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O Hospital Santa Cruz, a mais
antiga e importante instituição
beneficente de cooperação
nipo-brasileira, vive dias con-
turbados. Construído com di-
nheiro arrecadado através de
campanhas realizadas nos dois
países, o Santa Cruz foi inau-
gurado em 1939 e despontou
com um dos melhores do País.
Localizado na Zona Sul de São
Paulo, o hospital é reconheci-
do por seu rico passado his-
tórico. Durante a Segunda

Guerra Mundial foi confisca-
do pelo governo brasileiro e
reintegrado à comunidade na
década de 90. Hoje, 71 anos
depois de sua inauguração, é
motivo de preocupação para
a comunidade que o ajudou a
construir. De um lado o Cor-
po Clínico do hospital presidi-
do pelo médico Yuwa Ishara.
Do outro, a diretoria até então
presidida por Kenji Nakiri,
que renunciou ao cargo no iní-
cio deste mês.

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

32ª Festa do Verde – A
Kibô-no-Iê, entidade filan-
trópica, sem fins lucrativos
destinada ao amparo às pes-
soas com deficiência intelec-
tual, realiza neste fim de se-
mana (25 e 26), em sua
sede, em Itaquaquecetuba
(SP), a tradicional Festa do

Verde, que este ano chega à
sua 32ª edição. O evento é
organizado desde 1978, ano
em que a entidade passou a
ocupar uma nova e maior
sede em Itaquaquecetuba,
abrindo mais espaço para
mais internos, mas criando
problemas na situação

financeira.Com o objetivo de
suprir essa necessidade,
ocorreu a ideia da realização
de uma nova exposição de
flores e plantas na primavera.
Nasceu assim a Festa do Ver-
de. A expectativa de público
é de mais de 15 mil pessoas.
A festa costuma mobilizar

mais de 2 mil voluntários de
50 entidades e associações
– os próprios membros da
diretoria são voluntários.
Uma programação diversi-
ficada promete movimentar
a festa, que contará com a
apresentação de vários ar-
tistas nipo-brasileiros.

DIVULGAÇÃO
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Dekasseguis poderão realizar
sonho da casa própria

Os poucos e privilegiados
dekasseguis que ainda traba-
lham com o objetivo de con-
cretizar o sonho da compra
da casa ou do apartamento
próprio, terão a oportunida-
de de efetivar a aquisição
–––——––––––––——–––––—–––——–––—–| pág 10

durante a quinta edição do
Salão Imobiliário São Paulo
– SISP 2010, que acontece
até domingo (dia 26) no Pa-
vilhão de Exposições do
Anhembi, zona Norte de São
Paulo.

DIVULGAÇÃO

Sob pressão, Kenji Nakiri renuncia ao
cargo de presidente do Santa Cruz
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SEMPRE MULHER – As voluntárias do
Grupo Sempre Mulher realizaram no último dia
13, no terceiro andar do Pampas Palace Hotel,
em SDão Bernardo do Campo (região do ABC
paulista), a reunião do grupo. No encontro hou-
ve a comemoração dos aniversariantes dos
meses de julho, agosto e setembro, que rece-
beram das mãos do patrono do Grupo o verea-
dor Hiroyuki Minami uma rosa, teve também o
tradicional bolo de aniversário. Após a come-
moração o Grupo Sempre Mulher uniu-se aos
demais simpatizantes dos candidatos a dep.
Estadual Orlando Morando representado por
sua esposa Carla Morando e dep. Federal Dr.
William Dib, que receberam o carinho e o apoio
de dezenas dos presentes no primeiro andar do
hotel.

JUNJI ABE – Centenas de representantes
de entidades sociais de Mogi das Cruzes reu-
niram-se com o candidato a deputado federal
Junji Abe (DEM) para conhecer suas propos-
tas. Ele destacou a importância da educação
no processo de incentivo à prática da cidada-
nia e desenvolvimento de ações sociais. O pre-
feito Marco Bertaiolli confirmou as declarações
de sua equipe e reforçou seu apoio ao candi-
dato, durante a reunião realizada no último dia
15. “Junji é a melhor opção para Mogi. Ele
conhece mais a cidade do que todos nós jun-
tos. Foi um ótimo prefeito nos oito anos em
que comandou o Executivo, foi ótimo deputado
estadual nos dez anos em que ocupou o cargo

e, com certeza, está preparado e tem as me-
lhores qualidades para assumir uma vaga na
Câmara dos Deputados”.

12º FESTIVAL TAIYO –  Realizado de 22
a 25 de agosto, o 12º Festival Taiyo da Cul-
tura Japonesa que reuniu participantes de São
Paulo (capital), Piracicaba, São Bernardo do
Campo, Vila Carrão- SP, São Miguel, num
total de 200 pessoas. Todos puderam apre-
ciar e conhecer um pouco da cultura japone-
sa através de atividades como radio taissô,
origami, culinária japonesa, desfile de moda
(vestidos e quimono) e odori; ministradas por
professoras de São Paulo. Para o encerra-
mento, o Hotel Taiyo ofereceu um jantar es-

pecial de confraternização no dia 24, com um
show de lançamento do CD de 20 anos da
grande cantora Karen Ito. Quem teve opor-
tunidade de conferir garante que foi uma noite
com grandes emoções.

WALTER IHOSHI – Diretores, conselhei-
ros e membros da Distrital Penha da Associa-
ção Comercial de São Paulo, além do subpre-
feito da Penha, Cássio Loschiavo, se reuniram
no último dia 15 para assistir a palestra “A
Defesa da empresa e do emprego no Congres-
so Nacional”, ministrada pelo deputado fede-
ral Walter Ihoshi (DEM).  Na ocasião, Ihoshi
apresentou projetos em trâmite, em Brasília, que
afetam diretamente os empreendedores de todo
o País. Ele deu exemplos de textos bons e ru-
ins, os impactos de cada um na economia se
forem aprovados, e a importância de as enti-
dades civis acompanharem as discussões de
perto.

Deputado Walter Ihoshi e Eugênio Cantero
Sanchez

Distrital Penha homenageia deputado Walter
Ihoshi

Ihoshi cumprimenta autoridades e membros da
Distrital Penha

ACREC –  O Departamento FuJin
Bu da Acrec (Associação Cultural,
Recreativa e Esportiva Carrão)
realizou nos dias 11 e 12 de setembro
o 37º Bazar Beneficente com diver-
sas barracas de produtos nacionais e
importados. Centenas de pessoas que
compareceram ao evento tiveram a
oportunidade de fazerem boas com-
pras e participaram do sorteio de vá-
rios prêmios, além de degustarem a
saborosa culinária típica japonesa e
brasileira.Mais uma vez o bazar foi
um sucesso, superando as expectati-
vas dos organizadores e bazaristas.

Público

Junji Ikemori recebe Hélio Nishimoto com sua es-
posa e assessor.

As bazaristas Yoko,Toshiko e Itsue

Organizadoras do evento com o presidente da
Acrec, Ikemori

O vereador Jooji Hato prestigia o bazar

Shima e Atílio no Espaço do Churrasco Os bazaristas Tabata (fundo) com visitantes

Katsuo Shibata e Mieko na recepção Maurício Miya posa com visitantes
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ELEIÇÕES 2010

Candidatos do PSB, Jorge Hebara e Walter Hayashi
defendem projetos para a comunidade nikkei

Vários projetos e pro-
postas nas áreas da
saúde pública, espor-

tes, educação, atendimento aos
idosos, assim como um plano
de trabalho para atender a co-
munidade nikkei e a socieda-
de, são apenas algumas das
metas dos candidatos a depu-
tados estaduais por São Pau-
lo, Toshiaru Jorge Hebara
(PSB) e Walter Katsunori Ha-
yashi (PSB).

São diversos planos que os
dois concorrentes não só es-
tão divulgando durante propa-
ganda política, mas também
pretendem semear e concreti-
zar caso sejam eleitos, para isso
eles apostam em suas respec-
tivas experiências profissio-
nais.

O primeiro é médico atu-
ante há 35 anos em São Ber-
nardo do Campo onde realizou
mais de 100 mil endoscopias,
foi vereador em 2007, profes-
sor de judô durante 30 anos e
nestas eleições é o único can-
didato a deputado nikkei do
ABC.

O segundo possui cerca de
20 anos como vereador em
São José dos Campos exer-
cendo o 5º mandato consecu-
tivo, foi presidente da Câmara
Municipal, tem experiência e
trabalho junto à colônia nikkei
da cidade onde dirigiu a Soci-
edade Bunkyo regional, atuou
ainda como presidente e dire-
tor de clubes da cidade.

Jorge Hebara, 66 anos,
aprendeu muito na vida como
ex-bolsista (cursou pós-gradu-
ação em endoscopia digestiva
no Japão), por isso tem uma
mente aberta. Para ele, ser
político – deputado – é uma
virtude e orgulho para um ci-
dadão, que em sua opinião,
deve ter mais de 50 anos, ida-
de essa em que as pessoas já
cumpriram o dever social e
deram certa estabilidade para
a família.

Nanotecnologia – Entre seus
projetos ele revela que quase
todos beneficiam a comunida-
de nikkei como a construção
de um hospital, um Centro de
pesquisa avançada em trans-
plante tronco celular, o desen-
volvimento em nanotecnologia
aplicada na medicina, tecnolo-
gia avançada de robô mecâni-
co aplicada em ortopedia para
deficientes físicos, pesquisa e
tratamento de lixo (incinera-
ção), destino do produto inci-
nerado.

Além do aproveitamento
dos produtos e matérias reti-
radas da despoluição dos rios,
levando como adubos para ár-
vores, produtos superiores à
cana-de-açúcar, para retirada
de produto bio energético.

“Quero aproximar espor-
tes japoneses com os brasilei-

As muitas ações realiza-
das por Jorge Hebara e Wal-
ter Hayashi durante as suas
respectivas formações e de-
sempenhos profissionais, le-
varam os dois a se candida-
tar a deputado estadual para
concorrer as Eleições 2010.
O candidato de São Bernar-
do garante que somente um
bom legislador com boa von-
tade e conhecedor de todas
as técnicas, será possível vi-
abilizar os projetos de vida.
“Quando assisti um canal de
TV japonês, vi um robô aco-
plado em uma perna que pu-
lava e corria, fiquei vislum-
brado e ao mesmo tempo
lembrei meu tempo de re-
cém-formado. ‘abandonei’
mulher e filho, vendi o único
patrimônio que tinha, um
Chevette 76, tomei avião (te-
nho pavor de avião), e fui

para terra dos meus pais estu-
dar. Agora quero buscar estas
maravilhas para a população”,
antevê. Walter Hayashi infor-
ma que foi aclamado pelos
filiados do seu partido – PSB
de São José dos Campos, para
ser candidato. Para se eleger
em cinco mandatos consecu-
tivos como vereador ele conta
que sempre esteve entre os
mais votados da cidade com
quase 440.000 eleitores. “Estou
quase há 20 anos na vereança,
significa que meu trabalho é re-
conhecido pela população, por
isso acho que posso ajudar ain-
da mais minha cidade e região,
como deputado”, deduz.

Para ganhar a confiança e
os votos dos eleitores os can-
didatos estão divulgando seus
projetos e a experiência pro-
fissional, respectivamente. Jor-
ge Hebara espera que seus

planos cheguem até os elei-
tores para que tenham dis-
cernimento o bastante. “Es-
pero e rezo para que toda a
comunidade japonesa possa
ler meus projetos e que pos-
sa transmitir o meu sonho, o
meu ideal e afastar da mente
as impressões errôneas da
minha pessoa, dando para
mim este tão importante voto
de confiança. Que Deus
abençoe a vocês e a família”,
finaliza. Walter Hayashi se
baseia no seu trabalho como
vereador em uma das maio-
res e melhores cidades do
interior de São Paulo, onde os
eleitores que votam nele con-
fiam no seu trabalho. “Dedi-
co 100% do meu tempo na
vereança, minha maneira de
trabalhar é a minha creden-
cial para os eleitores confia-
rem em mim”, atesta.

Trajetória de vida levou Hebara e Hayashi à vida pública

de novos deputados.
No que diz respeito ao es-

paço para os candidatos
nikkeis nas eleições Jorge
Hebara esclarece que a cultu-
ra japonesa milenar foi forma-
da de castas até há 150 anos
com samurais e agricultores.
Ele confirma que o acanha-
mento do nissei é próprio des-
sa população, por isso ninguém
se habilita a galgar os poderes
mais elevados. “Quero chegar
ainda até governador, para que
amanhã tenhamos um nikkei
candidato a presidente”, ante-
cipa. “Claro que esse univer-
so existe, depende muito do
candidato, se ele tiver um bom
trabalho prestado, as urnas
corresponderão”, avalia Wal-
ter Hayashi.

Apesar da sua experiência
prestada para a sociedade e
ser o único concorrente da
colônia no ABC, Jorge
Hebara não arrisca uma pre-
visão de ser eleito porque, se-
gundo ele, o período das elei-
ções é “muito curto e a maior
dificuldade é a divulgação, e
como citou, o monopólio é dos
poderosos”.

