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Hélio Nishimoto afirma estar preparado
para assumir “desafio” na Assembléia
Conforme antecipou o Jornal
Nippak, o vereador de São
José dos Campos, Hélio Ni-
shimoto (PSDB), decidiu
aceitar o convite e deve as-
sumir uma cadeira na Assem-
bléia Legislativa do Estado de
São Paulo em janeiro de
2009, caso a vaga seja con-
firmada. Suplente da coliga-
ção (PSDB-DEM), Nishimo-
to substituirá uma das vagas
deixadas por Darcy Vera

(DEM), Marco Bertaiolli
(DEM) e Antonio Carlos
(PSDB), eleitos para as Pre-
feituras de Ribeirão Preto,
Mogi das Cruzes e Caragua-
tatuba, respectivamente. An-
tes de se pronunciar oficial-
mente, Nishimoto pretendia
conversar com lideranças do
Diretório Municipal, mas dis-
se à reportagem do Nippak
que tomou a decisão em reu-
niões isoladas.
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Policiais nikkeis recebem
homenagem da Acadepol

JORNAL NIPPAK

Catorze policiais civis nipo-
brasileiros da ativa e cinco
agentes que morreram no
cumprimento do dever foram
homenageados no dia 14 de
novembro pela Polícia Civil
do Estado de São Paulo e
pela Academia de Polícia
(Acadepol) Dr. Coriolano
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Nogueira Cobra. O evento,
que aconteceu no pátio da
academia, na cidade Univer-
sitária, Butantã, zona oeste
da capital, fez parte das co-
memorações do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil. A reportagem do Jor-
nal Nippak cobriu o evento.

DENDRY RIOS/CULTURA EM REVISTA
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COMUNIDADE – Campo
Grande, capital do Estado de
Mato Grosso do Sul e uma
das principais cidades do
Centro-Oeste brasileiro, aca-
ba de ganhar uma revista im-
pressa e uma página na
Internet. Trata-se da Cultura

em Revista, um veículo de
comunicação cujo projeto ini-
cial era destacar personalida-
des que fizeram história na
construção do Estado. E no
número de estréia – a revista
foi lançada no dia 20 –, o edi-
tor Dendry Rio decidiu home-

nagear o Centenário da Imi-
gração Japonesa através da
família Nakao, uma das mais
tradicionais de MS, e as nove
décadas da Escola Visconde
de Cairu. Mantida e susten-
tada pela matriarca Tomi
Nakao (na foto, com os ne-

tos), hoje com 88 anos, a fa-
mília Nakao reúne hoje 32 in-
tegrantes, sendo a matriarca,
seus seis filhos, seis genros e
noras, dezoito netos e apenas
uma bisneta. Confira na maté-
ria exclusiva enviada pelo edi-
tor da revista, Dendry Rios.

O Centro Universitário Be-
las Artes de São Paulo reali-
za em novembro uma expo-
sição em comemoração ao
Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil. Com cu-
radoria de Eiji Yajima, pro-
fessor da instituição, a expo-
sição foi concebida pelo co-
ordenador do curso de Ar-
quitetura e Urbanismo,
Turguenev Roberto de Oli-
veira.

Belas Artes reúne
três gerações de
artistas nikkeis
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A Prefeitura de Maringá, em
parceria com a BSGI, lançou
no último dia 18, a Pedra Fun-
damental do Parque de Edu-
cação Ambiental Professor
Makiguti. A Associação
BSGI-Maringá e a Secreta-
ria do Meio Ambiente e Agri-
cultura vão recuperar a área,
de 26,2 mil metros quadrados
e que abriga cinco nascentes
da bacia do Córrego Moran-
gueiro.

Prefeitura e BSGI
lançam parque
ambiental
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O Ministério do Turismo
reaizou, até o dia 16, por
meio da Embratur, cinco
eventos de promoção do
Brasil no Exterior. Na Euro-
pa e no Japão, o roadshow
incluiu uma série de seminá-
rios para agências turísticas
locais. Estados Unidos, Itá-
lia, Portugal e Japão são con-
siderados importantes emis-
sores de turistas para o Bra-
sil.

Japão e Europa
recebem roadshow
sobre o Brasil
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ARQUIVO PESSOAL
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O Centro de Convenções de
Natal (RN) sediou nos dias 11
a 15 a 20ª Conferência Naci-
onal dos Advogados, evento
cujo objetivo foi discutir e de-
bater temas ligados à tríade
Democracia-Justiça-Cidada-
nia. Um dos pontos altos da
Conferência foi a homenagem

ao Centenário nas pessoas de
sete membros da comunidade
nikkei, que atuam na área jurí-
dica. A cada um deles foi en-
tregue uma placa metálica
onde constam referências ao
Centenário e à “relevante con-
tribuição dada à comunidade
jurídica do País”.

Em comemoração ao Cen-
tenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil, a Panib
(Pastoral Nipo-Brasileira),
através da comunidade
nipo-brasileira da região de
Lins (SP), estará promo-
vendo a Romaria ao Santu-
ário de Gonzaga, na Igreja
do “Cristo Rei dos 26 Már-
tires do Japão”, localizada
no bairro do Gonzaga, em
Promissão (SP). O ponto
alto será a celebração da
Missa de Ação de Graças
pelo bispo Dom Irineu Da-
nelon. Haverá ainda uma
exposição com fotos da
construção da igreja e da
época da colonização de
Promissão e homenagens
póstumas aos padres Emílio
Kircher, Agostinho Utsch,
Domingos Nakamura e
Norberto Kondo.

Panib realiza
romaria a
Promissão
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OAB homenageia juristas e
advogados nikkeis

A Associação de Árbitros e
Anotadores de Beisebol e
Softbol do Brasil promove
hoje (22), a partir das 20h, no
hotel Lorena Flat, em São
Paulo, o lançamento do Novo
Livro Oficial de Regras de
Beisebol. De acordo com o
presidente da entidade, Jor-
ge Higaki, além das novas re-
gras a publicação divulga al-
gumas modificações para
agilizar as partidas.

CBBS lança hoje
(22) livro oficial de
regras de beisebol

–––—–––––––––––| pág 11

Reeleito prefeito de Jabotica-
bal (SP) com 25. 125 votos
(66,91%), José Carlos Hori
já está de olho no próximo
mandato. Com o objetivo de
preparar o município, Hori
esteve em Brasília e São Paulo
no início deste mês para pro-
tocolar emendas parlamenta-
res e acompanhar projetos
audaciosos que serão desen-
volvidos nos próximos anos.
O prefeito esteve em contato
com deputados e ministros
para vizualizar modernos pro-
gramas para o turismo, edu-
cação, planejamento, intera-
ção e a agricultura do municí-
pio. Em entrevisa concedida
ao Jornal Nippak, Hori dis-
se que “ter uma origem japo-
nesa é um motivo de orgulho”.
“Trouxe dos meus ancestrais
uma herança de disciplina, tra-
balho e de lealdade muito im-
portantes”, destacou.

“Meu pai me
educou com a
testa”, diz Hori

–––—–––––––––––| pág 06



2 JORNAL NIPPAK São Paulo, 22 de novembro de 2008

EDITORA JORNALÍSTICA
UNIÃO NIKKEI LTDA.

CNPJ 02.403.960/0001-28

Rua da Glória, 332 - Liberdade
CEP 01510-000 - São Paulo - SP

Tel. (11) 3208-3977

Fax (11) 3208-5521

E-mail:
jornalnikkei@nikkeyshimbun.com.br

Diretor-Presidente: Raul Takaki
Diretor Responsável: Daniel Takaki

Jornalista Responsável: Takao Miyagui (Mtb. 15.167)

Redator Chefe: Aldo Shiguti
Redação: Afonso José de Sousa

Publicidade:
Tel. (11) 3208-3977
Fax (11) 3341-6476

Periodicidade: semanal
Assinatura semestral: R$ 60,00

jornaldonikkey@yahoo.com.br
www.jornalnippak.com.br

A Fundação Japão e a Associação Brasileira de Estudos Japoneses – ABEJ – recebeu quatro
novas pesquisas de dissertação de mestrado e tese de doutorado de Estudos Japoneses, defen-
didas entre 2005 e 2008, no Brasil e no Japão, apresentadas no Ponto de Encontro, evento
realizado no dia 30 de outubro no Espaço Cultural Fundação Japão. A ação, que vem sendo
realizada periodicamente, tem como objetivo divulgar as novas pesquisas realizadas na área de
Estudos Japoneses, bem como fortalecer o network entre os pesquisadores da área.

A mestre em Ciências da Religião Ediléia Diniz
falou sobre a Seicho-No-Ie no Brasil, sua dis-
sertação de Mestrado pela Universidade Meto-
dista de São Paulo, em 2005.

O mestre em Ciências da Atividade Física, Saúde e
Esporte pela Universidade Nacional de Tsukuba Fá-
bio Cardias discursou sobre o efeito da lesão espor-
tiva na imagem corporal de atletas Japoneses.

A doutora em Relações Interna-
cionais pela Universidade de
Tsukuba Regina Yoshie Matsue
explicou o significado das práti-
cas religiosas entre os migran-
tes brasileiros no Japão, sua
tese de doutorado.

 A mestre em Literatura e Cultura Japonesa Teresa Augusta Mar-
ques Porto apresentou sua dissertação de mestrado pela USP so-
bre as Máscaras de Kannon – percurso simbólico e presença em
três narrativas do Konjaku Monogatarishk.

ERICO MARMIROLI / DIVULGAÇÃO

A JCI Brasil-Japão realizou no
dia 13 de novembro o Encon-
tro com Personalidades com o
presidente da Sakura Nakaya
alimentos, Renato Kenji
Nakaya. O evento, que acon-
teceu no Nikkey Palace Ho-
tel, reuniu informalmente, o
empresário e os jovens da or-
ganização. Na foto: Marcio
Yochem, presidente da JCI
Brasil-Japão e o empresário
Renato Nakaya.

A Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência
Social realizou no final de semana de 8 e 9 de novembro um
Bazar de Natal. A comissão jovem, comandada pela Erika
Yamauti, realiza o evento em 3 finais de semana.

O  1º Kiboi-No-Karaokê reuniu dois eventos em um só, o tradi-
cional Kiboi no Rolete e o concurso de karaokê. Em um domin-
go ensolarado a Kibô-No-Iê reuniu centenas de pessoas para a
animada festa.

Durante a abertura, o presidente Kihatiro Kita faz o hasteamento da
bandeira.

O Público da festa.

Yukimura Izumi, Sawa Ryuji e Takarazuka Old Girls realizaram um show no Bunkyo  em São Paulo no dia 08 de novembro, em
duas apresentações, e dia 10, em Mogi das Cruzes. Sucesso...Lotação total.

Yuji Kusuno, Josephine Athen e Tarama. Yoshiko Young e Yoshino Mabe.

Os premiados da noite.

A JCI Brasil-Japão, Brasil-China e São Paulo, realizaram, no dia 10 a cerimônia de premiação do Premio Toyp São Paulo, na
Câmara Municipal de São Paulo, por uma iniciativa do vereador Ushitaro Kamia.

William Ishiy, Hugo Hoyama e Kihatiro Kita.

Regina Miyashiro e Luis Filipe Petrilli Olivan. Fabio Takeda, Carlos Bomm e Ketiny Karen Variza.

Juliana Sato e Nancy Okubaro. Cristiane Sampei e Cristina Nakajima.
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COMUNIDADE

Policiais nikkeis recebem
homenagem da Acadepol

Catorze policiais civis
nipo-brasileiros da ati-
va e cinco agentes que

morreram no cumprimento do
dever foram homenageados no
dia 14 de novembro pela Polí-
cia Civil do Estado de São Pau-
lo e pela Academia de Polícia
(Acadepol) Dr. Coriolano No-
gueira Cobra. O evento que
aconteceu no pátio da acade-
mia, na cidade Universitária,
Butantã, zona oeste da capi-
tal, fez parte das comemora-
ções do Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil.

Várias atrações foram re-
alizadas durante o tributo como
apresentações de artes marci-
ais com praticantes de aikidô,
membros da Confederação
Brasileira de Aikidô – Brazil
Aikikai; do coral da Polícia
Civil; da Associação Brasilei-
ro de Taikô; da arte tradicio-
nal dos samurais do Instituto
Niten; oficinas de origami e
kyudo; exposições de bonsais
e de obras do artista plástico
Kaoru Ito, do Centro Folclóri-
co Campineiro.

Vestida de quimono, a de-
legada Elizabeth Ferreira
Sato, da 4ª Delegacia
Seccional Norte, na Casa Ver-
de, “roubou a cena”. Para ela
a homenagem é um reconhe-
cimento do que os descenden-
tes fizeram e fazem, e pela
contribuição que prestam para
a Polícia Civil paulista e a ní-
vel de Brasil. “Eu aprendi com
o meu pai, Toshio Sato, que
sempre me ensinou que deve-
mos dar o nosso melhor em
qualquer ramo de atividade
dentro da filosofia da dignida-
de, da honradez e de muito tra-
balho, esse é o meu objetivo
de vida e profissional”, des-
taca.

Auto-estima – O diretor da
Acadepol, Tabajara Novazzi
Pinto, responsável pela inicia-
tiva da homenagem, afirmou
que o tributo fortalece os la-
ços entre as comunidades ja-
ponesa e policial, além de ele-
var a auto estima dos agentes
que passam a viver melhor.
“Por admirar a comunidade, a
capacidade de trabalho, hones-
tidade e o equilíbrio eu resolvi
prestar a homenagem. Eu fui
criado e passei boa parte da
minha infância com pessoas da
comunidade japonesa, e a mi-
nha família tem laços com ou-
tra família porque a minha pri-
ma irmã se casou com neto de
japonês nascido em Osaka”,
explica.

Tabajara Novazzi disse que
está ligado à cultura japonesa
por gosta das festas japonesas
da Liberdade e é adepto do
budismo por influência da mãe
que ensinou que a religião é
uma ótima opção como cren-
ça. “Tem o templo Zu Lai em
Cotia a 30 quilômetros da
Acadepol e sempre que tenho
que recarregar as minhas
energias eu vou até lá”, reve-
la.

Da relação de policiais ho-
menageados constam agentes
conhecidos do meio policial e
da comunidade como os peri-
tos aposentados Ossamu Na-
kamura e esposa Neusa Mitie

Nakamura, e da filha
papiloscopista Vanessa Naka-
mura Onishi, que a exemplo
dos pais está seguindo a car-
reira policial. Ela é mãe de
Enzo Yuta Nakamura Onishi,
o primeiro nikkei da sexta ge-
ração do Brasil que inclusive
continua recebendo enfoque
das comemorações do Cente-
nário.

Mesmo aposentado Ossa-
mu Nakamura tem auxiliado
a cúpula da Polícia Civil tanto
que durante dois anos conti-
nuou freqüentando o ambien-
te de trabalho apenas por gos-
to e prazer. Para ele a home-
nagem foi uma surpresa. “No
momento da homenagem foi
lembrado o meu nome, fiquei
muito grato e emocionado.
Nesse ano em que se come-
mora o Centenário indica que
o Brasil está integrado, sobre-
tudo, com a colônia japonesa
e a polícia. Coincidentemente

o meu neto é da sexta gera-
ção”, frisou.

Outro policial muito conhe-
cido é Roberto Nobuhiko Ma-
ruyama, de 63 anos, chefe dos
investigadores no Grupo de
Operações Especiais (GOE)
da Polícia Civil, onde ensina
técnica de aikidô (forma de
desarmar e imobilizar suspei-
tos sem machucá-los), e tam-
bém Presidente da Confede-
ração Brasileira de Aikidô.

