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Candidatos preveem disputa equilibrada e
prometem trabalhar “até no dia” da eleição
A eleição para a Diretoria
Executiva, Diretoria do Con-
selho Deliberativo e Conse-
lheiros Fiscais do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social) acontecem neste
sábado (25), das 8h30 às
12h, no Salão Nobre da enti-
dade, sem favoritos. O presi-
dente da Comissão Eleitoral,
Atushi Yamauchi Tanto o can-
didato da oposição, Akio
Ogawa, como o da situação,
Kihatiro Kita, evitam cantar
vitória antes da abertura das
urnas. Ambos preveem uma
disputa acirrada e prometem
corpo a corpo até no dia da
eleição. Com intiuito de pres-
tar serviço aos conselheiros,
associados e inteeressados no
futuro da entidade, o Jornal
Nippak publica nesta edição
um  “raio x” com o perfil e as
principais prpostas dos repre-
sentantes das chapas “Change
Bunkyo” e “Integração e Pro-
gresso”.

NIKKEY SHIMBUN
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Morre Teruo
Hossokawa
fundador e ex-
presidente do
Radio Taiso
A comunidade nikkei de
São Paulo perdeu terça-
feira (dia 21), um grande
profissional. Faleceu na
capital paulista Teruo
Hossokawa, ex-diretor da
Associação Cultural Assis-
tencial Liberdade (Acal),
ex-presidente do Radio
Taiso da Liberdade e Fun-
dador do Radio Taiso no
Brasil. Natural de Hiroshi-
ma, Teruo Hossokawa era
esportista, praticante de
Park Golfe, sendo que no
dia 31 de março foi um dos
indicados a receber o 53º
Prêmio Paulista de Espor-
tes (organizado pelo Jor-
nal Nikkey Shimbun e
pelo Jornal Nippak). O
velório de Teruo Hosso-
kawa foi realizado quarta-
feira (dia 22), no Hospital
da Beneficência Portugue-
sa, no Paraíso. O corpo foi
cremado no mesmo dia no
Cemitério de Vila Alpina,
na Vila Prudente – Zona
Leste da capital. A missa de
7º dia será realizada segun-
da-feira (dia 27), às 10h,
no Templo Nishi Honganji,
rua Changuá, 108 – Praça
da Árvore - São Paulo.
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“Já estou com saudades”,
revela Kokei Uehara

Foram seis anos. Parece mui-
to tempo, mas para o profes-
sor Kokei Uehara, que está
deixando o cargo de presiden-
te do Bunkyo após três man-
datos, ficou um gostinho de
“quero mais”. “Já estou com
saudades”, revelou ele em
entrevista ao Jornal Nippak.

Natural de Naha, Kokei
Uehara foi o primeiro presi-
dente do Bunkyo de origem
okinawana. Participou dos
projetos das grandes barra-
gens hidrelétricas e empres-
tou sua experiência à frente da
principal entidade da comu-
nidade nikkei.

DIVULGAÇÃO
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4ª edição do Nikkey Matsuri acontece neste
fim de semana na Zona Norte de São Paulo

FRAN ROJAS

O 4º Festival Nikkey Matsu-
ri, Festival de Cultura Japo-
nesa, acontece neste fim de
semana,  dias 25 e 26, no Clu-
be Escola Jardim São Paulo,
na Zona Norte de São Paulo
– ao lado da estação Jardim
São Paulo do metrô (a me-
lhor opção para se chegar ao
local). Nos dois dias, das 10
às 20 horas, o Festival Nikket
Matsuri contará com apre-
sentações de dança. taikô,
música, kendô, ninjutsu, ofi-
cinas de artes como origami
e kirigami, cosplay, street dan-
ce, e muito da culinária japo-

nesa nas barracas das entida-
des organizadoras. Estão con-
firmadas também as presen-

ças dos cantores consagrados
como Joe Hirata, Karen Ito e
Mauricio Miya.
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Gilberto Kassab viaja para Osaka para
fortalecer convênio de cidade irmã

DIVULGAÇÃO

O prefeito de São Paulo Gil-
berto Kassab viajará em maio
para o Japão onde vai con-
versar sobre o tratado de re-
lações de cidade irmã entre
São Paulo e Osaka que neste
ano se comemora os 40 anos
da assinatura do convênio.
Como parte das comemora-
ções o prefeito de São Paulo
visitará a cidade onde tam-
bém levará um prospecto de
eventos programados para
agosto próximo. A viagem é
denominada “Missão 2009”.

O Universo da Aquarela
“Cultura e Qualidade de Vida”
promove nesta sexta-feira
(24), na Associação Cultural
e Assistencial Shiga Kenjin do
Brasil, o seu Bazar Beneficen-
te SOS Cultura 2009. Parte
da renda do evento será
dirigida para a captação de
recursos para oferecer bolsas
integrais ou parciais para fre-
qüentar a programação de
sua jornada 2009, aos dire-
tores e professores do ensino
fundamental, estudantes de
pedagogia e de artes e babás.
A finalidade é enriquecer a
bagagem cultural dos agentes
multiplicadores na formação
do indivíduo.

Universo da
Aquarela realiza
Bazar Beneficente
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Mais uma grande disputa de
atletismo vai movimentar
domingo (dia 26) os atletas
nikkey dos bairros da Saú-
de, São Judas Tadeu e Dia-
dema (ABC paulista). Nes-
te dia a Liga Esportiva e Cul-
tural Sul da Capital (Lesc),
realizará a tradicional Com-
petição Infanto Juvenil de
Atletismo - Seinan, no Con-
junto Desportivo Constân-
cio Vaz Guimarães - Estádio
Icaro de Castro Mello, no
Ibirapuera, capital paulista.
Este ano a 55ª edição con-
tará com a participação além
de atletas da comunidade
nikkei, do prestígio do pú-
blico em geral.

Lesc promove
competição
infanto-juvenil
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Embaixada do Japão
homenageia Ihoshi
O deputado federal Walter
Ihoshi (DEM/SP) foi home-
nageado pela posse da pre-
sidência do Grupo Parlamen-
tar Brasil-Japão, em um al-
moço oferecido pela Embai-
xada do Japão no Brasil, em
Brasília, no último dia 15. O
evento contou com a presen-
ça de empresários, diploma-
tas e parlamentares, dentre

eles, o presidente do Demo-
cratas, Rodrigo Maia (RJ), o
líder do partido na Câmara
dos Deputados, Ronaldo
Caiado (GO), os deputados
federais ACM Neto (DEM/
BA), Onix Lorenzoni (DEM/
RS), Arlindo Chinaglia (PT/
SP), Osmar Serraglio
(PMDB/PR) e William Woo
(PSDB/SP).
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Na noite do dia 16 o cônsul geral do Japão em São Paulo, Sr. Kazuaki Obe e sua esposa Sra.
Eiko Obe receberam para um jantar os integrantes do grupo de ex-bolsistas do Gaimusho Kenshusei.

Celso Ogawa reali-
zou no dia 24 de jan-
tar de Yakubarai em
um badalado restau-
rante em São Paulo.
Na foto: Ministro
Massami Uyeda,
Emiko Uyeda, Sra.
Ogawa, o aniversari-
ante Celso Ogawa, a
filha Julia, sua espo-
sa Mariana Uyeda
Ogawa, Massami
Uyeda Junior e Silvia
Nishi Uyeda.

No dia 16 a Invel comemorou seus 10 anos. Com a comitiva vindo do Japão e a presença do Pelé
a comemoração foi em grande estilo em um luxuoso Buffet em São Paulo. Presença de autori-
dades e empresários tornaram a festa ainda mais glamourosa.

O artista plástico Yutaka Toyota, realizou no
dia 14 o vernissage da sua primeira exposição
Retrospectiva. A exposição denominada “Le-
veza da Flor”esta no MuBe (Museu Brasileiro
de Escultura), em São Paulo até dia 06 de maio.
Com curadoria de Jacob Klintowitz.

Yutaka Toyota.Genevieve Howell Davies, Yutaka Toyota, Kinuko
Toyota e Cleber Machado.

Jô Takahashi, Kazuko Iwai e Naoaki Uchiyama-
diretor da Fundação Japão.

Marinês Takano, Kokei Uehara e Sachiko Takeda.

Massafumi Wakabayashi, Hiroe Wakabayashi e
Luiz Briquet.

Futoshi Yoshizawa e Inês Shibata.

Kokei Uehara e Manoel Chikaoka.

Kazuo Wakabayashi e Hideko Taguchi.

Marly Tosa e Shoku Suzuki. Fumiko Mukai, Dirce Taba e Leonor Ichikawa.Pelé e Ellen Roche.

Walter Ihoshi, Mario Hirata, Carla Taba, Jorge Taba
e William Woo.

Masao Matsuda, Dirce Taba, Atsuko Nakamura e
Irineu Nakamura.

Mayumi e Paulo Madueno.Casal Suza e Yugo Mabe.

Kaoru Saito e Emy Saito.

Misao Yamakawa, Alvaro Yamakawa, Élia Yama-
kawa e Alisson Yamakawa.

A apresentadora Maria João e Nancy Saeki.

Jorge Taba, Antonio Oshima, Yoshio Mukai, Dirce
Taba e Junji Miyaura.

Mario Hirata-chairman da Invel, Carla Taba-presi-
dente da Invel Brasil e Yasuyuki Oi-presidente da
Invel Japão.
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BUNKYO/ELEIÇÃO

“O principal é democratizar nossa
comunidade. Agregar, reunir e ouvir”

Nome da chapa: “INTEGRAÇÃO E PROGRESSO”
Representante da chapa: Kihatiro Kita

Presidente: Kihatiro Kita
1º Vice-presidente: Jorge Yamashita
2º Vice-presidente: Sadao Kayano
3º Vice-presidente: Tomio Katsuragawa
4º Vice-presidente: Harumi Arashiro Goya
5º Vice-presidente: Marcelo Shiraishi
6º Vice-presidente: Madoka Hayashi
7º Vice-presidente: Jorge Yuuji Shimao
Secretário Geral: Anacleto Seitetsu Hanashiro
Tesoureiro Geral: Gerson Kunii

Dirigentes do Conselho Deliberativo
Presidente: Tuyoci Ohara
1º Vice-presidente: Masato Ninomiya
2º Vice-presidente: Mitsuo Nishime
3º Vice-presidente: Emília Tanaka
1º Secretário: André Tatsuhiko Korosue
2º Secretário: Décio Issamu Nakagawa
3º Secretário: Lídia Keiko Ogassavara Shimizu

Conselho Fiscal
Efetivos Luis Shoji Aoyama

Tadayosi Wada
Tradbras Imp. Exp. Ltda. (William Carlos Ishiy)

Suplentes Fumio Hasunuma
Koitiro Hama
Valter Takeo Sasaki

Nome da chapa: “Change Bunkyo”
Representante da chapa: Akio Ogawa

Presidente: Akio Ogawa
1º Vice-presidente: Centro Metropolitano de Cosméticos Ltda.

(Hirofumi Ikesaki)
2º Vice-presidente: Hiromi Tani
3º Vice-presidente: Associação Cultural e Esportiva Vargem Grande

Paulista
(Edson Issamu Iida)

4º Vice-presidente: Akio Koyama
5º Vice-presidente: Cotia Seinen Renraku Kyoguikai (Shizuka Niidome)
6º Vice-presidente: Jinzaiginko Sol Nascente Consultoria de RH Ltda.

(Naoyoshi Akamine)
7º Vice-presidente: Keiji Kato
Secretário Geral: Yuho Morokawa
Tesoureiro Geral: Pedro Segawa

Diretoria do Conselho Deliberativo
Presidente: Hatiro Shimomoto
1º Vice-presidente: Yataro Amino
2º Vice-presidente: União Cultural e Esportiva Sudoeste

(Toshiaki Yamamura)
3º Vice-presidente: Federação dos Clubes Nipo-Brasileiros de Anciões

(Yasuto Shigeoka)
1º Secretário: Iosuke Tanaka
2º Secretário: Takashi Wakamatsu
3º Secretário: Associação Kumamoto Kenjin do Brasil

(Satio Oyamada)
Conselho Fiscal

A chapa não apresentou candidatos.

Nome: AKIO OGAWA

Data de nascimento:
8 de novembro de 1942, Capi-
tal, São Paulo

Formação: Faculdade de Eco-
nomia e Administração da
Universidade de São Paulo -
1966
Cargos Sociais: Diretor de
Comunicação da Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa (Bunkyo) – Gestão 2003/05;
Vice-Presidente do Bunkyo
(Gestão 2005/07); Conselhei-
ro Deliberativo do Bunkyo
(2007/09)
Cargos Sociais em exercí-
cio: Presidente do Instituto
Ícaro; Conselheiro Deliberati-
vo do Bunkyo (2009); 1º Vice
Presidente do Conscre – Con-
selho Estadual Parlamentar de
Entidades de Raízes Estran-
geiras – eleito em 27/03/2009
com mandato até 2011.

Jornal Nippak: Por que
o sr. quer ser presidente do
Bunkyo?

Akio Ogawa: Tenho uma
relação intensa com a comuni-
dade, especialmente com a en-
tidade mais representativa, o
Bunkyo. Após ter atuado como
diretor de Comunicação duran-
te dois anos na gestão 03/05,
atuei também como presidente
da Comissão do Kokushikan.
Neste período produtivo, uma
das principais marcas foi trans-
formar o “Festival de Cerejei-
ras do Bunkyo” em “Festival de
Cerejeiras Bunkyos”, congre-
gando associações de Caucaia
do Alto, Ibiúna, Mairinque e
Vargem Grande Paulista - sob a
coordenação do Bunkyo. Este
foi um dos modelos de eventos
que mais deu certo, pois uniu
forças e facilitou a troca de idéias
com as demais entidades – um
canal direto de comunicação.

A partir desta experiência,
estreitei os laços de amizade vi-
sitando mais de 40 entidades/
associações espalhadas por São
Paulo. Fiz amizades e fomentei
diversas parcerias, realizando
eventos marcantes também
para fora da comunidade como
o “Botekin Bunkyo” - reunindo
a torcida do Brasil e Japão na
Copa do Mundo 2006. Foi um
grande sucesso, pois compare-
ceram todos os canais abertos
de TV e grande número de rá-
dios por ser um evento inédito.

Por tudo isso, queremos fa-
zer mais. O nosso sonho não ter-
mina com a eleição para a pre-
sidência do Bunkyo. Vislumbra-
mos, sim, transformar o Bunkyo
na entidade que as associações
da comunidade nikkei tenham
orgulho de serem parceiras,
além de potencializar esta ima-
gem para todos os nikkeis em

Nome: KIHATIRO KITA

Data de nascimento:
08 de maio de 1944

Formação: Direito

Cargos exercidos: a) Ex-Di-
retor Social da Associação
Cultural e Esportiva Saúde; b)
Ex-Diretor Secretário da So-
ciedade Beneficente Casa da
Esperança “Kibô-no-Iê”; c)
Ex-Diretor Tesoureiro da So-
ciedade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência So-
cial; d) Ex-Diretor Presidente
da Sociedade Beneficente
Casa da Esperança “Kibô-no-
Iê” (até 31-03-2009); e) 4º
Vice-Presidente da Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social; f)
Membro e Ex-Presidente da
Associação Brasileira de Ex
Bolsistas “Gaimushô-Ken-
shusei”.

Jornal Nippak: Por que
o sr. quer ser presidente do
Bunkyo?

Kihatiro Kita: Sou devedor
com a comunidade nipo-brasi-
leira. Graças aos meus ances-
trais e as características herda-
das, fui muitas vezes privilegia-
do. Razão pela qual devo servir
ao Bunkyo e demonstrar a mi-
nha gratidão, conduzindo os des-
tinos em grande passo os cami-
nhos rumo ao próximo Cente-
nário da Imigração Japonesa no
Brasil. Assim ,pelo longo perío-
do de relacionamento na comu-
nidade nipo-brasileira, onde con-
quistei muitas amizades e ver-
dadeiros amigos, me julgo apto
e preparado para ser o próximo
presidente da maior entidade
representativa da comunidade
nipo-brasileira.

Jornal Nippak: Na sua
opinião,qual o papel hoje
do Bunkyo? A entidade tem
cumprido esse papel?

Kihatiro Kita: A existência,
há mais de 50 anos do Bunkyo,
devemos aos fundadores, dire-
tores, membros da comissão,
funcionários que desenvolveram
e estão desenvolvendo um tra-
balho abnegado e notável na
condução da entidade, prestan-
do serviços não só aos associa-
dos, mas também para toda a
comunidade. No final do ano de
2002, foi constituída a Comissão
Provisória dos Estudos de Re-
novação, da qual chegaram ao
Consenso Geral entre as pesso-
as ouvidas de que o Bunkyo é e
precisa ser uma entidade cen-
tral representativa da comunida-
de nipo-brasileira, de que a enti-
dade deve dar mais atenção às
novas gerações ,de que as ge-
rações mais jovens (embora sem
domínio da língua japonesa), tem

geral. Fazer do Bunkyo o repre-
sentante de todos perante o go-
verno, empresas e o povo japo-
nês. Paralelamente, no Brasil,
fortalecer esta imagem junto ao
governo federal, estadual e mu-
nicipal de todo o País. O resul-
tado a curto e médio prazo é in-
terligar os Bunkyos, Kenjinkais,
Federações e Confederações.
A base será atrelada a três pila-
res: departamentos femininos,
jovens e idosos.

