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Psicóloga constata aumento de ‘distúrbios
de desenvolvimento’ entre os dekasseguis

O Ministério das Relações
Exteriores divulgou os nomes
dos 16 brasileiros eleitos para
o Conselho de Representan-
tes do Brasil no Exterior. O
conselho terá quatro represen-
tantes das Américas do Sul e
Central, quatro da América do
Norte e do Caribe, quatro da
Europa e quatro representan-
do África, Ásia, Oriente Mé-
dio e Oceania, todos com
mandato de dois anos. Os
representantes da região
Ásia, África, Oriente Médio
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e Oceania são, pela ordem de
votação: Siham Hussein
Harati (Líbano), Ângelo
Akimitsu Ishii (Japão), Car-
los Sussumo Shinoda (Japão)
e Newton Takahiro Sonoki
(Japão). Os representantes
eleitos no Japão se reuniram
na Embaixada Brasileira em
Tóquio, no dia 21, para dis-
cutir as primeiras necessida-
des dos brasileiros na Ásia.
As propostas serão apresen-
tadas ao CRBE no Brasil, nos
dias 2 e 3 de dezembro.

Rio receberá 3ª Conferência
“Brasileiros no Mundo”

Como parte da segunda edi-
ção do “Seminário Projeto
Kaeru” a coordenadora do
projeto, a psicóloga Kyoko
Yanagida Nakagawa foi con-
vidada mais uma vez para mi-
nistrar palestras no Japão. Na
viagem concorrida e “muito
interessante”, realizada no pe-
ríodo de 19 de outubro a 8 de
novembro, a especialista este-
ve em sete províncias: Ibaraki
(Joso), Gunma (Ota e Oizumi)
Shizuoka (Hamamatsu), Aichi
(Toyohashi e Toyota), Shiga

(Omi Hatiman), Gifu (Kani).
Depois seguiu para Hiroshima,
Higashi Hiroshima, Kaita,
Fukuyama e Kure. Como este
ano o foco foi a questão edu-
cacional, a precursora do pro-
jeto Kaeru observou em cam-
po a questão da educação das
crianças brasileiras naquele
país. Na ocasião, ela abordou
informações mais recentes so-
bre o projeto que tem como
objetivo prestar assistência aos
filhos dos dekasseguis “retor-
nados”.
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Seminário em São Paulo e Santos
abordará situação atual dos dekasseguis
“Diálogos Interculturais: O
Que Somos e o Que Revela-
mos” é o tema do seminário
internacional que o Grupo de
Pesquisa Diálogos Intercultu-
rais do IEA e o Curso de Ser-

viço Social da Unifesp realizam
nos dias 26 e 27 de novembro
(no primeiro dia no IEA, em
São Paulo, e no segundo na
Unifesp, em Santos). Por meio
de enfoques teóricos específi-

–––——––––––––——–––––—–––——––––––––——–––––––——–––—–| pág 11

cos e metodologias próprias de
cada área de pesquisa partici-
pante, o seminário tratará do
contato entre culturas e das re-
percussões disso para o indiví-
duo, o grupo e a sociedade.

DIVULGAÇÃO
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PARANÁ-HYOGO –  O
governador do Paraná,
Orlando Pessuti, recebeu
no dia 23, no Palácio das
Araucárias, o governador
da província japonesa de
Hyogo, Toshizo Ido,
acompanhado de autorida-

des, empresários e lideran-
ças japoneses. A visita faz
parte das comemorações de
40 anos da co-irmandade
entre Paraná e Hyogo. Des-
de 1970, tratado diplomáti-
co promove o intercâmbio
nas áreas de educação,

agronomia, cultura e meio
ambiente. Ambos os gover-
nos concordaram em refor-
çar as intenções do tratado
inicial, com a assinatura de
uma declaração conjunta de
parceria. “Manter sólida a
cooperação científica e cul-

tural com Japão, um dos
principais parceiros co-
merciais do nosso Estado,
é uma semente muito bem
adubada que deixamos
como herança para o pró-
ximo governo” afirmou
Pessuti.

Este ano, pessoas que nasce-
ram ou moraram no bairro
Gonzaga, em Promissão (SP),
puderam assistir à missa cele-
brada na Igreja Cristo Rei.  Foi
no dia 21, dedicado ao
patrono, seguido de almoço
aos visitantes, vindos de diver-
sas regiões, como da Capital,
Garça, Bauru, Araçatuba, Lins.
A missa foi oficializada pelo
bispo Diocesano Dom Irineu
Danelon, auxiliado pelos pa-
dres Fábio e Élder.
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SHIGUEUYKI YOSHIKUNI

Moradores de Promissão e comunidade
nikkei assistem missa na Igreja Cristo Rei

A Beneficência Nipo-Brasilei-
ra de São Paulo – Recanto de
Repouso Sakura Home, em
parceria com o Clube Cultu-
ral e Recreativo Cereja, rea-
liza nos dias 4 e 5 de dezem-
bro, a partir das 10h30, no
Parque das Cerejeiras “Saku-
ra Home”, em Campos do
Jordão (SP), a Festa das
Hortênsias, que este ano che-
ga à sua 10ª edição.
–––——––––––––——–––––—–––——––––––––——–––––––——–––—–| pág 05

DIVULGAÇÃO

10ª Festa das Hortênsias de Campos do
Jordão espera cerca de 5 mil visitantes
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OSHIBANA NO BUNKYO – A artista plás-
tica e professora de Alice Midori Imai e alunos
promovem a 10ª Exposição de Oshibana-e, a
arte das flores, folhas e galhos prensados, no
Salão Nobre do Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de Assistência Social)
no último fim de semana. Foram expostos qua-
dros, caixas de jóias, cartões, colares, marca-
dores de páginas. Estiveram presentes além de
convidados, o cônsul geral do Japão Kazuaki
Obe e a consulesa Eiko Obe, Zelinda Tanaka,
Teruko Kamitsuji entre outros. Texto e fotos:
Luci Júdice Yizima

NOITE DE AUTÓGRA-
FOS – O escritor Silvio Sano
promoveu, no dia 18 de no-
vembro, o relançamento do li-
vro Corinthians 100 Anos –
Gols Ilustrados, na churrasca-

ria Radial Grill, em São Paulo.
O autor convidou alguns ex-jo-
gadores, entre eles Basílio,
autor do gol da quebra do tabu
de títulos, em 1977, e Biro
Biro, conhecido como o

talismã do Timão, que aprovei-
taram para também distribuir
autógrafos aos presentes. No
anterior, na Livraria da Vila,
Silvio trouxe o ex-jogador
Neto. Leia mais à pag 7

DIPLOMACIA – O deputado estadu-
al eleito Hélio Nishimoto (PSDB) visi-
tou, no último dia 16, o cônsul geral do
Japão em São Paulo, Kazuaki Obe. O
encontro ocorreu no consulado, em São
Paulo, e serviu para Nishimoto agrade-
cer o apoio que o cônsul tem oferecido
à comunidade nipo-brasileira. “O côn-
sul geral, Kazuaki Obe, tem sido uma
pessoa muito importante para nossa co-
munidade e, nesta conversa, tive a opor-
tunidade de conversar com ele sobre o
que pretendo fazer em meu mandato de
deputado estadual”, afirmou Nishimoto.

JANTAR DAS 4 ENTIDA-
DES – As entidades Kodomo-
no-sono, Kibô-no-iê, Ikoi-no-
sono e Yassuragui Home rea-
lizaram na última sexta (19),
o 7º Jantar Show Beneficen-
te no Hakka Eventos, na Li-
berdade, em São Paulo. Tra-
ta-se do sétimo ano consecu-
tivo em que às quatro entida-
des organizam o evento em
conjunto, com o objetivo de

arrecadar recursos para suprir
as necessidades diárias de
cada uma. O destaque do
evento, no formato “jantar-
show”, foi a apresentação do
cantor Joe Hirata e sua ban-
da. Centenas de convidados
marcaram presença no even-
to, entre elas autoridades
como o deputado federal Wal-
ter Ihoshi (DEM-SP), verea-
dor Eduardo Kamei, Kihatiro

Kita (presidente do Bunkyo)
e o cônsul geral do Japão em
São Paulo, Kazuake Obe
acompanhado de sua esposa,
a consulesa Eiko Obe, entre
outros. Na ocasião, o deputa-
do federal William Woo (PPS-
SP), representado por seu as-
sessor, Roberto Sekiya, home-
nageou as quatro entidades
com a entrega de placas. Texto
e fotos: Luci Judice Yizima

XÔ CPMF –  Três anos após
a derrubada da CPMF (Con-
tribuição Provisória Sobre Mo-
vimentação Financeira), lidera-
da pela oposição e pela mani-
festação popular, o líder do
partido Democratas, Paulo
Bornhausen, lançou, no dia 17,
a edição da nova campanha
XÔ CPMF, versão 2010/2011
e o livro “XÔ CPMF – A his-
tória de uma vitória da socie-
dade”, que narra a derrubada
do imposto do cheque. Como
membro desse processo e de-
fensor da reforma tributária, o
deputado federal Walter Ihoshi
participou desse primeiro ato
de mobilização e disse que o

Brasil já gera receita suficien-
te para cobrir suas despesas e

que não há, portanto, a neces-
sidade de um novo imposto.

WAN-WAN KAI – No dia 13 de novembro,
membros do Wan-Wan Kai (Associação dos
nascidos no signo do cão) de São Paulo se
reuniram para o tradicional “Bonenkai” (con-
fraternização final de ano com almoço) no res-
taurante Ginza da Capital. Destaque especial

Alegria total: Presidente Saburo Sakawa e vice-
presidente Yasuyuki Hirasaki da Wan-Wan Kai, o
brigadeiro Agostinho Shibata e o coronel da Ae-
ronáutica, Mário Endo.

Membros da Wan-Wan KAi (Signo do cão) e ami-
gos convidados, no centro, Saburo Sakawa-Pre-
sidente da Wan-Wan Kai e convidado Kihatiro
Kita (presidente do Bunkyo)

para a participação do casal vindo de Brasí-
lia, o brigadeiro da Aeronáutica, Agostinho
Shibata (signo do cão) e Kiyoko Shibata. Foi
uma confraternização de alegria total, atuali-
zando as conversas  entre os Wan-Wan (cães)
durante o almoço.
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COMUNIDADE/DEKASSEGUIS

Kyoko Nakagawa constata aumento de “distúrbios
de desenvolvimento” entre os dekasseguis

COMUNIDADE/POLÍTICA 1

Junji lança site para reforçar
movimento contra CPMF

Em menos de duas horas,
mais de 700 pessoas aderiram
ao Movimento CPMF Não! no
Largo do Rosário, em Mogi das
Cruzes. O ato público deu lar-
gada à mobilização do Alto Tietê
contra a retomada da CPMF –
Contribuição Provisória sobre
Movimentações Financeiras,
pretendida pelo governo fede-
ral. A iniciativa engrossa a cru-
zada nacional contra a cobran-
ça, que promoveu uma série de
protestos em diversos pontos do
País, realizados, simultanea-
mente, às 11 horas do dia 20.
Entidades comunitárias e lide-
ranças dos diversos setores
produtivos da Região,
arregimentadas pelo deputado
federal eleito Junji Abe (DEM),
conduziram o movimento.

“Foi um ato simbólico para
chamar a atenção da popula-
ção e fortalecer a divulgação
do Movimento contra a co-
brança com o lançamento do
abaixo-assinado, no dia da se-
mana, horário e local de maior
movimentação na cidade. A
mobilização continua. Com a
coleta de assinaturas pelas ins-
tituições participantes e pela
internet”, explicou Junji.

