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2º BUNKA MATSURI

Festa supera expectativa de organizadores e atrai 12 mil
MARCUS HIDE

E

m seu segundo ano de
realização, o Bunka
Matsuri superou mais
uma vez as expectativas e levou um grande público ao Bunkyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa) no domingo (21). Um dos destaques da
Virada Cultural, o evento possibilitou a apresentação de muitas vertentes da cultura oriental que se distribuíram entre os
vários andares do prédio da
entidade e num trecho da Rua
Galvão Bueno, onde um palco
foi montado.
Quem compareceu pôde
assistir aos shows de cantores
como Joe Hirata, Karen Ito,
Robertinho Casa Nova, que
fez dupla com Wilsinho Marcondes, o Yosakoi Soran, participar das oficinas de origami,
sumiê, soroban, mangá, e apreciar pratos típicos como
yakitori, udon, tempurá e
dorayaki, entre outros. Com
grande circulação de pessoas,
as praças de alimentação, instaladas nos estacionamentos
do Bunkyo, ficaram lotadas.
Até os corredores foram improvisados e receberam quatro instituições de saúde (Enkyo – Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo, Hospital
Santa Cruz, Associação de
Diabetes Juvenil e Instituto
Punin), que realizaram diversos exames gratuitos. Apenas
o de glicemia, a procura atingiu 600 pessoas.
“Calculamos em torno de
12 mil visitantes, a rua estava
cheia, e o fato de fazer parte
da Virada Cultural despertou
o interesse, com uma boa divulgação”, afirma a coordenadora do evento, Kyoko Nakagawa. Desde crianças até idosos puderam aproveitar a programação e “não dava tempo
para ver tudo, e isso é bom
porque no ano que vem eles
podem comparecer novamente”. Era tanta coisa que nem
todos puderam prestigiar todas
as atrações. Isso porque eram
exibidas simultaneamente e em
locais diferentes. “Foi impossível ver tudo, e o visitante tinha de escolher o que o atraía
mais. Como os jovens, que não
ficaram muito tempo no auditório, já que as atrações agradavam mais aos idosos que não
queriam nem se levantar para
não perder o lugar.”
Voluntariado - Segundo um
dos coordenadores de voluntários do evento, Luiz Fernando da Silva, presidente da Comissão de Jovens do Bunkyo,
a avaliação foi positiva. “O objetivo era atrair jovens e alcançamos, procuramos passar a
cultura para todos, independente da idade e mesmo aos

Evento fez parte da programação da Virada Cultural e reuniu milhares de visitantes ao bairro da Liberdade durantre todo o dia de domingo

Mostras de arte e brinquedos
japoneses ficam até o dia 28

Exposição de Arte Japonesa, ainda em cartaz, apresenta peças do chamado ‘tesouro nacional’

não-descendentes”, diz ele, incluindo-se no meio. Ao todo,
cerca de 230 voluntários trabalharam no domingo, divididos
entre atividades no palco,
workshops culturais, Museu
Histórico da Imigração Japonesa no Brasil (como monitores) e outros espaços. Os jovens, de idade e de “espírito”,
entre 14 e 40 anos, pertenciam ao Seinen Bunkyo, Movimento Jovem, Escoteiros
Jabuti, Rádio Fênix, Seinen Liberdade e alguns não eram vinculados a entidades.
“Apesar de alguns não se
conhecerem, trabalhamos em
sincronia, sempre motivados, e

Apresentação da cantora Karen Ito anima o Grande Auditório

procuramos buscar incentivo
unindo forças, para realizar um
evento de todos com o mesmo
propósito”, comemora Silva,
que destaca ainda as apresentações de kendô e ninjitsu, que
mais chamaram sua atenção.
“Foi ótimo, tivemos público,
não choveu, não teve nenhum
incidente, e tomamos cuidado
com a alimentação, visando a
saúde de todo mundo”, destaca Kyoko Nakagawa, afirmando que poucas pessoas foram
ao ambulatório por pequenas
ocorrências e o serviço da
ambulância tampouco foi solicitado. Uma equipe da Covisa
(Coordenação em Vigilância

Sanitária) se reuniu com os
expositores antes da realização do evento para fazer uma
inspeção no local e orientá-los
sobre higiene alimentar.
A segurança também foi
reforçada, com 15 homens trabalhando e toda a equipe de
voluntários, para que tudo
transcorresse na normalidade,
numa semana em que a violência atingiu alguns pontos da
cidade.“Essa festa só foi possível porque teve mais de 550
pessoas trabalhando [na organização e atendimento]. Todo
mundo correndo e cumprindo
com sua parte, foi um trabalho
em equipe”, finaliza.

