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AAssociação para Co-
memoração do Cente-
nário da Imigração Ja-

ponesa no Brasil passará em
breve por eleições de membros
de seu colegiado administrati-
vo e conselho fiscal. As regras
do jogo que acontece em abril
foram discutidas em reunião
do colegiado realizada no últi-
mo sábado (18).

Mas sejam quais forem as
chapas, ninguém nos bastidores
quer comentar muito sobre o
assunto. Por parte do atual pre-
sidente, Kokei Uehara – tam-
bém presidente do Bunkyo (So-
ciedade Brasileira de Cultura
Japonesa) –, “é melhor não se
criar confusões”, diz ele, des-
pistando sobre sua continuida-
de ou não no cargo. A chapa
está sendo formada entre os
diretores, mas ele preferiu não
adiantar muito sobre o que pen-
sa da candidatura à reeleição.

Um virtual desafiador da
atual diretoria seria o empre-
sário Hiromi Tani, que apesar
das intenções, já vê suas
chances quase como “impos-
síveis”, na sua própria defini-
ção. “Acho difícil, depende da
Ki-no-Kai, porque está se ten-
tando formar [uma chapa]”,
diz, referindo-se a entidade que
está sendo criada – já noticia-
da pelo Jornal do Nikkey –,
da qual faz parte. Para ele, a
inscrição de 40 nomes para
vice-presidententes é um “ab-
surdo”. “Eles não dão chance.
Já houve esse tipo de má-fé
na eleição do Bunkyo”, decla-
ra, recordando-se da última
corrida política, na qual apre-
sentou-se como um dos três
candidatos.

Segundo ele, os membros
da Ki-no-Kai “têm boa vonta-
de em ajudar a Associação do
Centenário, independente da
minha candidatura, e já houve
tentativa de participar [da en-
tidade], mas todo mundo saiu
frustrado”. Com isso, Tani
deve ter forte apoio para sua
possível campanha; apenas
“apoio”, já que reclama que
boa parte da Ki-no-Kai (que
poderia ser traduzida como
associação da árvore) não po-
derá votar ou compor uma cha-
pa. Como consta no regula-

mento eleitoral aprovado sába-
do, somente associados efeti-
vos (pessoas jurídicas) admiti-
dos até 31 de julho de 2005 e
quites com as contribuições
participarão votando ou sendo
votados. O issei critica ainda
as propostas apresentadas
pela Associação, como a cons-
trução de quatro centros. “Do
jeito que está não conseguirão
realizar. Tem de decidir por um
projeto e vários eventos, como
pesquisas e levantamentos”,
sugere ele, que afirma: “Fui
convidado a entrar na direto-
ria, mas não aceitei porque não
concordo com a arrecadação,
que ficará por conta de cada
entidade.”

Como Kokei sempre diz,
será o “ano de intercâmbio
Brasil-Japão”. “Na verdade,
tem mais de 200 projetos, e
quem comanda é o Yoshioka
[Reimei, novo coordenador
geral]. A equipe está traba-
lhando, e o mais importante
será a presença da família im-
perial”, entusiasma-se.

Faltando menos de dois
anos e três meses para as co-
memorações, o colegiado apro-
vou uma proposta de constitui-
ção do Comitê Executivo para
“acelerar as decisões”, já que
o tempo e disponibilidade da
equipe em se reunir para dis-
cutir os preparativos não se
conciliavam. Os membros efe-
tivos são: Chieko Aoki, Hatiro
Shimomoto, Sadao Kayano,
Bunkyo, Kenren, Câmara de
Comércio Brasil-Japão, Enkyo,
Aliança Cultural Brasil-Japão,
Associação Brasil-Japão de

AKIMATSURI

Prorrogado prazo para inscrição
dos Concursos Miss e Mister

CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO

Associação programa eleição para
abril e nomeia Comitê Executivo

Dezembro último foi o pon-
to de partida para que se pro-
jetasse a grande festa que
ocorrerá em 21 de junho de
2008 no Pólo Cultural Espor-
tivo Grande Otelo, o Sambó-
dromo do Anhembi. “Pedimos
ao prefeito, a solicitação che-
gou a diretoria da SP Turismo
e foi oficializada”, conta
Iossuke Tanaka, coordenador
da Comissão de Festividades.
E ele adianta o que será a fes-
ta: um desfile de 8 mil pesso-
as pela pista de 530 metros de
comprimento, com carros ale-
góricos e alas que contarão “A
história dos cem anos de imi-
gração”, como diz o tema.