Jornal Nippak: Na sua
opinião, qual o papel hoje
do Bunkyo? A entidade tem
cumprido esse papel?

Akio Ogawa: O Bunkyo
tem feito muita coisa, mas tem
tido muitas reclamações sobre
a sua atuação. Acho que a atu-
al diretoria está fazendo muito
o que ela pensa que todos que-
rem. Todavia, falta a capacida-
de de ouvir os verdadeiros
anseios, sem contar na dificul-
dade de comunicação. O papel
do Bunkyo é ser um agregador.
De entidades, lideranças e as-
sociações. Dar ouvidos às crí-
ticas e tomar decisões que fa-
voreçam a todos, não apenas a
um determinado número de
pessoas. Diferentemente do
que acontece hoje, não pode ser
um mero espaço para eventos
próprios que rivalizam com ou-
tras entidades, ou um locador
de espaços. Claro que esses ti-
pos de ações são importantes,
mas o principal é democratizar
nossa comunidade. Agregar,
reunir e ouvir.

Jornal Nippak: Quais
são as suas propostas para
a entidade?

Akio Ogawa: A entidade
tem que se tornar menos for-
mal, ter um relacionamento
com ouras entidades privilegi-
ando o contato humano de
igual para igual, fazer sentir
que o Bunkyo é de todos nós e
que deve servir para todos nós.

Envolver o interior os outros
estados, as empresas e o pú-
blico, jovens, mulheres, e ido-
sos em geral descobrindo o que
todos querem do Bunkyo.

O movimento “Change
Bunkyo” surgiu justamente vi-
sando novos conceitos. Propõe
mudanças no sentido de am-
pliar todo o potencial desta
entidade – valorizando as idéi-
as conjuntas. Dar voz às ver-
dadeiras lideranças espalhadas
pelo País, justificando assim o
próprio nome – “Sociedade”.

Na parte de melhorias nas
estruturas físicas, vemos a ne-
cessidade de investir no ar- con-
dicionado no Auditório Grande
e Pequeno, viabilizar economi-
camente o Kokushikan,
alavancar visitas ao Museu da
Imigração e Pavilhão Japonês.

Outra característica impor-
tante é pensar em novos mo-
delos de gestão, agregando a ini-
ciativa privada, além de autori-
dades e personalidades que,
apesar de terem ascendência
japonesa, não participam ativa-
mente da nossa comunidade.
Um dos exemplos que podem
ter essa participação ativa é a
questão da volta dos dekasse-
guis. Hoje, não há uma ação de
imapcto dentro do Bunkyo para
estes trabalhadores que estão
retornando. Trata-se de um dos
assuntos mais pertinentes não
só da comunidade, mas tam-
bém da sociedade em geral. Por
que, então, não agilizar proje-
tos e propor melhorias, além de
dar amparo aos que estão em
dificuldades?

Creio que, com todas as mu-
danças necessárias, teremos
um Bunkyo mais aberto, me-
nos “sisudo” e mais integrador.
Com toda a certeza, muito pode
ser feito. Não basta apenas
olhar, temos de participar e nos
engajar. Afinal, todos temos um
único objetivo: melhorar cada
vez mais nossa querida comu-
nidade nipo-brasileira.

profundo interesse pela cultura
japonesa, pelo Japão e pelo que
fizeram os imigrantes japoneses
no País. E, ainda chegaram a
conclusão que o Bunkyo deve-
ria exercer os seguintes impor-
tantes papéis:

a) Representação da chama-
da comunidade nipo-brasileira
nos grandes eventos e em face
de problemas e questões que
digam respeito a, ou afetem, toda
a coletividade nipo-brasileira,
cuja natureza, no curso da his-
tória, tem sofrido mutações.

b) Preservação e difusão de
valores e tradições culturais ja-
ponesas no Brasil, fazendo com
que a comunidade nipo-brasilei-
ra, ao lado de outros seguimen-
tos da sociedade brasileira, con-
tribua decisivamente para a for-
mação e aperfeiçoamento da
cultura brasileira, elevando, con-
seqüentemente, a qualidade de
vida dos brasileiros.

Dentro dessa linha de enten-
dimento, o Bunkyo, vem cumprin-
do a grande missão de represen-
tar a comunidade nipo-brasileira,
promovendo a integração e for-
talecimento das Associações, Li-
gas e Federações por meio de
um trabalho conjunto do Bunkyo
e dos Representantes Regionais
de uma forma dinâmica e inte-
grada. Para melhorar a comuni-
cação entre as entidades, atra-
vés da divulgação de notícias e
calendário de eventos, prover e
receber conhecimento que exis-
te em cada entidade sobre os
mais diversos assuntos, são os ob-
jetivos do Bunkyonet, já em fase
de treinamento, com visitas em
“in loco”.

Bunkyonet é e será a nossa
maior ferramenta de comunica-
ção, integração e informação.

Todas as outras Comissões
tem cumprido as suas missões,
destacando a Comissão de Ad-
ministração do Museu Históri-
co da Imigração Japonesa no
Brasil; a Comissão de Jovens; a
Comissão de Incremento Soci-

al (Senhoras); a Comissão do
Bunkyonet; a Comissão de Es-
tudo dos assuntos relacionados
a dekassegui, o Bunkyo criou
Isec (Instituto de Solidariedade
Educacional e Cultural), a fim de
ajudar os dekasseguis retornan-
do ao Brasil e em parceria com
o Ciate (Centro de Informação
e Apoio aos Trabalhadores no
Exterior), preparando e orientan-
do os dekasseguis que preten-
dem trabalhar no Japão.

Jornal Nippak: Quais
são suas propostas para en-
tidade?

Kihatiro Kita: 1) Incre-
mentar o relacionamento com
Japão, o Bunkyo tem estreito
relacionamento com o Nippaku
Tyuuô Kyokai (Associação
Central de Relacionamento
Japão- Brasil), órgão que co-
ordena todas atividades com o
Brasil – atualmente é a Kaigai
Nikkeijin Kyokai, com a qual
temos tido bom relacionamen-
to – e intensificar ainda mais
nosso relacionamento com
nossos representantes parla-
mentares do Grupo Parlamen-
tar Brasil-Japão;

2) Criação de novas Comis-
sões como Bunkyo Rural
(Agrícola), promover o relaci-
onamento interempresariais,
incrementar o projeto Kokushi-
kan e ampliar o número de re-
presentantes regionais;

3) Implementação da nova
estrutura e modernização ad-
ministrativa do Bunkyo para
que, junto com a Comissão de
Planejamento Estratégico, pos-
sa se estruturar de modo a re-
alizar sua atividade de fim de
forma sustentada.

Acreditamos que este é
uma pequena amostra,de um
caminho virtuoso e, se o Bun-
kyo conseguir trilhar sobre ele,
estará dando um grande pas-
so rumo ao próximo Centená-
rio da Imigração Japonesa no
Brasil.

“Bunkyonet é e será a nossa maior
ferramenta de comunicação”

ARQUIVO ARQUIVO

“Falta capacidade ao Bunkyo ouvir os verdadeiros anseios” “O Bunkyo vem cumprindo a missão de representar a comunidade”

São Paulo, 20 de abril de 2009

Ilmo. Sr.
Raul Takaki, Presidente do Jornal Nippak – Edição em Língua

Portuguesa

Senhor Presidente,

Circulou, com data de 17 de abril de 2009, a edição em língua
portuguesa deste periódico, e na página 3 aparece um artigo assi-
nado pelo jornalista Aldo Shiguti intitulado Bunkyo/Eleição e OPO-
SIÇÃO SURPREENDE SITUAÇÃO COM “NOMES DE PESO” NA
EQUIPE.

Abaixo do artigo, o período traz os nomes que compõem as duas
chapas “Integração e Progresso” e “Change Bunkyo”.

Na qualidade de candidato a cargo de 1º VICE-PRESIDENTE
do Conselho Deliberativo na chapa “Integração e Progresso”, ve-
nho protestar pela retirada (culposa ou dolosa) do meu nome no rol
dos componentes da chapa.

Solicito a imediata providência de V.S. para que o Jornal Nippak
corrija o erro, publicando esta missiva na sua íntegra, com respecti-
vo pedido de desculpas, na edição que circulará no dia 23 de abril,
data do debate, os candidatos convocados pelos periódicos da co-
munidade nipo-brasileira, incluindo o Diário Nippak, publicando,
outrossim, na íntegra, os componentes da chapa “Integração e Pro-
gresso”. O pedido de desculpas deverá ser mencionado, inclusive,
no início dos debates.

Estará o periódico Diário Nippak, evitando com isso, a tomada
por mim, de providências legais para ressarcimento de eventuais
prejuízos, incluindo-se ali os danos morais. Caso a edição em língua
portuguesa não circule nestas datas, exijo que uma folha de encarte
em vernáculo seja colocada na edição em língua japonesa no dia
23, com a devida explicação para os leitores, juntamente com esta
missiva na íntegra.

Sem mais para o momento, subscrevo-me,
Atenciosamente,
Masato Ninomiya
Candidato ao cargo de 1º Vice-Presidente na Chapa “Integra-

ção e Progresso” na eleição do dia 25/04/09

Numa iniciativa do Nikkey Shimbun/Jornal Nippak e São Paulo
Shimbun, associados e conselheiros puderam conhecer um pouco mais
sobre as propostas dos dois candidatos com a realização de um deba-
te promovido na quarta-feira (22), no Salão Nobre. A plateia, forma-
da por cerca de 100 associados, entre os quais 35 conselheiros, parti-

Por erro gráfico, na edição passada (número 2211, de 17 a 23 de abril), à página 3, cujo título da matéria era “Oposição surpreende
situação com “nomes de peso” na equipe, foi excluído o nome de Masato Ninomiya que concorre ao cargo de 1º Vice-Presidente do
Conselho Deliberativo na chapa “Integração e Progresso”. O Jornal Nippak lamenta o ocorrido e agradece a atenção dos leitores.
Informamos também que a falha foi comunicada no debate realizado nesta quarta-feira (22), no Salão Nobre do Bunkyo, entre os represen-
tantes das duas chapas.

ciparam de um encontro cujo principal objetivo foi a exposição de
ideias. Mas em clima pré-eleitoral, até mesmo um simples exercício
democrático ganha ares de disputa.  Akio Ogawa questionou o candi-
dato da situação sobre a demora para a instalação do Bunkyonet. Já
Kihatiro Kita preferiu abordar a questão dekassegui. “O público en-

tendeu a mensagem. Se a opção é pela escolha do melhor candidato,
eles tiveram oportunidade para avaliar”, disse Ogawa. “Perdi uma
batalha, mas não a guerra”, declarou Kita, que admitiu ter sido sur-
preendido com a performance do rival. O Jornal Nippak publica nes-
ta edição um raio-x dos dois candidatos. (Por Aldo Shiguti)
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ENTREVISTA: KOKEI UEHARA

“Acima de qualquer grupo, quero que meu sucessor
venha para trabalhar em prol do Bunkyo”

Quarta-feira. O profes-
sor Kokei Uehara en-
controu uma brecha

em sua atribulada agenda e
atendeu a reportagem do Jor-
nal Nippak, pontualmente às
17h30, conforme combinado.
Sua fisionomia é de uma pes-
soa cansada, mas também apa-
renta um certo alívio – o que é
negado posteriormente. Não
seria nada demais. Afinal, aos
81 anos, o professor está pres-
tes a deixar o cargo de presi-
dente do Bunkyo, considerada
a principal entidade represen-
tativa da comunidade nipo-bra-
sileira.

Foram três mandatos
(2003-2006), sendo dois atra-
vés de eleições. Natural de
Naha (26 de novembro de
1927), engenheiro hidráulico
nipo-brasileiro, formado na
Escola Politécnica da Univer-
sidade de São Paulo (onde é
professor doutor emérito e li-
vre docente), Kokei Uehara foi
o primeiro presidente do Bun-
kyo de origem okinawana.
Participou dos projetos das
grandes barragens hidrelétri-
cas, entre elas Barra Bonita,
Bariri, Ibitinga, Promissão,
Três Irmãos, Jupiá, Ilha Soltei-
ra, Itaipu, no Brasil e Três Gar-
gantas, na China, trajetória
que lhe rendeu o livro “O Do-
mador de Rios”, de Aldo Pe-
reira, publicado pela Editora
Expressão e Cultura.

Confira os principais tre-
chos da conversa:

Jornal Nippak: Já dá
para sentir saudades?

Kokei Uehara: Acho que
sim. Foram seis anos de cor-
reria, mas uma correria impor-
tante porque foi um aprendi-
zado muito grande. Como tudo
na vida, temos que aprender.
Sempre estive mais ligado à
área de Ciências Naturais,
mas também tinha contato com
a área de Humanas, através
dos meus alunos. Aqui, é um
mundo diferente do mundo
acadêmico. No Bunkyo temos
pessoas de todo tipo de forma-
ção. Na verdade, já tinha ad-
quirido algum conhecimento
administrativo no Piratininga e
na Aliança Cultural Brasil-Ja-
pão. Mas o grosso mesmo
aprendi aqui. Por isso sou mui-
to grato a toda equipe com
quem trabalhei. Formamos re-
almente uma irmandade, todos
tinham direito de opinar, de
expor suas idéias, mas sempre
com respeito. Esse foi nosso
lema: todos tinham direito de
falar, mas o mais importante
sempre foi o respeito mútuo.
Esse foi um dos grandes ensi-
namentos que os velhos imi-
grantes deixaram: a ética, a
moral e o respeito. Esse tripé
é ligado a uma palavrinha que
em japonês se chama “on”, ou
seja, gratidão. Essa palavra é
o que fez a imigração japone-
sa ter sucesso, no início com
muito trabalho e sacrifício e
depois, com reconhecimento,
da comunidade, da sociedade
brasileira e até no Japão, a
partir das pessoas mais impor-
tantes do país.

Jornal Nippak: Qual a
sensação de deixar a presi-
dência do Bunkyo? É de alí-
vio ou de dever cumprido?

ou os jovens?
Kokei Uehara: Na mes-

ma proporção. A participação
tanto de mulheres como de jo-
vens é muito grande. Hoje, são
mais de 500, 600 jovens que
foram criados no Bunkyo e
estão ajudando aqui, no Ikoi-
no-Sono, no Kibô-no-Iê... Era
isso o que queria e que está se
concretizando. Outro sonho
era unir um pouco mais a co-
munidade. Já realizamos dois
simpósios de entidades que, na
minha opinião, fizeram enorme
sucesso. Nessas reuniões par-
ticipam jovens e mulheres, in-
clusive dos lugares mais dis-
tantes.

Jornal Nioppak: O sr.
não só participou como es-
teve à frente à da comunida-
de em um dos momentos mais
importantes da nossa histó-
ria, ou seja, as comemora-
ções do Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil.
O sr. imaginava isso?

Kokei Uehara: Olha, por
isso digo que está acima de
qualquer expectativa. Nem em
sonho imaginava ter contato
com as pessoas mais importan-
tes do Brasil e do Japão, nos
mais elevados níveis. Tem coi-
sas boas que gostaria de con-
tar, mas ainda não posso.

Jornal Nippak: Daria
para escrever um livro?

Kokei Uehara: Quem
sabe. Lá no Japão, por exem-
plo, na abertura do Centenário
e também do Ano do Intercâm-
bio, o imperador agradeceu em
público a comunidade nipo-
brasileira pelo fato de ter man-
dado alimento e roupa para o
Japão logo depois da Guerra.
Antes de agradecer, ele disse:
Gostaria que os brasileiros re-
sidentes no Japão fossem tão
bem tratados como foram os
velhos imigrantes no Brasil. Só
isso já valeu o Centenário. Dá
um orgulho muito grande para
nós e uma dignidade para os
mais de 300 mil brasileiros no
Japão. Eles estavam sendo
massacrados lá. Só essa frase
do imperador já valeu.

Jornal Nippak: Antes de
assumir, qual a imagem que
o sr fazia da comunidade?

Kokei Uehara: Achava
que a comunidade fosse mais
dividida. Na hora “h”, o Brasil
todo se uniu. Comunidades da
Bahia, Pernanmbuco... E até
mesmo lugares que nem ti-
nham nikkeis.

Jornal Nippak: O sr ficou
surpreso com essa mobiliza-
ção?

Kokei Uehara: Tive esse
sonho, mas não imaginava que
chegasse a esse ponto. Na
verdade, o Centenário era para

ter sido feito pelo Bunkyo, mas
a entidade estava com proble-
mas para receber doações, por
sinal, um das nossas principais
dificuldades, por isso criamos
a associação. Há seis anos,
quando começamos a traba-
lhar, elaboramos cinco objeti-
vos. O Ano do Intercâmbio era
o quarto objetivo. O número
três era o de tentar unir a co-
munidade. Eram metas nossas,
do Bunkyo, que transferimos
para o Centenário, o que mos-
tra que as duas entidades ti-
nham muito em comum.

Jornal Nippak: Qual ou-
tra passagem marcante do
Centenário?