Homenageados – Os home-
nageados receberam uma con-
decoração e o livro O Nikkei
no Brasil de autoria de Kiyo-
shi Harada, são eles: Mary
Tsubouchi Ferreira, agente de
telecomunicações; Juzo
Himeno, agente policial;
André Akio Suda, atendente
de necrotério; Maria José
Maeda, auxiliar de necropsia;
Américo Endi Maruyama,
auxiliar papiloscopista;

Katunori Yamamoto, carcerei-
ro; Choji Miyake, delegado de
polícia; e Angela Yuriko
Motisuki, desenhista técnico
pericial. Além de Sergio Au-
rélio Kinoshita, escrivão;
Watar Takizawa, fotógrafo
técnico pericial; Dario
Sakakibara, investigador; Hi-
deaki Kawata, médico legista;
Yoko Tsukada Brino,
papiloscopista; João Sadao
Kitamura, perito criminal.

Também não foram esque-
cidos os policiais nikkeis mor-
tos em serviço, Paulo Kiyoiti
Wada, investigador; Kiyobumi
Fukuhima, investigador; Al-
berto Noburo Kato, investiga-
dor; Mauro Kazuo Takata, in-
vestigador; e Sergio Ioshitaca
Nakamura, investigador. O le-
vantamento dos agentes foi
feito pelo Departamento de
Análise e Planejamento
(DAP), da Polícia Civil.

(Afonso José de Sousa)

A família Nakamura foi uma das homenageadas; no colo, o pequeno Enzo, da sexta geração de nikkeis
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Além do trabalho de polí-
cia judiciária na 4ª Seccional
que inclui 13 Distritos polici-
ais, uma delegacia da mulher,
de proteção ao idoso, um cen-
tro integrado de cidadania, os
setores operacional e de in-
vestigação geral, comandan-
do cerca de 770 funcionári-
os, Elizabeth Ferreira Sato
desenvolve outros papéis di-
ferentes, entre eles o social.
Paralelamente ela teve a ini-
ciativa de coordenar o proje-
to anual Polícia Amiga da
Criança, que atende 200 cri-
anças carentes de instituições
da Zona Norte da capital e
que não recebem nenhum
subsídio dos governos fede-
ral, estadual ou municipal.
Realizado sempre próximo ao
dia das Crianças, o evento foi
realizado este ano pela segun-
da vez consecutiva. “Nós do-
amos um dia passando com
crianças de creches, com de-
ficiências física ou mental, ví-
timas de abuso sexual que vi-
vem de doações. Hoje o pa-
pel da polícia não é apenas o

Elizabeth Sato criou projeto que atende
200 crianças carentes da Zona Norte

de repressão ou de prevenção
aos crimes, ela se aproxima da
comunidade e mostra a sua
cara. Os japoneses tem muito
disso de compreender o lado
social e o seu papel dentro da
sociedade independentemente
do tipo de profissão que se
exerce”, ressaltou.

Para ela o maior retorno é a
satisfação de ver o sorriso no
rosto das crianças que é

impagável e não tem dinheiro
que pague ter uma criança te
abraçando e dizendo que está
feliz porque a polícia pôde pro-
porcionar um dia com comi-
da, presentes e alegria. “Se
Deus quiser em 2009 nós te-
remos novamente e tenho a
expectativa se os nossos par-
ceiros aumentarem, de elevar
o atendimento para 300 crian-
ças”, avaliou. (AJS)

Elizabeth Sato (centro) com autoridades presentes ao evento

DIVULGAÇÃO

1 Direito da Seguridade Social. 18ª ed., São Paulo: Atlas, 2002, p.302.

Previdência Social – Aposentadoria (I)

— PARTE 2 —

Os proventos proporcio-
nais equivalerão a 70% do
salário de benefício, mais 5%
a cada ano completo de con-
tribuição posterior ao tempo
mínimo exigido.

Para concessão do bene-
ficio da aposentadoria é ne-
cessário um numero mínimo
de contribuições mensais, que
é chamado de período de ca-
rência conforme, art. 25
inciso II da Lei 8.213/91, o
período de carência para apo-
sentadoria por idade, aposen-
tadoria por tempo de serviço
e aposentadoria especial será
de 180 contribuições men-
sais.

Para os segurados inscri-
tos até 24/07/91 que imple-
mentaram todas as condições
para se aposentar no ano de
2006, a carência exigida é de
150 contribuições. Esta carên-
cia aumenta em 6 contribui-
ções a cada ano e para os
segurados inscritos após 24/
07/91, a carência é sempre de
180 contribuições mensais.

Para concessão da apo-
sentadoria por tempo de con-
tribuição é necessária apre-
sentação dos seguintes docu-
mentos:

• Documento de identifi-
cação do segurado (carteira
de identidade, carteira de tra-
balho ou outro qualquer);

• Procuração se for o
caso;

• Cadastro de Pessoa Fí-
sica (CPF) obrigatório;

• PIS/PASEP;
• Carteira de trabalho ou

outro documento que com-
prove o exercício de ativida-
de anterior a julho/94;

Documentação comple-
mentar, para períodos anteri-
ores a julho de 94, de acordo
com os vínculos com a previ-
dência social, e comprovação
de atividade rural, tais como:

• Cartão de Inscrição de
Contribuinte Individual
(CICI);

• Documento de Cadas-
tramento do Contribuinte In-
dividual (DCT-CI);

• Comprovantes de reco-
lhimento à Previdência Soci-
al;

• Contrato social (sócio
de empresa ou de firma indi-
vidual);

• Comprovantes de ca-
dastro no INCRA;

• Contrato de arrenda-
mento, parceria ou comodato
rural;

• Bloco de notas e/ou no-
tas fiscais de venda por pro-
dutor rural;

• Declaração de sindica-
to de trabalhador rural, sindi-
cato de pescadores, de colô-
nia de pescadores, do
IBAMA, do Ministério da
Agricultura ou de sindicato
rural;

• Declaração da FUNAI;

APOSENTADORIA
POR IDADE

O fundamento constituci-
onal da aposentadoria por ida-
de encontra se no art. 201
§7º inciso I, anteriormente
transcrito, que assegura a
aposentadoria ao segurado
que completar 65 anos de ida-
de, se homem, e 60 anos, se
mulher, reduzidos esses limi-
tes para 60 e 55 anos, res-
pectivamente, para os traba-

Felicia Ayako Harada
Tatiane Cristina Ventre Gil

felicia@haradaadvogados.com.br

lhadores rurais.
O tempo de carência exi-

gido para concessão da apo-
sentadoria por idade é de 180
contribuições mensais, para
os trabalhadores urbanos ins-
critos no RGPS a partir de 25/
07/91 (art. 48 da Lei 8.213/
91). Os trabalhadores rurais
devem comprovar com docu-
mentos 180 meses trabalho
no campo (art. 48, §2º da Lei
8.213/91).

Para os trabalhadores ur-
banos inscritos no RGPS até
24/07/91 que implementaram
todas as condições para se
aposentar no ano de 2006, a
carência exigida é de 150 con-
tribuições. Esta carência au-
menta em 6 contribuições a
cada ano (sendo de 156 em
2007, 162 em 2008 e assim
por diante, até chegar a 180)
(art. 25 inciso II da Lei 8.213/
91).

A aposentadoria por ida-
de pode ser requerida, tam-
bém, pela empresa, desde que
o segurado empregado tenha
cumprido o período de carên-
cia e completado 70 anos de
idade, se do sexo masculino,
ou 65 anos, se do sexo femi-
nino, ocasião que será com-
pulsória a sua aposentadoria.
O empregado terá direito à
indenização que lhe for devi-
da de acordo com a legisla-
ção trabalhista, considerando-
se como data de rescisão do
contrato de trabalho a imedi-
atamente anterior à do início
da aposentadoria (art. 51 da
Lei nº 8.213/91).

Documentos exigidos
para a concessão da aposen-
tadoria:

• Documento de identifi-
cação do segurado (carteira
de identidade, carteira de tra-
balho ou outro qualquer);

• Procuração se for o
caso;

• Cadastro de Pessoa Fí-
sica (CPF) obrigatório;

• Carteira de trabalho ou
outro documento que com-
prove o exercício de ativida-
de anterior a julho/94;

• PIS/PASEP;
• Documentação com-

plementar, para períodos an-
teriores a julho de 94, de acor-
do com os vínculos com a
Previdência Social, e com-
provação de atividade rural,
tais como;

• Cartão de Inscrição de
Contribuinte Individual
(CICI);

• Documento de Cadas-
tramento do Contribuinte In-
dividual (DCT-CI);

• Comprovantes de reco-
lhimento à Previdência Soci-
al (contribuintes individuais);

• Contrato social (sócio
de empresa ou de firma indi-
vidual);

• Comprovantes de ca-
dastro no INCRA;

• Contrato de arrenda-
mento, parceria ou comodato
rural;

• Bloco de notas e/ou no-
tas fiscais de venda por pro-
dutor rural;

• Declaração de sindica-
to de trabalhador rural, sindi-
cato de pescadores, de colô-
nia de pescadores, do
IBAMA, do Ministério da
Agricultura ou de sindicato
rural;

• Declaração da FUNAI;
• Outros previstos em re-

gulamentação.

(continua)
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COMUNIDADE

Violência continua assustando comunidade
nikkei; entidades organizam abaixo-assinado

Apolêmica é antiga.
Sempre que algum
crime praticado por

menor infrator ganha as pági-
nas policiais, a questão da re-
dução da maioridade penal
vem à tona. E o tema foi “rea-
berto” nas últimas semanas
com a onda de violência con-
tra a comunidade oriental. Cri-
mes praticados por menores
contra chineses, coreanos e
japoneses se tornaram fre-
qüentes na maior metrópole
brasileira a ponto de as qua-
drilhas se “especializarem”.
Os criminosos, entre eles me-
nores de idade, são violentos
e muitas vezes agem com a
cumplicidade da lei. O Jornal
Nippak vem alertando para
crimes praticados contra a
comunidade japonesa, especi-
almente os idosos.

No dia 1º de novembro, o
comerciante chinês Xie
Yongting, de 42 anos, foi bru-
talmente assassinado por um
menor de 16 anos. O crime
aconteceu nos fundos da loja
da vítima, no centro de São
Paulo.

Segundo a polícia, em ou-
tubro, outro menor confessou
ter matado, com pancadas na
cabeça, um chinês de 82 anos,
após assaltar a vítima no bair-
ro do Cambuci (zona sul de São
Paulo). Ao delegado o bando
contou ter participado do furto
de US$ 130 mil de uma famí-
lia chinesa, em outubro, na re-
gião da Vila Prudente, zona
leste. Nos últimos três meses,
ladrões mataram quatro chine-
ses em assaltos e roubaram 50
casas de orientais.

Em outro episódio ocorrido
no dia 14 de agosto na Vila

Prudente, um nikkei de 72
anos foi roubado e espancado
na cabeça por uma gangue
formada possivelmente por
quatro menores de idade. Em
função do ataque, a vítima fi-
cou internado na UTI durante
dois dias.

Roubos violentos – Há cer-
ca de dez dias, também na Vila
Prudente, foram registrados
dois novos casos, um roubo a
uma residência na Rua
Ibitirama, e duas tentativas de
invasão malsucedidas a uma
casa na Vila Ema.

Nos últimos dias, a polícia
decidiu intensificar o cerco e
os criminosos “recuaram”.
Pelo menos por enquanto. A

informação foi divulgada du-
rante uma reunião do Conse-
lho de Segurança Comunitária
(Conseg) da Vila Prudente,
realizada dia 6 de novembro
em uma associação nikkei do
bairro e acompanhada pela
reportagem do Jornal
Nippak.

A delegada titular do 56º
Distrito Policial na Vila Alpi-
na, Jeanette Sanjar, confirma
o registro de vários casos na
região. “Infelizmente esse tipo
de crime migrou para outros
bairros e não temos estatísti-
cas para saber a quantidade,
mas deve equivaler aos casos
que tivemos aqui”, afirma.

Ao tomar conhecimento
dos casos, a delegada desig-

nou um investigador para
acompanhar o caso. “A polí-
cia vive de informações por
isso precisamos que as vítimas
e a comunidade compareçam
na delegacia para registrarem
as queixas, forneçam pistas
para termos a exata noção da
gravidade do problema, e
constatarmos os locais onde
esses crimes estão acontecen-
do para auxiliar o trabalho da
polícia. Nós temos fotos de
suspeitos para as vítimas fa-
zerem reconhecimento”, ori-
enta.

O representante da asso-
ciação nipo-brasileira do bair-
ro, que não quis se identificar,
ressaltou que a comunidade
nikkei tem que continuar to-

Autoridades policiais com representantes da comunidade nikkei da Zona Leste de São Paulo
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mando precauções quando da
saída ou chegada nas residên-
cias. “Como nem todos po-
dem instalar uma cerca elé-
trica em casa, devem manter
a casa sempre trancada para
evitar o elemento surpresa”,
apregoa.

Abaixo-assinado – No en-
tanto, assustada, a diretoria da
associação nikkei da região
cobra resultados imediatos e
providenciou um abaixo-assi-
nado para tentar reduzir a res-
ponsabilidade criminal para 14
anos. Elaborado por Jorge Mi-
yahara, assessor do vereador
Jooji Hato (PMDB), o docu-
mento já está sendo criticado,
pois, segundo o próprio Miya-
hara, “a quem diga que não
passa de oba-oba político”.

O documento está sendo
distribuído nas associações
nikkeis do distrito e em breve
estará disponível num site que
será criado para os interessa-
dos copiarem e colherem assi-
naturas. Um guia com dicas de
segurança criado e distribuído
pelo deputado federal William
Woo (PSDB-SP), também foi
distribuído para a comunidade.
“O Jornal Nippak está fazen-
do um papel fundamental de di-
vulgação tanto que muitas pes-
soas leram as reportagens a
respeito e telefonaram para o
gabinete querendo assinar o
manifesto. Muitos estão com
vontade de mudar a legislação
não só para penalizar o menor,
mas para que ele tenha consci-
ência de que se cometer um
crime hediondo, pagará como
qualquer adulto criminoso”, es-
clareceu Miyahara.

O representante da associ-

ação nikkei da Vila Prudente
quer que o abaixo-assinado
também seja enviado para as-
sociações de bairros vizinhos
como das Vilas Formosa, Al-
pina, Diva, Santa Clara e Alto
da Mooca. “A idéia é difundir
o documento e tentar obter um
milhão de assinaturas o mais
rápido possível”, prevê.

Como a violência afeta a
comunidade nikkei do
Cambuci, Ipiranga, Butantã,
Jaguaré, e cidades de Itapece-
rica da Serra e Embu, o docu-
mento será encaminhado para
as associações nikkeis do Es-
tado de São Paulo, para a So-
ciedade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência So-
cial (Bunkyo), e para a Fede-
ração das Associações de Pro-
víncias do Japão (Kenren).

O vereador Jooji Hato se
comprometeu a entregar o
manifesto no Congresso Na-
cional e para o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva pedindo
providências para que a lei
seja alterada. “No documento
citamos alguns países que já
adotam a responsabilidade cri-
minal a partir dos 7 anos como
a Índia, 14 na China e Alema-
nha, e o caso do Japão onde
não existe limite de idade, qual-
quer menor paga como um
adulto normal, sendo levado
até a pena de morte em deter-
minado caso”, explica Miyaha-
ra.