Essa é apenas a terceira
parte da programação do dia,
que espera um público de 45
mil pessoas e teve como co-
laborador o “carnavalesco”
Minoru Naruto, professor da
FAU-Usp. A primeira terá
show com participação livre
das entidades, mostrando sua
cultura na dança, taikô e ou-
tras manifestações; a segun-
da será a cerimônia oficial
com presença de autoridades
– e a participação da Família
Imperial, que só confirmará
a vinda cinco meses antes –,
e a quarta terá o encerramen-

to na noite, com show
pirotécnico.

“Não será desfile de sam-
ba. Nas mais de duas horas,
queremos mostrar a chega-
da do Kasato Maru até os
dias de hoje, e contar a pers-
pectiva dos 100 anos que vi-
rão. Não somos um pedaço
que vive no Brasil, somos o
Brasil, que é totalmente for-
mado por imigrantes.” Num
dos pontos, uma tocha trazida
de navio do Japão será leva-
da acesa até a pista e entre-
gue a um casal de nikkeis, ao
lado de outros imigrantes ca-
racterizados, e passada até a
sexta geração, que acenderá
a pira.

“Tudo isso está sendo me-
dido minuciosamente. Faze-
mos reuniões com associa-
ções de São Paulo e cercania
para explicar o que será o
centenário e reunir colabora-
dores, tanto voluntários como
para a equipe de apoio, que
terá de 3 a 4 mil pessoas.
Precisamos da ajuda de toda
essa gente, pois a festa é de
todos”, afirma Tanaka. No
dia 18 de junho (dia do imi-
grante), a cerimônia será em
Brasília, com o presidente da
República.

Desfile no Anhembi contará
a história dos imigrantes

A Comissão Organizadora
da 21ª edição da Festa do Ou-
tono – Akimatsuri,  que acon-
tecerá nos dias 7,8 e 9 de abril,
na sede do Bunkyo de Mogi
das Cruzes, decidiu prorrogar
para o dia 30 de março as ins-
crições de escolas interessa-
das em participar do 2º Con-
curso de Miss e Mister Nikkey
Akimatsuri Júnior, que será
realizado no dia 9, último dia
do evento, a partir das 17h30.
As unidades de ensino pode-
rão escolher um casal de des-
cendentes japoneses que te-
nham entre 6 a 9 anos de ida-
de, até o dia do concurso.

Escolas interessadas em
participar do concurso, que está
sob a coordenação de Cristiane
Nagao, podem encaminhar a
ficha de inscrição dos alunos
pelo fax 11/4796-2904 ou e-mail
cynagao@yahoo.com.br. No
documento de inscrição é ne-
cessário conter: nome comple-
to do aluno, idade, série, nome

dos pais, da instituição de en-
sino e autorização dos respon-
sáveis para participar do con-
curso.

Serão avaliados os seguintes
itens pelo corpo de jurados: tor-
cida das escolas, simpatia, de-
senvoltura, conhecimento da
cultura japonesa e beleza. Por
enquanto, a Comissão Organi-
zadora do Akimatsuri não defi-
niu todos os nomes dos jurados
que participarão do evento. Mais
informações no regulamento do
concurso disponível no site
www.akimatsuri.com.br.

Apresentação - O 2º Concur-
so de Miss e Mister Nikkey
Akimatsuri Júnior será apre-
sentado pela atriz global Juliana
Kametani, que interpreta a Suzi,
na novela “Belíssima”, da Rede
Globo. Ela fará a apresentação
do concurso juntamente com o
ator Kendi Yamai e atenderá
aos fãs numa tarde de autógra-
fos, às 15h30.

Fang é um dos artistas que
terá algumas de suas obras
amanhã e na sexta-feira no
Cenesp (Centro de Negócios
de São Paulo), no 4º Gesto de
Arte. Ele, Ana Goldberger,
Galina, Gregory Fink, Marco
Rastelli, Sara Goldman Belz,
Victor Germano, entre outros,
participam de um evento be-
neficente promovido pela
Abraz (Associação Brasileira
de Alzheimer).