Kokei Uehara: O grande
evento foi o dia 18 de junho,
em Brasília, e o dia 21 de ju-
nho, no Sambódromo porque
aquelas imagens correram o
mundo.

Jornal Nippak: Em con-
versas, o sr costuma afirmar
que é otimista e sonhador.
São qualidades essenciais
para presidir o Bunkyo?

Kokei Uehara: Não sei
(risos).

Jornal Nippak: Mas fa-
cilita...

Kokei Uehara: Sempre fui
assim. Sempre fui sonhador,
mesmo quando participava da
construção de grandes obras.
O engenheiro não é só aquele
responsável por cálculos.
Quem planeja é um sonhador.
Sempre tive grandes professo-
res, desde o primeiro ano do
grupo escolar até o último ano
da Politécnica. Quem criou a
Itaipu e muitas outras barra-
gens da bacia do Paraná-Uru-
guai foi o professor  Paulo de
Menezes Mendes da Rocha,
pai do arquiteto Paulo Mendes
da Rocha que ganhou o segun-
do maior prêmio da arquitetu-
ra mundial. Imagine pegar o
mapa do Brasil e dizer: Vou
construir Itaipu aqui. Às vezes
ele me chamava e falava: Você
acha que está bom assim,
Kokei?. Ficava uma semana
tentando entender o que ele
queria dizer. Sempre admirei as
pessoas que sabem criar para
o futuro, visando daqui 20, 50
anos.

(Aldo Shiguti)

Kokei Uehara: Mais de
dever cumprido do que alívio.
Administrar o Bunkyo não foi
uma carga. Digo dever cum-
prido porque, na verdade, vim
para cá com uma missão.
Aceitei o cargo atendendo pe-
didos de amigos.

Jornal Nippak: Mas a fa-
mília deve ter ficado alivia-
da...

Kokei Uehara: Ah sim. E
também preocupada com o
que vou fazer daqui para fren-
te.

Jornal Nippak: Mas tam-
bém deve ter ficado orgulho-
sa.

Kokei Uehara: Sim, mui-
to orgulhosa mesmo pelo fato
de eu estar com os mais altos
escalões do País.

Jornal Nippak: Guarda
alguma mágoa?

Kokei Uehara: Me des-
culpe, mas nenhuma. Estou
deixando o cargo com muito
carinho e com muita saudade.

Jornal Nippak: O sr. faz
questão de frisar que não
era talhado para o cargo e
o aceitou como uma missão.
Hoje, no entanto, o cargo
está sendo disputado por
duas chapas...

Kokei Uehara: E fico fe-
liz por isso.

Jornal Nippak: Quem
mudou: o Bunkyo ou as pes-
soas?

Kokei Uehara: As duas
coisas. E mudaram para me-
lhor.

Jornal Nippak: É um car-
go que dá status?

Kokei Uehara: Nunca
pensei desta forma. Pode soar
como falsa modéstia, mas nun-
ca pensei nisso. Não que des-

preze isso, mas sonhava com
outras coisas. Não teve nada
de vaidade pessoal. Assumi
mesmo como uma missão que
devo à comunidade, ao Brasil.
Através da comunidade, con-
segui servir o País.

Jornal Nippak: O sr. fi-
caria frustrado se não ele-
ger seu sucessor?

Kokei Uehara: Lógico
que gostaria, mas só espero
que, quem quer que seja, que
toque isso para frente. Só isso
que desejo, acima de qualquer
grupo, que venha para traba-
lhar.

Jornal Nippak: E depois,
o sr pretende continuar aju-
dando?

Kokei Uehara: Pretendo
continuar ajudando sim, mas
sem cargo. Sempre gostei de
trabalhar assim.

Jornal Nippak: Qual a
herança que o sr está dei-
xando para seu sucessor?

Kokei Uehara: Trabalho,
de tentar unir mais as associa-
ções do interior e de outros
Estados. E o Bunkyonet será
uma ferramenta importante
para isso. Acredito nisso por-
que são mulheres e jovens que
estão tocando isso. O Bunkyo
tem que participar da criação
de um Brasil multicultural.
Cada um guarda suas raízes
com orgulho.

Jornal Nippak: O traba-
lho em equipe foi uma das
marcas mais fortes de sua
administração?

Kokei Uehara: Sou grato
a Deus porque tive uma equi-
pe de confiança. Trabalhar em
equipe tem algumas dificulda-
des, mas tem também suas
contrapartidas. Numa entida-
de, tem certas coisas que pre-
cisam ser resolvidas de uma

hora para outra. Nisso, tenho
dificuldades. Sempre tive. En-
tão, isso deixava para a equi-
pe, pessoas de confiança. Fa-
lava assim: pequenas coisas
vocês resolvem; grandes coi-
sas; as mais complicadas, va-
mos discutir. Sempre trabalhei
com uma visão de barragens
onde, se um especialista falhar,
mata a gente. Por isso, cria-
mos mais de 50 comissões.
Como vou entender detalhes
do Festival Internacional do
Folclore, que é uma das ativi-
dades mais importantes do
Bunkyo? Muitas pessoas fa-
lam que o Bunkyo é a única
entidade que consegue reunir
mais de 20 culturas num mes-
mo lugar. Isso não é meu tra-
balho, já vinha há algum tem-
po, mas que ajudei a ampliar.

Jornal Nippak: Lembro
que o senhor disse, em uma
entrevista concedida a este
mesmo jornal, que seu sonho
era ver uma mulher na pre-
sidência do Bunkyo. Muitos
acharam um absurdo. Hoje,
no entanto, uma mulher é a
eventual candidata do go-
verno à sucessão do presi-
dente. Isso mostra que o se-
nhor não estava errado?

Kokei Uehara:  Sempre
acreditei nisso. Já temos mu-
lheres na diretoria, mas gosta-
ria que fossem mais. Mas não
pode ser somente pelo fato de
serem mulheres, não. Preci-
sam ser mulheres preparadas
para conquistar seu espaço.
Gostaria que o Bunkyo tives-
se cada vez mais a participa-
ção de mulheres e jovens. As
pessoas me perguntam: Pro-
fessor, até com que idade é
jovem? Ser jovem está aqui
[aponta com o dedo para a
cebça].

Jornal Nippak: O sr acha
que atraiu mais as mulheres

“Pequenas coisas, dexiava para a equipe resolver; as grandes, sempre discutíamos”

JORNAL NIPPAK
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DIPLOMACIA

Embaixada do Japão homenageia
deputado federal Walter Ihoshi

CIDADES/REGISTRO 1

Diretoria da Federação “Rádio
Taissô” visita Registro

O presidente da Federação
de Rádio Taissô do Brasil, Luis
Massao Aoki, e as professo-
ras Satiko Ono e Etsuko Oike,
estgiveram na cidade de Re-
gistro no último dia 7 com o
objetivo de estreitar o relacio-
namento entre a entidade e
suas associadas. O encontro
contou com a presença de cer-
ca de 40 membros do Depar-
tamento de Rádio Taissô do
Bunkyo de Registro. Luis Aoki,
que assumiu o cargo em feve-
reiro, disse que a entidade con-
ta hoje com cerca de 3 mil as-
sociados e 45 grupos filiados.
“Como presidente, senti-me na
obrigação de conhecer todas
as entidades filiadas e come-

cei a visitar várias cidades jun-
tamente com as professoras.
Registro é a 23ª cidade que nós
visitamos”, destacou.

Foram praticados alonga-
mentos e ginásticas (morning
streth, minna no taisso, rádio
taissô nº 1 e nº 2 e nomin taisso)
com supervisão das professo-
ras, que ainda orientaram a
dança folclórica “Canção de
Ninar da Irlanda” – dança que
será apresentada no Encontro
Nacional de Rádio Taissô a ser
realizado no dia 21 de junho,
em São Paulo. Ono e Oike vi-
sitaram ainda os dois grupos de
Rádio Taissô de Registro (um
na praça do Bunkyo e outro no
pátio de KKKK).

KUNIEI KANEKO

Visita teve como objetivo estreitar os laços entre as entidades

CIDADES/REGISTRO 2

Bunkyo de Registro adere ao
Bunkyonet

No dia 9 de abril, estive-
ram na cidade de Registro
(SP), o vice-presidente do
Bunkyo (Sociedade Brasilei-
ra de Cultura Japonesa e de
Assistência Social), Jorge Ya-
mashita, o secretário adminis-
trativo da entidade, Eduardo
Nakashima, e a representan-
te da Comissão do Bun-
kyonet, Midori Hanayama,
com o objetivo de apresentar
o projeto de Bunkyonet. A reu-
nião contou com a participa-
ção de cerca de 20 pessoas,
entre eles o presidente do
Bunkyo de Registro, Issao
Takiute; o presidente da Uces
(União Cultural e Esportiva
Sudoeste) e Fenivar (Federa-

ção das Entidades Nikkeis do
Vale do Ribeira), Toshiaki Ya-
mamura; o representante do
Bunkyo de Sete Barras,
Toraju Endo; e o presidente
do Bunkyo de Jacupiranga,
Yutaka Ishida.

Os membros da diretoria
do Bunkyo de São Paulo es-
tão visitando algumas entida-
des  para explicar sobre a im-
plantação do Bunkyonet.  Fi-
cou decidido que o Bunkyo de
Registro e algumas entidades
da Fenivar vão aderir a im-
plantação do Bunkyonet. Re-
presentantes das entidades
devem se reunir nos próximos
dias para discutir os detalhes.

(Kuniei Kaneko)

KUNIEI KANEKO

Representantes das duas entidades devem se reunir em breve

LINS – O Departamento Feminino Wako Fujinkai, do Bunkyo
de Lins, presidido pela professora Hiroko Izaka Sado, como
faz todos os anos, promoveu no dia 16 de abril, a excursão
deste semestre, de caráter educativo, ecológico e recreativo.
Foi na cidade de Avaré, no Resort Hotel Berro D’ Água.

SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

Odeputado federal
Walter Ihoshi (DEM/
SP) foi homenageado

pela posse da presidência do
Grupo Parlamentar Brasil-Ja-
pão, em um almoço oferecido
pela Embaixada do Japão no
Brasil, em Brasília, no último
dia 15. O evento contou com
a presença de empresários, di-
plomatas e parlamentares, den-
tre eles, o presidente do De-
mocratas, Rodrigo Maia (RJ),
o líder do partido na Câmara
dos Deputados, Ronaldo Cai-
ado (GO), os deputados fede-
rais ACM Neto (DEM/BA),
Onix Lorenzoni (DEM/RS),
Arlindo Chinaglia (PT/SP),
Osmar Serraglio (PMDB/PR)
e William Woo (PSDB/SP).

Em breve discurso, o em-
baixador do Japão, Ken Shima-
nouchi, ressaltou os cem anos
de amizade entre Brasil e Ja-
pão, e citou o crescimento da
relação econômica entre os
dois países, que em 2008 su-
biu 45%. Ele ainda mencionou
o projeto de trem de alta velo-
cidade e o desejo que o Japão
tem de contribuir com o Brasil
por meio de sua tecnologia. Por
fim, Shimanouchi destacou a
crise econômica mundial, e a
luta de ambos os governos
para atenuar as dificuldades.

“Nesse novo cenário inter-
nacional, é imprescindível a
colaboração desse Grupo Par-
lamentar para seguirmos impul-
sionando ainda mais o nosso
intercâmbio em todos os seg-
mentos”, salientou o embaixa-
dor. Shimanouchi também res-
saltou, em nota, a enorme con-

tribuição de Ihoshi para o êxi-
to do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil do ano pas-
sado, como vice-presidente do
Grupo Parlamentar Brasil-Ja-
pão.

“Sinto muito orgulho do de-
putado Ihoshi, um descenden-
te de japoneses, que tanto se
empenha ao engrandecimento
da sociedade brasileira e ao
estreitamento das relações
entre os nossos dois países.
Destaco que o  deputado Ihoshi
possui grande fluência na lín-
gua japonesa, o que facilita em
muito as suas atividades políti-
cas no âmbito das relações bi-

laterais”, escreveu. “Estou
convicto de que o deputado
desempenhará o seu papel
como presidente do Grupo,
com a sábia e dinâmica lide-
rança neste momento históri-
co de aproximação entre Bra-
sil e Japão”, concluiu.

Desafio – O ex-presidente do
Grupo, deputado Hidekazu
Takayama (PCS/PR), também
esteve na solenidade e deu
boas-vindas ao deputado
Ihoshi, a quem transmitiu o
cargo em fevereiro. “Desejo
sorte ao deputado Walter
Ihoshi em sua gestão. Não te-

nho dúvidas de que ele fará um
excelente trabalho”, enfatizou.

O deputado Ihoshi agrade-
ceu o carinho de todos e afir-
mou que o ano de 2009 será
repleto de desafios. “Além dos
nossos dekasseguis, a quem
temos que ajudar neste mo-
mento delicado, haverá a lici-
tação do trem de alta veloci-
dade, e acordos bilaterais a
serem tratados”, disse. “Estou
imensamente honrado em ser
presidente deste Grupo, e peço
o apoio de todos para que pos-
samos, juntos, atingir nossas
metas e superar todos os obs-
táculos”, finalizou.

DIVULGAÇÃO

*SUSSUMU MIYAO

Inicialmente, sinto-me hon-
rado em iniciar a “Coluna De-
bates Nippak, que é a retoma-
da da Coluna de Debate Sa-
batina, antigo Jornal Paulista,
antecessora deste jornal, sob
o tema “Dekasegui”.

Mas, o coordenador da co-
luna poderá se frustrar, pois
não poderei apresentar uma
análise da realidade, como es-
tranho que sou da área e críti-
co do fenômeno dekasegui.

Tornei-me critico, após to-
mar conhecimento dos proble-
mas sociais no Japão, que fo-
ram criados pelos filhos dos
dekasegui

Após mais de 20 anos, mui-
tos permanecendo por mais de
5 ou 10 anos, com mais de 300
mil, posso estar exigindo de-
mais, mas até hoje não conse-
guiram nenhuma unidade ou
um fato de destaque.

Isto depreende das imagens
comparativas que podemos
traçar com os avós e pais como
imigrantes japoneses no Bra-
sil. Especialmente os 190 mil
imigrantes de antes da 2ª Gran-
de Guerra Mundial, que eram
imigrantes dekaseguis, idênti-
cos aos nikkeis dekasegui.

Como colonos, não consegui-
am atingir os objetivos, então,
desbravaram a mata virgem do
interior de São Paulo, como es-
tratégia, transformaram-se em
produtores autônomos, implan-
taram as colônias, institucionali-
zaram-se, construíram as esco-
las às suas expensas e dedica-
ram na educação dos filhos.
Devido as dificuldades de co-
municação, na comercialização
eram ludibriados, partiram para
a introdução do modelo das
cooperativas do Japão, ainda
inexistentes no Brasil para de-
senvolver as atividades em-
presariais. Em varias localida-
des surgiram as cooperativas
agrícolas, nos finais da década
de 20, quando a imigração ain-
da não atingia 50 mil pessoas.

Essa iniciativa da implanta-
ção de cooperativas foi de
crucial importância para os
imigrantes e essa estrutura se
transformou numa das maio-
res da América Latina.

Onde estava toda essa for-
ça que organizava as coope-
rativas, construía as escolas
com as próprias mãos, que unia
os imigrantes?

Cada um dos imigrantes,
trazia consigo, a capacidade de

organização baseada em coo-
peração e união, característi-
ca da tradicional cultura japo-
nesa.

Analisando deste  ponto de
vista, os dekasegui, após mais
de 20 anos e mais de 300 mil
pessoas, não equacionaram
ainda os problemas da educa-
ção dos filhos e nessa crise não
possuem nenhum plano ou es-
trutura para enfrentá-lo, de-
monstra que os dekasegui
nikkei perderam como neblina
que dissipa o melhor da cultu-
ra japonesa aqui exposto.

Ouve-se –“é impossível or-
ganizar-se como consequencia
da mobilidade”- mas segundo
as pesquisas realizada em
1958, durante as comemora-
ções do cinquetenário da imi-
gração japonesa, constatou-se
que os imigrantes japonesas ti-
nham-se locomovido 5,5 vezes.

Face ao subsidio do Gover-
no Japonês, muitos devem re-
tornar ao Brasil, mas os que
permanecerem será que se
organizarão em associações e
desenvolverão planos próprios
para superar os problemas?
Não acredito que isto ocorra,
pois eles não possuem esses
valores, passada a febre é ou-
tro dia, passado o tufão a ar-
vore retoma o prumo.

Como devemos atuar den-
tro deste contexto?

É uma solução de longo pra-
zo, mas creio que é a única que
dispomos que é a implantação
do “Nipakku Gaken”, uma ins-
tituição educacional que pro-
ponha a transmitir dentro da
sociedade brasileira, para den-
tro da cultura brasileira, o me-
lhor da cultura japonesa trazi-
da pelos imigrantes japoneses.

Não considero ruim o indi-
vidualismo, mas falta nos que
vivem neste país é o espírito
de cooperação e união. O fato
de legar a este país o melhor
da tradicional cultura japone-
sa trazida pelos imigrantes ja-
poneses seria de grande valia.

Ainda não é tarde. No Bra-
sil, onde a comunidade japone-
sa passa para a geração nissei,
reflito que deve se esforçar
para atingir este objetivo.

