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ESPECIAL/FLORIANÓPOLIS

Semana Cultural Japonesa 2006
— Programação —

Terceira edição da Semana Cultural
Japonesa deve atrair 4 mil visitantes

A programação ainda está sujeita a mudanças.
Acesse à programação atualizada em:
http://www.nipocatarinense.org.br/atividades/
semana_cultural_japonesa_2006.htm

DIVULGAÇÃO

A

Associação NipoCatarinense realiza de
30 de março a 11 de
abril, no Centro Integrado de
Cultura (CIC), em Florianópolis (SC), a terceira edição da
Semana Cultural Japonesa.
Exposição de cerâmicas de
artistas do Japão e a Noite Japonesa, com apresentações
musicais e de dança, se somam
à programação deste ano. A
abertura, para autoridades, imprensa e convidados, acontece
na próxima quinta-feira (30), às
19h30, com as presenças do
cônsul geral do Japão no
Paraná, Hirotsugu Hagiuda e
do cônsul adjunto do Japão em
Porto Alegre, Hajime Kimura.
Na ocasião será aberta a
mostra “Cerâmica e Porcelana do Japão – A Geração Emergente”. A mostra apresenta
mais de 70 obras de 35 artistas
que melhor representam as características da cerâmica e da
porcelana contemporâneas. O
conjunto pertence ao acervo da
Fundação Japão e já foi exibido nos Estados Unidos, Europa e em países da América
Latina. No Brasil, esteve exposto no Centro Cultural
Nansen Araújo, em Belo Horizonte, e no Museu de Arte de
São Paulo (MASP) e na Galeria Iberê Camargo, em Porto
Alegre (RS). A passagem por
Florianópolis é uma realização
da Associação Nipo-Catarinense, Museu de Arte de Santa Catarina e Escritório Consular do Japão em Porto Alegre,
com patrocínio da Fundação
Japão e apoios da Fundação
Catarinense de Cultura - FCC
e Governo do Estado de Santa
Catarina. A exposição segue
depois para o Rio de Janeiro.
Além de divulgar a cultura
do arquipélago, o objetivo da
Semana Cultural Japonesa é
provocar uma reflexão sobre
a essência da alma dos japoneses e descendentes, apresentando seus conceitos, valores, costumes e peculiaridades.
A programação inclui apresentação de dança japonesa
com Mikiko Nishida, show de
música e taikô (tambores japoneses)
pelo
Grupo
Himawari, de São Paulo, e
participação especial do cantor Sakae Kamia (veja programação completa nesta página).
A exposição de fotos cenas do
filme Gaijin: ama-me como sou,

ABERTURA
Para autoridades, imprensa e
convidados
30 de março, quinta-feira, às
19h30.
EXPOSIÇÃO: CERÃMICA E
PORCELANA DO JAPÃO - A
GERAÇÃOEMERGENTE
Abertura: 30 de março, às 19h30
Visitação: 31 de março a 11 de
abril, das 13 às 21h, terça a domingo.
Sala Harry Laus do Museu de
Arte de Santa Catarina – Masc
Centro Integrado de Cultura CIC

Evento em Florianópolis terá diversas atrações, como a apresentação de grupos de taikô

de Marcus Kiyohide Iizuka –
fotógrafo do Jornal do
Nikkey – é um registro sobre
o longa-metragem mais recente da diretora Tizuka Yamasaki
Atrativos – A primeira Semana, de 2003, teve um público de
3 mil pessoas. Em 2004, ano da
última edição, o Teatro Álvaro
de Carvalho – TAC ficou lotado
com os espectadores que foram
assistir à Noite Japonesa. No
ano passado, a Semana ficou
restrita à Noite Japonesa.
Segundo o presidente da
Associação Nipo-Catarinense,
Elídio Yocikazu Sinzato, a expectativa este ano é atrair cerca de 4 mil visitantes. E não
são apenas descendentes, já
que em Florianópolis eles são
poucos. E justamente por esse
motivo, Elídio explica que é di-

fícil realizar grandes eventos
em Florianópolis.
“Na capital não existem colônias, que encontram-se espalhadas pelo interior do Estado.
Mesmo assim, em regiões
como São Joaquim e
Curitibanos, a presença de
nikkeis é pequena, apesar de
significativa economicamente”, conta Elídio, acrescentando que a associação funciona
como uma entidade de atividades culturais.
“Não temos condições de
atuar como um kaikai clássico”, observa, explicando que,
“para realizarmos a Semana
Cultural Japonesa é necessário um apelo muito forte”. “Em
2003, aproveitamos a comemoração dos 200 anos da passagem do primeiro cidadão japonês em solo brasileiro [veja

box] e em 2004, a exposição
de Bonecos Kokeshi. Em
2005 deixamos de realizar a
Semana justamente por não
termos um carro-chefe”, conta Elídio, lembrando que a Associação Nipo-Catarinense
mantêm atividades como cursos de idioma japonês e de origami, entre outros, além de
promover um encontro anula
dos associados, que costuma
reunir 150 pessoas.
A Semana Cultural Japonesa 2006 conta com patrocínio
do Banco Sudameris, Continental Concessionária Toyota,
Sushi Yama restaurante, Miyoshi restaurante, Taikô restaurante, Ótica Especialista, Editora JBC e Jornal do Nikkey.
Apóiam o evento o Governo do
Estado de Santa Catarina, a
Fundação Catarinense de Cultura – FCC e o Escritório Consular do Japão em Porto Alegre. A realização é da Associação Nipo-Catarinense e do
Anima Weekend.
(Aldo Shiguti)
CENTRO INTEGRADO DE
CULTURA - CIC
AV. GOVERNADOR IRINEU
BORNHAUSEN, 5.600, AGRONÔMICA –
FLORIANÓPOLIS (SC)
TEL.: 48/3953-2323

Objetivo da Semana é divulgar a cultura japonesa em SC

ASSOCIAÇÃO NIPOCATARINENSE
AVENIDA HERCÍLIO LUZ, 639, SALA
906, EDIFÍCIO ALPHA CENTAURI,
CENTRO – FLORIANÓPOLIS (SC)
TEL.: 48/3224-4982