Todos os artistas doaram
150 obras, as quais os convi-

dados do evento deverão levar
para casa. Para isso, será ne-
cessário adquirir um convite do
jantar da sexta-feira (24), às
18h, no valor de R$ 300,00 –
que dá direito a um acompa-
nhante.

A vernissage acontece
amanhã, somente para os ar-
tistas. O Cenesp fica na Rua
Rui Barbosa, 422, Bela Vista.
Informações pelos telefones
11/3237-0385 / 3744-5508 ou
e-mails abraz@abraz.org.br /
vbekin@artbiz.com.br.

ARTES

4º Gesto de Arte promove jantar
beneficente na sexta-feira

Até o dia 29 de abril,
todos os clientes que reali-
zarem 15 minutos de mas-
soterapia no Soho Cabelei-
reiros irão concorrer a um
final de semana no Spa So-
rocaba.  Participam da pro-
moção os salões Butantã,
Brigadeiro, Campinas, Wa-
shington Luís, Granja Viana,
Higienópolis, Vila Madalena,
Tatuapé e Trianon.

A cada 15 minutos de
massagem, o cliente recebe
um cupom. Para validá-lo, é

necessário preencher, com
letra legível, todos os cam-
pos, responder corretamen-
te a pergunta: “Qual é o sa-
lão de cabeleireiros que se
preocupa com a sua saú-
de?” e depositar na urna
que estará em cada salão
participante.

No dia 10 de maio, data
da realização do sorteio, to-
das as urnas serão enviadas
para o Soho Academy I, lo-
calizado na Alameda San-
tos, 565, na Bela Vista. O
sorteio, aberto ao público,
terá início às 15h, sendo re-
tirados, aleatoriamente, os
cupons vencedores da pro-
moção.

Cada cliente sorteado
ganhará um final de sema-
na no Spa Sorocaba, com
direito a acompanhante. A
programação do Spa será
repleta de atividades físicas
e recreativas, além de ali-
mentação, acomodação e
consulta com um médico clí-
nico.

Mais informações nos
salões participantes ou pelo
telefone: 11/3287-4199.

SAÚDE E BELEZA

Soho realiza promoção em
parceria com o SPA Sorocaba

Pesquisadores, Federação das
Associações da Noroeste, As-
sociação Harmonia de Educa-
ção e Cultura e Hospital San-
ta Cruz.

E agilizar é também a pala-
vra de ordem da Comissão de
Festividades, coordenada des-
de julho de 2005 por Iossuke
Tanaka, que apresentou ontem
com exclusividade ao JN os
detalhes das festas do dia 18 e
21 de junho de 2008 – veja
box.

Entre outras questões em
pauta também estavam a
aprovação de contas (do exer-
cício de 2005), aprovação do
orçamento e do plano de ativi-
dades (exercício de 2006), a
seleção de projetos recebidos
na terceira fase de apresenta-
ção e a convocação de assem-
bléias marcadas para o dia 29
de abril, dia da eleição. O pra-
zo final para inscrição das cha-
pas que concorrerão à eleição
é dia 19 de abril.

De olho nas comemora-
ções do centenário da imigra-
ção, a Liga Nipo-Brasileira de
Volleyball inicia suas ativida-
des de 2006 com a realização,
no próximo domingo, da quar-
ta edição do Torneio Início
“Walter Ihoshi”. A competição,
que acontece na sede da As-
sociação Cultural e Esportiva
Nipo-Brasileira de Osasco,
será disputada nas categorias
Adulto Ouro, Adulto Prata,
Adulto Bronze, Over 30, 35, 40
e 45, totalizando 14 categorias
nos dois naipes.

Este ano a Liga promete
novidades como inclusão da
série Bronze para receber equi-
pes iniciantes, categoria Livre
para promover o intercâmbio
com entidades brasileiras, e, em
especial, o lançamento do
softvoleibol (categoria Over 45
e Over 55) e vôlei de praia.

Em 2005 jogaram 65 equi-
pes de 16 diferentes entidades
em 16 categorias distintas,
atraindo mais de 850 atletas de
24 diferentes cidades do Esta-
do de São Paulo.

O Torneio Início das cate-
gorias de menores (sub 14, 16
e 18) será realizado entre os
meses de maio e junho.

A previsão de término de
todos os jogos é para o final
do mês de outubro, integrando
diversas associações e clubes
da Capital, região metropolita-
na mais Campinas e Santos.

