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Okinawanos comemoram Centenário da
Imigração com 700 percussionistas

DIVULGAÇÃO

O 6º Okinawa Festival será
o principal evento da comu-
nidade de descendentes da
província de Okinawa em
São Paulo, como parte das
comemorações do centenário
da imigração. Várias atrações
serão realizadas neste sába-
do (dia 23), na Vila Carrão,
Zona leste de São Paulo. Fa-
zem parte da programação

nacional e internacional uma
missa, shows, desfiles e tor-
neios esportivos. O destaque
principal da festa será um des-
file artístico, com 700 percus-
sionistas vindos de várias
regiões do país, “misses
Ryukyu”, autoridades e dele-
gações procedentes do Ja-
pão, Estados Unidos, Peru,
entre outros países.
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Como parte das atividades
comemorativas ao Centená-
rio da Imigração Japonesa no
Brasil, os dias 26 e 27 de
agosto serão marcados, em
Brasília, pela realização do
“Seminário DST/HIV/aids:
Brasil e Japão fortalecendo
laços”. O evento é um espa-
ço de discussão com o intuito
de elaborar agenda de com-
promissos de prevenção e
tratamento da aids e outras
doenças sexualmente trans-
missíveis para os dekasseguis.

Brasil e Japão
fortalecem laços
contra a aids

————––—–| pág. 05

A organização impecável do
Imin 100 – Paraná, evento
comemorativo ao Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil realizado em Rolândia,
levou a Toyota do Brasil a
doar uma perua Toyota Filder
2009 em reconhecimento aos
esforços da Aliança Cultural
Brasil-Japão do Paraná. A
festa promovida no dia 22 de
junho foi a principal comemo-
ração do Centenário naquele
estado, que rendeu frutos po-
sitivos para a entidade.

Comissão do Imin
100 Paraná ganha
carro da Toyota

————––—–| pág. 09

A Aceas realiza amanhã (24)
o 1º Fórum Regional de Inte-
gração das Associações
Nipo-Brasileiras do Alto
Tietê. O evento reúne repre-
sentantes dos municípios de
Suzano, Mogi das Cruzes,
Arujá, Itaquaquecetuba, Sa-
lesópolis, Biritiba Mirim e Ri-
beirão Pires. O objetivo do
evento é promover encontros
entre os representantes das
entidades nipo-brasileiras e
fortalecer o relacionamento
entre os seus associados.

Suzano realiza
Fórum Regional de
Integração
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Além de relembrar músicas
japonesas de todos os tempos
(antes e depois da Segunda
Guerra e sucessos atuais), o
show “Melodias Imortais” –
Canções que tocam na alma
japonesa, também emocionou

Show “Melodias Imortais”
comove público no Bunkyo

AFONSO JOSÉ

o público presente. O evento
realizado no dia 17, no Bun-
kyo, contou com a participa-
ção de renomados cantores da
comunidade, entre eles, Tiemi
Ono, Mari Nishimura, Satiko
Ono e Alexandre Hayafuji.

A transferência de conheci-
mento na área de nanotecno-
logia para a indústria automo-
bilística entre São Paulo e a
província japonesa de Mie
dominou a pauta do encontro
entre o governador em exer-
cício Alberto Goldman e o
governador Akihiko Noros. A
idéia inicial é que os técnicos
japoneses participem de reu-
niões com os especialistas do
IPT (Instituto de Pesquisas
Tecnológicas).
—––—–––––—––—––—––––—–––——––––—–——–—–—––—–––——–| pág 04

DIVULGAÇÃO

Estado de São Paulo discute transferência
de tecnologia com Japão

—––—–––––—––—––—––––—–––——––––—–——–—–—––—––––—| pág 04

A PM renovou o convênio de cooperação com o Japão no projeto de polícia comunitária,
firmado entre 2005 e 2008. A renovação vale até 2011. Trata-se de iniciativa da Secretaria
da Segurança Pública paulista com a polícia japonesa, pela qual são trocados conhecimen-
tos técnicos e profissionais, com base no sistema de vigilância por mudanças de turnos nas
Kobans – bases comunitárias de segurança que funcionam 24 horas por dia.

Polícia Militar de São Paulo renova acordo com Japão
sobre policiamento comunitário
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JCI BRASIL-JAPÃO

ELEIÇÕES – GESTÃO 2009

Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária

São Paulo, 18 de Agosto de 2008

De acordo com o que determinam os artigos de 13 a 15 do Estatuto Social, ficam
convocados todos os membros da JCI Brasil-Japão, com direito a voto, a se reuni-
rem em Assembléia Geral Ordinária no dia 08 de setembro de 2008 (segunda-feira),
às 19h00min, em primeira convocação, 20h00min em segunda convocação no Nik-
key Palace Hotel, sito na rua Galvão Bueno n° 425, nesta capital, a fim deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Eleição dos Administradores para o Exercício de 2009;
b) Apreciação do Balanço do Exercício de 2007;
c) Informes da Presidência;
d) Proclamação dos Eleitos, Leitura e Aprovação da data.

Márcio Massayuki Yochem
Presidente – Gestão 2008

A Associação para Comemoração do Cente-
nário da Imigração Japonesa no Brasil realizou
a homenagem Kasato Maru. Cerca de 450
pessoas foram homenageadas. O evento, que
reuniu cerca de 1500 pessoas, aconteceu no
Bunkyo, em São Paulo, no dia 15 de agosto.

 Misuzu Ishikawa e Maria do Carmo Nomura. Hirofumi Ikesaki, Nagashi Furukawa e Carlos
Kendi Fukuhara.

 Kokei Uehara, Jiro Maruhashi, Tarama e Walter
Ihoshi.

Içami Tiba e Tomio Katsuragawa.

Hiroshi Takahashi, Sadao Kayano e Vater
Sassaki.

Kazuo Watanabe entrega a homenagem a
Yoshito Nomura.

Mariko Nakahira e Hatsuyo Yoshioka. Lidia Shimizu e Keiko Izukawa.

Kiyomi Watanabe, Kiyko Nishi e Lidia Nishi
Tsuru.

Milton Kamitsuji, Shikichi Kurosawa, Gloria
Kurosawa e Teruko Kamitsuji.

Masako Shigueta, Sueli Waki e Andre Kurosue. Somen Ikeda, Sohen Hayashi e Leda
Shimabukuro.

Uma semana após o dia dos pais, duas associações culturais nipo-brasileiras de São
Bernardo do Campo, a Acrepa (Associação Cultural, Recreativa, Esportiva de

Paulicéia) e o Bunka (Associação Cultural Nipo-Brasileira de SBC) realizaram uma
pequena festa para registrar esta data em especial.

Na Acrepa, o presidente Wataru Nagazaki
recebeu durante toda a tarde do dia 16 de
agosto, diversas famílias associadas. Cada
pai foi presenteado com uma lembrança. Es-
tiveram presentes o presidente do Rengokai
(União das Associações Nipo-Brasileiras de
SBC) e o vereador Minami.

No Bunka, o presidente Tetsuo Yoshimoto e
sua diretoria realizou um evento com roda-
das de bingo, karaokê e os pratos típicos:
‘Batayaki’ e ‘Sukiaki’.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Minami, José Uematsu com seu neto Miguel e
Tetsuo Yoshimoto.

Toshiko Matsuda, Taeko Shimogaito e Sueko
Morimoto.

Yoshiko Otsubo e Midori Uematsu.

Sonia Leal, Shoko Nogawa, Lucia Minami e
Tyomi Takasse.

Satoro Matsufuji e Miyo Warangats.

Heijiro Akama, Yoshihiro Kanatani, Getulio
Nishihata e Hiroyuki Minami.

Wataru Nakazaki, Nagato Yoshikawa e
Massayuki Yamamoto.

Sueli e Sergio Ágata.

Os jogos de (re)abertura do re-
formado estádio de beisebol
Mie Nishi aconteceu no último
final de semana  e contou com
as ilustres equipes japonesas
de Waseda e Keio. O evento
foi realizado no domingo, 17, e
em seguida aconteceu o jogo
entre Waseda e Keio, com ar-
quibancadas totalmente lota-
das e um domingo de muito sol.

Walter Feldmann, Walter Ihoshi, Masuo Nishibayashi e Jorge Otsuka
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COMUNIDADE

Personalidades nipo-brasileiras
recebem a Comenda Kasato Maru

EXCLUSÃO DO CONDÔMINO
NOCIVO AO CONDOMÍNIO (1)

O lar é o lugar mais sa-
grado para um ser humano.
É onde ele busca guarida para
os seus sentimentos, onde ele
deixa florescer toda a sua ale-
gria, onde ele afoga toda a
sua mágoa. Tão sagrado tam-
bém é o local de trabalho.

Nada causa tanto incômo-
do, aborrecimento, contrarie-
dade do que, quando regres-
sando ao lar ou  chegando ao
seu local de trabalho, a pes-
soa deparar com condôminos
inadimplentes, nocivos ou
anti-sociais.

Como dizia meu mestre de
direito civil, Prof. Sílvio Ro-
drigues, o condomínio edilício
é um campo fértil para o sur-
gimento de problemas. Al-
guns, em tom jacoso diziam,
não se trata de condomínio,
mas, de condemônio.

O legislador, na nova lei ci-
vil, ao trazer inovações em
matéria de condomínio, a par
de ser paternalista, não teve
coragem suficiente para abor-
dar concisamente situações
graves para a convivência
harmoniosa, deixando cláusu-
las abertas para as devidas in-
terpretações doutrinárias e
jurisprudenciais. Eu diria,
sem sombra de dúvida, que o
legislador “ lavou as mãos”.

As inovações trazidas em
relação ao condomínio, não
permitem, como querem al-
guns, a exclusão do condômi-
no nocivo. Nos casos de con-
dômino de reiterado compor-
tamento anti-social a lei civil
autoriza a cobrança de multa
no valor de dez vezes o valor
da cota condominial indepen-
dente da deliberação da as-
sembléia, isto é, o síndico
pode aplicá-la, independente
da deliberação assemblear.
Dispõe o parágrafo único do
art. 1337 do Código Civil:

“O condômino ou possui-
dor que, por seu reiterado
comportamento anti-social,
gerar incompatibilidade de
convivência com os demais
condôminos ou possuidores,
poderá ser constrangido a
pagar multa  correspondente
ao décuplo do valor atribuído
à contribuição para as despe-
sas condominiais, até ulterior
deliberação da assembléia.”

Em primeiro lugar, surge
o problema de se definir o que
é o anti-social. Entendemos
que anti-social para o condo-
mínio é aquele  condômino
que coloca em risco a segu-
rança da edificação e a se-
gurança e a saúde dos mora-
dores, que mantém casa de
prostituição, atentado violen-
to ao pudor; leva vida sexual
escandalosa; exerce ativida-
de profissional incompatível
com o imóvel residencial; que
é traficante ou viciado em
drogas, há desavenças no lar
a incomodar sobremaneira o
condomínio, mantém  repúbli-
cas de estudantes etc. As ati-
vidades nocivas são inúme-

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

ras, porém, aqui não se en-
quadra, como querem alguns,
de que o não pagamento rei-
terado da cota condominial, é
um comportamento anti-soci-
al, sob o argumento de que  a
convenção é um contrato e
os envolvidos que não o cum-
prirem estarão tendo um com-
portamento anti-sociedade
condominial.

Em segundo lugar, deve-
mos conceituar o termo rei-
terado utilizado no Ar.1337,
Parágrafo Único do Código
Civil. Para nós, desde que o
condômino nocivo apresente
mais de uma vez o compor-
tamento anti-social ele esta-
rá sujeito à penalidade acima
prevista.

O síndico poderá aplicar
a multa de dez vezes o valor
da cota condominial nesse
particular. Mas, na prática,
com certeza, ele, até para
preservar-se, convocará, pru-
dentemente, uma assembléia
para esse fim. Porém, a pena
pecuniária é apenas um
paleativo para o problema,
pois, o condômino nocivo, de-
pois de  pagar a multa, pode-
rá reincidir no erro. Muito
oportuna aqui a lição do bri-
lhante e saudoso Biasi
Ruggiero que nos ensina:

“O suplício imposto aos
moradores pelo mau uso, so-
bretudo quando convivem
com vizinhos nocivos, escan-
dalosos, imorais, barulhentos,
desrespeitosos e loucos, vai
continuar, se esse vizinho for
rico. Em todos os países que
cultivam respeito ao ser hu-
mano, sobrepujando-o ao da
santíssima propriedade, o
morador de conduta nociva é
desalojado, seja ele proprie-
tário ou não. O projeto foi sen-
sível ao problema, mas ado-
tou solução elitista: o condô-
mino, ou possuidor, que, por
causa do seu reiterado com-
portamento anti-social, tornar
insuportável a moradia dos
demais possuidores ou a con-
vivência com eles poderá a
ser constrangido a pagar mul-
ta correspondente ao décuplo
de suas contribuições. Então,
aquela ‘insuportável convi-
vência’, ditada pelo reiterado
comportamento anti-social,
passará a ser suportável, com
o pagamento do décuplo das
contribuições condominiais.
Assim a suportabilidade ou
insuportabilidade será uma
questão de preço. A multa
tornará suportável o que era
insuportável.”

Em que pese a gravidade
do problema, as inovações
trazidas referentes a condo-
mínios não autorizam a exclu-
são do condômino e  o fato
de constar no dispositivo an-
teriormente citado, até ulteri-
or deliberação da assembléia,
não quer dizer que essa pos-
sa expulsar o condômino no-
civo. O que ela pode é deci-
dir levar a questão a juízo.

(continua)
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Jooji Hato quer mais segurança e elevar nome da comunidade
Vereador mais antigo da

Câmara – está lá há 24 anos –
Jooji Hato (PMDB) tenta nes-
te mais uma reeleição. Nos
cálculos, está em seu sexto
mandato. Para muitos, um tem-
po considerável. Para outros,
incluindo aí o próprio vereador,
período que renderu bons fru-
tos para a população. “E ago-
ra, mais do que nunca, espero
continuar na luta por uma São
Paulo mais segura e bonita”,
costuma dizer.

Em seus cálculos, são de-
zenas de projetos de leis en-
caminhadas para votação,
muitas das quais polêmicas,
como o fechamento de bares
durante a madrugada, a proi-
bição da “garupa” nas motos
(vetada pela então prefeita
Marta Suplicy) e até a propos-
ta de se criar rodízio de cami-
nhões, medida implantada, em
parte, pelo prefeito Gilberto
Kassab.

Caso reeleito, Hato prome-
te ainda mais empenho nas
áreas de segurança, saúde e
educação. “Tenho a preocupa-
ção de pensar sempre no me-
lhor para a cidade. Por isso
criei muitas leis que coíbem a
violência. Precisamos de uma
cidade segura e confortável
para as pessoas. Veja que to-

das as propostas criadas nos
meus mandatos surtiram um
efeito positivo, como a diminui-
ção de crimes”, destaca o ve-
reador.

Para a comunidade, o polí-
tico nikkei promete se esfor-
çar para criar ações de incen-
tivo à cultura japonesa, bem
como lutar para manter a ima-

Jooji Hato busca seu sétimo mandato na Câmara Municipal

ARQUIVO

gem dos nipo-brasileiros em
evidência após as comemora-
ções do Centenário da Imigra-
ção. Afinal, foi um dos criado-
res, no âmbito da Câmara
Municipal de São Paulo, da
Comissão Extraordinária de
Comemoração dos 100 anos
da Imigração Japonesa.

“Tenho sangue japonês e
neste ano, senti muita emoção
em participar dos festejos ao
lado do príncipe Naruhito. No
próximo mandato, manterei as
ações junto à comunidade, pois
sei o quanto os nikkeis ficaram
em evidência, reforçando a
imagem positiva perante os
não-descendentes. Gostaria de
continuar representando os ja-
poneses na Câmara dos Vere-
adores”, finaliza.

Com o objetivo de home-
nagear as personalida-
des da comunidade

nipo-brasileira pelos relevantes
serviços prestados em prol da
sociedade brasileira, a comis-
são de homenagens da Asso-
ciação para Comemoração do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil (ACCIJB), re-
alizou um grande evento para
a entrega da Comenda Kasato
Maru.