Walter Hayashi conta que
sua campanha está sendo fei-
ta em São José dos Campos
e região do Vale do Paraíba,
onde existe um universo de
aproximadamente 1.600.000
eleitores. “Acho que com
50.000 votos é possível ser
eleito, é um patamar possível
de ser atingido”, calcula.

(Afonso José de Sousa)

gresso da candidatura, as
sindicâncias no acerto de
contas devem ser feita com
muito mais rigor, ter um teto
máximo e a conferência de-
talhada dos contra recibo e a
quantidade consumida”, ana-
lisa.

Já Walter Hayashi argu-
menta que o projeto cidade lim-
pa é prerrogativa da cidade de
São Paulo (capital), embora
realize a sua campanha prin-
cipalmente em São José dos
Campos, sempre respeitou a
questão de não poluir qualquer
local que seja. “Faço a cam-
panha com veículos de som,
placas, panfletos e anúncio em
jornais. Sinto as eleições como
todas as outras que participei,
seja como candidato ou elei-
tor”, explica.

Renovação – A respeito de
uma possível renovação na
Assembléia legislativa, Jorge
Hebara assegura que o conti-
nuísmo não é bom, principal-
mente no Poder Legislativo.
“Para o legislativo deveria ter
apenas uma reeleição, dimi-
nuição do salário para no má-
ximo quatro salários mínimos,
considerar nepotismo o paren-
tesco de primeiro grau; como
Prefeito com filho(a), esposa,
marido candidato ao Legisla-
tivo; e para deputado federal
com filho ou irmã deputado
estadual”, defende.

Walter Hayashi por sua
vez acredita que haverá em
torno de 40% de renovação

ros, aprimorar o intercâmbio
já existente entre a Prefeitu-
ra de São Bernardo e a Pro-
víncia de Shiba, para trazer de
atletas de judô japoneses para
o Brasil e jogadores de fute-
bol para o São Bernardo Fu-
tebol Clube da 2ª divisão, ofi-
cializar o sumô na Olimpíada,
incentivar o estudo educacio-
nal profissionalizante para os
dekaseguis nas horas de fol-
ga com atividades como jar-
dinagem, plantações, com uso
de casas de vinil, inceminação
de plantas, a apicultura, pisci-
cultura, etc, até mesmo a lín-
gua japonesa”, afirma o can-
didato do PSB ao esclarecer
que São Bernardo é uma ci-
dade universitária e há algum
tempo deixou de ser municí-
pio industrial.

Parceria com a comunida-
de – O candidato do PSB,
Walter Hayashi adiantou ini-
cialmente que entre suas pro-
postas, caso seja eleito, é reu-
nir-se com as várias lideran-
ças dos diversos segmentos
da comunidade nikkei, para
juntos elaborarem um plano
de trabalho para atender os
nipo-brasileiros. Como vere-
ador promoveu inúmeros
eventos, destacando o proje-
to de lei que homenageou vá-
rios nikkeis ilustres do muni-
cípio, durante o Centenário da
Imigração Japonesa.

Além do sobrenome japo-
nês Jorge Hebara também de-
seja estimular os costumes
como o ensino da língua japo-
nesa, o diálogo, a leitura e a
escrita; a prática do judô (o
candidato possui o 5º Dan); o
canto para os idosos; discur-
sos em japonês; e conversas
com pacientes. “Acho o mais
importante, a alma japonesa
Yamato Damashi, é o orgulho

DIVULGAÇÃO

O candidato Walter Hayashi em campanha: ideia é se reunir com lideranças da comunidade nikkei

de ser filho de japonês, con-
servá-lo e transmitir para os
filhos”, explica.

Pós graduando em endos-
copia digestiva no Japão, Jor-
ge Hebara foi pioneiro em São
Bernardo e no ABCD junto
com seu amigo, o médico An-
tonio Ota. A endoscopia (vê o
corpo humano por dentro) no
arquipélago já era rotina há 30
anos, visto que era o procedi-
mento mais rápido e imediato
para diagnosticar casos de
câncer precoce, com isso mui-
tas vidas foram salvas.

“Úlceras hemorrágicas per-
furadas, varizes de esôfago,
corpos estranhos são diagnos-
ticados de imediato. Nos 35
anos de medicina recebi mui-
tos obrigados, elogios e grati-
dão, talvez fiz apenas um pou-
co do realizável, mas quero
fazer mais”, adianta o médico
que é casado com a farmacêu-
tica e bioquímica (USP) Luzia
Hebara.

Cidade Limpa – Questiona-
dos sobre se o projeto cidade
limpa da Prefeitura de São
Paulo deixou a campanha dos
candidatos mais cara, se bus-

cou alternativas para divulgar
a campanha e se o custo au-
mentou, Jorge Hebara disse
que é um candidato pobre, tem
gastado saliva e sola de sapa-
to, garra e disposição para di-
vulgar a sua campanha.

“A inovação foi boa, po-
rém o monopólio do dinheiro
ainda favoreceu os avantaja-
dos economicamente. Se o
ficha limpa foi aplicado no in-

Jorge Hebara é o único candidato nikkei em São Bernardo
Sushi bar e restaurante Hideki

Serviço: caixa, recepcionista
e garçonete

Procuramos mulheres para futura contratação, ter noções

de informática, ter o básico da língua japonesa, facilidade

em lidar com o público, mais detalhes na entrevista.

De preferência morar nas mediações

Rua Treze de Maio 1050 – Bela Vista – São Paulo – SP

Tel: 3283-1833  —  Falar com Rubens ou Ilton
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COMUNIDADE

Médicos querem auditoria para
apurar supostas irregularidades

COLUNA DA ERIKA SUMIDA

Bulling

Hoje vou falar de um as-
sunto delicado, relutei em fa-
lar disso, mas não posso fu-
gir do assunto e vou explicar
o por quê.

Bulling é uma discrimina-
ção, feita por alguns cidadãos
contra uma única pessoa.
Mas não é uma coisa simples,
que se pode vencer de um dia
para o outro. Bulling é um mal
que se carrega durante um
período da vida muitíssimo
grande.  Gozação, agressão,
ofensa e humilhação... O que
para muitos era “normal”,
coisa de criança e de adoles-
cente é, na verdade, bullying
- palavra em inglês que é usa-
da com o sentido de zoar, go-
zar, tiranizar, ameaçar, intimi-
dar, humilhar, isolar, perseguir,
ignorar, ofender, bater, ferir,
discriminar e colocar apelidos
maldosos.

A gravidade é que esse
padrão de comportamento
está longe de ser inocente.
Trata-se, na verdade, de um
distúrbio que se caracteriza
por agressões físicas e morais
repetitivas, levando a vítima
ao isolamento, à queda do ren-
dimento escolar, a alterações
emocionais e à depressão.

Pois bem, o bulling pode
acontecer em quqlquer lugar,
com qualquer pessoa, e até
mesmo no Japão não estamos
livers disso, aqui o bulling é o
ijimê. A tão temida palavra
dos pais em relação aos fi-
lhos que frequentam a esco-
la japonesa.

E agora, vou contar por-
que decidi escrever sobre o
bulling: Meu filho começou a
passar por isso dentro da es-
cola japonesa, logo ele, que
pensei que nunca passaria
por isso, pois ele é muito
entrosado com a cultura ja-
ponesa e além disso possui
muitos amigos e sempre foi
muito solícito com todos, mas
para a minha surpresa ele
estava passando por isso.
Percebi quando ele começou
a faltar na escola, inventava
mil desculpas para não prati-
car o futebol. Logo ele, que
adora esportes. E quando
estava no primário, recebeu
até um prêmio por nunca ter
faltado na escola, e agora no
ginásio, comecei a perceber
que ele não estava bem.

Conversando com ele, ele
desabafou que estava sofren-
do “ijimê” na escola, e aí me
desesperei, confesso que não
soube como agir aquela hora,
a primeira providência foi li-
gar para o professor e con-
tar o ocorrido, e depois o pro-
fessor conversou com ele e
pediu os nomes dos respon-
sáveis pelo bulling, foi quan-
do a situação começou a ser
resolvida. E hoje, depois de
muita conversa, tudo voltou
ao normal, mas tenho que di-
zer que não foi fácil de ma-
neira nenhuma, foi na base de

muita conversa e amor que
conseguimos superar isso.

Não desejo para nenhuma
mãe, passar por isso, porque
realmente é muito triste, as
pessoas que praticam o
bulling não teem idéia que isso
mexe com todos da família,
mexe com uma estrutura fa-
miliar e o estrago pode ser
enorme se não for percebido
e resolvido no tempo certo.

Eu e meu filho consegui-
mos vencer essa barreira que
parecia intransponível, mas vi
que serviu como um cresci-
mento para todos nós. Ainda
falei pro meu filho, mostre
para eles que você é melhor
do que eles, e depois vá lá
agradecer e diga:” Muito
obrigado! Por causa de vocês
hoje eu sou uma pessoa mui-
to mais evoluída que vocês!”.

E agora, participo de tudo
na escola do meu filho, vou
aos jogos e faço questão de
acompanhar os treinos, en-
tendi o motivo do bulling com
o meu filho. É uma questão
de hierarquia japonesa den-
tro da escola, pois descobri
que os alunos do primeiro ano
ginasial, quando participam
dos jogos, eles não podem
jogar, os alunos do primeiro
ano ficam na reserva e são
responsáveis em ajudar na
limpeza, e outros serviços. E
o meu filho já entrou nos jo-
gos como titular, deixando
dois alunos do primeiro ano
enciumados, o que ocasionou
o bulling por parte deles.

Conversei com o profes-
sor de futebol e ele me
garantiu que meu filho joga
bem e estava meio com
medo, mas que agora ele se
soltou e está jogando muito,
fazendo muitos gols e assim
se garantindo como titular a
cada jogo que passa.

Essa situação é muito co-
mum nas fábricas do Japão,
ocorrendo não somente nas
escolas, o que agrava o nú-
mero de pessoas que se sen-
tem humilhadas gerando mui-
ta tristeza e depressão. Cabe
a cada um que passa por isso
resolver da melhor forma
possível.

Eu ainda estou na luta,
mas já melhorou muito até
hoje, não vou dizer que está
100% resolvido, mas estou
batalhando, centralizei o meu
filho e faço tudo girar em
volta dele.

Digo que me sinto muito
orgulhosa do meu filho, mes-
mo que ele não seja titular,
para mim é o grande vence-
dor de tudo! E é muito bom
olhar para trás e ver que tudo,
mas tudo mesmo valeu a
pena!

*Erika Sumida nasceu em Ara-
çatuba (SP) e há 12 anos mora
no Japão, onde trabalha com de-
senvolvimento de criação. E-
mail: erikasumida@hotmail.com

OHospital Santa Cruz, a
mais antiga e importan-
te instituição benefi-

cente de cooperação nipo-bra-
sileira, vive dias conturbados.
Construído com dinheiro arre-
cadado através de campanhas
realizadas nos dois países, o
Santa Cruz foi inaugurado em
1939 e despontou com um dos
melhores do País. Localizado
na Zona Sul de São Paulo, o
hospital é reconhecido por seu
rico passado histórico. Duran-
te a Segunda Guerra Mundial
foi confiscado pelo governo bra-
sileiro e reintegrado à comuni-
dade na década de 90, durante
governo do presidente Fernan-
do Henrique Cardoso.

Hoje, 71 anos depois de sua
inauguração, é motivo de pre-
ocupação para a comunidade
que o ajudou a construir. De
um lado o Corpo Clínico do
hospital presidido pelo médico
Yuwa Ishara. Do outro, a di-
retoria até então presidida por
Kenji Nakiri, que renunciou ao
cargo no início deste mês. Em
seu lugar assumiu provisoria-
mente o segundo vice-presi-
dente, Renato Kenji Nakaya,
que retornou de viagem nesta
terça-feira (21).

“Queremos uma apuração
rigorosa das responsabilidades e
a restituição ao hospital de tudo
que foi desviado ilegalmente”,
acusa Ishara, explicando que a
renúncia de Kenji Nakiri foi con-
seqüência de um movimento ini-
ciado pelo Corpo Clínico com o
objetivo de “solicitar esclareci-
mentos”. Ishara lembra que a
polêmica teve início antes mes-
mo de Nakiri assumir a presi-
dência do Hospital Santa Cruz.
“O Corpo Clínico foi contra por-
que já havia indícios de irregula-
ridades, mas mesmo assim ele
acabou assumindo”, diz.