Softvoleibol – O softvoleibol
é praticado amplamente no
Japão, tendo até campeonato
mundial, e no Brasil havia so-
mente três entidades praticam
a modalidade: Pilar do Sul,
Acenbo (Associação Cultural
Nipo-Brasileira de Osasco) e
São Miguel Arcanjo. A equipe
mista é formada por seis atle-
tas, (sendo dois do sexo opos-
to). Pode-se dar até cinco to-
ques, a quadra tem dimensões
mais curta, estreita e a rede é
de dois metros de altura.

A bola é maior, mais leve e
feita de borracha. Uma clínica
será realizada durante o Torneio
Início, ministrada pela equipe de
Pilar do Sul, que gentilmente
fará a demonstração, ensinan-
do as características do jogo que
tem tudo de vôlei, exceto cinco
ou seis itens adaptados. A Liga
começará com equipes na ca-
tegoria Over 45 e formará uma
seleção com categoria Over 55.
A idéia é formar uma seleção
para participar do Campeonato
Mundial de Softvoleibol no Ja-
pão em 2008.

O prazo para equipes e as-
sociações interessadas forma-
lizarem sua participação na
Liga 2006 é até o próximo do-
mingo, e informações adicio-
nais poderão ser obtidas pelo
telefone 11/9553-5753 (com
Yoshio Imaizumi) ou e-mails
liganipo@yahoo.com.br  ou
yoshioimaizumi@yahoo.com.br.

VÔLEI

Liga Nipo-Brasileira inicia
atividades no próximo domingo

Iossuke Tanaka mostra mapa do Anhembi, onde terá grande festa

JORNAL DO NIKKEY

Será amanhã a cerimônia
que reunirá diversos nomes do
esporte no Bunkyo (Socieda-
de Brasileira de Cultura Japo-
nesa), para o 50º Prêmio Pau-
lista de Esporte. O evento terá
início às 19 horas e é promovi-
do pelo Jornal do Nikkey.

Serão premiados 18 nomes
em 17 categorias. Para a de
Kendo, o escolhido foi Yashiro
Yamamoto, 61. “É muita hon-
ra ser homenageado na 50ª
edição, que é especial, e pelas
pessoas que já foram agracia-
das. Falarei no evento da im-
portância do prêmio e o que
representa a nós.” Yamamo-
to, 4º dan, vem de São Carlos,
onde vive e leciona kendo em
curso de extensão universitá-
ria como voluntário da Usp.

Mais jovem é o atleta Eval-
do Yamaoka, 24, terceira-base
da Seleção Brasileira de Bei-
sebol. “É muito bom para um
atleta que jogou por 16 anos
ganhar, já que depois do Pan
ou Mundial quero me aposen-
tar”, diz o estudante de enge-

nharia. Seu pai, também Eval-
do, lembra que o filho foi elei-
to o melhor terceira-base no úl-
timo Campeonato Sul-Ameri-
cano, sendo convidado pelo
Shunichi Dragons, a fazer um
aperfeiçoamento técnico. Em-
barca em abril a Nagoya, onde
ficará por um mês. “Estou mui-
to contente”, afirma o dirigen-
te do Centro Esportivo
Dragons, de São Paulo.

O medalhista olímpico de
judô Aurélio Miguel, hoje um
dos vereadores da Câmara
Municipal de São Paulo, tam-
bém se disse satisfeito com a
homenagem. “Fico muito hon-
rado em ser lembrado por esse
prestimoso veículo de comuni-
cação. Tenho muito carinho
pelo povo japonês e seus des-
cendentes no Brasil. Aprendi
muito com eles sobre discipli-
na, determinação e, claro, judô.
As 25 vezes em que estive no
Japão foram momentos mar-
cantes de minha vida, e rece-
ber essa menção é bastante sig-
nificativa para mim”, comenta.

