(a maioria de origem japone-
sa), 1200 artistas e mais de 500
voluntários. Ao todo estão sen-
do distribuídos aproximada-
mente 60 mil ingressos gratui-
tos. Quem não tiver, poderá
doar um agasalho como entra-
da, e ainda concorre a uma
televisão de plasma de 26 po-
legadas. Também participam
do sorteio de outro televisor de
plasma de 42 polegadas quem
pagar R$ 8,00 no estaciona-
mento do local para seis mil
carros.

Ainda estão previstas a 26ª
Exposição de Ikebana, evento
de destaque cultural com es-
paço garantido, espaço para
apresentação de objetos da
cultura tradicional japonesa

como origami, manga e shodô
– escrita antiga e da apresen-
tação dos Tambores de Oki-
nawa de São Paulo e Dança
do Leão, denominada Shi Shi
Mai, de São Paulo.

O 8º Japan Fest conta com
o apoio da Liga Nikkey da Alta
Paulista, Associação Nikkey de
Marília e Região, Associação
Comercial e Industrial de Ma-
rília (Acim), Associação Pau-
lista de Taiko, Polícias Militar e
Rodoviária, Emdurb, Gatm,
Japan International Cooperati-
on Agency (JICA) e Consula-
do japonês. A programação do
evento pode ser vista no site do
Nikkey Clube de Marília. A es-
trutura contará com novas ins-
talações de banheiros, base
para a polícia e enfermaria.

(Afonso José de Sousa)

8º JAPAN FEST
ONDE: SEDE CAMPESTRE DO NIKKEY

CLUBE DE MARÍLIA – AV. BENEDITO

ALVES DELFINO, S/N – MARÍLIA (SP)
QUANDO: DIAS 23 A 25 DE ABRIL

HORÁRIO:
INGRESSOS: ENTRADA CUSTA R$ 3,00 -
GRATUITA PARA CRIANÇAS MENORES DE 8
ANOS E IDOSOS ACIMA DE 65 ANOS. QUEM

DOAR AGASALHO TEM ENTRADA GRATUITA

E CONCORRE AO SORTEIO DE UMA TV 26
POLEGADAS LG LCD
INFORMAÇÕES: (14) 3433-4187 OU

SECRETARIA@NIKKEYMARILIA.COM.BR

COORDENADOR GERAL: KENITI MIZUNO

(14) 3422-3366.
ESTACIONAMENTO PARA SEIS MIL CARROS

Desfile Nikkey Kids é uma das novidades do 8º Japan Fest, evento organizado pelo Nikkey de Marília
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DIA 23 DE ABRIL
SEXTA-FEIRA

17h – Abertura ao Público
Banda Link
18h – Tambores Hibiki Wadaiko -
Taiko Nikkey Clube Marília
Tambores de Okinawa – Réquios
Gueino Dokoukai Eisa - Marília
Banda Marcial Casa do Pequeno
Cidadão
19h – Abertura Oficial da 8ª Japan
Fest
Banda Marcial da Polícia Militar
– Hino do Brasil / Japão
Musical com Laerte Marques -
Marília, Paixão Total
Homenagens
20h – Abertura Oficial da 26ª Ex-
posição de Ikebana
Show musical Joe Hirata - Cam-
peão - NHK-Japão
Tambores de Okinawa - Réquios
Gueino Dokoukai Eisa – São Pau-
lo
Shi Shi Mai - Dança do Leão - São
Paulo
21h30 – Miss Nikkey Marília e
Região - Apresentação Kendi
Yamai

DIA 24 DE ABRIL
SÁBADO

11h – Abertura ao Público
12h – Banda Naka
13h – Banda Marcial Colégio Be-
zerra de Menezes
Karaokê - Nikkey Clube Marília
Tambores – Hibiki Wadaiko - Taiko
Nikkey Clube Marília
Música sertaneja Universitária -
Murilo Takaoka
Show Musical - Matiko Funai
Show Musical - Leni Kawasaki
14h – Espaço da Gastronomia
Cães Adestrados da Polícia Mili-
tar
Demonstração - Corpo de Bom-
beiros
15h – Banda Marcial da Legião
Mirim
Escola Gisele Bastos Espaço de
Dança
Tambores Shouryuu Daiko - Taiko
de Bastos
Odori - Pompéia
Camila Banda Show
Shi Shi Mai - Dança do Leão - São
Paulo
Odori de Okinawa – São Paulo
Odori – Bastos
Odori – São Carlos
Tambores de Okinawa – Réquios
Gueino Dokoukai Eisa – São Pau-
lo
Espaço cultural
Demonstração da Gastronomia
Oriental - Sorteio de Brindes
Palestra de Orientação a Saúde –

Unimed - Sorteio de Brindes
17h – Desfile Nikkey Kids
18h – Bon Odori Marília Nikkey
Gakudan
19h – Karaokê – Nikkey Clube
Marília
Unimar entretenimento
Odori - Osvaldo Cruz
Show Musical Kaori Kanegawa -
São Paulo
20h – Show Musical Takeshi Ni-
shimura e Elaine Hara
Show Iô Iô – Rafael Matsunaga -
Campeão Mundial
Show Musical Karen Iro - Odori
Nikkey Marília – Aecom
22h – Show Kendi Imai - Chekin
no Mon
22h30 – Show Musical Edgar
Ishida e Leni Kawasaki
Erica Sasazaki Ikeda
Marcos Brasil

DIA 25 DE ABRIL
DOMINGO

11h – Abertura ao Público
12h – Show Musical Pen Rose
Banda Marcial Silvia Ribeiro
13h – Orquesta Projeto Guri
Tambores - Taikô de Lins
Banda Marcial Cidade de Marília
Karaokê - Nikkey Clube Marília
14h – Tambores - Taikô de Assis
Studio Art Dance
Odori - Nikkey Clube Marília
Espaço Unimar - Modalidade Es-
portiva
Projeto Esportivo do Judô
Aikido - AAMA
Projeto Esportivo do Beisebol e
Softbol
Karatê
Aikido Marília - Professora Rena-
ta
Capoeira Marília - Mestre Pereira
Judô do Nikkey Clube Marília
Beisebol e Softbol do Nikkey Clu-
be Marília
15h – Tambores – Kaminari Wa-
daiko - Taiko de Tupã
Shamissen - Bauru
Show Musical Kaori Kanegawa -
São Paulo
Odori - Pompéia
Espaço cultural
Demonstração da Gastronomia
Oriental - Sorteio de Brindes
Palestra de Orientação a Saúde –
Unimed - Sorteio de Brindes
16h – Show Musical Karen Ito /
Odori Nikkey Marília / Aecom
Odori - Tupã
Tambores Hibiki Wadaiko - Nik-
key Clube Marília
Show Musical Takeshi Nishimu-
ra e Elaine Hara
18h – Participação especial do
cantor Sérgio Reis

Programação do 8ºJapan Fest

Segundo Carlos Nakamu-
ra atualmente a Associação
Cultural e Esportiva Nikkey de
Marília presidida por Leonar-
do Kozo Sasazaki, conta com
cerca de 500 voluntários con-
tribuintes (90% deles nikkeis),
e não associados como em
outras entidades. Sobre o qua-
dro de filiados ele informa que
a associação não tem feito tra-
balhos para manter ou aumen-
tar o número de participantes.
“As atividades e a campanha
do Agasalho realizadas na as-
sociação é uma forma das pes-
soas colaborarem com a pres-
tação de serviços”, atesta ele
ao anunciar que existem na ci-
dade cerca de 2.500 famílias
nipo-brasileiras.

O também empresário
Carlos Nakamura aproveitou
a oportunidade para revelar
o quadro complicado dos de-

kasseguis retornados da cida-
de que apesar de colaborar
para o crescimento da comu-
nidade no município, passam
por uma a situação muito di-
fícil. “Eles chegam sem con-
dições financeiras, aqui acei-
tam trabalhar em serviços
mais simples que a comuni-
dade não trabalhava antes,
ganhando pouco”, atesta.

Carlos Nakamura ressal-
ta que uma das conquistas da
diretoria foi ter obtido a união
da comunidade japonesa de
Marília com os voluntários
contribuintes da entidade e
com os associados da Asso-
ciação Esportiva e Cultural
Okinawa de Marília (Aecom).
“O beisebol de Marília, por
exemplo, ganha quase todos os
títulos do Campeonato brasi-
leiro e outras competições”,
assegura. (AJS)

Dekasseguis retornados passam
por situação difícil em Marília
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CIDADES/LINS E ARAÇATUBA

IPK inaugura salas de inclusão
digital em Lins e Araçatuba

Av. Nações Unidas, 21.621
São Paulo - SP - Tel.: (11) 3585-9393
Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1919
São Paulo - SP - Tel.: (11) 2112-2555

A diretora-geral da Orga-
nização Mundial da Saúde
(OMS) Margaret Chan enviou
uma carta datada de 22 de
março ao ministro da Saúde
Chih-liang, informando a Re-
pública da China (Taiwan) da
data e local da 63ª Reunião da
Assembléia Mundial de Saú-
de (AMS), juntamente com os
detalhes a respeito da partici-
pação. O ministro Yaung che-
fiará a delegação de Taiwan
na reunião deste ano.

Desde a inclusão de Tai-
wan como participante no me-
canismo de aplicação das Re-
gulamentações Internacionais
de Saúde (RIS) e como obser-
vador na AMS em 2009, nós
avançamos na expansão de
nossa participação nos assun-
tos ligados a OMS. Através de
suaves comunicações com a
OMS e sob a estrutura da RIS,
os nossos representantes tem

sido convidados a participar de
reuniões da OMS sobre a pan-
demia de gripe H1N1 bem
como de outras conferências
técnicas e programas de trei-
namento. Também, com a as-
sistência daquele organismo
mundial e outros países, temos
conseguido obter estoques de
vírus H1N1 isolados e produ-
zir a nossa própria vacina.

Estes eventos indicam que
a comunidade internacional
tem reconhecido a necessida-
de de Taiwan, tanto profissio-
nal como funcional, de partici-
par daquele organismo mundi-
al de saúde, bem como tem
reconhecido nossas contribui-
ções ao sistema internacional
de saúde.

O Departamento de Saúde,
portanto, está confiante que
todos os países estarão satis-
feitos em ver nossos represen-
tantes participando da Assem-

bléia Mundial de Saúde nova-
mente este ano.

Este desenvolvimento posi-
tivo ajudará Taiwan a continu-
ar a expandir a sua participa-
ção em reuniões, mecanismos
e atividades da OMS. Por ou-
tro lado, isto indica que as me-
lhorias nas relações através do
Estreito poderão facilitar a ex-
pansão das relações internaci-
onais de Taiwan, as quais nos
tornarão mais desejosos e con-
fiantes para aprofundar as re-
lações através do Estreito —
um “círculo virtuoso” digno de
incentivo.

A agenda provisória deste
ano da AMS inclui a pronti-
dão para enfrentar a pande-
mia da gripe, a implementa-

ção das RIS, segurança ali-
mentar, o combate a produtos
médicos falsificados e a pres-
tação de serviços de cuidados
de saúde — todos esses sen-
do tópicos de grande impor-
tância para Taiwan e áreas
nas quais é possível fazer con-
tribuições.