A finalidade de reduzir a
responsabilidade penal foi de-
cidida através de reuniões re-
alizadas nas entidades nikkeis
da Vila Prudente, uma vez que
os infratores têm idades entre
12 e 16 anos.

(Afonso José de Sousa)

A redução da maioridade
penal é um tema que envolve
cidadãos comuns, autoridades
governamentais e personalida-
des em evidência na mídia.
Uns são contra, outros, favo-
ráveis. A reportagem do Jor-
nal Nippak ouviu quatro pro-
fissionais e personalidades
nikkeis sobre o assunto.

O advogado Oscar Toyota
é a favor da redução “desde
que existam presídios especi-
ais para infratores de 16 a 21
anos para que não ocorra a
mistura com os condenados
tarimbados, pois, assim a pos-
sibilidade de recuperação se-
ria melhor”. “Se pegar um in-
divíduo que acabou de comple-
tar 18 anos e colocar junto com
os marmanjos, com facção cri-
minosa tomando conta dos pre-
sídios, imagine no que pode vi-
rar”, questionou.

O advogado antecipa que já
existem vários abaixo-assina-
dos para diminuir a maioridade
penal. “Abaixo-assinado é mais
pra fazer oba-oba político, efe-
tivamente não tem resultado
prático, esses documentos exis-
tem aos ‘montes’. Uma solu-
ção para combater os roubos
seria a união dos esforços das
delegacias e do Deic [Depar-
tamento Estadual de Investiga-
ções Criminais] para investigar
melhor os crimes”, assegura ele
ao afirmar que a redução é uma
questão que vai depender da
mudança constitucional “devi-
do a complexidade do assun-
to”.

“Já existem movimentos
paralelos e têm alas contrárias
a essa mudança”, completa.

Para ele, “biologicamente,
o indivíduo com 16 anos têm o
discernimento e maturidade
suficiente para reconhecer a
prática do crime que está co-
metendo”. “Eu acho essencial
que o grupo dos 16 aos 21 anos
respondam em condições dife-
renciadas das pessoas maio-

mar que medidas sócio educa-
tivas não educam.

Massataka Ota criou o Mo-
vimento da Paz e Justiça Ives
Ota (para lembrar o filho, se-
qüestrado e morto aos 8 anos
por dois policiais em setembro
de 1997 em São Paulo), com o
objetivo de diminuir a violência
e o ódio entre as pessoas. Atra-
vés de um abaixo-assinado ele
espera recolher 5 milhões de
assinaturas para sensibilizar os
órgãos competentes a decretar
o dia 30 de agosto como o Dia
Nacional do Perdão. Segundo
ele, a iniciativa está conquistan-
do simpatia s personalidades e
instituições.

A funcionária pública apo-
sentada Fumiyo Kurisaki aler-
ta que apenas reduzir a maiori-
dade penal não resolve o pro-
blema, tem que haver punição.
“Não adianta prender e enviar

Entrevistados são a favor da redução da maioridade penal

res”, salienta. O advogado dis-
se que qualquer mudança para
a redução tem que partir dos
deputados federais, de movi-
mentos que abranjam o assun-
to e projetos de lei.

O vereador Jooji Hato é
favor da redução por causa do
sentimento de impunidade do
menor, recurso esse que os
adultos criminosos se aprovei-
tam para fugir da responsabi-
lidade. O parlamentar admitiu
que não sabe se o abaixo-as-
sinado é o melhor caminho,
mas acredita que é uma saída,
um instrumento reivindicatório.
“Quando o Congresso receber
o pedido criará um fato efeti-
vo para aprovar uma lei. Tudo
o que fizermos para diminuir a
violência e dificultar será váli-
do”, ressalta.

Para o vereador, o poder
Judiciário e o Congresso Na-
cional podem adotar medidas
para a redução e o presidente
da República criar um decreto
para ser aprovado pelos con-
gressistas, já que para ele a
questão do abaixo-assinado vai
demorar. “O Congresso já vive
o problema há muito tempo e
acho que isso vai ser votado
em curto prazo. Acredito que
cidades que tenham violência
como São Paulo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro e Rio Grande
do Sul, não terão como fugir
da redução”, destaca.

O comerciante Massataka
Ota é favor da redução por-
que “se o menor tem identida-
de e direito de votar, caso pra-
tique um crime tem que pagar
pelo ato”. “Uma pessoa de 17
anos já não é um menor, tem
consciência do que está fazen-
do”, argumenta ele ao confir-

Massataka Ota, que criou o MOvimento da Paz e Justiça Ives Ota

REPRODUÇÃO

para a “Febem”, é necessário
mudar o estatuto da criança e
do adolescente, o assunto é
complicado e muito amplo ain-
da”, reforça. A servidora é mãe
de Danilo Masahiko Kurisaki,
estudante de medicina, aos 23
anos, vítima de bala perdida no
dia 22 de março de 2001, em
Mogi das Cruzes. Ele foi alve-
jado por um ex-presidiário que
atirou contra uma lanchonete
com duas armas (uma delas
uma pistola 9 milímetros).

Consciência – Fumiyo
Kurisaki reclama dos políticos
que “deveriam ter mais cons-
ciência e não dificultar as coi-
sas”. Para ela não haveria a
necessidade de abaixo-assina-
do. “Crime não tem idade,
quem comete não importa a
idade, tem que pagar pelo que
fez. Esse negócio de ficar pas-

sando a mãozinha na cabeça
do menor, que é carente, de-
sajustado socialmente, de não
ter condição por causa de dis-
criminação social, isso não im-
porta. A criminalidade cresce
e não acaba, tem que acabar
com a impunidade”, defende.

Fumiyo Kurisaki lembra
que fez um abaixo-assinado
entregue em 2006 em Brasília
com o intuito de mudar o Có-
digo Penal para acabar com os
benefícios dos menores, mas
a resposta que teve é que o do-
cumento só teria validade se
tivesse acompanhado o núme-
ro do RG, e principalmente do
título de eleitor. “Todos os abai-
xo-assinados que fizemos não
funcionaram e não foi adiante,
quem for fazer esse documen-
to tem que procurar saber
como se faz para não perder
tempo”, atesta. (AJS)
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CIDADES/PROMISSÃO

Missa na Igreja Cristo Rei dos 26
Mártires deve atrair 2 mil romeiros

Em comemoração ao
Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Bra-

sil, a Panib (Pastoral Nipo-
Brasileira), através da comu-
nidade nipo-brasileira da re-
gião de Lins (SP), estará pro-
movendo a Romaria ao San-
tuário de Gonzaga, na Igreja do
“Cristo Rei dos 26 Mártires do
Japão”, localizada no bairro do
Gonzaga, em Promissão (SP).
A saída acontece hoje (22). O
ponto de partida será a sede
da Panib (Zona Sul de São
Paulo), por volta das 6h30,
com direito a uma parada em
Barra Bonita.

A programação oficial co-
meça amanhã (23), às 9h. O
ponto alto será a celebração da
Missa de Ação de Graças pelo
bispo Dom Irineu Danelon.
Haverá ainda uma exposição
com fotos da construção da
igreja e da época da coloniza-
ção de Promissão e homena-
gens póstumas aos padres
Emílio Kircher, Agostinho
Utsch, Domingos Nakamura e
Norberto Kondo.

O roteiro prevê visita dos
romeiros à Gruta de Nossa Se-
nhora de Lourdes, construída
pelos imigrantes japoneses, ins-
pirada na Gruta existente em
Nagasaki no Japão, construída
por São Maximiliano Kolbe;
plantio de árvores; bênção da
vicinal PSS 359 (Estrada do
Gonzaga) e visitas à Praça Dr
Shuhei Uetsuka, no bairro Bom
Sucesso, e ao túmulo de Shuhei
Uetsuka, no Cemitério Munici-
pal.

A romaria a Promissão, uma
iniciativa da Comissão Especí-
fica da Imigração Japonesa no
Brasil da Panib, é a última ativi-
dade comemorativa ao Cente-
nário em 2008. A série de ações,
realizadas ao longo do ano, in-
cluiu ainda romarias a Nagasaki
(Japão), Álvares Machado e
Aparecida do Norte; celebração
de Missa Ecumênica na Cate-
dral da Sé; além do 46º Congres-
so Nacional dos Missionários da
Panib, em Embu Guaçu (SP),
entre outras atividades.

História – Para a Comissão,
a romaria a Promissão encer-
ra as comemorações com cha-
ve de ouro. Segundo o vice-
presidente da Comissão, enge-
nheiro Hermiro Yamaguti, mais

conhecido como Emílio, cerca
de 500 romeiros devem partir
da capital paulista. Em Promis-
são, são esperadas mais de 2
mil pessoas vindas, principal-
mente, dos Estados de São
Paulo e do Paraná.

O Santuário está localiza-
do no Bairro de Gonzaga do
Município de Promissão, no
Estado de São Paulo. O aces-
so é pelo km 462 da Rodovia
Marechal Rondon, em direção
ao Distrito de Santa Maria do
Gurupá. A entrada do Bairro
fica a uma distância aproxima-
da de 3 km do viaduto de aces-
so em direção ao Distrito.

Dentre as famílias de imi-
grantes que se fixaram em
Gonzaga, destacavam-se os
originários da Província de
Fukuoka de Religião Católica
Apostólica Romana. Algumas
dessas famílias são descen-
dentes diretos da evangeliza-
ção iniciada por São Francis-
co Xavier, em 1549, no Japão.

Para dar o atendimento es-
piritual a essas famílias, bem
como continuar a evangeliza-
ção dos imigrantes que che-
gavam aos milhares, o bispo
de Cafelândia solicitou a vin-
da de sacerdotes da Compa-
nhia de Jesus, em 1929. Es-
ses sacerdotes, da Ordem dos
Jesuítas, geralmente, de ori-
gem alemã, eram formados
em seminários do Japão. As-
sim, chegaram a Gonzaga, os
padres Emílio Kircher em

1929 e os padres Agostinho
Utsch em 1933.

A Igreja de Cristo Rei dos
26 Mártires foi construída in-
teiramente pelos imigrantes,
sob orientação dos missionári-
os Kircher e Utsch, este últi-
mo engenheiro, com planta vin-
da do Japão, inspirada na Igre-
ja dos 26 Mártires do Japão de
Imamura (atual Fukuoka-Ken,
Mitsui-Otosen, Machi).

A construção da Igreja obe-
deceu fielmente à planta. É uma
obra arquitetônica de estilo ro-
mânico, inteiramente em tijolos
à vista, plena de detalhes artísti-
cos. No seu interior, nota-se o
altar-mor, tendo no primeiro pla-
no a imagem do Cristo Rei (pa-
droeiro do Bairro de Gonzaga)
e na parte superior o coro e os
vitrais flamejantes. Os confes-
sionários e as portas foram con-
feccionados em madeiras de lei,
extraídas da própria mata de
Gonzaga, cheios de entalhes, es-
culpidos em baixo relevo, com
motivos eucarísticos. As portas,
os bancos, os confessionários,
enfim todo trabalho artístico foi
feito pelos imigrantes.

Dispersão – Para edificação
da Igreja, onde seria necessá-
ria quantidade imensa de tijo-
los, adequados à natureza da
construção, bem como pelo fa-
tor econômico, os imigrantes
construíram uma olaria, anexa
à obra. Transportaram argila,
água e outros insumos em

carroções puxados por junta de
bois. Os imigrantes moldaram
e queimaram cada um dos tijo-
los empregados na construção.

Iniciada no ano de 1935,
depois de dura jornada, a obra
da Igreja é um marco da imi-
gração católica japonesa.

A inauguração da Igreja deu-
se em 15 de agosto de 1938,
com Missa Solene celebrada
por Monsenhor Nakamura.
Essa majestosa obra, com pas-
sar dos tempos, sofreu uma
grande deterioração, após os
anos 50 com a crise do café,
principal produto da região, o
que levou à decadência e dis-
persão das comunidades rurais,
acarretando, também, a saída
dos missionários do bairro.

No ano de 2001, por inicia-
tiva do bispo dom Irineu Da-
nelon e apoiado pela Comissão
de Restauração, sob coorde-
nação do Pároco Aparecido
Cândido, pelo prefeito de Pro-
missão, professor Marcos
Simões e pela população de
Promissão, a Igreja foi restau-
rada nas suas partes mais cri-
ticamente deterioradas.

Para a romaria, foi asfalta-
da cerca de 2 km que dá aces-
so à igreja. Futuramente, a
idéia é promover algumas me-
lhorias e construir um museu
no local para abrigar a história
da igreja e a colonização de
Promissão.
(Aldo Shiguti, com texto baseado
no projeto elaborado  pela Panib)

Igreja Cristo Rei em Promissão foi construída por imigrantes japoneses e reformada em 2001

DIVULGAÇÃO

ENCONTRO – O Primeiro Encontro da Família Yassuna-
ga aconteceu no último dia 15, no sítio Yassunaga, em Pro-
missão (SP). Participaram l78 membros do clã vindos de to-
dos os recantos do país. O local para o próximo encontro já
está estabelecido. Será na cidade de Guarulhos.

ARQUIVO PESSOAL

CIDADES/MARINGÁ

Prefeitura e Associação BSGI
lançam parque ambiental

Área onde será o Parque de Educação Ambiental Makiguti abriga
cinco nascentes do Córrego Morangueiro

A Prefeitura de Maringá,
através da Secretaria do Meio
Ambiente e Agricultura, em
parceria com a Associação
Brasil Soka Gakkai Internaci-
onal (BSGI), lançaram na ter-
ça-feira passada (18), a Pedra
Fundamental do Parque de
Educação Ambiental Professor
Makiguti. A Associação BSGI-
Maringá e a Secretaria do
Meio Ambiente e Agricultura
vão recuperar a área, de 26,2
mil metros quadrados e que
abriga cinco nascentes da ba-
cia do Córrego Morangueiro.
O local será transformado em
um espaço de lazer e Educa-
ção Ambiental, junto com a
Universidade Estadual de Ma-
ringá e o Centro de Planeja-
mento e Pesquisa Ambiental.

Aberto ao público, o parque
vai trabalhar junto com a co-
munidade. “Nossa proposta é
envolver os moradores do en-
torno no processo de recupe-
ração e manutenção do parque
e levar a Educação Ambiental
para toda comunidade”, afir-
ma Daniela Taguchi, da equi-
pe de relações públicas da
BSGI-Maringá.

Inicialmente o local será
transformado em área de pre-
servação. “A prioridade ime-
diata é proteger as nascentes
e um vertedouro existentes no
local”, afirma Daniela. O pro-
jeto prevê a instalação de uma
Academia da Terceira Idade
(ATI), uma Academia da Pri-
meira Idade (API), um coreto
para apresentações artísticas
e a “Reciclateca”, espaço para
a coleta e destinação adequa-
da de material reciclável.

Os espaços, segundo Da-
niela, serão voltados a progra-
mas de Educação Ambiental.
A “Praça Musical” é uma idéia
que o prefeito Silvio Barros
trouxe de Portugal e vai ser
uma das novidades do parque
para a comunidade. A
“Reciclateca” vai incentivar a
coleta seletiva entre morado-
res e empresas dos bairros pró-
ximos ao parque.