50º PRÊMIO PAULISTA DE ESPORTE

Reconhecimento é o sentimento
dos premiados de amanhã
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A13ª edição do Concur-
so de Karaokê do Es-
tado de São Paulo,

mais conhecido como Paulis-
tão, que será realizado em 2007
no Centro de Formação de
Professores, em São Bernar-
do do Campo (região do Gran-
de ABC), deve apresentar no-
vidades. Pelo menos se depen-
der do atual presidente da
UPK (União Paulista de Ka-
raokê), Elzo Sigueta. “A idéia
é inserirmos apresentações de
taiko e danças folclóricas nos
intervalos. Desta forma, o con-
curso não perde o pique”, an-
tecipa Sigueta, acrescentando
que outra sugestão é reduzir os
discursos durante a cerimônia
de abertura. A experiência,
explica, tem como objetivo dar
um cunho cultural ao Paulis-
tão e assim contar com patro-
cinadores através dos benefí-
cios da Lei Rouanet para cus-
tear o evento.

Enquanto isso não ocorre,
Sigueta comemora o sucesso
do 12º Paulistão realizado em
fevereiro (nos dias 18 e 19),
na Associação Cultural e Be-
neficente Nipo-Brasileira de
Jundiaí. Segundo ele, a cidade
já pretendia sediar o evento em
2005. “Mas achamos por bem
realizar o Paulistão do ano pas-
sado em Ribeirão Preto e este
ano em Jundiaí, que possui uma
comunidade muito forte e atu-
ante, especialmente o depar-
tamento feminino”, explicou.

“Por isso, desde o início
sabíamos que o evento seria
um sucesso no que dependes-
se de infra-estrutura e organi-
zação”, destaca Sigueta, lem-
brando que o público compa-
receu em massa nos dois dias
do Paulistão – de acordo com
seus cálculos, entre quatro e
cinco mil pessoas – incluindo
caravanas da Capital. “Foram
grupos que jamais imaginaría-
mos encontrar em Jundiaí”,
empolga-se Sigueta, que espe-

ra aparar as arestas com a
oposição.

“Por conta da disputa inter-
na, achamos melhor suspender
temporariamente a Assem-
bléia Geral que seria realizada
no próximo sábado para que
possamos chegar a um acor-
do. Estamos em negociação e,
para o bem do karaokê, espe-
ro que possamos encontrar
uma solução para termos uma
UPK cada vez mais forte”,
conta Sigueta.

ESPECIAL/PAULISTÃO

13ª edição do Paulistão pode ter novidades em 2007

VETERANO-D
1º) Masasuke Kuroki
2º) Shiro Iwami
3º) Hideko Otake

VETERANO-C
1º) Luci Hino
2º) Matiko Funai
3º) Sanemasa Takaki

VETERANO-B
1º) Terumi Takano
2º) Paulo Nakahara
3º) Fusako Hara

VETERANO-A
1º) Ricardo Seguchi
2º) Sakae Kamia
3º) Kazue Fugi

JUVENIL
1º) Tiemi Sato
2º) Mitiko Takaki
3º) Lina Ogima

ADULTO-B
1º) Sergio Okano
2º) Norton Miyazaki
3º) Massami Yano

ADULTO-A
1º) Sayuri Ohashi
2º) Yuka Ozawa
3º) Mario Chibana

POP
1º) Yoshiaki Shinde
2º) Roberto Casanova
3º) Kimio Suzuki

INFANTIL-D
1º) Kaori Hiromoto
2º) Hissami Yokoyama
3º) Lina Hirai

INFANTIL-C
1º) Kaori Hamamoto
2º) André Matsumura
3º) Tiaki Yokoyama

INFANTIL-B
1º) Nataly Nakano
2º) Daiki Yokoyama
3º) Raissa Kusaba

INFANTIL-A
1º) Isabela Kataoka
2º) Missae Takasu
3º) Daiti Tatsumi

TIBIKO-C
1º) Juliana Hara
2º) Gabriela Sakakisbara
3º) Maria Eduarda Freias
Uchiyama

TIBIKO-B
1º) Jhony Nobussa
2º) Tiemi Kunitake

3º) Aki Yaegashi

TIBIKO-A
1º) Juliane Okabe
2º) Thais Ito
3º) Lais Sayuri Kotsubo

KASHOSHO
VETERANO-D
1º) Paulo Shikama

VETERANO-C
1º) Mitsue Kina

VETERANO-B
1º) Kazuko Kawai

VETERANO-A
1º) Kiyomi Kanashiro

ADULTO-B
1º) Alexandre Hayafuji

ADULTO-A
1º) Nobuhiro Hirata

POP
1º) Naomi Tanaka

COREOGRAFIA
1º) Roberto Casanova
2º) Mary Nishimura
3º) Kimio Suzuki

TORCIDA
1º) Regional Oeste
2º) Regional Centro
3º) Regional Norte

12º PAULISTÃO - CLASSIFICAÇÃO FINALO cantor Alexandre Hayafuji, que conquistou o tricampeonato