A delegação participará ati-
vamente das discussões e se
engajará em intercâmbios com
outras delegações para com-
partilhar a nossa experiência
no campo médico e no desen-
volvimento de cuidados com a
saúde.

(Fonte: Divisão de Informações –
Escritório Econômico e Cultural
de Taipei)

ÁSIA

Ministro Yaung chefiará missão de Taiwan na 63ª Reunião da
Assembléia Mundial de Saúde

COLUNA DO JORGE NAGAO

*JORGE NAGAO

Na volta de Campinas
para Sampa, alguns viajantes
pedem ao motorista da Via-
ção Cometa ou da Cristália
para descer após a ponte do
Piqueri, na Marginal Tietê,
onde tem um ponto de táxi.
Assim, economizam tempo e/
é dinheiro. Meu amigo
Shigueu voltava de uma via-
gem dessas, pronto para des-
cer ali, mas a passageira do
corredor dormia como um Pe-
dro e esse minuto de atraso
atrapalhou os seus planos.
Quando ele pediu ao motoris-
ta para parar, a parada já era
outra.

-Ihhh! – disse-lhe o mo-
torista - já entrei na expres-
sa, mas te deixo no acosta-
mento. O japassageiro agra-
deceu e desceu do busão.
Quando deu os primeiros pas-
sos, viu que estava
encrencado. Logo o acosta-
mento acabou. Pulou pro cer-
cado gramado. Já era noite,
18:20h, no outono paulista,
horário do rush, e ele chegou
na ponte.  Passou, tenso e
receoso, sob a ponte, temen-
do encontrar alguém por ali.
Ufa! felizmente, não. Andou
mais uns 20 ou 30m, e viu que
estava a uns 10m da bifurca-
ção. Ou seja, fim da linha.  -
Shigueu, fail deu!- disse para
si mesmo.

A Marginal, que costuma
ficar congestionada nessa
hora, estava uma maravilha
para os veículos. Confuso,
ele olhava os carros passan-
do a 100/hora, nas duas pis-
tas, e ele no meio, meio zon-
zo. Como era impossível atra-
vessar por onde queria, per-
cebeu que seria viável pela
pista expressa, bem menos
movimentada. O problema
era, depois, nadar no Rio
Tietê, rs rs rs,  para chegar à
outra margem da Marginal,
no sentido USP, que tinha um
fluxo menos frenético.

O desespero tomou conta
do pobre tiozinho. De repen-
te, começou a acenar para os
carros. Braço direito para
quem vinha na expressa, e o
esquerdo para quem passa-
va na outra pista. Parecia um
desses bonecos infláveis que
os lojistas colocam na calça-
da para chamar a atenção da
freguesia. Logo se deu conta
que ninguém pararia ali na-
quelas condições. Talvez uma
viatura da polícia, ou um anjo-
bombeiro que desceria pela
ponte para resgatá-lo.

Quem via aquele vulto
mexendo os braços se per-
guntava se era um fantasma
ou um suicida. E o pobre ho-
mem, sem esperança e sem
celular, que descera ali para
ganhar tempo, agora estava
condenado a ficar 3 ou até 4
horas, sentado à beira do ca-
minho. Uma hora, ele culpa-
va a mocreia adormecida,
depois xingava o motorista do

Cometa erros que, sadica-
mente larg ou-o à própria sor-
te. Sorte, não, ao próprio azar.
Mas, como ele é um nipo-bra-
sileiro e não desiste nunca,
fixou o seu olhar naquela bi-
furcação. Algum espírito ami-
go lhe dizia que a salvação vi-
ria dali. Torcia até para que
ocorresse uma batida, sem ví-
timas, que parasse o trânsito,
e ele atravessaria a pista.
Uma hora, algum indeciso
acabaria parando naquele tri-
ângulo para mudar de pista,
e o ajudaria de alguma for-
ma. O trânsito era tanto, mas
tanto, que quem acabou pa-
rando ali foi um motoqueiro.
Esperançoso, o ilhado pedes-
tre correu até ele.

- Me tira daqui, cara! –
suplicou ele. Só preciso che-
gar naquela calçada. E apon-
tou pro outro lado.

- Só até ali? Então, sobe
aí. - convidou o da moto, um
pouco desconfiado.

Era tudo o que ele queria
ouvir. Era mais um “gente
boa”, Valéria Dantas, salvan-
do um aflito. Ele tirou o
mochilão do banco de trás,
enfiou não sei onde, o
Shigueu se ajeitou, e lá se foi
a moto, num reboleixon, for-
çando a barra, ouvindo uma
sinfonia de bibís-fonfons, até
chegar a um ponto seguro. O
carona desceu da moto, en-
fiou a mão no bolso, encon-
trou 15 reais e entregou-os ao
bom moço, que, prontamen-
te, recusou.

- Pega um táxi com esse
dinheiro- aconselhou o
motoquherói.

Shigueu agradeceu nova-
mente e, aliviado, seguiu o seu
caminho sentindo uma felici-
dade que há muito não expe-
rimentava. Depois dessa, ele
virou um defensor ferrenho
dos motociclistas. Não xingue
um motoboy perto do
Shigueu.

- Xingue eu, o Shigueu,
mas não xingue o motoqueiro-
diz agora o japa eternamente
grato a essa categoria tão
malvista no trânsito.

Ele está até pensando em
ser mais um motoqueiro para,
um dia, poder retribuir o fa-
vor a outro necessitado.

Meu caro Shigueu
Motooka Morimoto,
pelamordedeus,esqueça a
moto, oka?! Sei que agora
você se yamaha em moto,
tem moto até no nome,
yamamoto como ninguém,
mas não entre nesta honda.
Na sua idade, você não será
ágil na moto.

Faça como o nosso ami-
go Akira Fujimoto que foge
de moto. Moto cai, e eu te
quero vivo Mori, moto não.
Toma jeito, Shigueu! Deus te
guie.

*Jorge Nagao é colunista do
Primeiro Programa
(www.primeiroprograma.com.br).
E-mail: jlcnagao@uol.com.br

REPRODUÇÃO

Marginalizado

Em reunião realizada no dia
15 de abril, na Secretaria de
Estado da Cultura, o deputado
estadual Hélio Nishimoto
(PSDB) assinou o convênio
que garantiu a liberação dos
recursos da emenda parlamen-
tar de sua autoria, benefician-
do o Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social) no va-
lor de R$ 50 mil, que serão
destinados à realização do
evento Festival da Cerejeira na
cidade de São Roque (SP),
onde a entidade mantém uma
sede.

Segundo Walter Peralta
Junior, assessor parlamentar
da Secretaria de Cultura, a
emenda do deputado Helio
Nishimoto é a primeira a ser
liberada no ano fiscal de 2010,
entre todas as emendas do ano

Associações de Províncias do
Japão no Brasil) que realizarão,
respectivamente, o Campeona-
to Brasileiro de Taiko e o Festi-
val do Japão.

A comunidade nipo brasi-
leira tem se destacado, não só
no planejamento execução de
eventos de cultura japonesa
como também é a comunida-
de de raízes estrangeiras com
menos problemas na fase de
apresentação de documentos
comprobatórios de regularida-
de fiscal e tributária .

Além de diversas pequenas
cidades beneficiadas pelas
emendas do deputado Hélio
Nishimoto, foram beneficiadas
na comunidade nipo-brasileira
o Bunkyo (SP), Kenren, Enkyo
(Beneficência Nipo-Brasileira)
e a Associação Brasileira de
Taiko.

COMUNIDADE

Bunkyo recebe recursos de emenda parlamentar do deputado
estadual Helio Nishimoto no valor de R$ 50 mil

fiscal de 2010 na Assembléia
Legislativa do Estado de São
Paulo.

Ainda segundo Walter, ou-
tras emendas de autoria do de-

putado nikkei já estão na fase
final de apresentação de docu-
mentos. Os recursos benefici-
arão a Associação Brasileira de
Taiko e Kenren (federação das

Walter Peralta, Gerson Kunii e o deputado Hélio Nishimoto
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As cidades de Lins e
Araçatuba inaugura-
ram no último dia 17

duas salas de informática para
o ensino da computação para
a terceira idade. As salas são
uma parceria entre o Instituto
Paulo Kobayashi, fundado em
2005 por Victor Kobayashi, a
JCI Brasil-Japao e as entida-
des locais Templo Honpa-
Hongwanji de Lins e Associa-
ção Cultural Nipo-Brasileira de
Araçatuba.

“A necessidade de inclusão
digital da terceira idade esta
cada vez mais em evidência, o
aumento do uso da internet
como ferramenta de comunica-
ção pelo governo, pelas empre-
sas e pela população faz com
que as pessoas que não sabem
usar a internet sejam parcial-
mente excluídas da sociedade”,
diz Victor Kobayashi atual pre-
sidente de honra do IPK.

Em Lins, a inauguração foi
escolhida para ser no dia da
festa de aniversario de Buda,
quando o templo comemora o
Hana Matsuri, para dar sorte,
segundo o presidente do Otera,
Takayoshi Minami e contou
com mais de 300 pessoas pre-
sentes. As aulas de Lins já
contam com 43 inscritos, que
serão divididos em diversas
turmas para atender toda a
demanda inicial.

Já em Araçatuba, houve a
cerimônia de lançamento do
curso de informática para a
terceira idade. A Associacao

Cultural Nipo Brasileira de
Araçatuba já mantinha um es-
paço doado pela JICA com
aulas básicas de informática
para crianças e agora com a
doação de mais 10 computa-
dores e material didático espe-
cifico para atender o publico
“mais experiente”.

A parceria, viabilizada atra-
vés da Federação das Associ-
ações Culturais Nipo Brasilei-
ras da Noroeste, promete agi-
tar as entidades da região. “Já
fomos contatados por outras
cidades e associações para
tentarmos viabilizar esse pro-
jeto através do IPK”, comen-
ta Kazoshi Shiraishi, presiden-
te da Federação Noroeste e da
Nipo de Araçatuba.

Atualmente, o projeto
Integracao – inserindo a ter-
ceira idade na era digital, con-
ta com 16 Salas de Inclusao
Digital, espalhadas pelo esta-
do.  Todas elas em associações
e entidades da comunidade
nipo brasileira. Foram forma-
dos quase 2mil alunos durante
esses anos.

ENDEREÇO EM LINS:
TEMPLO HONPA HONGWANJI LINS

RUA 9 DE JULHO, 1455, LINS – SP.
INFORMAÇÕES LOCAIS COM O
COORDENADOR OSSAMU YASSUNAGA.
ENDEREÇO EM ARAÇATUBA:
ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO-
BRASILEIRA DE ARAÇATUBA

RUA ANTONIO FLORENCE, 235,
ARAÇATUBA - SP.
INFORMAÇÕES COM ANDRÉ NAKAMOTO

Inauguração das salas de inclusão digital em Araçatuba e ...