NOITE JAPONESA
2 de abril, domingo, às 19h
Ingresso: R$ 10 para adultos e
R$ 5 para estudantes e associados da Associação NipoCatarinense.
Dança com Mikiko Nishida
Música e Taikô com o Grupo
Himawari de São Paulo e participação especial do cantor Sakae
Kamia
Exposição fotográfica Cenas do
Filme Gaijin: Ama-me como sou
Por Marcus Kiyohide Iizuka
CINEMAEANIME
Cinema
Filmes e horários a confirmar
Animês
1º e 8 de abril, sábados, das 13
às 18h
Ingresso: R$ 5 – Censura livre
Atividades:
· Exibição de animes inéditos
· Clássicos
· Tokusatsu
· Clipes de j-pop
Será realizado também sorteio de
brindes e mini campeonatos de
videogame.
I n f o r m a ç õ e s :
www.animaweekend.com.br
Promoção da Tsunami Eventos
ESTANDES
Espaço Lindolf Bell
1º de abril, sábado, das 9 às 20h
2 de abril, domingo, das 9 às
18h30
Nihontoo
Apresentação da arte e da
artesania da espada japonesa
Club do Gô (jogo de estratégia)
Novidade na Associação NipoCatarinense
Shodô
A arte da caligrafia
Shiatsu

‘Por acaso’, primeiros japoneses Fundada em 1983, Associação
chegaram a Santa Catarina em 1803 Nipo-Catarinense reúne 280 famílias
A história da cultura japonesa no Brasil tem como data
comemorativa o dia 18 de junho de 1908, quando os primeiros imigrantes japoneses chegaram no porto de Santos, a
bordo do navio Kasato Maru.
Entretanto, este não foi o
primeiro contato de japoneses
com brasileiros. Registros
guardados pelo Ministério da
Marinha da Rússia Imperial
relatam a aventura de quatro
náufragos japoneses e sua passagem por terras brasileiras um
século antes do desembarque
do Kasato Maru.
Em 1793, o barco a vela
japonês Wakamiya Maru, de
Mutsu, atual província de
Miyagi, foi assolado por uma
tempestade e se perdeu no
mar gelado do norte do arquipélago. Dez sobreviventes
conseguiram chegar à Siberia,
onde ficaram por oito anos.
Mais tarde, eles foram enviados a São Petesburgo, capital
do Império Russo na época.
Quatro dos náufragos aceitaram a oferta do czar Alexandre I de servir de intérprete na
primeira expedição comercial-

militar russa de circunavegação do globo. Um dos objetivos da viagem era o de estabelecer relações com o Japão.
Dois navios da Marinha
Imperial Russa, Nadeshda e
Neva, deixaram o país em
1803. As embarcações seguiram pelo Oceano Atlântico
Norte rumo ao Sul, passando
por Ilhas Canárias (noroeste da
África), Brasil, Estreito de
Magalhães (Chile), Ilhas Marquesas (Polinésia), Havaí.No
Havaí, a expedição se separou.
Um dos barcos se dirigiu ao
Japão e retornou à Rússia passando por Macau (sudeste da
China) e pelo Cabo da Boa
Esperança (sul da África).
No Brasil, uma tempestade os lançou em solo estranho,
desta vez na Ilha de Santa
Catarina, em 1803. A recuperação e abastecimento dos
navios levou 70 dias. Durante
esse tempo, os japoneses registraram em seus diários os
fatos curiosos do local. A
aventura teve um final feliz,
com o retorno deles ao Japão
no início de 1805.
(fonte: nipocatarinense.org.br)

Com sede em Florianópolis,
a Associação Nipo-Catarinense
foi fundada em 1983, por admiradores da cultura japonesa com
a finalidade de exercer atividades culturais e de outras áreas,
além de incrementar as relações
entre o Estado de Santa Catarina com a Província de Aomori,
estados-irmãos. Segundo o atual presidente da associação, o
engenheiro Elidio Yocikazu
Sinzato, a entidade conta atualmente com cerca de 280 famílias associadas, sendo 180 de descendentes de japoneses e as outras 100 de não descendentes.
Na capital, Elídio calcula a
presença de 500 famílias
nikkeis. “Nos últimos anos, notamos um fenômeno curioso,
que é a vinda de muitos empresários nikkeis de outros Estados, principalmente de São
Paulo, atraídos pela qualidade
de vida em Santa Catarina.
Muitos deixam a família aqui,
trabalham em São Paulo e pegam o avião nos finais de semana”, observa Elídio.
Atualmente, explica, a associação procura através da
promoção de eventos como a
Semana Cultural Japonesa,

disseminar a cultura japonesa
ainda pouco conhecida na região.
Elídio chama a atenção
para um fato curioso. “A questão é que a colonização no Sul
é muito recente. Em Porto Alegre, por exemplo, comemorase este ano o cinqüentenário
da imigração japonesa no Rio
Grande do Sul, em São Joaquim, são 32 anos e em
Curitibanos, 41. Então, o centenário não tem repercutido
muito entre nós”, conta Elídio.
(AS)

Estandes de venda
· Cerâmica
· Bonsai
· Mangá - inclusive originais em
japonês
· Camisetas e outros produtos
ligados ao mangá
· Origami
· Bonecas kurumi
· Sushi
· Produtos alimentícios japoneses
Estandes de divulgação
· Seinen-kai
· Softball
· Taiko
· Grupo jovem (fãs de mangá e jpop)