NIKKEY SHIMBUN

Primeiro e único tricam-
peão do Paulistão, título con-
quistado em Jundiaí, Alexan-
dre Hayafuji disse que conse-
guiu superar um desafio. O in-
térprete de “Mado No Soto
No Onna”, sucesso na voz do
coreano Cho-Yon-Pil, lem-
brou que treina essa música
há dez anos e que “sempre
tropecei porque ela exige mui-
to do cantor, tanto na parte téc-
nica como na interpretativa”.

Hayafuji conta que come-
çou a ensaiá-la “firme mes-
mo” visando o Paulistão há
cerca de seis meses e admi-
te que estava encontrando di-
ficuldades. “Mas na hora can-
tei de corpo e alma e feliz-
mente deu tudo certo”, expli-
ca o cantor, para quem o

tricampeonato é apenas um
“detalhe”.

“Cada campeonato têm
suas próprias características
e por isso mesmo gera uma
emoção diferente. Mas só a
gente sabe o quanto é difícil
vencer uma competição com
tanta gente boa no páreo”, diz
ele, afirmando que tirou lições
importantes daquela conquis-
ta. “Participo do Paulistão
desde a segunda edição e
sempre me cobrei muito. Este
ano, no entanto, dividi minha
preocupação com outras pes-
soas, o que acabou desvian-
do um pouco o foco”, obser-
va Hayafuji, que detém tam-
bém os títulos de 2003 (São
José do Rio Preto) e 2004
(Capital).

Tricampeão, Alexandre Hayafuji
supera desafios

TODOS OS CAMPEÕES DO GRAND PRIX

1º Paulistão (1995) – Palácio das
Convenções do Anhembi/Capi-
tal: Atsushi Abe
2º Paulistão (1996) – Centro Es-
portivo Bunkyo/Mogi das Cru-
zes: Sanae Imamura
3º Paulistão (1997) – Bunkyo\
Capital: Terumi Kurata
4º Paulistão (1998) – Universida-
de do Oeste Paulista/Presidente
Prudente: Nobuhiro Hirata
5º Paulistão (1999) – Nikkey Clu-

be de Marilia/Marilia: Sayuri
Tsutiya
6º Paulistão (2000) – Teatro Paulo
Machado de Carvalho/São Cae-
tano do Sul: Renato Chibana
7º Paulistão (2001) – Instituto Cul-
tural Nipo-Brasileiro de Campinas/
Campinas: Sanae Imamura
8º Paulistão (2002) – Universida-
de do Oeste Paulista/Presidente
Prudente: Kazuko Kawai
9º Paulistão (2003) – Palestra Es-

porte Clube/São Jose do Rio
Preto: Alexandre Hayafuji
10º Paulistão (2004) – Bunkyo/
Capital: Alexandre Hayafuji
11º Paulistão (2005) – Associa-
ção Nipo-Brasileiro de Ribeirão
Preto/Ribeirão Preto: Nobuhiro
Hirata
12º Paulistão (2006) – Associa-
ção Cultural e Beneficente Nipo-
Brasileira de Jundiaí/Jundiaí:
Alexandre Hayafuji

CLASSIFICADOS PARA O GRAND PRIX
Masasuke Kuroki (Veterano-D)
Luci Hino (Veterano-C)
Terumi Takano (Veterano-B)
Kiyomi Kanashiro (Kashosho/Veterano-A)
Ricardo Seguchi (Veterano-A)
Tiemi Sato (Juvenil)
Alexandre Hayafuji (Kashosho/B)
Sergio Okano (Adulto-B)
Nobuhiro Hirata (Kashosho/Adulto-A)
Sayuri Ohashi (Adulto-A)
Yoshiaki Shinde (Pop)
CAMPEÃO DO GP: Alexandre Hayafuji

Da esquerda para a direita.: Shoiti Shimada, Alexandre Hayafuji,
Elzo Sigueta, Alberto Nashiro e Vicente Kobayashi

NIKKEY SHIMBUN