Junji avaliou como “muito
produtiva” a manifestação re-
alizada em Mogi: “Não só pelo
número de signatários do abai-
xo-assinado, mas pela oportu-
nidade de difundir informações
que mostram a necessidade de
todos se unirem contra a volta
da CPMF. O que me deixa

mais satisfeito é que a popula-
ção entendeu nossa mensa-
gem”. Ele esclareceu que, na
próxima semana, as institui-
ções participantes do Movi-
mento definirão os locais onde
haverá coleta de assinaturas no
abaixo-assinado.

Durante o próprio ato pú-
blico, houve lideranças que le-
varam o impresso do abaixo-
assinado para angariar mais
adesões. Foi o caso de João
Carlos Barbatti, do IB – Insti-
tuto Barbatti. O trabalho de
coleta de assinaturas prosse-
guirá até a coordenação naci-
onal, a cargo de João Mattar,
decidir que há número sufici-
ente de signatários para entre-
ga do documento à Presidên-
cia da República, Senado e
Câmara dos Deputados.

Site – O deputado eleito en-
fatizou também que as pesso-
as podem aderir ao Movimen-
to pela internet. No site http://
www.junjiabe.com/cpmfnao, o
internauta também encontrará
a versão eletrônica do abaixo-
assinado contra a retomada do
tributo e a criação de qualquer
outro que aumente a já eleva-
da carga tributária existente no
Brasil. Para assinar, basta
acessar o endereço, clicar no
item abaixo-assinado e infor-
mar os dados obrigatórios –
nome, e-mail e RG. Pronto: a
adesão estará completa. O
documento online conta com
mais de 13,7 mil assinaturas.

DIVULGAÇÃO

Junji Abe comandou ato público contra retomada do CPMF

Com a fina-
lidade agrade-
cer a mais uma
oportunidade de
legislar por mais
quatro anos na
Assembléia Le-
gislativa de São
Paulo (ALSP) a
partir de 2011,
bem como os
votos recebidos
no pleito das
Eleições 2010
em outubro pas-
sado, o deputa-
do estadual elei-
to Hélio Nishi-
moto (PSDB/
SP) visitou a re-
dação do Jornal
Nippak no últi-
mo dia 16. O parlamentar que
tem base eleitoral em São José
dos Campos – Vale do Paraíba,
agradeceu o trabalho da im-
prensa para com a comunida-
de nikkei bem como a popula-
ção no Estado de São Paulo pela
chance de mais quatro anos de
mandato.

“Tivemos o apoio de 78.906
votos o que nos dá forças para
continuar trabalhando nos pro-
jetos. Crescemos em todos os
segmentos como o esportivo,
comercial, igrejas e cooperati-

que. “Este ano, a pedido do
presidente da Associação Cul-
tural Agrícola e Esportiva de
Presidente Prudente entrei em
contato com a Associação
Brasileira de Taiko (ABT),
para realizar o 8º Festival Bra-
sileiro de Taiko naquela cida-
de, no dia 31 de julho”, revela.

Terceira geração – O parla-
mentar tucano que é da terceira
geração disse que tem bom re-
lacionamento com os deputados
federais Walter Ihoshi (DEM/
SP) e William Woo (PPS/SP),
que colaboraram bastante e po-
deriam contribuir e representar
melhor a comunidade nikkei na
Câmara dos Deputados. Hélio
Nishimoto garantiu que vai de-
senvolver e melhorar as relações
bilaterais Brasil/Japão como re-
presentante da ALSP. “Quero
aproveitar os quatro anos para
reforçar os contatos”, afirmou
ele que assumiu a Comissão de
Assuntos Internacionais em
2009.

Ele anunciou que vai traba-
lhar para ajudar na organiza-
ção das Olimpíadas no Rio de
Janeiro em 2016 e na Copa do
Mundo de Futebol no Brasil em
2014, até porque é vice-presi-
dente da Federação Paulista de
Futebol no Vale do Paraíba.

COMUNIDADE/POLÍTICA 2

Hélio Nishimoto pretende priorizar a educação e a segurança
em seu mandato “completo” na Assembleia paulista

vas; mantivemos relaciona-
mentos com pessoas novas,
houve um acréscimo de 15 mil
votos, muito positivo, foi uma
campanha enxuta”, explica o
tucano.

Objetivos – Entre seus obje-
tivos a partir do ano que vem,
Hélio Nishimoto assegurou que
vai priorizar as áreas da edu-
cação e da segurança que para
ele podem melhorar mais, uma
vez que acha que pode contri-
buir muito apresentando pro-

jetos de lei que beneficiem a
comunidade. Outros dos seus
propósitos é retomar o projeto
do Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automotores
(IPVA) que está parado na
ALSP, ou seja, vai trabalhar
para alterar a data do paga-
mento do tributo para o perío-
do do licenciamento.

O parlamentar almeja tam-
bém modificar a forma da ven-
da da banana no Estado de São
Paulo; incentivar a produção de
carros elétricos e híbridos atra-
vés de incentivos fiscais; e apoi-
ar os eventos ligados as entida-
des nikkeis, básico para come-
çar a atuar. “Devo assumir o
cargo no início de janeiro de
2011 até porque o governador
eleito Geraldo Alckmin (PSDB/
SP) deve convocar deputados
para atuar no secretariado pau-
lista”, adianta.

Hélio Nishimoto antecipou
que tenciona intensificar a in-
tegração com a comunidade e
desenvolver ações e atividades
para a divulgação da cultura
japonesa. Pretende também
levar os eventos vinculados à
comunidade nikkei para o Vale
do Paraíba. Entre os aconte-
cimentos que ele vai apoiar
estão o Festival do Japão, e a
festa da cerejeira de São Ro-
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Hélio Nishimoto: apoio de 78.906 votos

Como parte da segunda
edição do “Seminário
Projeto Kaeru” a coor-

denadora do projeto, a psicó-
loga Kyoko Yanagida Nakaga-
wa foi convidada mais uma
vez para ministrar palestras no
Japão. Na viagem concorrida
e “muito interessante”, realiza-
da no período de 19 de outu-
bro a 8 de novembro, a espe-
cialista esteve em sete provín-
cias: Província de Ibaraki
(Joso), Gunma (Ota e Oizumi)
Shizuoka (Hamamatsu), Aichi
(Toyohashi e Toyota), Shiga
(Omi Hatiman), Gifu (Kani).
Depois seguiu para Hiroshima,
Higashi Hiroshima, Kaita,
Fukuyama e Kure.

Na ocasião ela abordou in-
formações mais recentes so-
bre o projeto que tem como
objetivo prestar assistência aos
filhos dos dekasseguis “retor-
nados”. Ao fazer um balanço
da temporada no país a psicó-
loga achou que a comunidade
nipo-brasileira apresenta mu-
danças do ano passado para os
dias atuais. Entre elas, pesso-
as que ficam irritadas por te-
rem problemas em casa, bem
como adolescentes que tem
que trabalhar para ajudar a
família por causa da economia
instável no Japão.

“Estivemos em muitas es-
colas brasileiras e japonesas,
em todas as cidades visitadas.
Visitamos muitas salas no pro-
jeto Arco Iris (do Ministério da
Educação Japonesa) e salas de
aulas de reforço de Organiza-
ções Não Governamentais
(ONGs) e Organizações da
Sociedade Civil de Interesse
Público (Oscips) – Oscips ja-
ponesas”, destaca.

Kyoko Nakagawa disse
que se assustou com a quanti-
dade “distúrbios de desenvol-
vimento” por todos os locais
por onde passou, divulgados
pelos professores das escolas
como dificuldades de aprendi-
zagem e o emocional das pes-
soas afetadas. Ela também
achou questionável os casos de
diagnósticos, os testes japone-
ses aplicados por professores,
a qualificação dos mestres e
as normas aplicadas.

“É preciso tomar muito cui-
dado, muitas crianças diagnos-
ticadas e até medicadas, con-
sideradas como portadoras de

O projeto Kaeru coordena-
do pela psicóloga Kyoko
Yanagida Nakagawa realiza no
dia 4 de dezembro a sua tradi-
cional Festa de Natal para as
crianças atendidas pelo progra-
ma. O evento que contará com
várias atrações como shows,
lanches, surpresas, Papai Noel,
brincadeiras e entre outras ati-
vidades, acontecerá na Esco-
la Municipal de Ensino Funda-
mental Bartolomeu Lourenço
de Gusmão, na Vila Carrão
(zona Leste de São Paulo).
Projeto Kaeru que atualmente
atende 53 crianças retornadas
do Japão, tem como objetivo
prestar assistência aos filhos
dos dekasseguis “retornados”.

O projeto visa oferecer um
trabalho de intervenção psico-
lógica, social, psicopedagógica,
de acompanhamento e de re-
forço escolar às crianças do
ensino fundamental da rede
estadual de educação que, em
decorrência dos processos mi-
gratórios. Exemplo do movi-
mento dekassegui de trabalha-
dores nipo-brasileiros para o
Japão, no qual apresentam di-
ficuldades na aprendizagem;
pouco conhecimento da língua
portuguesa; dificuldades nas

TDA/H, Asperger, LD,
dislexia, etc. Acho complica-
do por não ter instrumentos
apropriados, desconsiderar a
criança como um todo, seu
ambiente social e familiar, as
diferenças culturais e de idio-
ma e simplesmente colocar o
fato de não ter bom aproveita-
mento, ou não aprender como
sendo de “culpa” exclusiva
dela”, alerta.

A psicóloga apontou tam-
bém casos de depressão dos
pais, problemas de saúde, vio-
lência doméstica, etc, mas não
tomou conhecimento de pro-
blemas sociais entre os dekas-
seguis envolvendo crimes, en-
tre eles estupros. “Não vi au-
mento ou coisa do tipo, acon-
tece, mas acho que já aconte-
cia antes também”, analisa. A
coordenadora e a psicóloga
Cristina Sunita do Projeto
Kaeru, foram para o Japão a
convite da Mitsui Bussan. Elas
se encontraram com Toshio
Shibasaki, responsável pela
área de responsabilidade soci-
al da Mitsui e com Kazushigue
Mori, da NPO Action for a
Better International Communi-
ty (ABIC), com os quais fize-
ram o tour pelo país em quatro
pessoas.

Na série de palestras pro-
movidas pelas duas entidades,

Kyoko Nakagawa fez uma
reflexão das dificuldades en-
contradas no Brasil e o que
observou no Japão, bem como
no tempo durante grande dos
debates com as pessoas liga-
das às secretarias da educa-
ção das cidades, professores
de salas internacionais das es-
colas japonesas, auxiliares de
ensino e escolas brasileiras.
“Naturalmente as palestras
foram voltadas para os pais e
responsáveis das crianças,
com orientação tanto aos que
ficam quanto aos que pensam
em retornar”, afirmou ela ao
informar que também mante-
ve encontros, mesas redondas
com profissionais, professores,
além de muitas visitas.

Reflexão – Das experiências
e resultados obtidas nas pales-
tras, Kyoko Nakagawa conta
que alguns pontos merecem
reflexão não apenas para os
que retornam, com o Projeto
Kaeru, mas para os que ficam
também no arquipélago. A psi-
cóloga cogita a questão edu-
cacional de forma mais ampla;
as necessidades que têm sur-
gido no Japão, parecidas com
as questões que hoje se fala
muito no Brasil também, como
a medicalização e a rotulação
de crianças que apresentam

dificuldades nas escolas. Além
das questões da dinâmica fa-
miliar que influi diretamente no
desenvolvimento das crianças.