A Comenda foi entregue
durante uma consagrada sole-
nidade que aconteceu sexta-
feira (dia 15), no Grande Au-
ditório da Sociedade Brasilei-
ra de Cultura Japonesa e de
Assistência Social (Bunkyo),
na Liberdade. Na ocasião 250
homenageados receberam a
Comenda, além da entrega de
um diploma de Honra ao Mé-
rito Kasato Maru, para 130
falecidos, 46 pessoas jurídicas
e 28 condecorados (que já re-
ceberam condecoração do go-
verno japonês).

A homenagem de entrega
dos diplomas também foi um
reconhecimento da integração
dos nikkeis no fortalecimento
da relação bilateral Brasil e
Japão, à edificação da comu-
nidade nipo-brasileira e ao de-
senvolvimento do Brasil. Na
cerimônia a comissão conse-
guiu não apenas homenagear
os representantes da comuni-
dade, mas também emocionar
o público participante. O even-
to fez parte das comemora-
ções do Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil.

De acordo com o presiden-
te do Bunkyo, Kokei Uehara,
a justa homenagem não foi
dirigida apenas para a comu-
nidade nipo-brasileira, mas
também para pessoas de ou-
tras origens. Ele revelou que
gostaria de homenagear outras
pessoas, mas isso não foi pos-
sível devido problemas de limi-
tações na cerimônia. “É uma
homenagem justa, de um modo
geral fiquei muito honrado e
satisfeito porque todo o pesso-
al mereceu a homenagem.
Vou continuar trabalhando não
só para o bem da comunidade
nipo-brasileira, mas principal-
mente pelo país chamado Bra-
sil, estamos orgulhosos e es-
peramos que todos continuem

com bastante saúde e traba-
lhando pela comunidade e pelo
país”, explica.

Para ele os homenageados
são importantes em todos os
setores da atividade humana
no Brasil. “Homenageamos
todas as pessoas da socieda-
de brasileira. A base da con-
tribuição importante dos imi-
grantes foi na agricultura que
mudou a imagem do país e a
dedicação deles na educação
de seus filhos. E graças a essa
educação que eles receberam
e nas boas escolas do país que
hoje ocupam cargos importan-
tes e espero que continuem
assim”, ressalta.

O ex-secretário de Estado
da Administração Penitenciá-
ria e advogado Nagashi Furu-
kawa destacou que a homena-
gem tem um significado muito
especial porque expressa a as-
sociação cultural Brasil / Ja-
pão. “Neste ano de eventos em
comemoração ao centenário, o
reconhecimento do Bunkyo
com a comunidade nipo-brasi-
leira é importante”, afirma.

Segundo Furukawa os japo-
neses e descendentes trouxe-
ram uma contribuição essenci-
al para a sociedade brasileira
em vários campos de atuação,
primeiro mais na agricultura e
depois em todas as áreas indis-
cutivelmente. O defensor para-
benizou a comissão organizado-
ra que teve um cuidado primo-

roso na indicação das pessoas.
Para ele que também foi home-
nageado, a veneração foi grati-
ficante. “Eu me sinto muito hon-
rado em ter sido escolhido
como um dos homenageados
do dia”, assegura.

O coordenador da comissão,
Tomio Katsuragawa, esclarece
que “Essa comissão foi criada
para atender ao estatuto da
ACCIJB, que tem a meta de
prestar justa homenagem aos
pioneiros da imigração japone-
sa, e aos que trabalharam para
a perfeita integração dos imi-
grantes na nova terra”.

Ao todo, 733 pessoas fo-
ram indicadas, sendo que 250
pessoas físicas receberam a
Comenda e a estatueta, répli-
ca da “Estátua da Família Imi-
grante”. Por questões éticas,
os políticos na ativa e os mem-
bros das comissões, comitê
executivo e colegiado adminis-
trativo da ACCIJB não foram
considerados para o recebi-
mento da homenagem.

A Comenda Kasato Maru
foi instituída pela associação
para homenagear personalida-
des que, independentemente da
nacionalidade, se destacaram
na prestação de relevantes
serviços à comunidade nipo-
brasileira, à integração dos
nikkeis à sociedade brasileira,
ao fortalecimento da relação
bilateral Brasil-Japão e ao de-
senvolvimento do Brasil. Os

homenageados tiveram seus
nomes reconhecidos por enti-
dades comunitárias, com a con-
seqüente indicação como me-
recedores da láurea.

Trabalho em conjunto – O
levantamento das pessoas fí-
sicas, jurídicas e entidades que
contribuíram para a comunida-
de nipo-brasileira em todo o
País nesses 100 anos de rela-
cionamento entre o Brasil e o
Japão, exigiu um árduo traba-
lho da comissão de homena-
gens, em conjunto com o Con-
sulado Geral do Japão em São
Paulo, durante o ano de 2007.

Todos os indicados tiveram
seus currículos e justificativas
de homenagem analisados pe-
los membros da comissão de
homenagens (cerca de 25 vo-
luntários), que deliberaram pela
outorga ou não da honraria por
votação aberta. Entre os crité-
rios, destacou-se a exigência de
comprovada notoriedade pelo
tempo mínimo de 5 (cinco)
anos nas atividades relaciona-
das nos seguintes setores: ci-
ências médicas e biológicas,
esportes, assistência social, ci-
ências exatas, atividades de
entidades, intercâmbio Brasil-
Japão, ciências humanas e agri-
cultura. A iniciativa da comis-
são de homenagens contou com
o apoio da Ourominas, Banco
Real e Gráfica Paulo’s.

(Afonso José de Sousa)

O vereador Ushitaro Kamia entrega homenagem a Yoshimi Miyamura, de 91 anos
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PARCERIA 1

Estado de São Paulo discute transferência de
nanotecnologia com japoneses

A Polícia Militar de São
Paulo renovou o convênio de
cooperação com o Japão no
projeto de polícia comunitária,
firmado entre 2005 e 2008. A
renovação vale até 2011. Tra-
ta-se de iniciativa da Secreta-
ria da Segurança Pública pau-
lista com a polícia japonesa,
pela qual são trocados conhe-
cimentos técnicos e profissio-
nais, com base no sistema de
vigilância por mudanças de tur-
nos nas Kobans – bases co-
munitárias de segurança que
funcionam 24 horas por dia. E
também as bases de seguran-
ça comunitária distritais, cha-
madas no Japão de Chuzaisho,
implantadas em cidades com
até 2 mil habitantes.

Por causa das diferenças
culturais e tecnológicas, o sis-
tema foi adaptado à nossa re-
alidade, com os antigos postos
policiais transformados em ba-
ses comunitárias. Hoje são 20
bases em todo o Estado – 16
na cidade de São Paulo, duas
na Grande São Paulo (Suzano
e Osasco), uma em São José
dos Campos e outra em San-
tos.

Com a renovação, muita
coisa muda para melhor, garan-
te o coordenador do projeto,
coronel Luiz de Castro Júnior.
Por exemplo: a parceria será,
a partir de agora, dividida com
11 unidades federativas, por
meio da Secretaria Nacional de
Segurança Pública (Senasp).
“Obtivemos os melhores resul-
tados e começamos neste ano
a nova fase do projeto dividin-
do experiências com outros
Estados brasileiros, além de
países da América Latina,
Central e países africanos de
língua portuguesa. Nessa fase,
os policiais farão cursos em
São Paulo que, segundo Cas-
tro, oferecem toda a estrutura
necessária para transmitir ex-
periência. “Já temos o labora-
tório, ou seja, as bases comu-
nitárias com o sistema japonês
em funcionamento, que servi-
rão de auxílio nos cursos”.

Pólo difusor – O novo acor-
do de cooperação pretende
também acompanhar a evolu-
ção dos Estados na implanta-
ção da Polícia Comunitária em

PARCERIA 2

Polícia Militar de São Paulo renova acordo com Japão sobre
policiamento comunitário

vida é uma grande vitória”,
afirma o major.

Justus fala das mudanças
nesses três anos de parceria.
“Foi inserido nas bases um sis-
tema de visitas comunitárias
que tem trazido melhores efei-
tos. Nesse esquema, comércio
e residências recebem visitas
dos policiais que cadastram
pessoas e fazem campanhas
com o fim de melhor conhecer
a comunidade. Em cada região
são implantados projetos espe-
cíficos, como o Cinema na Pra-
ça (Vila Guilherme) e o Vizinho
Solidário, que obteve grande
sucesso no bairro do Belém,
zona leste da cidade.

Essas iniciativas promovem
dicas valiosas de segurança,
além das ocorrências. A apro-
ximação entre polícia e comu-
nidade no Jardim Ranieri, zona
sul, não só mudou a realidade
da região como diminuiu o ín-
dice de criminalidade. O ma-
jor Justus explica: “Cada base
atende a uma área que fica em
torno de 2,5 quilômetros, o que
faz com que a comunidade te-
nha conhecimento das ações,
facilitando o estreitamento das
relações”.

Para Iná Ida Sabino, mora-
dora há 40 anos no Belém, a
vida corre tranqüila depois que
se tornou parceira da Base
Comunitária. “Acabaram os
problemas com os marginais
que atormentavam nossa vila.
Antes eram registradas cerca
de 130 ocorrências, tipo furto
nas casas. Agora, dormimos
despreocupadas”.
(da Agência Imprensa Oficial)

suas corporações. Participa-
rão do curso de multiplicado-
res 366 policiais de outros Es-
tados e Países, na PM de São
Paulo. O curso, a ser realiza-
do na cidade São Paulo, con-
tará com 80 horas aulas e ha-
bilitará os profissionais a mul-
tiplicarem os conhecimentos
sobre o funcionamento das
Kobans, experiência de mais
de 130 anos no Japão.

Para outubro, está prevista
também a participação de
Honduras, El Salvador, Guate-
mala, Costa Rica e Nicarágua,
que enviarão policiais para fre-
qüentarem cursos em São Pau-
lo. A novidade é que a Polícia
Militar de São Paulo atuará
como pólo difusor: enviará dez
policiais paulistas para se es-
pecializarem no Japão, além
de capacitar os multiplicadores
para repassar conhecimentos.

A idéia, apesar de implan-
tada há três anos, não é nova
entre os policiais paulistas. Tem
seu embrião nos Conselhos
Comunitários de Segurança
(Consegs) principalmente na
gestão participativa da comu-
nidade na segurança pública.
Corre paralela a iniciativas
como o Programa Educacio-

nal de Resistência às Drogas
e à Violência (Proerd) e Jovens
Construindo a Cidadania
(JCC), além da Comissão Es-
tadual de Polícia Comunitária,
formada por policiais militares,
entidades públicas e particula-
res, no aprimoramento de seus
serviços.

O contato com a Polícia
Nacional do Japão é antigo.
Desde 1998, a Polícia Militar
do Estado de São Paulo adota
a filosofia de Polícia Comuni-
tária, empregando tais princí-
pios no policiamento inspirado
no modelo japonês, contando
com a participação de técni-
cos daquele país. Mais recen-
temente foi intermediado pela
Agência de Cooperação Inter-
nacional do Japão (Jica).

Dormir despreocupado –
Segundo o major Jackson
Justus, chefe da Divisão de
Polícia Comunitária e Direitos
Humanos, o convênio gerou
tão bons resultados que o pró-
prio Japão demonstrou interes-
se em continuar.  “De fato, tra-
zer a sociedade para ser nos-
sa parceira na polícia e discu-
tir os problemas da população
na busca de melhor qualidade

No Japão, bases comunitárias de segurança funcionam 24 horas

REPRODUÇÃO

Como parte das atividades
comemorativas ao Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil, os dias 26 e 27 de agos-
to serão marcados, em Brasí-
lia, pela realização do “Semi-
nário DST/HIV/aids: Brasil e
Japão fortalecendo laços”. O
evento é um espaço de discus-
são com o intuito de elaborar
agenda de compromissos de
prevenção e tratamento da
aids e outras doenças sexual-
mente transmissíveis para os
dekasseguis brasileiros resi-
dentes no Japão. Estarão pre-
sentes cerca de 80 pessoas,
entre representantes do gover-
no brasileiro, japonês, parla-
mentares, agências de coope-
ração internacional, lideranças
da comunidade nipo-brasileira
e da sociedade civil.

Em virtude da dificuldade
da língua e de acesso a infor-
mação de prevenção da aids,
os dekasseguis estão mais vul-
neráveis ao vírus. Além disso,
para os que vivem com HIV
uma barreira é a ausência de
uma rede de apoio governa-
mental e não-governamental
articulada entre os dois países.

No Japão atualmente exis-
tem cerca de 315 mil dekas-
seguis. De acordo com infor-
mações de 2000 do Ministério
da Saúde e Bem-Estar japo-
nês, eles são o segundo grupo
de estrangeiros mais infecta-
dos pelo HIV no Japão. O se-
minário é uma iniciativa inédi-
ta do Programa Nacional de
DST e Aids, com apoio da
Frente Parlamentar em HIV/
Aids e de organizações da so-

ciedade civil.

Programação

26/08 (TERÇA-FEIRA)
14h – credenciamento
14h30 às 15h20 – Abertura
15h30 às 17h – Mesa 1: Con-
texto das vulnerabilidades em
DST/aids nos dekasseguis
17h15 às 18h30 – Grupo de
trabalho: políticas, programas,
serviços e ações
18h30 – Coquetel de abertu-
ra

27/08 (QUARTA-FEIRA)
8h30 às 10h15 – Mesa 2:
Contextualização dos proces-
sos de articulações e realida-
des locais para o enfrentamen-
to das DST/aids nos dekasse-
guis
10h30 às 12h30 – Mesa 3:
Sonhos e realidades – Experi-
ências e contribuições da so-
ciedade civil e direitos huma-
nos
14h às 15h15 – Continuação
dos grupos de trabalhos: Polí-
ticas, serviços e ações
15h30 às 17h – Apresenta-
ção dos grupos de trabalhos e
plenária para os encaminha-
mentos finais
17h às 17h30 – Encerramen-
to

SEMINÁRIO DST/HIV/AIDS:
BRASIL E JAPÃO
FORTALECENDO LAÇOS
QUANDO: DIAS 26 E 27 DE AGOSTO

ONDE: AUDITÓRIO FREITAS NOBRES,
CÂMARA DOS DEPUTADOS, BRASÍLIA-DF
MAIS INFORMAÇÕES PELO TEL.:
61/3448-8024

PARCERIA 3

Brasil e Japão tentam reduzir
vulnerabilidades às DST/aids

Atransferência de co-
nhecimento na área de
nanotecnologia para a

indústria automobilística entre
São Paulo e a província japo-
nesa de Mie dominou a pauta
do encontro entre o governa-
dor em exercício Alberto
Goldman e o governador
Akihiko Noro, na última terça-
feira (19), no Palácio dos Ban-
deirantes.

A idéia inicial é que os téc-
nicos japoneses participem de
reuniões com os especialistas
do IPT (Instituto de Pesquisas
Tecnológicas), que receberá
investimentos do governo es-
tadual para construção do
Centro Paulista de Nanotecno-
logia.

“A Toyota anunciou recen-
temente que vai investir cerca
de US$ 1 bilhão em mais uma
unidade em São Paulo. A pró-
pria Honda vem aumentando
seus investimentos com ampli-
ação da fábrica paulista. São
veículos de alta qualidade que
foram consagrados pelo mer-
cado brasileiro”, comentou
Goldman.

Cultura – Além do intercâm-
bio com a troca de conheci-
mento, Akihiko convidou estu-
dantes da rede estadual para

embarcarem rumo a Ásia,
onde representarão o Brasil no
Festival Nacional Cultural de
Alunos do Ensino Médio Japo-
nês, previsto para o segundo
semestre de 2009.

A escola escolhida é a Jor-
nalista Wandyck Freitas, de
Taboão da Serra, na Grande
São Paulo. A unidade foi sele-
cionada pela Secretaria da

Educação e pela prefeitura de
Taboão. Iniciado em 1977, o
festival ainda não recebeu re-
presentantes de outro conti-
nente. Todas as despesas dos
alunos e professores brasilei-
ros serão custeadas pelo go-
verno japonês. Apesar das fes-
tividades acontecerem apenas
no próximo ano, os ensaios já
começaram e acontecem to-

das as semanas, durante as
aulas de artes da escola.