O Corpo Clínico do Santa
Cruz acusa Nakiri de “má ges-
tão”, “deterioração dos servi-
ços do hospital” e de “fazer
crescer uma dívida já existen-
te”. “Foram medidas errône-
as tomadas pelo presidente da
instituição que levaram o hos-
pital a esta situação”, afirma
Ishara. Segundo ele, o Corpo
Clínico decidiu então manifes-
tar sua “preocupação perple-
xidade e indignação com me-
didas operacionais e adminis-
trativas de difícil compreensão,
não esclarecidas, e que vêm
ocorrendo há meses, acompa-
nhadas de franca deterioração
dos serviços do hospital” atra-
vés de duas cartas, uma de “so-
licitação de esclarecimentos”

dirigida à Diretoria Executiva
– com cópias para o Conselho
Deliberativo, Conselho Fiscal
e Assessoria de Acompanha-
mento e Fiscalização – e ou-
tra “com indícios que podem
constituir em imperdoável ilí-
cito administrativo” destinada
ao presidente do Conselho De-
liberativo – também com có-
pia ao Conselho Fiscal. Ambas
com datas de 16 de agosto.

Cartas – Na correspondência
enviada ao presidente do Con-
selho Deliberativo da Socieda-
de Brasileira e Japonesa de Be-
neficência Santa Cruz – enti-
dade mantenedora do hospital
– os médicos do Corpo Clínico
assinalam que “desde há no
mínimo 5 anos, o Sr Dr. Kenji
Nakiri, vinha mantendo a ges-
tão das UTI’s dos Hospital San-
ta Cruz mediante contrato por
sua empresa Nova Aliança
Administração, Participação e
Assistência à Saúde, como dei-
xa inequívoco o documento em
que solicitou a rescisão dessa
avença, já às portas de sua elei-
ção ao cargo de Presidente da
Diretoria Executiva”.

Segundo o documento, em
trabalho de consultoria realiza-
da pela Planisa, em maio de
2008, “o relatório nos permite
suspeitar que o contrato repre-
sentava claro desequilíbrio al-
tamente prejudicial à instituição,
importando em recebimento de
valores líquidos acima de R$
120 mil mensais ou R$
1.440.000, 00 ao ano”. Em en-
trevista ao Jornal Nippak,

Ishara esclarece que, antes de
assumir a presidência do santa
Cruz, “Nakiri prometera abrir
mão dos contratos”. “Acháva-
mos que ele continuava atuan-
do, o que foi comprovado de-
pois de sua renúncia”, disse
Ishara, lembrando que “exer-
cer atividade remunerada como
presidente de uma entidade fi-
lantrópica como é o caso do
hospital santa Cruz constitui
improbidade administrativa,
confundindo-se na mesma pes-
soa o prestador de serviço e o
pagador”.

Insolvente – Outra irregulari-
dade apontada na carta, a qual
o Jornal Nippak teve acesso
– “são os locativos do consultó-
rio particular mantido por Kenji
Nakiri, que passaram a ser pa-
gos pela instituição, configuran-
do também grave infração à or-
dem estatutária”. “Ou seja, ele
utilizava sua clínica particular
como extensão do hospital”, ob-
serva Ishara, acrescentando que
outro aspecto que preocupa o
Corpo Clínico refere-se ao “as-
sustador e passivo financeiro
com estabelecimentos bancári-
os e fornecedores”. “Esse mon-
tante, de aproximadamente R$
17 milhões pelo levantamento de
julho de 2007, segundo cálculos
projetados, poderia ser superior
ao seu dobro, circunstância que
vindo a ser confirmada, justifi-
caria sério temor quanto à via-
bilidade econômica da institui-
ção”.

“Pelo último relatório, fomos
informados que hoje a dívida

estaria em torno de R$ 25 mi-
lhões. Contestamos porque não
estão computados no passivo
dívidas com empresas
terceirizadas como oncologia e
laboratório, por exemplo, nem
as 70 demissões trabalhistas
quando assumiu”, destaca
Ishara, lembrando que a recei-
ta do hospital é de cerca de R$
12 milhões ao mês. “É uma si-
tuação delicada porque a dívi-
da maior é com os bancos. Será
necessário credibilidade para
negociá-la junto aos credores e
também para que todos os con-
tratos sejam reavaliados”, diz
Ishara, que teme que o Santa
Cruz se torne insolvente.

“Chegamos a um retrato
desanimador, mas estamos ten-
tando reerguer o Santa Cruz
desde que haja uma
moralização. Nosso primeiro
objetivo foi alcançado. Sua re-
núncia prova que algo de muito
grave está acontecendo no hos-
pital”, disse Ishara, afirmando
que os médicos querem a aber-
tura de uma sindicância ou de
uma auditoria para apurar su-
postas irregularidades.

O outro lado – O Jornal
Nippak apurou que os desen-
tendimentos envolvendo o Cor-
po Clínico e o ex-presidente do
Santa Cruz, Kenji Nakiri, teve
início com o processo de
readequação de preços do Pla-
no de Saúde Plasac, que teria
desagrado os médicos da insti-
tuição. A “gota d’àgua” teria sido
o projeto de informatização do
hospital proposto por Nakiri.

Procurado pela reportagem
do Jornal Nippak, o médico
Kenji Nakiri preferiu não se
manifestar sobre o caso alegan-
do que o hospital Santa Cruz en-
contra-se em fase de “transi-
ção”. Na terça e quarta (21 e
22), o Jornal Nippak também
entrou em contato com a as-
sessoria de Renato Nakaya,
mas não obteve retorno até o
fechamento desta edição.

Nos próximos dias a dire-
toria deve decidir se convoca
novas eleições ou se Renato
Nakaya permanece  no cargo
até o término do mandato. Pelo
estatuto, Nakaya deve preen-
cher a vaga. O Jornal
Nippak também apurou que a
diretoria do Santa Cruz deve
instalar uma auditoria externa.

(Aldo Shiguti)

NIKKEY SHIMBUN

A mais antiga e importante instituição beneficente de cooperação Brasil-Japão vive dias conturbados

Aos 102 anos de idade
morre Tomekiti Goto, conside-
rado um dos mais bem sucedi-
dos imigrantes da região me-
tropolitana de Campinas (SP).
Ele deixa sete filhos, nove ne-
tos e quatro bisnetos, que mo-
ram em Campinas, Uberlândia,
Botucatu e São Paulo. Toda a
comunidade local prestou uma
última homenagem, compare-
cendo em massa em seu fu-
neral que deu-se no Cemitério
Flamboyant, as 9 horas do dia
20 de setembro.

Curiosamente ele nasceu no
mesmo dia da fundação de
Campinas, 14 de julho, e tinha
a mesma idade da imigração
japonesa no Brasil. Originário
de Himeji, província de Hyogo
(Japão), Tomekiti veio para o
Brasil, fez muitos amigos e re-
alizou muitas obras sociais para
a comunidade japonesa. Foi pi-
oneiro no ramo de embalagens
plásticas e também viveu da

produção de umê (ameixa ja-
ponesa) em seu sítio localizado
em Valinhos. Fruta, que segun-
do ele, é o símbolo da longevi-
dade e da qual produzia diver-
sos produtos derivados.

Preocupado com a comu-
nidade japonesa local e na pre-
servação da cultura, sempre
participou das atividades soci-
ais e culturais sendo um dos
fundadores do Instituto Cultu-
ral Nipo-Brasileiro de Campi-
nas, exercendo a presidência
no segundo ano (1954 a 1955).

(Célia Kataoka)

FALECIMENTO

Tomekiti Goto morre em
Campinas aos 102 anos

ARQUIVO

Tomekiti morava em Campinas
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Professores da Universidade de Mie realizam
pesquisa sobre a situação dos nikkeis no Brasil

Achegada dos 781 imi-
grantes japoneses que
desembarcaram do

navio Kasato Maru no dia 18
de junho de 1908 no porto de
Santos, procedentes da cida-
de de Kobe, após 52 dias de
viagem, se transformou num
acontecimento histórico para o
Brasil em todos os sentidos,
principalmente por hoje ser
apontado como o país que re-
úne a maior colônia japonesa
fora do arquipélago. Esse fato
marcante levou professores da
Faculdade de Humanas, leis e
Economia da Universidade de
Mie a visitarem o Brasil com
o objetivo de completar uma
pesquisa sobre os nikkeis fora
do Japão, verificar como está
à relação deles em sua terra
natal e preparar alguns profes-
sores brasileiros para orientar
os nipo-brasileiros retornados.

Entre os dias 6 e 9 de se-
tembro no país os professores
Hisashi Fujimoto, Massao Ishii
e Katsuya Kodama cumpriram
uma programação concorrida
durante os quatro dias em que
permaneceram em São Paulo
especificamente. Primeira-
mente eles visitaram o Porto
de Santos (palco principal das
boas-vindas dos imigrantes ja-
poneses); assistiram ao desfi-
le cívico militar de 7 de setem-
bro no Anhembi.

Além disso participaram de
uma reunião da diretoria da
Associação Cultural e Assis-
tencial Mie Kenjin do Brasil
onde conversaram sobre os
descendentes nipo-brasileiros;
mantiveram contato com a
Comissão de Cooperação In-
ternacional da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Universidade de
São Paulo (USP), onde troca-

ram informações com o pro-
fessor Koiji Mori, para estudar
a ampliação de um convênio
entre as duas instituições de
ensino.

De acordo com o presiden-
te da associação Mie Kenjin,
Nelson Maeda, os professo-
res estão realizando um estu-
do sobre a posição atual dos
nikkeis no Brasil, bem como
aqueles que fizeram o cami-

nho inverso viajando para o
Japão onde muitos se deram
bem e outros que não deram
certo estão retornando para o
Brasil. Retorno este que tem
provocado uma série de pre-
ocupações para o governo ja-
ponês, bem como aos profes-
sores que preparam os nikkeis
para uma readaptação e situá-
los com a vida atual no Bra-
sil.

“Muitas coisas mudaram
como a economia em si que
sofreu alterações, por isso eles
estão tendo dificuldades de
readaptação, principalmente
os filhos que nasceram no Ja-
pão, e não tem uma idéia do
que é o Brasil, a não ser por
algumas informações que os
pais dão eventualmente para
eles. Não sabem a dimensão
do país, como cresceu, como
é São Paulo”, destaca.

Troca de experiências –
Como parte desse contexto
Nelson Maeda revela que a
entidade enviou em julho de
2010 quatro professores de lín-
gua japonesa para a Província
de Mie, no Japão: Celeste
Fujita e Kazuko Tsuchiya de
São Paulo e dois não descen-
dentes de Fortaleza (Ceará),
Natália Marques de Oliveira e
Éden Aquino Dantas, foram
obter conhecimentos e se pre-
parar para lidar com os nikkeis
retornados. O quarteto está
com retorno previsto para sex-
ta-feira próxima (dia 18) ao
Brasil. “O intuito dos profes-
sores é tentar readequar a po-
sição dos nikkeis em uma situ-
ação de dificuldade, não ter
que chegar ao ponto da difi-
culdade. Os mestres querem
prepará-los e montar estraté-
gias de tal forma para que o

pessoal possa se readaptar e
não sentir tanta dificuldade”,
ressalta.

Nelson Maeda informa que
a Universidade de Mie tem
realizado um estudo há vários
anos, fazendo um acompanha-
mento dos dekasseguis no Ja-
pão, e para completá-lo os
mestres desejavam conhecer
a origem na raiz, ou seja, o país
dos nipo-brasileiros que foram
para o arquipélago. “Eles que-
riam saber como os nikkeis vi-
vem, como os retornados se
readaptaram, quais foram os
graus de dificuldades, como se
viraram e convivem com os
brasileiros até hoje, e o que
motivou eles permanecerem
no Brasil”, afirmou.

Os professores já estive-
ram em outros países da Ásia
que contam com cidadãos ja-
poneses, entre eles a Índia, e
concluíram que alguns que
imigraram para aquelas na-
ções, a maioria não perma-
neceu nessas regiões. “Por-
tanto têm muito poucas pes-
soas, o que é diferente da si-
tuação do Brasil aonde mui-
tos vieram e ficaram, daí a
razão da população ter cres-
cido muito, se multiplicaram
de geração para geração, e
hoje já tem quarta e quinta
gerações”, explica.

(Afonso José de Sousa)

Preservar as informações
relativas à Província de Mie
em todas as áreas e setores,
bem como resguardar o enor-
me conjunto de elementos
sobre a chegada dos imigran-
tes japoneses da Província de
Mie no Brasil, desde o início,
é objetivo essencial do livro
que a diretoria da Associação
Cultural e Assistencial Mie
Kenjin do Brasil pretende lan-
çar em fevereiro 2012. A
idéia do lançamento do livro
surgiu em 2008 durante uma
reunião da diretoria.

De acordo com o presi-
dente da entidade, Nelson
Maeda, para divulgar dados
e números no que diz respei-
to à criação da região de Mie

e seus imigrantes, a diretoria
se baseava anteriormente nos
idosos. Os primeiros imigran-
tes que vieram do Japão ti-
nham memória viva que podi-
am fornecer informações so-
bre como fizeram para vir para
o Brasil, como foi a vida, onde
começaram, como cresceram
e se multiplicaram. Porém com
o decorrer do tempo essas pes-
soas não estão mais vivas, pro-
blema esse que fez com que a
diretoria refletisse sobre o li-
vro.