De certa forma as palestras
fizeram parte do intercâmbio
entre o Brasil e Japão na área
de educação, segundo a psicó-
loga todos estão voltados e uni-
dos sobre a questão da educa-
ção dos brasileiros. “Um ponto
que foi levantado por líderes
brasileiros na ocasião foi exa-
tamente a questão da falta de
um canal oficial do intercâmbio
proporcionado pela Mitsui, seja
com o setor de responsabilida-
de social da empresa no Japão
e a Fundação Mitsui Bussan no
Brasil”, defende.

Paralelamente Kyoko Na-
kagawa antecipa que mante-
ve contatos com a comunida-
de dekassegui e suas famílias
para as quais deu orientações
em quase todas as cidades por
onde visitou, seja durante as
palestras ou em atendimentos
individuais. “Ouvimos muitos
pais, várias crianças, e diver-
sos outros japoneses e brasi-
leiros que possuem projetos
educacionais nos locais por
onde passamos”, confirma ela
que também foi acompanhada
por uma pessoa da equipe do
Projeto Kaeru na viagem.
(Afonso José de Sousa)

CREDITO: RADIO PHOENIX (WWW.RADIOPHOENIX.JP)

Kyoko Nakagawa acha o diagnóstico questionável pela ausência de instrumentos adequados

relações interpessoais; de (re)
adaptação à sociedade brasi-
leira, gerando como conse-
qüência problemas sérios no
desenvolvimento, aos seus fa-
miliares, às escolas e com
aqueles que convivem com as
crianças.

As famílias nipo-brasileiras
no Japão que pretendem retor-
nar ao Brasil e matricular seus
filhos nas escolas estaduais de
São Paulo podem entrar em
contato com o Projeto Kaeru
através dos e-mails:
kyoko@uol.com.br ou
projetokaeru@isec.org.br ou
comparecer na sede do Insti-
tuto de Solidariedade Educa-
cional e Cultural (ISEC), loca-
lizado na Rua São Joaquim,
381 - subsolo – Liberdade –
São Paulo (prédio do Bunkyo).
Telefone: 3208-1755.
www.projetokaeru.org.br

FESTA DE NATAL DO
PROJETO KAERU
QUANDO: DIA 4 DE DEZEMBRO

HORÁRIO: DAS 13H ÀS 17H

ONDE: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO

FUNDAMENTAL BARTOLOMEU LOURENÇO

DE GUSMÃO - RUA SABOÓ, 50 - VILA

CARRÃO - SÃO PAULO (ZONA LESTE DE

SÃO PAULO)

Projeto Kaeru realiza
tradicional festa de Natal
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PARANÁ-HYOGO

Governadores Orlando Pessuti e
Toshizo Ido reafirmam cooperação

COLUNA DA ERIKA SUMIDA

Saudades...

Essa semana me deparei
de frente com o sentimento
saudade!

Meus pais que vieram do
Brasil para ficarem uns 40
dias aqui no Japão, foram
embora nessa semana, e re-
almente eu nunca havia me
dado conta de que a saudade
existe e dói.

Fazia mais ou menos uns
5 anos que não via minha mãe
e uns 2 anos que não via meu
pai, foi quando deu certo de-
les virem passar uns dias aqui
comigo, curtiram os netos,
passearam no Japão, e o mais
importante, viram como é a
minha rotina no dia-a-dia. A
minha vida não difere em
nada de outros dekasseguis
que aqui vivem, inclui o de
sempre: acordar cedo, traba-
lhar muito, dormir tarde e, às
vezes, descansar.

Tive que fazer umas adap-
tações na minha rotina para
poder ter mais tempo para fi-
car com eles, fiz o possível
para poder agradá-los, não
sei se consegui, mas aqui fi-
cou um vazio que me falaram
que tem nome, e chama-se
saudades!

Não há nada de estranho
em sentir esse sentimento,
afinal eu moro longe, muito
longe do meu país, e às ve-
zes bate uma saudade...

Saudade de tudo, dos fa-
miliares, das comidas, dos
amigos, mas a vida aqui no
Japão é uma correria que
muitas vezes nem dá tempo
de sentir tantas saudades as-
sim, aliás, agora podemos con-
tar com uma aliada chamada
internet, essa sim é primordial
para diminuir a distância exis-
tente entre os povos, uma for-
ma de globalização.

Mas acho que meus pais
foram embora com outra vi-
são do Japão, pois falaram
muito aí no Brasil, que o Ja-
pão estava completamente
desestabilizado economica-
mente e o crescimento era
lento e gradual. Tudo bem,
depois da crise realmente o
estado econômico do Japão
era lastimável, mas agora
vejo uma estabilização eco-
nômica que cresce devagar
sim, mas que pelo menos pa-
rou de decrescer, o que já é
um alívio.

E a recuperação econô-
mica do Japão tende a ser
lenta mesmo, pois se atentar-
mos aos fatos internacionais,
a situação aqui ainda é boa e
controlável, mas a fragorosa
derrota de Barack Obama
nas eleições à Câmara dos
representantes, pode prolon-
gar o sofrimento da econo-
mia japonesa. Tudo porque
fica mais difícil para Barack
Obama aprovar qualquer tipo
de leis para a recuperação do

país, pois, apesar de deter a
maioria no Senado, Obama
perdeu a disputa na outra
casa Legislativa.

A verdade é que o mundo
todo esperava muito de
Obama, depositou nele a con-
fiança de um governo 100%
produtivo e inovador no com-
bate a crise financeira, sem
contar que Obama tomou a
decisão de injetar bilhões de
dólares, através da recompra
de títulos do Tesouro e isso
faz com que haja a valoriza-
ção do iene, a moeda japo-
nesa. O que significa que se
estourar outra crise, quem vai
pagar o pato são os estran-
geiros que trabalham no Ja-
pão (novamente)!

Esse derrame de dinheiro
pelo governo americano pro-
va que a economia nos Esta-
dos Unidos está pior do que
imaginávamos, e para o Ja-
pão isso não é nada bom, pois
vive atrelado ao mercado
econômico americano e tra-
vando sempre uma briga
cambial.

E o Japão, há muito tem-
po não tem um premiê de
pulso firme capaz, de puxar
para a si a responsabilidade
de um crescimento econômi-
co, o que aos olhos de todos
seria uma política arriscada.

Mas na minha opinião,
quem nunca demonstrar a
sua força nunca crescerá! A
mesma coisa foi o que acon-
teceu com os meus pais, se
eles nunca tivessem convivi-
do comigo, nunca saberiam
das minhas lutas diárias para
sobreviver nesse mundo.

E na minha opinião, a mai-
oria dos brasileiros não tem
a menor noção do que é a
vida dos dekasseguis no Ja-
pão, o que faz com que haja
muitas lendas e muitas histó-
rias em torno do movimento
dekasseguis, algumas históri-
as são bem fantasiosas, mas
todas devem ter um crédito
de verdade.

O mesmo acontece com
Barack Obama, pode ser que
haja muita lenda, muito exa-
gero e muita fantasia em tor-
no da economia americana,
ou não! Até que ponto tudo
isso é verdade?

Quem sabe a resposta,
acho que ninguém.

Mas a verdade é que que-
rendo ou não, o mundo finan-
ceiro gira em torno da eco-
nomia americana sim, e aos
poucos vamos desvendando
todo esse mistério que nos
assusta e envolve uma crise
econômica.

*Erika Sumida nasceu em Ara-
çatuba e há 12 anos mora no Ja-
pão, onde trabalha com desen-
volvimento de criação. E-mail:
erikasumida@hotmail.com

O Ministério das Rela-
ções Exteriores divulgou no
dia 12 os nomes dos 16 brasi-
leiros eleitos para o Conselho
de Representantes do Brasil
no Exterior. O conselho terá
quatro representantes das
Américas do Sul e Central,
quatro da América do Norte
e do Caribe, quatro da Euro-
pa e quatro representando
África, Ásia, Oriente Médio
e Oceania, todos com manda-
to de dois anos. Os represen-
tantes da região Ásia, África,
Oriente Médio e Oceania são,
pela ordem de votação: Siham
Hussein Harati (Líbano), Ân-
gelo Akimitsu Ishii (Japão),
Carlos Sussumo Shinoda (Ja-
pão) e Newton Takahiro
Sonoki (Japão).

Além dos 16 titulares, tam-
bém foram eleitos 16 suplen-
tes. A votação foi feita pela
internet, com base no banco de
dados da Justiça Eleitoral e no
cadastro dos consulados.

Mais de 18,5 mil brasileiros
que vivem no exterior partici-
param da votação, que teve
298 candidatos nas quatro
regiões definidas pelo Itama-
raty. O subsecretário-geral
das Comunidades Brasileiras
no Exterior, embaixador
Eduardo Gradilone, disse que
o conselho deverá atuar como
uma ponte entre as reivindica-
ções dos brasileiros que vivem
fora do país e o governo.

Um dos desafios será con-
ciliar os interesses das diver-
sas comunidades brasileiras.
“As reivindicações são muito
diferentes entre os ‘brasiguai-

leira com o fim do governo do
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, Gradilone disse que es-
pera que as ações do Itama-
raty voltadas aos brasileiros
que vivem no exterior sejam
mantidas pela presidenta elei-
ta, Dilma Rousseff. “Esse é
um dos aspectos mais
consensuais da política exter-
na brasileira”, avaliou.

Japão – Os representantes
eleitos no Japão se reuniram na
Embaixada Brasileira em Tó-
quio, no dia 21, para discutir as
primeiras necessidades dos
brasileiros na Ásia. A partiu de
Carlos Shinoda. As propostas
serão apresentadas ao CRBE
no Brasil, onde os conselheiros
titulares das quatro regiões
(Ásia, Europa, América do Sul
e América do Norte) se encon-
trarão para uma conferência
que será realizada nos dias 2 e
3 de dezembro, e também os
conselheiros de mais 3 regiões
no Palácio Itamaraty no Rio de
Janeiro. O presidente Luiz
Inácio Lula da Silva deve estar
presente no dia 3.
(com Agência Brasil)

os’ [brasileiros que vivem no
Paraguai], os dekasseguis [no
Japão] e os brasileiros que vi-
vem nos Estados Unidos, por
exemplo. O Itamaraty tem sido
um moderador dessas deman-
das. O conselho pode agir
como um instrumento de har-
monização, as comunidades
ainda precisam se entender
melhor”, explicou o embaixa-
dor.

Os conselheiros não são re-
munerados nem têm estrutura
nas embaixadas ou consulados
do Brasil. A maioria dos elei-
tos, de acordo com o embai-
xador Gradilone, já são líderes
comunitários conhecidos das
comunidades brasileiras nos
países em que vivem. “Que-
remos evitar a politização do
conselho, o importante é con-
centrar o trabalho nas reivin-

dicações das comunidades”.
O conselho se reunirá duas

vezes por ano com o governo
brasileiro. O primeiro encon-
tro deverá ocorrer na 3ª Con-
ferência Brasileiros no Mun-
do, marcada para os dias 2 e 3
de dezembro, no Rio de Janei-
ro.