APRESENTAÇÕES
2 de abril de 2006, domingo, a
partir das 14h. Cinema do CIC,
entrada franca.
· Musical Córrego das Artes
· Kendô
· Músicas de animê com a cantora Mari Kamia
· Aikidô
PALESTRAS
Alma do povo japonês
1º de abril de 2006, das 10 às
11h15 · Sala Multimídia - Entrada franca
Imigração Japonesa no Brasil
General Akira Obara
1º de abril, domingo, das 14 às
16h · Sala de Multimídia (Entrada Franca)
Nihontoo - A Arte e Artesania
da Espada Japonesa
1º de abril, sábado, das 11h30 às
12h30 · Sala Multimídia - Entrada franca
Cooperação Técnica Brasil/Japão
Seigo Tsuzuki, ex-ministro da
Saúde
2º de abril, sábado, das 16 às 17h
· Sala Multimídia - Entrada franca
DEMONSTRAÇÕES
Todas as demonstrações têm
entrada franca
Ikebana
1º de abril, sábado, das 10 às
11h30
2 de abril, domingo, das 14h às
15h30 · Sala 10 das Oficinas de
Arte
Cerâmica
1º de abril, das 14 às 16h · Sala 10
das Oficinas de Arte
2 de abril, domingo, das 16 às
17h · Sala 1 das Oficinas de Arte
Bonecas Kurumi
1º de abril, sábado, das 16h30 às
17h30 · Sala 1 das Oficinas de
Arte
Bonsai
(Posterior demonstração de
como fazer o Bonsai através da
raiz bruta)
2 de abril, domingo, das 10 às
12h · Sala Multimídia
Como vestir kimono
2 de abril, domingo, das 12h50
às 13h30 · Sala Multimídia
Cerimônia do Chá
2 de abril, das 14 às 15h30 · Sala
Multimídia
Bonecas Kurumi
OFICINAS
Sala 1 das Oficinas de Arte - Inscrição: R$ 10
Mangá
1º de abril, sábado, das 10 às
11h30 e das 13 às 14h30
2 de abril, domingo, das 10 às
11h30 e das 14 às 15h30
Origami p/criança
1º de abril, sábado, das 15 às 16h
2 de abril, domingo, das 12h30
às 13h30
Origami p/adulto
1º de abril, sábado, das 18 às 19h
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Sincaesp muda diretoria e busca maior
representatividade entre permissionários
LILIAN UYEMA

Foi empossada na última
terça-feira (21) a nova diretoria do Sincaesp (Sindicato dos
Permissionários em Centrais
de Abastecimento de Alimentos do Estado de São Paulo).
Em assembléia realizada no
mesmo dia, a chapa 2, nomeada “Renovação”, requereu a
destituição da diretoria comandada por Cláudio Ambrósio,
que sofria pressão por parte
dos permissionários, insatisfeitos com sua gestão. O novo
presidente é José Robson
Coringa Bezerra, com Keiji
Kato como vice.
De acordo com a assessoria da diretoria da entidade,
pelo “curso normal”, haveria
eleição somente em fevereiro
do ano que vem. Mas os
permissionários achavam que
a diretoria – que desde o início
do surgimento do Sincaesp
toma sua frente – não poderia
mais continuar no comando.
Por isso, nesta semana a chapa de Bezerra foi eleita e
empossada para tentar mudar
as questões referentes aos
permissionários e atacadistas
das Centrais de Abastecimento de todo o Estado, dinamizando o setor varejista na implantação de novos varejões.
Entre as causas pelas quais
brigarão estão maior representatividade dentro da associação. Atualmente, são 250 sócios dos cerca de 5 mil
permissionários atuantes. Esses
250 permissionários atuam na
Ceagesp (Companhia de
Entrepostos e Armazéns Gerais
de São Paulo), que representa
14 centrais de vários ramos,
como na venda de legumes, frutas, verduras, pescados, flores
e varejos. “O objetivo primário
é esse, ter maior número possível em toda a cadeia, e vamos
trabalhar respeitando as entidades já existentes. Gostaríamos
de ter mil sócios até o final do
ano”, diz Bezerra.
Os cadastros estão, inclu-

Ceagesp trabalha hoje com mais de 2 mil permissionários de diversas centrais do Estado

sive, irregulares, já que metade não têm contribuído ativamente com as mensalidades
obrigatórias. Quando nasceu,
em 1988, o sindicato tinha por
volta de mil filiados, mas ao
longo dos anos o número foi
diminuindo. Há dez anos, o
número caíra para 760, e só
decresceu. O novo presidente
pretende recuperar o prestígio
inicial. “Temos alguns objetivos
macro, que são modernização
do mercado, redução de custos operacionais, discutir o lixo,
ser melhor visto pelo governo
federal e, a princípio, temos
necessidade de trabalhar para
um mercado que possibilite
exercer as funções defendendo nossas causas.”
Apesar da importância das
centrais de abastecimento que
representam, responsáveis em
25% pelo escoamento da safra em nível estadual e 13%
nacional, Bezerra diz que “o
mercado está sucateado, e se
não fizermos esse processo de

modernização
engessados”.

ficaremos

Participação nikkei - Outros
16 novos nomes eleitos se dividem na diretoria executiva e
suplentes e conselho fiscal e
suplentes. Metade da chapa é
composta por nikkeis, que ainda
somam grande força no setor
agrícola, principalmente no ramo
de hortifruti. De acordo com
Keiji Kato, eles são cerca de
40% dos permissionários da
Ceagesp. “Isso vem desde os
anos 60, com muitos que vieram
do Japão. Alguns já se aposentaram, mas seus filhos estão tocando as empresas”, afirma.
Para Bezerra, “é muito importante [a presença dos nikkeis] entre os permissionários
e na diretoria”. Foi seu desejo
que eles fizessem parte da nova
gestão, para contribuir com o
desenvolvimento do sindicato e
para os ideais dos produtores,
pela sua vasta experiência.
Remanescente da Coope-

rativa Agrícola de Cotia, Kato
também concorda com uma
modernização. “De 1988 para
cá o pensamento ficou muito
arcaico. Hoje precisamos de
mudança, que é o que os
permissionários estão pedindo.
Queremos um diálogo grande
entre o Sincaesp e eles, e dar
mais assistência às famílias dos
empregados, lazer, pois não é
só trabalho.” E para acertar as
novas propostas, a nova diretoria estuda o que deve ser
feito, ajustando-se a novos objetivos. Uma assembléia deverá ser marcada em três meses
para esse fim. “A primeira coisa é conversar com a Ceagesp
e ver o que podemos trabalhar
em conjunto, para que nossos
produtores tenham toda a assistência no aspecto técnico.”
Busca-se para isso apoio da
Secretaria de Agricultura e
outros órgãos e empresas, pois
o “Sincaesp é o maior sindicato na base de abastecimento
nacional”, diz Kato.