A finalidade da publicação,
na visão de Nelson Maeda, é
deixar uma história para os
descendentes para que ama-
nhã eles possam consultar
como foi, como surgiu, como

é a Província de Mie, contan-
do a sua origem durante as
décadas, ano a ano. Além do
histórico da economia, cultura,
tradição, educação, esporte.
“Tudo o que existe lá hoje será
contado, a história do início da
imigração; os primeiros Mie
kenjin em 1912, e três famílias
que vieram para o Brasil. Um
histórico de todos os navios,
quem chegou nele, para onde
foram, que trabalho tiveram, o
destino deles vão estar relata-
dos no livro”, destaca o diri-
gente.

A diretoria da associação
prevê lançar a publicação em
fevereiro de 2012 como parte
da programação das comemo-
rações do centenário da imi-

gração de Mie, que será fes-
tejada em junho do mesmo ano.
Em julho no Festival do Japão,
também pretende mostrar o
que existe na província como
a economia, as tradições, e
dados artísticos para que a
colônia nipo-brasileira possa
conhecer um pouco mais. “O
livro que é uma iniciativa da
associação está tendo a elabo-
ração acompanhada do escri-
tor especialista em cultura ja-
ponesa, Francisco Sato. Ain-
da vamos definir as editoras
que vão fazer a montagem
(sic) do livro”, esclarece.

Como nem tudo é alegria
Nelson Maeda conta que
atualmente a diretoria enfren-
ta um determinado grau de di-

Diretoria da Associação Mie Kenjin pretende lançar livro sobre a província e seus imigrantes no Brasil
ficuldade para entrar em con-
tato com os vários Mie kenjin
existentes no Brasil, para que
também possam participar do
livro. “O país é muito grande e
temos Mie kenjin esparrama-
dos pelo território inteiro esta-
mos tentando contatos via e-
mail e telefone. Posteriormen-
te vamos fazer visitas pesso-
almente em cada um dos Mie
kenjin para explicar o objetivo
e porque estamos fazendo o
livro. Contar com a participa-
ção de todos para enriquecer
a publicação com histórias, e
árvores genealógicas de cada
família que conseguirmos”,
antecipa.

O dirigente adianta que
uma das vias para entrar em

contato com o Mie kenjin
será o Jornal Nippak uma vez
que muitos leitores são cida-
dãos e descendentes da Pro-
víncia de Mie, por isso acre-
dita que vão se inteirar do
assunto e através do jornal
entrar em contato com a as-
sociação.

A publicação que deverá
ter um custo total de cerca
de R$ 150 mil (R$ 75 por
exemplar), deve ter 600 pá-
ginas e será digirida para os
associados, à colônia nipo-
brasileira, às entidades gover-
namentais e aos 47 kenjinkai
em São Paulo. “Também se-
rão produzidas edições em
japonês a serem enviadas
para o Japão”, revelou.

JORNAL NIPPAK

A Câmara Municipal de São
Bernardo do Campo realizou no
dia 16 de setembro, Sessão So-
lene em homenagem às Políci-
as Civil, Militar e Científica.
Vinte e quatro policiais recebe-
ram a “Medalha de Honra ao
Mérito Policial” na solenidade,
que é realizada desde 1999 atra-
vés de lei de autoria do verea-
dor Hiroyuki Minami. Todos os
homenageados foram indicados
por suas respectivas corpora-
ções, por seus relevantes ser-
viços prestados a comunidade
e por se destacarem no cum-
primento do dever.

Segundo Minami, a soleni-
dade foi instituída com o obje-
tivo de reconhecer a dedica-

ção destes profissionais no de-
sempenho do seu trabalho.
“Seus nomes foram indicados
como referenciais em suas
corporações e merecem o justo
reconhecimento da nossa so-
ciedade”, elogia o vereador.

Homenageados – As homena-
gens tiveram início com sete
destaques da polícia civil: os de-
legados Rafael Rabinovici e
Mitiaki Yamamoto, o investiga-
dor Alexandre Martins de Oli-
veira, o escrivão Luís Gustavo
Paiva Araújo, o carcereiro Gil-
berto Paulino, o agente Leonar-
do Nishida Alves da Silva e a
agente de telecomunicações
Maria Isabel Fernandes Soares.

CIDADES/SÃO BERNARDO DO CAMPO

Câmara Municipal de SBC
homenageia policiais

Minami com os homenageados Alexandre Martins e Leonardo Nishida

DIVULGAÇÃO

A 32ª edição do karaokê
dos Rojinkais das sete cida-
des da Noroeste, Sorocaba-
na e Paulista - Bauru, Lins,
Garça, Marília, Tupã, Bastos
e Ourinhos - será no dia 24
de outubro. Fundado por

Sugayama Hikaro, de Marí-
lia, há 32 anos, o evento tem
por objetivo congregar os
adeptos de karaokê com
mais de 60 anos, residentes
em cidades próximas - num
raio de no máximo de 100 km

CIDADES/TUPÃ

Karaokê Taikai da 3ª Idade será em outubro
- e com número reduzidos de
participantes - 16 para cada
cidade - para que possam re-
gressar ainda em claro. Cada
ano é escolhida uma das ci-
dades para sediar o próximo
evento.

Com diversão, gincanas e
muitos prêmios, o Instituto
Cultural Nipo-Brasileiro de
Campinas realizou no dia 15
de agosto o seu tradicional un-
dokai. E novamente, a Honda
Automóveis ofereceu o espa-
ço de lazer de sua fábrica e
também toda a infra-estrutu-
ra: local, seguranças, funcio-
nários e equipe médica.

O presidente do Nipo,
Hiromiti Yassunaga e coorde-
nador do evento contou com
o apoio de voluntários e jo-
vens para a realização das
gincanas, que foram realiza-
das no gramado do campo de
futebol. Ao lado, uma enorme
tenda foi montada, para aco-
modar todos os familiares e
amigos. Cerca de 600 pesso-
as participaram, entre sócios
e convidados.

A alimentação foi farta,
graças ao motiyori oferecido
pelos participantes, que trou-
xeram muitos pratos de doces
e salgados. A Honda montou
uma barraca de pastéis, ser-
vidos gratuitamente durante
todo o evento.

No palco, o grupo de taikô
Wadaiko Tsubame  e o de dan-
ça Zenshin Yosakoi Soran,
ambos formados por jovens do
Nipo de Campinas, apresen-
taram-se para a alegria dos fa-

Diretores da Honda e do Nipo de Campinas durante Undokai

miliares, já que muitos vieram
de longe para conhecer um
pouco das realizações da en-
tidade, que já são referência

para muitos kaikans, devido
ao número de jovens partici-
pantes e divulgadores da cul-
tura japonesa. Mas antes, um

improvisado karaokê foi mon-
tado, com o som da equipe de
Celso Aoki.

O vice-presidente da
Honda, Chihiro Morimoto
prestigiou o evento e trouxe
alguns diretores como convi-
dados. No gramado, as ginca-
nas eram desenvolvidas, cor-
rida de sacos para a garota-
da, bola ao cesto para todas
as idades, corrida de bêbado
para os adultos, entre outras.
A habilidade no hashi foi de-
monstrada pelas senhoras. No
final teve o cabo de guerra,
que consiste numa competi-
ção com uma enorme e forte
corda, puxado de um lado por
meninas e do outro, pelos
meninos. Essa brincadeira ter-
minou empatada.

(Célia Kataoka)

CIDADES/CAMPINAS

Honda Automóveis sedia Undokai do Nipo de Campinas
ARQUIVO PESSOAL

Takeo Kawamura e Nelson Maeda (em pé) e Hisashi Fujimoto, Massao Ishii e Katsuya Kodama
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32ª Festa do Verde da Kibô-no-Iê
aguarda cerca de 15 mil visitantes

4 quartos, sendo 1 suíte • 2 banheiros • Sala com
lareira • 1 cozinha americana • Churrasqueira e
lavanderia interna  •  1 edícula com: 1 suíte, 1 cozinha
industrial  •  Garagem para 4 quartos  •  R$ 160 mil
Falar com Osmar: (12) 8147 6757 / (12) 3664 2082

V E N D O

CHALÉ EM CAMPOS DO JORDÃO
(Ótima localização, próximo ao Portal da Cidade)

Um público de cerca de
15 mil pessoas está
sendo aguardado na

32ª Festa do Verde da Socie-
dade Beneficente Casa da
Esperança Kibô-no-Iê, que
acontece no próximo fim de
semana (dias 25 e 26 de se-
tembro), nas dependências da
entidade em Itaquaquecetuba
(39 km da capital). O objetivo
do evento considerado o maior
e mais importante aconteci-
mento da entidade filantrópica
dedicada ao amparo do defici-
ente intelectual, é arrecadar
fundos e colaborações para a
manutenção das atividades
beneficentes, bem como dar
continuidade aos festejos do
40º aniversário da sociedade.

A Festa do Verde é reali-
zada graças a iniciativa e par-
ticipação maciça dos amigos
da entidade e de voluntários de
várias instituições. Na festa
deste ano aproximadamente
dois mil voluntários de 50 enti-
dades e associações vão tra-
balhar na organização do even-
to que marca a consolidação
das ações da Kibo-no-Ie, na
qual os próprios membros são
voluntários. Uma programa-
ção diversificada vai movi-
mentar o acontecimento que
contará com a apresentação
de vários artistas nikkeis e bra-
sileiros nos shows em prol da
causa da sociedade. Estão con-
firmados as participações do
Radio Taisso, Shinkyo Daiko
Itaquaquecetuba, Juliane
Okabe, Tamiris Regine, Karen
Ito, Edson Saito, Todoroki
Daiko Osasco, Joe Hirata, as
duplas Wagner e Rodrigo, Du-
pla Cesar e Lukas e a perfor-
mance de Street Dance.

A festa contará com mais
de 100 estandes, divididos em
áreas como gastronomia com
o preparo e comercialização
de pratos da culinária japone-
sa; espaço cultural destinado
a divulgação da cultura japo-
nesa, através de workshops,

DIVULGAÇÃO

Área de alimentação, com os tradicionais pratos típicos japoneses, é sempre uma atração à parte

A Fundação Mokiti Okada,
por meio do setor de Pesquisa
e Produção Cultural, promove
a exposição de poemas “Hai-
cai”, na Vila Mariana, em São
Paulo.

A iniciativa apresentará
versos de dois grandes mes-
tres do haicai, Matsuo Bashô
e Kobayashi Issa (1763-
1827). Poema conciso, origi-
nalmente composto por 3 ver-

CULTURA

Exposição de haicai acontece
na Vila Mariana até outubro

sos de 5-7-5 sílabas e que con-
tém o kigô, palavra que repre-
senta uma das estações do
ano, é a definição da uma for-
ma literária denominada “Hai-
cai”.

A mostra permanecerá até
o dia 15 de outubro, de segun-
da a sexta, das 9 às 20 horas,
na rua Morgado de Mateus -
Vila Mariana, em São Paulo.
A entrada é gratuita.

Origem – A festa do Verde
é realizada anualmente sem-
pre em setembro, desde 1978.
O evento nasceu com o intui-
to de solucionar problemas na
situação financeira gerados
com o acolhimento de mais in-
ternos quando da mudança da
entidade para a sede em Ita-
quaquecetuba. A partir daí
surgiu a idéia da realização de
uma exposição de flores e
plantas na entidade. Atual-
mente cerca de 90 internos
deficientes são atendidos na
entidade.

32ª FESTA DO VERDE
QUANDO: 25 E 26 DE SETEMBRO

HORÁRIO: SÁBADO DAS 11H30 ÀS 18H

E DOMINGO DAS 9H ÀS 17H

ONDE: KIBO-NO-IÊ / LAR E OFICINA –
TRAVESSA HIDERAHU YAMAZAKI S/NO –
ITAQUAQUECETUBA - SÃO PAULO. ALTURA

DO KM 206 DA RODOVIA PRESIDENTE

DUTRA

ENTRADA: R$ 5,00 (GRÁTIS PARA

CRIANÇAS ATÉ 8 ANOS OU PESSOAS ACIMA

DOS 65 ANOS)
INFORMAÇÕES:
(11) 5549-2695 E 4648-1515 OU

EVENTOS@KIBONOIE.ORG.BR

palestras educativas e oficinas
culturais; saúde com a presta-
ção de serviços como orienta-
ção sobre doenças e realiza-
ção de exames de saúde; brin-
quedos e atividades infantis
para o entretenimento das cri-
anças; espaço meio ambiente
com a promoção de atividades
relacionadas ao tema como
reflorestamento, reciclagem,
consumo consciente e oficinas
ambientais.

Além do bazar da pechin-
cha onde os visitantes poderão
comprar produtos doados a
preços promocionais; espaço
verde com exposição e venda
de flores e plantas ornamen-
tais; Sacolão da Esperança que
comercializará hortifrutis (le-
gumes, verduras e frutas), de
qualidade a preços promocio-
nais; Kibotik com roupas no-
vas; espaço bazarista cedido a
artesãos e comerciantes para
a venda de artesanato, brin-
quedos, utilidades domésticas,
bijouterias, etc; e espaço be-
neficente reservado para
ONGs e entidades divulgarem
projetos e venderem produtos.