Indagado sobre a continui-
dade da política externa brasi-

O conselheiro Newton Takahiro Sonoki

INTERNACIONAL 1

Ministério das Relações Exteriores realizará 3ª Conferência
das Comunidades Brasileiras no Exterior em dezembro

SITE: COMUNIDADE BRASIL

O governador de São Pau-
lo, Alberto Goldman, visitou no
último dia 16, o Monorail
Haneda. Construído em 1964
para as Olímpiadas de Tóquio,
este monotrilho de 17,8 km tem
11 estações, por onde circulam
137,9 mil usuários por dia. No
dia 17, o governador visitou
Paris, na França, onde conhe-
ceu a nova linha de metrô da
cidade. Ele esteve acompa-
nhado por um dos diretores da
RATP, empresa responsável
pela gestão desta e de outras
linhas de transporte ferroviá-
rio. As visitas do governador
ao monotrilho de Tóquio e ao
metrô parisiense tem como
objetivo avaliar os modelos, que

são similares aos que estão em
implantação no Estado de São
Paulo.

Em viagem oficial ao Japão
e Europa, o governador pau-
lista assinou, no dia 15, contra-
to de empréstimo com o Japan
Bank for International Coope-
ration (JBIC) e um consórcio
de bancos japoneses - tendo
como agente financeiro o Ban-
co Sumitomo Mitsui Banking
Corporation (SMBC). Os re-
cursos serão utilizados na se-
gunda fase da implantação da
Linha 4 - Amarela do Metrô,
que faz parte do Plano de Ex-
pansão dos Transportes Me-
tropolitanos de São Paulo.

“Com esses recursos nós

INTERNACIONAL 2

Governador de São Paulo conheceu o Monorail Haneda

completamos todas as neces-
sidades que temos para termi-
nar a Linha 4. Portanto, ela está
totalmente viabilizada. Uma
boa parte já está feita, eviden-
temente a maior parte está fei-
ta, e agora este recurso será
usado para que a gente possa
fazer a complementação das
estações e do trecho que vai
até a Vila Sônia”, disse o go-
vernador Alberto Goldman.

O valor da operação entre
o Governo do Estado e o JBIC
é de US$ 130 milhões (R$
226,35 milhões). O emprésti-
mo será somado ao financia-
mento do Banco Internacional
para Reconstrução e Desen-
volvimento (BIRD), no mesmo

valor, cujo contrato de emprés-
timo foi assinado em 27 de se-
tembro de 2010, e também à
contrapartida do Tesouro Es-
tadual e investimentos da pró-
pria Concessionária.

O custo total estimado para
a implantação desta segunda
fase da Linha 4-Amarela é de
US$ 910 milhões (R$ 1,58 bi-
lhão). O montante será utiliza-
do para a complementação
das estações São Paulo-Mo-
rumbi, Fradique Coutinho, Os-
car Freire e Higienópolis-Ma-
ckenzie, a construção da esta-
ção Vila Sônia, o prolongamen-
to de 1,5 km de via e a instala-
ção de sistemas de energia.
(do Governo de SP)

Ogovernador do Paraná,
Orlando Pessuti, rece-
beu no último dia 23,

no Palácio das Araucárias, o
governador da província japo-
nesa de Hyogo, Toshizo Ido,
acompanhado de autoridades,
empresários e lideranças japo-
neses. A visita faz parte das
comemorações de 40 anos da
co-irmandade entre Paraná e
Hyogo.

Desde 1970, tratado diplo-
mático promove o intercâmbio
nas áreas de educação, agro-
nomia, cultura e meio ambien-
te. Ambos os governos con-
cordaram em reforçar as in-
tenções do tratado inicial, com
a assinatura de uma declara-
ção conjunta de parceria.

“Manter sólida a coopera-
ção científica e cultural com
Japão, um dos principais par-
ceiros comerciais do nosso
Estado, é uma semente muito
bem adubada que deixamos
como herança para o próximo
governo” afirmou Pessuti.
Anualmente, são organizadas
missões comerciais do Para-
ná ao Japão, pela Câmara do
Comércio e Indústria Brasil-
Japão do Paraná.

Para o Toshizo Ido, as
ações e benefícios que a rela-
ção de amizade e cooperação
trouxe para ambos os estados
e países ainda irá gerar bene-
fícios para o Paraná. “Como

representantes escolhidos pelo
povo do Japão, buscamos for-
talecer os laços de amizade
que unem os dois países, hon-
rando tudo que foi feito pelos
nossos antecessores”, disse o
governador da província de
Hyogo.

A declaração conjunta de
parceria, que reforça as inten-
ções do tratado de 1970, foi
assinada também pelos presi-
dentes das câmaras dos depu-
tados de Hyogo, Toshinobu
Yamamoto, e do Paraná, Nel-

son Justus.

Comenda – A Comenda da
Ordem do Pinheiro, classe grã-
cruz, foi entregue a Toshizo Ido,
como reconhecimento à con-
tribuição que os japoneses têm
dado para o Brasil. A comen-
da é a mais alta homenagem
que o Estado presta a perso-
nalidades ou instituições que se
distinguem pela notoriedade do
saber ou por prestar serviços
relevantes à comunidade pa-
ranaense.

Participaram da visita, o
cônsul do Japão para os esta-
dos do Paraná e Santa Catari-
na, Noboru Yamaguchi; o de-
putado estadual Teruo Kato; o
deputado federal Hidekazu
Takayama; Makoto Yamashi-
ta, representante da província
de Hyogo no Paraná; Yoshiaki
Oshiro, presidente da Câmara
do Comércio e Indústria Bra-
sil-Japão do Paraná; e Jorge
Yamawaki, presidente da co-
munidade Nikkei de Curitiba.
(do site do Governo do Paraná)

DIVULGAÇÃO

Os governadores Orlando Pessuti e Toshizo Ido, respectivamente, do Paraná e de Hyogo
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10ª edição da Festa das Hortênsias
espera cerca de 5 mil visitantes
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Feirantes terão de comprovar
procedência de massas

Os paulistanos contam
com mais uma medida de ga-
rantia de saúde. A Secretaria
de Coordenação de Subpre-
feituras determinou que os
feirantes que vendem pastéis,
comidas típicas – como yakis-
soba, tapioca, pamonha e
churros -, doces caseiros e
lanches rápidos informem à
Supervisão de Abastecimen-
to (Abast), órgão da Pasta,
dados sobre a procedência da
massa utilizada nos produtos.
O objetivo é monitorar a fa-
bricação das massas, averi-
guando todas as questões sa-
nitárias.

Agora, sempre que o fei-
rante iniciar a renovação da
sua matricula, o que ocorre
mensalmente, será obrigatório
informar o endereço onde a
massa do pastel (ou demais
produtos) é produzida, além de
fornecer informações sobre
onde se realiza a manipulação,
acondicionamento e armazena-
mento do produto. Os técnicos
da Secretaria realizarão visto-
rias nos locais antes da emis-
são da nova licença.

A Secretaria dará prazo até

março para que todas as ade-
quações dos feirantes possam
acontecer. Para os feirantes que
fabricam sua própria massa, a
Secretaria irá oferecer o “Cur-
so de Boas Práticas de Mani-
pulação de Alimentos para Fei-
ras Livres”, que ensinará prati-
cas de higiene, limpeza e con-
servação, sem comprometer a
qualidade dos pastéis. Para ins-
crições basta consultar a pro-
gramação no Sindicato dos Fei-
rantes no telefone 3313-2444,
ramal 265. O curso dependerá
do número de pessoas inscri-
tas e terá que ser com grupo
mínimo de 10 alunos.

Tradição – “O pastel de feira
já é uma tradição paulistana.
Queremos garantir a qualidade
dos produtos oferecidos à po-
pulação. A medida vai benefi-
ciar o feirante que pode, gra-
tuitamente, se capacitar sobre
produção e manuseio dos pro-
dutos, e o cidadão comum, que
ficará tranquilo sobre as condi-
ções de produção do alimento”,
afirma o supervisor de abaste-
cimento da Secretaria de Co-
ordenação das Subprefeituras.

ARQUIVO

Pastel de feira já uma tradição em São Paulo: qualidade

Meu genro, Osias Prestes,
e minha filha, Ana Cláudia
Yoshikumi Prestes, ambos
médicos, estiveram visitando o
país de Fidel Castro, nos dias
9 a 14 de novembro. Veja os
que eles acharam daquele re-
gime:

“Este mês estive em Cuba.
Acompanhei minha esposa no
Simpósio Ibero-americano de
Neonatologia, onde a mesma
foi apresentar 2 trabalhos, re-
presentando a Universidade
Federal de São Paulo e o Hos-
pital Israelita Albert Einstein.
Hospedamo-nos em um resort
em Havana e depois fomos à
Varadero. Procurei assimilar e
entender, sem idéias pré-con-
cebidas, o modo de viver dos
cubanos. Gostaria de saber
como Cuba se mantém inde-
pendente do grande império
norte-americano. Não tive
tempo, deveras, de conhecer
a fundo este povo, mas pude
traçar algumas observações
que acredito ser pertinentes:

Aspectos negativos:
1º- O pedestre tem que es-

tar atento com a passagem nas
vias públicas. Invariavelmen-
te, os motoristas são impruden-
tes. A sinalização das vias é
precária. Esta situação deixou-
me desmotivado em alugar um
modelo dos anos 50 para pas-
sear com minha senhora na
orla de Havana.

2º- Havana tem um aspec-
to de pobreza por falta de ma-
nutenção. À noite a cidade fica
na penumbra pelas ruas serem
pouco iluminadas.

3º- Contraste da vida nos
hotéis para turistas e a vida dos
cubanos. No hotel come-se de
tudo enquanto a população tem
racionamento até para bens
essenciais.

4º- Eu não pude sentir a
falta de liberdade e censura, até
por está hospedado em outro
mundo (resort), mas dentro de
Cuba. Imagino se eu morasse
em Cuba estaria preso ou te-
ria sido exilado.

5º- Não há  um desestímulo
ao tabaco. O charuto cubano
faz um forte apelo ao tabagis-
mo.

Aspectos positivos:
1º- O povo cubano é culto

e informado. Sabe discorrer
sua história e procura defen-
der sua opinião de forma con-
cisa. Conhece músicas e letras
de Tom Jobim, Elis Regina e
Milton Nascimento.

2º- A saúde e a educação
são de qualidades e gratuitas.

3º- Não vi uma distinção
social gritante. Há uma atenu-
ação das diferenças sociais.

4º- Receptividade e alegria

são as marcas do povo cuba-
no. Os turistas são respeitados
e recebidos com excelente
música e comida.

5º- Não vi mendigos nas
ruas.

6º- Apesar de Havana vi-
ver na penumbra à noite a se-
gurança é primordial. Anda-
mos muito à noite e em mo-
mento nenhum fomos impor-
tunados. Fiquei sabendo que a
polícia, que é a classe que re-
cebe o maior salário mensal
(30 dólares), é implacável.
Médico tem salário de 26 dó-
lares por mês.

7º- Não há pichações na
cidade, como acontece com os
monumentos e prédios aqui no
Brasil.

8º- Estar em Havana é
como fazer uma viagem no
tempo. Retroceder várias dé-
cadas. A frota de carros é uma
das mais belas que já vi. Quem
curte carros, como eu, se
delicia com o vai e vem daque-
las maravilhas no cenário nos-
tálgico de Havana.

9º- O azul do mar é avas-
salador. Gastei muito da me-
mória da minha máquina foto-
gráfica desfrutando esta bele-
za natural.

Ponderando os aspectos
posso dizer que Cuba é um
país encantador, além de ser
uma ótima opção de viagem de
férias com a família. Apesar
do nosso pequeno Akira (2
anos) ter ficado no Brasil com
a batian, ele já está passeando
com seus presentes cubanos,
um boné e uma camiseta do
Che Guevara”.