A parceria município/BSGI
está dentro da proposta do pre-
feito Silvio Barros de envolver
entidades não governamentais,
iniciativa privada e a comuni-
dade na preservação ambien-
tal de Maringá. Em viagem ao
Japão o prefeito Silvio Barros
conheceu a SGI, uma ONG
internacional que entre outras
ações trabalha na educação e
recuperação ambiental.

Planeta – Filiada às Nações
Unidas a Soka Gakkai Inter-
nacional vem prestando con-
tribuições para a promoção da
paz, cultura, educação e meio
ambiente em 192 países e ter-
ritórios. O presidente da SGI,
Daisaku Ikeda, defende a pre-
servação ambiental como uma
das alternativas para solucio-
nar muitos problemas do pla-
neta. Como movimento huma-
nista, a SGI promove ações e
atividades voltadas ao respei-
to à dignidade da vida através
da educação, cultura e o bus-
ca da paz. Não apenas com o
fim de conflitos armados, mas
de um processo dinânico de
interação entre os seres huma-
nos e o meio ambiente.

O parque de Maringá é uma
homenagem a Tsunessaburo
Makiguti, professor que nasceu
em 1871 em uma pequena vila
japonesa, e mesmo diante de
tantos obstáculos como o
abandono dos pais e a pobre-
za se tornou um educador.
Makiguti é também autor de
várias obras e junto com outro
professor, Jossei Toda fundou
o Soka Kyoiku Gokkai – Soci-
edade Educacional de Criação
de Valores, atual Soka Gokkai.

Por sustentarem posições
intransigentes defendendo o
antimilitarismo e a liberdade
religiosa, Makiguti e Toda fo-
ras presos. Devido ao mal tra-
tos e desnutrição, Makiguti
morreu na prisão aos 73 anos,
deixando como legado um re-
volucionário método de ensino
utilizado e difundido internaci-
onalmente.

DIVULGAÇÃO

Vice-prefeita na
chapa encabeçada pelo
atual prefeito Walde-
mar Sândoli Casadei
(PMDB), a engenheira
Keiko Obara Kurimori
foi reeleita para seu se-
gundo mandato em Lins
(SP). A dobradinha re-
cebeu mais de 80% dos
votos válidos na última
eleição. Casada tam-
bém com um engenhei-
ro, Keiko tem três filhos:
um arquiteto, uma mé-
dica e outra formada
em Lazer e Indústria de
Entretenimento, todos
em universidades de
primeira linha.

O seu primeiro mandato foi
atribulado. Teve a votação ob-
tida anulada pelo juízo eleito-
ral de primeira instância, em
face de ter se inscrito como
candidata às vésperas da elei-
ção. Mas obteve a reforma da
sentença nas instâncias supe-
riores e só obteve o reconhe-
cimento definitivo no Tribunal
Superior Eleitoral, após três
anos de desgastantes labutas
judiciais.  Que custou caro. Ela
não diz quanto foi o honorário
advocatício, mas somente que
foi pago no próprio bolso.

CIDADES/LINS

Nikkei é reeleita para segundo mandato como vice-prefeita
no cento da cidade, de  autoria
seu filho, o Urbanista Kauê;
Praça da Cerejeira; Abertura
dos Jogos Regionais, com
grandes espetáculos – com o
Balé Yuba e taikô; Concurso
de Monografia sobre a Imigra-
ção Japonesa em Lins e mui-
tas outras .

Para o próximo mandato,
tem grandes projetos, principal-
mente ligados ao planejamen-
to urbano e obras públicas,
como, por exemplo, o Anel Vi-
ário, já aprovado pelo PAC, o
perimetral, desafogando o trân-
sito do cento da cidade,
asfaltamento e recapeamento
das vias públicas.
(Shigueyuki Yoshikuni é jor-
nalista e reside em Lins)Apesar de todos os percal-

ços sequer passou-lhe pela
cabeça jogar a toalha. Deixou
de lado sua próspera constru-
tora para dedicar integralmen-
te, e com ânimo, ao cargo, dan-
do expediente todos os dias no
paço municipal. Foi coordena-
dora, por exemplo, do Plano
Diretor da cidade. E dedicou
para reestruturar as Socieda-
des dos Bairros e até hoje
mantém estreito convívio com
os presidentes das entidades
para inteirar-se do que neces-
sitam para a população.

Quem mais ganhou foi sem
dúvida a comunidade nipônica,
tendo na administração muni-
cipal uma nikkei. Pois no ano
do Centenário, Lins foi uma
das cidades que mais ativida-
de teve ligada à efeméride.
Sempre com o apoio do pre-
feito, engenheiro Waldemar
Sandôli Casadei, que, aliás, foi
seu professor na faculdade, e
com o auxílio do secretário de
Esportes, Lazer e Turismo,
professor Akio Matsuura, pôde
idealizar inesquecíveis eventos,
como: o Carnaval dedicado ao
Centenário (nunca se viu tan-
tos nikkeis no meio do salão);
duas exposições de artistas
nipo-brasileiros; Portal e Pra-
ça do Centenário da Imigração

A vice-prefeita Keiko Obara Kurimori

ARQUIVO PESSOAL
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ENTREVISTA/JOSÉ CARLOS HORI

José Carlos Hori tem projetos
“audaciosos” para Jaboticabal

Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

Assim que entrou no bar
conferiu numa placa, coloca-
da logo à frente, do que iria
servir-se: um pingado e uma
xícara de expresso. Lá era o
local para relaxar-se após uma
tarde de trabalho no escritório
de contabilidade. Estava
acompanhado de Issao, com-
panheiro que ocupava a mesa
do lado. Aquela rotina iria se
estender por um dia. Com o
esforço dos pais, ele conse-
guiu formar-se técnico de con-
tabilidade e não demorou mui-
to para arrumar um emprego.
Toshio era seu nome. Sua fa-
mília era da região de Marília,
onde ainda morava. Além dele,
tinha mais dois irmãos meno-
res e uma irmã. Não precisa-
va enviar dinheiro para os pais,
que exploravam uma merce-
aria de secos e molhados. Mas
seria ele o exemplo para os
demais.

“Estou me esforçando,
penso que serei recompensa-
do”, colocou Issao para o
amigo. Limpou o canto da
boca, molhado com café e
ajeitou o bigode: “Você tam-
bém pensa assim?”.

Ocupando um quarto numa
pensão da rua São Joaquim,
próxima ao Cine Álamo,
Toshio podia se considerar fe-
liz, pois conseguia pagar o alu-
guel e levar uma vida folga-
da. Nada de exageros. Nem
era muito chegado aos bailes.
Na última vez que foi, na saí-
da, assistiu um espetáculo ver-
gonhoso. Era uma briga em
que participavam mais de quin-
ze jovens, inclusive moças.
Muitos deles estavam arma-
dos com canivetes e corren-
tes. Não era com esta turma
que ele se meteria.

Poucos eram os que es-
tavam debruçados no balcão,
em cujo canto uma moça
morena, de olhos castanhos,
usava como ponto de venda
da loteria informal. Colada à
parede uma cartolina com os
animais do jogo. Discreta, os
fregueses chegavam e esco-
lhiam o animal de sua prefe-
rência. Um empregado do
escritório costumava jogar
todas as semanas e tinha, ali-
ás, ganho por duas vezes um
prêmio.

Encontro casual
Não tinham reparado que

quando chegaram ao bar, pró-
ximo à máquina de café, um
senhor japonês, de aproxima-
damente sessenta anos, que
se notava agora devido seus
cabelos grisalhos, tomava um
copo de café com leite, dos
grandes. Ele somente acom-
panhava com os olhos a con-
versa dos jovens. Concorda-
va com as opiniões, mexen-
do o queixo. Talvez quisesse
participar daquela conversa.
Mais velho, muito mais expe-
riente, poderia intrometer-se
sem ser convidado. E foi des-
ta forma que ele agiu.

“Vocês estão certos, todo
esforço terá a sua compen-
sação”, disse com uma voz
suave, como aqueles velhos
sábios, que tem tudo para en-
sinar. Depois foi somente pa-
lavras de incentivo, enalte-
cendo o valor dos imigrantes
japoneses pelo amor ao tra-
balho e dedicação à família.
Ele disse ainda que tinha um
parentesco distanciado com o
imperador do Japão, mas
empobrecera depois da der-
rota diante dos Estados Uni-
dos. Entretanto tinha conta-
tos influentes no Japão, ca-
pazes de recuperar-lhe a dig-
nidade. Seus bens seriam no-
vamente retornados em for-
ma de propriedades e títulos
de nobreza.

“Poderia voltar ao Japão,
mas quero ficar no Brasil, pois
se trata de um país de futu-
ro”, ponderou.

Causou uma forte im-
pressão aquele encontro.
Passados doze anos, uma
notícia veiculou pelos jornais
da coletividade nipônica. Um
homem tinha sido preso por
enganar membros da comu-
nidade, arrecadando dinhei-
ro para programas inexisten-
tes. Na estampa aparecia
um senhor de idade, feições
orientais. Numa das decla-
rações dizia estar arrependi-
do pelos delitos cometidos e
pedia perdão à pessoas en-
ganadas. Ninguém deu mui-
ta importância àquela nota,
esquecido em alguns dias.
Toshio não se abalou mas
nunca comentou a respeito
daquele encontro.

chicohanda@yahoo.com.br

Reeleito prefeito de Ja-
boticabal (SP) com 25.
125 votos (66,91%),

José Carlos Hori já está de
olho no próximo mandato.
Com o objetivo de preparar o
município, Hori esteve em Bra-
sília e São Paulo no início des-
te mês para protocolar emen-
das parlamentares e acompa-
nhar projetos audaciosos que
serão desenvolvidos nos pró-
ximos anos. O prefeito esteve
em contato com deputados e
ministros para vizualizar mo-
dernos programas para o tu-
rismo, educação, planejamen-
to, interação e a agricultura do
município.

No Ministério dos Trans-
portes, Hori foi recepcionado
pelo ministro Alfredo Pereira
do Nascimento. Em uma au-
diência direta com o ministro,
o prefeito apresentou diversos
projetos para o desenvolvimen-
to do município de Jaboticabal.

“Apresentamos projetos
audaciosos. Solicitamos R$ 46
milhões para obras de infra-
estrutura, que vão amenizar os
problemas viários e melhorar
o acesso a alguns bairros”,
explicou Hori, que também vi-
sitou o FNDE (Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da
Educação), em Brasília, para
apresentar os projetos em an-
damento no município e estu-
dar novos programas para o
ano que vem.

José Carlos Hori nasceu em
Jaboticabal e tem 46 anos. Fi-
lho de um casal de agriculto-
res, é casado com Adriana
Hori e pai de quatro filhos.
Com formação técnica em
prótese odontológica, sempre
se envolveu em causas soci-
ais e trabalhos voluntários. Em
1994 assumiu a Casa do Me-
nor Aprendiz, que atende cri-
anças retiradas de suas famí-
lias. Hori foi presidente da ins-
tituição por mais de dez anos.

Em 2000, decidiu ingressar
na vida política. Foi o verea-
dor mais votado na história de
Jaboticabal. Em 2004, dispu-
tou, pela primeira vez, o cargo
de prefeito concorrendo com
quatro candidatos e foi eleito
com cerca de 50% dos votos.

Confira a entrevista conce-
dida ao Jornal Nippak:

Jornal Nippak: Qual o
balanço que o senhor faz
destas eleições?

José Carlos Hori: As elei-
ções em Jaboticabal tiveram
um balanço bastante positivo.
Apresentamos nossas propos-
tas e mostramos o que fizemos
neste mandato. Foi tranquilo,
a população aprovou o resul-
tado do nosso trabalho e nos
deu esse voto de confiança
para trabalhar em novos pro-
jetos por mais quatro anos.

JN: Como o senhor ava-
lia a atual administração e
qual a expectativa para o
próximo mandato?

JCH: Os dois primeiros
anos foram difíceis. Herdamos
uma dívida muito alta e havia
um comprometimento financei-
ro, com compromissos herda-
dos pela administração passa-
da. Somente para os aposen-
tados, herdamos uma dívida de
R$ 4 milhões, que serão pagas
até este ano. Esse cenário com-
prometeu o exercício mas, pa-

JN: Como e por que o
senhor decidiu entrar para
a política? Como descen-
dente de japoneses, o que
representa para o senhor
ser prefeito de um municí-
pio como Jaboticabal?

JCH: Tenho muito orgulho
de ser o primeiro prefeito
nikkei de Jaboticabal. É um
sentimento único. Tenho uma
enorme gratidão pela popula-
ção e quando vejo o resultado
do meu trabalho é uma satis-
fação. Atender o bem comum
é a grande missão do político.
No início da década de 90, co-
mecei a desenvolver trabalhos
sociais. Dirigi por dez anos a
Casa do Menor Aprendiz, que
atende crianças retiradas de
suas famílias. Esse trabalho
influenciou na minha ida para
a Câmara Municipal, com um
recorde de votos. Logo em
seguida, me candidatei a Pre-
feito de Jaboticabal.

JN: Ser reeleito com 25
mil votos o credenciam
para alçar vôos maiores?

JCH: Sim. Já fui procura-
do por deputados para assumir
uma nova candidatura em 2010,
mas deixei claro, em todos os
órgãos públicos, que não serei
candidato a deputado. Vou
cumprir o que a urna me deu.
De 2009 a 2012 estarei à fren-
te da Prefeitura de Jaboticabal.

JN: Que mensagem gos-
taria de deixar para a comu-
nidade nikkei?

JCH: Ter uma origem ja-
ponesa é um motivo de orgu-
lho. Trouxe dos meus ances-
trais uma herança de discipli-
na, trabalho e de lealdade mui-
to importante. A lealdade é um
dos principais princípios de um
político. É muito observada. O
trabalho é a determinação em
fazer algo que gosto, não ape-
nas pelo profissionalismo. É o
desejo de fazer e se dedicar.

A disciplina aprendi com
meu pai. Ele me educou com
a testa. Quando franzia dizia,
com letras garrafais, que era
o momento de parar imediata-
mente. Isso foi muito importan-
te em minha vida, porque
aprendi a respeitar. Hoje res-
peito principalmente o dinhei-
ro plúblico. Ele não é meu e
preciso usá-lo bem. Por isso
tenho muito orgulho de estar
prefeito e representar uma
colônia, uma raça tão especial
e determinada, como são os
japoneses.

(Por Aldo Shiguti)

ralelamente, nos aproximamos
do governador José Serra e
deputados federais e consegui-
mos trazer para Jaboticabal
muitos investimentos. Hoje o
município está com as finan-
ças em dia. Apesar do come-
ço difícil, avalio como excelen-
te a forma que conduzimos a
administração.

A expectativa para o pró-
ximo mandato é transformar
este governo em, no mínimo,
duas vezes mais forte que o
atual.

JN: Quais foram as prin-
cipais conquistas e quais os
desafios para a próxima ad-
ministração?

JCH: Meu maior sonho é
implantar a escola em tempo
integral em Jaboticabal. É a
menina dos olhos para a pró-
xima administração. Vamos
concentrar todos os recursos
necessários para o desenvol-
vimento integral de crianças e
jovens em um único local, com
oficinas, teatro e música. Ha-
verá um teatro, escola de ar-
tes, ginásio de esportes, anfi-
teatro, biblioteca, quadras po-
liesportivas, pista de atletismo
e inclusão de alunos com ne-
cessidades especiais, em um
campus arborizado. Será a
maior escola da região de Ri-
beirão Preto (SP).