“Além de ser motivo de
grande orgulho para a rede de
ensino paulista, há um fator de
intercâmbio cultural fantástico
que propicia um aprendizado
riquíssimo aos alunos”, conclui
a secretária estadual da Edu-
cação, Maria Helena Guima-
rães de Castro.

A cultura japonesa e as par-
ticularidades de Mie também
são descobertas pelos alunos
da escola durante as aulas das
demais disciplinas. “Todos os
cerca de mil alunos estão en-
volvidos no projeto. Todas as
disciplinas estão discutindo as-
suntos relacionados ao povo
japonês durante as aulas”, afir-
ma a dirigente de Ensino de
Taboão da Serra, Maria das
Mercês Martins Bighetti.

Dekasseguis – A província de
Mie, uma das 47 do Japão, con-
centra hoje 40% dos brasilei-
ros que vivem em seu territó-
rio. “Temos pelo menos 20 mil

brasileiros que ajudam a con-
solidar o crescimento de nossa
província. Eles atuam em gran-
des empresas como na área de
robótica da Mistubishi e na área
de cristais líquido da Sharp”, in-
formou Akihiko.

Segundo ele, as escolas da
rede que ensinam o português
começam a receber subsídio
da Província para custear uma
parte dos estudos dos dekas-
seguis. “É uma forma de re-
conhecermos a importância
desses brasileiros na nossa
economia”, completou o go-
vernador.  (do portal do Go-
verno do Estado de São
Paulo)

Goldman: veículos de alta qualidade consagrados no Brasil

DIVULGAÇÃO

Comitiva de Mie esteve no Palácio dos Bandeirantes para fortalecer relações com o Estado de SP
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Comissão organizadora do Imin
100 ganha um carro da Toyota

CIDADES/SOROCABA

Sorocaba sedia Circuito em
comemoração ao Centenário

Depois de Itatiba e Itapeti-
ninga, agora é a vez de Soro-
caba receber o Circuito Japão
Expo Fest. A realização é da
Ucens (União Cultural e Espor-
tiva Nipo-Brasileira de Soroca-
ba), com o apoio cultural da
Prefeitura do Município de So-
rocaba, ACSO (Associação
Comercial de Sorocaba) e da
TV Tem.

O objetivo do evento, que
acontecerá de 19 a 21 de se-
tembro, no Clube União de So-
rocaba, é preservar e divulgar
a milenar cultura japonesa,
além de fortalecer as entidades
nipo-brasileiras, ressalta Wilson
Kinoshita, presidente da Ucens
e um dos idealizadores do Cir-
cuito. Segundo Kinoshita , a
organização deste evento co-
meçou há um ano, inspirado em
outros festivais, como Marília,
também no interior paulista. A
expectativa é receber cerca de
40 mil visitantes. “Foi um tem-
po relativamente curto para or-
ganizar este evento de grandes
proporções”, destaca, acres-
centando que a Ucens tem atu-
ação marcante na região, com
cerca de 400 famílias associa-
das e três sedes (sendo uma em
Araçoiaba da Serra).

Como nas sedes anteriores,
o  Circuito Japão Expo Fest
reunirá todas as formas de ex-
pressão da cultura japonesa.
Haverá exposição de ikebana
e curiosidades japonesas, dan-
ças folclóricas, shows musicais,
apresentação de artes marciais,
taikô, mangá, anime, cosplay e
também uma grande praça de
alimentação onde serão ofere-
cidos os mais variados tipos de
pratos da culinária japonesa,
com destaque para o sashimi.

Além disso, Rafael Matsu-
naga, um marco na história do
ioiô brasileiro, fundador da ABI
(Associação Brasileira de
Ioiô), um dos 11 jogadores do
mundo com o título de Natio-
nal Yo-yo Máster, fará apre-
sentações no evento.

Miss Nikkei – Segundo Ki-
noshita, um dos pontos altos do
evento promete ser a Miss
Nikkei. O concurso será reali-
zado na sexta-feira (19), na
abertura do Circuito, às 19h.
Serão aceitas inscrições de
candidatas acima de 16 anos
até 30 anos de idade, solteiras,
com ascendência japonesa, do-

miciliadas e residentes em So-
rocaba e cidades adjacentes.

As inscrições podem ser
feitas até o dia 30 de agosto de
2008 na sede da Ucens, à Rua
Manoel Leite Magalhães, 55-
Centro - Sorocaba. Infoline:
32313015, com Thaís, pelo site
www.ucens.com.br, e pelo site
www.japaoexpofest.com.br

Além das atrações artísticas
e gastronômicas, o Japão
Expofest colocará a disposição
dos visitantes uma grande ex-
posição de produtos e serviços.
Depois de Sorocaba, o Circuito
segue para Birigui, em outubro.

(Aldo Shiguti)

PROGRAMAÇÃO

DIA 19/09 (SEXTA FEIRA)
20h: Abertura
20h15: Fanfarra Policia Militar
20h30: Show Karen Ito
21h: Concurso Miss Japão
Expofest com apresentação de
Kendi Yamai, Taiko, Odori e
Karaokê nos intervalos.

DIA 20/09 (SÁBADO
10h: Taikô
10h30: Grupo de Dança da Laís
11h: karaokê
11h30: Odori
12h: Banda CC Revival
13h30: Rafael Matsunaga
14h: Taikô
14h30: Sumô
15h: Shamissen 1
15h30: Dança do Leão
16h: Odori
16h30: Taikô
17h: Grupo Valeska de Dança
17h30: Grupo High School
Musical
18h: Aikidô
18h30: Banda Hayafuji
19h30: Kenjutsu
20h: hrs Bon Odori com Ka-
raokê no intervalo

DIA 21/09 (DOMINGO)
10h: Taikô
10h: Odori
12h30: Karaokê
13h: Awa Odori de São Paulo
13h30: Rafael Matsunaga
(iôiô)
14h: Odori
14h30: Sumô
15h: Shamissen 2
15h30: Taikô
16h: Joe Hirata
17h: Judô
17h30: Banda CC Revival
19h: Bon Odori com Karaokê
no Intervalo

Karen Ito é uma das atrações do Circuito Japão Expo Fest

DIVULGAÇÃO

Aorganização impecável
do Imin 100 – Paraná,
evento comemorativo

ao Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil na cidade
de Rolândia (cerca de 420 qui-
lômetros de Curitiba), levou a
Toyota do Brasil a doar uma
perua Toyota Filder 2009 em
reconhecimento aos esforços
da Aliança Cultural Brasil-Ja-
pão do Paraná. A festa promo-
vida no dia 22 de junho foi a
principal comemoração do
centenário naquele estado, que
rendeu frutos positivos para a
entidade.

De acordo com Francisco
Takio Tan, presidente da Ali-
ança, o veículo será entregue
no início de setembro alusivo
ao Imin 100. “A Toyota nos
deu essa grande honra de re-
ceber esse presente para que
a família do Paraná fique
bastante contente com mais
um presente e também sen-
do homenageada pela Toyo-
ta em material”, afirma.

Francisco Tan antecipa
que provavelmente será de-
senvolvido um trabalho com
a diretoria para verificar o
que será feito com o automó-
vel Toyota. “Vamos tentar
fazer uma rifa talvez,
conveniada com alguma em-
presa ou entidade social para
que possamos organizar me-
lhor esse trabalho”, avalia.

Na opinião de Luiz Carlos
Adati a Toyota como a maior
empresa japonesa de carros do
mundo não poderia deixar de
estar presente nas comemora-
ções do centenário. “Realmen-
te ela confirmou o primeiro lu-
gar de montadora número um
no mundo”, aponta.

A confirmação da doação
do veículo da Toyota foi acer-
tada numa reunião entre
Hitoshi Iwanaga, coordena-
dor geral da Toyota Merco-
sul; Ricardo Bastos, gerente
de relações públicas e gover-

namentais e Leandro Lopes
- relações públicas encarre-
gado da comunidade Nikkey,
em conjunto com Francisco
Tan e Luiz Carlos Adati.

Imin 100 Paraná – O presi-
dente da Aliança destacou que
o Imin 100 foi a principal so-
lenidade na visita do príncipe
herdeiro do Japão, Naruhito,
no Paraná. Francisco Tan re-
velou que a organização da
festa começou a ser prepara-

da há dois anos, quando fez
várias visitas ao Japão em
companhia do ex-deputado
federal Antonio Ueno, um dos
mais atuantes nas relações
Brasil / Japão. Em outra oca-
sião também aconteceu a fes-
ta de inauguração do Imin 100
em Tóquio e Kobe.

Paralelamente com Luiz
Carlos Adati, presidente e co-
ordenador geral da Comissão
das Festividades do Imin 100,
também foi realizado um tra-

balho para formalizar a soleni-
dade de celebração da festa
para os pioneiros e famílias do
Paraná que deixaram uma he-
rança na história da imigração
japonesa.

Para Francisco Tan o prin-
cipal significado do Imin 100
foi a homenagem aos imigran-
tes falecidos para que eles
como pioneiros sejam sempre
lembrados. O evento reuniu
cerca de 75 mil pessoas.

Na festa o príncipe Naruhi-
to acompanhou as apresenta-
ções de danças folclóricas ja-
ponesas, capoeira, o gingado das
brasileiras, a dança de roda por-
tuguesa e o sapateado alemão,
etnia que fundou Rolândia há
quase 80 anos. O evento con-
tou ainda com bênçãos budis-
ta, xintoísta e católica. Na oca-
sião, além do príncipe Naruhi-
to, que no mesmo dia esteve
nas comemorações em Londri-
na e em Maringá, a cerimônia
em Rolândia contou com as
presenças do vice-presidente
José Alencar e do governador
do Paraná, Roberto Requião.

Cerimônia em Rolândia contou com a presença do príncipe herdeiro do trono do Japão, Naruhito

DIVULGAÇÃO

Cerimônia oficial reuniu cerca de 75 mil pessoas

O Museu Paranaense inau-
gurou no último dia 19 a expo-
sição Japoneses no Brasil: pre-
sença e reflexos na sociedade
paranaense. Em quatro salas
de exposição é contada a his-
tória da imigração japonesa no
Paraná, a partir de objetos ce-
didos por famílias de descen-
dentes, pelo Consulado Geral
do Japão e pela Associação
Nipo-Brasileiro de Curitiba.

“Muito já foi falado sobre
a imigração dos japoneses ao
Brasil, mas a mostra preten-
de traçar o olhar histórico, an-
tropológico e a influência da
consolidação dos japoneses
no Paraná”, conta a antropó-
loga e curadora da exposição
Maria Fernanda Maranhão. A
entrada custa R$2,00 e per-
manece até 10 de março de
2009.

Segundo Márcia Medeiros,
curadora e historiadora do
Museu, a cultura japonesa é
repleta de simbologia e signi-
ficado. “A dificuldade de tra-
çar uma concepção dentro da
exposição é pela diversidade
e grande quantidade de obje-
tos. Cada item possui um sen-
tido. Assim, buscamos objetos
nas colônias japonesas no
Paraná (especialmente a
Cacatu em Antonina, funda-
da em 1917), para preservar
o pensamento e não fugir da
concepção de mundo deles”.

Maquetes de réplicas de
palácios reais abrem o circui-
to da exposição, dando se-
qüência ao período feudal ja-
ponês (1185 - 1868), represen-
tado por quadros, e outros ob-
jetos dessa época. As indu-
mentárias também aparecem

“Toda a disposição dos itens
tem um porquê na tradição, por
isso uma nikei e uma japonesa
compuseram a mesa com os
utensílios usados (colher de
bambu, cerâmica e almofa-
das). O ritmo é um lugar de
meditação e contemplação,
assim como a decoração da
cerâmica significa a aprecia-
ção do belo. Por mais simples
que seja a residência, os japo-
neses e os descendentes con-
servam a tradição de consu-
mir o chá”, explica Marcia.

DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS E OBJETOS

DOS DESCENDENTES JAPONESES DO PARA-
NÁ NA EXPOSIÇÃO JAPONESES NO
BRASIL: PRESENÇA E REFLE-
XOS NA SOCIEDADE PARANA-
ENSE.
QUANDO: ATÉ 10 DE MARÇO DE 2009
ONDE: MUSEU PARANAENSE (R. KELLERS,
289 – ALTO SÃO FRANCISCO, CURITIBA)
INGRESSOS: R$ 2,00 E  R$ 1,00
(ESTUDANTES E MAIORES DE 65 ANOS).
ENTRADA FRANCA AOS SÁBADOS. HORÁRIO

DE VISITAÇÃO: DE TERÇA A SEXTA-FEIRA

DAS 9H30 ÀS 17H30. SÁBADOS E

DOMINGOS DAS 11H ÀS 15H.
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 41/3321-4844

CIDADES/CURITIBA

Exposição no Museu Paranaense conta história dos
japoneses no Estado do Paraná

neste espaço. “É tradição para
eles vestir roupas escuras nos
casamentos e trajes claros em
festas. Nossa idéia é ilustrar a
constituição das famílias japo-
nesas, que vieram para o Bra-
sil anos depois”, explica Már-
cia. O período Edo, marcado
pelo isolamento do país e pela
transição para a época moder-
na, é o passo para a vinda dos
japoneses. “Quando o período
feudal termina e há a assina-
tura do tratado comercial com
os americanos, é que vai ocor-
rer a imigração”.

Chinelos – Os chinelos japo-
neses guiam o visitante para a
chegada do navio Kasato-
Maru ao Brasil, em 1908. A
vinda das famílias ao Paraná
em 1913, a formação de no-
vas famílias e a consolidação
delas no estado é redesenhada
a partir de malas, trazidas do
Japão por um imigrante, de
documentos e passaportes e

em diversas fotografias da
construção de escolas e colô-
nias. “Os japoneses têm uma
cultura singular por saberem
preservar suas origens. Quan-
do duas culturas se encontram,
nenhuma delas se perde. Am-
bas absorvem aspectos da ou-
tra, mas há a preservação das
raízes. Essa é a verdadeira ci-
dadania, saber quem é”, acre-
dita a historiadora.

Destaque ainda para o
Ukiyo-ê – arte tradicional que
reflete o desejo dos japoneses
por um “mundo flutuante” –
além de uma pequena revista,
origem do, hoje famoso, man-
gá.

A terceira sala apresenta a
espiritualidade do povo, com
objetos que trazem sorte. Con-
tém ainda baralhos e outras
brincadeiras dos japoneses.
Mas é no quarto e último es-
paço que o chanoyu - ritual ja-
ponês para o cerimonial e
apreciação do chá - aparece.

Exposição, que ficará aberta até 2009, ocupa quatro salas no museu

DIVULGAÇÃO
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Segunda etapa do projeto Olhar
Nascente aguarda verbas

Ainstalação do segundo
painel de grafite Olhar
Nascente da produto-

ra cultural Celina Yano no
Complexo Viário Radial Leste
/ Oeste, numa área entre os
viadutos Liberdade, Galvão
Bueno e Mie Ken (Rua da Gló-
ria), depende apenas de ver-
bas que estão em fase de cap-
tação. A informação foi con-
firmada pela própria produto-
ra, responsável pelo projeto.
“Estamos correndo atrás dos
recursos há mais de um ano
para viabilizar a liberação. Por
outro lado também já estamos
preparando a segunda fase do
trabalho da passagem na ave-
nida Paulista”, revela.

A etapa Liberdade a ser
instalada no coração da comu-
nidade japonesa, será desen-
volvida em uma área de
1500m², por oito dos mais ex-
pressivos artistas plásticos e
urbanos da cidade de São Pau-
lo, entre nikkeis e brasileiros,
que possuem expressão inter-
nacional e grande referência
da arte oriental em seus tra-
balhos.

Walter Nomura (Tinho),
Kátia Suzue, Paulo Ito, Titi
Freak, André Monteiro (Pato),
Binho Ribeiro, MZK (com gran-
de influência sobre os quadri-
nhos), entre outros estão pron-
tos para começar os trabalhos.
“Pretendemos executar a obra
no final desse semestre”, ava-
lia Zeila Trevisan, Diretora de
Arte e Assessoria Cultural da
Yano’s Quality Produções.