*Sussumu Miyao é pesqui-
sador do Centro de Estudos
NIpo-Brasileiro

DEBATES

A partir desta edição, o Jornal Nippak, em conjunto com o Nikkey
Shimbun (em japonês), passa a publicar semanalmente uma série de
artigos assinados por especialistas de diversas áreas comentando
os mais diversos assuntos de interesse da comunidade nipo-brasilei-
ra. E, para abrir a coluna, convidamos o pesquisador Sussumu Miyao,
do Centro de Estudos Nipo-Brasileiro

Dekassegui: Reflexões sobre
a realidade dos dekasseguis

Embaixador Ken Shimanouchi, embaixadora Regina Dunlop, Kokei Uehara e Walter Ihoshi
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BAZAR 1

2º Bazar do Bem comemora Mês
das Mães no Bunkyo

As culturas dos povos
indígenas de Taiwan

ÁSIA

DIVULGAÇÃO

(PARTE 2)

Bunun – O grupo Bunun tem
cerca de 45 mil pessoas e
compartilha muitos atributos
culturais com o grupo Tsou.
Os métodos tradicionais de
produção incluem o cultivo al-
ternado e a caça, a qual leva
a um intrincado sistema de
crenças, tabus e rituais. As
grandes cerimônias Bunun
incluem a “cerimônia de fle-
chas nos ouvidos”( uma ce-
rimônia de caça na qual os
ouvidos dos animais são atin-
gidos com flechas, em súpli-
ca por uma colheita abundan-
te) e a cerimônia do painço.
O povo Bunun também é par-
ticularmente famoso pelo seu
harmonioso coral pasibutbut
que canta orações por colhei-
tas abundantes. Por viver no
meio das mais altas monta-
nhas de Taiwan, o povo
Bunun tem sido chamado de
“o verdadeiro povo da mon-
tanha”. Entretanto, aumentos
na população e demanda por
terras e recursos têm levado
à migração em grande esca-
la. As características culturais
incluem o sistema patriarcal
dos Bunun, habilidades na
confecção de roupas com
peles de animais e a adora-
ção dos hanito (espíritos an-
cestrais).

Tsou – Os Tsou, cujo núme-
ro chega aos 6 mil e se origi-
nam de Yushan (Monte Jade),
se subdividem em grupos do
norte e do sul com base na
distribuição geográfica, língua
e costumes. Tradicionalmen-
te, o povo Tsou tem uma or-
ganização tribal muito rígida,
usando as casas de reuniões
dos homens, a agricultura, a
pesca e os rituais da caça
para manter as crenças e a
educação fundamental da tri-
bo. Características culturais
especiais incluem a cerimô-
nia de guerra mavasvi reali-
zada após vencer os inimigos.
A cerimônia da colheita
Homeyaya, as habilidades no
preparo e peles de animais, o
tabu contra caçar e comer
ursos e a coragem militar. Os
Tsou do sul têm uma cerimô-
nia de conchas (derivada da
crença segundo a qual os es-
píritos ancestrais residem nas
contas de conchas tiradas por
sacerdotes e seguras por
cada pessoa durante a ceri-
mônia) e rituais na agricultu-
ra. Entretanto, durante o pe-
ríodo do domínio japonês, a

imigração para áreas dos
Tsou do sul por grandes nú-
meros de pessoas Bunun fez
com que eles se tornassem
minoria e muito influenciou a
transmissão de sua cultura
tradicional.

Thao – Os Thao têm uma
população de 550 pessoas e
vivem no Lago Sun Moon, ori-
ginalmente em uma ilha no
lago, mudando-se mais para
as suas margens. Uma vez
praticantes de uma agricultu-
ra “flutuante”, na qual terra
e capim eram colocados em
embarcações de bambu para
o plantio, mais tarde vieram
a depender da pesca, agricul-
tura e caça para sua sobrevi-
vência. A língua a e a cultura
Thao têm sido influenciadas
pelos vizinhos Atayal e
Bunun.

Os povos indígenas da
parte sul de Taiwan incluem
os grupos Rukai e Paiwan.

Rukai e Paiwan – Os Rukai
e os Paiwan chegam a cerca
de 10 mil e 77 mil respectiva-
mente. Eles compartilham
muitas características cultu-
rais comuns, incluindo a cren-
ça no sol e totens de cobras
de cem passos, uma hierar-
quia social de nobreza e de
povo comum, um sistema bi-
lateral descendente (combi-
nando características
patrilinear e matrilinear), a
manufatura de vasos de bar-
ro e contas esmaltadas, arte
de escultura em madeira e
uma cerimônia de casamen-
to com a participação de mu-
lheres. No sistema aristocrá-
tico, a nobreza costumava
alugar terras para as pesso-
as comuns, permitindo que
membros de outras tribos
concentrassem na criativida-
de artística. Isso levou à rea-
lização artística destes dois
grupos étnicos, tornando-se
os mais distintos entre todos
os povos indígenas de Tai-
wan.

Os Paiwan também crê-
em que seus espíritos ances-
trais, morando no Monte
Dawu, descem a cada cinco
anos para uma visita aos seus
descendentes em todas as tri-
bos. A Cerimônia dos Cinco
Anos é um importante even-
to onde se reúnem os Paiwan
e seus ancestrais.

Fonte: Divisão de Informações
– Escritório Econômico e Cul-
tural de Taipei

População indígena representa 2% da população de Taiwan

Asegunda edição do Ba-
zar do Bem, um even-
to organizado para ar-

recadar recursos e doações
para as entidades beneficen-
tes da comunidade nipo-brasi-
leira, acontece nos dias 23 e
24 de maio de 2009 (sábado e
domingo), reunindo cerca de
30 expositores no hall do
Grande Auditório do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social).

As entidades beneficiadas
neste ano de 2009 serão o Ikoi-
no-Sono, Kodomo-no-Sono,
Kibô-no-Iê e Yassuragui Home.

Os expositores vão trazer
bijuterias, roupas, brinquedos,
artesanato, acessórios, decora-
ção, enfeites e presentes em
geral. O público encontrará
produtos diferenciados e com
preços especiais, trazidos dire-
tamente pelos expositores.

“Na primeira edição do Ba-
zar do Bem nos esforçamos
bastante, e conseguimos reali-
zar uma doação para sete en-
tidades beneficentes ao final
do evento. A nossa motivação
é continuar ajudando em 2009,

Público encontrará produtos diferenciados e com preços especiais

DIVULGAÇÃO

farão sua parte, ajudando as
entidades com a doação de ali-
mentos, produtos ou recursos.

Atrações – Nos dois dias do
evento, uma das novidades do
Bazar do Bem será a realiza-
ção das Palestras do Bem, que
reunirão especialistas no setor
de trabalho voluntário para dar
palestras gratuitas ao público;
inspirando mais pessoas para
praticar o voluntariado (a en-
trada será 1 litro de leite ou 1
quilo de alimento não perecí-
vel). O evento também terá
apresentações culturais e ofi-
cinas de artes japonesas, gra-
tuitas e abertas ao público.
Confira a programação com-
pleta no site do evento.

BAZAR DO BEM – EDIÇÃO
MÊS DAS MÃES
QUANDO: 23 E 24 DE MAIO DE 2009
(SÁBADO E DOMINGO)
HORÁRIO: DAS 10 ÀS 20 HORAS

ONDE: AUDITÓRIO GRANDE DO BUNKYO

(R. SÃO JOAQUIM 381, LIBERDADE -
PRÓXIMO AO METRÔ SÃO JOAQUIM)
WWW.BAZARDOBEM

CONTATO@BAZARDOBEM.COM.BR

TELEFONE: (11) 3277-6363 - HARUMI

melhorando a estrutura e fa-
zendo um evento que seja bom
para os expositores e para o
público”, relata Erika Yamauti,
uma das coordenadoras do
evento.

A idéia inicial do Bazar do
Bem era acontecer apenas no
Natal de 2008, mas o interes-
se do público e dos exposito-
res motivou a continuidade do
projeto. “O fato de ser reali-
zado no Bunkyo, que é uma
referência única para a comu-

nidade, ajuda bastante na di-
vulgação e na motivação do
público para conhecer o even-
to e ajudar as entidades. Esta-
mos bastante confiantes, e
convidamos a todos para nos
visitar”, explica Yukimi
Yamauti, coordenadora de ex-
positores do Bazar.

No dia do Bazar, o visitante
pode colaborar trazendo a doa-
ção de 1 quilo de alimento não-
perecível, roupas usadas e brin-
quedos. Os expositores também

JANTAR

GE Hokkaido promove Jantar Italiano com a banda “Os Nisseis”
Valorizar a diversidade cul-

tural também faz parte do mo-
vimento escoteiro tanto é ver-
dade que o Grupo Escoteiro
Hokkaido realiza no dia 16 de
maio em sua sede na Vila Ma-
riana o tradicional 9º Jantar Ita-
liano. O evento que será ani-
mado pela Banda “Os Nisseis”
terá renda revertida para cus-
tear as atividades escoteiras e
a filantropia desenvolvida pelo
GE Hokkaido, que desde 1982
contribui na formação de cida-
dãos responsáveis.

Pratos da culinária italiana
poderão ser saboreados pelos
participantes. O cardápio inclui
pães italianos, patês diversos
e saladas; bufê de massas com
lasanha, nhoque, conchiglione,
rondelli, spagueti à moda do
cliente, polpetas e outros. Be-
bidas e sobremesas serão co-
bradas à parte.

Escotismo – O Escotismo é

Músicos da banda “Os Nisseis”, destaque no Jantar Italiano

Hokkaido, Paulo Tomio Mina-
mi, aproveita a oportunidade
para convidar os cidadãos para
conhecerem com os filhos o
movimento escoteiro em sua
sede aos sábados à tarde. A
União dos Escoteiros do Bra-
sil III Distrito São Paulo de Pi-
ratininga – Grupo Escoteiro
Hokkaido fica na Rua Joaquim
Távora, 605 – V.Mariana - São
Paulo.

9º JANTAR ITALIANO
DO GE HOKKAIDO
QUANDO: 16 DE MAIO, DAS 18H30 ÀS

22H

ONDE: RUA JOAQUIM TÁVORA, 605,
VILA MARIANA - SÃO PAULO

CONVITES LIMITADOS E ANTECIPADOS:
R$ 45,00/PESSOA. R$ 30,00/CRIANÇAS

DE 7 A 10 ANOS. GRÁTIS PARA 6 ANOS

OU MENOS

INFORMAÇÕES: RESERVAS PELO

TELEFONE (11) 9112-2360 /
(11) 5575-1139 OU

E-MAIL: PAULOTMINAMI@GMAIL.COM

um movimento co-educacional
de jovens, sem vínculos políti-
cos, voluntário que conta com
a colaboração de adultos, e
valoriza a participação de pes-
soas de todas as origens soci-
ais, raças e crenças. O objeti-
vo do Escotismo é contribuir
para que os jovens assumam

seu próprio desenvolvimento,
especialmente do caráter, aju-
dando-o a realizar suas plenas
potencialidades físicas, intelec-
tuais, sociais, afetivas e espiri-
tuais, como cidadãos respon-
sáveis, participantes e úteis em
suas comunidades.

O diretor-presidente GE

DIVULGAÇÃO

A Associação Beneficen-
te Feminina “Esperança” re-
aliza no dia 26 de abril na So-
ciedade Brasileira de Cultu-
ra Japonesa e de Assistência
Social (Bunkyo), a 58ª edição
do seu tradicional Bazar Be-
neficente/2009. O ponto alto
do evento é a cerimônia será
aberta / inaugurada pela con-
sulesa do Japão em São Pau-
lo, Eiko Obe. Na ocasião se-
rão comercializados produtos

de artesanato como aventais,
panos de prato, toalhas artís-
ticas, caminhos e toalhas de
mesa, toalhas de bandeja, al-
mofada, etc). Além de pra-
tos típicos da culinária japo-
nesa como sushi, tirashisushi,
udon, pastel, furusato, yaki-
soba, salgados, doces, bolos,
bebidas e entre outros.

A arrecadação do bazar
será revertida para cinco en-
tidades assistenciais: Aliança

BAZAR

Associação Beneficente Feminina “Esperança” realiza bazar
Beneficente Universitária de
São Paulo (Abeuni); Assis-
tência Social Dom José
Gaspar (Ikoi-No-Sono); As-
sociação Pró-Excepcionais
(Kodomo-No-Sono); Socie-
dade Beneficente Casa da
Esperança (Kibô-No-Iê); e
Beneficência Nipo-Brasileira
de São Paulo). Paralelamen-
te ao bazar será promovido o
19º Festival de Karaokê Fe-
minino taikai no grande audi-

tório do Bunkyo.

BAZAR BENEFICENTE ASSOCIAÇÃO

BENEFICENTE “ESPERANÇA”
QUANDO: DIA 26 DE ABRIL, DAS 9 ÀS

17H

ONDE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE

CULTURA JAPONESA E ASSISTÊNCIA

SOCIAL (BUNKYO) – RUA SÃO JOAQUIM,
381 – TÉRREO – LIBERDADE SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: (11) 3208-3249 COM

EMIKO - RUA SÃO JOAQUIM, 381 - 5º
ANDAR, SALA 53 – LIBERDADE - SP

O Ministério da Educação,
Cultura, Esporte, Ciência e
Tecnologia do Governo do Ja-
pão anunciou para maio e ju-
nho as inscrições das bolsas
de estudos do governo japo-
nês para 2010 no estado do
Paraná e Santa Catarina. As
bolsas têm quatro modalida-
des: pesquisa (nível de pós-
graduação), graduação, curso
profissionalizante e escola téc-
nica superior. A modalidade
de pesquisa é destinada aos

que nasceram após o dia 2 de
abril de 1975, e que tenham
ensino superior completo ou a
completar. A duração da bol-
sa que é de 1 ano e meio a 2
anos, tem um valor de 152.000
ienes (cerca de U$ 1.595) a
155.000 ienes (aproximada-
mente U$ 1.595). A inscrição
para esta modalidade ocorre-
rá entre os dias 5 a 29 de maio.

Já as bolsas de graduação,
cursos profissionalizante e
técnico superior são destina-

EDUCAÇÃO

Inscrições para bolsas de estudo no Japão serão abertas em
maio e junho para os Estados do Paraná e Santa Catarina

das para os candidatos nasci-
dos entre os dias 2 de abril de
1988 e 1º de abril de 1993,
com o ensino médio concluí-
do. A duração da bolsa varia
de 3 a 5 anos, e seu valor é
de 125.00 ienes (cerca de U$
1.286). As inscrições para
estas modalidades acontece-
rão no período de 1º a 26 de
junho.

Os pré-requisitos básicos
para se candidatar à bolsa de
estudo são: ter a nacionalida-

de brasileira (excluem-se os
candidatos com dupla nacio-
nalidade - brasileiro e japo-
nês); e ter o conhecimento da
língua japonesa e/ou inglesa.
O regulamento e formulários
de inscrição deverão ser reti-
rados no Consulado Geral do
Japão em Curitiba, localizado
na rua Marechal Deodoro,
630 18º andar, Sala 1840
Tel: (41) 3322-4919, ou
serem solicitados via e-mail
cgjcwb@terra.com.br
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Mostrar uma realidade que
sequer se imagina acontecer
nas noites do Japão, onde se
mistura drogas, sexo e violên-
cia, vivida em um mundo des-
conhecido no arquipélago, é o
objetivo da brasileira Bianca
Aguillara (nome fictício), no li-
vro “Fui Prostituta na Terra dos
Samurais”, lançado recente-
mente no mercado editorial,
pela Editora Interage do Rio de
Janeiro.

Para chegar a essa cons-
tatação, a autora que é natural
de Santarém, no Pará, onde
trabalhava como enfermeira
em um hospital, foi morar no
arquipélago para acompanhar
seu marido (então dekassegui).
Durante os 12 anos que per-
maneceu no país ela pesquisou
a fundo a prostituição nas ci-
dades de Nagoya, Osaka e
Tokyo, mas acabou tendo que
“viver” esse mundo, para po-
der escrever o livro. No Brasil
Bianca Aguillara já têm dois

livros publicados.
Segundo ela os quatro anos

para a elaboração do livro fo-
ram necessários porque as
entrevistas com as mulheres
(japonesas e de várias descen-
dências), só podiam ser feitas
a noite, por isso teve que vi-
ver, sentir e olhar o papel, se

“prostituindo”, caso contrário,
não seria aceita naquela soci-
edade. “Contei com a ajuda de
uma dekassegui, Carla
Nakagaki. O livro mostra a
outra face do Japão. Não exis-
te país certinho, por isso fui
pesquisar sobre o assunto”,
destaca.

Ela esclarece que nas ci-
dades onde realizou suas pes-
quisas encontrou garotas e
garotos de toda parte do mun-
do que foram para lá atrás do
sonho de se tornarem “mode-
los”, mas acabaram indo tra-
balhar como “acompanhan-
tes”. Passaram a viver nas
mãos de cafetões, que tem a
famosa “máfia japonesa” en-
volvida, onde quem não segue
as ordens, simplesmente desa-
parece. “Na ocasião tive que
pedir autorização para pesso-
as mafiosas que tomavam con-
ta de determinadas áreas para
pesquisar e conversar com as
moças”, ressalta.