*Shigueyuki Yoshikuni é jorna-
lista e reside em Lins (SP)

DIÁRIO

Cuba, sob ótica de um médico
ARQUIVO PESSOAL

Ana Cláudia e Osias em Cuba

ABeneficência Nipo-
Brasileira de São Pau-
lo – Recanto de Re-

pouso Sakura Home, em par-
ceria com o Clube Cultural e
Recreativo Cereja, realiza nos
dias 4 e 5 de dezembro, a par-
tir das 10h30, no Parque das
Cerejeiras “Sakura Home”, na
Vila Albertina, em Campos do
Jordão (SP), a Festa das Hor-
tênsias, que este ano chega à
sua 10ª edição. A tradicional
festa típica japonesa terá apre-
sentações de músicas, danças
e festas típicas, além de gas-
tronomia japonesas, artesana-
tos, malharias e outras atra-
ções. A abertura oficial acon-
tece por volta do meio-dia de
sábado.

O objetivo do evento é ofe-
recer às novas gerações e vi-
sitantes um pouco da cultura
nipônica, bem como arrecadar
fundos para manter o Recan-
to de Repouso Sakura Home,
que atende a japoneses e seus
descendentes que necessitam
de um cuidado específico.

Segundo os organizadores,
a expectativa é receber cerca
de 5 mil visitantes nos dois dias
programação, sendo o domin-
go o mais concorrido. “As fa-
mílias aproveitam o dia para
passear na cidade. Como lazer,
não tem outro igual”, garantem.

40 tipos –Planta originária da
Ásia (Japão e China), a hortên-
sia (hydrangea macrophylla)
foi introduzida no Brasil através
da família real no início do sé-
culo 19 e, hoje é encontrada em
diversas cores, um total de 40
tipos que vão desde azul, até
rosas, chegando a tons de bran-
co, lilás e violetas. O período de
florada dessa planta é entre a

DIA 4 (SÁBADO)
10h30: Kaito Shamisen –
Apresentação de danças
folclóricas,  shamisen e
taikô
11h30: Matsuri Daiko Bon
Odori – Fukushima Kenjinkai
de Mogi das Cruzes
12h: Abertura
12h30: Dupla Infantil – Cín-
tia e Vanessa
13h: Karaokê
14h30: Matsuri Daiko Bon
Odori – Fukushima Kenjinkai
de Mogi das Cruzes

PROGRAMAÇÃO

DIA 5 (DOMINGO)
10h30: Yosakoi Soran
11h30: Soma Bon Odori –
Fukushima Kenjinkai de Ati-
baia
12h: Grupo Shohaku-Kan –
Arte marcial estilo shintoryu
13h30: Dança do Ventre –
Grupo Elazama
14h30: Yosakoi Soran
15h: Grupo Shohaku-Kan –
Arte marcial estilo shintoryu
15h30: Soma Bon Odori –
Fukushima Kenjinkai de Ati-
baia

DIVULGAÇÃO

Evento promete proporcionar um passeio agradável para toda a família em Campos do Jordão

primavera e verão, nas regiões
onde a presença das chuvas é
abundante, com as estações do
ano bem definidas e com as

temperaturas bem amenas. A
tonalidade dessa planta se dá
pelo ph do solo, quanto mais
ácido maior a incidência de flo-

res azuis e quanto mais alcali-
no maior a presença de flores
rosas. O nome hortênsia foi à
planta em homenagem a uma
dama francesa do século 18,
Hortense Lepante, que era
mulher de um amigo do natu-
ralista Philibert Commerson,
responsável pela introdução
desta planta na Europa.
(Aldo Shiguti, com o site
www.camposdojordao.com.br)

10ª FESTA DAS HORTÊNSIAS
QUANDO: DIAS 4 E 5 DE DEZEMBRO, A
PARTIR DAS 10H30
ONDE: PARQUE DAS CEREJEIRAS

“SAKURA HOME” (AV. TASSABURO

YAMAGUCHI, 2173, VILA ALBERTINA –
CAMPOS DO JORDÃO)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 12/3662-2911

CIDADES/PROMISSÃO

Comunidade e moradores
assistem missa na Cristo Rei

Este ano, pessoas que nas-
ceram ou moraram no Bairro
Gonzaga, puderam assistir à
missa celebrada na Igreja Cris-
to Rei.  Foi no dia 21, dedica-
do ao Patrono, seguido de al-
moço aos visitantes, vindos de
diversas regiões, como da Ca-
pital, Garça, Bauru, Araçatu-
ba, Lins. A missa foi oficiali-
zada pelo Bispo Diocesano
Dom Irineu Danelon, auxilia-
do pelos padres Fábio e Élder,
da Igreja Santa Luzia, de Pro-
missão. Agora, a Cristo Rei
está sob os cuidados da Co-
munidade dessa Igreja.

A Cristo Rei foi construída
pelas próprias mãos dos pri-
meiros imigrantes católicos
vindos de Fukuoka. Foi inau-
gurada em 15.8.38 e
reinaugurada em 25.11.04,
após ampla reforma.

Um dos principais respon-
sáveis pela reforma, o enge-
nheiro Emílio Yamaguti esteve
presente, como faz em todas
as ocasiões em que há alguma
solenidade no local. Ele nas-
ceu no bairro e sua mãe era
professora local.

Certa época, atingido por

uma moléstia que o atormenta-
va bastante, foi a essa Igreja
muitas vezes orar pela sua
cura. Conseguida a graça, em-
penhou todos os esforços para
restaurá-la.  Pediu auxílio ao
prefeito local, ao Bispo, aos
políticos nikkeis. E conseguiu
colocá-la no âmbito dos even-
tos comemorativos do centená-
rio da imigração japonesa. Foi
ele também que conseguiu o
asfaltamento da via de acesso.
A propósito, ele está comemo-
rando 77 anos – kiju, escrito em
japonês com dois ideogramas –
que significa congratulações e
alegria. A festa vai ser na capi-
tal no dia 27, em grande estilo.

Apoio – A Comunidade da
Santa  Luzia teve enorme tra-
balho para colocar a Igreja em
condição ideais para a celebra-
ção da Missa. Contou com a
ajuda da Prefeitura, dos mo-
radores do Bairro, do Edson
Riohei Yassunaga, presidente
da Associação Cultural e Es-
portiva Nikkei de Promissão e
de inúmeras outras pessoas.
*Shigueyuki Yoshikuni é jorna-
lista e reside em Lins (SP)

SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

Missa foi oficializada pelo bispo Dom Irineu Danelon

Um casal de comerciantes
de origem japonesa foi encon-
trado morto na noite de segun-
da-feira (22) na casa onde
morava. na alameda dos
Guatás, no Planalto Paulista,
na zona sul de São Paulo. De
acordo com a polícia,
Shiguemitsu Kuribayashi, 68
anos, e Rosa Hisako Kuriba-
yashi, 56 anos, tinham ferimen-
tos de faca pelo corpo.

Junto das vítimas, que es-
tavam na garagem da residên-
cia, a polícia encontrou uma
faca que pode ter sido usada
nos assassinatos. A polícia ain-
da não soube informar o que
pode ter motivado o crime.
Todas as hipóteses estão sen-
do estudadas, inclusive a de
homicídio seguido de suicídio.
O latrocínio (roubo seguido de
morte) está praticamente des-
cartado, já que nada foi rou-
bado da casa.

Segundo a polícia, dois fi-

lhos do casal, um homem de
46 anos e outro de 44, disse-
ram que não moravam com os
pais e foram visitá-los na noite
de segunda-feira, quanto en-
contraram o casal ensanguen-
tado e caído no chão da gara-
gem. Segundo informações da
Polícia Civil, os filhos afirma-
ram ainda que o casal não ti-
nha graves desavenças, ape-
nas discussões corriqueiras, e
nenhum tipo de problema fi-
nanceiro.

O delegado responsável
pelo caso esteve no local e
encontrou diversas manchas
de sangue espalhadas pela co-
zinha, nas paredes, na escada
e na garagem da casa.

A ocorrência foi registrada
na 16ª DP (Vila Clementino).
O local foi periciado e o dele-
gado requisitou apoio do De-
partamento de Homicídios e
Proteção à Pessoa (DHPP).
(do site Terra)

SÃO PAULO 2

Casal de comerciantes
nikkeis é encontrado morto
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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

Jovens nikkeis têm dificuldades
para buscar ajuda psicológica

Com uma ligação afetiva
com a comunidade
nikkei uma vez que é

casada com um médico nipo-
brasileiro, a coordenadora do
programa Saúde do Adoles-
cente da Secretaria de Estado
da Saúde, a médica Albertina
Duarte Takiuti, revelou que em
20 anos de trabalho tem cer-
teza da baixa incidência de gra-
videz nas moças nikkeis duran-
te a fase da adolescência, bem
como dos raríssimos casos de
mulheres orientais que
engravidam pela segunda vez.
De acordo com ela a segunda
gestação geralmente ocorre
por que a adolescente não é
incluída socialmente na primei-
ra e tem muita dificuldade de
voltar, por exemplo, à escola.

A médica afirmou que no
Estado de São Paulo não tem
conhecimento de nenhum
caso de moça nikkei que te-
nha engravidado numa segun-
da vez. Porém ela já percebeu
que quando isso acontece na
primeira vez às adolescentes
nikkeis que engravidam procu-
ram voltar para o trabalho ou
estudar. “O que tenho visto que
as adolescentes japonesas grá-
vidas recebem apoio da famí-
lia, mas não financeiro. Existe
um movimento de auto-estima
dessa adolescente nikkei que
ela exige dela mesma de mos-
trar para a família que é capaz
de voltar a estudar, é como se
ela tivesse uma dívida social
com a família”, destaca.

Segundo Albertina Takiuti,
para se ter uma idéia, o Japão
é um dos países que possui um
dos índices mais baixos de gra-
videz na adolescência, enquan-
to 7% das mulheres inglesas
ficam grávidas; no Brasil são
23%, semelhante à Colômbia,
Paraguai e Bolívia; a Argenti-
na tem 15% e São Paulo está
se aproximando dos Estados
Unidos com 14%. “O que me
preocupa é que existe uma di-
ficuldade das adolescentes
nisseis procurarem o posto de
saúde, elas procuram menos,
o que não acontece com as
adolescentes mestiças. Nesta
segunda geração de misturas
a certeza é que a procura é
maior, pois é tão normal encon-
trar adolescentes mestiças que
pergunto quem é japonês, a sua
mãe ou o seu pai?”, ressalta.

Por conta da gravidez a
médica constatou vários pro-
blemas nas adolescentes como
depressão, tristeza, muita co-
brança da família e dificulda-
des das adolescentes nikkeis
buscarem ajuda para a ques-
tão psicológica. “É feito todo
um trabalho para que as ado-
lescentes nikkeis busquem um
tratamento. Já atendi muitas
moças com anorexia, situações
graves como a dificuldade de
mobilizar as famílias porque a
questão psicológica não é bem
discutida entre as famílias
nikkeis. Digo isto claramente
que quando tenho que chamar
uma família nikkei com um pro-

bolinho de arroz e temperos.
“Na casa do adolescente de
Pinheiros, bairro onde estão
inseridas famílias nikkeis, te-
mos uma grande participação,
o interessante são os adoles-
centes japoneses que contribu-
em culturalmente, as palavras
ficam mais bem enfeitadas, e
a comida ornamentada”, reve-
la ela ao contar que na oficina
de sentimentos vê as adoles-
centes nikkeis se colocando
menos com mais reserva.