PROJETO COMUNITÁRIO

Consulado inaugura Arena de Judô e doa equipamentos para Apae
Numa cerimônia que reuniu autoridades e esportistas,
foi inaugurada na noite de ontem a Arena Olímpica de Judô,
localizada no Conjunto
Desportivo Constâncio Vaz
Guimarães, Ibirapuera. A conquista veio pelos investimentos
tanto do Governo do Japão
quanto da Federação Paulista
de Judô (FPJ). A doação do
Consulado, no valor de US$
75.393,00, se deu por meio da
Outorga de Auxílio Cultural do
Programa de Assistência para
o Desenvolvimento.
O contrato havia sido firmado em 17 de novembro de
2004. O ginásio já existia, mas
não possuía instalações adequadas, como arquibancadas e
vestiários. Através da parceria o sonho se tornou possível.
A reforma foi iniciada no começo de 2005 e concluída no
final do ano. As instalações já
abrigam diversos campeonatos e no calendário de 2006
estão previstos intercâmbios
entre judocas de diversos países.
Um dos diferenciais é a
colocação de tatamis num nível mais elevado que o chão,
para facilitar a visão, com sistema especial de ventilação
que impede sua deterioração
e dá maior durabilidade, e a
instalação de amortecedores,
para evitar lesões nos atletas,
com camada especial de borracha. Através da doação e de
reformas realizadas pela FPJ,
que ao longo dos anos vem
criando medalhistas olímpicos,
São Paulo passa a ter um local permanente para os treinos
do esporte e competições de
âmbito internacional.
“Fomos buscar o que existe de melhor em outros países

para a construção dessa Arena, que é única na América
Latina. Todo o material foi
comprado no Brasil, apenas os
tatames são importados da
Alemanha”, disse o presidente da FPJ, Francisco de Carvalho Filho, o Chico do Judô,
acrescentando que “a qualidade dos ginásios existentes no
Estado não correspondia ao
nível dos atletas, por isso, fomos buscar essa parceria com
o Governo Japonês e com o
Governo do Estado, que cedeu
o local para a construção da
Arena”. Fazem parte hoje da
entidade 18 mil atletas (80%
do judô nacional) e São Paulo
é o Estado que mais conquistou medalhas em competições
nacionais e internacionais.
Na inauguração, estariam
presentes o cônsul geral do
Japão em São Paulo, Masuo
Nishibayashi; diretores da FPJ;
o secretário da Juventude, Esporte e Lazer do Estado de São
Paulo, Lars Grael; e atletas
olímpicos.
Projeto comunitário - O
Consulado Geral do Japão em
São Paulo realizou ontem em
Batatais a Cerimônia de Entrega Oficial de Doação de
uma assistência financeira no
valor de R$ 161.232,34 à Apae
da cidade do interior paulista.
A doação, válida pelo Programa de Assistência para Projetos Comunitários e de Garantia da Segurança do Ser Humano, possibilitou a aquisição
de equipamentos de terapia e
reabilitação, cadeiras de roda,
órteses e adaptação de móveis
para adequação postural.
Estiveram presentes na cerimônia o cônsul geral adjunto
do Japão em São Paulo, Jiro

Maruhashi, além do presidente da entidade, José Donizeti
Villar. Fundada em 1970, a
Apae de Batatais é uma instituição de apoio à pessoa portadora de deficiência e é freqüentada por cerca de 1.300
portadores de deficiência da
cidade e vizinhança. A eles são
prestados serviços educacionais e de capacitação profissional, de reabilitação e
terapêuticos, profilaxia e apoio
às atividades da vida diária.
Diante do desgaste de muitos

dos seus equipamentos, a entidade utiliza-os cuidadosamente, mas se depara com a
dificuldade de não poder atender adequadamente os seus
usuários. Além disso, a falta de
equipamentos necessários impede a aplicação de novas técnicas de tratamento. Através
desta cooperação, espera-se
haver uma grande melhora na
reabilitação dos pacientes assim como no ambiente onde
freqüentam.

Tecnologia Japonesa na TV?
*PAULO YOKOTA
Como é do conhecimento
de todos estamos na fase final de definição do presidente Lula da Silva sobre a tecnologia digital de alta definição que será utilizada pela televisão brasileira no futuro
próximo. A disputa é entre as
tecnologias japonesa, européia e norte-americana, envolvendo interesses vultosos
e com conseqüências em
muitos outros setores, notadamente na de telecomunicações.
As poderosas emissoras
de televisão manifestam sua
preferência pela japonesa, o
mesmo acontecendo com
muitas autoridades pertinentes. Mas alguns segmentos,
principalmente os relacionados com a telecomunicação
e transmissão de dados, desejam ampliar suas áreas de
influência, preferindo a européia. Os interesses norte
americanos são sempre respeitáveis, envolvendo considerações estratégicas.
Trata-se, portanto, de uma
acirrada disputa mundial, que
deverá ter conseqüências por
décadas, em muitos setores
industriais. O governo brasileiro, com o seu poder de de-

cisão, move-se com as pressões dos muitos interesses,
procurando tirar o máximo
partido da disputa instalada.
O fator decisivo são os investimentos japoneses na produção local de CI – circuitos
integrados. Se tomarem a
crucial decisão de efetuá-los,
os japoneses tornam-se imbatíveis, com as simpatias que
acumulam, mesmo com as
reações dos demais concorrentes.
A questão marca um ponto de inversão nas relações
nipo-brasileiras. Se efetuarem estes investimentos, com
o mercado local reservado
para tanto contarão com todas as condições para ampliação do intercâmbio. Mas
uma decisão contrária poderá provocar uma grande frustração em segmentos relevantes do Brasil, dificultando
ainda mais o relacionamento
bilateral.
Até agora, os japoneses
restringiram suas considerações aos limitados interesses
empresariais e comerciais.
Agora necessitam ampliar
suas considerações para interesses geopolíticos.
* Paulo Yokota é economista e presidente do Hospital Santa Cruz