De acordo com o diretor-
presidente da Kibô-no-Iê, Jairo
Megumi Uemura, por ser um
evento familiar, os visitantes do
evento são um público varia-
do, sendo que metade deles é
formada por cidadãos nikkeis
procedentes de vários locais e
outras descendências atraídos
pelas atrações e gastronomia
diversificadas. Em mais uma
edição da Festa do Verde, o di-
rigente destaca o apoio impor-
tante das associações cultu-
rais e religiosas, através do
voluntariado e dos patrocíni-
os na promissora Festa do
Verde. “Que o sucesso alcan-
çado, através da colaboração
maciça de toda a comunida-
de nipo-brasileira e demais
convidados, contribua para a
concretização das metas
traçadas para mais um ano da
Kibô-no-Iê. Agradeço a todos
que, direta ou indiretamente,
demonstram sua solidarieda-
de com a nossa causa: o bem-
estar de pessoas com defici-
ência intelectual, sempre vi-
sando um mundo melhor para
todos”, afirma.

Além de ter arte e roteiro
assinados por Hiro Mashima,
o mesmo autor do megassu-
cesso Fairy Tail – um dos pró-
ximos lançamentos de 2010 da
JBC –, Monster Hunter Orage
é baseado em uma das mais
famosas franquias criadas
para os videogames. A série
de jogos eletrônicos já ganhou
versão para as principais pla-
taformas: PlayStation 2,
PlayStation 3, PSP, Xbox 360
e Nintendo Wii e é sucesso no
mundo inteiro.

Monster Hunter Orage foi
publicado originalmente nas
páginas da revista japonesa
Shonen Rival, da Editora Ko-
dansha em 2008. Muito bem
aceito entre os jovens japone-
ses, o título foi concluído em
2009, resultando na compilação
da história em quatro volumes.

Diálogos ágeis, linguagem
de game, humor e ação eletri-
zante são as principais carac-
terísticas de Monster Hunter
Orage. O mangá transporta o
leitor para um mundo estilo
medieval, onde monstros im-
pressionantes surgem quando
menos se espera. Em seus
quadrinhos também não faltam
belas guerreiras, que, além das
curvas generosas, possuem
muita coragem e incrível habi-
lidade com as armas.

A obra de Hiro Mashima
conta as aventuras de Shiki
Ryuho, um Monster Hunter
(Caçador de Monstros). Tudo
começa quando ele volta para
a cidade de Akamaya com o
objetivo de encontrar caçado-

res na Guilda dos Hunters para
formar uma “party”, como as
equipes são chamadas no uni-
verso dos games Monster
Hunter, e poder ir atrás do len-
dário Sparkle Dragon Miogar-
na. Isso porque Gurelli, seu
mestre que morreu após um
acidente com explosivos, era
nativo de lá e também tinha o
sonho de caçar esse perigoso
dragão.

Na Guilda, ele conhece a
solitária Irie, que, num primeiro
momento, o despreza totalmen-
te. Mas logo Shiki descobre que
ela tem muito mais em comum
com ele do que imaginava.
Durante a jornada, se junta à
dupla Sakuya, filha de um
armoreiro que luta para vingar
a morte do pai. Juntos, vão en-
carar arriscadas aventuras
numa viagem onde, para sobre-
viver, será preciso ter total con-
fiança nos companheiros.

MANGÁ

JBC lança mangá baseado em
uma famosa franquia de games

Capa do mangá da JBC

DIVULGAÇÃO

COLUNA DO JORGE NAGAO

Primavera
com Passione

(JORGE NAGAO)

Primavera, seja
bem-vinda! Ti
voglio tanto
bene, é vero.
Porisso estou
molto felice,
capisce? És a
regina das
staziones, a mais
carina, por suas
flores e cores
que inspiram mil
amores. Estacio-
ne, stazione da
luz e da alegria.
Tu sempre gio-
vana e io cada
vez mais vecchio,
mas, tudo bem, a
vida é bela.

Arrivederci, inverno, porca la
miséria. Addio, frio, estou
bem senza te. Finito o inver-
no/inferno astral, vamos co-
memorar com um gelato na-
poletano, que tal?

Primavera, o povo de Brasile
tem tanti problemas a corto
prazo. Que os seus belos dias
iluminem suas mentes e
coraziones e seja uma
giornata de acertos e
realizzaziones. Com passione,
te pedimos, primavera. Não
queremos compassione.

Que os melhores candidatos
vençam as eleziones;

Que os eleitos não nomeiem
nenhum aspone;

que o meulhor time, com jus-
tiça, levante o canecone;

que os empregados sejam
rispettados pelos patrones;

que a Receita pegue farsan-
tes como pegou Al Capone;

que nunca mais na história
deste país haja apagones;

que nunca nos falte fragolina
e nem fragolone;

que no café da manhã tenha
sempre um provologne;

que na casa da mamma, aos
domingos, tenha muitos ones:
rigatones, tortelones,
canelones e polpetones;

que, neste fim do ano, todo
mundo coma panetones;

que todo injustiçado bote a
boca no trombone;

que nossos cartones não se-
jam alvos de clones;

que prevaleça o bom senso
em qualquer situazione;

que sempre haja satisfaction
com ou sem os Stones;

que quem está alone encon-
tre alguém e se apaixone;

que pague por sua arrogân-
cia o Sylvester Stallone;

que ninguém durma na pra-
ça como o Bruno e Marro-
ne;

que paguem por seus erros
os Brunos e Macarrones;

que, vai lá, as despeitadas
continuem pondo silicone;

que quase todos durmam bem,
sejam poucos os insones;

que o drogadicto aprenda
com “Meu nome não é
Johnny”;

que muita gente consiga ter
o seu iPad ou iPhone;

que haja muita comida e di-
minua, no mundo, a fome;

que surjam mais artistas
como Antonio Calloni;

e mais comediantes, esse
exército de brincagliones;

que tenha muita inspiração a
nossa Rita Lee Jones;

que ele venha para nos sal-
var, o décimo-terceirone;

que este fim de ano seja bom
pra Yone e everyone;

que o brasileiro seja uomo
total y tenga cojones;

que no peito da brasileira bata
feliz seu corazione;

que a sua conduta, my friend,
nunca o desabone;

que para nosotros nunca fal-
te money, money, money;

que o Neymar não se meta
mais em confusiones;

que vejamos belos gols de
Robinho e de Rooney;

que o Inter vença a Inter e
seja um grande campeone;

que não caia, pra Segunda, o
Galo de Vivina y Barretony;

que, milagrosamente, os
nóias, o crack, abandonem;

que você veja seu ídolo:
Alcione, Simone ou Ramones;

que você ache alguma graça
neste japone...

Feliz Primavera per te,
amigone.

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

DIVULGAÇÃO

A Mika Associação Cultu-
ral do bairro da Saúde, na zona
Sul de São Paulo, realiza nes-
te domingo (dia 26), o evento
Expo Yakissoba Fest, na Ka-
gawa Kenjinkai, próxima do
Metrô Praça da Árvore. Pa-
ralelamente ao acontecimento
também será promovida uma
exposição com 350 trabalhos
manuais produzidos por 54 alu-
nos de 2 a 6 anos da escola de
ensino infantil Mika Youtien.
Os quadros retratam kiriê,
colagem, origami, pinturas,
além de 200 trabalhos produ-
zidos com sucatas e papelões.

O evento será animado com
a apresentação de bandinhas,
músicas infantis, karaokê,
taiko e tankobushi. Haverá
uma praça de alimentação e
diversão à disposição do públi-

COMUNIDADE

Mika realiza tradicional Expo
Yakissoba Fest neste domingo

co onde serão preparados e
servidos pratos da culinária ja-
ponesa como yakissoba,
guioza, churrasco, pastel, sushi,
orion rings, doces e bebidas.
Na ocasião os alunos da esco-
la também vão apresentar uma
explanação sobre reciclagem.
Além da comunidade os orga-
nizadores estendem o convite
para os professores de arte e
educadores infantis conhecer
os trabalhos das crianças. O
Yakissoba será vendido no dia
por R$ 10,00.

EXPO YAKISSOBA FEST
QUANDO: DIA 26 DE SETEMBRO

HORÁRIO: DAS 10H30 ÀS 16H

ONDE: KAGAWA KENJINKAI - RUA

ITAIPÚ, 422 – METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE

- SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: 5585-9258
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Canto do

Bacuri

FRANCISCO HANDA

Dos escombros a vida se refaz
Em instantes tudo se foi
aquilo que criei com sangue
toda disposição que tinha
os tijolos da edificação
romperam-se nas ligas
e foram para o chão.
Dos escombros nada mais
se tinha
senão uma lembrança opaca
uma saudade tamanha
jazia agora totalmente destruído.
Total desolação é o que sentia
prostrado ficava
sem esperança alguma
com a morte espreitando-me
a dama de branco pronta
para me dar o beijo frio
de imenso abandono.

Mil imagens se passavam
diante do espelho que refletia
uma vida inteira feita
num soprar das bolas de sabão
maravilhosamente translúcidas
tendo dentro de si
o universo todo
com todos os amores vividos
doces e amargos
os temperos picantes
que nunca mais sairam
da boca beijada e molhada.

Foi juntando os cacos
num mosaico de cores
que novamente a vida
se refez
mais forte ainda
criando sustentação
nas bases de aço e fogo
espantando de vez
o medo da entrega
nos braços da liberdade
a única condição
para que o amor pudesse
triunfar novamente!

A bela Marília
Era numa venda do interior
que conheci Marília.
Vinha sempre com seu vestido
de chita e rendas por toda a saia.
Ela balançava seus quadris
quando caminhava.
Vinha comprar sabão e um tanto
de anil para tingir tecidos.
Nunca perdi um movimento sequer
de seu corpo que leve bailava
como Isadora Duncan
num bailado do Municipal.
Sua beleza era tanta
que tanto incomodava
até que um dia
de maneira sorrateira
quando minha mãe foi aos fundos
retirou da prateleira
uma caixa de bombons
dos bons.
Sua beleza esvaeceu-se
em instantes.
Seu rebolado era falso
duro era seu andar
com as pernas calcando
o chão com maior cinismo.
Marília percebeu
que eu tinha visto
continuou fingindo.
Como eu nada dizia
se foi
e eu fiquei com vontade
de denunciá-la.
Nada fiz
deixei que ela fosse
se fosse para sempre.

A mulher do sinal vermelho
Era numa esquina
que ela atuava:
equilibrista era seu ofício.
Sorria para o público
que parava o carro
no sinal vermelho.
Era quando ela aparecia
com quatro laranjas nas mãos
atirando para cima
para cima e para baixo.
Nem a polícia se importava
com isso.
Mas eu me importava
com a moça suja
que atirava para cima
quatro laranjas...

chicohanda@yahoo.com.br

ARTES PLÁSTICAS

Bunkyo apresenta em outubro a
4ª Grande Exposição de Artes

Comemorando os 55
anos de fundação do
Bunkyo (Sociedade

Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social), no
dia 2 de outubro, será inaugu-
rada a 4ª Grande Exposição de
Artes Bunkyo, que neste ano
conta com 268 trabalhos fei-
tos por 152 artistas.

Foram selecionadas para
esta edição 74 obras de Arte
Contemporânea; 97 de Arte
Biten e outras 97 de Arte

Craft. Uma difícil tarefa para
as Comissões de Artes Plásti-
cas (Arte Contemporânea e
Biten) e de Arte Craft, que,
juntas, receberam inscrições
de 163 artistas e 403 obras.

Também participam da ex-
posição como convidados es-
peciais, os artistas renomados,
Cláudio Tozzi, Shoko Suzuki e
Fang. Durante a inauguração
da mostra, será feita a entre-
ga dos prêmios aos artistas que
conquistaram as medalhas de

Ouro, Prata ou Bronze e Men-
ção Honrosa. A relação dos
ganhadores da medalha de
Ouro em cada categoria, res-
pectivamente Arte Contempo-
rânea, Arte Biten e Arte Craft
estão no site do Bunkyo
(www.bunkyo.org.br).

Segundo as informações
de Elza Oda, presidente da
Comissão Organizadora, os
membros do juri comentaram
que o nível das obras neste ano
está bastante elevado e os vi-
sitantes “precisam vir confe-
rir”, destaca.

A 4ª Grande Exposição de
Artes Bunkyo permanece

DIVULGAÇÃO

Palmeira Seafórtea II (óleo sobre tela), de Yoko Gokita

Artico II (colagem), da artista Dulcinéia Pimentel Oliveira Montico

aberta à visitação do dia 3 a 17
de outubro, exceto no feriado
do dia 12, na sede do Bunkyo.