Albertina Takiuti disse que
os adolescentes conhecem os
métodos anticoncepcionais, a
Aids, por exemplo, provocou
uma mudança e reflexão entre
as famílias, radical porque os
pais com medo da Aids passa-
ram a ter menos medo do sexo,
a morte e o medo eram pre-
sentes que fez com que os pais
abrissem as suas defesas e pas-
saram a falar. “Hoje os pais já
não se enganam que os ado-
lescentes podem ter vida sexu-
al, os pais ainda são os últimos
a saber, admitem que exista
uma atividade sexual entre os
jovens”, analisa a médica.

A coordenadora adianta que
está provado que mais de 90%
dos jovens de todas as classes
sociais conhecem métodos an-
ticoncepcionais, uma pesquisa
constatou que os adolescentes
conheciam a pílula e a camisi-
nha. Para ela é preciso uma
mudança de atitude, a classe
média é uma que preocupa a
profissional principalmente as
adolescentes com escolaridade
alta que são as que estão
engravidando. “Não basta o
conhecer, não falta informação,
mas sim negociação e atitude
devido a pouca intimidade com
os parceiros. O estimular do
auto cuidado tem que ser uma
tarefa da família, da escola e
da sociedade porque o adoles-
cente sozinho que conhece os
métodos não se sente seguro
em usá-los”, defende.

Prova de vida – Albertina
Takiuti resume que a adoles-
cência é uma fase de insegu-
ranças. “É como se uma pes-
soa tivesse que se preparar
para fazer para o vestibular
que existe em uma cultura,
como se alimentar antes, ficar
tranqüilo, não fazer nada an-
tes, não se esgotar antes para
ter bom desempenho na pro-
va. A sexualidade é uma pro-
va da vida. A questão adequa-
da do conhecimento dos mé-
todos já está acontecendo en-
tre os adolescentes, mas é pre-
ciso muito mais, é preciso que
o pacto de silêncio seja rompi-
do. Conhecer e discutir os
métodos anticoncepcionais
está provado que não estimula
a atividade sexual. Existe ain-
da o medo das escolas e dos
pais conhecer e discutir o as-
sunto, que conversando sobre
o tema faz com que se torne
normal o movimento de ter uma
atitude”, finaliza.
(Afonso José de Sousa)

blema psicológico de depres-
são ou de tristeza, eu sinto uma
recepção, mas uma resistên-
cia em admitir um fato”, expli-
ca. Os meses próximos dos
vestibulares ou perto dos exa-
mes escolares são meses difi-
cílimos para Albertina Takiuti,
são épocas em que ela atende
adolescentes nikkeis grávidas
que geralmente ficam quietas,
perdem peso e com muita difi-
culdade de aceitar um trata-
mento psicológico.

Atendimento multifuncio-
nal – Coordenado pela Secre-
taria da Saúde o Programa Es-
tadual de Atenção Integral ao
Adolescente atende gratuita-
mente jovens de 10 a 20 anos,
instalado nos postos de saúde
de São Paulo ele fornece aten-
dimento multifuncional que vai
além do atendimento médico
envolvendo psicólogos e nutri-
cionistas, com oficinas de nu-
trição, dança e de sentimentos
com grande participação de
adolescentes japoneses. A fre-
qüência de adolescentes nas
oficinas de atendimento psico-
lógico é menor e encontra re-
sistência, por outro lado as con-
sultas ginecológicas e clínicas

nas Casas dos Adolescentes
são tranqüilas. “Mesmo com a
presença de médicos nikkeis
nas casas dos adolescentes
proporcionalmente existe uma
grande dificuldade de atingir o
público nissei”, admite
Albertina Takiuti.

No Estado de São Paulo
são 25 Casas dos Adolescen-
tes instaladas em várias cida-
des da capital e do interior,
entre elas Itapetininga (com
três unidades), Vinhedo,
Peruíbe, Mirassol, Votuporan-
ga, Jabaquara – zona Sul,
regiões com a presença da
população nikkei. Dentro das
raças que procuram o progra-
ma a raça amarela como a ja-
ponesa a participação é menor.
“Pelo sobrenome – tenho 39
anos de Hospital das Clínicas
– se temos 200 adolescentes
atendidas, 1% são de japone-
sas”, calcula.

Ela garante que na oficina
de nutrição, por exemplo, a
adesão é grande, até o momen-
to que algumas casas já reali-
zaram a semana japonesa du-
rante vários dias. Como hoje a
moda é a comida japonesa,
muitos adolescentes ensinam
outros a fazer sushi, sashimi,

REPRODUÇÃO

Para médica, mais de 90% dos jovens conhecem anticoncepcionais

Albertina Takiuti:”as jovens nikkeis procuram menos os postos”

COLUNA DO JORGE NAGAO

O carteiro e a evangélica
REPRODUÇÃO

(JORGE NAGAO)

(crônica inspirada na re-
portagem A Mensageira do
Perdão, de Marceu Vieira,
publicada na revista Épo-
ca, em 01/11/99)

Rua Vitor Frond, 208,
Acari, periferia carioca,
1989.

- Boa tarde, senhora!
- Boa tarde, carteiro!
- Trago-lhe uma carta, se-

nhora... Dorcas?
- Sim, meu filho. Procuro

honrar o nome dessa  discí-
pula de Jesus. Dorcas era
muito pobre mas tirava dela
mesma para ajudar aos mais
pobres. A minha ajuda é mais
espiritual. Escrevo palavras
de consolo aos presos, esta é
a primeira resposta. Qual é o
seu nome?

- Amâncio Alceu Dispor.
- Obrigada. Vamos nos

ver muitas vezes. Tchau!
- Tchau! - respondeu ele.
A caminho da próxima

casa, ele pensava: - Cada
uma que me aparece. Escre-
ver carta pra ladrão e assas-
sino, eu, hein?!

Dona Dorcas Machado,
então com 76 anos, tinha fé
que até o pior criminoso ti-
nha salvação. Acreditava em
seu bordão: “Deus perdoa
tudo. Quem aceitar Jesus vai
para o Céu”.

Ela começou com um lis-
ta de dez presos, recebida de
uma amiga da igreja. Come-
çou a ler os jornais populares
e anotava os nomes dos pre-
sos e onde passariam os anos
seguintes. Mês a mês essa
lista crescia, de dezenas para
centenas até chegar a 6 mil
em 1999.

- Dona Dorcas, no meio
de suas correspondências
tem um telegrama do PC
Farias. Agora, a senhora só
vai escrever para os famo-
sos como o Guilherme de
Pádua, o Maníaco do Parque
e praquele homem que ma-
tou o Chico Mendes, né, não?

- Não, Amâncio! Pra mim
não tem diferença se é famo-
so ou não, que crime come-
teu. Aliás, nem pergunto o que
fizeram ou se são inocentes.
Isso é problema da Justiça.

Um dia, entre as cartas
havia uma, sem selo, cujo re-
metente chamou-lhe a aten-
ção, simplesmente Amâncio.

Curiosa, abriu e leu.
“Prezada Dona Dorcas,
Sou o seu novo converti-

do. Acabo de entrar para a
sua igreja. Aleluia, Amâncio”.

Aquele convívio diário e
a admiração pela evangélica
levou-o a dar essa alegria a
ela. No dia seguinte, se abra-
çaram pela primeira vez.
Eram irmãos, afinal.

- Entra, Amâncio. Venha
tomar um café.

- Puxa! – exclamou ele,
adentrando à modesta casa.
Essa prateleira toda está
cheia de cartas que eu te
trouxe? (Para Marceu Viei-
ra, “um tenebroso arquivo do

inferno”)
- Pois é. Faz a conta: 10

cartas/dia x 365 = 3650/ano.
Se depender de mim, você
não perde o emprego.

- Caracas! - A senhora
gasta um fortuna com isso,
não?

- Não- explicou ela- quan-
do contei pro pastor, ele pas-
sou a mandar as folhas, os
envelopes, selos, colas e até
uma balança para pesar os
envelopes. A Igreja Presbite-
riana era muito grata a ela
porque, em 1986, Dorcas
atraiu os jovens para a igre-
ja. A iniciativa que foi imita-
da  e, pouco tempo depois, foi
criada a UPA, União Presbi-
teriana para Adolescentes,
inestimável trabalho de reno-
vação da entidade.

Mas, como dizia o Cazu-
za, o tempo não pára, com
acento, para não ficar para.
Era previsível que uma se-
nhora de 86 anos não supor-
taria aquele ritmo de traba-
lho. De janeiro a setembro de
1999, ela enviara 42.130 car-
tas aos detentos.

Quando o repórter Mar-
ceu Vieira visitou-a naquela
Época, a tendinite iniciava um
processo irreversível que
desaceleraria aquele trabalho
extenuante. O carteiro acom-
panhou a agonia da amiga-
irmã. Os vizinhos Leão e
Rakel acreditam que ela fa-
leceu entre 2002 e 2003.

A outrora silenciosa casa
de Dona Dorcas, local de
muita fé e comiseração pe-
los presos, se transformou
num salão de festas de casa-
mentos, aniversários, com
muita música e animação
como foi o feliz cumpleaños
da Cristiane, há dez dias.

O carteiro Amâncio fez
um analogia entre a  evangé-
lica e o poeta do filme “O
carteiro e o poeta”, baseado
no livro de Antonio Skármeta.
Os personagens são antagô-
nicos: ela é religiosa, ele é
ateu; ela é caseira, ele é do
mundo. No entanto, têm algo
em comum, o poder de per-
suadir com a palavra. Ela
converteu centenas de pre-
sos que estavam no fundo do
poço. E concluiu:

- Dorcas Machado hon-
rou também o nome Macha-
do, de Assis.

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

Quem viajar ao exterior
deverá pagar uma taxa equi-
valente a US$ 2, a ser desti-
nada à Central Internacional
para Compra de Medicamen-
tos (Unitaid), segundo deter-
mina o Projeto de Lei da Câ-
mara 149/10, que recebeu, no
último dia 18, parecer favorá-
vel da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional
(CRE). O projeto será ainda
examinado, em decisão
terminativa, pela Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE).

A Unitaid foi constituída
em setembro de 2006 por ini-
ciativa conjunta dos governos
do Brasil e da França, segun-
do informa em seu voto favo-

rável o relator da proposta, se-
nador Eduardo Suplicy (PT-
SP). Os recursos destinados
à central serão dedicados à

INTERNACIONAL

Brasileiro que viajar ao exterior poderá ter que pagar US$ 2 a
fundo de compra de medicamentos

compra de medicamentos
contra a Aids, a malária e a
tuberculose.

O projeto também autori-

za a doação anual, pelo gover-
no brasileiro, de US$ 20 mi-
lhões à Aliança Global para
Vacinas e Imunização. Se-
gundo o relatório apresenta-
do pelo senador, a missão da
aliança é a de salvar vidas de
crianças e proteger a saúde
da população dos países mais
pobres, por meio do acesso à
imunização.

“Trata-se de iniciativas
que objetivam proporcionar
melhores condições de saúde,
mediante a compra e distribui-
ção de medicamentos para
países mais carentes da co-
munidade internacional”,   afir-
mou Suplicy.
(da Agência Senado)

DIVULGAÇÃO

Projeto recebeu parecer favorável, mas ainda será examinado

O Ministério Público (MP)
de São Paulo apresentou à Jus-
tiça, no último dia 22, denún-
cia envolvendo contratos de
emplacamento e lacração de
veículos pelo Departamento
Estadual de Trânsito (Detran)
do Estado. Ao todo, 22 pesso-
as são acusadas de crimes de
fraude em licitação, sendo
nove delegados da Polícia Ci-
vil, entre eles Nobuo Ozeki.