Realidade – Para mostrar e
divulgar essa realidade que
poucos imaginam existir,
Bianca Aguillara encarou um
mundo desconhecido onde viu
coisas como, por exemplo, ho-
mens casados pais de família
que saem à noite e se prostitu-
em travestidos. “As drogas
são ‘parceiras’ dessas pesso-
as que as usam para agüentar
as situações mais humilhantes
como jogos macabros, onde
para satisfazer os parceiros,
são queimadas, marcadas a
ferro como gado”, revela.

“O livro é fruto de um sofri-
mento absoluto vivido nas ruas
do Japão. Quando me propus a
pesquisar os segredos das noi-
tes japonesas, eu jamais pode-
ria imaginar que naquele país
calmo, de pessoas serenas, pu-
desse existir tanta perversida-
de. São revelações
estarrecedoras que mudaram,
mudam e mudarão o cenário
dessa ilha conhecida mundial-

mente por sua cultura milenar
e mostra o que existe atrás dos
bastidores”, explica a autora.

Pouco antes de voltar para
o Brasil no início de 2008 para
publicar o livro, Bianca
Aguillara revelou que seu
apartamento no Japão pegou
fogo no dia 27 de dezembro de
2007, mas não sabe dizer se
sofreu alguma retaliação da
Yakuza por causa das pesqui-
sas realizadas. “Não tenho
nada de concreto. Todo o di-
nheiro que eu tinha eu tive que
indenizar os vizinhos que tive-
ram suas casas afetadas pelo
incêndio. A polícia fez um Bo-
letim de Ocorrência e está in-
vestigando o assunto”, escla-
rece ela ao desconfiar que ha-
viam ameaças procedentes
das prostitutas japonesas que
vieram parar no Brasil através
de ligações telefônicas. “Acre-
dito que não preciso me escon-
der de ninguém. Fiz meu tra-
balho com responsabilidade,

trouxe informações sem com-
prometer quaisquer pessoas ou
a mim mesma. Estou prepara-
da para o que vier”, completa.

No Brasil Bianca Aguillara
disse que sua família a vê como
uma escritora e com mais um
trabalho. Para o futuro ela pre-
tende continuar escrevendo li-
vros e retornar para o Japão
onde pretende pesquisar e abor-
dar a comunidade africana na-
quele país que cresce rápido e
assustadoramente. “O próximo
livro falará sobre as mulheres
que os homens amam, que na
verdade são as conhecidas
acompanhantes”, antecipa.

Essa e outras histórias sur-
preendentes desse submundo
são contadas no livro que en-
contrasse a venda nas princi-
pais livrarias do País e também
através do site da distribuido-
ra www.jajlivros.com.br A pu-
blicação está sendo vendida ao
preço promocional de R$
19,90.

LITERATURA

Brasileira lança livro sobre sua vivência como prostituta no Japão

Capa do livro

DIVULGAÇÃO

Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

Num dia desses, quando
me encontrava na casa de
meus pais, tomo nas mãos um
antigo álbum de retratos. Al-
guns dos retratados são co-
nhecidos. Mas ao passar por
uma foto, toda indiferença se-
ria desnecessária para des-
crever a minha curiosidade.
Nenhuma. Seria esta mais
uma destas poses que por
motivos adversos acabaram
colados no álbum alheio. Fo-
tos de amigos de meu pai, tal-
vez de meu avô? Claro, era
isso. Bastante comum. Sen-
tada numa cadeira, o vestido
da esposa de caimento per-
feito, talvez feito unicamente
para esta ocasião, enquanto
a roupa do marido, de elegân-
cia sóbria, lenço de seda no
bolso do paletó. Usava ócu-
los, o que lhe dava um ar de
arrogância.

Papai esticou o dedo e de
sopetão disse:

– Este é o senhor Kawa-
no, era o nosso vizinho em
Carretão – Nada muito inte-
ressante, mas o  que viria em
seguida, deixou-me desarma-
do – ele abandonou o lar, a
esposa e os três filhos meno-
res, para fugir com uma me-
nina de quatorze anos.

Angélica era o nome dela,
de cabelos longos e loiros,
descendente de alemães da
Baviera. Ela morava na fa-
zenda vizinha. A primeira vez
que Shigeru Kawano a viu foi
na cidade, na loja de secos e
molhados. Com duas sacolas
cheias de mantimentos, o ja-
ponês espremia-se para sair
pela porta de madeira pesa-
da, quando deu de cara com
Angélica. Apesar do peso que
carregava, ele contraiu-se na
batente para lhe dar passa-
gem. Tentou esconder a ver-
gonha, olhando para baixo.
Mas seus olhos resistiam, que-
riam subir. Demorou para
passar e, ousadamente, fez
com que a barra da saia ba-
tesse numa das pernas do
homem.

Aquela provocação fez
seu sangue ferver. Procurou
esquecer o incidente e reto-
mar a sua vida normal. De-
pois disso, dois meses tinham
passado, e mais uma vez, na
cidade, não puderam evitar
um segundo encontro. No ca-
minho de volta à fazenda, to-
maram a mesma jardineira
até o  bairro da Lagoa Gran-
de. Ela sentou-se num banco
à frente, ficando ele dois ban-
cos atrás. Pelo canto dos

Homem do retrato
olhos, olhava para os cabelos
da menina, para uma parte de
seu rosto. Num solavanco, o
velho ônibus desgastado
afundou um dos pneus na fa-
lha da estrada de terra, tom-
bando para um dos lados. Ela
olhou para trás e revelando
os olhos atlânticos sorriu de
maneira inocente. Até então
não trocaram uma única pa-
lavra.

Sentiu-se constrangido
por ter sido pego cometendo
seu ato desvairado. Aquilo
era uma loucura, que o co-
medido Shigeru não admitia.
Amava a esposa e os filhos.
Não tinha mais controle do
que estava ocorrendo. Não
era somente ele, mas a me-
nina participava daquele jogo
de sedução. Para ela poderia
ser uma brincadeira. Pensou:
“sou mais forte do que estes
sentimentos alucinados”. Era
uma questão de tempo, pois
não cairia neste embate emo-
cional, justamente por uma
adolescente irresponsável,
que nada tinha a perder, se-
não divertir-se com o que era
mais caro na integridade de
um homem: amor próprio.
Shigeru estava perdendo o
amor próprio e cada vez mais
mergulhando num universo
então desconhecido.

Passou a trabalhar menos
e a ler vorazmente um velho
e surrado livro das façanhas
do príncipe Hikaru em Crô-
nicas de Genji. Quando não
se encontrava lendo, contem-
plava o céu, e foi pego algu-
mas vezes, falando sozinho
com as estrelas. Sempre
apontava para o sul e desco-
berto o caminho brilhante do
Cruzeiro do Sul. Por isso, en-
caminharam-no ao médico,
que nada constatou de anor-
malidade. Não  comia, e por
isso, seu corpo foi emagre-
cendo e apareceram bolsas
escuras sob os olhos.

Certo dia, após o almoço,
ele foi para a cidade sem
nada levar consigo. A partir
daquele dia não retornou mais
para casa. Foram três anos
de ausência, quando, subita-
mente, ele volta. Durante
este tempo, ele vivera com
Angélica um sonho impossí-
vel, numa fazenda mais para
o interior.

– Ele foi aceito nova-
mente? – perguntei ao meu
pai.

– Sim, a esposa nada dis-
se, fez de conta que aquilo
nunca acontecera.

chicohanda@yahoo.com.br

FEIRA ERÓTICA

Erótika Fair edição 2009 deve
movimentar cerca de R$ 4 mi

Em novo pavilhão, a 14ª
Erótika Fair está mais
robusta com a participa-

ção de mais de 30 expositores
do mercado erótico e um par-
que de diversões eróticas em
ritmo de balada. Este ano o
evento acontecerá no Mart
Center na Vila Guilherme, zona
Norte de São Paulo, nos dias
15, 16, 17, 22, 23 e 24 de maio
de 2009. A feira contará com
cerca de 8 mil m2 dividos em
duas áreas distintas: Erótika
Business e Erótika Hot.

A edição deste ano conta-
rá com duas novidades como
a inédita Erótika Vídeo Awards
(EVA), uma premiação volta-
da para a melhor produção
erótica-cinematrográfica da
América Latina lançada em
2008. O objetivo é incentivar
a produção, revelar talentos,
destacar os artistas, autores,
diretores envolvidos e resga-
tar o glamour do cinema adul-
to perdido na era da pirataria
e downloads gratuitos. Outra
inovação será o 1° Encontro
Erótika Fair de Dogging. Em
uma outra área controlada e
anexa ao Erótika Hot, a tribo
dos doggers poderá fantasiar
e se exibir em seus carros sob
os olhares de observadores
devidamente autorizados.

“O novo contexto da eco-
nomia mundial tornou uma fei-
ra de negócios uma grande
oportunidade de crescimento.
Um segmento como o erótico,
ainda em crescimento no Bra-
sil, necessita de encontros de
toda a cadeia envolvida para
potencializar o network, cria-
ção de estratégias conjuntas de
comercialização e distribuição.
Os lançamentos instigam uma
concorrência sadia por produ-
tos inovadores” destaca o or-
ganizador da feira e presiden-
te da Associação Brasileira de
Empresas do Mercado Eróti-
co e promotor da Erótika Fair,
Evaldo Shiroma.

A feira deste ano sofreu
uma única alteração, ou seja,
mudou de um pavilhão para
outro no Mart Center possibi-
litando a criação de mais atra-
ções. “Por conta disso, tere-
mos concursos, vários shows,
as festas aos sábados, algumas
brincadeiras, e novos parcei-
ros”, adianta ele. A expectati-
va de público é que 20 mil pes-
soas visitem a feira que deve
movimentar negócios de R$ 3
a 4 milhões. “Sempre espero
resultados positivos, mas nes-
ta edição em especial as mu-
danças podem justificar o al-
mejado sucesso”, aposta.

Mercado erótico supera a
crise – Apesar da tão comen-

tada crise global Evaldo
Shiroma analisa que o merca-
do erótico brasileiro vai muito
bem, pois depende basicamen-
te do mercado nacional. A
movimentação anual gira em
torno de R$ 900 milhões, com
uma taxa de crescimento de 10
a 15%. A estimativa é que o
setor emprega de 20 a 30 mil
pessoas em todo país e não
tem um perfil diferenciado por-
que é um setor econômico
como outro qualquer.

A importação ainda respon-
de entre 70 a 80% dos oito mil
itens que circulam nas 1000
sex shops brasileiras. Os
rincões menos populosos são
ainda abastecidos por cerca de
2000 revendedores domicilia-
res. Mas já temos cerca de 50
a 60 fábricas especializadas em
próteses, cosméticas intimas, e
moda sensual.

Em São Paulo, capital que
mais consome produtos e ser-
viços eróticos do país, o mer-
cado erótico movimenta R$
300 milhões anuais nos 300 sex
shops espalhados na cidade
com o foco no público femini-
no (70% da demanda). Com a
popularização de vendas pela
internet, nasceram muitas sex
shops virtuais. Setecentas de-
las estão ativas e competitivas:
lideram o ranking das com-
pras, já que enviam o produto
para o local de preferência do
consumidor via correio e usam
suas identidades jurídicas nas
cobranças nas faturas de car-
tões de crédito.

Erótika Business – Um an-
tigo shopping de lojas de vesti-
dos de noivas do Mart Center
concede agora espaço aos pro-

dutos mais ousados para uma
vida a dois. O Erótika Business
é a área onde o número recor-
de de 35 empresas do merca-
do erótico lançará suas novi-
dades em produtos e serviços.
Neste setor, o acesso é gratui-
to e aberto também ao público
em geral. Funcionará das 15
às 23 horas com uma progra-
mação de palestras direciona-
das à educação sexual, empre-
endedorismo e artes sensuais.

Erótika Hot – Um galpão ane-
xo ao Mart 6 (Erótika Busi-
ness) será o espaço dedicado
às atrações mais quentes que
vão acontecer em ritmo de ba-
lada, capitaneada por um cami-
nhão de som (base móvel), o
Erótika Hot Truck. A entrada
será liberada a partir das 17 hs
e terá ingresso único de R$
50,00. O Erótika Hot resgatará
concursos de outras edições
(strippers, drag-queens entre
outras performances sensuais).
No Erótika Stars, várias atrizes
e astros do cinema adulto re-
cebem seus fãs para fotos, fil-
mes e autógrafos.

Erótika Fair 2008 – De acor-
do com Evaldo Shiroma, a
Erótika Fair do ano passado
teve entre seus expositores,
70% de novos empresários.
Para abrigar os lançamentos de
mais 40% de novos empreen-
dedores deste mercado, foi re-
alizada uma segunda edição.
Ocasião que foi uma grande
oportunidade de enriquecer as
relações comerciais. “Quebran-
do o tabu de que a feira só pode
acontecer antes do Dia dos
Namorados, o mercado eróti-
co pode vender mais, atingir

novos comportamentos de con-
sumo, como por exemplo, as
festas de fim de ano. O produ-
to erótico ganha as festas de
amigo secreto, estamos viven-
do um tempo onde as pessoas,
cada vez mais têm encarado o
sexo com bom humor, como
qualidade de vida”, avalia.

Segundo o organizador da
feira muitos jovens que fre-
qüentaram a 1ª Erótika Fair já
têm filhos na faixa dos 8 aos 13
anos. Mostrando que o merca-
do erótico também tem uma
missão em relação à Respon-
sabilidade Social, o evento lan-
çou a tendência ao promover o
1º Fórum de Prevenção e Com-
bate à Prostituição Infantil e
Pedofilia. “Nossa finalidade
como promotor de um evento
erótico é sempre difundir a se-
xualidade responsável e cons-
ciente. Mídias internacionais
participaram da última edição,
contamos com esse apoio para
promover um ciclo aberto de
informações que previnam a
violência sexual em relação às
crianças”, explica Evaldo
Shiroma.

(Afonso José de Sousa)

14ª ERÓTIKA FAIR
QUANDO: DIAS 15, 16, 17, 22, 23 E 24
DE MAIO DE 2009
HORÁRIO: ERÓTIKA BUSINESS - DAS 15H
ÀS 23H E ERÓTIKA HOT - DAS 17H ÀS

23H
ONDE: MART CENTER - PAVILHÕES 6 E
7 - RUA CHICO PONTES, 1500 - VILA

GUILHERME - SÃO PAULO

INGRESSO: ERÓTIKA BUSINESS - ACESSO

GRATUITO, ABERTO AO PÚBLICO EM GERAL

E PROFISSIONAIS DO MERCADO. ERÓTIKA

HOT: R$ 50,00 - INGRESSO ÚNICO

CENSURA: 18 ANOS

WWW.EROTIKAFAIR.COM.BR

Edição deste ano acontecerá em duas áreas distintas: o Erótika Business e Erótika Hot

DIVULGAÇÃO
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ESPETÁCULO

Companhia Flutuante apresenta “E
eu disse:” pelo interior de São Paulo

Aobra coreográfica “E
eu disse:”, premiada
pelo projeto Rumos

Dança Itaú Cultural 2006/2007
para desenvolvimento, da
Companhia Flutuante, com
coreografia de Leticia Sekito
prossegue itinerância com o
espetáculo por diversas unida-
des do Sesc do interior de São
Paulo (Ribeirão Preto, Catan-
duva, Araraquara, Campinas,
Sorocaba, Santo André, São
José dos Campos e Santos).
Co-realizado pela Fundação
Japão São Paulo, o projeto tam-
bém conta com apoio da Se-
cretaria de Estado da Cultura
de São Paulo - Programa de
Ação Cultural - 2008.

Nesta sexta-feira (24), o
espetáculo será apresentado
no Sesc Sorocaba, às 20h30.

O solo de dança “E eu dis-
se:”, da Companhia Flutuante,
dá prosseguimento à pesquisa
sobre as relações entre cultu-
ra e corpo, iniciada no solo
“Disseram que eu era japone-
sa” (2004), em especial sobre
as possibilidades de recons-
truir e reinventar identidades
transitórias do corpo.

Letícia Sekito – Diretora e
dançarina da Companhia Flu-
tuante, artista independente,
trabalha com improvisação,
criação coreográfica e per-
formance. Fez sua formação
no C.E.M - Centro em Movi-
mento, Lisboa(90-96). Tem
interesse na relação entre cor-

po e cultura na dança, como
nas criações para solo Disse-
ram que eu era japonesa
(CCBB, 2004), Eu disse: (Ru-
mos Dança Itaú Cultural,
2007) e O Japão está aqui?
(Exposição Tokyogaqui,
2008). Em Abril de 2008 fez
uma residência artística no
Japão com artista suiça-japo-
nesa Heidi S. Durning em
Kyoto e dançou também em
Kobe e Osaka.

Tem parcerias com a dan-

çarina Luciana Bortoletto, a
video-artista Kika Nicolela, o
sonoplasta Jorge Peña, os mú-
sicos Camilo Carrara e Natá-
lia Mallo, o fotógrafo Gil Grossi
e os iluminadores André Boll
e Ligia Chaim. Desde 2004,
recebe apoio cultural da Fun-
dação Japão para dar continui-
dade ao seu processo artísti-
co. Trabalhou no Estúdio Nova
Dança de 1997 a 2006, fez
parte da Cia Nada Dança, do
diretor Maurício Paoli Vieira e

foi co-fundadora da Cia 2 Nova
Dança, da diretora Adriana
Grechi.