... Lins: “Necessidade cada vez mais em evidência”

DIVULGAÇÃO
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Destaque nikkei em “O Rei e Eu”,
Naoki Takeda sonha com a fama

GENTE DE TALENTO

Canto do

Bacuri

FRANCISCO HANDA

Eram todos vizinhos, ou
quase. Quando deixavam o
colégio das freiras, lá esta-
vam reunidos num trio, cujo
trajeto para casa demorava
para acabar. Sem pressa al-
guma. Um dos pontos visita-
dos era a igreja matriz: apro-
veitavam para conversar com
o sacristão. Lá estava ele
dando brilho no cálice de
metal. “Boa tarde seo Batis-
ta”, cumprimentava um, o
outro logo imitava. “Boa tar-
de, meninos”, recebia como
resposta. Chegavam a entrar
na sacristia para conferir os
acontecimentos e bisbilhotar.
Alguns santos precisavam ser
reformados, como o São Ro-
que e o São Luiz. Um dos ga-
rotos cutucou o outro e com
sorriso maroto apontou para
o santo.

“Vamos ver o que ele tem
debaixo da saia?”

Antes mesmo das peralti-
ces darem prosseguimento,
levaram uma reprimenda do
sacristão. Não muito duro.

“Se o monsenhor João
pega vocês aprontando, nem
quero pensar”, desabafava e,
ao mesmo tempo, sem ne-
nhum pudor, dirigia-se a um
armário e tirava de lá um li-
tro de vinho tinto. Era ape-
nas um gole, o suficiente para
recuperar o bom humor. Mal
tinha guardado o litro, ainda
enxugando a boca com a cos-
ta das mãos, o velho padre
dirigia-se até eles.

“É o padre”, disse viran-
do a cara naquela direção.

Correram os três para
saudá-lo.

“Bença padre João”, sol-
taram num uníssono.

Vai o primeiro e beija a
mão do padre, enquanto os
outros apenas esperam a vez.
O padre recebe o carinho das
crianças e agradece com um
balanço da cabeça em apro-
vação. Até então, tinham gas-
tado do que restava do di-
nheiro do lanche na compra
de pirulitos. Eram vermelhos,
feitos de açúcar e groselha.
Ao chupar tal guloseima, dei-
xava um início de rastro no
canto da boca. Durante a
benção, os lábios dos meni-
nos grudavam na mão do pa-
dre. Nada demais para os
meninos, e para o padre, os-
sos do ofício.

Com o tempo, a igreja tor-
nou-se parada obrigatória.
Haveria de explorar mais os
pontos interessantes daquele
labirinto. Marcaram subir à
torre da igreja. Na primeira
vez foi fácil. Venceram o  pri-
meiro lance de escadas e
chegaram ao mesanino, onde,
nos dias de missa, um coral
cantava em latim. Aos fun-
dos uma porta sempre fecha-
da. Era a entrada do lugar
desejado. Ninguém entrava

A torre da matriz
lá, senão os padres e o sa-
cristão. Estava com os trin-
cos relaxados. Visto de bai-
xo, o sino parecia pequeno.
Uma escada em caracol, de
madeira, chegava ao pico da
torre, lugar em que ficava o
sino.

Numa corrida só, em ins-
tantes, estavam lá ao lado do
sino. Pelas laterais através
das janelinhas puderam ver a
praça da matriz. Lá estava o
Geraldão, passando ao lado
da estátua de Caramuru. Não
perderiam a oportunidade em
esnobar daquele que fre-
qüentemente entregava os
companheiros às freiras.
Muitos deles, inclusive um
destes tinha sido dedurado
pelo Geraldão.

“Geraldão gordo bobo,
vamos te pegar”, gritou um.

De pronto ouviu, mas fi-
cou desnorteado. Procurou
num lado, no outro e nada.
Como não olhava para cima,
não descobriu de onde che-
gava a ameaça zombeteira.
Riram do feito. Não para-
ram por aí. Por onde passa-
va a corda que puxava o
sino, um  furo, que visto de
cima, parecia um poço fun-
do, que terminava ao final
da corda. Passaram a cus-
pir e medir o tempo para
saber a altura da torre.
Como não havia ninguém na
igreja naquela hora, pude-
ram evadir-se do local sem
maiores problemas.

Uma segunda vez have-
ria de acontecer. No dia se-
guinte, novamente os três fi-
zeram o mesmo trajeto, sem
o entusiasmo da vez anterior.
Mas um deles tinha resolvido
arriscar: puxar a corda do
sino e brandir o metal.

“Ajude aqui, não tenho
força para puxar sozinho”,
convidou os outros a partici-
param de sua brincadeira.

Acontece que após puxa-
rem a corda, por algumas
vezes, o movimento de repu-
xo aconteceu e um dos me-
ninos que não largou a corda
subiu com ela até uma altura
de três metros. Foi o momen-
to e em que um noviço en-
trou  e vendo o menino
suspenso em tamanha altura
abriu os braços para segurá-
lo. Os outros fizeram o mes-
mo, ao tentar deter a corda,
mas a força dos movimentos
era tamanha que todos foram
arremessados para cima. Ta-
manho foi o medo, que não
largaram a corda e, por inú-
meras vezes, o sino brandiu
diferente naquela tarde.
Eram seis horas, mas o sino
tocou mais do que isso.

Após o acontecido fize-
ram um pacto: não contariam
a ninguém e deixariam de fre-
qüentar o local nas próximas
três semanas.

chicohanda@yahoo.com.br

O Comitê Executivo do
Ministério dos Negócios Es-
trangeiros do Japão (MOFA)
recebe até o dia 31 de maio as
inscrições do 4º Prêmio Inter-
nacional de Mangá. O Prêmio
tem como objetivo recompen-
sar os artistas de mangá que
contribuem para a promoção
da arte fora do Japão, bem
como a divulgação da cultura
pop japonesa, promovendo
ampla compreensão sobre o
Japão. A seleção está prevista
para agosto.

A exemplo dos três concur-
sos anteriores, o primeiro lu-
gar será concedido ao melhor
mangá entre os inscritos, bem
como três trabalhos de desta-
que receberão o prêmio de
segundo lugar. Além disso, a
Fundação Japão convidará os
vencedores para assistir a ce-
rimônia de premiação no Ja-
pão que acontecerá em janei-
ro de 2011, em Tóquio com
todas as despesas pagas.

Além disso também vão
participar de encontros com
artistas de mangá japoneses e
com executivos do setor edi-

torial, entre outras atividades.
Os vencedores do primeiro e
segundo lugares receberão
uma taça e um certificado. Os
ganhadores do terceiro lugar e
da categoria de premiação es-
pecial receberão certificado e
um presente. Como prêmio
suplementar, os vencedores
(exceto os premiados em ter-
ceiro lugar) serão convidados
a visitar o Japão por um perío-
do aproximado de dez dias.

Os participantes interessa-
dos não residentes em São
Paulo, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul e Triângulo Mi-
neiro deverão verificar o en-
dereço da representação diplo-
mática do Japão que atende a
sua região no site http://
www.sp.br.emb-japan.go.jp O
International Manga Award foi
criado em 2006, com o incen-
tivo do então Ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros japonês,
Taro Aso, para melhorar a
compreensão da cultura japo-
nesa entre os artistas de man-
gá não-japoneses.

Requisitos – Os trabalhos de

mangá composto por 24 pági-
nas ou mais devem ter sido
escritos em países fora do Ja-
pão que já tenham sido publi-
cados ou não, excetuando-se
os trabalhos que tenham já sido
premiados anteriormente. Eles
devem ter sido produzidos nos
últimos três anos, os publica-
dos e inéditos são aceitos, des-
de que não ganhou nenhum
dos últimos International Man-
ga Awards.

Como regra os trabalhos
devem ser submetidos em via
impressa e encadernados, ou
seja, em duas cópias do man-
gá original; editoras estrangei-
ras somente poderão se inscre-
ver no prêmio se seus artistas
de mangá confirmarem seu
consentimento para a inscri-
ção. O formulário de inscrição
deverá ser preenchido em ja-
ponês ou inglês, acesse formu-
lário no endereço http://
www.mofa.go.jp/mofaj/press/
release/22/4/PDF/040501.pdf

Os trabalhos submetidos
não serão devolvidos aos can-
didatos. Portanto, se um traba-
lho ainda não foi publicado, os

inscritos devem se assegurar de
enviar somente cópias, e não os
originais. Os organizadores re-
servam o direito de doar os tra-
balhos inscritos para organiza-
ções públicas. O comitê de ava-
liação responsável pelo proces-
so de seleção do concurso é
presidido pelo Ministro do Mi-
nistério dos Negócios Estran-
geiros (MOFA), Okada; o Di-
retor Geral da Fundação Japão,
do Diretor Presidente da Edi-
tora Shogakukan, do Diretor
Presidente da Empresa de Pu-
blicidade Dentsu e de dois Pro-
fessores da Universidade de
Tokyo.

As inscrições devem ser
enviadas impreterivelmente até
o dia 31 de maio para um de
dois endereços Consulado Ge-
ral do Japão em São Paulo,
departamento cultural, Aveni-
da Paulista, 854 - 3º andar -
São Paulo – SP CEP: 01310-
913. Ou P.O.Box 117 - The
Fourth International MANGA
Award Executive Committee,
Tokyo Toranomon Building 1F
, Toranomon 1-1-18, Minato-
ku, Tokyo 105-0001.

MANGÁ

Aberta inscrições para o 4º Prêmio Internacional de Mangá

Oator e modelo fotográ-
fico mirim, Naoki Ta-
keda, foi um dos ato-

res escolhidos para o elenco na
peça teatral “O Rei e Eu”, do
diretor Jorge Takla. Ele atua
com mais 13 crianças, onde faz
um dos filhos gêmeos do Rei
do Sião –  a peça é um musi-
cal que se passa em 1864,
quando o rei do Sião (atual
Tailândia) contrata Anna
Leonowens, uma professora
de origem inglesa, para cuidar
dos seus quase 70 filhos.

O choque cultural entre ori-
ente e ocidente vai dar mar-
gem para conflitos que envol-
vem preconceito, escravidão,
política. No entanto, em meio
a esse atribulado cenário, ha-
verá espaço também para flo-
rescer o amor. O musical O
Rei e Eu é baseado no roman-
ce de 1944 Anna e O Rei do
Sião, escrito por Margaret
London, que por sua vez re-
tratou a história real da india-
na de origem inglesa Anna
Leonowens (1831-1915), tuto-
ra dos filhos do rei Mongkut,
do Sião.

O livro teve vida longa nos
palcos e também na telona e
telinha. Chegou aos cinemas
em 1946 em produção vence-
dora de dois Oscar e foi adap-
tado ao teatro, como musical,
pela primeira vez por Richard
Rodgers e Oscar
Hammerstein II - versão usa-
da pela montagem brasileira -,
estreando em março de 1951,
na Broadway, com Yul
Brynner (1920-1985) e
Gertrude Lawrence (1898-
1952) nos papéis principais.
Ambos ganharam o Tony
Awards - prêmio máximo do
teatro americano - por suas
performances.

Olhos atentos – Para Nelson
Takeda, pai de Naoke, no iní-
cio, quando o filho foi convi-
dado a participar da peça Miss
Saigon, teve receio porque não
conhecia o meio artístico. Nem
fazia idéia de como funciona-
va. Hoje, é ele quem acompa-
nha o filho a todos os traba-
lhos. “A partir do sucesso de
Miss Saigon, começou a sur-
gir convites para ensaios foto-
gráficos e desfiles de moda.
Acompanho-o em tudo, desde
o contrato até os ensaios”, co-
menta o pai. Atento a todos os
passos do filho, hoje se orgu-
lha da carreira promissora do
filho.