A denúncia é baseada em
investigações feitas pelo Gru-
po de Atuação Especial de
Controle Externo da Ativida-
de Policial (Gecep) do MP e
pela corregedoria da Polícia
Civil. Entre os acusados, além
dos nove delegados, está um

SÃO PAULO

Delegados são denunciados
por fraude no Detran

ex-diretor do Detran. O MP
pede que todos os servidores
públicos, incluindo os delega-
dos, percam os cargos.

No relatório final enviado
ao Gecep, a corregedoria da
Polícia Civil diz foram desvia-
dos R$ 11,9 milhões de janeiro
de 2008 a julho de 2009. De
acordo com a denúncia, um
grupo de empresas fraudou a
licitação usando como estraté-
gia a criação de empresas la-
ranjas, que inflavam os núme-
ros e tinham seus relatórios
referendados pelos delegados.
A denúncia foi encaminhada à
8ª Vara Criminal de São Pau-
lo.

(do site Terra)
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Canto do

BACURI

MARI SATAKE

Dizem. O mês que ante-
cede a data de aniversário é
o mês do inferno astral de
cada um. Nunca pedi expli-
cações para tentar entender
esse mecanismo. Apenas os
vivi. Ultimamente cheguei a
acreditar que pelo fato de
estar com mais anos vividos,
o inferno estava se transfor-
mando em paraíso. Doce ilu-
são. O inferno deve ser
cíclico. Este ano, por exem-
plo, estou propensa a achar
que ele voltou com tudo.

A saúde corpórea vai
bem. Apenas o cansaço men-
tal, o stress pelo labor mal
laborado. Contra este mal,
primeiro você pensa que é só
ir para a cama mais cedo e
dormir uma ou duas horas a
mais que o dia seguinte se
torna mais leve. Com o cor-
po descansado para ocupar
as horas pagas do dia, você
enfia a cara na tela do com-
putador e se entrega ao tra-
balho do pouco pensar e muito
executar. Nas outras poucas
horas livres que te restam,
você se ocupa de mil e uma
atividades. Desta forma,
você vai tocando a vida. Aca-
ba caindo numa roda-viva e
só se dá conta quando se vê
rendida, exaurida, sem forças
para sair da cama e fazer
qualquer coisa. Sem escapa-
tória, você se rende e pára.
Pára e tenta pensar. Dorme,
até não poder mais. Enfim,
percebe, além de tudo, vive
o seu inferno astral.

Inferno que nem é seu.
Há muito tempo alguém fa-
lou ou escreveu. O inferno
são os outros. Eu mesma não
me lembro da frase na escri-
ta do autor. Apenas ouço ou
leio a frase atribuída a ele. E
este tal inferno é o quê?

É o trabalho que você gas-
ta horas discutindo e plane-
jando para sair redondo, sem
fissuras e lacunas. De repen-
te te atropelam e tentam fi-

Inferno astral
nalizar sem te avisar. É a em-
pregada que resolve mudar
de emprego porque achou
uma vaga mais perto da casa
onde mora e não avisa com
antecedência. É o aluno que
não entende que não basta
saber ler e escrever.  É o
enlouquecido que foi abando-
nado pela mulher e acha que
a responsabilidade é sua. É o
sexagenário que te conheceu
jovem e acha que o tempo
parou. É o ex-amante que
acha que você não pode ter
novas relações. É o pai que
acha que você trabalha de-
mais e ganha muito pouco. É
o motorista de táxi que nun-
ca chega no horário combi-
nado. É o médico que nunca
acerta o remédio para con-
ter a sua dor. É isso. É aqui-
lo. É aquilo outro mais. É, é,
é. E chega!

Você só precisa de um
pouco de silêncio. Para não
enlouquecer, você se retrai.
Por algum tempo, se recolhe
de suas atividades. Dorme,
descansa. Acorda. Enfrenta
o trabalho. O calendário na
sua mesa mostra a data. O
seu prazo está se esgotando.
Não há o que fazer, só lhe
resta trabalhar e cumprir seu
prazo. Você cai em si. Dá ri-
sadas. Sabe que daqui a al-
guns dias dará risadas e tudo
novamente ficará mais leve
e solto.

Os colegas chegarão até
você, os amigos se lembra-
rão de te telefonar ou es-
crever. Para ajudar, o mês
é de festas. As semanas fi-
cam curtas, os compromis-
sos se avolumam e já está
você outra vez envolvida na
sua maratona. Mas tudo
bem. Não há inferno ne-
nhum. Se há problemas tra-
zidos por outros, paciência!
Precisam apenas ser resol-
vidos. E há você sem o ou-
tro? A vida deve ser isso. E
muito mais.

marisatake@yahoo.com.br

SÃO PAULO DE TODOS OS POVOS

Francesa transforma fascínio
por imigração japonesa em livro

Ao aproveitar o tempo li-
vre para conhecer o
Brasil entre 2006 e

2010 enquanto o marido, um
executivo de uma multinacio-
nal trabalha no país, a cidadã
francesa Isabelle Peltier
Mignol estranhou durante seus
passeios a quantidade de des-
cendentes de japoneses que
moram, trabalham e circulam
São Paulo e outras cidades.
Intrigada com a abundância de
nikkeis no território brasileiro
ela decidiu escrever um livro
sobre a imigração japonesa no
Brasil, mas em francês no qual
pretende lançar em janeiro em
Paris (França). Editado por
uma editora da região da
Bretanha a publicação aborda
a visão de uma francesa so-
bre os japoneses no Brasil, e
tem o título francês de De
Grains Em Or que em portu-
guês significa A Promessa de
Ouro Cor Café.

A autora que se interessa na
cultura e nas características de
vários países ficou intrigada
com o número de japoneses no
Brasil. “Na Liberdade eu me
dirigia até o supermercado fa-
lando em japonês, mas os do-
nos não entendiam e falavam
para eu conversar em portu-
guês”, lamenta. Isabelle Mignol
teve dificuldades de encontrar
uma editora que editasse o seu
livro por conta do assunto não
ter chamado a atenção dos fran-
ceses, no entanto encontrou
uma editora que acha que edi-
tou o seu livro por ser nova e
trabalha com todos os assun-
tos, abrindo espaço para todas
as pessoas.

Para divulgar o livro na
França a autora manterá con-
tatos com universidades, co-
munidade japonesa e a Funda-
ção Japão em Paris. Ela tam-
bém pretende lançar a publi-
cação em português (já tradu-
zido), mas não tem previsão,
para o japonês ela está procu-
rando um tradutor. A princípio
300 exemplares serão impres-
sos e dependendo das vendas
outros 300 também serão im-
pressos. O livro que custará
17,90 Euros também será vei-
culado num site em janeiro de
2011.

Eventos – Isabelle Mignol
participou na semana passada

de dois eventos, o primeiro re-
alizado no dia 18 de novembro,
ela ministrou uma palestra para
a comunidade francesa no
Museu Histórico da Imigração
Japonesa, na Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social (Bun-
kyo), seguida de uma visita
monitorada ao estabelecimen-
to. Paralelamente também no
museu, a francesa promoveu
entre os dias 16 a 19, uma ex-
posição de 30 quadros deno-
minada Um Olhar Sobre Lu-
gares do Japão e do Brasil,
retratando pessoas e templos,
figuras que foram pintadas nos
dois países.

Todos os quadros têm uma

história que mostra lugares que
Isabelle Mignol visitou, como
pessoas que viu e conheceu,
principalmente os sentimentos
que para ela representam. Dois
quadros abordam os índios
Kuikuros do Xingu que a fran-
cesa conheceu na zona Sul de
São Paulo. “Estou interessada
na cultura não só do Japão,
mas nos costumes do Brasil.
Desejo que as pessoas vejam
os sentimentos que meus qua-
dros transmitem”, defende. A
francesa aproveitou para evo-
luir o seu estilo de pintura du-
rante os períodos que esteve
em Taiwan entre 1988 e 1992,
China de 1992 a 1994 e no Ja-
pão de 2002 a 2006.
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Isabelle Peltier Mignol deve lançar livro sobre a imigração japonesa no Brasil em francês

Ao segundo relançamento
do livro Corinthians 100 Anos
– Gols Ilustrados, na churras-
caria Radial Grill, ocorrida no
dia 18 de novembro, o autor
Silvio Sano convidou alguns ex-
jogadores. Dentre eles, vieram
Basílio, autor do gol da quebra
do tabu de títulos, em 1977, e
Biro Biro, conhecido como o
talismã do Timão, que aprovei-
taram para também distribuir
autógrafos aos presentes. No
anterior, na Livraria da Vila, Sil-
vio trouxe o ex-jogador Neto.

O Portal RedeTV!, por seu
jornalista Alexandre Santos,
também cobriu o evento. O pró-
ximo deverá ocorrer em Osas-
co, na primeira quinzena de
dezembro. Silvio que também
já fez um, espontâneo, em Re-
gistro, afirmou que está aberto
a convites para outras cidades
do interior do estado a fim de
atender aos “Amigos corintia-
nos e não corintianos, mas

Momento da doação de livros para sorteio no jantar de Confraterni-
zação de Final de Ano das quatro entidades filantrópicas.

LITERATURA

Silvio Sano promove relançamento de “Corinthians – 100 Anos”

Amigos”, conforme faz ques-
tão de frisar e que, por isso, no
lançamento oficial no Museu do
Futebol, conseguiu reunir torce-
dores de clubes diferentes. O
livro tem acabamento de ótima

qualidade, padrão Imprensa
Oficial do Estado de São Paulo
e, por isso, com preço equiva-
lente à menos da metade do que
se fosse publicado por editora
privada.

Serviço – O livro pode ser
encontrado nas principais livra-
rias, tais como a Cultura, Vila,
Martins Fontes, FNAC,
EDUSP e, inclusive Rio de
Janeiro (Travessa) e Rio Gran-
de do Sul (Corag), além dos da
própria Imprensa Oficial. O
preço é de R$ 25,00.

Veja mais fotos à pág 2

DIVULGAÇÃO

Até 8 de dezem-
bro, quem passar pela
Estação Julio Prestes,
na Linha 8-Diamante
da CPTM (Compa-
nhia Paulista de
Transportes Metro-
politanos), pode con-
ferir a exposição so-
bre a trajetória dos
quadrinhos nacionais e interna-
cionais. A mostra “A História
das Histórias em Quadrinhos”,
realizada pela Secretaria do
Estado da Cultura, por meio do
Sistema Estadual de Museus
(SISEM-SP), apresenta alguns
personagens e séries antigas
que marcaram crianças e jo-
vens e continuam queridos en-
tre colecionadores e fãs.

HQ

Estação Julio Prestes, em São Paulo, recebe
exposição sobre  histórias em quadrinhos

Na exposição, o
curador Álvaro
Moyá relaciona a
produção artística de
todas as HQs ao
contexto histórico
que originou sua cri-
ação, caracteriza os
detalhes de traços e
os argumentos usa-

dos pelos desenhistas na con-
cepção de seu trabalho. A ex-
posição também apresenta a
expansão comercial que os
quadrinhos obtiveram ao lon-
go do tempo e fez com que, de
tiras de jornais se transformas-
sem em revistas próprias e em
outras mercadorias.

Após a Estação Julio Pres-
tes, a mostra também passará

pelas estações José Bonifácio
(Linha 11-Coral) e Itaim Pau-
lista (Linha 12-Safira), em da-
tas a serem definidas. A expo-
sição é produzida pela Unida-
de de Fomento e Difusão de
Produção Cultural (UFDPC) e
realizada em parceria com a
ACAM Portinari (Associação
Cultural de Amigos do Museu
Casa de Portinari).