A diretora explica que após
a liberação dos recursos, a Pre-
feitura - que já possui o projeto
em mãos -, será notificada, e
em seguida serão efetuadas as
contratações estruturais e de
equipe de produção, além da
mobilização dos artistas convi-
dados para a finalização do
layout e início da confecção da
gigantesca obra de arte. A pre-
visão é que a pré-produção e a
execução do painel sejam rea-
lizadas em 50 dias.

O custo do projeto que está
inserido nas comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil está orçado em
R$ 185.000,00, sendo que R$
128.000,00 foram contempla-
dos pela Lei Municipal de In-
centivo à Cultura, a qual per-
mite ao patrocinador abater do
investimento no pagamento do
ISS e IPTU.

Sintonia – O Mural foi apro-
vado pela Prefeitura Munici-
pal de São Paulo e enquadra-
do no Projeto Cidade Limpa.
O cunho contemporâneo e de-
mocrático da Arte de Rua,
através da visão de grandes
artistas urbanos da cidade de
São Paulo, é o veículo utiliza-
do como forma de expressão
no projeto Olhar Nascente,
que apresenta pinturas de Gra-
fite Art baseadas no Japão, em
homenagem ao centenário.
Um verdadeiro presente da
cidade (que abriga a maior
concentração da colônia fora
do Japão), a este povo que
tanto contribuiu com o cresci-
mento econômico e a identida-
de cultural do Brasil.

A exemplo do que ocorreu
no projeto da Paulista, o even-
to na Liberdade também con-
tará com a realização de atra-
ções durante a entrega da
obra. “Ainda não temos defi-
nida a programação, mas pos-
so adiantar que para esta eta-
pa pretendemos incluir uma
apresentação de Taikô”, ante-
cipa Zeila Trevisan que busca
apoio da Colorgin, através da
doação de tintas para a con-
fecção do painel. O projeto
tem o apoio cultural integral da
Associação para as Comemo-
rações do Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil
(ACCIJB).

Enquanto o projeto não sai
do papel, os aficionados pelas
artes podem acompanhar os
trabalhos de alguns artistas e
designers nipo-brasileiros do
Projeto Olhar Nascente na
exposição Kasato Maru – Per-
manência do Olhar que acon-
tece até o dia 12 de outubro
no Sesc Santana (Avenida
Luiz Dumont Villares, 579 São
Paulo). A mostra reúne nove
obras inspiradas na história da
imigração japonesa, bem como

em memórias pessoais e fami-
liares. A entrada é franca.

Projeto na Paulista – A pri-
meira etapa do Projeto Olhar
Nascente foi realizada com
grande sucesso nos dias 27 e
28 de janeiro de 2007, na pas-
sagem da avenida Paulista /
Dr. Arnaldo / Rebouças - o
famoso Túnel da Paulista - em
uma perfeita sinergia entre or-
ganizadores e artistas, desde o
planejamento até sua execu-
ção. Num espaço com 2200m²
160 artistas participantes cria-
ram samurais, gueixas, man-
gás, robôs, entre outros ele-
mentos da cultura japonesa. O
local já se transformou numa
das maiores obras temáticas
de grafite já realizadas.

Os trabalhos exigiram 48
horas ininterruptas, inclusive
com a presença de expecta-
dores e da mídia, registrado
nos maiores jornais, revistas,
rádios e TVs além de inúme-
ros websites - que prestigiaram
a obra considerada um verda-
deiro marco histórico para a
comunidade japonesa e para a
arte de rua.

Primeira etapa do projeto Olhar Nascente aconteceu em janeiro de 2007 no “Túnel da Paulista”

DIVULGAÇÃO
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Mostra no BC revela ‘identificação’
entre sumi-ê e aikidô

O Espaço Cultural Banco
Central inaugura no próximo dia
27 a exposição “O Aikidô em
sua Essência”, com sumi-ê de
Suely Shiba e desenho e foto-
grafia de Ricardo Miyajima. A
mostra permanecerá aberta ao
público até 15 de setembro. Em
O Aikidô em sua Essência, Suely
Shiba e Ricardo Miyajima utili-
zam o sumi-ê, o desenho e a fo-
tografia para homenagear seu
mestre Kenji Ono: “Um mestre
é alguém a quem procuramos no
intuito de aprendermos um de-
terminado ofício ou atividade. E
dessa pessoa recebemos as fer-
ramentas com que construímos
nossa vida. Seu modo próprio de
viver é um exemplo que nos
ensina as lições mais importan-
tes. Só um mestre nos conduz
pelo caminho que escolhemos e
nos incentiva a andar com nos-
sas próprias pernas”, segundo
Suely Shiba e Ricardo Miyaji-
ma.

Aikidô é a forma espiritual
da arte marcial que tem como
objetivo o desenvolvimento
mental para caminhar pelos
bons sentimentos para a paz e
a harmonia do corpo, da men-
te e do espírito. No aikidô, bus-
ca-se a conciliação, a forma-
ção de uma grande família em
harmonia entre seus membros
e desses com o universo.

Seu fundador, Morihei
Ueshiba, o “Sensei” (1883 -
1969) descobriu a importância
do autoconhecimento para
aprender a controlar a sua
mente para aceitar bons senti-
mentos e afastar os ruins como
a raiva, a tristeza e o medo para
fortalecer-se e tornar-se cora-
joso, sereno, adaptar-se ao di-
namismo do universo e harmo-
nizar com ele. Conseqüente-
mente, com a prática do aikidô,
há aumento da capacidade de
defesa pessoal, melhoria na
saúde, na beleza física e na
forma de viver e de conviver.

Identificação – Suely é brasi-
leira, mas viveu em Osaka, Ja-
pão, de 1992 a 1994, quando
aprimorou o conhecimento da
língua japonesa e dos costumes
do país, além de dar prossegui-
mento à prática da arte marcial
do aikidô e, então, receber a
faixa preta de 1º dan.

Antes de voltar para o Bra-
sil conheceu a arte do sumi-ê:

técnica de pintura oriental que
exige paciência, ritmo e har-
monia para representar de for-
ma simples e elegante a alma
do tema figurativo escolhido.

Segundo ela, no movimento
do pincel, no recipiente de pe-
dra em que a tinta está diluída,
existe o preparo espiritual em
que o artista busca capturar a
essência e o espírito do objeto
ou do ser da natureza escolhi-
do para ser representado. O
traço no tradicional papel de
arroz é preciso, ágil e seguro,
como a representar aquele ins-
tante, a transitoriedade da vida.

A artista percebeu uma for-
te identificação entre a o sumi-
ê e o aikidô, e, de 1996 a 1999,
estudou com a mestra Rita
Bohm, discípula do mestre
Massao Okinaka que difundiu
a técnica no Brasil. A partir de
então, passou a transmitir seu
conhecimento da arte do Sumi-
ê em cursos e oficinas e a par-
ticipar de exposições coletivas
e individuais.

Pode-se destacar sua parti-
cipação nas exposições na As-
sociação Cultural Brasil-Japão
(de 2002 a 2007), na Assembléia
Legislativa de São Paulo (2005),
no Espaço Cultural Banco Cen-
tral em São Paulo (2005) e no
Memorial do Imigrante (2006),
entre tantas outras.

Ricardo é formado em Ar-
tes Plásticas pela Faculdade de
Belas Artes de São Paulo e
atua como fotógrafo e ilustra-
dor para a Revista Vida Sim-
ples entre outras.

Participou de exposições
coletivas como no Salão de
Belas Artes de Piracicaba
(2006) e no Bunkyo (Socieda-
de Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência Social).

Desde 2002, é praticante de
aikidô que se tornou a fonte
principal fonte de inspiração
para suas pinturas, desenhos e
fotografias.

O AIKIDÔ EM SUA ESSÊNCIA
QUANDO: DE 28 DE AGOSTO A 15 DE

SETEMBRO. DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,
DAS 10 ÀS 16H

ONDE: ESPAÇO CULTURAL BANCO

CENTRAL (AV. PAULISTA, 1.804, TÉRREO)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.:
11/3491-6916 / 3491-7847
ESPACOCULTURALSP.ADSPA@BCB.GOV.BR

WWW.BCB.GOV.BR

Exposição no Banco Central homenageia o mestre Kenji Ono

DIVULGAÇÃO

Objetivo do aikidô é desenvolver a parte espiritual e mental

EXPOSIÇÃO

Permanência no Olhar reúne
trabalhos de jovens nikkeis

A mostra Perma-
nência no Olhar, com-
posta por obras de ar-
tistas e designers nipo-
brasileiros inspiradas
em suas relações com
a cultura japonesa e em
suas memórias pesso-
ais e familiares criadas
especialmente para a
ocasião, permanece em
cartaz até 12 de outu-
bro no Sesc Santana.

O projeto reúne artistas pro-
venientes de segmentos diver-
sos dentro do panorama cultu-
ral brasileiro contemporâneo –
de linguagens das artes visuais
(como o grafite, o desenho, as
artes gráficas), até o design e
da moda. Participam da mos-
tra Titi Freak (Hamilton Tokota),
Tinho (Walter Nomura), Cata-
rina Gushiken, WHIP (Rodrigo
Tokota), Ricardo Ushida, Cis-
ma (Denis Kamioka), Raquel
Uendi, Hana-Bi (Thais Ueda)
e Paulo Ito. A curadoria e pro-
dução da mostra são de Rachel
Brumana e o projeto expográ-
fico, de William Zarella Jr.

A mostra explora os con-
ceitos objetivos e subjetivos de
“olhar” e de “permanência” e
transita por oposições dialéti-
cas como proximidade x dis-
tancia, passado x presente,
pessoal x coletivo e busca res-
quícios e influências nipônicas
no traço dos jovens artistas e
designers convidados, todos
netos de japoneses.

Raízes – Para todos os artis-

tas envolvidos, participar do pro-
jeto é também uma oportunida-
de de revisitar suas origens, his-
tórias familiares e trajetórias
artísticas, evocando referencias
recorrentes ou raras em seus
trabalhos revelando um univer-
so vigoroso e desconhecido.

Por seu ineditismo e por suas
particularidades, o projeto
Kasato Maru – Permanência
no Olhar propõe um olhar con-
temporâneo no contexto das
comemorações do Centenário
da Imigração, servindo também
como suporte para a circulação
de obras ligadas a vários con-
textos e tendências da cultura,
da arte e do comportamento
jovem, como as artes gráficas,
o design, o grafite e a moda.

KASATO MARU –
PERMANÊNCIA NO OLHAR
QUANDO: ATÉ 12 DE OUTUBRO. DE

TERÇAS A SÁBADO, DAS 10 ÀS 21H30;
DOMINGOS, DAS 10H ÀS 18H30.
ONDE: SESC SANTANA (AV. LUIZ DUMONT

VILLARES, 579 – JARDIM SÃO PAULO)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/2971-8700
ENTRADA FRANCA

Exposição reúne trabalhos de nikkeis

DIVULGAÇÃO

Trabalhos produzidos por
alunos da rede municipal de
ensino de Bauru estão expos-
tos na sede do Poupatempo
e podem ser vistos até o dia
28 de agosto.

A Mostra de Artes das Es-
colas Municipais de Educação
Infantil e Ensino Fundamen-
tal, denominada “Equilíbrio e
Diversidade – 100 Anos de

História”, foi aberta nesta ter-
ça-feira, (19), em comemora-
ção ao Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil.

O Poupatempo, fica na
Avenida Nações Unidas, 4-
44, esquina com a Rua In-
confidência, e funciona de
segunda à sexta-feira, das 9
às 18h e aos sábados, das 9
às 14h.

CIDADES/BAURU

Ensino municipal homenageia
o Centenário da Imigração

Abertura da exposição “Equilíbrio e Diversidade”, em Bauru

DIVULGAÇÃO
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Kazuo Harasawa recebe
homenagem do Conscre

Um ônibus nos transporta
do Homidanchi de Toyota até
a pequena estação ferroviá-
ria de Jôsui. O trem conduz
até a estação de Fushimi onde
se toma outro até o entron-
camento de Nagoya. Em trin-
ta minutos se chega a Gifu
tomando-se outro trem para
a estação de Minoota. Já era
pouco mais de meio dia. Foi
necessário correr para tomar
o ônibus que leva até Family
Center em Yaotsu, onde é
necessário aguardar o ônibus
para A Hill of Humanity. São
poucos os horários de ônibus
tanto para Yaotsu quanto para
a etapa seguinte. É preciso
atenção redobrada porque o
último ônibus de volta a
Yaotsu parte às 17 horas.

Toda essa peripécia tem
explicação. Quase não se
houve falar em Yaotsu, mas
viajando entre suas lindas
montanhas, chega-se ao Me-
morial Suguihara Chiune,
mais conhecido como A Hill
of Humanity.

O menino Suguihara
Chiune nasceu em Yaotsu no
dia de Ano Novo de 1900.
Segundo filho de Yatsu e
Yoshimizu Suguihara, for-
mou-se na Nagoya Daigo
Chugaku e graduou-se em
Literatura Inglesa na Univer-
sidade de Waseda. Estudou
posteriormente na Harbin
Gakuin (Universidade Naci-
onal de Estudos Russos) e
trabalhou no Ministério do
Exterior.

Fez carreira diplomática
na Manchúria e Finlândia
sendo nomeado cônsul do
Japão na Lituânia em 1939,
com sede em Kaunas. No dia
primeiro de setembro do mes-
mo ano, a Alemanha invade
a Polônia e, em poucos dias
inicia-se a Segunda Guerra
Mundial. A Rússia ataca e
ocupa a Lituânia que fica
acossada entre dois fogos.

Numa manhã de julho de
1940, Suguihara Chiune ouve
um ruído inusitado diante do
consulado. Pela janela viu ju-
deus provindos da Polônia
que se aglomeravam junto ao
muro solicitando visto japo-
nês. Embora seus superiores
no Japão fossem contrários,
solicitou que os judeus aguar-
dassem por uma noite. En-
contrava-se em uma comple-

xa encruzilhada. Após refle-
tir durante uma noite, tomou
a decisão de conceder um
visto em trânsito. Já eram mil
os que se acotovelavam jun-
to aos muros do consulado.
Dia e noite, auxiliado por Yu-
kiko, sua esposa, foi escreven-
do os dados pessoais de cada
um e assinando os vistos.

Retorna ao Japão em
1947 e é convidado a deixar
o Ministério das Relações
Exteriores. No ano seguinte,
é criado o Estado de Israel.

Em um dia de 1968, J.
Nishri procura por Suguihara
e lhe mostra seu visto para
que o reconheça, o que não
foi difícil pois ali estava sua
assinatura, além disso, não
poderia se esquecer da deci-
são que comprometera sua
carreira diplomática. No ano
seguinte Suguihara aceita o
convite oficial para visitar Is-
rael onde residiam centenas
dos que haviam usufruído do
visto japonês. No memorial a
ele dedicado em Yaotsu,
pode-se conferir: foram con-
cedidos dois mil vistos japo-
neses aos judeus.

Nobuki, seu filho mais
novo, recebeu uma bolsa de
estudos e se graduou em Tel
Aviv. Entre os que receberam
o visto assinado por Suguiha-
ra estão Warhaftig, Ministro
da Religião e Klementyn-
voski, Vice-prefeito de Tel
Aviv.

Suguihara faleceu 31 de
julho de 1986. Na Lituânia,
em 1991, foi erguido um mo-
numento em sua honra, assim
como uma rua recebeu seu
nome. Na universidade, des-
de 1994, funciona o Centro
Suguihara. Em 2000 sua ci-
dade natal passou a abrigar o
Memorial Chiune Suguihara.

Não foi sem razão que, no
dia 15 de maio último, fize-
mos questão de visitar Yaotsu,
sua cidade natal. Pareceu-me
ver o menino Chiune corren-
do pelas belas montanhas
empinando pipa, perto do céu.
Não chegou aos píncaros na
carreira diplomática, mas de-
safiando seus superiores, pos-
sibilitou que dois mil refugia-
dos não sucumbissem nos
campos de concentração da
Gestapo, mas como suas pi-
pas, alçassem aos céus.