ESPETÁCULO DE DANÇA “E EU
DISSE:”, COMPANHIA FLUTUANTE, COM

COREOGRAFIA DE LETICIA SEKITO

PERÍODO: ATÉ 19 DE JUNHO

DURAÇÃO: 50 MINUTOS

RECOMENDÁVEL PARA MAIORES DE 7 ANOS.
NÃO É PERMITIDA A ENTRADA APÓS O

INÍCIO DO ESPETÁCULO.
INFORMAÇÕES: (11) 3141-0110
INFO@FJSP.ORG.BR

Espetáculo “E eu disse:” dá prosseguimento à pesquisa sobre relações entre cultura e corpo

 GIL GROSSI

SESC SOROCABA
24 de abril, espetáculo, 20h30
Atividades no Auditório Munici-
pal de Votorantim
Onde: Av. Nilton Vieira Soares -
Centro de Votorantim
Avenida Washington Luiz, 446 -
Jardim Emília
Tel.: (15) 3332-9933
Valor: Gratuito (entrega de ingres-
sos com 1 hora de antecedência
no local)

SESC SANTO ANDRÉ
16 de maio, workshop, 14h - 18h
23 de maio, espetáculo, 20h
Onde: Rua Tamarutaca, 302 - Vila
Guiomar - Tel.:: (11) 4469-1200
Ingressos à venda pelo sistema
INGRESSOSESC (em todas as
unidades da rede)
Espetáculo - R$ 16,00; R$ 8,00 (usu-
ário matriculado, idosos e estu-
dantes com carteirinha); R$ 4,00
(trabalhador no comércio e servi-
ços matriculados e dependentes).
Workshop - Grátis na sala de múl-
tiplo uso (20 vagas)
Inscrições - Retirar o ingresso na
bilheteria a partir do dia 01/05

SESC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
21 de maio, espetáculo, 21h
22 de maio, workshop, 14h
Onde: Av. Adhemar de Barros, 999
- Jardim São Dimas - Tel.: (12) 3904-
2000
Ingressos à venda pelo sistema

ário matriculado, aposentados e
estudantes com carteirinha); R$
1,00 (trabalhador no comércio e
serviços matriculados e depen-
dentes).

PROGRAMAÇÃO

INGRESSOSESC (em todas as
unidades da rede)
Espetáculo - R$ 4,00; R$ 2,00 (usu-
ário matriculado, aposentados e
estudantes com carteirinha); R$
1,00 (trabalhador no comércio e
serviços matriculados e depen-
dentes).
Workshop - Gratuito, com retira-
da de convites com 30 minutos
de antecedência
SESC CAMPINAS
24 de maio, workshop, 11h -17h
Onde: Rua Dom José I, 270/333 -
Bonfim - Tel.:  (19) 3737-1500
Ingressos à venda pelo sistema
INGRESSOSESC (em todas as
unidades da rede)
Workshop - R$ 10,00; R$ 5,00

(usuário matriculado, aposenta-
dos e estudantes com carteiri-
nha); R$ 2,50 (trabalhador no co-
mércio e serviços matriculados e
dependentes).
Inscrições a partir do dia 01/maio
no e-mail bastidoresdadanca@
campinas.sescp.org.br

SESC SANTOS
18 de junho, workshop (19h - 22h)
- sala 32 / gratuito
19 de junho, espetáculo, 21h
Onde: Rua Conselheiro Ribas, 136
- Aparecida - Tel.:: (13) 3278-9800
Ingressos à venda pelo sistema
INGRESSOSESC (em todas as
unidades da rede)
Espetáculo - R$ 4,00; R$ 2,00 (usu-

Artista independente, Leticia Sekito trabalha com improvisação

CINEMA JAPONÊS

“Depois da Chuva” é destaque
no Espaço Fundação Japão

O projeto Sempre Cinema
da Fundação Japão apresenta
até o dia 2 de julho – sempre
as terças e quintas – a mostra
“Samurais”. O gênero, que
teve o mesmo impacto que os
filmes de faroeste para a
Hollywood dos anos 40 e 50,
comparece em suas versões
clássicas e repaginadas. Nos
dias 28 e 30 de abril, o desta-
que fica por conta de Depois
da Chuva, do cineasta Takashi
Koizumi.

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

PROGRAMAÇÃO

Depois da Chuva (Ame Agaru,
2000, 92 min, colorido)
Diretor: Takashi Koizumi
Elenco: Akira Terao, Shiro Mifune,
Yoshiko Miyazaki, Fumi Dan,
Mieko Harada, Tatsuya Nakadai,
Hisashi Igawa

Takashi Koizumi nasceu em
Mito, no Japão, em 1944, e mais
tarde mudou-se para Tóquio,
onde estudou no Photography
Institute of Polytechnics e na
Waseda University. Em 1970, en-
trou para o grupo Yonki-no-Kai,
fundado por diretores como Akira
Kurosawa e Keisuke Kinoshita,

tornando-se aluno de Kurosawa.
No ano seguinte, trabalhou como
diretor assistente no documentá-
rio de TV Uma No Uta (The Poem
of Horses), sob supervisão de
Kurosawa. Foi também para o di-
retor que ele viajou pela União
Soviética, em busca de locações
para Derzu Uzala. Em 1985, reali-
zou o documentário Hikari to
Kaze: Portugal no Kibatogyu. De-
pois da Chuva marca sua estréia
na direção de longas

Sinopse: Baseado no último ro-
teiro escrito por Akira Kurosawa
e dirigido por um de seus discí-
pulos, “Depois da chuva” é a his-
tória do ronin (um samurai sem
mestre) Misawa, que não conse-
gue encontrar um emprego. Gê-
nio na arte para ensinar espada-
chins, algo lhe impede de ficar
com os trabalhos. Ao lado de sua
mulher Tayo, ele perambula em
busca de emprego.

Cena de Depois da Chuva, do diretor Takashi Koizumi

DIVULGAÇÃO

SEMPRE CINEMA – SAMURAIS

LOCAL: ESPAÇO CULTURAL –
FUNDAÇÃO JAPÃO EM SÃO PAULO

AV. PAULISTA, 37 – 1º ANDAR

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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BAZAR

Universo da Aquarela realiza Bazar
Beneficente SOS Cultura 2009

OUniverso da Aquarela
“Cultura e Qualidade
de Vida” promove nes-

ta sexta-feira (24), na Associ-
ação Cultural e Assistencial
Shiga Kenjin do Brasil, o seu
Bazar Beneficente SOS Cul-
tura 2009. Parte da renda do
evento será dirigida para a cap-
tação de recursos para ofere-
cer bolsas integrais ou parci-
ais para freqüentar a progra-
mação de sua jornada 2009,
aos diretores e professores do
ensino fundamental, estudan-
tes de pedagogia e de artes e
babás. A finalidade é enrique-
cer a bagagem cultural dos
agentes multiplicadores na for-
mação do indivíduo.

De acordo com a artista
plástica Graciela Wakizaka,
coordenadora tesoureira do
projeto, o diferencial da edição
deste ano é que paralelamen-
te serão realizadas duas ofici-
nas: “ensaio geral da aquare-
la” e outro de origami. Uma
das atrações do bazar será a
apresentação do Coral
Paineira composto por 20 se-
nhoras nikkeis que vão cantar
músicas tradicionais japonesas
brasileiras.

No bazar serão comerciali-
zados artigos masculinos e fe-
mininos; presentes originais e
artesanatos; biscoitos, doces e
quitutes artesanais; jóias e
semi-jóias. Haverá também o
departamento especial brechó
artístico com materiais de arte
e artesanatos usados, semi-
usados e sem uso, além de
sebo artístico com livros, revis-
tas de arte, história da arte e
técnicas de aquarela e catálo-
gos antigos de exposição, tudo

Parte da renda será revertida em prol das atividades do Universo

DIVULGAÇÃO

ponsáveis multiplicadores da
cultura e formadores da nova
geração que ao participarem
das atividades durante a jorna-
da 2009 aumentarão seus co-
nhecimentos sem onerar o seu
orçamento.

Estarão incluídos nesta
meta também os artistas ne-
cessitados que poderão parti-
cipar de bolsas ou meia bolsa
oferecidas para atualização e
reciclagem nos workshops do
Universo da Aquarela “Cultu-
ra e qualidade de vida” –
2009.

Universo da Aquarela – É
constituído por aquarelistas ide-
alistas, cujo sonho e objetivo é
divulgar, valorizar e trazer para
a técnica da aquarela o reco-
nhecimento nas artes plásticas.
O trabalho desenvolvido pelo
Universo da Aquarela por in-
termédio dos seus projetos cul-
turais, anuais desde 2005 tem
realizado uma trajetória séria
transmitindo conhecimentos e
experiências para o aprendiza-
do dessa modalidade de pintu-
ra. Seus workshops, palestras
culturais, consultorias e de-
monstrações, aliados à infor-
mações sobre a história da
arte, objetiva o resgate dos
valores que são primordiais
aos indivíduos e a qualidade de
vida das pessoas.

BAZAR BENEFICENTE SOS
CULTURA 2009
QUANDO: DIA 24 DE ABRIL, DAS 10 ÀS

22H

ONDE: RUA BRAZ CUBAS, 415 –
ACLIMAÇÃO – SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: 3208-4096 / 5571-9659
OU WWW.UNIVERSODAAQUARELA.COM.BR

a preços convidativos. Outra
parte da renda será destinada
para alguns parceiros da Uni-
verso da Aquarela como o
Coral Paineira; Associação
Cultural e Assistencial Shiga
Kenjin do Brasil; Rotary Club
São Paulo Liberdade; e Hos-
pital Santa Cruz, que partici-
pam do programa “Aprender
a Pescar” neste Bazar Bene-
ficente.

Para a comodidade dos vi-
sitantes o Buffet New Tokyo
estará servindo almoço (R$
25,00), jantar e lanches base-
ados na culinária oriental, oci-
dental ou vegetariano, frutas e
refrigerantes. Embalagens
“kentinhas” também serão pre-
paradas para serem levadas
para casa. Vários artistas plás-
ticos são responsáveis pela
realização do bazar e pelo pro-
jeto como Regina Y. Komatsu

(idealista, coordenadora geral,
aquarelista há 25 anos); Marilu
F. Queiroz (coordenadora de
planejamento gráfico, aquare-
lista, curadora e Mestre em
Educação, Arte e História da
Cultura); Graciela Wakizaka
(coordenadora tesoureira, 1ª
secretária e aquarelista); Deli
Ribeiro (coordenadora rela-
ções públicas e aquarelista); e
Sonia Salles (agente comerci-
al - 2ª secretária e artista plás-
tica.

Segundo Graciela Wakiza-
ka a meta do Universo da
Aquarela para este ano é in-
vestir no fortalecimento dos
educadores do ensino funda-
mental destinando bolsas inte-
grais ou parciais para profes-
sores, educadores, alunos de
pedagogia, diretores de esco-
las, e cuidadoras de crianças
(babás) que são agentes res-

O prefeito de São Paulo
Gilberto Kassab viajará em
maio para o Japão onde vai
conversar sobre o tratado de
relações de cidade irmã entre
São Paulo e Osaka que neste
ano se comemora os 40 anos
da assinatura do convênio.
Como parte das comemora-
ções o prefeito de São Paulo
visitará a cidade onde também
levará um prospecto de even-
tos programados para agosto
próximo. A viagem denomina-
da “Missão 2009” deve ser
realizada entre os dias 11 e 17
de maio (com embarque no dia
9), e contará com uma comiti-
va formada por empresários,
membros da prefeitura e polí-
ticos. Ainda não está confirma-
do o número de participantes.

Durante a viagem, estão
previstas visitas às províncias
japonesas de Tokyo e Osaka-
shi e a cidade de Nagoya (ca-
pital da província de Aichi). Na
capital japonesa Gilberto
Kassab deve manter encontros
com autoridades, além de rea-
lizar visitas técnicas para tra-
tar de assuntos do setor de
transporte público. A visita ao
arquipélago têm outros objeti-
vos como retribuir a presença
e a participação das autorida-
des japonesas nas comemora-
ções do Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil em

2008, entre elas do príncipe
Naruhito; e além do propósito
de “ampliar os acordos bilate-
rais”.

Festival Osaka em São Pau-
lo – O Festival Osaka a ser
realizado na Praça da Liber-
dade entre os dias 22 e 23 de
agosto com várias atrações de
música, dança, culinária de
Osaka e outros tradicionais é
um dos eventos previstos para
ser promovido pela prefeitura
de São Paulo, na ocasião deve
ser utilizado um catavento ou
kaze guruma como símbolo do
evento. A programação a prin-
cípio contará com exposição
de fotos e painéis de Osaka,
inclusive a maquete do caste-
lo de Osaka na Estação Sé do
Metrô no período de 10 a 30
de agosto – já autorizado falta
confirmar programação. A ci-
dade de Osaka por sua vez
está providenciando a doação
de um sino de bronze com 40
cm de diâmetro, e 60 cm de
altura aproximada. A idéia é
instalá-lo junto à entrada do
Metrô Liberdade, em uma es-
trutura que deve ser construí-
da e que dificulte o roubo. Tam-
bém está previsto o lançamen-
to do livro: Bairro Oriental da
Liberdade, onde um dos capí-
tulos será o convênio Torii e
outros.

SÃO PAULO-OSAKA

Kassab viaja para Osaka para
fortalecer convênio
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NOVIDADES/CÂMERAS

Nova linha Cyber-Shot 2009
apresenta inovações tecnológicas

REFORMA TRIBUTÁRIA

Para Honda, medidas do
governo do PR são positivas

A minirreforma tributária
que começou a vigorar este
mês, reduzindo de 25% ou
18% para 12% o ICMS em
operações internas, sobre mais
de 95 mil itens de consumo
popular, foi o assunto de des-
taque durante a abertura da 28ª
Feira e Convenção Paranaen-
se de Supermercado (Merco-
super 2009), realizada de 19 a
21 deste mês, no Expotrade,
em Pinhais, região metropoli-
tana de Curitiba (PR).

A abertura contou com a
presença do governador Ro-
berto Requião. O evento é con-
siderado uma das maiores fei-
ras do segmento supermerca-
dista e recebeu cerca de 50 mil
profissionais do setor.

O presidente da Associação
Brasileira de Supermercados
(Abras), Sussumu Honda, jun-
tamente com o presidente da
Associação Paranaense de Su-
permercados (Apras), Everton
Muffato, foram algumas das
personalidades que destacaram
a medida adotada no Paraná.

“Tenho certeza de que esta
medida foi muito bem recebi-
da pelos empresários e é um

exemplo a ser seguido em todo
o Brasil”, afirmou Honda. Para
ele, esta e outras medidas
adotadas pelo Governo farão
com que o Paraná continue
crescendo.

Honda destacou o bom de-
sempenho do Estado, colocan-
do o Paraná em vantagem di-
ante do enfrentamento da cri-
se. Ele citou a estimativa de
5,8% de crescimento do Pro-
duto Interno Bruto do Paraná,
para 2008, conforme dados do
Instituto Paranaense de Desen-
volvimento Econômico e Soci-
al (Ipardes). Também referen-
ciou dados do IBGE que apon-
taram aumento de 5,7% da pro-
dução industrial do Paraná, em
fevereiro deste ano, ajudando
a compor a média nacional que
ficou bem abaixo, 1,8%.

Para Muffato, a perspecti-
va é de que haja uma redução
de 7% sobre os preços dos
produtos abrangidos pela me-
dida de redução do imposto.
Ele afirmou que os seis anos
de sucesso da Apras também
se devem às parcerias e con-
quistas feitas junto ao Gover-
no do Estado.

DIVULGAÇÃO

Everton Muffato, Roberto Requião e Sussumu Honda

VEÍCULOS

Suzuki expande operação e
rede de concessionárias

Amparada por uma perfor-
mance sustentada de vendas
(cresceu mais de 100% em
março), a Suzuki Veículos, há
seis meses no País, coloca em
prática planos de expandir sua
operação. Uma das ações é
estender a rede de concessio-
nárias, já presente em 12 esta-
dos. Na virada do ano, a mar-
ca possuía 15 lojas. Agora, já
são 19 e a previsão é de que
em cinco meses esse número
suba para 25. “A fase mais di-
fícil, que era criar uma estrutu-
ra básica e fincar as raízes no
País, já está superada. Nosso
trabalho agora é olhar para
frente e oferecer um serviço
cada vez mais completo e di-

versificado ao mercado”, diz
Alfredo Sestini Filho, diretor-
presidente da empresa.

 A Suzuki adota a política
de trabalhar somente com con-
cessionárias completas; assim,
todas possuem showroom de
veículos novos, semi-novos e
oficina. “As atividades estão
cada vez mais intensas. Em
abril e maio, nossa rede ganha-
rá unidades em três novas
regiões, de modo que as pers-
pectivas ficam cada vez me-
lhores”, acrescenta Sestini.
São José dos Campos, em São
Paulo , Boavista, em Roraima,
e Itajaí, em Santa Catarina ,
são as praças das novas con-
cessionárias da marca.