Grupo de kasa odori segue em direção ao palco externo

Apesar de o Bunka
Matsuri ter terminado, duas
exposições que complementaram o evento prosseguem
no Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa)
até o dia 28 deste mês. A de
Arte Japonesa e a Mostra de
Brinquedos Japoneses.
“Trata-se de um acervo
composto de peças originais
e de réplicas perfeitas do chamado ‘tesouro nacional’ do
Japão e que, pela primeira
vez, está itinerando no Bunkyo”, conta Léo Ota, presidente da Comissão de Administração do Pavilhão. O objetivo é “possibilitar que mais
pessoas possam conhecer
essas peças raras, e por isso,
decidimos prolongar a permanência dessa mostra na entidade”.
A coleção exposta no
Bunkyo engloba as peças da
chamada “cultura pré-budista”, como os bonecos modelados em terracota, várias
peças da arte budista, pinturas tradicionais, artes do teatro Nô, objetos e pinturas laqueadas, cerâmicas e porcelanas, entre outros itens.
Roberto Okinaka, respon-

sável pela montagem da exposição, fez questão de dar
destaque à coleção de “pintura em rolo” (fukusei
emaki), produzida provavelmente no período Heian (794/
1185). Ela reúne diferentes
cenas pintadas em sumiê,
numa seqüência que lembra
os atuais mangás. Estão sendo apresentadas duas peças
de cerca de 12 metros de
cumprimento que, pela primeira vez, são expostas inteiramente abertas (em geral,
por falta de espaço, são mostradas enroladas).
Quanto aos brinquedos
tradicionais japoneses, é uma
incrível coleção de miniaturas
de objetos relacionados aos
festivais anuais do Japão ligados às crianças. Trata-se
de peças que chamam a
atenção das crianças e dos
adultos pelos detalhes e beleza.
A mostra de Arte Japonesa permanecerá aberta até o
dia 28 de maio, de terça-feira a domingo, das 14h às 18h,
no Salão Nobre do Bunkyo,
na Rua São Joaquim, 381, 2º
andar, Liberdade. A entrada
é franca.

Workshop de shodô, a caligrafia japonesa, foi uma das atrações
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O 2º Bunka Matsuri aconteceu no domingo (21) na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. O
evento, que reuniu 12 mil pessoas, contou este ano com dois palcos, o interno no Grande Auditório e um na rua. Atrações tomaram a sede da entidade com exposições, workshops, shows e
muita comida típica japonesa.
Colaboração: Marcus Hide
C o n t a t o :

c a c a u y o s h i d a @ u o l . c o m . b r
DIVULGAÇÃO

A Art Gallery apresenta de 19 de maio a 18 de
junho a exposição “Olhar Contemporâneo”,
com as artistas Leilia Ruth, Regina Stuman,
Regina Y. Komatsu e Vicky Dolabella. O
vernissage aconteceu no último dia 18 na Al.
Campinas, 1.435, em São Paulo.
1: A família Komatsu: Roque, Regina, a artista, e
sua filha Paula 2: Yutaka e Geni Sanematsu com
Marines Takano Omomo 3: A artista Regina
Komatsu entre Mary e Mayumi Hirai 4: Amélia
Maiera e Mary Sakamoto 5: Os desembargadores
Álvaro Lazzarini, Zélia Maria Antunes Alves e Sebastião Luiz Amorim

A Associação Shohaku-Oshiman realizou no dia 20 uma descontraída palestra com o diretor
superintendente do Grupo Hiroshima, Jorge Yamaniski Filho. O evento, que teve apoio do Grupo
G4 e do Instituto Paulo Kobayashi, reuniu centenas de pessoas interessadas na vida desse grande empreendedor.