Um segundo parque indus-
trial também será implantado.
Em dois governos, teremos
dois parques no nosso municí-
pio. Além disso, o rodoanel
também será uma conquista
para a nossa cidade. Essas são
os nossos três maiores desafi-
os: escola em tempo integral,
parque industrial e o rodoanel.

JN: Os prefeitos que as-
sumirão em 2009 terão um
desafio “extra” pela frente,
que é o de adequar a admi-
nistração a uma nova reali-
dade mundial. Jaboticabal
está preparada para enfren-
tar esta crise?

JCH: Há um mês come-
çamos a ouvir muitos questio-
namentos sobre a crise mun-
dial, o que não afetou nossas
finanças. Hoje, já começamos

a perceber algumas mudanças
na cadeia produtiva. Não se
vende mais veículos e eletro-
domésticos na mesma intensi-
dade, não há tantos investi-
mentos na construção civil.
Esses reflexos ainda não che-
garam na prefeitura e a nossa
arrecadação continua pratica-
mente a mesma. Sentiremos
um reflexo mais acentuado em
dezembro e janeiro. A primei-
ra medida que tomamos é di-
minuir o corte de custeio da
prefeitura.

JN: Em recente pesqui-
sa de opinião pública reali-
zada por um jornal local (A
Gazeta), 69,3% dos entre-
vistados aprovaram sua ad-
ministração enquanto 5,3%
a consideraram ruim ou
péssima. Qual a análise que
o senhor faz desse quadro?

JCH: Fiquei muito feliz com
o resultado. Assumir a prefei-
tura é assumir um compromis-
so com todos os habitantes. E
isso não se restringe apenas às
obras. Precisamos investir no
bem comum e beneficiar as
pessoas em áreas como edu-
cação, saúde e infra-estrutu-
ra. Nossos investimentos bus-
cam melhorar a qualidade de
vida dos moradores e a popu-
lação aprovou. Investimos na
humanização. Essa foi a maior
conquista do nosso governo.

JN: Este ano comemo-
ra-se o Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil.
De alguma forma a data re-
fletiu na eleição em Jaboti-
cabal? Jaboticabal conta
com uma comunidade
nikkei atuante?

JCH: O município tem
uma colônia japonesa com atu-
ação intensa em todas as es-
feras da sociedade e sempre
contei com o seu enorme
apoio. O centenário era um
assunto sempre em pauta e as
pessoas lembravam que Jabo-
ticabal é dirigida por um des-
cendente. Isso, de alguma for-
ma, ajudou muito. A lembran-
ça estava presente.

José Carlos Hori: “Meu pai me educou com a testa”

Sobre dinheiro público: “Ele não é meu e preciso usá-lo bem”

Hori, disciplina como legado

Ao encerrar o meu tercei-
ro mandato de Vereador de
São Paulo, gostaria de agrade-
cer imensamente a colabora-
ção e o carinho com que me
agraciaram durante todos es-
ses anos, principalmente a
vocês que depositaram a sua
confiança em mim no ultimo
pleito. Neste último mandato
(2004/2008), apresentei 120
projetos de lei, sendo 79 apro-
vados, e mais de 100 requeri-
mentos e moções. Participei da
Comissão de Educação, Cul-
tura e Esportes; Comissão de
Política Urbana, Metropolitana
e Meio Ambiente; Comissão
dos Direitos do Idoso; Comis-
são dos Direitos Humanos e
Comissão de Administração
Pública, tendo sido Vice-Pre-
sidente e Presidente das duas
últimas, respectivamente.

Nas Comissões Parlamen-
tares, fui Vice-Presidente da
Comissão de Estudo do Ae-
roporto de Congonhas e mem-
bro da Comissão de Estudo
sobre os impactos ambientais
provocados pela implementa-
ção de condomínios residen-
ciais horizontais no entorno da
Serra da Cantareira e imedia-
ções; membro da Comissão

Parlamentar das Águas Poluí-
das. Fui também o coordena-
dor da Comissão dos Festejos
do Centenário da Imigração
Japonesa para o Brasil, no âm-
bito municipal. Como relator da
revisão do Plano Diretor, reali-
zei inúmeras Audiências Públi-
cas junto aos especialistas e
com a população.

Nesta eleição, a direção do
meu partido cometeu um erro
estratégico que repercutiu tam-
bém nos municípios do entor-
no de São Paulo, ao privilegi-
ar, no horário eleitoral gratui-
to, apenas a candidatura do
Presidente Nacional em detri-
mento do voto de legenda, im-
pondo a perda de mais de 150
mil votos, o que permitiria ele-
ger mais vereadores.

Como vereador e homem
público, sempre mantive a mi-
nha proposta voltada para a
preservação do meio ambien-
te e equilíbrio das ações do
homem com a natureza, vi-
sando reduzir os impactos no-
civos à biodiversidade, pre-
servando-a para as próximas
gerações.

Sempre rechacei o fisiolo-
gismo e, neste caminho, tenho
a certeza que me empenhei
em dar o melhor de mim para
o bem da população paulista-
na como um todo, seguindo as
lições de meu pai Diogo No-
mura, que me ensinou: “Que
tudo é passageiro na vida,
menos a honra e a amizade”.

Ao finalizar, quero
externar o meu apreço e mi-
nha gratidão, à sua generosi-
dade e fidelidade, e aprovei-
to para pedir que seja o por-
tador junto aos amigos e fa-
miliares dos votos de um Fe-
liz Natal e um Ano Novo cheio
de paz, amor e sustentabili-
dade para todos e para a ci-
dade que tanto amamos.

Abraços

Vereador Aurélio Nomura (PV)

AGRADECIMENTO AOS ELEITORES
DIVULGAÇÃO
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Publicação em Mato Grosso do Sul homenageia
Centenário com história da família Nakao

POR DENDRY RIOS

Campo Grande, capital
do Estado de Mato
Grosso do Sul e uma

das principais cidades do Cen-
tro-Oeste brasileiro, acaba de
ganhar uma revista impressa
e uma página na Internet. Tra-
ta-se da Cultura em Revista,
um veículo de comunicação
cujo projeto inicial era desta-
car personalidades que fize-
ram história na construção do
Estado.

O lançamento aconteceu
na quinta-feira passada (20),
na Morada dos Baís, impor-
tante centro cultural da cida-
de e que teve a matriarca
Tomi Nakao – personagem de
estréia da publicação –, em
passagem por este espaço du-
rante sua infância e adoles-
cência.

Com as informações adqui-
ridas através de pesquisa com
pessoas ligadas aos grandes
feitos da divisão do estado de
Mato Grosso uno e posterior-
mente vindo a se criar Mato
Grosso do Sul, os assuntos
pesquisados ganharam valor
cultural e acabaram se tornan-
do na revista impressa Cultu-
ra em Revista, que já está sen-
do considerada por muitos crí-
ticos, como uma dos melho-
res e mais audaciosos proje-
tos culturais já criado desde a
divisão do Estado.

Definido o foco do proje-
to, precisava-se criar um me-
canismo de pesquisa e esco-
lha de qual família poderia
assinar a primeira edição da
revista. As perguntas surgi-
ram, como por exemplo: “qual
família se encaixaria nas pá-
ginas da revista, para que pu-
déssemos contar a história e
a trajetória vivida por eles?”,
diz o editor Dendry Rios, que
trabalha na área de jornalis-
mo, comunicação e design
gráfico há nove anos.

“Fiz um cronograma e um
boneco do projeto e decidi ir
em busca de incentivos priva-
dos, mas faltava ainda definir
o conteúdo editorial. Por in-
termédio de algumas persona-
lidades do meio social e polí-
tico da região, veio o nome de
uma família que no presente

contexto do Estado, segue em
ascendência”, destaca Rios,
acrescentando que decidiu ini-
ciar o projeto, “mas fui
contatado por um membro
dessa família e decidi rever os
conceitos dessa escolha e por
fim, iniciei o projeto cultural
com a família Nakao, impor-

tante família que
construiu suas vi-
das na cidade de
Campo Grande”.
“Alguns membros
dessa família, po-
rém, percorreram
o País atrás do su-
cesso profissional e
alguns deles se en-
contram no Estado
de São Paulo”,
lembra.

Centenário – A
escolha foi por ho-
menagear o ano do
Centenário da Imi-
gração Japonesa
no País; por come-
morar o aniversá-
rio de nove déca-
das de criação da
Escola Visconde

de Cairu e por fim, por ter o
patriarca da família, Tokuei
Nakao, como o primeiro a has-
tear a bandeira de Mato Gros-
so do Sul, no dia da divisão do
Estado com Mato Grosso.

O primeiro contato do edi-
tor Dendry Rios foi com um
membro da família bastante

conhecido do meio médico, o
doutor Milton Nakao, otorri-
nolaringologista conceituado e
reconhecido pelo seu profis-
sionalismo na área em que
atua.

Explicado o projeto, Milton
Nakao levou o consentimen-
to dos demais componentes da
família e enfim, Dendry Rios
começou a realizar os traba-
lhos de pesquisa, entrevistas,
busca por fotografias antigas
e depoimentos de pessoas li-
gadas a família. Ao mesmo
tempo, a parte comercial do
projeto já buscava incentivos
junto a Prefeitura do municí-
pio e ao Governo do Estado.

A cada entrevista, a equi-
pe de jornalismo da revista,
formada por Dendry Rios,
Janaina Garcia e Tatyane
Santinoni, foi aprimorando o
conteúdo e também a forma
e a montagem do projeto grá-
fico, que teve o apoio funda-
mental da Comunique Asses-
soria e Marketing. Iniciava aí,
a construção e a elaboração
de um dos maiores e melho-
res projetos culturais de Mato
Grosso do Sul.

A família Nakao foi escolhida para simbolizar a homenagem da revista ao Centenário da Imigração

REPRODUÇÃO

Projeto – Dando continuida-
de ao projeto cultural, o obje-
tivo, conta Rios, é levar as edi-
ções da revista impressa, para
todos os 78 municípios de
Mato Grosso do Sul, e para
as principais capitais brasilei-
ras, levando assim, história e
principalmente resgatar a tra-
jetória dessas famílias tradi-
cionais que fizeram acontecer
e colaboraram para um Mato
Grosso do Sul cada vez me-
lhor.

Os exemplares da revista
impressa serão levados às
principais bibliotecas do Esta-
do, juntamente com cartazes
e panfletos chamando a aten-
ção dos alunos e demais mem-
bros da comunidade a atentar
para essas pessoas que me-
recem o respeito dos mais jo-
vens.

O site, www.culturaem-
revista.com.br, vai bordar as-
suntos como cultura, meio
ambiente e responsabilidade
social, sempre com grandes

reportagens, entrevistas e pu-
blicação de eventos ligados a
esses três assuntos importan-
tes para o dia-a-dia do cida-
dão.

Apoio cultural – Para a re-
alização do projeto, a Cultura
em Revista contou com o
apoio e a parceria da Prefei-
tura Municipal de Campo
Grande, da Ordem dos Advo-
gados do Brasil de Mato Gros-
so do Sul, do Sebrae, do De-
putado Estadual Akira Otsubo,
do Vereador Edmar Neto, do
advogado Aires Gonçalves, do
Festas Eventos TV, Colégio
Avant Garde, da Transaméri-
ca Hits Campo Grande, Jor-
nal A Crítica, Going, da Alanet
e Rede Matogrossense de Te-
levisão

*Dendry Rios é editor da
Cultura em Revista (e-mail:
revistaems@uol.com.br) e es-
creveu esta matéria especial-
mente para o Jornal Nippak

O patriarca Tokuei Nakao hasteando a bandeira de MS

Iniciada por Tokuei Nakao
(in memoriam) e Tomi Nakao,
Dendry Rios escolheu a fa-
mília Nakao para ser assunto
no primeiro número “porque
2008 é o ano do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil e também porque a
Escola Visconde de Cairu
está completando nove déca-
das de existência”. “O patri-
arca Tokuei Nakao chegou a
hastear a bandeira de Mato
Grosso do Sul, no dia da sua
divisão quando era Mato
Grosso uno”, conta.

Mantida e sustentada
emocionalmente pela matri-
arca Tomi Nakao, hoje com
88 anos, a família Nakao con-
ta atualmente com 32 inte-
grantes, sendo a matriarca,
seus seis filhos, seis genros
e noras, dezoito netos e ape-
nas uma bisneta.

Família Nakao conta atualmente com 32 membros
com Nair Fumie).

O casal Nakao quando em
tempo de ter os filhos peque-
nos, se importou com a edu-
cação e Tokuei e Tomi deci-
diram investir no lado inteli-
gente das grandes famílias
atuais. Todos os filhos cursa-
ram ensino superior, o que dão
a eles, um poderio e um im-
portante espaço social e pro-
fissional ocupado na socieda-
de atual de Campo Grande.

Mas não foi apenas a de-
dicação dos pais em ter a von-
tade de ver os filhos com o
diploma de curso superior na
mão, os filhos de Tokuei e
Tomi Nakao sempre foram
esforçados, pois precisavam
ficar tempos fora de casa
para estudar, quando o ainda
estado de Mato Grosso, não
suportava e nem oferecia os
cursos universitários impor-

tantes na época.

Formação escolar – Com
visão futurista, Tomi Nakao
que estudou na Escola Vis-
conde de Cairu, fez questão
e mais do que o costume da
época, matriculou todos os
filhos na mesma Escola.

Esta, Visconde de Cairu,
completa este ano de 2008,
nove décadas de atuação e
atendimento a colônia japo-
nesa, mas também atende
aos alunos em particular, uma
vez que desde sua criação e
a cedência do poderio da en-
tidade ao professor Luiz Ale-
xandre de Oliveira, a escola
por atender as necessidades
das autoridades na época,
passou a oferecer ensino de
qualidade a todas as classes
da sociedade (Fonte: Cul-
tura em Revista)

Iniciada pelo casal Tokuei
e Tomi Nakao, a família
Nakao começou a ser criada
em 1941, quando a matriarca,
Tomi Nakao, completou 20
anos e Tokuei na época, tinha
28 anos.

O patriarca Tokuei Nakao,
já falecido, era filho de

Gonsaburo e Kame Nakao,
que vieram para o Brasil, a
convite do tio Gonshiro
Nakao. Já Tomi, filha de
Maka e Seisuke Zaha, soube
do sentimento que seus pais
sofreram quando precisou vir
ao Brasil e deixar para trás,
no Japão (Okinawa), seus três

filhos.
O casal teve seis filhos:

Carlos (casado com Carmen
Kamiya), Neuza (casada com
Maçanori Odashiro), Nely
(casada com Luiz Iha), Mil-
ton (casado com Emília Higa),
Lucia (casada com Tuko Na-
kahodo) e Ricardo (casado

REPRODUÇÃO

Dois momentos da família Nakao: Exemplo de contribuição para um Mato Grosso do Sul melhor

Capa da Cultura em Revista
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DIÁRIO DE VIAGEM

Impressões de uma nikkei em Londres
POR THÂMARA KAORU*

Sempre fui a favor de vi-
ajar para expandir o co-
nhecimento e viver no-

vas experiências! Nada me-
lhor do que estar em outro país
para conhecer realmente a
cultura local e as diferenças
em relação ao Brasil. Assim,
no mês passado tive a oportu-
nidade de visitar a Inglaterra
por duas semanas.

Fiquei principalmente em
Londres, uma capital encanta-
dora e agitada que me fez lem-
brar um pouco a movimenta-
da São Paulo justamente pela
correria e pressa diária dos
moradores da cidade, que di-
ferente dos turistas, já se acos-
tumaram com a beleza do lu-
gar e não a vêem mais como
novidade.