Para a mãe, Midori Take-
da, “quando o Naoki foi indi-
cado pela Edilene Koga, mãe
de Naoki Koga, que atuava na
peça Miss Saigon, fiquei sur-
presa. No mesmo dia, a pro-
dução me ligou à meia-noite
para saber se era do nosso in-
teresse o Naoki participar da
peça. Falei que sim. No dia
seguinte, ele foi fazer os tes-
tes e passou. O pai acompa-
nha em todos os eventos, eu
fico nos bastidores dando apoio
(em casa), pois tenho que cui-
dar da Mayara, a caçula”,
explica Midori.

Com olhos vivos e atentos,
um sorriso tímido estampado
no rosto, Naoki como é cari-
nhosamente chamado pelos
amigos, é uma criança especi-
al, que espalha simpatia por
onde passa. Para os que não o
conhecem é difícil imaginar
que esse menino com jeito sa-
peca já é um profissional com-
petente, disciplinado e muito
dedicado, uma das promessas
da nova safra de atores mirins
do Brasil.

(Luci Judice Yizima)

Em 1956 a história ganhou
nova versão para o cinema (a
mais conhecida), com Brynner
revivendo seu papel de rei do
Sião e contracenando com a
estrela Deborah Kerr, que in-
terpretou Anna. O longa ga-
nhou cinco Oscars, incluindo
Melhor Ator. Brynner ainda
viveu o rei do Sião em uma
série de TV de 13 episódios,
na década de 70.

Nesta entrevista ao Jornal
Nippak, o ator conta um pou-
co mais sobre sua carreira, a
convivência com família e
amigos e o sonho de ser um
grande ator seja no teatro, te-
levisão ou cinema no futuro. A
estrela brilhou cedo para
Naoki. Com apenas sete anos
de idade, já contabiliza dois de
profissão. Começou aos cinco
anos, com a peça Miss Saigon
uma produção, com fotos para

um catálogo de modas e não
parou mais.

Dos palcos para as campa-
nhas publicitárias nas telinhas
da TV, foi um pulo. Agora, o
ator que interpreta o persona-
gem um dos filhos gêmeos do
Rei do Sião, começa a alçar
voos mais altos. No mês de
dezembro fez teste para o fil-
me “Corações Sujos”, porém,
não passou na última etapa,
pois não falava o japonês cor-
retamente.

Foi convidado em março
para atuar no longa metragem
“Carnaval dos Deuses”, que
coincidia com os dias de atua-
ção da peça. Apesar da vida
atribulada, a rotina profissional
não impede o garoto de levar
uma vida normal, se divertir e,
é claro, estudar muito. Entre
os esportes prediletos, Naoki
destaca natação e o judô.

LUCI JUDICE YIZIMA

Naoki Takeda começou na carreira com apenas cinco anos
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Ushitaro Kamia elogia “trabalho em equipe” no
5º Nikkey Matsuri e destaca “compromisso com SP”

Os números não men-
tem. São 12 entidades
participantes (Associ-

ação Cultural e Esportiva
Tucuruvi, Associação Cultural
e Esportiva Okinawa Santa
Maria, Associação Cultural e
Esportiva Nipo-Brasileira
Imirim, Associação Cultural e
Esportiva Nipo-Brasileira Vila
Nova Cachoeirinha, Associa-
ção Cultural e Esportiva Cam-
po Limpo, União Cultural e
Esportiva Guarulhense,
Anhanguera Nikkei Clube, São
Paulo Gigante Beisebol, Yas-
suragui Home, Kibô-no-Iê,
Kodomo-no-Sono e Ikoi-no-
Sono; e apoio da Prefeitura da
Cidade de São Paulo através
da São Paulo Turismo
(SPTuris) e da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, Lazer
e Recreação). Mais: a organi-
zação envolve o trabalho (di-
reto ou indireto) de cerca de
200 voluntários – sem contar
as atrações, que ocuparão dois
palcos – e um gasto estimado
entre R$ 100 e R$ 120 mil. A
expectativa de público é igual-
mente grandiosa. Para esta
edição, é esperado um público
igual ou superior ao registrado
no ano passado, quando cerca
de 30 mil pessoas passaram
pelo local.

Na organização, uma equi-
pe eficiente e coesa. O resul-
tado pode ser conferido neste
fim de semana (24 e 25), no
Clube Escola Jardim São Pau-
lo, com a realização da quinta
edição do Nikkey Matsuri. O
tradicional evento da cultura
japonesa, antes restrito à zona
Norte de São Paulo, cresceu
de tal forma que assustou até
mesmo seus idealizadores.
“Se a tendência de crescimen-

to for mantida, vamos ter que
estudar um outro local para
sua realização para acomodar
tanta gente”, conta o primei-
ro vice-presidente da Comis-
são Organizadora, Yoshio
Imaizumi.

Segundo ele, o Nikkey Ma-
tsuri foi “inspirado” no Festival
do Japão, organizado anual-
mente pelo Kenren (Federação
das Associações de Províncias
do Japão no Brasil). “Participo
do Festival do Japão como co-
ordenador de um estande do
Bunkyo [Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social] e sentia falta
do pessoal da Zona Norte. Daí
nasceu a ideia de realizar um

evento do mesmo porte na re-
gião”, lembra Imaizumi, admi-
tindo que “os riscos de termos
prejuízos eram gigantescos”.

Loucura – “Hoje temos noção
daquela loucura e por isso mes-
mo valorizamos demais o ges-
to de pessoas como o vereador
Ushitaro Kamia, que nos apoiou
desde a primeira edição”, con-
ta o presidente do 5º Nikkey
Matsuri, Toshiaki Tamae. “De-
vemos ao Kamia não só como
político, mas também como pes-
soa pela confiança que ele de-
positou na Zona Norte”, obser-
va o primeiro tesoureiro, Ger-
son Takayama.

Kamia, que para a realiza-

ção do Nikkey Matsuri deste
ano intermediou a liberação
dos dois palcos e da ilumina-
ção, entre outras coisas, afir-
ma que “faria tudo de novo”.
“Foi graças a união da comu-
nidade nikkei que conseguimos
comemorar o Centenário da
Imigração Japonesa. Sem essa
unificação não conseguiríamos
nada. Então, me sinto na obri-
gação de fortalecer cada vez
mais esse elo”, destaca o ve-
reador, explicando que “acre-
dito sempre nas pessoas”.

“Conheço a capacidade das
pessoas envolvidas neste pro-
jeto e sei que não se tratam de
aventureiros. São pessoas que
têm responsabilidades e exer-
cem um trabalho sério dentro
de suas respectivas associa-
ções”, justificou o vereador,
que acredita na possibilidade

Em sentido horário: Gerson Takayama, Akio Ogawa, Toshiaki Tamae, Ushitaro Kamia e Yoshio Imaizumi
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de se fazer “algo ainda maior”.
Toshiaki Tamae concorda.

Para ele o Nikkey Matsuri não
tem limite, desde que o evento
se mantenha fiel às suas
raízes.

O Nikkey Matsuri é um
evento que tem como uma das
propostas envolver os partici-
pantes com a cultura japonesa
em meio a variadas atividades,
como oficinas de origami, man-
gá, cerimônia do chá, ikebana,
e shodô, algumas das mais tra-
dicionais expressões da cultu-
ra oriental, além de variadas
atrações voltadas para todas
as idades e gostos.

“Hoje, cerca de 60% do
nosso público é formado por
não descendentes de japone-
ses, o que reforça ainda mais
nosso objetivo. Ou seja, de pre-
servar as tradições de nossos
ancestrais”, diz Tamae. Segun-
do ele, trata-se de um legado
para as próximas gerações.
“Estamos assumindo nosso
lado brasileiro de uma socie-
dade multicultural e deixando
uma contribuição para nossos
filhos”, argumenta.

Para Yoshio Imaizumi, que
preside também a Associação
Cultural e Esportiva Tucuruvi,
“nossa preocupação, desde a

primeira edição, foi a de priori-
zar as atrações e atividades
focadas na cultura japonesa.
“Além disso, outra preocupação
enquanto coordenadores é de
envolver também as lideranças
de cada associação no sentido
de mostrar como funciona um
evento deste porte e assim
prepará-los para que possam
dar continuidade ao nosso tra-
balho”. “O sentimento de tra-
balho em equipe deve ser culti-
vado desde cedo”, conta Imai-
zumi, antecipando que o forma-
to de organização do Nikkey
Matsuri pode servir de modelo
para outras entidades nikkeis.
“Dificilmente uma associação
de pequeno ou médio porte po-
deria bancar um evento como
esse. Daí a importância de se
trabalhar em equipe”, ressalta.

Compromisso – Para o pre-
sidente do Instituto Ícaro, Akio
Ogawa, que comanda o
Nikkeyweb, cujo objetivo é fo-
mentar ações de integração e
promover o intercâmbio cultu-
ral na rede, o Nikkey Matsuri
deixou de ser um evento da
Zona Norte. “E a internet é
uma ferramenta que contribui
para diminuir ainda mais esta
distância”, comenta. E se de-
pender do vereador Ushitaro
Kamia, o Nikkey Matsuri deve,
em breve, deve se consolidar
ainda mais como um evento de
São Paulo.

O seu projeto, que insere o
Nikkey Matsuri no calendário
municipal, encontra-se trami-
tando na Câmara Municipal.
“Não tenho dúvidas que o pro-
jeto será aprovado porque sem-
pre contamos com o respaldo
do prefeito Gilberto Kassab,
que tanto tem ajudado a comu-
nidade nipo-brasileira, seja atra-
vés da Secretaria de Esportes,
Lazer e Recreação, seja ceden-
do a estrutura do Anhembi. O
Nikkey Matsuri assume, assim,
um compromisso definitivo com
a cidade de São Paulo e acre-
ditamos que esse trabalho vai
crescer cada vez mais”, garan-
te Kamia.
Leia mais na página 9

(Aldo Shiguti)

5º NIKKEY MATSURI
QUANDO: DIAS 24 E 25 DE ABRIL

(SÁBADO E DOMINGO)
ONDE: CLUBE ESCOLA JARDIM SÃO

PAULO (RUA VIRI, 425. PRÓXIMO À

ESTAÇÃO JARDIM SÃO PAULO DO METRÔ,
A MELHOR OPÇÃO PARA SE CHEGAR AO

LOCAL)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES NO SITE:
NIKKEYWEB.COM.BR/.../NIKKEYMASTURI

Organizadores esperam receber entre 30 e 35 mil visitantes

FRAN ROJAS
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5º Nikkey Matsuri reúne atrações
para todas as idades e gostos

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
� Salamanca
� Coimbra ................................... Tivoli ****
� Lisboa ...................................... Marques de Sá ***
� Sevilha ..................................... Derby ***
� Costa do Sol ............................ Las Pirámides ****
� Fez .......................................... Sofia ****
� Marrakech ............................... Atlas Asni ****
� Rabat ....................................... Chellah ****
� Tanger ..................................... Rif ****
� Granada .................................. Los Angeles ***
� Madri ....................................... Florida Norte ****

INCLUI
� Circuito em ônibus de turismo;
� Traslados de chegada e saída;
� Guia acompanhante em espanhol;
� Hospedagem nos hotéis indicados ou similares com

café da manhã;
� Visitas panorâmicas conforme itinerário;
� Saídas locais em: Madri, Lisboa, Fez, Massakech,

Rabat, Granada e Toledo;
� Bagageiros nos hotéis (gorjetas);
� Mochila de viagem;
� Seguro e Assistência Viagem – MIC – Plano MicEuropa

NÃO INCLUI
� Tudo o que não esteja incluído no programa.