1: Roberto Sekiya, Koji Sagaguchi, Yemiko Kuba, Edson Yamamoto, Walter Ihoshi, Jorge Yamaniski
Filho, Rosely Yamaniski, Cid Kobayashi, Eduardo Kashimata, Lucilia Satomi, Rodolfo Wada e Rodrigo
Hayakawa 2: Milton Sakano, Mayumi Kawamura Madueno Silva, Yemiko Kuba, Marico Kawamura,
Jorge Yamaniski Filho, Rosely Yamaniski, Koji Sakaguchi e Edson Yamamoto

O Instituto Cultural Nipo-Brasileiro, de Campinas, comemorou pela primeira vez seu Dia das
Mães numa data que coincidiu com a Feira Oriental. Logo cedo, foi servido um caprichado café
da manhã. O vereador Luis Yabiku homenageou as mães, oferecendo flores. À tarde, houve
sorteios de prêmios, como uma TV. A homenagem terminou com o corte de um delicioso bolo.

A apresentadora do programa Pra
Valer, da TV Bandeirantes,
Claudete Troiano, recebeu numa
sexta-feira, dia 19, o dançarino
Hugo Narumiya. Ele, que faz parte
da Fujima Companhia de Dança
Kabuki, mostrou sua performance
na música “Haku um no shiro”, do
estilo Nihon Buyou.

1: O subprefeito da Sé, Andrea Matarazzo, Walter Ihoshi, o prefeito Gilberto Kassab e Kokei Uehara,
presidente do Bunkyo 2: Kokei Uehara com o cônsul geral do Japão em São Paulo, Masuo Nishibayashi 3: Kokei Uehara, Márcia Nakagawa e Oridio Shimizu, superintendente do Banco Sudameris,
patrocinador oficial do evento 4: Cláudio Kurita e Rodolfo Wada 5: Ana Silvia P. Santos, da Vigilância
Sanitária da Sé, Victor Kobayashi, Edna Maria R. Sendacz, também da Vigilância, e Teruco Kamitsuji 6:
Claudia e Ricardo Seguchi, da Perfumaria Sumire, com Harumi Goya 7: Juliana Huang, Marcelo
Hideshima, Tony Huang e Harumi Goya 8: Marcelo Hideshima com José Carlos e Suara Maruoka 9:
Issamu Niyama, Tomio Katsuragawa e Aurélio Nomura 10: Takako Nishimura, Roberto Okinaka,
Rodrigo Hayakawa e Luiz Fenando Silva 11: Martha Fukuhara e Keiko Morita 12: Raquel e Jun
Suzaki 13: Heloisa Segui, Regina Segui e Henrique Hirano 14: Tiemi Toma e Cristiane Oyakawa,
integrantes do Banda Ton Ton Mi 15: Lie Matsuda, Henry Nakaya e Marcelo Shiraishi 16: Oridio
Shimizu,Walter Ihoshi, a vice-cônsul do Japão em São Paulo, Rina Sugimoto, Kokei Uehara e Kyoko
Nakagawa, coordenadora do evento
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DEKASSEGUIS

SÁBADO 1

Instituto de Direito Comparado estuda
acordo penal entre Brasil e Japão

Concerto musical traz música
clássica ao Colégio Oshiman
JORNAL NIKKEI

NIKKEY SHIMBUN

H

amamatsu, cidade localizada na província
de Shizuoka e que acolhe 18 mil brasileiros, está preocupada com a violência praticada por dekasseguis que lá
vivem. Recentemente, o prefeito Yasuyuki Kitawaki enviou
uma carta ao Instituto de Direito Comparado Brasil-Japão
(IDCBJ), de São Paulo, para
que sejam desenvolvidos estudos que resultem em tratados
de extradição dos autores de
crimes que praticam delitos e
refugiam-se no Brasil.
Na semana passada, uma
mesa redonda foi realizada no
Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa) com vários nomes jurídicos para se
debater o assunto. Como afirma o presidente do IDCBJ,
Kazuo Watanabe, uma extradição não será possível, já que
a Constituição brasileira não
permite. Mas algumas conclusões tiradas são: a possibilidade de abertura de processo
penal no Brasil contra o acusado aqui residente, desde que
preenchidos os requisitos previstos no Código Penal Brasileiro, e para agilizar os procedimentos penais há necessidade de se firmar um acordo de
cooperação jurídica na área
penal entre os dois países.
Para dar andamento na proposta, três comissões foram
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Mesa redonda discutiu penalidades para crimes de dekasseguis