Enquanto visitava Londres,
tive várias vezes a impressão
de estar em um grande museu
a céu aberto por causa das di-
versas opções que a capital
oferece para se aprofundar na
cultura local, o que alias, é um
ponto forte da cidade, já que a
maior parte dos museus são
gratuitos e de fácil acesso ao
público.

Mas, apesar de seu alto
grau histórico, ao receber mi-
lhares de turistas todos os anos,
fica perceptível uma
descaracterização da cultura
pela mistura de nacionalida-
des. Não acho que a diversi-
dade cultural seja um proble-
ma, muito pelo contrário, acho
que os londrinos estão se acos-
tumando a lidar com essas di-
ferenças culturais e aprendem
a cada dia a acrescentar na
própria cultura novas caracte-
rísticas, mas, lutam para não
perder suas tradições por com-
pleto.

Ainda sim, andar pelas ruas

londrinas é ouvir vários idio-
mas diferentes e ver claramen-
te a mistura étnica, que se
comparado com o Brasil, Lon-
dres ganha em variedade de
nações e visível fluxo de turis-
tas.

Fiquei encantada também
com o contraste da moderni-
dade e tradição que eu encon-
trei lá. De um lado a Piccadilly
Circus, uma praça com um
grande outdoor moderno, de
outro, construções antigas e
bem preservadas com um ar
dignamente europeu. Tudo isso
só acrescenta para o charme
do lugar.

E claro, não poderia deixar
de falar do famoso Big Ben!
Não tão alto quanto parece nas
fotos, os detalhes na arquite-
tura do relógio é o que impres-
siona e além de estar cercado
de monumentos marcantes
como o próprio parlamento in-
glês, a London Eye (roda gi-
gante) e o Palácio de
Buckingham, também é asse-
diados por turistas que dispa-
ram flashes em direção ao re-

lógio sem parar.
Minhas decepções se resu-

mem a ausência de delicade-
za no atendimento de algumas
lojas e a falta de limpeza da
cidade, visível nos meios de
transporte e ruas e também
por não tomar o chá das cin-
co. Os londrinos estão tão
acostumados com a correria
diária que essa tradição já é
quase inexistente, sobreviven-
do apenas para ingleses mais
conservadores.

Mesmo assim, Londres tem
mais vantagens do que des-
vantagens e é definitivamente
um lugar para voltar!

*Thâmara Kaoru é estu-
dante de Jornalismo e par-
ticipou do programa Apren-
diz de Correspondente In-
ternacional do Mackenzie

Thâmara e a London Eye, roda gigante famosa por seu projeto ousado e pela visão privilegiada

No famoso Big Ben localizado
junto ao Parlamento Inglês

ARQUIVO PESSOAL

O Centro Universitário Be-
las Artes de São Paulo realiza
em novembro uma exposição
em comemoração ao Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil. Com curadoria de
Eiji Yajima, professor da insti-
tuição, a exposição foi conce-
bida pelo coordenador do cur-
so de Arquitetura e Urbanis-
mo, Turguenev Roberto de
Oliveira e seu design é da co-
ordenadora do curso de Ba-
charelado em Artes Visuais.
Helena Freddi.

Com foco em três gerações
de japoneses, desde aqueles
nascidos no Japão que imigra-
ram para o Brasil até seus des-
cendentes, já nascidos no país
que acolheu seus ancestrais, a
exposição mostra não somen-
te como a arte é percebida de
maneira diferente, mas tam-
bém como os suportes e téc-
nicas mudaram ao longo do
tempo.

Ao todo, a exposição conta
com obras de 14 artistas: Ade-
mar Shimabukuro, Akinori
Nakatani, Ayao Okamoto,
Cesar Fujimoto, Eiji Yajima,
Hideko Honma, Kazuo Waka-
bayashi, Matiko Sakai, Milton
Takada, Takashi Fukushima,

Tikashi Fukushima, Tomoshi-
gue Kusuno, Yutaka Toyota e
Yuuki Nakatani

CENTRO UNIVERSITÁRIO
BELAS ARTES DE SÃO PAULO
GALERIA PROF. VICENTE DI GRADO

(RUA DR. ÁLVARO ALVIM, 90 –
VILA MARIANA)
QUANDO: ATÉ 28/11.
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,
DAS 10 ÀS 20H

EVENTO GRATUITO

E ABERTO À COMUNIDADE

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/5576-7300
SITE: WWW.BELASARTES.BR

EXPOSIÇÃO

Mostra no Belas Artes reúne
obras de três gerações de nikkeis

Obra de Ademar Shimabukuro

Yuuki Nakatani também está presente na mostra

DIVULGAÇÃO
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EXPOSIÇÃO

Brasil e Japão se unem através da
arte em mostra na Galeria Deco A Fundação Japão e o Gru-

pos de Estudos sobre o Pen-
samento Japonês realizam, nos
dias 28 e 29, no espaço Cultu-
ral Fundação Japão, em São
Paulo, o 3º Colóquio Interna-
cional sobre o Pensamento
Japonês. Primeiro colóquio in-
ternacional a ser realizado so-
bre o tema no território brasi-
leiro, tem como objetivo conti-
nuar o diálogo entre o pensa-
mento ocidental e oriental, ini-
ciado em 2006, no 1º Colóquio.
Toma como fio condutor as
diferenças entre a natureza
metafísica  do pensamento
ocidental, caracterizado princi-
palmente pelos procedimentos
de objetificação e fragmenta-
ção da realidade, e a não
metafísica do pensamento ori-
ental, chamado de meditativo
e distinguido pelo relaciona-
mento com tudo que há.

Conta, dessa vez, com a
participação especial de reno-
mados filósofos internacionais
como os professores Agustin
Jacinto Zavala, do México;
Rolf Elberfeld, da Alemanha;
Bernard Stevens, da Bélgica;
Katsuhito Inoue e Tadao
Todoroki, do Japão.

PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (28/11)
9h – Prof. Dr. Katsuhito

Inoue (Japão)
Palestra: “O problema glo-

bal do meio ambiente e a filo-
sofia japonesa”.

10h30 – Prof. Dr. Antonio
Florentino Neto (Universidade
Federal de Uberlândia)

Palestra: “A Morte de Deus
e a Morte do Buda - O
Niilismo do Zaratustra de
Nietzsche e o Ateísmo zen-

budista de Hisamatsu”
14h – Prof. Dr. Oswaldo

Giacoia Junior (Unicamp)
Palestra: “Nietzsche e o

Zen-Budismo”
15h30 – Prof. Dr. José

Carlos Michelazzo (Sociedade
Brasileira de Fenomenologia)

Palestra: “Ser e sunyata: os
caminhos ocidental e oriental
para a ultrapassagem do ca-
ráter objetificante do pensa-
mento”

SÁBADO (29/11)
9h – Prof. Dr. Takao

Todoroki (Japão)
Palestra: “Técnica e Guer-

ra em Heidegger e na Escola
de Kyoto”

10h30 – Prof. Dr. Marcos
Lutz Müller (Unicamp)

Palestra: “A experiência do
“lugar da nadidade” como fun-
damento da consciência religi-
osa (Nishida) e a resolução da
“nadidade” do finito na
infinitude verdadeira (Hegel)”

14h – Prof. Dr. Rolf
Elberfeld (HidesAlemanha)

Palestra: “Vacuidade e
Medium -  Formas de uso da
Linguagem em Nishida e
Nishitani

15h30 – Prof. Dr. Zeliko
Loparic (Unicamp / PUC-SP)

Palestra: “Integração vs.
ultrapassamento da técnica”

3º COLÓQUIO INTERNACIONAL
SOBRE O PENSAMENTO
JAPONÊS
QUANDO: DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO,
DAS 9 ÀS 16H

ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO (AV. PAULISTA, 37, 1º ANDAR)
INSCRIÇÃO PELO

E-MAIL INFO@FJSP.ORG.BR

OU TELEFONE: 11/3141-0110

PENSAMENTO JAPONÊS

Fundação Japão promove 3º
Colóquio Internacional

A mostra “Início após
100 anos - Brasil – Ja-
pão” será inaugurada

na próxima quinta-feira (27), a
partir das 19h, na Galeria
Deco, no bairro da Bela Vista,
em São Paulo. Fazendo parte
das comemorações do Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil, a exposição reúne
obras inéditas de artistas plás-
ticos contemporâneos brasilei-
ros e japoneses nos dois pisos
da galeria.

A coletiva reúne artistas
plásticos como Adrianne
Gallinari, Albano Afonso, Ayao
Okamoto, Azumi Sakata,
Caíto, Cris Bierrenbach, d.v.d.,
Fernando Cardoso, Felipe Bar-
bosa, Futoshi Yoshizawa,
James Kudo, Kansuke Akaike,
Kimi Nii, Lia Chaia, Márcio
Shimabukuro, Mari Kanzaki,
Marta Neves, Mazu, Mônica
Rubinho, Nobuhiko Suzuki,
Nobuo Mitsunashi, Rinpa
Eshidan, Roberto Okinaka,
Rosana Ricalde, Ryota Unno,
Sandra Cinto, Sidney
Philocreon, Yasuichiro Suzuki,
Yasuo Ogawa e Yasushi
Taniguchi.

O evento precede a mos-
tra “Entre Oceanos - 100 anos
de aproximação entre Japão e
Brasil”’, coletiva que será
inaugurada  no dia 04 de de-
zembro na Galeria Marta
Traba, no Museu Memorial da
América Latina, em São Pau-
lo, previamente apresentada no
Museu da Cidade de Kawa-
saki, no Japão, em setembro
passado, sob o título de
“Creative Art Session 2008”.
O diferencial no Brasil é a par-
ticipação dos estetas japone-
ses. Na edição nipônica, que
foi realizada pela Japan Brasil
Art Center (JBAC), o evento
englobava arte, arquitetura,
música, cinema, design e ves-
tuário brasileiros.

Jbac – Japan Brasil Art Cen-
ter é um centro que represen-

bro de 1981, representa artis-
tas plásticos contemporâneos
japoneses e nikeis. Escultura,
pintura, fotografia, instalação e
objeto são os suportes usados
pelos estetas, que se diferen-
ciam por um inovador desen-
volvimento plástico e concei-
tual. Trabalhar com jovens ar-
tistas, escolhidos nas Univer-
sidades de Artes Plásticas de
Musashino e Tama, no Japão,
é uma das principais ativida-
des do espaço, desde os anos
90. O espaço também traba-
lha com nomes como Yayoi
Kusama, Takashi Murakami e
Yoshitomo Nara.

MOSTRA COLETIVA “INÍCIO
APÓS 100 ANOS BRASIL – JAPÃO”
QUANDO: DE 28 DE NOVEMBRO A 30 DE

DEZEMBRO. DE SEGUNDA A DOMINGO, DAS

10 ÀS 19H.
ABERTURA: DIA 27/11, DAS 19 ÀS 22H

ONDE: GALERIA DECO (RUA DOS

FRANCESES, 153, BELA VISTA, SP
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3289-7067
SITE: WWW.GALERIADECO.COM.BR

Obra de Ayao Okamoto, em cartaz na Galeria Deco: expsição será inaugurada no próximo dia 27

DIVULGAÇÃO

ta um locus de descoberta de
novos talentos e apoio aos ar-
tistas, realiza intercâmbio ar-
tístico entre o Brasil e Japão
desde 1995. Tem como um dos

principais motes apresentar
criadores e propostas estéticas
inovadoras ao público japonês.

Deco – Fundada em dezem-

Coletiva reúne trabalhos de artistas como James Kudo

TURISMO

Japão e Europa recebem seminários e roadshow sobre o Brasil
O Ministério do Turismo

realizou, até o dia 16, por meio
da Embratur, cinco eventos de
promoção dos destinos brasi-
leiros no exterior.

Na Europa e no Japão o
roadshow incluiu uma série de
seminários para agências turís-
ticas locais. Nos Estados Uni-
dos, o evento terminou no dia
12 e passou por seis cidades
do país: Memphis, San Anto-
nio, Austin, Houston, Addison,
Sacramento e Newport
Beach.

No mercado norte-ameri-
cano, os operadores de turis-
mo participaram de uma apre-
sentação institucional sobre o
Brasil, seguindo para uma ro-
dada negócios, na qual obtive-
ram detalhes sobre destinos
turísticos do país.

“Ações como essa são
muito importantes para man-
ter operadores e agentes de
viagem atualizados sobre as
mudanças e melhorias do tu-
rismo brasileiro, além de mos-
trar a gama de novos destinos
a serem oferecidos em todos
os segmentos”, avaliou a exe-
cutiva do Escritório Brasileiro
de Turismo para a Costa Oes-
te dos Estados Unidos, Vilma
Varga.

O roadshow contou com a
parceria da operadora Sita
Tours. “Foi uma ótima oportu-
nidade para a promoção do
Brasil, pois a Sita é uma ope-
radora que vende luxo e colo-
cou o Brasil em primeiro pla-
no”, acrescentou Vilma.

Os seminários na Europa
começaram no dia 13, em Lis-

Evento incluiu uma pequena mostra da cultura brasileira

DIVULGAÇÃO

No Japão – Para finalizar
a semana, no domingo (16)
foi realizado um seminário
em Tóquio ,  na  agênc ia
Eurásia. A capital japone-
sa recebeu o mesmo semi-
nário no dia anterior, mas
na agência JTB, a maior
operadora de turismo do
país.

“O resultado foi muito
bom”, disse o executivo do
Escritório Brasileiro de Tu-
rismo para o Japão, Laércio
Branco. “Pudemos fornecer
informações qualificadas
aos agentes da empresa so-
bre os destinos, produtos e
serviços brasileiros. Eles
também tiveram uma peque-
na mostra da cultura brasi-
leira, com a apresentação
de um show de samba”.

Estados Unidos, Itália,
Portugal e Japão são impor-
tantes emissores de turistas
para o Brasil. Em 2007, o
país recebeu 699.169 turis-
tas americanos, 268.685 ita-
lianos, 280.438 portugueses
e 63.381 japoneses.

boa, com duas turmas de 30
pessoas cada, e foi realizado
em parceria com a operadora
Club 1840.

Na sexta-feira (14), foi a
vez da cidade italiana de
Savelletri di Fasano receber a
apresentação brasileira, duran-
te a convenção anual da ope-
radora Hotelplan. De acordo
a executiva do Escritório Bra-
sileiro de Turismo na Itália,

Liane Galina, a idéia foi apre-
sentar o país às agências de
viagem que vendem os paco-
tes oferecidos pela operadora.

“Estamos fornecendo infor-
mações sobre o Brasil aos
agentes de viagem de toda a
Itália. Com isso, esperamos
incentivar o aumento das ven-
das e, conseqüentemente, do
número de turistas italianos que
visitam o país”.

EVENTOS

Fim de Semana Cultural agita
Coopercotia hoje e amanhã

A Bienal de Artes Plásticas
e Ikebana do Coopercotia, na
sua sétima edição, amadureceu,
e neste ano do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil,
vai alçar vôos mais altos, trans-
formando-se num grande even-
to de Cultura e Artes.

Artistas do quadro social do
Coopercotia e também desta-
cados artistas convidados pro-
porcionarão ao público uma
verdadeira e variada imersão
cultural, hoje (22) e amanhã
(23).

A diretoria Social e Cultu-
ral do clube está mobilizando
todos os esforços para a con-
cretização desse grande acon-
tecimento inédito no clube.