Suzuki adota linha de trabalhar com concessionárias completas

DIVULGAÇÃO

EMPRESAS

Presidente da Invel japonesa
visita o Congresso Nacional

Walter Ihoshi, Jorge Taba, Yasuyuki Oi e William Woo

Grupo aproveitou para conhecer painel Sonho Brasileiro

DIVULGAÇÃO

O presidente da Invel no
Japão, Yasuyuki Oi, esteve em
Brasília no dia 14 de abril e vi-
sitou, acompanhado de um gru-
po de 35 funcionárias, o Con-
gresso Nacional. Os deputados
federais Walter Ihoshi e
William Woo – respectivamen-
te presidente e vice-presiden-
te do Grupo Parlamentar Bra-
sil-Japão – receberam a comi-
tiva na Câmara dos Deputa-
dos. O vereador Jorge Taba
também acompanhou o grupo
que, além de Brasília, conhe-
ceu o Rio de Janeiro e a cida-
de de São Paulo, onde partici-
pará do aniversário de 10 anos
da empresa.

A Invel é uma instituição
especializada em equipamen-
tos de beleza e estética com
atuação no Brasil e nos Esta-
dos Unidos, além do Japão. A
viagem ao Brasil foi promovi-
da para premiar o grupo de
vendedoras que atingiu a meta
de vendas da empresa. Du-
rante a visita ao Congresso o

grupo conheceu o Senado Fe-
deral e a Câmara dos Deputa-
dos. Walter Ihoshi e William
Woo mostraram o plenário e
as salas das comissões. O pa-
inel Sonho Brasileiro também
foi apreciado e muito elogiado
por todos.

O presidente Yasuyuki Oi
agradeceu aos parlamentares
pela recepção e se declarou
emocionado. “Fico muito feliz
em conhecer o espírito dos
brasileiros. Espero poder for-
talecer os nossos laços de
amizade”, disse.

William Woo ressaltou a in-
tegração das comunidades ja-
ponesa e brasileira tanto no
Brasil quanto no Japão e so-
bre a importância dos descen-
dentes para as economias de
ambos os países. Ao final do
encontro, o deputado presen-
teou Yasuyuki Oi com um
exemplar da Constituição Bra-
sileira e um livro com a legis-
lação referente aos direitos das
mulheres.

Alinha de câmeras Sony
Cyber-shot, conhecida
por sua tecnologia e

inovação, traz ao mercado bra-
sileiro dois lançamentos da sé-
rie W, DSC-W215 e DSC-
W210. Com surpreendentes
12 megapixels e LCD de 2.7”,
com maior resolução do que a
série anterior possibilitando
melhor visualização da ima-
gem, além da função Smile
Shutter, que reconhece uma
pessoa sorrindo e tira automa-
ticamente até seis fotos em
sequência. Um dos destaque
das novas câmeras é o recur-
so ISCN – Cenas Inteligentes,
que chega aos modelos da sé-
rie W e faz o reconhecimento
inteligente do cenário, detec-
tando automaticamente cinco
tipos de cena e selecionando o
ajuste apropriado.

O corpo das câmeras é o
mesmo, no entanto, a DSC-
W215 é preta e acompanha
memory stick de 4GB e bolsa
de transporte, enquanto que a
DSC-W210 será comercializa-
da nas cores prata, verde e
rosa, com memory stick de
2GB. A DSC-W215 e DSC-
W210 têm lente Carl Zeiss
Vario-Tessar, zoom óptico de

DIVULGAÇÃO

Nova linha tem maior resolução do que a série anterior

sivo da Sony, que deixa o pro-
cessamento ainda mais rápido,
garantindo a qualidade das co-
res e detalhes do objeto.

Photo Music – A DSC-W215
e DSC-W210 possuem mais
um grande diferencial, o
macro de 4 cm, que, quando
ativado, permite ao usuário
focar um objeto a partir de 4
cm de distância, sem que haja
distorção da imagem e perda
de detalhes. A função retoque
possibilita 10 tipos de edição na
própria tela da câmera. Mais
uma função das novas
câmeras é o Photo Music, que
faculta ao usuário escolher
uma das 8 opções de músicas
e 8 tipos de efeitos para
visualizar as imagens em slide
show musical, e então salvar
as alterações na própria
Cyber-shot.

A DSC-W215 tem preço
sugerido de R$ 1.099,00 e a
DSC-W210 de R$ 999,00, e
podem ser adquiridas pelo site
www.sonystyle.com.br, na
Sony Style Store do Shopping
Cidade Jardim (São Paulo) e
Park Shopping (Brasília) ou
nas revendas autorizadas
Sony.

4X e zoom digital de 8X. Ou-
tro ganho tecnológico é o Face
Detection, que realiza o balan-
ço de controle de cor e do flash
automaticamente no rosto do
fotografado, capturando todos
os detalhes.

As Cyber-shot DSC-W215
e DSC-W210 ganharam uma
nova função, o Steady Shot,
que evita fotos tremidas, asse-
gurando melhor resultado,
mesmo quando o zoom estiver
sendo usado, além do ISO
3200 de alta sensibilidade, que

garante melhores fotos em
movimento e em ambientes de
baixa luminosidade, além dos
13 modos de disparo.

Com a tecnologia DRO –
Dynamic Range Optmizer,
também utilizada nas câmeras
profissionais da marca, agre-
gou-se à DSC-W215 e DSC-
W210 um otimizador de esca-
la dinâmica, que regula o con-
traste e a reprodução das co-
res da imagem gravada em si-
tuações de contraluz. Há ain-
da o processador Bionz, exclu-

A Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Naci-
onal aprovou no dia 8 de abril,
por unanimidade o Requeri-
mento 251/2009, do deputado
federal Walter Ihoshi (DEM/
SP), que solicita audiência pú-
blica junto as autoridades bra-
sileiras para discutir e buscar
informações sobre o anda-
mento dos três acordos bilate-
rais entre Brasil e Japão que
tratam da situação dos nipo-
brasileiros residentes no arqui-
pélago.

De acordo com o parlamen-
tar agora a expectativa depen-
de da organização da agenda
pela Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Naci-
onal, em virtude de uma série

de outros requerimentos a se-
rem pautados, e também a au-
diência pública só já não acon-
teceu devido os feriados naci-
onais neste mês.

Além de discutir os acor-
dos e medidas em favor dos
dekasseguis o objetivo da au-
diência pública segundo Walter
Ihoshi “é pressionar e cobrar
as medidas concretas do Go-
verno Federal através dos Mi-
nistérios que cuidam dos acor-
dos bilaterais (o acordo Previ-
denciário é o que está mais
próximo de ser concretizado),
e sugerir aos Ministérios um
apoio maior para os dekasse-
guis no Japão”, esclarece. Os
outros dois acordos bilaterais
estão ligados às áreas da Edu-

DEKASSEGUIS

Comissão do governo brasileiro aprova pedido de audiência
pública do deputado federal Walter Ihoshi

cação e da Justiça com con-
vênios ligados a área judiciá-
ria.

O deputado explica que a
participação do Centro de In-
formação e Apoio ao Traba-
lhador no Exterior (Ciate), será
no sentido de apresentação de
sugestões e mostrar a realida-
de local para as autoridades
brasileiras.

Walter Ihoshi aproveitou
para reforçar que apesar das
críticas por parte de algumas
lideranças de entidades sobre
a ajuda financeira de 300 mil
ienes por trabalhador e 200 mil
ienes para cada dependente
para regressarem para o país
de origem, o governo japonês
têm demonstrado ajudar os

dekasseguis, ao contrário do
governo brasileiro. “A audiên-
cia chega em excelente oca-
sião para discutirmos todas
essas questões”, ressalta.

Várias autoridades serão
convidadas para participar da
audiência pública que poderá
acontecer ainda este mês na
previsão do parlamentar nikkei,
como o Ministro da Previdên-
cia Social, José Pimentel; o
Ministro da Educação, Fernan-
do Haddad; o Ministro do Tra-
balho e Emprego, Carlos Ro-
berto Lupi; o chefe do Depar-
tamento Consular e de Brasi-
leiros no Exterior (DCB), em-
baixador Eduardo Ricardo
Gradilone Neto; e o presidente
do Ciate, Massato Ninomiya.

CIDADES/PIEDADE

Colha e Pague do caqui fuyu
prossegue até domingo

DIVULGAÇÃO

A terceira edição do Colha
e Pague do Kaki Fuyu prosse-
gue somente até este domingo
(26), no sítio da família Saka-
guti, em Piedade (SP). Neste
tipo de evento, que objetiva es-
timular a prática do agroturis-
mo no município, as pessoas
têm a oportunidade de colher
caqui na plantação da família
Sakaguti. São 1.000 pés culti-
vados numa área de 4 alqueires.

A produção é de 50 mil qui-
los entre os meses de março e
abril, período em que as portas
do Sítio Sakaguti estão abertas
para visitas de um dia, num pas-
seio agradável em meio à na-
tureza e também saboreando

produtos à base do caqui fuyu
como suco, torta, pastel, gela-
dinho e outras iguarias, além de
yakissoba e sushi (somente nos
fins de semanas e feriados).
Durante os dias do evento, os
visitantes têm também a opor-
tunidade assistir a apresenta-
ções culturais de grupos locais.

O visitante só paga o que
levar. Ou seja, não é cobrado
o que for consumido no local.
O quilo da fruta custa R$ 3,00.

O evento é realizado no Sí-
tio da Família Sakaguti, locali-
zado na Estrada Vila Élvio, a 5
km do trevo da Vila Moraes.
Informações pelo telefone: 15/
3244 2973.

Visitante paga somente o que levar
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BEISEBOL/CIRCUITO PAULISTA

Conferência Oeste vira e vence o
All Star Games contra a Leste

A 4ª etapa do circuito In-
centivo ao Golfe será disputa-
da no próximo domingo, dia 26,
no FPG Golfcenter, em São
Paulo. São três opções de ho-
rários de saída: 9h, 13h e 17h.
Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone (11)
8307-1131, no site www.
incentivoaogolfe.com.br ou
pelo e-mail golfincentivo
@hotmail.com

GOLFE

4ª etapa do
Incentivo acontece
neste domingo

TÊNIS DE MESA

Acrepa é campeã do Troféu
Eficiência da Superliga

A Liga Nipo-Brasileira de
Tênis de Mesa, juntamente
com o Registro Base Ball Club
(RBBC), realizou no último dia
19, a Superliga de Tênis de
Mesa na cidade de Registro
(distante cerca de 220 km de
São Paulo). A Superliga é uma
competição que engloba as
modalidades de tênis de mesa,
vôlei e futsal.

Os diretores dos clubes
Acrepa (São Bernardo do Cam-
po), Itaquera, Ken Zen, Repre-
sa e Casa Verde fretaram ôni-
bus e puderam levar um núme-
ro expressivo de atletas, supe-
rando a marca do ano anterior.
Isto se refletiu na disputa do tro-
féu eficiência, onde o Acrepa
(3010,0 pontos) levou o título de
clubes da Superliga. Segundo o
diretor da Acrepa, Mauro
Ikeda, o apoio da Prefeitura de
São Bernardo foi fundamental
para este sucesso. Em segun-
do lugar, ficou a Casa Verde
(2175,6 pontos) e, em terceiro
lugar, Itaquera Nikkey Clube

(1758,4 pontos).
A Superliga foi disputada no

Ginásio Guilherme Bernardes
na Faculdade Integradas do
Vale do Ribeira (SCELISUL)
no Campus Universitário
Massao Sugano. Foram mon-
tadas 44 mesas onde foram dis-
putadas 600 partidas. Na ceri-
mônia de abertura, foram sor-
teados 70 brindes aos atletas
participantes.

Segundo o atleta Alonso
Takeshi Komiyama, da Casa
Verde, o almoço estava capri-
chado e gostoso. A alimenta-
ção ficou a cargo do grupo de
senhoras do Bunkyo de Regis-
tro, conta Fábio Shiray, diretor
de Tênis de Mesa do RBBC,
responsável pela organização
do evento.

Ainda segundo Shiray, a
competição foi importante para
agregar o grupo de atletas, pais
e diretores, que motivados, já
estão planejando sua participa-
ção na próxima Etapa, que será
disputada no dia 24 de maio.

Arena de jogos da Superliga de Tênis de Mesa em Registro

DIVULGAÇÃO

Confira os campeões e vices da
Superliga realizada em Registro (SP)
Pré-Pré-Mirim Feminino: 1)

Bruna Takahashi (Acrepa), 2)
Luana Morita Saito (Itaquera), 3)
Amanda Tiemi Takeda (Liga Vale
do Ribeira); Pré-Pré-Mirim Mas-
culino: 1) Rafael Torino (Itaque-
ra), 2) Eike Onodera (Acrepa); Pré-
Mirim Feminino: 1) Leticia Na-
kada (Acrepa), 2) Jackeline Naka-
no (Itaquera); Pré-Mirim Mascu-
lino: 1) Andre Yutaka Matsumura
(Colônia), 2) Gustavo S. Nakagone
(Itaim Keiko); Mirim Feminino:
1) Sarah Yamamoto (Itaquera), 2)
Lethicya Yuna Ide
 (Casa Verde); Mirim Masculino
“A”: 1) Daniel Hoshi ( Itaim
Keiko), 2) Dante Yokoi (Bunka
SBC/Saúde); Mirim Masculino
“B”: 1) Mateus Bassan (Ateme),
2) Victor Tanaka (Ateme); Infan-
til Feminino: 1) Gabriele Alves
Araujo (Showa), 2) Lumi Ma-
tsumura (Colônia); Infantil Mas-
culino “A”: 1) Lucas Nascimento
(Kosmos), 2) Luan Anduta
(Acrepa), Infantil Masculino
“B”: 1) Gustavo Terohata
(Ateme), 2) Henrique Watanabe
(Represa); Geral Feminino: 1)
Rafaela Ferreira Xavier (Piratinin-
ga), 2) Nayara Alves (Bunka San-
to André); Juvenil Masculino
“A”: 1) Wamberto Matsuda
(Acrepa), 2) Marcelo Yuji Tasato
(Casa Verde); Juvenil Masculino
“B”: 1) Sergio Ricardo Igarashi
(Parque Edu Chaves), 2) Fernan-
do Pereira (Itaquera); Juventude

Masculino: 1) Daniel Enrique
Melo Sazo (Casa Verde), 2) Felipe
Fiori (Casa Verde); Adulto Mas-
culino “A”: 1) Eronildes Matias
(Casa Verde), 2) Leandro Gonçal-
ves (Liga Vale do Ribeira); Adul-
to Masculino “B”: 1) Agnaldo
Pereira (Acrepa), 2) Rosivaldo de
Almeida (Showa); Pré-Sênior
“A”: 1) Nelson Toyotani
(Ateme), 2) Celso Lam (Piratinin-
ga); Pré-Sênior “B”: 1) Sandro
Uehara (Ken Zen/Carrão), 2) Ro-
gerio Silva(Ken Zen/Carrão); Se-
nhores “A: 1) Eloy Costa (Pirati-
ninga), 2) Flávio Santos
(Bunkyo); Senhores “B”: 1) Ri-
cardo T. Hasobe (Cooper), 2)
Douglas Katsumi Suguihz (Liga
Vale do Ribeira), Veteranos “A”:
1) Elzeario Menezes (Acrepa), 2)
Geraldo Yokomizo (Nippon); Ve-
teranos “B”: 1) Oswaldo Taka-
hashi (Itaquera), 2) Hajime Akiya-
ma (Acebon); Pré-Ladies: 1) Már-
cia Takara (Cooper), 2) Marina
Yoshie Tasato Oyafuso (Casa Ver-
de); Ladies: 1) Leiko Moribe
(Nippon), 2) Taeko Ogaki
(Acebon); Super-Veteranos: 1)
Décio Shikasho (Itaim Ilumina-
ção), 2) Mikio Kojima (Acrepa);
Elite: 1) Mario Higuchi (Represa),
2) Ricardo Fujioka (Represa)

TROFÉU EFICIÊNCIA: 1) Acrepa
(3010,0), 2) Casa Verde (2175,6),
3) Itaquera (1758,4), 4) Piratininga
(1680,0)

Após estar perdendo por
1 a 0 até a sexta en-
trada, a seleção da

Conferência Oeste, formada
por integrantes da categoria
júnior do Gecebs, Cooper,
Giants ANC e Guarulhos, des-
pertou os bats e conseguiu
nada menos do que 11 carrei-
ras nas últimas 3 entradas, se-
lando a vitória no All Star
Game contra a Conferência
Leste, que reuniu jogadores de
Mogi, Atibaia e Nikkey Curiti-
ba. O jogo foi disputado no úl-
timo dia 19, no campo do
Giants, em São Paulo. Estevão
Sato, do Gecebs, foi o técnico
da equipe campeã, auxiliado
por Kooiti Yamamoto, do
Cooper. Já a Conferência Les-
te teve como técnico Felipe
Ishihara, de Mogi, auxiliado por
Rodrigo Takashima, do Giants.

Gabriel Dielle, representan-
te de Guarulhos, foi eleito o
MVP do All Star Game, após
performance de 4 pontos em-
purrados no ataque e 2 sólidos
innings como arremessador,
sem sofrer corridas.