(Iolanda Toshie Ide)

ARTIGO

Visita a Yaotsu

OConscre (Conselho
Estadual Parlamentar
das Comunidades de

Raízes e Culturas Estrangei-
ras) realizou na terça-feira
passada (19) à noite, no Audi-
tório André Franco Montoro da
Assembléia Legislativa do Es-
tado de São Paulo, cerimônia
de homenagem a personalida-
des de diversas comunidades
que compõem a entidade. O
evento contou com a presen-
ça da Alesp, deputado Vaz de
Lima, que abriu o evento lem-
brando a “vocação cosmopo-
lita que São Paulo expressa em
suas importantes manifesta-
ções culturais”. Vaz citou tam-
bém que a Assembléia Legis-
lativa paulista sempre teve re-
presentantes de diferentes ori-
gens: “Nosso futuro se cons-
trói sobre as bases de uma con-
vivência harmoniosa entre as
diferentes culturas”. O presi-
dente da Assembléia citou ain-
da o crescimento do Conscre
ao longo dos anos, prometen-
do um espaço maior para seu
funcionamento no novo prédio
que está em fase final de cons-
trução.

O Conscre, cujo idealizador
foi o então presidente da As-
sembléia Legislativa “ e hoje
deputado federal e secretário
municipal “, Walter Feldman, foi
criado com o objetivo de inte-
grar, socializar e amparar os tra-
balhos comunitários de diversas
nacionalidades residentes no
Estado de São Paulo. O Con-
selho conta atualmente com o
apoio de mais de 20 comunida-
des estrangeiras, como a ára-
be, a italiana, a japonesa, a ju-
daica e a espanhola, entre ou-
tras. São Paulo é também a ci-
dade com maior número de
negros fora da África.

Durante a cerimônia foi fei-
ta a apresentação de um vídeo
produzido pela TV Alesp que
abordou os diferentes aspec-
tos das culturas que chegaram
em ondas sucessivas desde os
portugueses, e que mudaram
a “cara” de São Paulo com

que morava (Niigata, ao norte
do Japão, de inverno rigoroso).

Kazuo participou ativamen-
te na reorganização das enti-
dades associativas no pós-
guerra. Foi sócio-fundador do
Bunkyo e até hoje ocupa car-
gos na entidade. Exerceu a
presidência do Conselho Deli-
berativo (hoje, é membro) e,
atualmente é vice-presidente
da Comissão de Administração
do Pavilhão Japonês.

Associado há 30 anos da
Beneficência Nipo-Brasileira
de São Paulo, já ocupou a pre-
sidência da entidade e é atual-
mente um dos seus membros
conselheiros. Associado há 25
anos da Assistência Social
Dom José Gaspar, já ocupou o
cargo de secretário-geral e é
atualmente um dos seus mem-
bros conselheiros. Foi sócio-
fundador da Associação Cul-
tural Niigata do Brasil e é atual-
mente um dos seus membros
conselheiros. Desde 1980 atua
como diretor da filial da Asso-
ciação Nacional de Criadores
de Carpas Coloridas do Japão.
Foi agraciado pelo governo ja-
ponês com a Ordem do Tesou-
ro Sagrado, Raios de Ouro
com Roseta.
(com o site do Bunkyo:
www.bunkyo.org.br)

suas intervenções na arquite-
tura e nos costumes.

O presidente do Conscre,
Sergio Serber, falou da impor-
tância dessa convivência en-
tre as culturas e agradeceu o
apoio que todos os presiden-
tes vêm dando ao Conselho.

Compuseram a mesa Ser-
gio Serber e Walter Feldman,
o senador Romeu Tuma, o ve-
reador Gilberto Natalini e os
vices-presidentes do conselho,
Cláudio Pieroni e Manoel Ju-
lio Del Carpio.

Homenagem –  Da comuni-
dade japonesa, o homenagea-
do foi Kazuo Harasawa, mem-
bro do Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-

sa e de Assistência Social).
Aos 84 anos, brasileiro natu-
ralizado, Harasawa é um dos
mais atuantes voluntários jun-
to às entidades beneficentes e
culturais da comunidade nipo-
brasileira.

Caçula de uma família de
seis filhos (cinco homens e
uma mulher), formado na Es-
cola de Técnicas Agrícolas e
Florestais da Província de
Niigata, tinha 27 anos, soltei-
ro, quando decidiu emigrar ao
Brasil. Isso ocorreu em 26 de
fevereiro de 1952, num tempo
de extrema dificuldade: a mi-
séria provocada pela destrui-
ção da Segunda Guerra se
agravava diante das duras con-
dições climáticas da região em

O homenageado com o presidente do Bunkyo, Kokei Uehara

Cerimônia contou com presenças ilustres na Assembléia

JIRO MOCHIZUKI

LITERATURA

Tokyogaqui mostra de forma poética união entre Brasil e Japão
As Edições Sesc SP – pu-

blicações que abrangem as
áreas de cultura, artes, espor-
tes, ciências sociais, educação
e filosofia, entre outros, e que
são fruto do desdobramento
das ações desenvolvidas pelo
Sesc SP - lançam na Bienal do
Livro, em São Paulo , a obra
Tokyogaqui – Um Japão ima-
ginado. A publicação bilíngüe
(português e inglês) é consti-
tuída por textos de pesquisa-
dores de diversas instituições
ligadas à cultura japonesa e
mostra as influências recípro-
cas entre os dois países por
meio da linguagem do teatro,
da dança, das artes plásticas e
do espaço urbano. O lança-
mento aconteceu no dia 19 de
agosto (terça), no estande das
Edições Sesc SP na Bienal e
contou com uma performance
de butô com Emilie Sugai e

Dorothy Lenner.
A multiplicidade da cultura

japonesa e as aproximações
entre Brasil e Japão são os fo-
cos principais de Tokyogaqui
– Um Japão imaginado, termo
que significa “a imagem de

Tóquio aqui”. O livro retrata,
de forma poética, a incorpora-
ção do pensamento nipônico ao
brasileiro. O livro organizado
por Christine Greiner e Ricar-
do Muniz Fernandes inicia
com uma série  fotográfica de
autoria do arquiteto Hideki
Matsuka do bairro paulistano
da Liberdade, que concentra a
maior comunidade japonesa do
mundo. A partir de painéis te-
máticos sobre as táticas antro-
pofágicas encontradas em Tó-
quio, traça um paralelo entre
as artes e a cultura oriundas
dos dois países, destacando seu
o impacto sobre a cultura bra-
sileira.

A publicação conta com
fragmentos da exposição
Tokyogaqui, realizada de 15 de
março a 4 de maio no Sesc
Avenida Paulista, a qual foi
composta por exposição ceno-

gráfica e atividades culturais
diversificadas, enfatizando o
contraste entre o Japão tradi-
cional e o Japão pop.

O projeto Tokyogaqui se
destaca pelo amplo conheci-
mento que seus organizadores
têm da cultura japonesa. Tanto
Fernandes quanto Greiner são
renomados pesquisadores sobre
Japão. Ambos querem mostrar
com este projeto o processo de
reconstrução cultural gerado no
encontro das culturas japonesa
e brasileira em um século de
imigração, num esforço para
imaginar o Japão do Brasil.

TÍTULO: TOKYOGAQUI - UM
JAPÃO IMAGINADO (EDIÇÕES

SESC SP, 384 PÁGINAS)
DISTRIBUIÇÃO: EM TODAS AS UNIDADES

SESC SP (CAPITAL E INTERIOR)
VENDAS TAMBÉM PELO PORTAL

WWW.SESCSP.ORG.BR/LOJA

Capa do livro

REPRODUÇÃO

No último dia 17 de agosto
a campanha Soho Solidário, do
Soho Hair International, arre-
cadou R$ 4.757,00, que foram
integralmente revertidos para a
entidade Fraternidade Irmã Cla-
ra – FIC. A campanha, que
consiste em cortes de cabelo e
esmaltação a preços populares,
aconteceu durante a tradicional
Feira da Vila Madalena.

A entidade Fraternidade

Irmã Clara – FIC atua na Zona
Oeste da capital promovendo
trabalhos assistenciais ao por-
tador de paralisia cerebral.

Cerca de 400 colaborado-
res do Soho Hair International
trabalharam voluntariamente
no evento e realizaram 636 cor-
tes de cabelo e 61 esmaltações

Promover ações voltadas
para o bem-estar e desenvol-
vimento da sociedade faz par-

SOLIDARIEDADE

Soho faz doação para entidade beneficente
te da filosofia do
Soho. Além desse
tipo de campanha, os
excepcionais da enti-
dade Kodomo-no-
sono e os idosos da
casa de repouso Ikoi-
no-Sono recebem
gratuitamente cortes
de cabelo, todo ter-
ceiro domingo de
cada mês. Colaboradores da Rede Soho

DIVULGAÇÃO

Japão, Cingapura, Alema-
nha, Grã-Bretanha, Austrália e
Brasil serão representados por
palestrantes na Conferência
Internacional Herança Espiri-
tual Japonesa no Brasil. O
evento, promovido pela Fun-
dação Mokiti Okada em par-
ceria com a Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo
(PUC/SP), através do seu Pro-
grama de Pós-Graduação em
Ciências da Religião e apoia-
da pela Associação Brasileira
de Estudos Japoneses (ABEJ)
acontecerá nos dias 24 a 27 de
agosto, em São Paulo.

Convivência e mudanças:
uma reflexão sobre os nipo-
brasileiros, Estudos das religi-
ões japonesas no Brasil: qua-
se 100 estudos acadêmicos,
Religiões entre brasileiros no
Japão, Reflexões comparati-
vas sobre a relação entre na-
ção e etnias no Brasil são al-
guns temas que abordados no
encontro.

Peter Clarke, professor da
Universidade de Londres e da
Universidade de Oxford (Grã-
Bretanha), Michael Pye, pro-
fessor da Universidade de
Marburg (Alemanha), Ken-

neth K. Tanaka e Hideaki Ma-
tsuoka (Japão), Regina Yoshie
Matsue (Cingapura), já confir-
maram presença na Conferên-
cia. O Brasil estará represen-
tado pelos seguintes profissio-
nais: Ronan Alves Pereira,
Frank Usarki, Célia Sakurai e
Rafael Shoji.

O evento tem por objetivo
contribuir para a sistematiza-
ção do intercâmbio entre pes-
quisadores brasileiros e estran-
geiros de diversos campos das
Ciências Humanas (Antropo-
logia, Sociologia, História, Ci-
ências da Religião entre ou-
tras) dedicados às religiões ja-
ponesas, além de consolidar
em forma de publicações es-
pecializadas os conhecimentos
produzidos e apresentados no
evento.

As inscrições já estão aber-
tas e podem ser feitas pelo site:
www.fmo.org.br/conferen-
cia2008 ou entrar em contato
pelo e-mail: conferencia2008
@fmo.org.br e telefone: 11/
5087-5169/5134

Local: Fundação Mokiti
Okada - Morgado de Mateus,
77 - Vila Mariana - São Paulo
- SP

HERANÇA ESPIRITUAL

Palestrantes de seis países
participarão de Conferência
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COMUNIDADE

Okinawanos celebram o
Centenário em grande estilo

As entidades nipo-brasilei-
ras da Zona Sul de São Paulo
não poderiam ficar de fora das
comemorações do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil e agendaram para o pró-
ximo mês uma grande festa
para marcar a data. Trata-se
do Japan Sul – 1ª Festa do Ja-
pão na Zona Sul de São Paulo
(Nanren) –, que será realiza-
do pela União das Associa-
ções Culturais da Zona Sul nos
dias 13 e 14 de setembro, no
Kartódromo de Interlagos.
Segundo o presidente da Co-
missão Organizadora, Shiguero
Orita, o evento deve contar
com a participação de 21 as-
sociações nikkeis da região.

O formato foi inspirado na
Semana Cultural Brasil-Japão,
realizado em junho, no Anhem-
bi. “Sentimos a necessidade de
fazer algo semelhante porque
percebemos que muita gente
não pode participar das come-
morações oficiais”, explica o
presidente da Nanren, Masami
Tashiro.

Não à toa, conta, “exceto”
pela presença do príncipe her-
deiro do trono do Japão, Na-
ruhito, os organizadores se es-
forçaram para brindar o públi-

“É um evento que, além
de marcar a atuação do
Nanren no ano do Centená-
rio, também promete agradar
as mais diversas faixas
etárias”, garante Orita.

Como atrações, haverá
shows com cantores da comu-
nidade – entre eles Joe Hirata
– e taikô; oficinas e exposições
de ikebana, shodô e origami;
exposições de artesanatos, ar-
tes marciais e esportes; apre-
sentação de danças folclóricas;
feira de hortifruti, hidroponia,
flores e bazaristas; além de pra-
ça de alimentação com pratos
típicos da culinária japonesa.

JAPAN SUL – 1ª FESTA DO
JAPÃO NA ZONA SUL DE SÃO
PAULO
QUANDO: DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO.
SÁBADO, DAS 10 ÀS 22H, E DOMINGO,
DAS 10 ÀS 19H

ONDE: KARTÓDROMO DE INTERLAGOS

(ENTRADA PELO PORTÃO 9 DO

AUTÓDROMO DE INTERLAGOS – ESQUINA

DA AVENIDA JANGADEIRO COM A
JACINTO JULIO)
ENTRADA: R$ 3,00. GRÁTIAS PARA

CRIANÇAS ATÉ 10 ANOS DE IDADE E
IDOSOS ACIMA DE 65 ANOS

ESTACIONAMENTO: R$ 8,00
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3463-2200

COMUNIDADE 2

Japan Sul espera ‘pelo menos’ 30 mil pessoas em setembro

co com o maior número possí-
vel de atrações que se apre-
sentaram no Anhembi. “Nos-
sa preocupação foi no sentido
de atender os anseios da co-
munidade”, cravou Orita, re-
velando que a idéia do evento
já estava sendo trabalhada há
cerca de um ano “mas ganhou
consistência” mesmo com a
Semana. “Até por isso, deci-
dimos procurar um local ade-
quado, dotado de infra-estru-
tura e de fácil acesso para ido-
sos por ser uma área plana, e
que pudesse comportar con-
fortavelmente as pessoas”,
comenta Orita, acrescentando

que a expectativa é receber
um público estimado em, “no
mínimo”, de 35 mil pessoas nos
dois dias de programação.

Atrações – Além das entida-
des que formam o Nanren –
Colônia Paulista, Cipó,
Parelheiros, Casa Grande,
Showa, Associação Cultural
Esportiva Nipo-Brasileira de
Santo Amaro (Acensa) e João
Branco – e mobilizar outras
entidades nikkeis da região, o
Japan Sul está contando tam-
bém com apoio das Subprefei-
turas “da Vila Mariana até
Campo Limpo”.

Representantes do Nanren com Hiroyuki Minami

DIVULGAÇÃO

Belo Horizonte
(MG) assiste de 28
a 31 de agosto a
sétima edição do
Eletronika, Festival
de Novas Tendên-
cias Musicais, que
tem como tema
esse ano o Cente-
nário da Imigração
Japonesa no Bra-
sil. A edição de
2008 traz shows,
debates e sessões
de cinema dividi-
dos entre o Gran-
de Teatro, Teatro
João Ceschiatti,
Cine Humberto
Mauro, Espaço
Mari’Stella Tristão,
Livraria Usina das
Letras, todos den-
tro do complexo
cultural Palácio das
Artes, além do
Roxy Club.

 Entre as apre-
sentações musicais
o festival traz Fer-
nanda Takai e
Maki Nomiya,
vocalista do Pizzi-
catto Five, a banda
indie novaiorquina
Asobi Seksu, Cu-
rumin, M. Takara,
Vanguart, Guizado, PexbaA,
The Twelves, Database, Lucy
& The Popsonics, Mallu Ma-
galhães, Monno, Macaco
Bong, Pop Armada e
Hurtmold, com participação
de Paulo Santos, do Uakti.
Além do Instituto, revistando
o antológico álbum “Racio-
nal”, de Tim Maia.