formadas. Uma para elaboração de um anteprojeto e composta por nove profissionais da
área, entre professores de Direito, promotores de Justiça,
advogados e um secretário da
Divisão Jurídica do Ministério
das Relações Exteriores. A
segunda, presidida por Watanabe, e composta ainda pelos
advogados Kiyoshi Harada,
Masato Ninomiya e Tuyoci
Ohara fez uma visita na tarde
de ontem ao cônsul geral do
Japão em São Paulo, Masuo
Nishibayashi. A intenção, explica Watanabe, é que “o cônsul transmita ao governo japonês nossas conclusões para se
fazer um outro estudo”.
Foram levadas “as conclusões já traduzidas para dar

conta do trabalho que estamos
desenvolvendo”, explica o coordenador da Comissão de
Estudos do Instituto, Kiyoshi
Harada. Ele escreveu uma
carta a ser entregue ao prefeito de Hamamatsu solicitando que uma comissão seja
constituída lá também. De
acordo com o advogado, para
que um acordo seja consolidado, “é necessário se conhecer
de perto a legislação japonesa, para um acordo de cooperação jurídica com efeitos
cíveis e penais, e isso requer
harmonização dos direitos brasileiros e japoneses”.
Como explica Watanabe,
“precisamos examinar os direitos de ambos os países”. “O
Brasil não admite extradição

de brasileiros que cometem
crimes no exterior, mas a Legislação que temos hoje autoriza processar aqui se houver
condenação. Senão, vira um
paraíso.”
Outra comissão formada
visitaria ontem os Ministérios
Público dos Estados de São
Paulo e do Paraná e o Ministério Público Federal, “para dar
ciência dos estudos que o
IDCBJ vem desenvolvendo e
das providências a serem preconizadas oportunamente”.
Segundo o presidente do Instituto, o objetivo é facilitar o trabalho e encaminhamento do
processo, mas não de imediato. “Se as provas estão lá, temos de ter um acordo nos dois
países para não cair na burocracia”, diz.
Entre os crimes que preocupam as autoridades japonesas e que foram até noticiário
de jornais regionais, estão o de
um acidente de trânsito em
Kosai (cidade vizinha) que provocou a morte de uma menina
de 2 anos, em outubro do ano
passado, e cuja suspeita fugiu
para o Brasil, e um caso de
latrocínio (roubo seguido de
morte) que resultou no assassinato do dono de um restaurante em Hamamatsu, em novembro último. O suspeito também deixou o Japão, o que dificultou a investigação.

Edson Yamamoto e Koji Sakaguchi, organizadores do evento

Dando seqüência aos eventos programados pela Associação Shohaku Oshiman, como
palestras que visam estimular
a formação do indivíduo por
meio de um modelo educacional e cultural, será realizada no
sábado uma orquestra da
Camerata Fukuda.
O grupo se apresenta pela
segunda vez na escola – a primeira foi há um ano. De acordo com Edson Yamamoto, do
departamento cultural da associação, o evento é “aberto para
quem gosta de apreciar a arte
e aprecia um repertório
eclético”. É uma oportunidade
também para “expandir a formação musical, e a Camerata
Fukuda é reconhecida como de
alto nível técnico”.
Fundada em 1998 por Elisa
Fukuda, o conjunto de 20 jovens já ganhou prêmios em diversos concursos, participou
do Festival de Inverno de