CENTENÁRIO

Aeroporto Internacional poderá
ter monumento da Imigração
Por iniciativa do vereador
de Guarulhos José Carlos
Maruoka (PRP), o Aeroporto
Internacional “Governador
André Franco Montoro”
(Cumbica), em Guarulhos, poderá ganhar um monumento
em comemoração ao centenário da imigração japonesa no
ano de 2008.
A primeira reunião neste
sentido ocorreu na superintendência da Infraero no dia 6 de
março. Participaram do encontro o superintendente da
Infraero, Miguel Choueri, o
vereador Maruoka e demais
membros da Comissão Municipal do Centenário, além do
arquiteto e urbanista Ruy
Ohtake, a artista plástica
Tomie Ohtake, Ricardo Ohtake e Jiro Hashizume, gerente
de contratos do Departamento de Empreendimentos da
Infraero.
A obra seria fornecida pela
família Ohtake e ficaria permanentemente no saguão de
um dos terminais de passageiros. José Carlos Maruoka lembra que além de estar situado
na cidade de Guarulhos, o ae-

roporto é o maior da América
Latina com um movimento diário de 100 mil pessoas.
Miguel Choueri acolheu
com simpatia a proposta da
Comissão, em especial porque
o aeroporto – com 21 anos de
existência – figura como um
dos principais do País e recebe muitos estrangeiros. Segundo Jiro Hashizume, será necessário agora o estudo de viabilidade técnica da instalação de
um monumento arquitetônico.
“Mas como temos o apoio da
superintendência, acredito que
metade do caminho está percorrido”, avalia.
Festival – Paralelamente, a
Comissão do Centenário da Imigração prepara os festejos da
comemoração que se tornou anual em Guarulhos, já que em 2005
o vereador Maruoka aprovou lei
criando o Festival da Amizade
Brasil-Japão. O evento ocorrerá
sempre no último domingo de junho, nas dependências do Bosque Maia, uma grande área ecológica e de lazer no município. E
culminará com uma grande festa no ano de 2008.

AKIMATSURI

PRÊMIO PAULISTA

Bunkyo de Mogi promove hoje
Jornal do Nikkey publica edição Missa de Ireissai
especial sobre o evento no dia 31
Hoje, às 8h, acontece a tra- vores. Na época, foram adoMARCUS HIDE

Bunkyo viveu noite de gala com a entrega do Prêmio Paulista

O Grande Auditório do Bunkyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa) foi palco, na
quinta-feira passada (23), de
um dos acontecimentos mais
tradicionais e aguardados da
comunidade nipo-brasileira: a
cerimônia de entrega do Prêmio Paulista de Esportes. Em
sua 50ª edição, foi um aconte-

cimento histórico e, como não
poderia deixar de ser,
prestigiado pelas principais lideranças e autoridades da comunidade nikkei. O Jornal do
Nikkey publica, na próxima
sexta-feira (31), edição especial com a cobertura completa
do evento, trazendo tudo o que
de melhor aconteceu na festa.

dicional Missa de Ireissai no
mausoléu do Centro Esportivo
da Associação Cultural de
Mogi das Cruzes (Bunkyo), localizado na Avenida Japão,
5.919, Porteira Preta. A cerimônia tem como objetivo agradecer aos antepassados pela
determinação que resultou na
consolidação da comunidade
japonesa no município e também pedir proteção e paz para
a 21ª Festa de Outono – Akimatsuri “Agri-Cultura: Esperança e Tradição”, que acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de abril.
Após a cerimônia, que
será realizada por três padres
budistas, a Comissão Organizadora do Akimatsuri levará
as pessoas que fizeram no
ano passado a adoção das
mudas de Sakura (cerejeiras),
um dos principais símbolos do
Japão, para visitarem as ár-

tadas 160 mudas, todas doadas pelo paisagista Mitiro
Nagao.
Em seguida, por volta das
11 horas da manhã, outra missa especial fará inauguração
oficial da pavimentação de
uma área do Centro Esportivo
onde serão montadas algumas
das atrações da Festa do Akimatsuri. No local, que mede 20
mil metros quadrados, serão
instalados os estandes dos expositores (veículos, tratores,
implementos agrícolas e produtos em geral) dos bazaristas
(mini-shopping), a praça de alimentação, o “criançódromo”
(espaço reservado com brinquedos e diversas atrações às
crianças) e o palco para
shows. A cerimônia será aberta
à população. Mais informações pelo telefone 11/47912022 (com Mônica).

jornal do nikkey
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UPK

OPINIÃO 2

Eleição para diretoria é prorrogada e
candidatos mantêm disputa
REPRODUÇÃO

M

udanças novamente
no script. Em reunião
realizada no último
dia 14, na sede da UPK (União
Paulista de Karaokê), decidiuse por consenso que a eleição
da diretoria, que ocorreria hoje
durante assembléia – cancelada –, fosse prorrogada. “Eu
e o Sigueta decidimos que,
caso haja eleição, seja prorrogada para 30 dias, e fica valendo a lista emitida em 18 de
novembro, com ou sem as devidas correções”, disse Luiz
Yuki, presidente de honra da
entidade e que virtualmente
está se lançando como candidato para desafiar Elzo Sigueta, atual presidente.
Mas, na verdade, a data ainda não foi definida, já que toda
a confusão que ocorreu até
agora deixou uma baixa. Na
indefinição dos rumos das candidaturas, entre os acordos e
desacordos dos dois adversários, até a Comissão Eleitoral
resolveu sair de cena para observar de fora os acontecimentos. Os cinco membros da
equipe renunciaram, temendo
mais confusão.
“As inscrições iriam criar
tumulto e não teríamos infraestrutura para cuidar disso,
para atender esse volume [de
novos associados]”, explica o