O Eletronika tem parceria
com o “Imagem dos Povos”,
projeto que mostra novas for-
mas de realização e difusão do
audiovisual, tendo em vista o
contexto regional e as trans-
formações tecnológicas do se-
tor. A mostra exibe produções
audiovisuais de um país e de
uma região brasileira. A pri-

meira edição, em 2005, home-
nageou a Nova Zelândia e
Minas Gerais. Já a segunda,
em 2006, focou Índia e Rio
Grande do Sul, e a terceira, em
2007, destacou os cinemas da
China e de Pernambuco. Em
2008 apresenta o que há de
melhor nas produções do Ja-
pão e da Amazônia.

 O evento conta ainda com
ciclo de debates com os te-
mas “Imagens do Japão Con-
temporâneo”, “Imagens da
Amazônia Contemporânea” e
“Japop: Mangá e Anime”.

Informações gerais:
Telefone: 31/3236-7400 ou
www.palaciodasartes.com.br

ELETRONIKA

7ª edição homenageia o
Centenário da Imigração

e Fernanda Takai estão entre as atrações

A vocalista Maki Nomiya, do Pizzicatto Five...

Acomunidade Okinawa-
na no Brasil está em
festa. No dia 23 de

agosto (sábado) a Associação
Okinawa de Vila Carrão reali-
za o 6º Okinawa Festival em
comemoração ao Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil. O evento contará com
inúmeras atrações nacionais e
internacionais. Estão progra-
mados shows com Megumi
Gushi (de Okinawa), a Banda
Tontonmi e a primeira apre-
sentação conjunta da Associ-
ação Ryukyu Minyou Hozon-
kai do Brasil e da Associação
Ryukyu Minyou Kyokai do
Brasil.

Os grupos Ryukyu Koku
Matsuri Taiko e Requios
Geinou Doukoukai Eisa Taiko,
prometem a maior apresenta-
ção da festa com seus cerca
de 700 integrantes proceden-
tes de vários estados do país.
O cantor sertanejo Joe Hirata
é outro artista que se apresen-
tará no festival. Às 20 horas
ele interpretará canções do seu
álbum “Mistura de Raças”,
como “Sonho de Um Brasilei-
ro”, “Raça e Ginga Misturou”
e “Taiko”.

A programação conta tam-
bém com a apresentação de
200 dançarinas vestidas de
bingata (o tradicional kimono
okinawano), que desfilarão ao
som de Yotsudake, e 400
karatecas que demonstrarão as
técnicas dessa arte marcial
originária de Okinawa. Até o
Miruku – Deus da fartura, es-
tará abençoando e trazendo
alegria para o público presen-
te. Para embelezar ainda mais
a festa, 13 misses vencedoras
dos concursos Miss Ryuso tam-
bém confirmaram presença.

Além dos shows o público
presente poderá assistir apre-
sentações culturais como a da
comitiva da Província de Oki-
nawa (Japão), com 600 inte-
grantes liderados pela vice-
governadora de Okinawa,
Katsuko Asato, acompanhada
pelo presidente da Assembléia
Legislativa, Zenshin Takamine,
pelo Prefeito de Naha, Take-
shi Onaga, entre outros prefei-
tos e vereadores de diversos
municípios da província e ou-
tras autoridades japonesas.

Além de desfile das dele-
gações vindas da Bolívia, Es-
tados Unidos, Havaí, México,
Peru, entre outros países, to-
talizando cerca de 1600 pes-
soas.

Mais de 250 shamissens

barracas servindo pratos típi-
cos de okinawa, sopa de ca-
brito (15 no total), Okinawa
soba, etc”, explica ele ao anun-
ciar que 500 famílias originári-
as de Okinawa moram na Vila
Carrão.

As festividades serão inici-
adas com a realização de um
culto aos antepassados entre
10h e 12h na sede da Associa-
ção Okinawa kenjin do Brasil,
na Rua Tomás de Lima, 72 –
centro – SP e o encerramento
está previsto para às 22h30.

6º OKINAWA FESTIVAL
QUANDO: 23 DE AGOSTO – DAS 12H ÀS

23H.
ONDE: CLUBE ESPORTIVO VILA

MANCHESTER – PRAÇA HAROLDO

DALTRO, S/Nº - SÃO PAULO.
ENTRADA: UM QUILO DE ALIMENTO

NÃO-PERECÍVEL (DESTINADOS A
ENTIDADES ASSISTENCIAIS)
INFORMAÇÕES: 2296-1120 OU

WWW.OKINAWAFESTIVAL.COM.BR

Karatê, arte marcial de origem okinawana, é uma das atrações do Festival na Vila Carrão

DIVULGAÇÃO

animarão o evento que prome-
te atrair cerca de 20 mil pes-
soas. As apresentações do Ja-
pão e de outros países fazem
parte de outro evento parale-
lo, o Desfile em homenagem
ao Centenário da Imigração
Okinawana no Brasil com
2h30 de duração e início às
15h.

Segundo Terio Uehara, pre-
sidente da comissão do festi-
val, mais de três mil pessoas
vão desfilar, incluindo a dele-
gação do Japão e de outros
países. “Haverá apresentação
de Taikô, e até um desfile em
homenagem as 160 pessoas
com mais de 95 anos”, anteci-
pa. Terio Uehara que também
é diretor da associação, reve-
lou que o local do evento des-
se ano teve uma mudança es-
tratégica.

De acordo com ele, nas
edições anteriores do festival
a diretoria da entidade obser-
vou que o público ficava na
calçada. Por isso para trazer

conforto aos participantes, foi
decidida a mudança do local
das festividades do centro para
a Vila Carrão, na Zona Leste.
“Optamos por um local maior
porque será um festival com a
participação do povo e eles
precisam de conforto. Será um
dia bastante animado com 75

Danças folclóricas também estarão presentes no evento
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UM NOVO COMEÇO

Movimento Ives Ota realiza
carreata e prepara peça de teatro

AONG Movimento Pela
Paz e Justiça Ives Ota
fundada por Masataka

eYolanda Keiko Ota em virtu-
de do seqüestro e assassinato
em 1997 do seu filho Ives Ota,
com apenas 8 anos, realiza no
dia 30 de agosto uma carreata
para que esse dia seja instituí-
do como o Dia Nacional do
Perdão. O evento terá como
ponto de partida a Praça Ives
Ota situada entre as Ruas
Dentista Barreto e Julio Colaço
- Vila Carrão – Zona Leste, às
10h, e terminando no Templo
do Terço Bisantino, do Padre
Marcelo Rossi.

“Nosso intuito é o de divul-
gar este movimento para o maior
número de pessoas possíveis,
que independe de raça, credo,
cor da pele ou posição social, é
um movimento amplo que pre-
tende mobilizar a todos. Se hou-
ver tolerância, amor, igualdade
e perdão, teremos grandes
chances de viver em um mun-
do melhor”, destaca Masataka.

Ele e a esposa Keiko Ota
pretendem fazer com que o
evento se transforme numa
forte campanha, pois percebe-
ram que só conseguiram obter
paz de espírito, mediante a tra-
gédia envolvendo Ives Ota,
depois de muita oração e de
terem conseguido perdoar os
assassinos.

Após a morte de Ives a fa-
mília iniciou um movimento
pela paz incentivada por alguns
ensinamentos provenientes de
Teiji, tio de Ives, e fundaram o
Movimento Pela Paz e Justiça
Ives Ota, uma ONG que as-
siste e orienta familiares das
vítimas de crimes hediondos.
A entidade deu aos pais do
garoto serenidade em meio a
tanto sofrimento e revolta.

A partir daí, seus corações
ganharam vida nova e surgiu
uma nova idéia, lutar pela pri-
são perpétua para elementos
que cometem este tipo de cri-
me, mas para isto teriam que
correr todo o Brasil atrás de
assinaturas para que a lei fos-
se discutida e regulamentada.
O que eles não sabiam é que
durante esta caminhada iriam
ajudar muita gente porque em
cada lugar que passavam, en-
contraram famílias com filhos
assassinados e com o firme
propósito de vingança. A fa-
mília Ota então descobriu qual
era sua verdadeira missão
neste mundo: de levar a paz e
o amor a quem perdeu o sen-
tido da vida.

Vivendo desta maneira re-
encontraram a felicidade e
como que por um verdadeiro
milagre, Keiko, seis meses de-
pois da partida de Ives, que
então não podia mais
engravidar, estava grávida e
daria a luz a uma menina linda

muito parecida com Ives, que
receberia o nome de Ises.

“Um Novo Começo” – A
história da família do pequeno
Ives Ota, seqüestrado e assas-
sinado tragicamente no dia 30
de agosto de 1997, será apre-
sentada num palco de teatro.
O acontecimento se transfor-
mou numa peça teatral deno-
minada “Um Novo Começo”,
baseada no livro “A Vida de
Ives Ota”, de autoria dos pais
do garoto, Yolanda Keiko e
Masataka Ota.

A peça adaptada e dirigida
por Fátima do Valle, recorda a
trajetória da família Ota, e es-
tará em cartaz entre os dias 13
de setembro e 18 de outubro no
Teatro Santo Agostinho atrás
da estação Vergueiro do Me-
trô, com apresentações apenas
aos sábados às 20h30. A pré-
estréia da peça, aconteceu dia
14 de agosto, no Teatro Eva
Wilma, em São Paulo.

O espetáculo explora, mos-
tra e promove o outro lado da
história em que muita gente
desconhece, os conceitos do
perdão, amor, entendimento,
igualdade, tolerância, e acima
de tudo a superação. Até mes-
mo para aquilo que parece não
ter explicação, como o fato de
Masataka Ota ter ido ao pre-
sídio para perdoar os assassi-
nos do seu filho... Loucura?

Para alguns sim, mas não
para quem tinha que pro-
curar um bom motivo para
continuar vivendo, mas vi-
vendo em paz.

Atualmente Masataka
e Keiko Ota, são exem-
plos de amor, serenidade,
perdão e felicidade, porém
segundo eles próprios di-
zem, precisaram passar
por tudo isto para reconhe-

cer o verdadeiro valor da vida,
para descobrir que não vieram
para este mundo somente para
acumular fortuna, como eles
imaginavam, mas sim para
acumular bens espirituais e aju-
dar ao próximo.

A intenção da montagem,
não é contar a tragédia, mas
mostrar que mesmo as situa-
ções mais difíceis podem se
transformar em uma lição de
amor e principalmente basea-
do nestes fatos. Ajudar na luta
pela paz, entendendo que a vi-
olência ao invés de gerar mais
violência, pode e deve gerar,
antes de tudo, reflexão.

A peça também mostra
como a cultura milenar e a
imigração japonesas servem
de panorama para o transcor-
rer da história do povo proce-
dente da cidade de Okinawa,
região de ascendência da fa-
mília Ota.

Dezoito atores fazem par-
te do elenco entre eles Harumi
Higa, Marcos, Miura, Naoki
Koga, Priscila Akemi, Ricar-
do Oshiro, Adson Phell, Bianca
Garcia, Célio Woody, Israel
Araújo, Izabely Tomazi, JB
Oliveira, Leon Cordeiro, Lia
Campos, Luciano Ramires,
Márcio Julião, Otávio Augus-
to, Roberto Trujillo e Rodrigo
Giacomin. Na equipe técnica
Keiko Ota é a assistente de
produção; Alessandra Vitanis

como diretora de produção; e
as figurinistas Elisabeth Há
Ruyo Miaira e Kátia Rozo
David.

Os responsáveis pela ONG
anunciam que estão a disposi-
ção das empresas que deseja-
rem patrocinar a peça e assim
obter recursos.

“UM NOVO COMEÇO”
QUANDO: DO DIA 13 DE SETEMBRO ATÉ

O DIA 18 DE OUTUBRO - COM

APRESENTAÇÕES APENAS AOS SÁBADOS.
HORÁRIO: 20H30
ONDE: TEATRO SANTO AGOSTINHO (RUA

APENINOS, 118 - ACLIMAÇÃO (ATRÁS DA

ESTAÇÃO VERGUEIRO DO METRÔ).
ESTACIONAMENTO PRÓXIMO AO TEATRO.
ENTRADA: R$ 30,00 - ESTUDANTES E

MAIORES DE 65 ANOS PAGAM MEIA

ENTRADA

INFORMAÇÕES NO TELEFONE

3209-4858 / 8987-2773
WWW.TEATROSANTOAGOSTINHO.COM.BR

“CARREATA DIA NACIONAL
DO PERDÃO”
QUANDO: DIA 30 DE AGOSTO

ONDE: PRAÇA IVES OTA (RUAS

DENTISTA BARRETO E JULIO COLAÇO -
VILA CARRÃO – ZONA LESTE), ATÉ O
TEMPLO DO TERÇO BISANTINO, DO

PADRE MARCELO ROSSI

HORÁRIO: 10H

INFORMAÇÕES: (11) 2225-3145 /
8347-9108

Proposta da peça é mostrar que mesmo as situações mais difíceis podem render lições

DIVULGAÇÃO

SOROBAN

Torneio terá participação de
professores e alunos do Japão

Amanhã (24), das 12 às 18
horas, a Associação Cultural de
Shuzan do Brasil, realiza no
Espaço Hakka (rua São Joa-
quim, 460, no bairro da Liber-
dade) o 50º Campeonato Bra-
sileiro de Soroban.

Participarão da competição
cerca de 200 alunos de esco-
las de soroban de todo o Bra-
sil. A faixa etária dos partici-
pantes é de 5 a 30 anos.

Neste ano, do Centenário
da Imigração Japonesa para o
Brasil, o evento contará com
a participação especial de uma
equipe de cinco professores e
dois alunos da International
Soroban Diffusion Fondation
do Japão. O destaque é a jo-
vem Risa Imai, de apenas 15
anos, que tem a graduação
máxima no soroban, o 10º dan.

A programação contará
com uma prova de 90 ques-
tões escritas, tempo de 15
minutos, flash anzan (cálculo
mental com os números que
serão projetados no telão),
prova de ditado de números
de um algarismo até 11 alga-
rismos, prova de ditado de
cálculo mental de um algaris-
mo até cinco algarismos (to-
das as questões com 10 par-
celas) e três provas de desa-
fios em três níveis.

O campeonato terá uma
premiação especial do Japão,
e os melhores classificados
receberão troféus.

Mais informações sobre o
evento podem ser obtidas no
site atendimento@escola-
heisei.com.br, ou no telefone:
11/239-5770.

Competição deve reunir cerca de 200 alunos de todo o País

DIVULGAÇÃO

Arrecadação
de karaokê para

o Instituto
Manabu Mabe

O evento foi organizado
pela Nihon Amateur Kayo
Renmei (NAK do Brasil) e
pela Associação Nipo-Bra-
sileira de Cultura Musical
Onkyo, em homenagem aos
50 anos da Retomada da
Imigração Japonesa no
Brasil.

A Aceas (Associação Cul-
tural Esportiva e Agrícola de
Suzano) realiza amanhã (24),
a partir das 9h, o 1º Fórum
Regional de Integração das
Associações Nipo-Brasileiras
do Alto Tietê. O evento reúne
representantes dos municípios
de Suzano, Mogi das Cruzes,
Arujá, Itaquaquecetuba, Sale-
sópolis, Biritiba Mirim e Ribei-
rão Pires.

Esse evento, organizado em
conjunto com a Comissão de
Relacionamento com as Asso-
ciações do Bunkyo, visa pro-
mover encontros entre os re-
presentantes das entidades
nipo-brasileiras e fortalecer o
relacionamento entre os seus
associados.

A programação inicia com
a auto-apresentação de todos
os presidentes das entidades
participantes, seguindo-se de-
pois palestra com o historiador
e docente do Museu Paulista
da USP, professor Paulo
César Garcez Marins sobre “A
Preservação do Patrimônio
Cultural gerado pela imigração
japonesa como um desafio para
as políticas públicas do Brasil”.

Na seqüência, a partir das
11h15, o atual prefeito de Mogi
das Cruzes, Junji Abe, estará
ministrando palestra sobre “O
papel das associações nipo-
brasileiras na política”.