Além das exposições de
pintura, ikebana, washi-ê,
sumiê, cerâmica, teremos a
participação das alunas do cur-
so de patch work, que apre-
sentam seus trabalhos indivi-
duais e também farão uma
homenagem alusiva ao Cente-
nário da Imigração.

A história mitológica do Ja-
pão será objeto de um traba-
lho cuidadoso do professor Luis
Di Petta. A renomada artista
Mari Kanegai, professora da
Aliança Cultural Brasil-Japão,
vai dar sua contribuição atra-
vés da cessão de trabalhos de
origami.

Serão realizados também
oficinas de pintura, washi-ê,
origami, ikebana, sumi-ê, man-
gá, etc. O Fim de Semana
Cultural será abrilhantado ain-
da com shows e demonstra-
ções de taikô, danças, artes
marciais, tai-chi-chuan, entre
outras atrações.

7ª BIENAL DE ARTES PLÁSTICAS E
IKEBANA DO COOPERCOTIA

COOPERCOTIA ATLÉTICO CLUBE

QUANDO: DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO,
DAS 10 ÀS 19H

ONDE: RUA VALENTIN NICOLAI S/Nº -
PARQUE IPÊ RODOVIA RAPOSO

TAVARES, KM 19,5
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3782-1227
SECRETARIA@CLUBECOOPERCOTIA.COM.BR

Oficina de origami com Mari Kanegae será uma das atrações

REPRODUÇÃO
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CENTENÁRIO

OAB homenageia juristas e
advogados nikkeis em evento

OCentro de Convenções
de Natal (RN) sediou
nos dias 11 a 15 de

novembro a 20ª Conferência
Nacional dos Advogados,
evento cujo objetivo foi discu-
tir e debater temas ligados à
tríade Democracia-Justiça-Ci-
dadania. Um dos pontos altos
da Conferência foi a sessão de
julgamento do processo de
anistia política do presidente
João Goulart pelos membros
da Caravana da Anistia (MJ),
no dia 15 de novembro, que
atraiu a presença de represen-
tantes da advocacia de diver-
sos países da América, da Eu-
ropa, da África, da Ásia e do
Oriente Médio. A decisão da
Comissão de Julgamento foi no
sentido de proclamar a anistia
política requerida pelo neto do
Presidente falecido e condenar
a União ao pagamento de uma
indenização à viúva do ex Pre-
sidente, da. Maria Tereza
Goulart. O ato ministerial para
tornar efetiva a decisão pro-
ferida foi assinado em público
pelo Ministro da Justiça.

Encerrada a sessão de jul-
gamento, perante a mesa com-
posta de inúmeras autoridades
dos três Poderes, entre eles o
presidente do Congresso Na-
cional, Garibaldi Alves Neto;
deputado Arlindo Chinaglia,
presidente da Câmara dos
Deputados; o ministro da Jus-
tiça Tarso Genro (representan-
do o presidente da República);
a governadora do Rio Grande
do Norte, Wilma Maria de Fa-
ria, o presidente Cezar Britto

com a participação de Vladimir
Rossi Loureiro, presidente da
Comissão de Temário da 20ª
Conferência Nacional, prestou
uma significativa homenagem
ao Centenário da Imigração
Japonesa nas pessoas de sete
membros da comunidade
nikkei, que atuam na área jurí-
dica.

A cada um deles foi entre-
gue uma placa metálica onde
constam referências ao cente-
nário de imigração japonesa e
à “relevante contribuição dada
à comunidade jurídica do
País”. Na categoria de juris-
tas foram agraciados: Celso
Hiroshi Iocohama (PR), Kiyo-
shi Harada (SP), Nelson Ha-

nada (SP) e Roque Komatsu
(SP); na categoria de advoga-
dos: Felícia Ayako Harada
(SP), Kozo Denda (SP) e Lú-
cio Flávio Joichi  Sunakozawa
(MS). As homenagens fizeram
parte das atividades desenvol-
vidas pela Comissão Nacional
do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil, constituí-
da pela Ministério das Rela-
ções Exteriores (MRE).

Kiyoshi Harada, falando
em nome da comunidade
nikkei e dos demais agracia-
dos, agradeceu as homena-
gens recebidas e ressaltou o
significado específico dessas
homenagens prestadas por
uma instituição “que lutou de

peito aberto contra a ditadura
militar e defendeu a socieda-
de civil”.

Retribuição – Destacou, tam-
bém, a suma importância da
20ª Conferência Nacional em
termos de consolidação do
Estado Democrático de Direi-
to; e retribuiu as homenagens
recebidas. Entregou ao presi-
dente Cezar Britto e ao Dr.
Vladimir Rossi Loureiro, em
nome do presidente da Asso-
ciação para Comemoração do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil, professor
Kokei Uehara, uma mensagem
de gratidão e de homenagem
gravada em placa metálica.

Juristas e advogados nikkeis homenageados durante a 20ª Conferência Nacional dos Advogados

ARQUIVO PESSOAL

POLÍTICA

“O tempo será meu maior
desafio”, diz Hélio Nishimoto

Após um hiato de seis anos
ou uma legislatura e meia, a
comunidade nikkei do Estado
de São Paulo deve, enfim, ter
um representante na Assem-
bléia Legislativa. Nesta quar-
ta-feira (19), o vereador Hélio
Nishimoto (PSDB), de São
José dos Campos, reafirmou ao
Jornal Nippak seu desejo de
assumir uma das vagas que
serão abertas pelos deputados
Darcy Vera (DEM), Marco
Bertaiolli (DEM) e Antonio
Carlos (PSDB), eleitos para as
Prefeituras de Ribeirão Preto,
Mogi das Cruzes e Caragua-
tatuba, respectivamente.

Conforme antecipou o
Nippak, Hélio Nishimoto já es-
tava propenso a aceitar o convi-
te, mas dependia ainda de uma
decisão que tomaria em conjun-
to com membros do Diretório
Municipal do PSDB, o que de-
veria acontecer no último final
de semana. Apesar de a reunião
não ter ocorrido, Nishimoto ex-
plicou que manteve conversas
isoladas com os colegas de par-
tido e que o credenciam a se
manifestar oficialmente.

“Chegamos a conclusão
que será interessante para a
cidade de São José dos Cam-
pos e região assumirmos como
deputado em 2009, caso a
vaga seja confirmada”, disse
Nishimoto, que em 2006 obte-
ve 64012 votos, que o coloca-
ram na condição de suplente
da coligação PSDB-DEM.

Reeleito para seu quarto
mandato como vereador com
6.562 votos, Nishimoto disse
que, “para São José dos Cam-
pos, ter um deputado mesmo
partido do prefeito faz muita
diferença”.  Segundo ele, o

Vale do Paraíba conta, na atu-
al legislatura, com o deputado
Carlinhos Almeida (PT), que
disputou, e perdeu, para o atu-
al prefeito, Eduardo Cury
(PSDB).

Para Nishimoto, que com-
parou sua mudança de ende-
reço – da Câmara de São José
dos Campos para a Assem-
bléia Legislativa – com um gol
marcado no último minuto da
prorrogação, a ordem agora
será “correr contra o tempo”.
“Realmente, o tempo será meu
principal desafio para que pos-
sa obter retorno nesta nova
empreitada”, admitiu Nishimo-
to, afirmando ainda que assu-
mir como suplente “será como
correr uma prova de velocida-
de”. “Não será uma marato-
na, mas uma prova de tiro cur-
to”, comentou, antecipando
que pretende propor emendas
ao orçamento, lutar por facul-
dades públicas e por melhori-
as viárias para São José dos
Campos e região.

Comunidade – Além do apoio
local, Nishimoto espera tam-
bém ser o porta-voz da comu-
nidade nipo-brasileira na As-
sembléia. “É um desafio que
quero enfrentar”, disse Nishi-
moto, acrescentando que sua
expectativa é saber como será
recebido pela comunidade.
Como havia antecipado ao
Nippak, Nishimoto confirmou
que pretende se reunir com as
lideranças nikkeis do Estado
para buscar uma maior união.
“Quero muito sentar com as
lideranças para ouvir suges-
tões e atender a demanda”,
explicou Nishimoto.

(Aldo Shiguti)

Nishimoto quer ouvir as sugestões da comunidade nikkei

DIVULGAÇÃO

A Dentsu Inc., com sede no
Japão, acaba de anunciar um
novo negócio da Dentsu
Holdings EUA: a aquisição da
agência de publicidade ameri-
cana  McGarry Bowen, que
tem sede em Nova Iorque, nos
Estados Unidos.

A aquisição foi feita para
reforçar as operações do gru-
po de publicidade nos Estados
Unidos. Para a Dentsu, a aqui-
sição é uma oportunidade para
aperfeiçoar suas ofertas de
atendimento ao cliente e dina-
mizar seu crescimento poten-
cial no mercado americano.

De acordo com os últimos
rankings publicados pela Re-
vista Advertising Age de 2007,
a Mcgarry Bowen está em 38º
lugar entre as maiores  agên-
cias publicitárias dos Estados

Unidos. Entre as agências in-
dependentes, ela aparece em
décimo lugar e conta hoje com
235 funcionários.

A Dentsu Latin America é
uma joint-venture entre a
Dentsu INC (Japão) e a DPZ,
fundada em 2004. No mundo,
a Dentsu conta com escritóri-
os na Ásia, Europa, América
do Norte e América Latina,
onde está presente na Argen-
tina e no Brasil. No ranking das
agências mundiais e grupos de
comunicação mundiais, a
Dentsu Inc. está destacada
como a maior agência de pro-
paganda em faturamento e o
quinto maior grupo mundial de
publicidade. No Brasil, a
Dentsu Latin America está na
32ª posição entre as maiores
agências do Brasil.

MÍDIA

Dentsu americana compra
agência McGarry Bowen

Conscientizar o público da
importância da responsabilida-
de socioambiental e explicar
como são os processos da co-
leta do óleo de cozinha até a
sua transformação em bio-
combustível. Esses são objeti-
vos do da segunda edição do
Circuito do Óleo, organizado
pelo Instituto de Responsabili-
dade Social do Hospital Ban-
deirantes, que acontecerá na
próxima terça-feira (25/11), na
Praça da Liberdade, em São
Paulo.

A ação faz parte da Cam-
panha Óleo Aqui, que teve iní-
cio há um ano e arrecada, em
média, 300 litros de óleo de
cozinha usado por mês. O pro-
duto arrecadado é destinado à
Cooperativa de Catadores da
Baixada do Glicério (Cooper
Glicério), responsável por re-
colher o óleo e vendê-lo à Re-
modela, cooperativa de Cam-

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Hospital Bandeirantes promove a segunda edição do Circuito
do Óleo na Praça da Liberdade

pinas produtora de biocombus-
tível.

“Nestes doze meses, a ade-
são da comunidade para a
campanha cresceu muito. Par-
ticipam restaurantes, estabele-

Uso correto do óleo contribui para amenizar problemas futuros

DIVULGAÇÃO

cimentos comerciais, escolas,
universidades, casas e condo-
mínios do bairro da Liberdade.
Muito importante também é a
participação dos funcionários
do hospital”, afirma Áurea

Barros, gerente de desenvol-
vimento do Instituto de Res-
ponsabilidade Socioambiental
do Hospital Bandeirantes.

A ação terá quatro etapas:
Estação do Consumo, onde o
óleo será utilizado para fritar
pastéis; Estação Descarte
Consciente, posto de coleta de
garrafas de óleos usados; Es-
tação Óleo Aqui, recolhimento
das embalagens de óleo des-
cartadas pela população; e Es-
tação Reciclagem, onde serão
demonstrados os procedimen-
tos necessários para transfor-
mar o óleo em biocombustível.

Pastéis – O evento é aberto
ao público e acontecerá das 9h
às 15h. Além de aprender
mais sobre o assunto, ao final
do circuito, os participantes
poderão degustar pastéis.

“A designação correta do
óleo usado contribui para ame-
nizar problemas como entupi-
mento das redes de esgoto e
impermeabilização do solo e
das margens dos rios”, ressalta
Áurea, que conclui: “O óleo
polui a água e o biocombustível
não emite enxofre. Além disso,
o gás carbônico gerado na com-
bustão não é considerado noci-
vo à camada de ozônio”.

2º CIRCUITO DO ÓLEO
QUANDO: 25/11 (TERÇA-FEIRA), DAS

9H ÀS 15H

ONDE: PRAÇA DA LIBERDADE–
LIBERDADE/SP
INFORMAÇÕES: IVM (INSTITUTO VIVA

MELHOR DO HOSPITAL BANDEIRANTES)
(11) 3345-2260
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BEISEBOL E SOFTBOL

Associação de Árbitros lança
hoje (22) novo livro de regras

VIRADA ESPORTIVA

Beisebol e softbol marcam
presença na Virada Esportiva

O beisebol e o softbol tam-
bém marcaram presença na
Virada Esportiva, evento rea-
lizado pela Secretaria Munici-
pal de Esportes, Lazer e Re-
creação de São Paulo, nos dias
15 e 16 e que movimentou cer-
ca de 700 atividades nos qua-
tro cantos de Sampa. No Es-
tádio de Beisebol Mie Nishi, no
Bom Retiro, não foi diferente,
muita gente aderiu à idéia e
veio participar.

Mais de mil pessoas passa-
ram pelo estádio, que teve a se-
guinte programação: jogos de
beisebol adulto, no campo prin-
cipal; aeróbica e danças, no sa-
lão de ginástica; e apresentações
de equipamentos e de regras
básicas de beisebol aos interes-
sados, em parte teórica e de jo-
gadas simples do esporte.

Também teve disputa váli-
da pela quarta rodada de clas-
sificação da 15º Taça Brasil de
Beisebol Adulto. Os resultados
deste fim de semana foram:
Guarulhos 5, Nippon-Blue Jays
0; e Atibaia 5, Dourados 1, no
sábado; e no dia seguinte, Dou-
rados 1, Mogi das Cruzes 4; e
Atibaia 5, Guarulhos 6, de vira-
da. Com estes resultados, o
Guarulhos está invicto com três
vitórias e Dourados, do Mato
Grosso do Sul, desclassificado.

A última rodada de classi-
ficação da Taça Brasil está
programada para o dia 22, no
sábado, no mesmo estádio com
o jogo entre Nippon-Blue Jays
e Atibaia, início às 8h30, e 30
minutos depois do término des-
ta partida, o Mogi das Cruzes
enfrenta o invicto Guarulhos.

Bom Retiro recebeu cerca de mil pessoas na Virada Esportiva

DIVULGAÇÃO

A Liga Nipo-Brasileira de
Tênis de Mesa realizou, nos
dias 15 e 16 de novembro, no
Coopercotia Atlético Clube, a
10ª Etapa. Segundo Gilberto
Murakami, da Liga, algumas
categorias tiveram finais emo-
cionantes, pois estava em dis-
puta o título de melhor atleta
do Ranking. A categoria super-
veteranos foi vencida pelo atle-
ta Luiz Osiro, do Acrepa, que
venceu a disputa com Nozomu
Kikuti do Piratininga por ape-
nas 5 pontos de diferença.

Ao longo de 2008 foram
disputadas 10 Etapas, além da
Super-Liga: Acrepa, Ateme,
Acrepa, Registro, Itaquera,
Kosmos-Mogi, Nipon, Itaim
Keiko, Bunkyo, Acenbo e Co-
opercotia. Os melhores atletas
de cada categoria serão pre-
miados em cerimônia que será
realizada no dia 29 de novem-
bro na Acrepa. O ranking tam-
bém serviu para definir os atle-
tas que defenderão a Seleção
Brasileira que disputará a Con-
fraternização Desportiva Inter-
nacional Nikkei, marcada para
julho, e a Olimpíada dos Imi-
grantes, em dezembro de 2009.