PREÇOS POR PESSOA (em Euros)
Temporada Alta
� Em Quarto Duplo ....................................... 2.298,00
� Supl. Single ................................................... 648,00
� Supl. Hotéis Cat. Superior ............................. 315,00
� Supl. Single Hotéis Cat. Superior .................. 135,00
Nota: A estada em Rabat poderá ser mudada para
Casablanca. Neste caso, alojamento será no hotel Les
Almohades.

PAGAMENTO
A VISTA (Reais ou Dólares) ou
40% de Entrada e o Saldo em 2x no Cheque Pré-Datado
40% de Entrada e o Saldo em 3x no Cartão VISA

SINAL DE RESERVA – EUR 300,00

PREÇO PARTE AÉREA
São Paulo / Lisboa / Madri / São Paulo
com a AIR FRANCE
USD 1.340 + Taxas aprox.: USD 268,00

Pagamento em até 5 (cinco) parcelas sem juros

Passageiros devem portar:
Passaporte Válido no mínimo 6 meses

Alterações de Preços: Todos os preços estão sujeitos a
alterações sem aviso prévio seja em função do aumento
de custo de qualquer item que compõem a viagem ou
alteração no câmbio.

Portugal,
Marrocos e

Espanha

SEIKSEIKSEIKSEIKSEIKO O O O O TURISMO TURISMO TURISMO TURISMO TURISMO  –  � (11) 3341-2275

1º dia – Brasil / Lisboa

2º dia – Lisboa

3º dia – Lisboa / Obidos / Nazaré /

Batalha / Coimbra

4º dia – Coimbra / Aveiros / Porto

5º dia – Porto

6º dia – Porto / Lisboa / Cáceres /

Sevilha

7º dia – Sevilha

8º dia – Sevilha / Ronda / Costa do Sol

9º dia – Costa do Sol / Fez

10º dia – Fez

11º dia – Fez / Meknes / Marrakech

12º dia – Marrakech

13º dia – Marrakech / Casablanca /

Rabat

14º dia – Rabat / Tanger

15º dia – Tanger / Ceuta / Costa do Sol

16º dia – Costa do Sol / Granada

17º dia – Granada / Toledo / Madri

18º dia – Madri

19º dia – Madri / Brasil

21 de agosto a 08 de setembro

A5ª edição do Nikkey
Matsuri acontece nes
te fim de semana (24

e 25), no Clube Escola Jardim
São Paulo (zona Norte de São
Paulo), fadada ao sucesso.
Não se poderia esperar resul-
tado diferente de um evento
que consegue mobilizar 12 en-
tidades – Associação Cultural
e Esportiva Tucuruvi, Associ-
ação Cultural e Esportiva Oki-
nawa Santa Maria, Associa-
ção Cultural e Esportiva Nipo-
Brasileira Imirim, Associação
Cultural e Esportiva Nipo-Bra-
sileira Vila Nova Cachoeiri-
nha, Associação Cultural e Es-
portiva Campo Limpo, União
Cultural e Esportiva Guaru-
lhense, Anhanguera Nikkei
Clube, São Paulo Gigante Bei-
sebol, Yassuragui Home, Kibô-
no-Iê, Kodomo-no-Sono e Ikoi-
no-Sono, além de contar com
apoio da Prefeitura da Cidade
de São Paulo através da Se-
cretaria Municipal de Esportes,
Lazer e Recreação e São Pau-
lo Turismo (SPTuris).

Não à toa, a expectativa é
receber um público igual ou su-
perior ao ano passado, quando
cerca de 30 mil pessoas passa-
ram pelo local . E atrações para
isso não faltam. Nos dois dias
de programação, das 10 às 20
horas, o Festival contará com
apresentações de odori, taikô,
com as presenças dos grupos
Requios Gueinou Doukokai,o
Ryukyu Koku Matsuri Daiko
Brasil, o Himawari Taikô e o
Yanagi Taikô de São Carlos,
além de música, kendô, ninjutsu
(arte dos ninjas), oficinas de ar-
tes como origami e kirigami,
cosplay e outras manifestações

Programação do 5º Nikkey Matsuri
da Zona Norte

da cultura japonesa. Na parte
artística, estão confirmadas as
presenças de intérpretes con-
sagrados da comunidade nipo-
brasileira como Joe Hirata en-
tre outros. Destaque também
para o ilusionista Mario Kamia
e apresentação do dragões de

Kágora.

Gastronomia - A praça da ali-
mentação, organizada pelas
entidades promotoras, é um
atrativo à parte. A seleção do
cardápio é levada tão a sério
que ela é decidida por uma co-

missão. Todos os anos, cada
vez mais, paulistanos de todas
as partes da cidade se deslo-
cam até o Festival para assisti-
rem às apresentações de palco
e saborear iguarias como sushi,
tempurá, udon e yakissoba. Na
última edição, o yakissoba man-
teve a dianteira como o prato
preferido do público, seguido do
tempurá e do temaki, uma no-
vidade cada vez mais aprova-
da pelos jovens.Na praça de ali-
mentação, o festival Nikkey
Matsuri terá ainda iguarias que
são conhecidas do público,
como harumaki, okinawa sobá
e delicias brasileiras como o
pastel e sanduíches especiais.
A seção de doces estará reche-
ada de guloseimas japonesas e
brasileiras como sucos naturais,
açaí e sorvetes.
Leia mais na página 8

(Aldo Shiguti)
Confira a programação:

FRAN ROJAS

Cantor Joe Hirata se apresenta no palco principal do 5º Nikkey Matsuri neste domingo

SÁBADO (24/4)

10h30 – Radio Taissô - Grupos
de Vila Nova N. Cachoeirinha e Jd
Tremembé (Ginástica)
11h – Emile Kikuda (Música)
11h30 – Lojinkai Tucuruvi (Dan-
ça)
12h – Apresentação de Ninjutsu
(Artes Marciais)
12h30 – Kasa Odori - Totori Ken-
jinkai (Dança)
12h45 – Grupo Zenidaiko: Jovens
de Tottori (Zeni Daiko)
13h – Ryukyu Koku Matsuri
Daiko (Okinawa Taikô)
13h30 – KitsuMe Yosakoi Soran
Group (Yosakoi Soran)
14h – Abertura Oficial do 5º Nik-
key Matsuri (Solenidade)
14h30 – Edson Saito (música)
15h – Hissato Yoshitake (Yakuza
Odori)
15h10 – Grupo Himawari (taikô)
15h40 – Mario Kamia
(ilusionismo)
16h20 – Kenko Taisso Acesa (Gi-
nástica)
16h25 – Oborozukio Seinen Acet
(Yuugui)
16h30 – Fujinkai Cachoeirinha
(Dança)
16h30 – Matsuri Daiko Acesa
(Dança)
16h40 – Yanagui Taiko São
Carlos (taikô)
17h40 – Yume do Naka Acesa
(Dança)
17h45 – Hanagassa Ondo Acesa
(Dança)
17h50 – Asada Guenki de – Ace-
sa (Dança)

19h – Matsuri Dance Nikkey
Matsuri (Dança)
19h30 – Os Nisseis (música)
20h – Encerramento

DOMINGO (25/4)

10h30 – Radio Taissô - Grupo de
Guarulhos (Ginástica)
11h – Dragões de Kagura - Hiro-
shima Kenjinkai (Grupo Folclóri-
co)
12h – Fujinkai Cachoeira Nihon
Buyo (Dança)
12h30 – Hissato Yoshitake (Ya-
kuza Odori)
12h30 – Ricardo Seguti (música)
12h45 – Requios Geinou Douko-
kai Eisá Brasil (Taikô)
13h20 – Grupo Himawari (Taikô)
14h – Joe Hirata (Música)
15h – Discurso de autoridades do
5º Nikkey Matsuri(Solenidade)
15h30 – Fujinkai e Lojinkai
Tucuruvi (Dança)
16h – Fujinkai Imirim (Dança)
16h – Kenko Taisso Folko Dansu
Radio Taisso Jd Tremembé (Ginás-
tica)
17h – Judo Acet (Artes Marciais)
17h15 – Apresentação de Nin-
jutsu (Artes Marciais)
17h40 – Oborozukio Seinen Acet
– Yuugui (Artes marciais)
17h50 – Matsuri Dance Nikkey
Matsuri (Dança)
18h – Ishin (Yosakoi Soran)
18h30 – Bon Odori (Dança)
19h – Campeões de Ioio (Show)
19h30 – Requios Geinou Dou-
kokai Eisá Brasil (Taikô)
20h – Encerramento

Ideia é envolver participantes com a cultura japonesa

FRAN ROJAS

As batidas dos tambores japoneses prometem chamar a atenção
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BELEZA 1

Ihoshi pede votação de projeto
que regulamenta profissões

Odeputado federal Wal-
ter Ihoshi (DEM/SP),
pediu ao presidente do

Senado, José Sarney, no dia 14
de abril, a inclusão na pauta de
votações do Plenário o projeto
de lei 112/2007, destinado a re-
gulamentar as profissões de
cabeleireiro, esteticista, mani-
cure, pedicuro, depilador, bar-
beiro e maquiador. A audiên-
cia foi solicitada por Ihoshi jun-
to com a senadora Rosalba
Ciarlini (DEM/RN), que foi
relatora do texto na Comissão
de Assuntos Sociais (CAS).

Mais de vinte empreende-
dores e profissionais do setor
acompanharam a reunião rea-
lizada em Brasília. Eles foram
convidados pelo fundador do
Projeto Tesourinha e profissi-
onal do Studio W Iguatemi,
Ivan Stringhi, que ao ser infor-
mado por Ihoshi a respeito da
audiência no Senado chamou
os amigos para participar do
encontro e sensibilizar os par-
lamentares sobre a importân-
cia da regulamentação para o
setor.

Além de Stringhi, participa-
ram da audiência o cabeleirei-
ro e empresário Hélio Naka-
nishi; o vice-presidente da
Intercoiffure Brasil, Paulo Cor-
deiro; a diretora da Mag Esté-
tica, Magda Martins; Jacques
e Janine, da rede de cabelei-
reiros Jacques & Janine; o di-
retor da Hair Brasil, Antônio
de Carvalho Júnior; o diretor
da Loreal, Richard Klevenhu-
sen; a presidente da Sindcab,
Elaine Furtado; o diretor do
Sindicato Patronal do Estado
de SP, Geraldo Meciano, o pre-
sidente do Sinca, Marcelo
Chiodo; o presidente da rede
de salões Werner Coiffeur,
Lauri Werner; Dai, da rede de
cabeleireiros Soho, e a presi-
dente do Sindicato dos profis-
sionais da Beleza do Estado de
SP, Mariazinha Hellmeister.

Na reunião, Ihoshi apresen-
tou os profissionais ao presi-
dente Sarney e explicou ao
senador a importância da apro-
vação do projeto de lei em

questão ao setor e ao País. “É
uma luta de mais de 30 anos.
Dezenas de parlamentares
tentaram levar este projeto
adiante ao longo desses anos
e não conseguiram. Mais de 8
milhões de trabalhadores serão
beneficiados em todo o Brasil,
sem contar que com a regula-
mentação os consumidores
também serão favorecidos,
uma vez que os profissionais
serão obrigados a se qualifi-
car”, salientou.