Campos do Jordão em 2001,
também já se apresentou na
Sala São Paulo em concertos
da Osesp e tem três CDs gravados.
Na regência de Paulo Nogueira e direção artística de
Elisa Fukuda, o repertório inclui Recitativo, Ária e Fuga
(José Siqueira), Sinfonia de
Câmara Op110 bis (D.
Shostakovich), Ponteio e Dança (Camargo Guarnieri) e
Concerto em Ré Menor (C.
Ph. E Bach).
O ingresso, que custa R$
18,00, pode ser comprado na
hora e o auditório tem capacidade para 200 pessoas.
CAMERATA FUKUDA
QUANDO: SÁBADO (27), ÀS 16 HORAS
ONDE: AUDITÓRIO DO COLÉGIO
OSHIMAN – RUA FERDINANDO GALIAN,
S/Nº, VILA MARIANA
ENTRADA: R$ 15,00
INFORMAÇÕES: 11/5904-2456

CINEMA

ARTESANATO

‘Oriente Extremo’ será exibido na Galeria Olido em junho

Sanwa Gakuin tem exposição e
venda de shadow box no sábado

Acontece de 1º a 18 de junho, na Galeria Olido, um ciclo
de filmes japoneses que trazem
títulos do clássico ao contemporâneo. “Oriente Extremo - O
Cinema Transgressor Japonês”
tem entrada franca e o endereço
é Av. São João, 473, no Centro
de São Paulo. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone 11/3331-8399 e 3334-0001 (ramal 1941).
Confira a programação:
Parte 1: Os Precursores
Dia 1º (quinta)
17h - Tóquio violenta (Tokyo
Nagaremono, 1966, cor, 89min),
de Seijun Suzuki.
19h30 - Jigoku (1960, cor,
100min), de Nobuo Nakagawa.

Dia 2 (sexta)
17h - A marca do assassino
(Koroshi no rakuin, 1967, p&b,
98min), de Seijun Suzuki.
Hanada.
19h30 - Onibaba (1964, p&b,
104min), de Kaneto Shindo.
Dia 3 (sábado)
17h - Cega obsessão (Moju,
1969, cor, 84min), de Yasuzo
Masumura.
19h30 - Jigoku
Dia 4 (domingo)
17h30 - Onibaba
Dia 6 (terça)
17h - Matango (1963, cor,
89min), de Ishiro Honda.
Dia 7 (quarta)
17h - A marca do assassino
19h30 - Onibaba
Dia 8 (quinta)

17h - Cega obsessão
19h30 - Tóquio violenta
Parte 2: Os Contemporâneos
Dia 9 (sexta)
17h - Tetsuo, o homem de
ferro (Tetsuo, 1989, p&b, 67
min), de Shinya Tsukamoto.
19h30 - Battle royale (Batoru
Rowaiaru, 2000, cor, 122 min), de
Kinji Fukasaku.
Dia 10 (sábado)
17h - Rubber’s lover (1996,
p&b, 90 min), de Shiozin Fukui.
19h30 - Ichi, the killer
(Koroshiya 1, 2001, cor, 129 min),
de Takashi Miike.
Dia 11 (domingo)
17h30 - Gozu (Gokudô kyôfu
dai-gekijô: Gozu, 2003, cor, 129
min), de Takashi Miike.
Dia 13 (terça)

17h - Uzumaki (2000, cor, 90
min), de Haguchinsky.
19h30 - Tetsuo, o homem de
ferro
Dia 14 (quarta)
17h - Rubber´s love
19h30 - Gozu
Dia 15 (quinta)
17h - Tetsuo, o Homem de
Ferro
19h30 - Ichi, the killer
Dia 16 (sexta)
17h - Dragão elétrico
80000V (Electric Dragon 80000V,
2001, p&b, 55 min), de Sogo
Ishii.
Dia 17 (sábado)
17h - Uzumaki
19h30 - Battle royale
Dia 18 (domingo)
17h30 - Dragão elétrico