Confira os campeões da
10ª Etapa da Liga:

FEMININO – Pré-Mirim:
1) Larissa Saito (Itaquera);
Mirim: 1) Gabriele Araújo

TÊNIS DE MESA/RESULTADOS

Liga Nipo-Brasileira de Tênis de Mesa realiza
décima etapa no Coopercotia Atlético Clube

(Showa); Infantil: 1) Juliana
Shingaki (Ken Zen/Carrão);
Geral: 1) Patrícia Mitiko Thaira
(Casa Verde); Pré-Ladies: 1)
Marina Yoshie Tasato Oyafuso
(Casa Verde); Ladies: 1) Olga
Uehara

MASCULINO – Pré-Mi-
rim: 1) Dante Yokoi (Bunka
SBC/Saúde); Mirim “A”: 1)
Luan Anduta (Acrepa); Mirim
“B”: 1) Iago de Oliveira Aguiar
(Acrepa); Infantil “A”: 1) Plínio
Sonzzinni (Ateme); Infantil “B”:
1) Vitor Trancoso (Acrepa);
Juvenil “A”: 1) Andrei Tartari
(Bunka SBC/Saúde); Juvenil
“B”: 1) Kaio César Moreira
(Bunka SBC/Saúde); Juventu-
de: 1) Levi de Oliveira (Ken
Zen/Carrão); Adulto “A”: 1)

Lucas Soares Gonçalves (Casa
Verde); Adulto “B”: 1) Leonar-
do Rovigati (Bunka Santo
André); Pré-Sênior “A”: 1)
Anderson Kam (Acenbo); Pré-
Sênior “B”: 1) Elton de Cam-
pos Silva (Bunka SBC/Saúde);
Senhores “A”: 1) Mario
Higuchi (Itaim Keiko); Senho-
res “B”: 1) Renato Mattos
Cuunha (Cooper); Veteranos:
1) Elzeário Menezes (Acrepa);
Super-Veteranos: 1) Oswaldo
Negrini (Casa Verde)

MISTO – Pré-Pré-Mirim:
1) Bruno Daigo Yamamoto
(Piratininga)

TROFÉU EFICIÊNCIA:
1) Casa Verde (880 pontos), 2)
Bunka SBC Saúde (708), 3)
Acrepa (641)

Atletas da categoria Geral Feminino recebem premiação

DIVULGAÇÃO

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

Um novo livro oficial que
divulga as alterações
das regras do Beisebol

e do Softbol promovidas este
ano pela International
Baseball Federation (IBAf),
será lançado neste sábado
(dia 22 de novembro), pela
Associação de Árbitros e
Anotadores de Beisebol e
Softbol do Brasil, em São Pau-
lo.

De acordo com o presiden-
te da entidade, Jorge Higaki,
além das novas regras a publi-
cação divulga algumas modi-
ficações para agilizar o anda-
mento das partidas. A tradu-
ção do livro para o português
foi feita por Yssao Katayama,
membro do conselho delibe-
rativo da associação. “O livro
da IBAF é universal, também
está editado em japonês, inglês
e espanhol, nós acompanha-
mos os três para lançar a ver-
são em português”, explica.

Segundo Jorge Higaki o
objetivo do livro dirigido para
todos os profissionais atuantes
na modalidade, é orientar os
dirigentes, técnicos, árbitros, e
todos os praticantes do Beise-
bol e do Softbol. Uma das re-

gras que sofreram alterações
informa no livro que a luva do
arremessador não pode ser
branca, cinza, ou de outra cor
que, na visão do árbitro, possa
distrair o batedor, de alguma
forma, e nem ter qualquer tipo
de adorno.

Duas outras mudanças nas
regras dizem respeito a pena-
lidades. A nova redação deter-
mina que se o arremessador
efetuar o arremesso, o árbitro
deverá declarar “ball” ou
“strike”, de acordo com a sua

apreciação. Outro caso de pu-
nição decreta que se um bate-
dor ou corredor que tenha aca-
bado de ser eliminado ou ano-
tado ponto, estorva ou impede
uma jogada subseqüente sobre
um corredor, este deve ser
declarado eliminado devido à
interferência de seu compa-
nheiro de equipe.

O livro com a redação com-
pleta das regras oficiais do es-
porte será comercializado na
sede da Associação de Árbi-
tros e Anotadores de Beisebol

e Softbol do Brasil, além das
federações e entidades do in-
terior de São Paulo; Curitiba e
Maringá, Paraná; e Mato Gros-
so do Sul. O exemplar que tem
o preço de R$ 20,00, também
será vendido na ocasião do lan-
çamento.

LIVRO OFICIAL DE REGRAS DE

BEISEBOL

QUANDO: 22 DE NOVEMBRO

HORÁRIO: 20H
ONDE: LORENA FLAT – AV. REBOUÇAS,
955 – JARDINS – SÃO PAULO / SP.

Livro é dirigido para todos os profissionais atuantes na modalide”, diz Jorge Higaki

DIVULGAÇÃO

O Central Glória superou o
Coopercotia por 3x 0 na parti-
da final, no último dia 16, e con-
quistou o título do 18º do Cam-
peonato Brasileiro de Softbol
Feminino Interclubes Infantil.
A competição foi disputada
nos campos do Coopercotia,
em São Paulo (SP).

A equipe paranaense teve
como principal destaque indi-
vidual a atleta Raquelli Harumi
Bianco, eleita a Melhor Joga-
dora do Campeonato, enquan-
to que os donos-da-casa viram
a atleta Julia Saori Iha ser pre-
miada como a Jogadora Mais
Eficiente.

SOFTBOL

18º Central Glória conquista título do
Brasileiro Interclubes Infantil

Equipe do Central Glória posa para a tradicional foto de campeã

DIVULGAÇÃO/CBBS
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CONCERTO

42º Concerto Bunkyo aos
Domingos apresenta Mari Terada

MÚSICA

“Meninas do Bunkyo” se
apresentam em Araraquara

O Coral da Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social, o conhe-
cido Coral Feminino do Bun-
kyo, apresentou o Concerto do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Sesc-Araraquara
(SP). A apresentação aconte-
ceu no último dia 15 e atraiu
um público eclético, formado
por nikkeis e não descenden-
tes de japoneses.

No repertório, canções nos-
tálgicas para os imigrantes e
seus descendentes, entre ou-
tras, Akai Kutsu, Karasu,
Shyabon Dama, e como não
poderia deixar de ser, músicas

brasileiras culminando com a
canção Verde e Amarelo.

No ano em que se come-
mora o Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil, o Co-
ral Bunkyo teve várias apre-
sentações. De acordo com as
integrantes, o sucesso se deve
“à maestria do regente, profes-
sor Teruo Yoshida, acompanha-
da da pianista Lissa Kawashi-
ma”, além é claro, da dedica-
ção e empenho de suas inte-
grantes, “as meninas do Bun-
kyo”, como carinhosamente as
chamam o presidente da enti-
dade, o professor Kokei Ueha-
ra.

Integrantes do Coral Feminino do Bnkyo em Araraquara

DIVULGAÇÃO

Maestro Teruo Yoshida e a pianista Lissa Kawashima

OBunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assis-

tência Social) realizará no pró-
ximo dia 30, às 11h, a 42ª edi-
ção do Concerto aos Domin-
gos apresentando o recital de
piano com Mari Terada. A en-
trada é franca, mas o público
pode colaborar com um quilo
de alimento não-perecível.

No programa estão previs-
tas composições de Frédéric
Chopin (Nocturne op. 27-2),
Claude Debussy (Jardins sous
la Pluie - from “Estampes” e
Claire de Lune), Rentaro Taki/
Takashi Obara (Koojo no
Tsuki), Kozaburo Hirai (Saku-
ra-Sakura Fantasy) e Villa-
Lobos (A Maré Encheu, Man-
quinha e Na Corda da Viola).

Currículo – Aos 7 anos de ida-
de, acompanhando a família,
mudou-se para os Estados Uni-
dos. Nesse país, em 1976, con-
quistou o terceiro lugar nos con-
cursos “Southwestern Youth
Musical Festival” e “Recording
Competition”. No ano seguin-
te, ficou com a medalha de prata
neste último e em terceiro lu-
gar no “Southern California
Bach Festival”. Durante o cur-
so colegial, mudou-se para
Dusseldorf, na Alemanha, e
cursou o International School
local, ingressando depois na
Universidade Nacional de Mú-
sica de Essen, onde continuou
os estudos de pós-graduação
em 1991. Apresentou-se no
Concerto do Castelo de
Benlart.

Entre 1992 e 1995, Mari

Terada estudou com o profes-
sor Germaine Munier no Cur-
so de Estudos da Música no
Conservatório da École Normal
de Paris. Recebeu diploma e
prêmio no Concurso Internaci-
onal de Russel (Bulgária) e no
Concurso Internacional de
Roma (Itália) em 1994 e, dois
anos mais tarde, estudou com
os mestres R. Brengoler e Toshi
Iwasaki, na Itália, onde conquis-
tou o diploma de mérito. Em
1997, estreou no Japão no Re-
cital em Tokyo Casalus Hall e

no recital da NHK-FM. Já em
1998, foi escolhida como “Des-
taque Concertista Japonesa por
Gênero - Concerto 97” (edição
de fevereiro da “Ongaku-no-
tomo”).

Em 2002, a pianista partici-
pou da gravação de “Música e
Declamação”, com Martin
Baltescheit, músico e escritor de
histórias infantis. Dois anos de-
pois, lançou o primeiro CD,
intitulado “Schumann” e, em
2006, foi a vez do segundo CD,
“Coletânea das Obras de

Debussy”. Nesse mesmo ano,
o trabalho “Arte do Disco” foi
escolhido pela Revista “Chopin”
como Seleção Especial. No ou-
tono, realizou a primeira apre-
sentação no Vietnã tocando na
Orquestra Sinfônica Nacional
local.

Em junho de 2007, participou
de concerto com transmissão
simultânea para Alemanha,
França, Bélgica, Áustria, Escó-
cia, com muito sucesso. Apre-
sentou-se no concerto em
Zollhof (Alemanha) como solis-
ta ao piano, “in European Ope-
ra”, no palco integrado da Multi
Midia de St. Kilda.

Atualmente, além das ati-
vidades como solista, desen-
volve trabalhos nas câmaras e
acompanhamento. Nos últimos
anos, tem se apresentado em
“talk concert” e concerto di-
dático aos colegiais com boas
repercussões. Já estudou com
Yuko Nakamura e Claus Silde.

(Fonte: site do Bunkyo:
www.bunkyo.org.br)

42º CONCERTO BUNKYO AOS
DOMINGOS - RECITAL DE

PIANO COM MARI TERADA
QUANDO: 30 DE NOVEMBRO DE 2008,
ÀS 11 HORAS

ONDE: GRANDE AUDITÓRIO DA

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA

JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA SÃO JOAQUIM, 381 -
LIBERDADE - SP
ESTACIONAMENTO NA RUA GALVÃO

BUENO, 540
INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755 OU

EVENTO@BUNKYO.ORG.BR

ENTRADA FRANCA (COLABORE COM UM

QUILO DE ALIMENTO NÃO-PERECÍVEL)

A Comissão de Incremen-
to Social e o Grupo de Dança
do Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social) promovem
o Jantar Dançante, no dia 27
de novembro (quinta-feira),
em comemoração ao Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil.

O evento, aberto ao públi-
co, terá a renda destinada para
as atividades da Comissão de
Incremento Social. Nesta edi-
ção, uma Noite de Confrater-
nização, será oferecido um jan-
tar natalino.

Desde quando foi criado,
em março, o Grupo de Dança
do Bunkyo participa ativamen-
te das atividades organizadas

pela Comissão, aproveitando
para praticar na pista tudo o
que foi aprendido. As aulas
acontecem todas as quintas-
feiras, das 17h às 19h30, a R$
8,00 a aula.

JANTAR DANÇANTE - NOITE
DA CONFRATERNIZAÇÃO
QUANDO: 27 DE NOVEMBRO DE 2008
(QUINTA-FEIRA), DAS 19H ÀS 22H

ONDE: RUA SÃO JOAQUIM, 381 - SALA

DE EXPOSIÇÃO - 1º ANDAR (PRÉDIO ANEXO)
INGRESSO: R$ 15,00 (INCLUI JANTAR)
INFORMAÇÕES E CONFIRMAÇÃO DE

PRESENÇA: (11) 3208-1755, COM BETE

E-MAIL:EVENTO@BUNKYO.ORG.BR

ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL ESTÁ SENDO

PROTEGIDO DE SPAM, VOCÊ PRECISA DE

JAVASCRIPT HABILITADO PARA VÊ-LO

ESTACIONAMENTO: RUA GALVÃO

BUENO, 540

EVENTO

Bunkyo promove Jantar
Dançante no próximo dia 27Nos dias 15 e 16

de novembro, cerca
de 4 mil pessoas
compareceram ao
evento Anima
Heroes, realizado
em Porto Alegre
(RS). Com muita di-
versão, participa-
ram de diversas ati-
vidades de cosplay,
mangá, games,
vídeos e workshops.
E puderam conferir
a dupla vencedora
de cosplay da região
Sul, cujo tema foi
Final Fantasy X –
Game. Thiago e Caroline, en-
tre as seis duplas inscritas, re-
presentarão o Anima Heroes
rumo à conquista na final da
seletiva WCS – Etapa JBC

Brasil.
Considerado um grande

sucesso, o concurso de heróis,
comandado por Daniel HDR,
também um dos jurados do

WCS, apresentou cerca de 50
personagens. E o vencedor foi
o herói Papo Amarelo. Os
dubladores fizeram uma pales-
tra muito animada, na qual
Mirian Fisher e Elcio Sodré
falaram sobre seus persona-
gens. Diversas lojas especiali-
zadas participaram do Anima
Heroes,  como a  loja shinozaki
e Anime Market de São Pau-
lo.

World Cosplay Summit – O
World Cosplay Summit (WCS)
é o Campeonato Mundial de
Cosplay e reúne os melhores
cosplayers de diversos países.
Desde 2006 a Editora JBC re-
aliza a etapa brasileira do con-
curso por meio de uma parce-
ria inédita firmada com a TV
Aichi do Japão. Os campeões

da Etapa JBC Brasil garantem
passagem e estadia no Japão
para participar da grande final
mundial.

O Brasil é bicampeão do
WCS. Em 2006, logo em sua
estréia, a dupla brasileira con-
quistou o primeiro lugar, ven-
cendo os representantes de
outros nove países. Em 2008,
em pleno ano do Centenário da
Imigração Japonesa, o feito se
repetiu: os cosplayers brasilei-
ros sagraram-se campeões
mundiais.

Hoje, a etapa brasileira do
WCS promovida pela Editora
JBC é a principal referência no
Brasil em matéria de concur-
sos de cosplays e reúne parti-
cipantes dos quatro cantos do
país que lutam pelas 15 vagas
na grande final.

WCS

Seletiva em Porto Alegre define quarta dupla brasileira

Caroline  e Thiago garantem a vaga na
seletiva WCS – Etapa JBC Brasil

DIVULGAÇÃO

A pianista Mari Terada é a atração do 42º Concerto Bunkyo

DIVULGAÇÃO