4ª GRANDE EXPOSIÇÃO DE
ARTES BUNKYO 2010
ONDE: BUNKYO: RUA SÃO JOAQUIM, 381
- LIBERDADE – PRÓXIMO À ESTAÇÃO SÃO

JOAQUIM DO METRÔ

INAUGURAÇÃO: 2 DE OUTUBRO (SÁBADO),
ÀS 15H

EXPOSIÇÃO: 3 A 17 DE OUTUBRO (EXCETO

DIA 12 – FERIADO). DE SEGUNDA A SEXTA,
DAS 12 ÀS 18H; SÁBADOS E DOMINGOS,
DAS 10 ÀS 18H. ÚLTIMO DIA: 17 DE

OUTUBRO, DAS 10H ÀS 15H

INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755 OU

BUNKAMATSURI@BUNKYO.ORG.BR

FUROSHIKI

Fundação Japão abre inscrições para o 2º Concurso
Internacional de Criação de Padronagem para Estudantes

A Fundação Japão em São
Paulo abre inscrições para o
“Segundo Concurso Internaci-
onal de Criação de Padrona-
gem de Furoshiki para Estu-
dantes”, dirigido para estudan-
tes de escolas de design, moda
e artes plásticas de todo o país,
o prazo de inscrição prossegue
até 30 de outubro. Nesta edi-
ção serão selecionados: 1 gran-
de prêmio; 3 prêmios por ex-
celência; 10 prêmios por mé-
rito.

O vencedor do grande prê-
mio irá receber 100 mil ienes,
o que inclui 30 mil ienes de
pagamento de direitos autorais
por 2 anos. Os vencedores dos
prêmios por excelência irão
receber cada um 30 mil ienes
de pagamento pelos direitos
autorais por 2 anos.

Em 2009, a Japan Founda-
tion promoveu o Concurso de
Padronagem de Furoshiki re-
cebendo inscrições de estu-
dantes de design em 10 países.
Um total de 373 trabalhos fo-
ram recebidos, e três foram
selecionados para receber os
prêmios. Um deles era do es-
tudante brasileiro Tiago Gual-
berto Morais, que apresentou
o trabalho intitulado “Iemanjá
e Carpa ao Amanhecer”, com
influência da xilogravura, Tiago
ficou ao lado do chinês Jia
Chuan (“Umbrellas and
Windows”) e do sul-coreano

Park Sang-Yun (“The Letters
of Korea & Japan”). Os tra-
balhos selecionados agora es-
tão à venda em lojas de mu-
seus e outros locais do Japão
(mais informações sobre o
concurso de 2009: http://
www.fjsp.org.br/agenda/
09_12_final_furoshiki.html).

Furoshiki – Furoshiki é um
“pano para embalagem e
transporte” utilizado no Japão
desde tempos antigos. Ele apa-
rece em escritos do Período
Nara como Tsutsumi (trouxa)
referindo-se a um pano usado
para embrulhar os tesouros

guardados em Shoso-in (um
Tesouro Imperial no templo
Todai).

Embora existam várias te-
orias sobre o modo de como o
pano veio a ser conhecido
como furoshiki, uma história
comum volta ao Período Mu-
romachi quando o Shogun
Yoshimitsu Ashikaga construía
um Myudono (uma grande ba-
nheira) para entreter senhores
feudais.

Os senhores embrulhavam
suas roupas num pano que ti-
nha o brasão da família impres-
so para distinguir a sua própria
roupa do outro, e depois do

O vencedor do Grande Prêmio receberá 100 mil ienes

SANDRA KEIKA FUJISHIRO

banho, ele era usado para for-
rar o chão em cima do qual se
trocavam. Esta prática se tor-
nou comum no Período Edo,
juntamente com a populariza-
ção do sento (banhos públi-
cos). No entanto, o uso de
furoshiki diminuiu com a intro-
dução de sacos ocidentais após
o Período Meiji.

Atualmente, como os pro-
blemas ambientais estão sen-
do noticiados em todos meios
de comunicação, o furoshiki
está atraindo renovada aten-
ção, pois ele pode ser presen-
teado e reutilizado várias ve-
zes.

2º CONCURSO INTERNACIO-
NAL DE CRIAÇÃO DE PADRO-
NAGEM DE FUROSHIKI PARA
ESTUDANTES
PRAZO DE INSCRIÇÃO: ATÉ 30 DE

OUTUBRO

OS SELECIONADOS SERÃO AVISADOS EM

JANEIRO DE 2011. O RESULTADO SERÁ

TAMBÉM ANUNCIADO NA SEDE JAPONESA E
NO SITE DA FUNDAÇÃO JAPÃO EM SÃO

PAULO

O CONCURSO É VOLTADO APENAS PARA

ESTUDANTES DE ESCOLAS DE DESIGN, MODA

E ARTES PLÁSTICAS DE TODO O PAÍS. SERÃO

ACEITAS SOMENTE AS INSCRIÇÕES

ENVIADAS PELO CORREIO OU

PESSOALMENTE.
ENDEREÇO PARA ENVIO DA INSCRIÇÃO:
“FJ PADRONAGEM ORIGINAL DO

FUROSHIKI”
FUNDAÇÃO JAPÃO EM SÃO PAULO (AV.
PAULISTA, 37 – 2°ANDAR – PARAÍSO)
CEP 01311-902 SÃO PAULO – SP
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CINEMA

Sempre Cinema apresenta “filmes familiares” de
Yoji Yamada, Shinji Somai e Takashi Yamasaki

�

AFundação Japão reto-
ma a programação do
projeto Sempre Cine-

ma, a partir do dia 16 de se-
tembro de 2010, agora com
exibições nas tardes de quin-
tas e aos sábados, às 15h.
Destaque para os sucessos de
bilheteria como as sequências
dos filmes “O Sol sempre se
põe na terceira rua 1 e 2”, “A
Mudança”, de Shinji Somai e
“Familia”, de Yoji Yamada, fil-
mes que retratam as relações
familiares e as dificuldades
enfrentadas ao emigrarem
para a cidade grande.

As próxima sessões (30 de
setembro e 2 de outubro, o fil-
me em cartaz será a
sequência de O sol sempre se
põe na terceira rua 2, de Ta-
kashi Yamasaki. Produzido em
2007, o filme retrata com fide-
lidade o cenário de Tóquio da
era Showa, enriquecidos com
a afetuosidade dos persona-
gens, tornando esta sequência
mais um sucesso de bilheteria.
Passado um ano do primeiro
episódio, a familia Suzuki tem
a responsabilidade de tomar
conta de Mika, filha de um fra-
cassado empreendedor, tor-
nando-se a mais nova integran-
te da família.

Nos dias 14 e 16 de outu-
bro a atração será A mudan-
ça, de Shinji Somai. Baseado
no romance de Hiko Tanaka.
Garota descobre que seus pais
querem se separar. Desampa-
rada e enfrentando momentos
difíceis na escola, parte em vi-
agem ao Lago Biwa, onde
pode encontrar as respostas
que necessita.

O diretor enfoca os ele-

124 min)
Direção: Shinji Somai
Elenco: Junko Sakurada,
Kiichi Nakai e Tomoko Tabata
Datas de exibição: 14/10

DIVULGAÇÃO

Cena de O sol sempre se põe na terceira rua 2, de Takashi Yamasaki,em cartaz na Fundação Japão

mentos naturais como água e
fogo de maneira inusitada,
compondo uma nova atmosfe-
ra para a imaginação. Rece-
beu os prêmios de melhor atriz
coadjuvante e atriz revelação
da revista Kinema Jumpo, tra-
dicional publicação publicada
desde 1919.

Família, de Yoji Yamada,
encerra a mostra nos dias 28
e 30 de outubro. O longa con-
ta a história de Seiichi, que tra-
balhava em uma mina de car-
vão no extremo Sul do Japão.
Após o fechamento do local,
ele e sua esposa, Tamiko, de-
cidem emigrar para um peque-
no povoado em Hokkaido (ex-
tremo Norte do Japão), com
seus dois filhos e seu velho pai.
O filme retrata a viagem até
Hokkaido, passando por situa-

ções tristes e pela frieza da
cidade grande.

As exibições são gratuitas,
com lotação máxima de 100
lugares por sessão, por ordem
de chegada. Todos os filmes
têm legenda em português.

PROGRAMAÇÃO

O sol sempre se põe na ter-
ceira rua 2 (Always – Zoku
Sanchome no Yuhi, 2007,  146
min.)
Direção: Takashi Yamasaki
Elenco: Shinichi Tsutsumi,
Hidetaka Yoshioka, Hiroko
Yakushimaru e Koyuki
Datas de exibição: 30/09
(quinta), às 15h e 02/10 (sába-
do), às 15h

A Mudança (Ohikkoshi, 1993,

A mudança, de Shinji Somai, será exibido nos dias 14 e 16/10

(quinta), às 15h e 16/10 (sába-
do), às 15h

Família (Kazoku, 1970,
106min)
Direção: Yoji Yamada
Elenco: Chieko Baisho, Hisa-
shi Igawa, Ryu Chishu e Ta-
keshi Kinoshita
Datas de exibição: 28/10
(quinta), às 15h e 30/10 (sába-
do), às 15h

SEMPRE CINEMA
ONDE: ESPAÇO CULTURAL - FUNDAÇÃO

JAPÃO EM SÃO PAULO: AV. PAULISTA,
37 - 1º ANDAR)
LOTAÇÃO MÁXIMA: 100 LUGARES

ACESSO PARA PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS

FILMES COM LEGENDAS EM PORTUGUÊS

ENTRADA GRATUITA (NÃO É NECESSÁRIO

CONFIRMAR PRESENÇA)
INFORMAÇÕES: (11) 3141-0110
INFO@FJSP.ORG.BR
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Dekasseguis poderão realizar o sonho da casa
própria durante a Semana Imobiliária de São Paulo

Oauge dos anos em que
os dekasseguis reali-
zaram grandes negóci-

os imobiliários comprando vá-
rios imóveis com o resultado
do dinheiro ganho após as ár-
duas horas de trabalho nas
empresas japonesas, se tornou
fato do passado. Em uma
comparação com o boom da-
quela época com os dias atu-
ais nos quais cerca de 30 mil
dekasseguis (veja Box) de-
vem ter retornado para o Bra-
sil, o ápice das ‘vacas gordas’
pode nunca mais voltar a
acontecer.

Porém, hoje, os poucos e
privilegiados dekasseguis que
ainda trabalham com o objeti-
vo de concretizar o sonho da
compra da casa ou do apar-
tamento próprio, terão a opor-
tunidade de efetivar a aquisi-
ção durante a quinta edição do
Salão Imobiliário São Paulo –
SISP 2010, que acontece até
domingo (dia 26) no Pavilhão
de Exposições do Anhembi,
zona Norte de São Paulo. Um
dos diferenciais do evento é
que as vantagens para a com-
pra de imóveis não se limitam
somente à cidade de São Pau-
lo, para isso algumas ações
estão sendo trabalhadas pelos
organizadores. A expectativa
é que 85 mil pessoas visitem
o salão de 40 mil metros qua-
drados de área de exposição.

“Os dekasseguis que vivem
no Japão, por meio de uma
ação junto ao Banco do Brasil
(BB), poderão comprar seu
imóvel no SISP”, destaca a
promotora do SISP e diretora
de feiras da Reed Exhibitions
Alcantara Machado, Marly
Parra. A diretora esclarece
que a ação específica do BB
vai facilitar os negócios dos
dekasseguis que enviam di-
nheiro via banco para seus fa-
miliares no Brasil e, portanto,
podem, na mesma agência, fi-
nanciar imóveis no país. O
SISP será a grande oportuni-
dade das pessoas adquirirem
um imóvel e uma garantia para

mil e pouco mais de 10% de-
sejam adquirir imóveis a partir
desse valor.

O SISP é o grande evento
habitacional do segundo se-
mestre, depois do Feirão da
Casa Própria, realizado pela
Caixa Econômica Federal
(CEF), entre maio e junho. O
evento que faz parte da Sema-
na Imobiliária São Paulo tam-
bém vai abrigar três feiras si-
multâneas ligadas ao setor
imobiliário, como o Expo Sín-
dico Secovi Condomínio (16ª
Feira de Novidades e Soluções
para Condomínios, Residênci-
as e Empresas), Fiaflora
Expogarden (13ª Feira Inter-
nacional de Negócios de Pai-
sagismo, Jardinagem, Lazer e
Floricultura) e Casa & Deco-
ração Show (Feira de Móveis,
Produtos para Decoração e
Complementos para o Lar), e
três eventos integrados – Prê-
mio Master, Ciclo de Palestras
Para Síndicos e Convenção
Secovi.

Participantes – Entre as
empresas participantes no
evento estão a Big Constru-
tora e Incorporadora,
Brookfield, Conde Incorpora-
ção, Cyrela Brazil Realty,
Damha Urbanizadora e
Construtora, FA Oliva e
Astra, Fernandez Mera Ne-
gócios Imobiliários, e Gol So-
luções Imobiliárias. Além do
Grupo ZN, Incorporadora e
Construtora Terral Atlântica
SP, JJO Construtora e Incor-
poradora, Living Construtora,
Parcecon Incorporadora e
Construtora, Piquet Realty,
SC Empreendimentos e Par-
ticipações SPE.