METRÓPOLE

Jooji Hato quer derrubar veto ao projeto que proíbe garupas em motos
Autor do projeto de lei que
proíbe garupas em motos durante os dias úteis da semana,
o vereador Jooji Hato (PMDB)
quer derrubar o veto do executivo e promulgar a lei através da Câmara Municipal de
São Paulo.
Para isto, Jooji Hato está
colhendo um abaixo assinado para verificar quantos vereadores estão dispostos a
votar favoravelmente à derrubada do veto. São necessários 28 votos para que isso
ocorra. “Já tenho 26 votos favoráveis”, garantiu o vereador em entrevista ao Jornal
do Nikkei, lembrando que
com mais dois votos a Câmara pode promulgar o projeto.
“E mesmo se o presidente
da Casa não quiser assiná-lo,

eu mesmo o farei porque sou o
atual segundo secretário da
Câmara. Trata-se de um fato
inédito”, destacou Jooji Hato,
acrescentando que “se a Marta [Suplicy, na época prefeita
de São Paulo] tivesse sancionado o projeto a cidade não teria tantas vítimas provocadas
por motoqueiros”.
“Dos outros três vereadores nikkeis [Aurélio Nomura/
PV, Ushitaro Kamia/PFL e
William Woo/PSDB], só tenho voto de um”, observou
Jooji Hato, que preferiu não
revelar de quem é.
Segundo ele, os esforços
vão de encontro às solicitações
de autoridades da área de Segurança Pública, “que vem solicitando a adoção da referida
lei na cidade, principalmente

SÁBADO 2

Mortos e Friendz promovem
balada juntos em novo espaço
Uma grande festa é o que
prepara as equipes das baladas Mortos Vivos e Friendz
neste sábado. Num local novo,
ao lado da Represa de Guarapiranga, o evento deve reunir
milhares de jovens da comunidade nipo-brasileira a partir
das 22h.
O local conta com três ambientes, que terá muita música
comandada pelos DJs Jorge,
Kako e Leandro Iha, que apresentam os hits das rádios na pista 1, e o psy e house progressi-

vo na pista 2. Quem ficar até
amanhecer poderá ver o nascer do sol no local e aproveitar
o café da manhã, servido às 6h,
já que a balada se estende até
às 10h do domingo.
O ingresso está sendo vendido a R$ 20,00 (antecipado)
e R$ 25,00 (na porta). O endereço da festa é Av. Robert
Kennedy, 4.200, Interlagos (haverá serviço de valet), e mais
informações podem ser obtidas pelos telefones 11/50729014 ou 8189-0008.

neste momento, em que as
motos foram largamente utilizadas para as ações criminosas, tanto do PCC [Primeiro
Comando da Capital], quanto
de grupos de extermínio”.
“A grande desvantagem do
poder policial contra a
bandidagem tem sido o uso dos
celulares e das motos. No caso
dos celulares, o Congresso
Nacional está tomando providências, no caso das motos, o

governo municipal precisa dar
uma resposta, pois as motos
constituem um meio de locomoção e fuga rápido e eficaz,
além disto, os marginais utilizam capacetes com viseiras
escuras, o que impossibilita seu
reconhecimento por parte de
possíveis testemunhas”, explica o vereador, afirmando que
o projeto é “extremamente
necessário para coibir a violência nesse momento”.
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Quadros mostram preciosismo de corte e colagem de cartões

A professora de shadow
box Sandra Nami Minaki
realiza neste sábado sua 11ª
exposição, que apresenta ao
público mais de 80 quadros de
sua produção e de alunas do
curso que promove. Com mostras duas vezes ao ano, o objetivo é divulgar a arte, pouco
praticada no Brasil, e cujas técnicas trouxe do Japão.
São quadros dos tamanhos
de 20x20 cm até 40x50 cm,
que estarão à venda com preços que variam entre R$ 80,00
a R$ 350,00. “Com relação ao
ano passado, temos mais variedade em termos de desenho,
já que pegamos muitos cartões

via Internet”, afirma Sandra,
explicando que a técnica consiste em cortes de cartões e
colagens em alto relevo. Depois, a base é emoldurada com
vidro. Há temas como paisagens, flores e figuras japonesas. Cada trabalho leva em
média três semanas para ficar
pronto, se feito por um artista
experiente.
A exposição será na própria
escola em que o curso acontece, no Sanwa Gakuin São Paulo School, que fica na Rua
Teixeira da Silva, 539, Paraíso.
A entrada é franca e informações podem ser obtidas pelo
telefone 11/3885-8594.