Elzo Sigueta (à dir.) durante 12º Paulistão, em Jundiaí

advogado Toshio Honda, inicialmente nomeado para presidir a Comissão Eleitoral. “A
renúncia foi coletiva, e a assembléia vai decidir se nomeia
ou não nova comissão”, conta
Honda, que “evidentemente”
continua fazendo parte da
UPK como sócio.
Segundo Sigueta, “ainda
vamos criar uma nova Comissão Eleitoral, e marcaremos
uma reunião com a diretoria
[que deve acontecer na próxima semana] para isso”. “A
data da eleição também não
está definida, e resolveremos
após a nomeação da comissão.”
A possibilidade de novos
sócios terem direito a voto
causou muitas discussões e
insatisfação por ambos os la-

dos. “Conversei para que o
item fosse eliminado. Foi o que
nós fizemos, sustamos o regulamento e em conseqüência
pedimos o adiamento da eleição, para ser realizada numa
posterior data”, informa o presidente da entidade, que está
firme em sua posição de continuar no cargo. “Pretendemos
fazer mais dois anos porque
não há motivo de preocupação.” Até a última semana, a
proposta era “fundir duas chapas numa única e minha presidência”. “Com isso estaríamos
unindo todos num laço mais
forte do que era antes. Acredito que isso todos estão apoiando e procuraria incentivar
para melhoria da UPK.”
Mas Luiz Yuki, que havia
suspendido sua candidatura,

voltou atrás. “Durante esse
período propus conversarmos,
pelo menos três ou quatro vezes, para chegar a um bom termo. Se parte das solicitações
for atendida, não faz sentido
minha candidatura”, dissera
Yuki ao Jornal do Nikkey na
semana passada. A decisão
havia sido tomada a partir da
conversa com Sigueta, ao qual
sugeriu “mais valorização dos
professores e levar em consideração associações e fundadores, que dedicaram sua vida
inteira à UPK”. “Sentimos ao
longo dos últimos anos um desprezo a essas pessoas. Ele diz
que não está fazendo, mas pelas suas ações vemos isso. Se
formos para eleição, tenho certeza de que vou ganhar, mas
pode ter alguma fissura e isso
não é bom.”
Ontem, confirmou que continuará na disputa. “Fiz uma
reunião no sábado passado
[18] com meu pessoal e foram
unânimes em achar que não
devo retirar minha candidatura. Então ela está de pé”, disse Yuki. De seu lado, Sigueta
nega as acusações e estudará
o caso para saber como conduzirá a eleição. Resta esperar pela nova data, provavelmente marcada para abril, já
que a posse acontece em maio.

JUDÔ

BEISEBOL

Federação Paulista realiza curso
de katame-no-kata

Crianças podem se inscrever
para curso gratuito de iniciação

Judocas de todas as partes
do Estado de São Paulo poderão participar a partir de hoje
(25) do curso de Katame-nokata (demonstração dos fundamentos de luta de solo). Os
participantes devem ser no
mínimo portadores do 3° kyu
(faixa verde). As aulas serão
ministradas no Centro de
Aperfeiçoamento Técnico da

Federação Paulista de Judô,
em São Paulo (SP), hoje e
amanhã, e 1º e 2 de abril, das
14 às 18h aos sábados, e das 8
às 12h aos domingos.
Os portadores do 1° kyu
(faixa marrom ou preta) receberão dez pontos no item de
cursos do regulamento do Exame de Graduação da FPJ. Os
demais receberão certificados.

FUTSAL

Os interessados em apreender as técnicas do beisebol poderão participar gratuitamente
de um curso de iniciação ao
esporte promovido pela Secretaria Municipal de Esportes,
Lazer e Recreação. As aulas,
porém, são destinadas a crianças de 8 a 14 anos, e acontecem todas as terças e quintasfeiras, das 14h às 17h, na Escola de Beisebol de São Paulo.

Para se inscrever basta trazer duas fotos 3x4, cópia do RG
e comprovante de residência.
A Secretaria fornece também
o material. O endereço do Estádio Municipal de Beisebol
Mie Nishi, onde é dado o curso, é Av. Presidente Castelo
Branco, 5.446, no Bom Retiro. Informações pelo telefone
11/3221-5105 ou e-mail
mfujimoto@prefeitura.sp.gov.br.

CIDADES/LONDRINA

Seleção japonesa encara equipe
Associação Kaiko realiza
do Brasil amanhã em Rio Branco Campeonato Feminino de Sumô
A seleção japonesa de futsal
desembarcou na quinta-feira
(23) em Rio Branco (AC). Os
japoneses terão pela frente três
jogos, que compõem o Desafio
Internacional de Futsal – Brasil
x Japão. A primeira partida será
amanhã (26), ao meio-dia, no
Ginásio Rui Lima do Nascimento, na capital acreana. Os outros serão nos dias 29 de março
(quarta-feira) e 2 de abril, respectivamente em Campo Grande (MS) e Brusque (SC).
O Japão, comandado pelo
técnico brasileiro Sérgio Sapo,

3

tem na delegação 13 jogadores.
O décimo-quarto, deverá se
apresentar apenas para a segunda partida do Desafio. “Estamos fazendo um trabalho de
base. E posso dizer que a evolução é latente. Os torcedores
brasileiros terão a oportunidade de conferir isto de perto”,
garantiu o treinador.
O primeiro treinamento dos
asiáticos em solo brasileiro foi
realizado ontem. “Existe um desgaste por conta da viagem, mas
isto deverá ser superado o mais
rápido possível”, concluiu Sapo.

Associação Kaiko de Londrina, que neste ano completa
seus 23 anos de existência e
cujo projeto “Lutando para
Ensinar” é patrocinado por
empresas da região, juntamente com a União Londrinense
de Sumô e com a Secretária
Municipal da Mulher, realiza
amanhã (26), o 1º Campeonato Feminino de Sumô
Londrinense.
Trata-se de uma competição inédita no Estado. As inscrições são abertas a todas as

associações e entidades ligadas à Confederação Brasileira de Sumô (não há taxa de
inscrição).
A competição, que deve
reunir equipes de São Paulo,
Rio Grande do Sul e Paraná,
acontece na Associação Kaiko
(Rua Natal, 53, Centro), a partir das 8h. Mais informações
podem ser obtidas pelo tel.: 43/
9944-9765 (com Cassiano Joaquim Gomes).
A equipe paulista será representada por 11 atletas.