Marly Parra revela uma
informação interessante:
52,5% dos credenciados vão
participar do SISP interessados
em comprar um imóvel resi-
dencial para uso próprio. En-
tre os imóveis mais procura-
dos, 31,5% deseja os com dois
e três dormitórios. Dados di-
vulgados pelo Sindicato das

Empresas de Compra, Venda,
Locação e Administração de
Imóveis Residenciais e Co-
merciais de São Paulo (Secovi-
SP), indicam que a maior con-
tribuição para os resultados de
vendas no segundo trimestre
deste ano veio do segmento de
dois dormitórios, com 3.002
unidades comercializadas de
abril a junho, uma participação
de 35,1%. Já as unidades de
três dormitórios representaram
33,5% (2.865 moradias) do to-
tal vendido. Imóveis com qua-
tro dormitórios registraram
vendas de 19,4% (1.658 uni-
dades).

Entre as regiões mais cita-
das estão a Zona Sul de São
Paulo (20%), Zona Norte
(16%), Zona Oeste (11%),
Zona Leste (14%) e Grande
São Paulo (12%). Para tornar
possível a compra do imóvel no
evento, o SISP contará com a
presença de importantes ban-
cos e empresas de crédito imo-
biliário que devem conceder
mais de R$ 1 bi em crédito.
Banco do Brasil, BM Sua
Casa, Bradesco, Caixa Econô-
mica Federal, CHB Crédito,
Embracon, HSBC, Porto Se-
guro, Remaza, e Unilance, es-
tão confirmados, com opções
de financiamentos, taxas de
juros e pagamentos diferenci-
ados. Destaca-se ainda que
entre os credenciados, 45%
tem interesse nessas modali-
dades de crédito.

SEMANA IMOBILIÁRIA SÃO
PAULO (SISP 2010)
QUANDO: DE 23 A 26 DE SETEMBRO

HORÁRIO: QUINTA E SEXTA-FEIRA DAS

12H ÀS 21H E SÁBADO E DOMINGO DAS

10H ÀS 21H

ONDE: PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO

ANHEMBI - AV. OLAVO FONTOURA,
1.209
ENTRADA: MEDIANTE CREDENCIAMENTO

ANTECIPADO OU PAGAMENTO DE

INGRESSO NA ENTRADA DO EVENTO

WWW.SISP.COM.BR /
WWW.EXPOSINDICO.COM.BR /
WWW.CASAEDEORACAO.COM.BR /
WWW.FIAFLORA.COM.BR

Em uma reportagem publi-
cada no site da Câmara dos
Deputados no dia 26 de maio
de 2009 o deputado federal
Walter Ihoshi (DEM/SP) res-
saltou na época que cerca de
30 mil dekasseguis dos cerca
de 300 mil nipo-brasileiros que
vivem no Japão, já retornaram
para o Brasil por causa da cri-
se econômica, conforme tem
sido divulgado na mídia. Núme-
ro esse que foi constatado pelo
parlamentar pessoalmente
quando visitou o arquipélago em
março do ano passado, em mis-
são oficial, onde comprovou a
situação dos cidadãos brasilei-
ros que trabalham naquele con-
tinente asiático. A quantidade
de nikkeis retornados também
foi estimada pelo Consulado do
Japão no Paraná.

O quadro financeiro / polí-
tico mudou muito em virtude
da dura crise econômica que
castigou recentemente o Japão
em especial, provocando gra-
ves problemas com demissões
em massa, corte nos empre-
gos, queda na produção indus-
trial e outras questões. Apesar
da situação adversa e com o
dinheiro ganho após rigorosas

jornadas de trabalho pesado no
arquipélago, uma parcela dos
dekasseguis retornados volta-
ram com muitos planos para o
futuro, principalmente a com-
pra de um imóvel para morar
ou montar um negócio.

“Com a crise econômica
no Japão, muitos retornaram
para o Brasil e houve grande
procura. A princípio, eles
pesquisam muito sobre os me-
lhores locais para comprar imó-
veis. Cabe a nós, corretores de
imóveis, prestar total assesso-
ria para que esses clientes se
sintam seguros na aquisição de
um bom imóvel”, assegura o
proprietário da Imobiliária Ro-
berto Najar Imóveis, de Mogi
das Cruzes, e corretor de imó-
veis, Roberto Najar Ferreira.

Pensando no assunto, Ro-
berto Ferreira continua
recepcionando os nipo-brasilei-
ros, oferecendo alternativas de
imóveis residenciais e comer-
ciais que atende todos os gos-
tos e bolsos, além de fornecer
orientações para financiamen-
tos e investimentos habitacio-
nais. “Como corretor de imó-
veis há 30 anos, vejo que os
dekasseguis nunca desistiram

do sonho de comprar um imó-
vel seja para fins residenciais
ou comerciais, principalmente
para quem quer montar o seu
próprio negócio no Brasil”,
destacou.

De acordo com ele “Os
dekasseguis enviam anualmen-
te para o Brasil cerca de US$
600 milhões que são aplicados
em imóveis ou custeiam parte
das despesas de membros da
família que permaneceram no
Brasil. Geralmente, eles vêm
para a cidade sem conhecer
ninguém, gostam, compram
uma casa e montam um negó-
cio com a esperança de trazer
os parentes para o mesmo lu-
gar. Enfim, eles levam em con-
ta a qualidade de vida e a se-
gurança para criar os seus fi-
lhos”, afirmou.

O total do montante aplica-
do é baseado em um estudo
realizado pelo Programa De-
kassegui Empreendedor, do
Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas de São
Paulo (Sebrae). Em Mogi das
Cruzes, por exemplo, cuja ci-
dade é habitada por grande
parte da colônia japonesa, Ro-
berto Najar revela que como

os dekasseguis economizaram
dinheiro, preferem comprar
casas ao invés de apartamen-
tos para fugir do pagamento de
taxa condominal em aparta-
mentos.

Predileção – A preferência é
por imóveis nos bairros do
Botujuru e Cocuera, onde a
imobiliária têm imóveis comer-
ciais e sítios para vender por
preços atraentes aos dekasse-
guis. Quando querem montar
um negócio, optam por imó-
veis no centro da cidade. Para
quem busca contato com a
natureza, a Roberto Najar Imó-

veis oferece chácaras em Tai-
açupeba, Botujuru, César de
Souza e Biritiba Mirim. No dis-
trito de Biritiba Ussu, a imobi-
liária está vendendo atual-
mente um sítio que possui uma
piscina com cascata. “A mai-
oria deles pede sigilo nas ne-
gociações por que temem ser
assaltados”, adianta.

Para aqueles que desejam
construir uma casa ou busca
terrenos bem localizados, a imo-
biliária – que atua há cerca de
30 anos no mercado imobiliário
de Mogi das Cruzes e região
do Alto Tietê – possui excelen-
tes sugestões. Através do site

www.robertonajar.com.br/ter-
renos, o internauta conhecerá
os terrenos comercializados
pela Roberto Najar Imóveis em
bairros como no Condomínio
Aruã, Taiaçupeba, Botujuru,
Mogi Moderno, Vila da Prata,
Vila Suíssa, considerados “os
bairros mais procurados pela
comunidade oriental” na cida-
de. Além de Boracéia, no lito-
ral paulista. O compromisso da
empresa é assessorar os clien-
tes na locação e venda de imó-
veis residenciais, comerciais e
industriais, bem como adminis-
trar o maior patrimônio dos ci-
dadãos que é a moradia.

Imobiliária em Mogi das Cruzes orienta compra de imóveis para os dekasseguis

quando voltarem para o Bra-
sil. É uma aplicação com re-
torno garantido.

No evento estarão disponí-
veis para venda mais de 200
mil imóveis novos e usados,
comerciais e residenciais, tan-
to no Brasil como no exterior,
com preços que variam dos R$

150 mil aos R$ 30 milhões,
além de ofertas de financia-
mentos com taxas de juros
menores do que as praticadas
no mercado. Para o público
que busca um segundo imóvel
fora do Brasil também serão
ofertados imóveis na Argenti-
na, Paraguai e Uruguai, só nos

Estados Unidos, mais de 50 mil
imóveis estarão sendo ofere-
cidos. No entanto a grande
procura durante o evento, de
acordo com pesquisa realiza-
da com os pré-credenciados,
será por imóveis de até R$ 300
mil, - 68% dos visitantes dese-
jam imóveis de até R$ R$ 300

DIVULGAÇÃO

Expectativa é que 85 mil pessoas visitem a Semana Imobiliária São Paulo, que termina neste domingo

No evento, estarão disponíveis para venda mais de 200 mil imóveis novos e usados
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Objetivo de muitos pes-
cadores, as carpas se
adaptaram muito bem

em águas brasileiras e, hoje
além de represas e rios - prin-
cipalmente no sudeste - tam-
bém estão nos lagos dos pes-
que-pagues.

Aclimatados, é comum vê-
las rebojando em qualquer es-
tação do ano. Chamam a aten-
ção justamente por isso, atiçan-
do a vontade dos curiosos de
plantão. Ativas também no in-
verno, costumam ser o objeti-
vo – e objeto de desejo – de
muitos pescadores. Se entrar
na sua linha, prepare-se, a bri-
ga vai ser boa!

As carpas mais conhecidas
são: cabeçuda (é a espécie
mais procurada com peso mé-
dio de 7 kg), capim e a húnga-
ra (ou espelho). Na natureza
já foram capturadas espécies
com mais de 60kg. Não tem
dentição e a boca é frágil. Não
faça uso de alicate de conten-
ção tipo “boga” para retirar do
lago - levantar o peixe pela
boca com este artefato pode
rebentar a boca da mesma.
Aliás, o melhor é nem tirar o
peixe dágua mas, se quiser fa-
zer sua foto, melhor utilizar um
passaguá. Para conferir o
peso, prenda o boga ou a ba-
lança no passaguá e levante,
com o peixe dentro.

Para melhorar as chances
para sua captura, requer al-
guns equipamentos especial-
mente preparados a ela, mas
nada que esteja fora do alcan-
ce de qualquer freqüentador.

Tralha indicada – 3 conjun-
tos (vara + molinete) preferen-
cialmente com as mesmas es-
pecificações, sendo:
– Vara longa (para arremes-

sos longos) com ação mé-
dia

– molinete ou carretilha com-
patíveis

– linha 0,30mm

– líder
– bóia (para manter a isca em

profundidades diferentes)
– chuveirinho (no lugar do

anzol)
– isca (massa)
– apoiador de vara
– passaguá

Técnica – Ajeite a bóia para
isca ficar até 1m da superfí-
cie. Efetue o lançamento e
coloque a vara no apoiador.
No segundo conjunto, ajuste a
bóia para a isca ficar em outra
profundidade. Arremesse para
posicionar próximo e alinhado
com a primeira bóia. Mesmo
procedimento para o terceiro
conjunto.

Com as bóias devidamente
posicionadas e alinhadas, é fá-
cil perceber o movimento de-
las. Afundando, hora de efe-
tuar a fisgada. A partir daí é
cuidar da fricção do equipa-
mento e, curtir a briga. Costu-
ma dar muitas cabeçadas e
tomar linha. O importante é
não forçar o equipamento (le-
vantar a vara e só quando es-
tiver abaixando, manivelar
para recolher a linha) e deixar
o peixe cansar.

Agora, é ajustar as outras
bóias para a mesma profundi-
dade e ficar na espera.

Dica: regular a fricção do equi-
pamento com todo o conjunto
montado (bóia + chuveirinho +

isca). Liberar toda a fricção e,
depois apertar até  a linha sair
aos poucos e lentamente.

Isca – A característica da es-
pécie não é morder e, sim pri-
meiro assoprar e espalhar os
microorganismos para, através
de sucção, se alimentar.

Com isso, o ideal  é a con-
sistência da massa ser fari-
nhenta – se desmanchar aos
poucos. A composição básica
consiste em farinha de mandi-
oca ou trigo para dar liga, ra-
ção de peixe, paçoca em rolha
ou similar e batata cozida. Daí
para frente, a adição de ingre-
dientes passa a ser de gosto
pessoal, ex: banana, groselha,
mel e etc.

Chuveirinho – Para carpas
não utilizamos do anzol e sim
de “chuveirinho”. Consiste em
várias pernadas de anzóis, e
uma mola para sustentar me-
lhor a massa no arremesso.
Uma pernada mais longa se
destaca e, normalmente nesta
é que a carpa vai se fisgar.

“ ...imagine o peixe che-
gando na isca, assoprando e

fazendo a isca se desmontar
em pequenos pedaços. Os an-
zóis se espalham e, quando o
peixe faz a sucção os anzóis
vem junto.”

. . .

Nos dias quentes é comum
vê-las nas superfícies dos la-
gos passeando, rebojando e
desfilando seu porte avantaja-
do.

Costumam brigar muito e se
forem peso pesados, a
encrenca é grande, dando mui-
to trabalho para quem tem um
na linha. Também podem ser
fisgados em anzóis simples
com isca artificial imitando ra-
ção ou nas iscas naturais: sal-
sicha, tripa de galinha e frutas.