CIDADES/CURITIBA

Presidente da Unimed expõe programas na Câmara Municipal
DIVULGAÇÃO

Os programas desenvolvidos pela Unimed Curitiba, a
reestruturação da gestão e o
trabalho de valorização do
médico cooperado foram os
pontos abordados na Tribuna
Livre desta quarta-feira (17),
na Câmara Municipal de Curitiba. O novo presidente da
cooperativa, Sérgio Ossamu
Ioshii, foi quem conduziu a Tribuna, a convite do vereador
Rui Hara (PSDB).
Ioshii, eleito presidente da
Unimed Curitiba em 30 de
março, enfatizou a participação
dos funcionários e pacientes:
“A Unimed cresceu graças
aos trabalhos dos médicos e da
confiança da população. Há
quatro anos vem sendo
reestruturada e modernizada,
além de formar parcerias com
a Prefeitura de Curitiba, criando programas de destaque”.

Sérgio Ioshii conduz discussão na Tribuna da capital do Paraná

São programas da Unimed:
“Doutor Ônibus”, em que são
realizados exames preventivos, diabetes, pressão, e outras
doenças comuns que possam
passar despercebidas; “Corrida Saudável” e “Corrida Noturna”, que reúnem três mil
pessoas ao ano; “Campanha
do Agasalho”; “Se Beber não
Dirija”; entre outros.
Além de parcerias, a em-

presa promove projetos sociais internos, ligados a bolsas de
estudo, ao meio ambiente, aos
idosos, e ações ao ar livre.
O vereador Pastor Gilso de
Freitas (PL) comentou sobre
uma possível redução nos preços do convênio, e sugeriu que
a Unimed proporcionasse uma
bonificação aos clientes que
não o utilizem tanto. Segundo
Ioshii, a bonificação é algo que

vem sendo estudado e pode ser
colocada em prática, mas que,
com a evolução da medicina,
diagnósticos e exames, fica
cada vez mais difícil a redução dos preços.
A deficiência do sistema
público de saúde foi lembrada
pelo vereador André Passos, do
PT: “As parcerias entre o público e o privado, principalmente na área de saúde, são muito
importantes. Sabemos que o
estado não consegue resolver
sozinho, que não há condições
de atender toda a população”.
O vereador Mario Celso Cunha (PSDB), comentou que, na
gestão anterior, foi renegociada
a dívida de atrasos de impostos
da Unimed com a prefeitura, e
que hoje está sendo paga. Após
o debate, Sérgio Ossamu Ioshii
recebeu certificado da Câmara de Curitiba.
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O 2º Bunka Matsuri trouxe ao Bunkyo muitas apresentações da cultura japonesa, como canções tradicionais, peças de teatro e demonstrações de artes marciais

A novidade este ano foi a utilização da Rua Galvão Bueno, que
serviu de palco para o Yosakoi Soran e a Banda Ton Ton Mi,
cujos integrantes autografaram CDs aos fãs

A cerimônia do chá também atraiu muitos interessados para conhecer o milenar ritual no Pequeno Auditório da entidade

Mais de 550 voluntários participaram do evento, de jovens escoteiros até diretores de entidades

Quem foi contou com o atendimento para exames de diabetes, pressão alta e asma e
também conheceu mais de perto as técnicas de várias massagens e a acupuntura

Os vários setores do prédio estiveram cheios, como a praça de alimentação, o Museu
Histórico da Imigração Japonesa no Brasil e o Salão Nobre

Soroban, mangá e sumiê; os workshops contaram com alunos de todas as idades e etnias, interessadas apenas em aprender as técnicas que os japoneses desenvolvem

A ACE Piedade apresenta os caquis premiados de produtores; o presidente, Teruo Massuda

Senhoras do fujinkai trabalham nas vendas, e a diretoria, representada por Toshiro Enomoto,
Tsunehisa Muto, Hideo Nakajima, Jorge Miyasava, Mario Kamimura e Teruo Massuda