Logo que tomou posse, em
2007, o deputado Ihoshi levan-
tou todos os projetos de lei em
andamento que regulamenta-
vam a profissão de cabeleirei-
ro, barbeiro, manicure, pedicu-
ro, esteticista e depilador. En-
controu o projeto de lei 6846/
2002 parado na Câmara há cin-
co anos. Lutou incansavelmen-
te para que ele voltasse a an-
dar e, após muita conversa e
negociação, conseguiu aprovar
o projeto na Câmara por una-
nimidade. O texto foi para o
Senado em 2008, onde trami-
tou durante mais de um ano, e
agora aguarda para ser vota-
do pelo Plenário.

“Trabalhamos muito para
chegar até aqui. Agora falta

pouco, e eu peço o seu apoio
que este texto entre em pauta
em regime de urgência e seja
aprovado o quanto antes”, so-
licitou Ihoshi ao presidente
Sarney.

O relato de Ihoshi somado
à presença maciça de profis-
sionais e empresas do setor
sensibilizaram o senador que,
sem titubear, se comprometeu
a colocar o projeto em pauta
para votar ainda neste semes-
tre. “Vocês têm o meu apoio”,
anunciou.

A declaração do senador
deixou o gerente da Hair Bra-
sil, Antônio de Carvalho Júnior,
otimista em relação ao futuro
do setor. “Com a regulamen-
tação, os profissionais serão
mais qualificados e respeitados
no mercado, que é algo que
buscamos há muitos anos”, dis-
se. “Mas o que me deixa mais
contente é ver, pela primeira
vez, vários setores do segmen-
to unidos pela mesma causa.
Todos querem a aprovação
deste projeto de lei, que só de-
colou quando o deputado
Ihoshi interveio. Ter alguém
que nos represente na política
é, de fato, fundamental”, co-
mentou.

Expectativa – O diretor da
Loreal, Richard Klevenhusen,
também nutre grande expec-
tativa em relação a aprovação
do projeto, principalmente por-
que a regulamentação vai ga-
rantir a formação dos profissi-
onais. “Hoje, qualquer um pode
pegar a tesoura e dizer que é
cabeleireiro. Os clientes vão ao
salão e não sabem se os pro-
fissionais que os atendem são
qualificados. A regulamenta-
ção vai trazer essa garantia”,
comenta.

Assim como Júnior, Kleve-
nhusen acredita que a presen-
ça do setor em Brasília influ-
enciou os senadores de manei-
ra positiva. “Eu sabia que a
nossa presença mostraria aos
senadores o quanto desejamos
a aprovação deste projeto.
Quando comecei a ligar, mais
de 150 pessoas pediram para
ir a Brasília. Infelizmente, não
teve como levar a todos. Mas
a participação do setor neste
processo é imprescindível. Nós
tínhamos que estar lá com o
deputado Ihoshi, e eu não te-
nho dúvidas de que a união vai
vencer esta batalha”, acredita
Stringhi, um dos grandes de-
fensores do segmento.

O deputado Walter Ihoshi com o senador José Sarney e representantes do setor

DIVULGAÇÃO

Os treinamentos promovi-
dos pela Honda e por sua rede
de concessionárias em todo o
País têm ganhado alcance
cada vez maior. No primeiro
trimestre de 2010, mais de sete
mil motociclistas participaram
de cursos e palestras voltados
à pilotagem segura. Nos Cen-
tros Educacionais de Trânsito
Honda (CETHs), localizados
em Indaiatuba (SP) e Recife
(PE), a Honda treinou 2.309
motociclistas entre janeiro e
março deste ano. Já nos Cen-
tros Educacionais de Trânsito
das Concessionárias (CETCs),
foram ministrados cursos a
4.735 pessoas, número 316%
maior que o obtido no mesmo
período de 2009.

Os CETHs e os CETCs
são responsáveis por diversos
treinamentos destinados a con-
sumidores que utilizam a mo-
tocicleta no dia a dia, para fins
profissionais. Nesta lista estão

que muitas vezes não são colo-
cados em prática. Além disso,
são apresentadas justificativas
para cada atitude correta ao pi-
lotar a motocicleta, mostrando
como isso irá refletir na pilota-
gem de uma forma geral.

Os ensinamentos teóricos
vão desde dicas de como che-
car todos os equipamentos da
motocicleta até as regras de
segurança, equipamentos de
proteção, postura adequada e
noções técnicas. Já nas instru-
ções práticas, os participantes
recebem orientações sobre
frenagem, desvios de direção,
procedimentos em curvas,
comportamento em situações
de risco, entre outros.

Estrutura adequada – Inau-
gurado em 1998, o CETH de
Indaiatuba ocupa uma área
que conta com uma infra-es-
trutura adequada para aulas
teóricas e práticas.

DUAS RODAS

Treinamentos ministrados pela Honda atende mais de sete mil
motociclistas no primeiro trimestre de 2010

NOVIDADES

Sony apresenta linhas de
produtos com tecnologia 3D

A Sony Brasil
apresentou na se-
mana passada, du-
rante coletiva de
imprensa, em São
Paulo, suas linhas
de produtos com
conteúdo e siste-
mas em três dimen-
sões, que incluem
televisores, Blu-ray
player, Home
Theater, PlayStati-
on e projetores. O
objetivo da empre-
sa é democratizar o
acesso à experiên-
cia 3D aos consumidores bra-
sileiros, que poderão a partir do
segundo semestre levar esta
inovação para dentro de casa.

Em agosto, chega ao mer-
cado a maior aposta da Sony:
a TV Bravia XBR-LX905, pri-
meiro modelo 3D da marca no
Brasil, em 60 e 52 polegadas.
O equipamento acompanha
dois óculos para visualização
em 3D, tela com design
monolítico, que pode se incli-
nar em 6° para ampliar o ân-
gulo de visão. O modelo tam-
bém vem equipado com trans-
missor embutido para emissão
do sinal em 3D, MotionFlow
480Hz, que acentua a experi-
ência visual em cenas de mo-
vimento e ação, Wi-Fi integra-

do e entrada USB.
Também em agosto chega-

rão ao mercado o Blu-ray
Player 3D BDP-S470 e o
Home Theater in a Box HT-
SS370 preparado para recep-
ção e envio de sinal 3D. “A
presença de mais estes mode-
los no portfólio de produtos da
marca reforça a condição da
Sony como detentora da mais
alta definição. A chegada do
novo Blu-ray player 3D e do
Home Theater 3D completam
ainda mais a solução 3D da
Sony”, afirma Luís Vieira, ana-
lista de marketing da linha Bra-
via Theatre da Sony Brasil.

Para conhecer mais sobre
a tecnologia Sony 3D, acesse:
www.sony.com.br/3d

DIVLGAÇÃO

XBR-LX905: primeiro modelo 3D da Sony

os Centros de Formação de
Condutores (CFC), frotistas,
órgãos governamentais (como
o Corpo de Bombeiros, a Polí-
cia Militar e a Guarda Munici-
pal de diversas localidades) e
empresas de todo o País.

Aliando teoria e prática, os

programas de treinamento ofe-
recidos têm como objetivo trans-
mitir as técnicas de pilotagem
segura, transferir conhecimen-
tos, moldar atitudes e desenvol-
ver habilidades. Durante as au-
las são relembrados conceitos já
vistos pelos motociclistas, mas

Honda treinou mais de 2300 motociclistas entrte janeiro e março

DIVULGAÇÃO

BELEZA 2

Grupo Ikesaki inaugura loja
na Zona Sul de São Paulo

A Ikesaki Cosméticos,
maior rede varejista de per-
fumarias do país, inaugurou
mais uma loja na capital pau-
lista, desta vez na Praça
Floriano Peixoto, 132, em
Santo Amaro, na Zona Sul de
São Paulo. Localizada na re-
gião do Largo Treze de Maio,
o mais novo empreendimen-
to fica em um prédio de cin-
co andares, vai atender aos
profissionais e consumidores
de uma das regiões mais po-
pulosas da cidade. Segundo
dados estatísticos, Santo
Amaro concentra mais de 3
milhões de moradores. No
Largo Treze, de acordo com
esse mesmo levantamento,
circulam diariamente cerca
de um milhão de pessoas.

Segundo o gerente geral do
grupo Ikesaki, Elcio Arfelli, o
prédio possui 1500 m2 de área
construída, três auditórios com
capacidade para 200 pessoas.
Foram contratados 50 funcio-
nários efetivos e 150 pessoas
com mão de obra terceirizada.

“Esse novo espaço em
Santo Amaro era nosso próxi-
mo destino, não dava para dei-
xar de fora a Zona Sul. Além
de oferecer todo o leque de
serviços das outras lojas, como

Top profissional - área de ven-
das exclusivas para os profis-
sionais de beleza credencia-
dos, oferece também assistên-
cia técnica e Centro Técnico
com uma grade de 80 cursos
gratuitos e pagos para uso dos
produtos, em parceria dos nos-
sos fornecedores”, comenta o
gerente.

Receptividade – Conforme
o presidente da rede, Hirofu-
mi Ikesaki, a abertura da nova
loja representa uma oportuni-
dade de crescimento para a
região e o setor, “sem engolir
o mercado”. “Como quando
abrimos à loja de São Miguel,
a receptividade por parte dos
nossos parceiros foi fantásti-
ca e nos fez acreditar que
existia espaço para levarmos
o nosso modelo para outras
regiões da cidade. E nesse
período em que estamos lá,
nenhuma perfumaria da re-
gião fechou as portas. Pelo
contrário, a região de entorno
da loja melhorou muito e as
perfumarias vizinhas só ga-
nharam com isso. Existe mer-
cado para todos. Acredito que
na região de Santo Amaro não
será diferente”.

(Luci Júdice Yizima)

LUCI JUDICA YIZIMA

Fachada da loja aberta em Santo Amaro: “Não dava para ficar fora”
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Marília é campeão Pré-Júnior;
Nippon Blue Jays fatura na Sub-20

TÊNIS DE MESA/LIGA NIPO-BRASILEIRA

Vale do Ribeira conquista
bons resultados na 2ª Etapa

Categoria Infantil Feminino: Sarah
Yamamoto (campeã), Lumi Matsumura
(vice), Stela Melo (3º) e Natália Torino (4º)

Realizada no
dia 11 de abril, no
Ginásio Poliesporti-
vo Guilherme
Bernardes na Fa-
culdade Integradas
do Vale do Ribeira
(FIVR), no
Campus Universi-
tário Massao
Sugano, em Regis-
tro, a 2ª Etapa da
Liga Nipo-Brasilei-
ra de Tênis de
Mesa reuniu cerca
de 370 atletas de
todo o Estado de
São Paulo. A Liga Vale do Ri-
beira”. Formada pelas  cida-
des de Registro, Iguape, Sete
Barras e Juquiá  participou
com 54 atletas. A equipe cam-
peã foi Itaquera Nikkei, vice-
campeã: Clube Piratininga e 3°
foi Casa Verde (conforme pu-
blicado semana passada pelo
Jornal Nippak).