Observando o chuveirinho
você perceberá que os anzóis
não são grandes para o tama-
nho do peixe, então não vaci-
le, use de equipamento médio,
com fricção bem regulada,
para no final, ter a foto do seu
troféu.

Ótimas pescarias!

(Mauro Yoshiaki Novalo)

ARQUIVO

Objetivo de muitos pescadores, as carpas se adaptaram muito bem às águas brasileiras

Equipe Tucunaguisa: Serra da Mesa é diversão certa

Apesar da seca que dura
há mais de 5 meses, a represa
da Serra da Mesa (5ª maior do
Brasil e a 2ª em volume de
água) situado em Goiás, perto
da Chapada dos Veadeiros é
uma atração imperdível: muita
água, muito verde, uma faúna
impressionante: araras, papa-
gaios, periquitos, maritacas,
marrecos, patos selvagens,
garças, pássaros de diversas
cores, jaós com o seu canto
triste, capivaras, muito gado à
beira da água nas fazendas e
muito peixe, principalmente
tucunarés.

O único senão para se che-
gar a este lugar é a estrada de
terra que começa pouco de-
pois da cidade de Alto
Paraíso(GO) no portal da
Chapada dos Veadeiros até a
cidade de Colina do Sul e até
o local à beira da represa, onde
fica situado o Rancho da Ni,
num total de aproximadamen-
te 70 quilômetros.

Pousada – O “Rancho da
Ni”(www.ranchodani.com.br)
é uma das opções para quem
vai só para pescar: um lugar
simples, mas dotado de alguns
confortos, como ar-condicio-
nado e TVs nos chalés para
até 4 pessoas, comida caseira
(e gostosa), barcos com mo-
tores de popa e motores elé-
tricos e piloteiros (Guias de

Pesca) experientes.
Nesta época de seca a es-

trada está com ondulações
(“costelas”) de ponta a ponta e
na época de chuva, com bura-
cos, poças de água e atoleiros.

Mas a aventura compensa.
Tanto é verdade que a

equipe Tucunaguisa da Asso-
ciação Naguisa foi para a re-
gião pelo 4º ano consecutivo,
no seu 8º ano de existência,
pescando só tucunarés.

Como de hábito, todos via-
jaram numa Van especialmen-
te adaptado de São Paulo até o
local da pesca numa distância
de aproximadamente 1500 qui-
lômetros, passando por Brasí-
lia, numa viagem cansativa mas
agradável, jogando “caixeta”.

Muitos preferem fazer a
viagem de avião até Brasília e
de lá alugam ou fretam um
carro ou uma Van até o local
da pesca.

Os 4 dias de muito calor e
sol que passaram pescando,
foram amplamente compensa-
dores, com bons peixes de 3 a
4 quilos, praticando-se o pes-
que e solte,

Foram utilizadas somente
iscas artificiais, com predomi-
nância de iscas “meia-água”
com excelentes resultados.
Outra isca que está sendo uti-
lizada lá é a “colher” com re-
sultados surpreendentes, prin-
cipalmente quando a água ain-
da está fria e o tucunaré está
no fundo.

A “dura” rotina – E depois,
à tardinha, na volta da pesca-
ria, todos tem uma (ou mais)
boas histórias para contar so-
bre como foi que aquela linha
“torou” (estourou na lingua-
gem dos “piloteiros”) ou a
garatéia que abriu e aquele
“monstro” escapou, fazendo
um barulho incrível na água
quando ele saltou...

Tudo isso regado com uma
boa cervejinha gelada e sashi-
mis preparados por Norio e
ceviche curtido, com carnes
rosadas de tucunaré e misso-
shiru do Mitio, antes do jantar.
Não há coisa melhor.

(Jorge Mori, da Equipe
Tucunaguisa)

Mitio Tanaka com o seu “troféu”: Equipe
Tucunaguisa foi para para a região pelo quar-
to ano consecutivo em oito anos de existên-
cia

A equipe Tucunaguisa no Rancho da Ni (da esquerda p/
direita): Mitio Tanaka, Milton Sugahara, Norio Miyahara,
Ni, Jorge T. Mori e Teoken Zukeran. Sentados: Yoshito-
mo Tsuji e Lourenço Nakagawa.

DIVULGAÇÃO

TÊNIS DE MESA

Piratininga é a campeã da 1ª Liga
Nipo-Brasileira por Equipes

Numa final emocionante
entre o Piratininga e Okinawa
Casa Verde, o título da 1ª Liga
Nipo-Brasileira de Tênis de
Mesa por Equipes foi decidido
somente no último set do últi-
mo jogo da competição. E a
equipe da Associação Cultural
e Esportiva Piratininga derro-
tou a equipe de Okinawa Casa
Verde por 4 a 2, numa partida
em que a torcida acabou inva-
dindo a arena de jogo após o
último ponto, quando se enfren-
taram Rafael Simas (PIRA) e
Felipe Fiori da (Casa Verde).

Nas quartas de finais, a
Acrepa havia derrotado a de
Represa por diferença de sets
(houve empate no confronto)
e o Bunkyo derrotou o Palmei-
ras por 4 a 2. Já nas semifi-
nais, Casa Verde derrotou a
Acrepa por 4 a 0 e o Piratinin-
ga passou pelo Bunkyo por 4
a 1, credenciando as duas
equipes para a grande final.

Coordenado pelo dirigente
da Liga Nipo-Brasileira de
Tênis de Mesa, Massaki Mo-
rita, o evento foi um sucesso
em sua primeira edição, já que
se trata de um torneio inédito
no Brasil, pois nenhuma fede-
ração estadual tem o mesmo
modelo da Liga Nipo, que se
assemelha às ligas européias,
onde o tênis de mesa é um su-
cesso.

A classificação final da 1ª
Liga Nipo-Brasileira por Equi-
pes ficou assim:

1º) Piratininga: Carlos Ma-
kiuchi, Rene Schaible, Yudi
Shirasu, Renato Rossi, Rafael
Simas, Rafaela Xavier, Cristi-
ane Kikuti, Guilherme Camar-
go, Julio Shiguematsu, Rober-
to Yamamoto, Henrique
Ferrari, Oswaldo Ferrari
tecnico Gustavo Alencar e
Eloy Costa.

2º) Casa Verde: Mauro
Thaira, Marcelo Tasato, Daniel
Sazo, Mayumi Toma, Felipe
Fiori, Alberto Uehara, Pedro
Uehara, Olga Uehara, Sussu-
mu Oyafuso, Marina Oyafuso,
Luis Teruya Técnico: Sussumu
Oyafuso

3º) Acrepa: Bruna Takaha-
shi, Mauro Ikeda, Lincoln Sato,
Renato Domenech, Guilherme
Araujo Elzeario Menezes, Luis
Oshiro, Alfredo Ferreira, Pe-
dro Rodrigues, Alezandre Ma-
tsuda  técnico Lincoln Sato

3º) Bunkyo: Luis Lourenço,
Flavio Santos, Rodrigo Ferrei-
ra, Clara Koga, Fernando
Moracci  Técnico Cid Furuya-
ma

5º) Palmeiras
6º) Represa
7º) Kenzen
8º) Acenbo
9º) Ateme
10º) Nippon

DIVULGAÇÃO

O Piratininga derrotou Okinawa Casa Verde em final emocionante

SOFTBOL

Kamia homenageia dirigentes
e técnicos nesta sexta-feira

A Câmara Municipal de
São Paulo abre as portas do
Plenário 1º de Maio, nesta sex-
ta-feira (24 de setembro), para
realizar a sessão solene em
celebração ao Dia Municipal
do Softbol. Uma iniciativa do
vereador Ushitaro Kamia
(DEM), autor da Lei 14.209
que institui a data no Calendá-
rio Oficial de São Paulo, com
o objetivo de difundir a moda-
lidade e incentivar a equipe
técnica e atletas a desenvol-
verem cada vez mais a moda-
lidade.

“Acredito no potencial que
o esporte possui em mudar a
vida de muitas pessoas, prin-
cipalmente dos jovens, ofere-
cendo uma nova oportunidade
ou simplesmente, formando
homens de bem. E o softbol
mais ainda, pois, mais que téc-
nicas, as jogadoras aprendem
valores e ensinamentos trazi-
dos com os imigrantes japone-

ses, que tanto contribuíram
para essa modalidade aqui.
Aprendizado que levarão para
a vida toda”, justifica o verea-
dor Kamia, que sempre foi sim-
pático a essa prática.

Homenageados: Taketomi
Higashi (técnico), Quenji
Hoshii (treinador), Paulo Chino
(técnico), Mituo Kurihara (téc-
nico), Mirtes Oba Ariki (dirigen-
te), Luiz Teluo Saguchi (dirigen-
te), João Yoritoshi Toraiwa (di-
rigente), Fernando Satori Ma-
tsumori (dirigente), Antonio
Kunio Kuwahara (dirigente)

DIA MUNICIPAL DO SOFTBOL
ONDE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO

PAULO (VIADUTO JACAREÍ, 100 – 1º
ANDAR – PLENÁRIO 1º DE MAIO)
QUANDO: DIA 24 DE SETEMBRO

(SEXTA-FEIRA)
HORÁRIO: DAS 19H30 ÀS 22H

REALIZAÇÃO: GABINETE DO VEREADOR

USHITARO KAMIA

DIVULGAÇÃO

Ushitaro Kamia: “Jogadoras aprendem ensinamentos valiosos”
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KARAOKÊ

Kunihiro Tanahara vence Grand Prix
do 58º Onkyo Zenhaku Utagassen

�

Kunihiro Tanahara ven-
ceu o Grand Prix do
58° Onkyo Zen-Haku

Utagassen organizado pela
Associação Nipo-Brasileira de
Cultura Musical (Onkyo), pio-
neira na realização de concur-
sos entre cantores nikkeis no
Brasil, divulgando as tradições
milenares de um povo. Com a
participação de 179 cantores,
o Concurso foi realizado no dia
primeiro de agosto no Aichi e
o prêmio cobiçado por todos,
uma viagem para o Japão, a
ser desfrutada por ele, em no-
vembro do ano que vem.

“A emoção de ganhar o
Grand Prix foi inexplicável,
quando tocaram a minha músi-
ca na premiação, eu não con-
seguia acreditar que era verda-
de, que tudo aquilo estava acon-
tecendo”, disse Kunihiro. “A
emoção maior veio após a en-
trega do prêmio, ter o prazer de
agradecer e abraçar bem forte
os amigos, os meus pais e meu
sensei, Roberto Maeda”, com-
pleta. E ressaltou que o nível
dos cantores “estava ótimo, a
disputa foi bem acirrada e to-
dos tinham grandes chances de
ganhar, mas por muitíssima sor-
te acabei levando o prêmio”.

Trajetória – André Kunihiro
Tanahara, 20 anos, nasceu em
Mogi das Cruzes e cursa Design
Gráfico na ESPM (Escola Su-
perior de Propaganda e Marke-
ting), em São Paulo. Ele canta

desde os três anos de idade. Sua
mãe Elena Junco, conta que tudo
começou quando o irmão
Kunihito fazia uma apresenta-
ção musical numa escolinha e
neste dia surgiu a vontade de se
apresentar cantando. Depois de
todas as apresentações, os or-
ganizadores permitiram ele a
cantar, enquanto o irmão toca-
va flauta. Desde então, não pa-
rou mais de cantar. O seu pai
Kunio Tanahara, juntamente
com sua mãe, levava os dois em
taikais e assim foi surgindo essa
paixão que “não pára de cres-
cer até hoje”, disse Kunihiro. Ele
teve diversas conquistas em con-
cursos paulistas e uma conquis-
ta no Brasileirão na fase Doyo
e Tibiko, algumas colocações
nos concursos a nível estadual
e brasileiro entre os 10 primei-
ros na fase Juvenil e Adulto. Re-
centemente, conquistou o segun-

do lugar no Brasileirão na cate-
goria Adulto A, realizado em
Curitiba e agora campeão no 58°
Onkyo Zen-Haku Utagassen,
em São Paulo.

As influências musicais fo-
ram bem variadas. Sebastian
Bach, Celina Dion, Jorge
Vercílio, Natsukawa Rimi,
Hossokawa Takashi, Kitajima
Saburo e Hikawa Kiyoshi, en-
tre outros. Kunihiro conta que
sempre gostou do estilo enka,
mas aprecia também outros es-
tilos.  Outra influência e inspira-
ção é o cantor Renato Chibana.
Eu o considero “o melhor can-
tor que já escutei no karaokê”,
conta Kunihiro, que conclui:
“Esta história só existe graças a
todos, mas tenho muito que vi-
ver, aprender e vencer ao longo
desse caminho, espero contar
com a força de todos, sempre”

(Célia Kataoka)

ARQUIVO PESSOAL

Sensei Maeda, a mãe Elena, o cantor Kunihiro, pai Kunio e Renato
Chibana (a partir d aesquerda)