Já o destaque da seleção da
Conferência Leste ficou com
Lucas Salomão, do Nikkey de
Nikkei Curitiba, que brilhou na
defesa atuando como short stop.

Home run derby – Tyago

Vieira, atleta do Gecebs, ven-
ceu o Home Run Derby. Ele
conseguiu impressionantes 7
home runs em 10 tentativas.
Destaque também para Mar-
celo Kussano, de Mogi, que
precisou de 2 round extras com
outros 5 participantes para
consolidar a segunda coloca-
ção no Home Run Derby.

Conferência Oeste venceu o All Star Games após estar perdendo por 1 a 0

Conferência Leste com jogadores de Atibaia, Mogi e Nikkey Curitiba

Resultado Final

Leste 1 x 11 Oeste

Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Leste 0 1 0 0 0 0 0 0 x

Oeste 0 0 0 0 0 3 4 4xx

DIVULGAÇÃO

A Confedera-
ção Brasileira de
Judô anunciou a
equipe que disputa-
rá o Desafio Inter-
nacional em home-
nagem ao Ano da
França no Brasil,
no dia 3 de maio, no
Ginásio do Paulista-
no em São Paulo.
O Brasil terá força
máxima contra
franceses e ingle-
ses. A CBJ convo-
cou Denílson Lou-
renço, João Derly,
Leandro Guilheiro,
Flávio Canto, Tiago
Camilo, Luciano
Correa e Walter
Santos. O peso pe-
sado João Gabriel
Schlittler, bronze no
Mundial 2007, pe-
diu dispensa por ainda não ter
atingido sua melhor forma na
temporada.

Entres os destaques dos ti-
mes visitantes estão o experi-
ente peso pesado francês
Pierre Robin, bronze no Cam-
peonato Mundial 2005 e re-
centemente no Grand Slam de
Paris 2009, ao lado dos jovens

talentos tricolores Ugo
Legrand (-66kg, campeão
mundial e europeu júnior
2008), Cyrille Marret (-100kg,
campeão mundial júnior 2006
e bronze na Copa do Mundo
de Varsóvia 2009) e Herve
Fichot (-90kg, prata no Mun-
dial Júnior 2006).

Já os ingleses, que iniciam

JUDÔ

CBJ divulga escalação da equipe para enfrentar França

este ano um programa de in-
tercâmbio com o Brasil visan-
do aos Jogos de Londres 2012,
os principais atletas são o
meio-médio Euan Burton,
bronze no Mundial 2007, no
Rio, e sétimo nos Jogos Olím-
picos de Pequim 2008, além do
ligeiro James Millar, campeão
da Copa do Mundo da Geórgia
2008.

As seleções chegam a São
Paulo no dia 1º de maio e a
competição será no domingo,
dia 3, a partir de 9h30, no gi-
násio do Paulistano. De 4 a 9
de maio, haverá treinamento
de campo internacional. Para
este treino, no dojô da Arena
Olímpica de Judô (ao lado do
ginásio Ibirapuera) estão con-
vocados todos os atletas das
quatro equipes envolvidas no
processo de classificação
Olímpica para Londres 2012
(Equipe Olímpica 2008 A,
Equipe Olímpica 2008 B, Equi-
pe Sub-23 2009 e vencedor
seletiva 2008).

O treino será para o mas-
culino e o feminino. Apenas
Mariana Silva (mora no Ja-
pão); Mayra Aguiar, Deborah
Almeida, Edinanci Silva, Ma-
ria Suellen, Aline Puglia (todas

por lesão) não participam do
treinamento.

“Vamos avaliar como cada
um está para as próximas
competições e também dar
uma boa oportunidade de trei-
no para todos eles”, explica
Ney Wilson, que reunirá os
atletas na ocasião para infor-
mar sobre os eventos em que
cada um participará até julho,
quando acontece o Grand Slam
do Rio de Janeiro (4 e 5 de ju-
lho) e a Copa do Mundo de
Belo Horizonte (11 e 12 de ju-
lho), ambos eventos válidos
para o ranking mundial.

Equipes prováveis – Ingla-
terra: James Millar (-60kg),
Colin Oates (-66kg), Jan
Gosiewski (-73kg), Euan
Burton (-81kg), Thomas
Reed (-81kg), Andrew Burns
(-90kg), Theodore Spalding-
Mcintosh (-100kg), Matthew
Clempner (+100kg). França:
Sofiane Milous (-60kg),
Pierre Duprat (-66kg),
Jeremy Andrieu (-66kg), Ugo
Legrand (73kg), Jonathan
Schneider (-81kg), Hervé
Fichot (-90kg), Cyrille Maret
(-100kg), Pierre Alexandre
Robin (+100kg).

ATLETISMO

Lesc promove competição infanto-juvenil com cerca de 600 atletas

Competição acontece neste domingo na pista do Ibirapuera

DIVULGAÇÃO

Mais uma grande disputa de
atletismo vai movimentar do-
mingo (dia 26) os atletas
nikkey dos bairros da Saúde,
São Judas Tadeu e Diadema
(ABC paulista). Neste dia a
Liga Esportiva e Cultural Sul
da Capital (Lesc), realizará a
tradicional Competição Infanto
Juvenil de Atletismo - Seinan,
no Conjunto Desportivo Cons-
tâncio Vaz Guimarães - Está-
dio Icaro de Castro Mello, no
Ibirapuera, capital paulista.
Este ano a 55ª edição contará
com a participação além de
atletas da comunidade nikkei,
do prestígio do público em ge-
ral.

De acordo com presidente
da Lesc, Alexandre Nobutoshi
Tachibana, a expectativa de
participantes na competição
infanto-juvenil é de cerca de

500 a 600 atletas. O objetivo
da disputa é selecionar uma
equipe que irá representar a
Lesc na competição infanto-
juvenil de atletismo Piratinin-
ga que acontecerá dia 31 de
maio no Estádio Municipal de

Caieiras, onde vai englobar
outras seleções de várias
regiões do Estado de São Pau-
lo e do Paraná. “Será um en-
contro da comunidade nipo-
brasileira de São Paulo e do
Paraná”, destaca.

Segundo Alexandre Tachi-
bana o Seinan não é um atrati-
vo festivo, mas sim uma com-
petição entre as equipes parti-
cipantes com provas de atle-
tismo. “Promovemos o espíri-
to participativo e esportivo den-
tro da colônia nipo-brasileira”,
esclarece ele ao ratificar que
a competição acontece há vá-
rios anos, envolvendo atletas
de entidades ligada a zona Sul
da capital paulista.

Alexandre Tachibana expli-
ca que a Lesc organiza basi-
camente eventos de atletismo
na zona Sul de São Paulo, pro-
movendo a integração da co-
lônia nipo-brasileira local e a
realização do Seinan é mais
uma responsabilidade da enti-
dade. O dirigente conta que
tudo começou há muitos anos
nos eventos esportivos deno-

minados ‘Undokai, que foi se
aprimorando no sentido de unir
a colônia nipo-brasileira. “Con-
vido todos a participar do nos-
so evento para poder entender
o espírito das pessoas envolvi-
das no processo. Todos nós
trabalhamos sem fins lucrati-
vos e com muita garra para
podermos deixar algo para os
nossos descendentes”, ressal-
ta.

55ª COMPETIÇÃO INFANTO
JUVENIL DE ATLETISMO -
SEINAN
QUANDO: DIA 26 DE ABRIL, A PARTIR

DAS 7H

ONDE: CONJUNTO DESPORTIVO

CONSTÂNCIO VAZ GUIMARÃES - ESTÁDIO

ICARO DE CASTRO MELLO. RUA MANOEL

DA NÓBREGA, 1361 - IBIRAPUERA – SÃO

PAULO – SP. TELEFONE: 3887-3500
INFORMAÇÕES: 8181-9161 / 3476-0740

Brasil terá força máxima no Desafio
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CULTURA

4º Nikkey Matsuri acontece neste
fim de semana na Zona Norte

KARAOKÊ

Hada Karaokê Taikai vai
homenagear as mães

Com o objetivo de home-
nagear a pessoa mais impor-
tante na face da terra, que é a
mãe, será realizado no dia 17
de maio no auditório da Asso-
ciação Aichi Kenjinkai, o 1º
Hada Karaokê Taikai em Ho-
menagem às Mães. Durante o
evento que é custeado por
Yoshiro Hada e família, todas
as cantoras (mulheres) serão
homenageadas com um almo-
ço ou um jantar.

Yoshiro Hada revela que
decidiu prestar a homenagem
porque acredita que a pessoa
mais importante no mundo é a
mãe, por isso pensou em ho-
menageá-la há dois anos, mas
só agora conseguiu concreti-
zar o desejo. De acordo com
ele qualquer pessoa poderá
participar do karaokê, homem
ou mulher, o diferencial é que
qualquer mulher (mãe ou não),
ganhará um almoço ou jantar.

A previsão de participantes
do 1º Hada Karaokê Taikai é
de cerca de 270 pessoas, mas
esse número poderia ser maior
por que para Yoshiro Hada,
“infelizmente” as pessoas não
gostam muito da Aichi Ken-
jinkai devido a localização.
“Houve uma época perigosa
no local que as pessoas fica-

vam com medo, mas agora
está mais tranqüilo”, garante
ele ao reforçar que o evento
homenageará as pessoas que
realmente merecem que são
as mães. “Elas são importan-
tes por isso temos que cuidar
mais delas, sem ela nenhum
ser humano seria ninguém”.

Paralelamente Yoshiro
Hada também promove anu-
almente o Keiro, um concurso
de karaokê para homenagear
os idosos acima dos 65 anos.
Ele anunciou que pretende
continuar realizando o evento
que este ano será realizado no
dia 20 de setembro no Nani-
wa Kaikan na Vila Mariana.
Na ocasião todos os cantores
também ganharão um almoço
ou um jantar inclusos nas des-
pesas também custeadas por
Yoshiro Hada.

1º HADA KARAOKÊ TAIKAI
EM HOMENAGEM ÀS MÃES
QUANDO: DIA 17 DE MAIO, A PARTIR

DAS 7H30
ONDE: AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO AICHI

KENJINKAI - RUA SANTA LUZIA, 74,
LIBERDADE – SÃO PAULO – SP
INFORMAÇÕES: (0XX11) 3207-0357 /
7108-6232 - COM YOSHIRO HADA.
PREÇO: R$ 18,00 - INSCRIÇÕES POR

TELEFONE.

Primeiro taikai deve reunir cerca de 270 participantes em SP

REPRODUÇÃO

Os apreciadores das comi-
das típicas das Províncias de
Aichi, Oita, Wakayama e
Shiga terão um prato cheio
para degustar vários pratos da
culinária japonesa no dia 26 de
abril (domingo). Neste dia a
Associação Aichi do Brasil
em conjunto com as Associa-
ções de Oita, Wakayama e
Shiga promovem o festival 10º
Yatai Matsuri. O evento será
um encontro de associados
apreciadores das comidas tí-
picas da Província de Aichi,
cuja capital é a cidade de
Nagoya, onde comumente
não são encontradas nos car-
dápios de restaurantes do cir-
cuito comercial.

Na ocasião serão servidos
vários pratos como o missô
kushikatsu, espetinho de car-
ne ou frango com molho
missô (Aichi), e tempurá;
Dango jiru (sopa de legumes,
tubérculos, raízes, cogumelos
com bolinho de farinha esti-
cado manualmente em forma
de talharim); Torimeshi (risoto

GASTRONOMIA

10ª edição do Festival Yatai Matsuri movimenta
o Bairro Oriental neste domingo (26)

de frango com legumes e
raízes) e Tataki de carne bo-
vina (Oita); Okonomiyaki es-
tilo Kansai (Wakayama) e
Hambúrguer de karê com tem-
pero curry (Shiga).

Segundo os organizadores,
o Yatai Matsuri vem crescen-
do de público a cada ano e para
atender os amantes da gastro-
nomia diferenciada, a Associ-
ação Aichi tem convidado ou-
tras associações para partici-

par do festival no qual os afi-
cionados pela culinária japone-
sa poderão conferir alguns dos
pratos típicos regionais.

10º YATAI MATSURI
QUANDO: 26 DE ABRIL, DAS 10H30 ÀS

16H

ONDE: ASSOCIAÇÃO AICHI DO BRASIL -
RUA SANTA LUZIA, 74, LIBERDADE,
SÃO PAULO – SP
INFORMAÇÕES: 3241-2682 OU

3104-8392 COM SHIGA OU KOSUGI

Okonomiyaki é um dos pratos que faz sucesso no Festival

DIVULGAÇÃO

O4º Festival Nikkey Ma-
tsuri, Festival de Cul-
tura Japonesa, aconte-

ce neste fim de semana, dias
25 e 26, no Clube Escola Jar-
dim São Paulo, na Zona Norte
de São Paulo – ao lado da es-
tação Jardim São Paulo do
metrô (a melhor opção para se
chegar ao local).

Nos dois dias, das 10 às 20
horas, o Festival Nikkey Ma-
tsuri contará com apresenta-
ções de dança. taikô (tambo-
res japoneses), música, kendô,
ninjutsu (arte dos ninjas), ofi-
cinas de artes como origami e
kirigami, cosplay, street dance,
e muito da culinária japonesa
nas barracas das entidades
organizadoras. Estão confir-
madas também as presenças
dos cantores consagrados
como Joe Hirata, Karen Ito e
Mauricio Miya.

Na praça de alimentação,
o festival terá iguarias da cu-
linária japonesa e conhecidas
do público como yakissoba,
temaki, harumaki, tempurá,
dorayaki, udon, okinawa sobá
e delicias brasileiras como
espetinhos de camarão, car-
ne, pastel, sanduíches de per-
nil e ‘buraco quente’, uma es-
pecialidade da União Cultu-
ral Guarulhense. A seção de
doces estará recheada de
guloseimas japonesas e bra-
sileiras como sucos naturais,

açaí e sorvetes, incluindo o
‘Melona’.

O Festival Nikkey, como
nos anos anteriores, contará
com a Barraca do Bem (de ar-
recadação de alimentos não
perecíveis), e participação das
quatro entidades assistenciais
da comunidade nipo-brasileira
Yassuragui Home, Kibô no Iê,
Ikoi no Sono e Kodomo no
Sono. Além disso, a Soho Hair
Internacional disponibilizará
uma equipe de profissionais
para corte de cabelo a preços

populares. A renda dessa ati-
vidade será destinada integral-
mente, para entidades assisten-
ciais.

O Nikkey Matsuri é orga-
nizado pela Associação Cultu-
ral e Esportiva Tucuruvi
(ACET); Associação Cultural
e Esportiva Okinawa Santa
Maria (ACEOVM); Associa-
ção Cultural e Esportiva Nipo-
brasileira Imirim (ACENBI);
Associação Cultural e Espor-
tiva Nipo-brasileira Vila Nova
Cachoeirinha; Associação Cul-

tural e Esportiva Campo  Lim-
po; União Cultural e Esportiva
Guarulhense (UCEG); e
Anhanguera Nikkei Clube
(ANC).

4º FESTIVAL NIKKEY MATSURI
QUANDO: DIAS 25 E 26 DE ABRIL

HORÁRIO: DAS 10 ÀS 20 HORAS

ONDE: CLUBE ESCOLA JARDIM SÃO PAULO

- RUA VIRI, 425 – SANTANA – SÃO PAULO

(AO LADO DA ESTAÇÃO DO METRÔ)
ENTRADA: FRANCA

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE

WWW.NIKKEYMATSURI.NW,ORG.

Evento contará com apresentação de danças típicas, além de shows musicais e praça de alimentação

FRAN ROJAS

A associação Naniwa
Kaikan da Vila Mariana rea-
liza nos dias 25 e 26 de abril a
15ª Mostra de Cerâmica e ou-
tras artes. Na oportunidade
estão previstas várias exposi-
ções de cerâmica, cerâmica
– corda seca, ikebana, pintu-
ra, acessórios e tingimento na-
tural (kusakizome). Também
estão programadas a apre-
sentação no dia 25, às 15h, do
Matrigal Z’Encanto sob re-
gência do maestro Marcelo
Reski e uma demonstração e
oficina de ikebana no dia 26,
às 14h, da professora Emilia
Yoshiko Ogata de Souza.

Os trabalhos envolvem vá-
rios artistas como Mutsuko
Ryoji, Massaco Yamamoto
Koga, Edina Saito, Elisa Ya-
mamoto, Izilda Kuhl, Luiza

CERÂMICA

Exposição de cerâmica no Naniwa Kaikan
reúne trabalhos de artistas nikkeis

Yamamoto, M. Cecília Ke-
lency, Silvia Gonçalves,
Fukuko  Morita, Rebeca Ta-
mie Arakaki, Hisako Kawa-
kami, entre outros.

Exposição e venda de cerâmicas acontece neste fim de semana

DIVULGAÇÃO

QUANDO: DIAS 25 E 26 DE ABRIL.
SÁBADO, DAS 13 ÀS 19H E DOMINGO, DAS

10 ÀS 17H

ONDE: NANIWA KAIKAN – AVENIDA

DOMINGOS DE MORAES, 1581 – VILA

MARIANA - SÃO PAULO – SP