O evento contou com apoio
da Prefeitura Municipal de
Registro, Câmara Municipal de
Registro, Bunkyo de Registro,
Faculdade FIVR e vários es-
tabelecimentos comerciais.

Resultados do Vale – Nesta
edição, o Jornal Nippak pu-
blica somente os resultados
obtidos pelo atletas da Liga
Vale do Ribeira:
Mirim Masculino A – João
Victor Kanagushiko Teles: 4°
lugar
Mirim Masculino B – Gus-
tavo França Carvalho: Cam-
peão; Pablo Lopes Ribeiro Lis-

boa: 4° lugar; Kaio Augusto
Silva Santos: 7° lugar; João
Lucas Takano: 8º lugar
Infantil Feminino – Aline
Tiemi Oyadomari: 8° lugar
Infantil Masculino B –
Andrey  Ohya: 4° lugar
Juvenil Masculino B – Gui-
lherme Henrique Silva Victor:
7° lugar
Adulto Masculino A –
Everson Akio Sako: 7° lugar;
Cassio Magário Kakihara: 8°
lugar
Adulto Masculino B – Fá-
bio Dias de Souza: 2° lugar
Pré Sênior B – Alexandre
Moritz Britez: 6° llugar
Senhores A – Fábio Shiray:
8° lugar
Veteranos B – Pedro Mitti:
5° lugar
Ladies A – Kimie Oki
Sadamitsu: 7° lugar
Ladies B – Emilia Kimura
Noguti: 3° lugar; Mary Akemi
Akamatsu: 7° lugar; Hissako
Tagami: 8° lugar

DIVULGAÇÃO

TÊNIS DE MESA/OPINIÃO

Esporte e cultura

No mundo atual, com a
evolução da mulher no merca-
do de trabalho, aliado à luta
pela sobrevivência de algumas
famílias, o corre-corre do dia
a dia, com ambos trabalhando
em busca de uma condição
melhor para os filhos, faz com
que os mesmos acabem fican-
do a mercê das amizades, es-
cola, atividades extra e aos
cuidados da avó protetora, já
que só há o encontro familiar
limitado a algumas noites e aos
finais de semana.

Devido à busca de um su-
cesso profissional duplicado,
pai e mãe, com o aumento do
poder aquisitivo, passam a ofe-
recer inúmeras facilidades aos
filhos: computadores, celula-
res, vídeo games, automóveis,
viagens, passeios, etc., o que
acaba muitas vezes prejudi-
cando a educação das crian-
ças, que passam a achar que
tudo na vida é fácil e confun-
dem R$ 10,00 com R$ 100,00
pela facilidade e a não valori-
zação do dinheiro adquirido.

Muito já entram no merca-
do de trabalho como gerentes/
donos já que herdam o impé-
rio criado pelos pais e não es-
tão preparados para conquis-
tar seu espaço por méritos ou
sacrifícios como fizeram seus
antecedentes: nunca bateram
cartão, nunca tiveram que fa-
zer hora extra para conseguir
aumentar um pouco seus ren-
dimentos, não cumpriram ho-
rários e regras, ou seja, aca-
bam gerando a falta de ener-
gia para se tornarem grandes
profissionais de sucesso, pois
ele já veio pronto.

Neste momento, o esporte
passa a ser o principal educa-
dor para prepará-lo a seguir o
sucesso dos pais.

Dentro dele não há dinheiro
que o faça colocá-los numa
Olimpíada ou seleção brasileira.

Os resultados deles serão
fruto de muito trabalho e luta,
enfrentando as derrotas e vi-
tórias com muita humildade e
aprendendo no dia a dia com
muito esforço próprio, dedica-
ção e planejamento, preparan-
do-os para enfrentar a realida-
de profissional na empresa,
pos carreira esportiva.

Na área cultural, não há
universidade que os ensine a
viajar pelo mundo, conhecen-
do os pontos históricos mais
famosos do planeta, falando
inúmeros idiomas e aprenden-
do sobre os costumes e a
historia de cada pais.

O intercâmbio e amizade
internacional criado pelo espor-
te nos treinamentos e competi-
ções é muito maior, mais segu-
ro do que via agências especi-
alizadas, quando encontramos
as vezes tratamentos frios e
duros pelo desconhecimento e
o costume de cada país.

Praticar esporte, além, de
ser saudável, dá esta oportu-
nidade para boas famílias de
classe média alta, que muitas
vezes falham neste tema, dei-
xando os filhos irem para o
caminho da droga pelas mas
amizades que adquirem na
convivência diária solitária, lon-
ge dos pais.

Na foto, Jeff Yamada (16),
no Arco do Triunfo, em Paris,
aprendendo a viajar por 4 paí-
ses da Europa, via trem, para
participar do Germany Jr Open
e French Jr Open de tênis de
mesa.

*Engenheiro Marcos Yamada,
consultor especialista em tênis
de mesa

ARQUIVO PESSOAL

Já está no ar o site oficial das
etapas brasileiras do Circuito
Mundial de Judô, a Brazil Judo
World Tour 2010. Na estreia, o
site teve 20 mil acessos, incluin-
do internautas do Japão. No en-
dereço www.bjwt.com.br os afi-
cionados pelo esporte e jorna-
listas podem conferir todos os
detalhes do Grand Slam do Rio
de Janeiro e da Copa do Mundo
de São Paulo. O Grand Slam
acontecerá nos dias 22 e 23 de
maio, no Maracanãzinho, en-
quanto a Copa do Mundo será
no fim de semana seguinte, no
ginásio da Hebraica.

O site traz novidades. Des-
ta vez, haverá menus em es-
panhol, além de uma versão
em inglês. O motivo para a in-
clusão do idioma foi feito com
base nas estatísticas de aces-
so da versão 2009 do portal.
Mais de 65% dos acessos vie-

JUDÔ

Confederação Brasileira lança site das etapas brasileiras do
Circuito Mundial

sa, informações de transmis-
são de TV, programação, en-
tre outros. Além disto, neste
ano, o departamento de Comu-
nicação da Confederação Bra-
sileira de Judô usará durante
os eventos da BJWT as redes
sociais Twitter  e Facebook.

“Nossa intenção é nos
aproximar cada vez mais dos
interessados pelo judô e por
isso usamos ferramentas e pla-
taformas diversificadas. A
internet já é a terceira mídia
mais poderosa do mundo, de-
pois de jornal e TV, e não po-
demos estar fora deste proces-
so. Com isso, acabamos tam-
bém rejuvenescendo nossa
imagem”, comenta Manoela
Penna, coordenadora de co-
municação da CBJ. “Busca-
mos sempre uma maior inte-
ratividade com o usuário do
nosso site”, completa.

ram de países das Américas do
sul e central, além da Espanha.

“A quantidade de países da
pan-américa que acessaram
foi impressionante, superando
os Estados Unidos. Por isso
criamos uma versão no idioma
deles, o que facilitará a nave-
gação dos internautas desses
locais. Além disso, criar um
endereço simples, com a sigla
da Brazil Judo World Tour, visa

a aumentar os acessos”, ex-
plica Fábio Vasconcellos, res-
ponsável pelo departamento de
TI da Confederação Brasilei-
ra de Judô.

O internauta que navegar
pelo site da Brazil Judo World
Tour (BJWT), terá acesso
simples e direto às informa-
ções. Além das notícias, have-
rá galerias de fotos e vídeos,
credenciamento para impren-

Na estreia, site recebeu acesso de internautas japoneses

DIVULGAÇÃO

Asequipes paulistas do
minaram as competi-
ções realizadas no úl-

timo fim de semana (17 e 18),
no Paraná. Em Londrina, nos
campos da Acel (Associação
Cultural e Esportiva de Lon-
drina), Marília, do técnico
Fumio Miyamoto (agraciado
com o 54º Prêmio Paulista de
Esportes), sagrou-se campeã
da 5ª Taça Brasil de Beisebol
Interclubes Pré-Júnior 2010 –
Troféu “Massaichi Izumi”, ao
derrotar, na decisão, o Nippon
Blue Jays pelo placar de 11 a
1. Bastos ficou com a terceira
colocação seguida por Presi-
dente Prudente. Júlio Nakaya-
ma, de Marília, foi eleito o
Melhor Jogador do Campeo-
nato e Lucas Tsukamoto, do
Nippon Blue Jays, foi o Joga-
dor Mais Esforçado.

A competição reuniu 16
equipes: Atibaia; Bastos; Ge-
cebs; Gigante; Guarulhos; Ibi-
úna; Londrina; Marília; Marin-
gá; Mirandopolis; Nikkei Curi-
tiba; Nippon Blue Jays; Paraná
Clube; Pereira Barreto; Presi-
dente Prudente e Tozan.

Classificação final da 5ª Taça Brsil
de Beisebol Interclubes Pré-
Júnior 2010 – Troféu “Massaichi
Izumi” (Acel – 17 e 18 de abril)

CHAVE OURO
Campeão: Marilia
Vice-Campeão: Nippon Blue Jays
3º Lugar: Bastos
4º Lugar: Presidente Prudente

CHAVE PRATA
Campeão: Paraná Clube
Vice-Campeão: Gecebs
3º Lugar: Gigante
4º Lugar: Guarulhos

CHAVE BRONZE
Campeão: Londrina
Vice-Campeão: Maringá
3º Lugar: Pereira Barreto
4º Lugar: Tozan

CHAVE INCENTIVO
Campeão: Nikkei Curitiba
Vice-Campeão: Mirandópolis
3º Lugar: Ibiúna
4º Lugar: Atibaia

PREMIAÇÃO INDIVIDUAL
Melhor Rebatedor: Enzo
Matumoto (Nippon Blue Jays)]
2º Melhor Rebatedor: João Ayres
(Marilia)
3º Melhor Rebatedor: Gabriel
Clovier (Marília)
Melhor Empurrador de Carrei-
ras: Luiz Gustavo Paz (Marília).
Melhor Conquistador de Carrei-
ras: Rodrigo Tsuhako (Marília)
Home Run: Julio Nakayama (Ma-
rília)
2º Home Run: Vinicius Santos (Pa-
raná Clube)
Melhor Roubador de Bases:
Felipe Morishita (Bastos)
Melhor Arremessador: Julio Na-
kayama (Marília)
Arremessador Destaque: Wesley
Almeida (Nippon Blue Jays)
Melhor Receptor: Gabriel

Ferrucci (Presidente Prudente)
Melhor  Defensor Interno: Enzo
Matumoto (Nippon Blue Jays)
Melhor Defensor Externo: Victor
Yassunaga (Bastos)
Jogador Mais Esforçado: Lucas
Tsukamoto (Nippon Blue Jays)
Melhor Jogador do Campeonato:
Julio Nakayama (Marília)
Técnico Campeão: Fumio Miya-
moto (Marília)
Destaque Chave Prata: Matheus
Lima (Paraná Clube)
Destaque Chave Prata: Douglas
Onodera (Gecebs)
Destaque Chave Prata: Carlos
Omai Lima (Gigante)
Destaque Chave Prata: Leonardo
Nakajima (Guarulhos)
Destaque Chave Bronze: Thiago
Kubo (Londrina)
Destaque Chave Bronze: Vitor
Shinnai (Maringá)
Destaque Chave Bronze: Marce-
lo Matumoto (Pereira Barreto)
Destaque Chave Bronze: Gusta-
vo Higa (Tozan)
Destaque Chave Incentivo: Lean-
dro Kanda (Nikkei Curitiba)
Destaque Chave Incentivo: Nel-
son Hashizume Jr (Mirandópolis)
Destaque Chave Incentivo: Lucas
Doi Sakay (Ibiúna)
Destaque Chave Incentivo: Denis
Kobayashi (Atibaia)