*SHIGUEYUKI YOSHIKUNI
A Abcel (Associação Beneficente, Cultural e Esportiva de Lins) tem por norma
indicar duas ou mais pessoas
para ficarem nos velórios
para recepcionar o koden –
oferenda em dinheiro em sinal de condolências, no funeral ou na missa – quando o
falecido for sócio. Ao mesmo tempo expede avisos à
comunidade associada.
Como um dos que ficam
na recepção, ouço muitas histórias sobre morte. O que vou
narrar, quem as contou são
pessoas de confiança, sérias
e em perfeitas condições
mentais. Por isso, as histórias são dignas de crédito.
O pai, viúvo, encontrava-se
acamado há vários anos, sob
os cuidados de uma das filhas.
Ele definhava pouco a pouco.
Certa manhã, como sempre, a
filha tributava no quarto ao lado
da cama, ele falava, falava,
como se estivesse conversando com muita gente, velhos
amigos. Este é o fulano de tal
que trabalhou comigo... Ele é
o... Todos os nomes que ele

citava eram de amigos que já
tinham partido, há bom tempo.
A filha pensou que ele estava
delirando. Mais tarde, ao sair
à rua, a vizinha comentou:
Quantas visitas, hoje, hein?
Ante a negativa da filha, ela
respondeu. Como, não? Vi
muita gente, todos bem vestidos, sair de sua casa, agorinha
mesmo. Naquela mesma tarde, o pai morreu. Eram almas
que tinham vindo buscá-lo?
Outra história é quase
idêntica. Um idoso, também
viúvo, vivia também acamado
há muitos anos, mas bastante lúcido. Certa manhã chamou o filho caçula a quem era
mais chegado e disse: A sua
mãe disse-me para eu ficar
preparado que ela vem me
buscar, ainda hoje. Olhe ali,
ela vem vindo... E fechou os
olhos para sempre.
Acreditar depende da
convicção de cada um. Eu
acredito. E pode crer, de alguma forma alguém ligado a
você virá avisá-lo quando a
hora chegar.
*Shigueyuki Yoshikuni é jornalista
e reside em Lins (SP)

CIDADES/CAMPOS DO JORDÃO

2º Festival da Canção Japonesa
espera 5 mil visitantes
Cerca de 5 mil pessoas é o
público esperado para o 2º Festival Beneficente Nipo-Brasileiro da Canção Japonesa, que
tem sua abertura hoje na cidade de Campos do Jordão. O
local que receberá a festa é o
Auditório Cláudio Santoro, que
oferece um palco para as
apresentações culturais e os
cantores de amanhã.
A partir das 10 horas de
hoje autoridades, o cônsul geral do Japão em São Paulo,
Masuo Nishibayashi, e sua esposa, Kikuko, participam da
cerimônia que dará início ao
festival. Um dos destaques é
a banda do quartel-general da
Aviação Brasileira, que tem
sede em Taubaté e deverá tocar os hinos do Japão e do
Brasil, entre outras músicas.
Às 11 horas, terão início as
atrações artísticas, com grupos
das comunidades russa,
ucraniana, lituana, entre outros,
que demonstração sua cultura na
dança e outras manifestações.
“É um festival da canção japonesa, como diz o nome, mas
estamos em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura,
então abrimos também para outras comunidades para o público entrar”, diz Hiroshi Yoza, gerente administrativo do Recanto de Repouso Sakura Home e
que faz parte da Comissão Organizadora do evento.

Para amanhã, 250 cantores
fizeram sua inscrição para as
apresentações. No ano passado, esse número era de 320
pessoas. “Foi ótimo, por ser o
primeiro, mas continua uma
novidade”, observa Yoza,
acrescentando que “esperamos em torno de 5 mil pessoas, mas não temos uma previsão correta porque podem vir
visitantes de todos os lados”,
afirma. Mas como ele mesmo
sugere, o festival serve para
chamar a atenção do público
local também. “Queremos
mostrar para a cidade e aos
visitantes de fora. E fazemos
questão que as escolas de arte
da região compareçam.”
Os visitantes poderão conferir também produtos artesanais,
nacionais e importados e comidas de 25 estandes. De caráter
beneficente, o evento tem como
objetivo arrecadar doações para
o Recanto de Repouso Sakura
Home, mantido pelo Enkyo, que
realiza o festival.
2º FESTIVAL BENEFICENTE NIPOBRASILEIRO DA CANÇÃO JAPONESA
QUANDO: HOJE, A PARTIR DAS 10 HORAS
(ABERTURA); E AMANHÃ, DAS 8H ÀS 23H
ONDE: AUDITÓRIO CLÁUDIO SANTORO
– AV. DR. LUIS ARROBAS MARTINS,
1.880, CAMPOS DO JORDÃO
ENTRADA FRANCA
INFORMAÇÕES: 12/3662-2911 OU 12/
3923-4860

FOODEX JAPAN 2006

Evento termina com recorde de
público e expectativas de negócios

TV DIGITAL

HOSPITAL SANTA CRUZ

Comitiva de ministros devem
viajar para Japão e Coréia

Novos diretores acompanham
Paulo Yokota até 2009

O ministro das Comunicações, Hélio Costa, deverá viajar
dentro de algumas semanas a
diversos países para discutir a
transferência de tecnologia para
instalação no Brasil de fábricas
que possibilitem o barateamento futuro do equipamento necessário para a recepção de TV
digital – como semicondutores,
por exemplo. Entre os países que
o ministro pretende visitar estão
Japão e Coréia, onde visitarão
várias empresas.
Costa diz que há
“receptividade de diversos países em colaborar com o processo de desenvolvimento no
Brasil de uma indústria de
semicondutores”. Ele deverá
viajar acompanhado de outros
ministros do governo, como a
chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, Dilma
Rousseff, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comér-