Shakuhachi – Depois, às 14h,

Danilo Tomic apresentará uma
peça musical para shakuhachi.
Danilo, formado em musicolo-
gia, composição e regência em
São Paulo (USP) e em Berlim,
foi aluno de “Baikyoku” Iwami
de 1989 até 1998 (ocasião em
que recebeu a graduação de
mestre em shakuhachi, com o
título de “Baikyo”).

Tem se apresentado regu-
larmente há vários anos, no
Brasil e no exterior, tocando
em importantes eventos de
música clássica japonesa e de
música contemporânea. Com-
pôs diversas obras para sha-
kuhachi em combinação com
outros instrumentos ocidentais
e com outras linguagens, como
dança, teatro e cinema.

Após o interlúdio musical,
inicia a reunião dos Grupos de
Trabalho, com os participantes
divididos em: Plenária (presi-
dentes, secretários ou direto-
res), Sala 1 (duas senhoras do
Departamento de Senhoras -
Fujinbu - de cada entidade),
Sala 2 (um representante do
Departamento de Jovens -
Seinenbu - de cada entidade).

Plenária – Está prevista, a
partir das 16h, a plenária para
a apresentação das conclusões
de cada grupo, seguindo-se
depois a cerimônia de encer-
ramento.

A Aceas fica na Rua Dibe
Tannus, 535.

CIDADES/SUZANO

Suzano realiza Fórum Regional
de Integração das Associações

Tragédia será encenada em palco
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BROADCAST&CABLE

Feira apresenta lançamentos em
audiovisual e radiodifusão

O presidente do Sebrae
(Serviço Nacional de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas),
Paulo Okamotto, destacou a
importância do empreendedo-
rismo na abertura oficial da
Feira do Empreendedor 2008,
no último dia 14, em Londrina,
norte do Paraná. “Nós, do
Sebrae, fazemos parte de uma
instituição que tem condições
de realizar os sonhos de muita
gente, mas para isso os empre-
endedores precisam ter conhe-
cimento e informação. Esta-
mos realizando 12 feiras como
essa em todo o Brasil, porque
a nossa responsabilidade é
contagiar o povo brasileiro
com o empreendedorismo”,
afirmou.

Okamotto falou da neces-
sidade de leis em benefício das
micro e pequenas empresas e
citou a recente aprovação pela
Câmara dos Deputados do
Projeto de Lei Complementar
02/07, que cria a categoria de
Microempreendedor Individu-
al (MEI) e faz outros ajustes
na Lei Geral da Micro e Pe-
quena Empresa. Se aprovada

pelo Senado, a modalidade
Microempreendedor Individu-
al vai beneficiar empresários
com receita bruta anual de até
R$ 36 mil. Nesse rol estão pe-
quenas lanchonetes, serviços
de conserto de eletrodomésti-
cos, facções de costura e
artesãos.

Gigante – “Queremos o em-
preendedorismo na política,
nas atividades empresariais, no
dia-a-dia das pessoas, para
transformar o Brasil num gi-
gante”, assinalou Okamotto
para uma platéia de autorida-
des, empreendedores e empre-
sários presentes ao auditório
do Centro de Eventos de Lon-
drina, onde a Feira do Empre-
endedor paranaense segue até
o domingo (17). “As carava-
nas organizadas aqui no Para-
ná, com empreendedores e
empresários de todo o Estado,
vão conhecer na feira o que
há de melhor em empreende-
dorismo. Procurem o Sebrae.
O Sebrae tem conhecimento
para ajudar e apoiar as micro
e pequenas empresas”, disse.

EMPREENDEDORISMO

Conhecimento é aliado dos
empreendedores, diz Okamotto

O presidente do Sebrae, Paulo Okamotto

DIVULGAÇÃO

A Dentsu Inc. e os Servi-
ços de Informação Internaci-
onal-Dentsu Ltda. anunciaram
que vão participar do “Coisas
Que Pensam (CQP)”, um con-
sórcio de pesquisa no Labora-
tório de Mídia do Massachu-
setts Institute of Technology
(MIT) para realizar pesquisas
e desenvolvimentos futuros de
tecnologias da comunicação e
as tecnologias básicas que as
suportam. Os resultados des-
ta pesquisa serão utilizados na
busca de soluções que respon-
dam às necessidades de clien-
tes em evolução e à diversifi-
cação do ambiente dos meios
de comunicação.

O MIT está conduzindo
esta investigação com o apoio
de mais de 60 patrocinadores,
incluindo algumas das maiores

corporações do mundo. Suas
áreas de investigação são ex-
tremamente abrangentes, in-
cluindo não só o desenvolvi-
mento de novas tecnologias e
métodos de comunicação, mas
também questões sociais,
como problemas ambientais e
exclusão digital.

A Dentsu Inc., ao mesmo
tempo em que pesquisa e de-
senvolve uma ampla varieda-
de de tecnologias promissoras
em áreas de ponta que evolu-
em diariamente, espera fo-
mentar com isso tecnologias-
chave para otimizar ações de
comunicação e marketing, per-
mitindo a criação de novos ser-
viços e soluções. Futuramen-
te, a Dentsu Inc. irá envolver
ativamente o intercâmbio com
o MIT, realizando pesquisas

MÍDIA

Dentsu Inc. participa do Consórcio de
Pesquisa “Coisas que Pensam”

que procuram integrar teorias
e experiências práticas em
todo o mundo.

No Brasil – 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
escritórios na Ásia, Europa,
América do Norte e América
Latina, onde está presente na
Argentina e no Brasil. No ran-
king das agências mundiais e
grupos de comunicação mun-
diais, a Dentsu Inc. está des-
tacada como a maior agência
de propaganda em faturamen-
to e o quinto maior grupo mun-
dial de publicidade. No Brasil,
a Dentsu Latin America está
na 32ª posição entre as maio-
res agências do Brasil

A MMC Automotores do
Brasil convocou os proprietá-
rios dos veículos modelo
Pajero Full, ano/modelo 2001
a 2004, chassis (em ordem não
seqüencial) nº 00101 a 01003,
a contatarem a rede de Con-
cessionárias Mitsubishi para
substituição de um componen-
te de freio denominado acu-
mulador de pressão.

No comunicado, a empre-
sa informa que poderá ocor-
rer rompimento do diafragma
interno do acumulador de pres-
são que, conseqüentemente,
poderá ocasionar diminuição
do tempo de reação da freada
e maior esforço sobre o pedal
do freio.

A MMC disponibiliza o te-
lefone 0800 702 0404 e o site
www.mitsubishimotors.com.br
para mais esclarecimentos.

A Fundação Procon-SP

entende que por se tratar de
possibilidade de acidente com
risco à saúde e segurança dos
usuários do veículo e de ter-
ceiros, o atendimento deve ser
de imediato.

O recall envolve os mode-
los adquiridos da concessioná-
ria ou de pessoa física. Se o
consumidor tiver qualquer di-
ficuldade para efetuar o repa-
ro/substituição, deve procurar
um órgão de defesa do consu-
midor.

O Procon-SP orienta os
consumidores sobre seus direi-
tos e acompanha atentamente
convocações desse tipo, como
procedimento incorporado à
sua dinâmica de trabalho. A
empresa deverá apresentar os
esclarecimentos que se fize-
rem necessários, conforme
determina o Código de Defe-
sa do Consumidor, inclusive

VEÍCULOS

Procon orienta sobre recall do Mitsubishi
com informações claras e pre-
cisas sobre os riscos para o
consumidor.

Caso o consumidor encon-
tre dificuldade em efetuar os
devidos reparos (falta de pe-
ças, demora na conclusão dos
serviços, etc.) poderá procu-
rar ajuda - ou efetuar recla-
mação - da Fundação
Procon-SP, que atende pesso-
almente nos postos do
Poupatempo (Sé - Pça. do
Carmo, s/n; Santo Amaro - R.
Amador Bueno, 176/258; ou
Itaquera - ao lado do Metrô
Itaquera), por carta (Caixa
postal 3050 - CEP 01061-970
- SP-SP), por fax (11/ 3824-
0717) e pelo telefone 151 (so-
mente orientações).

Para obter informações so-
bre reclamações contra forne-
cedores o telefone é o 0xx11.
3824-0446.

A Broadcast&Cable, maior
feira de equipamentos e servi-
ços de audiovisual e radiodifu-
são do país, receberá para esta
17ª edição, que acontece nos
próximos dias 27 a 29 de agos-
to, no Centro de Exposições
Imigrantes em São Paulo, mais
de 130 estandes, que apresen-
tarão as novidades do setor. A
expectativa para esse ano é
receber mais de 10 mil visitan-
tes durante os três dias de
evento.

Líder mundial em vendas de
equipamentos Broadcast no
Brasil, a Sony apresentará sua
ampla linha de produtos pro-
fissionais com o conceito
“HDNA – Alta Definição.
Está em nosso DNA”. Ocu-
pando um estande de 388 me-
tros quadrados, além de um
lounge de 124 metros quadra-
dos, a Sony expõe sistemas
completos em Alta Definição,
que se adaptam a todos os ti-
pos de necessidades, proces-
sos e orçamentos.

Armando Ishimaru, diretor
da divisão de Broadcast e Pro-
fissional da Sony Brasil, res-
salta que o compromisso da
empresa com a alta tecnolo-
gia está presente em toda a li-
nha de produtos. “Nossos equi-
pamentos, que seguem o con-
ceito “HDNA – Alta Defini-
ção. Está em nosso DNA”,
ratificam a constante aposta da
Sony em novas tecnologias,
que conferem à marca a posi-
ção de líder mundial”, afirma.

Em seu estande, a Sony
mostra ao público da Broad-
cast & Cable o mais novo

Feira, que deve reunir mais de 130 expositores, espera mais de 10 mil visitantes no Centro de Exposições

DIVULGAÇÃO

componente da linha de cine-
ma digital, a CineAlta de
altíssima tecnologia, modelo
F35, equipada com um CCD
de 35mm, que capta imagens
com uma qualidade nunca vis-
ta, com frame rate selecionável
de 1 a 50 fps (gravação 4:4:4
ou 4:2:2).

Em relação à linha de
câmeras de estúdio da série
HDC, os destaques são os
modelos HDC-1500, HDC-
1550 e HDC-1400, essa últi-
ma uma câmera de baixo cus-
to para ser instalada nos estú-
dios de jornalismo das emisso-
ras de TV e para captação de

sinais em HD de 1080/59.94i,
720/59.94p. Possui conversor
A/D de 14 bits e uma relação
sinal/ ruído de 54 db. Conta
com saída SDI (HDSDI/SDI),
que possibilita gen lock, atra-
vés da unidade de controle,
além de um canal de prompter.
Além de toda a linha de
câmeras, a Sony traz uma so-
lução em estúdio, a HDC-
X310, que possui 3 CCD’s de
½” de 1,5Mega Pixel, modo
progressivo de gravação por
fibra ótica.

Switchers – A Sony Brasil
ainda apresenta sua linha de

switchers composta pelos mo-
delos MVS-8000G e MFS-
2000, que possibilitam confi-
gurações de 1ME até 4ME
com vários tipos de painéis,
que facilitam o dia-a-dia do
usuário. O número de entra-
das e saídas podem ser confi-
guradas de acordo com a ne-
cessidade de cada profissio-
nal, comportando até 80 en-
tradas, 56 saídas e 4
Chromakeyers. Os produtos
podem ser acoplados a um PC
para gerenciamento em rede
e possibilitam a conexão a uma
rede ethernet, facilitando a
transferência de arquivos.

“O consumidor japonês tem
uma reação completamente
diferente do brasileiro, preocu-
pando-se muito mais com
minúcias. Portanto, convém
tomar alguns cuidados especí-
ficos”, afirma o diretor-presi-
dente da Jetro (Japan Exter-
nal Trade Organization), Ko
Sasaki. A convite do Sistema
de Apoio à Exportação (SAX)
de Santo André, na região do
ABC paulista, ele apresentou
palestra em que explicou os
procedimentos necessários
para as micro e pequenas em-
presas nacionais poderem ex-
portar seus produtos e servi-
ços ao Japão. A Jetro, que é o
órgão oficial de comércio ex-
terior nipônico, tem 73 escri-
tórios de representação espa-
lhados por 54 países.

Segundo Ko Sasaki, os bra-
sileiros que têm interesse em
ingressar no mercado japonês
precisam levar em conta três
fatores, denominados por “três
Ps”: paciência, planejamento e
preparação. “Até o comprador
tomar uma decisão, leva-se
muito tempo, já que a palavra
final é consensuada por todos
os envolvidos no processo. Por
isso, quem quer vender para o
Japão deve fazer um planeja-
mento de, no mínimo, três anos
até conseguir fechar negócio.
A demora na concretização da
operação é o que mais pesa
para o brasileiro. É importante
ter bem claro isso. Afinal, uma
mercadoria que é apresenta-
da uma única vez lá não é con-
siderada confiável. Agora, uma
vez iniciada uma negociação,
o empresário japonês nunca
volta atrás, mesmo que ocorra
algum problema durante o pro-
cesso”, conta.

O diretor comenta que, uma
vez firmada a operação, é pre-
ciso cumprir à risca os prazos
estipulados. Se houver falha,
isso significa perda de confian-

EXPORTAÇÃO

Agência de comércio japonesa ensina empresas
brasileiras a conquistar mercado oriental

Mercadoria que é apresentada uma única vez não é confiável
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ça para as próximas negocia-
ções. Além disso, um produto
lançado no mercado nipônico
não pode nunca faltar, ou seja,
a reposição tem de ser cotidia-
na e o mais rápido possível.
“Enquanto aqui, em uma nego-
ciação, os brasileiros se cum-
primentam com um aperto de
mão, a primeira coisa em uma
apresentação, no Japão, é mos-
trar o cartão de visitas. Se não
tiver cartão, você é uma pes-
soa estranha”, diz.

PIB oriental - O Japão tem
um Produto Interno Bruto
(PIB) de US$ 4,39 trilhões e
população de 120 milhões de
habitantes. De acordo com o
diretor da Jetro, como o país
importa praticamente todos os
tipos de mercadorias, existe
certa facilidade para exportar.
Há uma forte escassez de pro-
dutos alimentícios - 60% do que
é consumido vem de outras lo-
calidades. “O mundo todo es-
pera que o Brasil cresça eco-
nomicamente. Se uma empre-
sa nacional conseguir fechar
negócio com o Japão, terá para
sempre a confiança do merca-
do nipônico. E se tiver sucesso
lá, com certeza terá sucesso
também em qualquer outro país,
por se tratar de um povo muito
detalhista”, afirma.

A palestra de Ko Sasaki,
promovida pelo SAX, faz par-
te das atividades de comemo-
ração do Centenário da Imi-
gração Japonesa. O SAX ofe-
rece consultoria gratuita às
micro e pequenas empresas
interessadas em conquistar o
mercado externo. Entre outras
ações, promove visitas técni-
cas para mostrar os mecanis-
mos de exportação existentes
por via aérea e marítima e pe-
los Correios, além de estimu-
lar a participação de empresá-
rios em feiras, congressos e
rodadas de negócios. O SAX
responde também pelo projeto
Capacitar para Exportar, que
consiste em cursos de capaci-
tação gratuitos para empresá-
rios que querem enviar seus
produtos ao exterior.



São Paulo, 23 de agosto de 2008 JORNAL NIPPAK 11

BEISEBOL

Público prestigia Jogos da
Amizade no Bom Retiro

Cerca de oito mil pes-
soas lotaram as arqui-
bancadas do Estádio

Municipal de Beisebol “Mie
Nishi”, no bairro paulistano
Bom Retiro, para assistirem ao
encerramento dos Jogos da
Amizade: Brasil x universida-
des japonesas Keio e Waseda,
no último dia 17. E, no ano de
comemorações do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil, quem ganhou o presen-
te foram os brasileiros, que
acompanharam nos últimos
oito dias disputadas partidas de
beisebol entre a Seleção Bra-
sileira e os universitários japo-
neses.