RESULTADOS DOS JOGOS
DOMINGO

Bastos 03 x 07 Marília
(Semifinal Ouro)

Presidente Prudente 02 x 12
Nippon Blue Jays
(Semifinal Ouro)

Marília 11 x 01 Nippon Blue Jays
(Final Ouro)

Gigante 01 x 05 Paraná Clube
(Semi Prata)

Guarulhos 05 x 06 Gecebs
(Semi Prata)

Paraná Clube 07 x 03 Gecebs
(Final Prata)

Pereira Barreto 06 x 15 Londrina
(Semi Bonze)

Tozan 03 x 07 Maringá
(Semi Bronze)

Londrina 04 x 03 Maringá
(Final Bronze)

Atibaia 00 x 04 Mirandópolis
(Semi Incentivo)

Ibiúna 00 x 12 Nikkei Curitiba
(Semi Incentivo)

Mirandópolis 05 X 08 Nikkei
Curitiba (Final Incentivo)

Sub-20 – Já na Acema (Associa-
ção Cultural e Esportiva de Ma-
ringá), o Nippon Blue Jays ven-
ceu o Anhanguera por 7 a 1 na
final do 10º Campeonato Brasilei-
ro de Beisebol Interclubes Sub-
20 e ficou com o título da compe-
tição. Gecebs ficou com a terceira
colocação seguido por Atibaia.
Fernando Tanaka, do Nippon, foi
eleito o Melhor Jogador do Cam-
peonato.

Classificação final do 10º Campe-
onato Brasileiro de Beisebol In-

terclubes Sub-20 (Acema – 17 e
18 de abril)
Campeão: Nippon Blue Jays
Vice-Campeão: Anhanguera
3º Lugar: Gecebs
4º Lugar: Atibaia

PREMIAÇÃO INDIVIDUAL
1º Melhor Rebatedor: Sergio
Taakayama (Atibaia)
2º Melhor Rebatedor: João Paulo
Vieira (Gecebs)
Melhor Empurrador de Carrei-
ras: Gustavo Morimoto (Atibaia)
Home Run: Alex Morimoto
(Gecebs)
2º Home Run: Renato Noda (Nip-
pon Blue Jays)
Melhor Arremessador: Mauricio
Funabashi (Nippon Blue Jays)
Arremessador Destaque: Jun
Sato (Anhanguera)
Melhor Receptor: Bruno Locatelli
(Anhanguera)
Melhor Defensor Interno: Fer-
nando Tanaka (Nippon Blue Jays)
Melhor Defensor Externo: Ariel
Frigo (Anhanguera)
Melhor Jogador Campeonato:
Fernando Tanaka (Nippon Blue
Jays)
Técnico Campeão: Ricardo
Matumaro (Nippon Blue Jays)

RESULTADOS DOS JOGOS
DOMINGO

Nikkei Curitiba 01x11 Anhanguera
Atibaia 17 x 00 Nikkei Curitiba

Maringá 03 x 13 Gecebs
Nippon Blue Jays 04x01 Maringá

Anhanguera 13 x 08 Atibaia
(Semifinal)

Gecebs 04 x 06 Nippon Blue
Jays (Semifinal)

Anhanguera 01 x 07 Nippon
Blue Jays (final)

DIVULGAÇÃO

Na Acema, o Nippon Blue Jays conquistou o título do 10º Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-20...

Nelson Yajima (dir) com Fernando Tanaka, destaque do Nippon

... em Londrina, deu Marília na final da categoria Pré-Júnior
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Derico, “do Jô”, faz show de
lançamento de Kizuna no Bunkyo

Oconsagrado Derico
Sciotti, saxofonista/
flautista famoso pela

participação no programa
talkshow do apresentador Jô
Soares e seu irmão Sérgio, re-
alizam no dia 8 de maio na
Sociedade Brasileira de Cultu-
ra Japonesa e de Assistência
Social (Bunkyo), um show
para lançamento do seu novo
CD Kizuna (Elo em portu-
guês), “Duo Sciotti” Derico &
Sergio, em parceria com o seu
irmão Sérgio Sciotti. A infor-
mação foi antecipada pelo Jor-
nal Nippak em reportagem
publicada no dia 28 de janeiro,
quando dias antes ele visitou a
redação do jornal onde conce-
deu entrevista exclusiva para
a reportagem. No show Derico
Sciotti e seu irmão Sérgio (pi-
ano), contarão com convidados
como os cantores Joe Hirata,
Karen Ito, Alexandre Hayafuji
e Jane Ashihara.

O CD Kizuna é uma cole-
tânea com dez faixas extraídas
das canções japonesas mais co-
nhecidas executadas pelo Duo
Sciotti, como “Ue Wo Muite
Arukou” (Kyu Sakamoto),

“Kawa no Nagare no Youni”
(Misora Hibari) e “Kanpai”
(Tsuyoshi Nagabuchi). Apesar
do CD ser instrumental o sa-
xofonista canta uma das músi-
cas em japonês que é a faixa
My Way (Claude François/
Jacques Revaux). No show
além das canções do novo CD,
o Duo Sciotti apresenta canções
conhecidas do público em ge-
ral, como “Eleanor Rigby - All
The Lonely People” (The
Beatles) e “Against All Odds -
Take a Look At Me Now” (Phil
Collins).

Idealizado em 2008 Derico
revela que o CD Kizuna foi
gravado no ano passado base-
ado em dois shows realizados
no Matsuri 2007 do Costão do
Santinho, em Florianópolis e
outro no Festival Nipo-Brasi-
leiro em Maringá – Paraná. O
show de lançamento conta
com apoio institucional do Bun-
kyo e de veículos de comuni-
cação da comunidade nikkey
como os Jornais Nikkey Shim-
bun, Nippak, São Paulo Shim-
bun, Editora JBC, Rádio Ban-
zai e Nikkey Palace Hotel. A
partir do lançamento no Bun-
kyo Derico havia adiantado
que pode montar uma agenda
para se apresentar em even-
tos da comunidade como, por
exemplo, o 6º Matsuri de Flo-
rianópolis em julho, em Marí-
lia, e Presidente Prudente.

SHOW DUO SCIOTTI –
LANÇAMENTO DO NOVO
CD KIZUNA
QUANDO: DIA 8 DE MAIO

HORA INÍCIO: 20H

ONDE: BUNKYO - RUA SÃO JOAQUIM,
381, LIBERDADE - SÃO PAULO - SP
INGRESSOS ANTECIPADOS: R$ 20,00 A

VENDA NO BUNKYO E NO JORNAL NIPPAK

(11) 3208-3977
INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755

MÚSICA 2

47º Concerto Bunkyo aos
Domingos apresenta Trio Images

A Comissão de
Música da Socie-
dade Brasilei-ra de
Cultura Japonesa e
de Assistência So-
cial (Bunkyo) rea-
lizará neste domin-
go (25) o 47º Con-
certo Bunkyo aos
Domingos com a
apresentação do
Trio Images forma-
do pelos músicos
Cecília Guida (vio-
lino), Henrique
Müller (viola) e Achille Picchi
(piano).

No programa, Manuel de
Falla - El Amor Brujo - Dança
do Terror (Arr. Picchi);
Edmundo Villani-Côrtes - Co-
ração Latino (dedicado ao Trio)

L. van Beethoven - Trio op.
1 nº 1 – Allegro; Astor Piazzolla
- La Muerte del Angel;
Alexander Arutiunian – Suíte;
Heitor Villa Lobos - O Trenzi-
nho do Caipira (Arr. Picchi).

O Trio Images foi fundado
em 1999 por três dos mais im-
portantes músicos brasileiros,
professores conceituados com
formação européia e concer-
tistas premiados. Sua singular
formação, repertório, técnica,
sonoridade e afinidade musical
têm levado o Trio a realizar
inúmeros concertos no Brasil
e exterior (Armênia, Geórgia,
Rússia, Argentina, etc) convi-
dados pelos governos locais.

Com várias estréias de
obras inovadoras e algumas
dedicadas ao Trio (Cláudio
Santoro, Villani-Côrtes, Marlos
Nobre, etc), foi Revelação em
2002 (Revista“Concerto”), re-
cebendo no mesmo ano, a
“Condecoração de Honra” do
Governo Armênio, pela sua
inestimável divulgação pelo
mundo da música armênia. Foi
considerado o” Melhor Conjun-
to de Câmara de 2006” pela
APCA (Associação Paulista de

Críticos de Arte) e em 2008
recebeu da mesma entidade o
“Grande Prêmio da Crítica “ .
Em 2007, O Trio Images foi lau-
reado com a “Ordem do Méri-
to Cultural Carlos Gomes” no
grau de Comendadores, em re-
conhecimento ao seu trabalho
e incentivo cultural.

Em 2009, por ocasião de
outra turnê com sucesso pela
Armênia a convite do governo
local, o Trio Images recebeu o
“Diploma da Cultura”e a “Me-
dalha de Ouro da Cultura” da
Sra.Ministra da Cultura H.
Pogyosyan, a mais alta e hono-
rável condecoração oferecida
a artistas pelo governo armênio.
Presente no concerto em
Yerevan,o maior compositor
armênio da atualidade, T. Man-
sourian, impressionado com a
apresentação,equilíbrio sonoro
e a performance técnica e mu-
sical do Trio, dedicou-lhes uma
composição de sua autoria.

47º CONCERTO BUNKYO AOS
DOMINGOS
QUANDO: DIA 25, A PARTIR DAS 11H

ONDE: PEQUENO AUDITÓRIO DO BUNKYO

(RUA SÃO JOAQUIM, 381 - PRÉDIO ANEXO

- 3º ANDAR - LIBERDADE - SÃO PAULO)
ENTRADA FRANCA. A COMISSÃO SOLICITA

A DOAÇÃO DE 1 KG DE ALIMENTO NÃO

PERECÍVEL

INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755 OU

BUNKYOSP@BUNKYO.ORG.BR

(ESTACIONAMENTO: RUA GALVÃO, 540)

O Trio Images é destaque do “Concerto”

DIVULGAÇÃO

ANIMÊ

Bakugan Batlle Brawlers, nova febre entre os
animes, ganha revista pôster

Já está à venda nas princi-
pais bancas do País a revista
pôster Bakugan, para alegria dos
fãs de Bakugan Batlle Brawlers,
o mais novo animê que faz a
cabeça dos meninos. A publica-
ção é um lançamento da Panini,
com 16 páginas –  além do
pôster –,e distribuição nacional.

 Bakugan são pequenas es-
feras que, quando são ativadas
transformam-se em máquinas
de batalha muito poderosas. As
pequenas esferas vivem em um
universo paralelo chamado
Vestroia. Quando a guerra sai
do controle, os Bakugans são
enviados a terra, presos em
pequenas cartas.

DIVULGAÇÃO

Bakugan são pequenas esferas muito poderosas

O saxofonista Derico fará show no dia 8 de maio no Bunkyo

DIVULGAÇÃO