O Hospital Santa Cruz elegeu sua nova diretoria para o
triênio 2006-2009. Durante assembléia geral ordinária, realizada no último dia 20, decidiuse que o atual presidente da
Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa Cruz
(mantenedora do hospital),
Paulo Yokota, continua no cargo. Os vices são: José Marcos de Andrade Mélega (1º),
Mineko Tominaga (2ª) e Renato Kenji Nakaya (3º).
Também houve a eleição
da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, do Conselho
Médico, da Assessoria de
Acompanhamento e Fiscalização e do Conselho Fiscal.
Foi criado ainda um Conselho Empresarial, formado por
importantes empreendedores
da comunidade nipo-brasileira,
com Chieko Aoki (da rede Blue
Tree Towers Hotel), Ângela

cio Exterior, Luiz Fernando
Furlan, e o ministro da Fazenda, Antonio Palocci. A data da
viagem depende da agenda
dos que estarão na comitiva.
O ministro das Comunicações afirma que o sistema de
TV digital que vai ser implantado no Brasil “tem de ser robusto o bastante para chegar
aos 93% dos aparelhos que
têm recepção do sinal da TV
aberta. O governo quer que a
recepção de TV venha a ter
custo zero para o cidadão”.
A decisão sobre o sistema de
TV digital que vai ser adotada
no Brasil, reiterou Costa, está
nas mãos do presidente Lula,
“que já tem condições de tomar
uma decisão”, segundo ele. Na
próxima semana o ministro vai
se encontrar com o presidente
da República especialmente
para tratar desse assunto.
Fonte: Radiobrás

De alguma forma,
somos avisados

Hirata
(da
empresa
Alpargatas) e Roberto Nakaya
(da Sakura).
Durante o dia ocorreu a
eleição do novo Coordenador
Clínico, escolhido por voto direto e secreto pelos médicos
do Hospital.

A Foodex Japan 2006 –
Feira Internacional de Alimentos e Bebidas, realizada no Japão do dia 14 a 17 de março,
que teve a participação de 26
empresas brasileiras, apoiadas
pela APEX-Brasil (Agência de
Promoção de Exportações e
Investimentos), foi sucesso de
público: recebeu 95.772 visitantes. Durante a feira, as empresas nacionais fecharam vendas

no valor de aproximadamente
US$ 1.,7 milhao e a previsão
de negócios para os próximos
12 meses é de US$ 7 mi.
O evento geral teve a participação de 2.475 empresas
expositoras, sendo 1.797 de
companhias estrangeiras e 678
japonesas. Ao todo, 79 países
estiveram representados no
evento, acomodados em 3.409
estandes.

AÇÃO
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Fotos: Marcus Kiyohide Iizuka

Dia 19, foi inaugurada a calha do Rio Tiête com direito a passeio de barco pelo rio e a
presença do governador Geraldo Alckmin e do prefeito José Serra.

E também no mesmo dia 19 a chuva castiga a Zona Norte, deixando as pessoas ilhadas.

No dia 21, no Itaú Cultural a exposição dos selecionados
“Rumos Artes Visuais 2005/2006”, na foto a instalação de
Virginia de Medeiros da Bahia.

A pianista Ai Yazaki com a banda Geléia Geral se apresenta
no All of Jazz, Vila Olímpia, com os músicos japoneses
Kouji Shiokawa no Sax e Sadahide Yamashita no trombone.

Na Galeria Brito Cimino, no dia 21, foi inaugurada a
exposição “Naipes”, do artista Dudi Maia Rosa.

Na etapa de São Paulo, o fotógrafo Mica Costa-Grande e a
jornalista Sofia Salgado, viajam pelo mundo com o novo
veículo Bartolomeu.

Aconteceu no dia 11 de março o tradicional Shako Dansu na ACE Tucuruvi, trazendo participantes de diversas entidades nipo-brasileiras de toda a cidade. O delicioso jantar também é um
atrativo aos participantes do Karaokê Dansu; e a renda foi destinada a melhorias de acesso aos
idosos da Associação Tucuruvi.

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

O artista plástico James Kudo comemorou seus 39 aninhos no sábado (11), na Galeria Deco. O
local abriga até o dia 2 de abril, com data prorrogada, obras da bonita mostra “Simbiose”, do
artista e amigo Yasushi Taniguchi.

1: Taira Miyamoto, Antonio Nakano, Mitsuru Massuda, Manabu Arakaki, Takeshi Nagatsu, Yussei
Kamia, Yoshio Imaizumi, Massaki Mori, Naoto
Matsushita e Massaru Sato (em pé) 2: José
Kanashiro, Walter Ihoshi, Yoshio Imaizumi, Junji
Ikemori e Elzo Sigueta 3: Kazue Arakaki, Ines
Kobori, Kioka Amano, Kazuko Sato e Lenita
Mazakina 4: Jovens da Associação Tucuruvi 5:
Walter Ihoshi e Taeko Takazawa

1: O advogado Paulo Sergio Curi abraçou o aniversariante no último sábado na Galeria Deco 2:
James Kudo ladeado pelos amigos artistas Yasushi
Taniguchi (esq.) e Rogério Degaki (dir.) 3: A artista plástica Tomie Ohtake e a produtora de exposições da Pinacoteca do Estado, Mirian Sasaki, se
conheceram no evento 4: O terapeuta Marcelo
Abreu conversa com James 5: James Kudo se espanta com dois bolos enquanto ao fundo, a professora da PUC Vera Chaia, seu marido, o colecionador Miguel Chaia, e o jornalista Fernando Oliva
batem palmas

Aconteceu no dia 12 de março o 16º torneio de tênis de mesa individual São Paulo Norte na sede
da União Cultural e Esportiva Guarulhense (UCEG). A competição contou com a participação
de 180 atletas de nove entidades coligadas a Zona Norte de São Paulo.

1: Armando Yokota (presidente da ACE Edu Chaves), Hideo Kamia (secretário da União Cult. Esp. São
Paulo Norte),Yoshio Imaizumi (presidente ACE Tucuruvi), Toyohiro Shimura (presidente União Cultural Esp. São Paulo Norte e Anhanguera Nikkey Clube), João Carlos Maruoka (vereador da Câmara
Municipal de Guarulhos), Fernando Mukuno (presidente UCEG,), José Kanashiro (vice-pres Associação Okinawa da Casa Verde), Mario Ninhimura (diretor Esportes UCEG.)
2: Walter Ihoshi, Carlos Ono, Gerson Kunii e Yoshio Imaizumi.