“Foi um evento histórico
para o beisebol brasileiro. Há
muito tempo não tínhamos nos-
sos estádios tão cheios e com
uma grande cobertura da
mídia. Além de ter sido uma
bela homenagem ao Centená-
rio da Imigração, os Jogos da
Amizade deram uma importan-
te contribuição para o desen-
volvimento do nosso esporte e
também fortaleceu mais ainda
os elos de amizade entre Bra-
sil e Japão”, disse Jorge
Otsuka, presidente da Confe-
deração Brasileira de Beisebol
e Softbol.

Koko Yakiu –No próximo

dia 28, desembarcará no Bra-
sil a Seleção de Beisebol Co-
legial Japonesa (Koko Yakyu).
A equipe japonesa excursio-
nará pelos Estados de São
Paulo, Paraná e Mato Grosso
do Sul, desafiando a Seleção
Brasileira de Beisebol Juvenil
(17 e 18 anos). E, em outu-
bro, a chegada do campeão
semiprofissional japonês
(Toshi-taiko) marcará o en-
cerramento da programação
de eventos da Confederação

Brasileira de Beisebol e
Softbol (CBBS) pelas come-
morações do Centenário da
Imigração Japonesa no Bra-
sil. Os campeões semiprofis-
sionais japoneses jogarão con-
tra a Seleção Brasileira Adulta
em cidades do Paraná e São
Paulo.

Resultados
(17/08 - São Paulo)
1º jogo: Waseda 7 x 3 Keio
2º jogo: Waseda 2 x 1 Brasil

Todos os resultados:
Presidente Prudente -
09/08 (Sábado)
1º jogo Waseda 6 x 0 Keio
2º jogo Waseda 2 x 0 Brasil
Maringá – 10/08 (Domingo)
1º jogo Waseda 6 x 3 Keio
2º jogo Keio 2 x 1 Brasil
Lins – 14/08 (Quinta-feira)
1º jogo Waseda 2 x 0 Keio
2º jogo Keio 6 x 7 Brasil
Ibiúna – 16/08 (Sábado)
1º jogo Waseda 6 x 6 Brasil
2º jogo Keio 14 x 5 Brasil

Atletas das seleções universitárias de Waseda e Keio e do Brasil posam para foto no Bom Retiro

DIVULGAÇÃO

MALLET GOLF

Torneio em SP dá início a
intercâmbio internacional

Organizado pela Federação
Paulista de Mallet Golf, o 1º
Torneio Internacional de
Mallet Golf reuniu dez equipes
de várias localidades da Gran-
de São Paulo e da Capital e de
outros Estados, como Santa
Catarina (São Joaquim), e até
do Japão (província de Ishika-
wa), totalizando cerca de 250
atletas. A competição foi dis-
putada no Kokushikan, em São
Roque (SP).

Na categoria masculina, o
campeão foi Kenichi Yamada
(Kokushikan), seguido por Gil-
berto Adati (Itapetininga) e Kei
Kuroki ((Kokushikan). No fe-
minino, a classificação das três
primeiras colocadas pela pon-
tuação sem handicap ficou as-
sim: 1º) Sanae Okoshi (Ibiúna),
2º) Neide Adati (Itapetininga),
3º) Chiyoko Kawakami (Pie-
dade). Na ocasião, o atleta
Kiyoshi Takayanagui, de 86
anos de idade, e Kinue
Kawamata, de 78 anos de ida-
de, ambos da delegação de
Kokushikan, foram homenage-
ados como os jogadores mais
idosos.

Para Akio Hashizume, pre-
sidente da Federação Paulista
de Mallet Golf, o 1º Torneio
Internacional serviu para dar
início a um intercâmbio “inter-
nacional e profícuo”. Segundo
ele, “o evento teve êxito, pois,
além dos dez atletas da pro-
víncia de Ishikawa, contou
também com a presença de
várias autoridades, com o pre-
feito de São Roque, Efaneu
Godinho”.

“Tal sucesso se deve à co-
laboração de todos os atletas
e dirigentes das agremiações
do Brasil”, destacou Hashizu-
me, lembrando que a competi-
ção fez parte das comemora-
ções do Centenário da Imigra-
ção japonesa no Brasil. E, para
o futuro, os planos da entidade
são bastante ambiciosos. Cri-
ada há cerca de quatro anos,
a Federação Paulista ainda não

está oficializada, o que acon-
tecer em 2009.

“Até lá, pretendemos fazer
um trabalho de divulgação
para massificar o mallet golf,
que ainda é um esporte recen-
te no Brasil, e atrair mais pra-
ticantes”, conta Hashizume,
que calcula em cerca de 600 o
número de adeptos no País,
sendo que o Estado de São
Paulo concentra a maioria dos
atletas. “Trata-se de um espor-
te intermediário entre o golfe
e o gatebol e que traz muitos
benfícios para a saúde, espe-
cialmente na terceira idade”,
explica o dirigente.

Participaram do Torneio
Internacional as equipes da
Associação de Mallet Golf
Kokushikan (São Roque); As-
sociação Cultural de Ibiúna
(Ibiúna); Associação Cultural
e Esportiva de Piedade (Pie-
dade); Associação Cultural e
Esportiva de São Miguel (São
Miguel Arcanjo); Associação
Cultural e Esportiva de Itape-
tininga (Itapetininga); Associ-
ação de Mallet Golf da Gran-
de São Paulo (Itapecerica da
Serra); Associação Cultural de
Mogi das Cruzes; Cooperco-
tia Atlético Clube (São Paulo);
Nippon Country Club (Arujá);
Associação Cultural e Espor-
tiva de São Joaquim (São Joa-
quim/SC) e da província de
Ishikawa.

Próxima competição – A
próxima competição acontece
no próximo domingo (31/08),
no campo da Associação Cul-
tural e Esportiva de Piedade,
com a realização do Torneio
Comemorativo da Região Su-
doeste. A competição deve
reunir nove equipes. A super-
visão é da Federação Paulista
de Mallet Golf.

Mais informações sobre
mallet golf podem ser obtidas
pelos telefones: 11/4611-0191
ou 4158-3100 (com Akio
Hashizume).

Torneio reuniu atletas de dez equipes, incluindo uma japonesa...

DIVULGAÇÃO

TÊNIS DE MESA/RESULTADOS

Confira os resultados da 7ª
Etapa da Liga – Itaim Keiko

FEMININO – Pré-Mirim Mis-
to: 1) Jéssica Iseri (Ken Zen/
Carrão), 2) Larissa Saito (Ita-
quera), Mirim: 1) Gabriele Alves
Araújo (Showa), 2) Stela Melo
Barbosa da Silva (Ken Zen/
Carrão); Infantil: 1) Juliana
Shingaki (Ken Zen/Carrão), 2)
Andreza Higuchi (Represa);
Geral: 1) Thamyres Mori (Re-
presa), 2) Larissa Kaori (Tau-
baté); Pré-Ladies: 1) Kimie Oki
Sadamitsu (Liga Vale do Ribei-
ra), 2) Elizabete Kamiguchi
(Itaim Keiko); Ladies: 1) Mitsue
Matsuda (Bunka SBC/Saúde),
2) Taeko Ogaki (Acenbo)
MASCULINO – Pré-Pré-Mi-
rim Misto: 1) João Vitor (Casa
Verde), 2) Bruno Daigo Yama-
moto (Piratininga); Pré-Mirim:
1) Gustavo Biaggi (Bunka San-
to André), 2) Dante Yokoi
(Bunka SBC/Saúde); Mirim
“A”: 1) Vitor Takaki (Itaim
Keiko), 2) Alexandre Matsuda
(Bunka SBC/Saúde); Mirim
“B”: 1) Giovanne Castro (Re-
presa), 2) Misael Lucas Cha-
ves (Francisco Morato); Infantil
“A”: 1) Lucas Soares Gonçal-
ves (Casa Verde), 2) Jailton
Gonçalves (Itaim Keiko);
Infantil”B”: 1) Fernando Hen-
rique de Jesus (Mogi Guaçu),

2) Plínio Daniel Sonzzini
(Ateme); Juvenil “A”: 1) Murilo
Dias (Piratininga), 2)
Wamberto Matsuda (Bunka
Santo André); Juvenil “B”: 1)
Thiago Fonte Spinelli Caferro
(Sesc), 2) João Paulo Martins
Silva (Sesc); Juventude: 1)
Evandro santos (Mogi Guaçu),
2) Marcos Sena (Itaim Keiko);
Adulto “A”: 1) Marcos
Nagazawa (Bunka SBC/Saú-
de), 2) Miquéias Pinheiro (Tau-
baté); Adulto “B”: 1) Rafael
Vooss (avulso), 2) Lúcio José
(Taubaté); Pré-Sênior “A”: 1)
Anderon Kam (Acenbo), 2)
Carlos Makiuchi (Piratininga);
Pré-Sênior “B”: Ivan Correia
(Brooklin), 2) Renato Rossi
(Piratininga); Sênior “A”: 1)
Ricardo Ito (Valinhos), 2)
Lincoln Hoshi (Itaim Keiko);
Sênior “B”: Geraldo Yokomizo
(NCC), 2) Paulo Sergio Araújo
(Showa); Veteranos: 1) Mario
Higuti (Itaim Keiko), 2) Julio
Shiguematsu (Piratininga);
Super-Veteranos: 1) Mikio
Kojima (Acrepa), 2) Nozomu
Kikuti (Piratininga)
TROFÉU EFICIÊNCIA: 1)
Itaim Keiko (1076 pontos), 2)
Piratininga (568), 3) Casa Ver-
de (557)

Etapa aconteceu durante festa de 25 anos do Itaim Keiko

DIVULGAÇÃO

SOFTBOL

28º Campeonato Brasileiro
reúne 11 equipes no Giant’s

DIVULGAÇÃO/CBBS

Softbol vai movimentar 11 equipes de São Paulo e do Paraná

... totalizando cerca de 250 atletas: tendência é de crescimento

O São Paulo Gigante Bei-
sebol e Softbol Club realiza
neste fim de semana, no Clu-
be da Comunidade São Paulo
Giant’s, a 28ª edição do Cam-
peonato Brasileiro de Softbol
– Categoria Adulta. A compe-
tição conta com a participação
de 11 equipes, que serão divi-
didas em três grupos: Anhan-
guera Nikkei Clube, Acema
(Associação Cultural e Espor-
tiva de Maringá), Associação
Cultural e Esportiva Nikkey de
Marília, Associação Cultural e
Esportiva Nippon Blue Jays,
Coopercotia Atlético Clube,
Grêmio Assistencial e Cultural
Gecebs, Nikkei Curitiba, San-
to Amaro Nikkey Esporte Clu-
be, São Paulo Gigante Beise-
bol e Softbol Clube, São Paulo

Beisebol e Softbol Clube e USP
(Universidade de São Paulo).

A competição tem início
hoje (23), às 9h, logo após a
cerimônia de abertura, marca-
da para às 8h. A fase final será
realizada amanhã (24), a par-
tir das 8h.

A competição conta com
promoção da Confederação
Brasileira de Beisebol e
Softbol, supervisão da Federa-
ção paulista de Beisebol e
Softbol e apoio da Associação
de Árbitros de Softbol do Bra-
sil, Jornal Nippak e Secretaria
de Esportes, Lazer e Recrea-
ção da Cidade de São Paulo.

O Clube da Comunidade
São Paulo Giants fica na Av.
Dr. Abraão Ribeiro, 497, Bar-
ra Funda. Entrada franca
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SHOW

‘Melodias Imortais’ emocionam platéia no Bunkyo

Oshow “Melodias Imor-
tais” – Canções que
tocam na alma japone-

sa, realizado domingo (dia 17),
no Grande Auditório da Socie-
dade Brasileira de Cultura Ja-
ponesa e de Assistência Soci-
al (Bunkyo), na liberdade, não
só relembrou músicas japone-
sas de todos os tempos: antes
e depois da Segunda Guerra e
sucessos atuais, mas como
também comoveu o público
presente.

Na edição deste ano, reno-
mados cantores de campeona-
tos de Karaokê marcaram pre-
sença no show como Tiemi
Ono, Mari Nishimura, Satiko
Ono, Renato Chibana, Fábia
Miyazaki, Alexandre Hayafuji
campeão do último brasileirão,
Norton Miyazaki, entre outros.

Durante o evento foram
apresentadas 54 músicas, cuja
programação começou com
“Koujou-no-Tsuki”, canção de
1903, interpretada por Yoko
Abe, que também num show
especial cantou “Aquarela do
Brasil”. O espetáculo foi en-
cerrado com o recente suces-
so “Ware Mo Koo”, com o
cantor Satoshi Ishikawa e fi-
nalizando com todos os canto-
res cantando a música Kawa-
no Nagareno Youni. O evento
sem dúvida relembrou canções
que se tornaram imortais e
homenagearam os imigrantes
que vieram do Japão e revive-
ram lembranças inesquecíveis.

A cantora Amélia Anzai, de
Guarulhos, que interpretou a
música Acássia no Amega
Yamutoki, destaca que ao re-
cordar as melodias imortais,
lembrou das dificuldades e dos
sofrimentos enfrentadas pelos
imigrantes durante a guerra.
“Essas músicas lembram a vin-
da dos meus pais para o Bra-
sil, agora é mais significante

cada apresentação reservou
surpresas variadas, portanto
impossível ausentar-se. No in-
tervalo do almoço foram apre-
sentadas danças folclóricas
(com destaque para as da Pro-
víncia de Okinawa), e de
Tangue Setsuko.

Lembranças – Edna Akemi
Nishiya, do Ibirapuera, que
cantou Wakare no Blues as-
segurou que as músicas apre-
sentadas no evento nunca mor-
rem e sempre estão no cora-
ção das pessoas. “Não pode-
mos deixar morrer a cultura, a
história e a raiz japonesa trazi-
da pelos nossos antepassados.
Como o próprio nome diz são
melodias imortais que sempre
temos que manter vivas para
os nossos filhos e netos”, de-
fende ela que como fisiotera-
peuta atende o ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso
há 24 anos.

Na opinião de Mariko
Maeda, do Jardim Anália Fran-
co, a realização desse show
trás felicidades, lembranças e
saudades para todos, e para
completar, a comemoração do
centenário que é uma home-
nagem aos meus avós que lu-
taram muito aqui no Brasil e
venceram criando seus filhos
que hoje são os nossos pais”,
atesta.

Para Takeshi Nishimura, de
Taboão da Serra, é muito im-
portante relembrar as músicas
da época, ainda mais nesse
ano em que se comemora o
Centenário da Imigração Japo-
nesa. “É importante resgatar
os antepassados e a história
bonita que eles trouxeram pra
cá. A música em geral não tem
como deixar de lembrar dos
meus avós e parentes, avalia
ele que cantou a música
Ippongatana Dohyouiri.

por que se comemora o Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa. A gente não pode esque-
cer nunca esse espírito de luta
do japonês que batalhou mui-
to”, acrescentou.

Lúcia Ikawa, uma das
apresentadoras do evento e
membro da Comissão Organi-
zadora, explicou que “tratou-
se de um show muito especial,
tanto para o público como para
os cantores. Foi um show de
perfeita harmonia e confrater-
nização entre quem assistiu e
quem cantou”. Ela apostou que
a exemplo do que aconteceu
nas outras edições, “o auditó-
rio esteve lotado, não somente
pelos mais idosos, mas como
também por pessoas que gos-

tam da música japonesa”.
A apresentadora esclare-

ceu que, inicialmente, os orga-
nizadores publicaram num jor-
nal (Jornal Nikkey) uma lista
de 100 canções consideradas
“imortais”, e o público vota em
suas preferidas. Com base
nesse resultado foi montada a
grade da programação das
músicas; sendo que foram con-
vidados os melhores cantores
(em geral, os campeões dos
vários concursos de karaokê,
de diferentes faixas etárias, de
11 a 80 anos), os arranjos fo-
ram realizados pelo conjunto
The Friends, liderado por
Tadao Ebihara.

Esses ingredientes garanti-
ram o sucesso do espetáculo,

o qual foi tão prestigiado que a
platéia que lotou o Grande
Auditório comprava bentô para

não perder as apresentações
ao invés de sair para almoçar.
O show foi imperdível por que

Show beneficente reuniu nomes consagrados da comunidade nipo-brasileira: evento emocionou a platéia no Bunkyo

Melodias imortais devem permanecer vivas para futuras gerações
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