“HISTÓRIA DAS HISTÓRIAS
EM QUADRINHOS”
QUANDO: ATÉ 8 DE DEZEMBRO

ONDE: ESTAÇÃO JÚLIO PRESTES (PRAÇA

JÚLIO PRESTES, Nº 148 – BOM RETIRO –
SÃO PAULO)
HORÁRIO: DAS 4H À MEIA-NOITE (AOS

SÁBADOS ATÉ A 1H00 DE DOMINGO)
ENTRADA: R$ 2,65

DIVULGAÇÃO
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Pesqueiro Lagoa dos Patos

Próximo a capital paulis-
ta, oferece tranqüilidade,
pescaria, comida boa e

é mais uma boa opção para
quem quer passar um dia em
família e, de quebra capturan-
do peixes de peso.

Localização – Você pode ir
pela Rodovia dos Bandeirantes
e após passar o primeiro pedá-
gio, já fica de sobreaviso, pois
exatamente na junção com a
Rodovia Anhanguera está o
Pesqueiro Lagoa dos Patos. Ou
então se preferir, ir direto pela
segunda rodovia até o km 50,5.

Lagos – São sete lagos no to-
tal - dois de alvenaria e
semicobertos, com espécies
variadas para deleite do pes-
cador  e, um destinado para
quem gosta de tilápias.

Como qualquer lugar, tem
pontos melhores para determi-
nadas espécies, então não se
acanhe e pergunte qual a me-
lhor isca para o dia e, o local
recomendado pelos monitores.
No mínimo pode ser uma nova
técnica ou pelo menos a
chance de fazer mais um ami-
go. Se precisar de algum ma-
terial tem loja com artigos para
pesca.

Para os dias ensolarados
tem piscina com rio corrente e
para criançada: playground.
Tem atividade para toda famí-
lia e, no final pode até levar
peixe fresquinho, limpo e pron-
to para ser preparado em
casa.

Peixes – Carpas, tilápias (in-
clusive as vermelhas), matrin-
xãs, piaus, curimbatas, traíras,
catfishes, cascudos, pacus,
dourados, pintados e pirararas
são as espécies existentes.  No
acesso dos lagos, placas sina-

riados Sistema Self-Service.
Sábado é dia de feijoada!

Informações – R$ 20,00 a di-
ária por pescador , com descon-
to de R$ 14,00 no ingresso se
levar acima de 5kg de peixe.

Os preços dos peixes vari-
am de R$ 7,90 a R$9,00 o kg.
Espécime que pesar mais de
4kg vai sair a R$ 50,00/kg,
exceto o dourado e pintado R$
30,00 e pirarara R$ 150,00 o
kg.

Informe-se sobre as condi-
ções locais e, conte com a

lizam os peixes e a modalida-
de de pesca permitida nos
mesmos.

Não se assuste mas se pre-
pare, pois tem peixe grande!!!
Carpas , pintados e redondos
de grande porte são comuns

nos lagos reservados para eles,
mas tenha material apropria-
do para eles e, maneje com
cuidado e segurança na hora
de devolve-los a água. Caso
necessite, chame um atenden-
te para te ajudar.

Comes & bebes – O confor-
to ressalta no serviço de lan-
chonete a beira do lago. Para
quem apenas vai passear,  res-
taurante com completo servi-
ço de Buffet, durante a sema-
na  La Carte - domingos e fe-

ARQUIVO PESSOAL

Tem atividade para toda a família e, no final, dá até para levar peixe fresquinho para casa

Local conta com sete lagos no total, sendo dois de alvenaria e semicobertos, para deleite do pescador

presteza e cordialidade dos
atendentes.

(Mauro Yoshiaki Novalo)

Serviços – Monitores para
criançada e para os adultos.
Amplo estacionamento e mui-
ta área verde. Aberto também
para eventos, basta contatá-los
e reservar antecipadamente.
Fone: (11) 4537-1198
Rodovia Anhanguera, Km
50,5 - Sentido Capital Interior
- Jundiaí – SP
site: www.pesqueirolagoadospatos.com.br
contato@pesqueirolagoadospatos.com.br

Como em qualquer lugar, existem pontos certos para as espécies

Carpas, tilápias, matrinxãs... Tem peixes de várias espécies

A Prefeitura de São Ber-
nardo do Campo lançou no úl-
timo dia 19 o 1º Festival do
Peixe - etapa Riacho Grande.
A solenidade foi realizada na
sede da Associação Comerci-
al e Industrial de São Bernar-
do do Campo (Acisbec). O
Festival, que segue até o dia
12 de dezembro, contará com
a participação de 27 bares e
restaurantes localizados no dis-
trito do Riacho Grande e na
Estrada Velha do Mar.

O evento contou com as
presenças do secretário de
Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo, Jefferson
José da Conceição, donos dos
estabelecimentos participantes
e instituições parceiras da ini-
ciativa, como o Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), Associa-
ção Comercial e Industrial de
São Bernardo do Campo
(Acisbec), Sindicato das Em-
presas de Hospedagem e Ali-
mentação (Sehal) e Tahuana
Turismo. A Administração tam-
bém busca novos parceiros.

O Festival é apenas um dos
braços de um projeto macro de
revitalização turística da região
da represa Billings, que englo-
ba o Parque Estoril, Prainha do
Riacho Grande e a regulariza-
ção e requalificação da deno-
minada Rota do Peixe, na Es-
trada Velha do Mar. A finali-
dade é fomentar a atividade de
turismo e lazer na cidade, va-

GASTRONOMIA

Prefeitura de SBC lança Festival do Peixe
DIVULGAÇÃO

lorizar os estabelecimentos lo-
cais, proporcionar opções de
lazer e entretenimento, fidelizar
clientes e respeitar a diversi-
dade cultural e gastronômica
local.

Os participantes concor-
rem com um prato elaborado
especialmente para o evento,
cujos ingredientes principais é
o peixe a preços acessíveis. O
Festival deve alavancar em
30% o fluxo de clientes junto
aos bares e restaurantes ins-
critos e a organização estima
que em torno de 20 mil pesso-
as participem.

Premiação - O término será
no dia 14 de dezembro, a par-
tir das 19h, na Acisbec, no
Bairro Nova Petrópolis. Nes-

te dia, haverá a premiação dos
três primeiros colocados na
categoria “melhor prato”, que
ganharão TVs LCD. Já o ven-
cedor da categoria “melhor
atendimento” será premiado
com um netbook; o segundo
recebe um aparelho Micro
System e o terceiro, um apa-
relho de DVD. Além disso,
haverá sorteio de três câmeras
fotográficas digitais, vales al-
moço e jantar, e uma viagem
(um cruzeiro marítimo), como
prêmio principal.

A relação de bares, restau-
rantes e dos pratos participan-
tes do Festival do Peixe está
na edição de novembro do
Guia da Cidade e no site da
P r e f e i t u r a
www.saobernardo.sp.gov.br

Festival é um dos braços de revitalização da represa Billings
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ARTES

Instituto Tomie Ohtake apresenta
Pinturas Recentes de Tomie Ohtake

Há quinze meses Tomie
vem trabalhando em
sua nova série de pin-

turas, que será apresentada ao
público nesta exposição inau-
gurada nesta terça-feira (23),
na semana em que a artista
completa 97 anos. A mostra,
que permanece aberta ao pú-
blico até 20 de fevereiro, cele-
bra também o início das come-
morações do Ano 10 do Insti-
tuto Tomie Ohtake

A força de trabalho e a ca-
pacidade de renovação, surpre-
endentes para a sua idade, po-
dem ser conferidas nestas 25
telas reunidas, em grandes for-
matos (de 1,50 x 1,50 até 2 x 2
metros ), consideradas por
Tomie como “um passeio pelo
círculo”. Gesto fundador da lin-
guagem da artista, a forma cir-
cular, presente em várias fases
de sua obra, agora é protago-
nista de todas as pinturas da
série. Segundo Paulo
Herkenhoff, o círculo está na
frente, mas cada um é inventa-
do e cada um acaba por inven-
tar uma nova pintura. “Os qua-
dros apresentam diferentes
questões pictóricas e a presen-
ça do gesto é muito importante
e, mesmo quando não aparece,
há o seu domínio”, comenta.

Lembra ainda o crítico, que
o círculo é a síntese do espaço
no mundo e é a forma mística
que representa o ideal de per-
feição. O círculo, ensô em ja-
ponês, tem um conceito forte-
mente associado ao Zen. Na
caligrafia japonesa simboliza
Iluminação, Esforço, Elegân-
cia, o Universo e o Vazio.

A artista japonesa naturali-
zada brasileira diz não perce-

ber uma ligação consciente de
sua obra com princípios orien-
tais. É por isso que Herkenhoff
costuma afirmar que ela é a
verdadeira Zen, “já que sim-
plesmente é, sem a intenção de
ser, pois naturalmente abdica
de qualquer intelectualização,
verbalização e conceituação a
respeito”.

O universo pictórico de
Tomie já foi identificado como
“elevação conceptiva, sutileza
rítmica, retenção e economia
de meios, ímpeto e arrebata-
mento na criação de espaços”,
por Mario Pedrosa; “precisão
geométrica e gosto pela liber-
dade do gesto”, por Miguel
Chaia; “sutilezas incomunicá-
veis”, por Paulo Herkenhoff;
“invisibilidade como predicado
e homogeneidade tonal decor-
rente de mesclas cromáticas,
às vezes dificilmente percep-
tíveis, como se fora resultante
de um lento processo de de-
cantação”, por Agnaldo Fari-
as; para citar alguns dos inú-
meros pensamentos presentes
em sua extensa bibliografia. E
nesta exposição, mais uma vez,
emerge de algum lugar do pro-
fundo em Tomie e de um fa-
zer incansável, esta homena-
gem ao círculo, com cores, for-
mas e traços inventados pela
pintora.

TOMIE OHTAKE – PINTURAS
RECENTES
QUANDO: ATÉ 20 DE FEVEREIRO DE 2011.
DE TERÇA A DOMINGO, DAS 11H ÀS 20H

INSTITUTO TOMIE OHTAKE: AV. FARIA

LIMA, 201 – ENTRADA PELA RUA COROPÉS

- PINHEIROS - SP
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/2245-1900
ENTRADA FRANCA

DIVULGAÇÃO

De acordo com Paulo Herkenhof, “o círculo está na frente, mas...

... cada um é inventado e cada um acaba por inventar uma pintura”

Três livros escritos na lín-
gua portuguesa por autores
nikkeis serão premiados no
próximo sábado (dia 27), na
Sociedade Brasileira de Cultu-
ra Japonesa e de Assistência
Social (Bunkyo), com o Prê-
mio Literário Nikkei 2010. Este
ano a “recompensa” será con-
cedida para as publicações A
Fibra e o Sonho de autoria de
Antão Shinobu Ikegami; Uma
família de Pioneiros e Precur-
sores de Paulo S. Nogami; e
De Sol a Sol - Japão que nas-
ce no Brasil, uma obra coleti-
va produzida pela Fundação
Kunito Miyasaka, sob coorde-
nação de Leo Sussumu Ota,
Fabíola Pizarro Ota e Helena
de Guide.

Na modalidade Mangá
2010 foram premiados as obras
Amigos da Mata, de Wilson
Kohama e Amanhã Chuvoso,
de Marco Antonio Abe. A de-
finição dos escolhidos foi feita
pela Comissão de Atividades
Literárias seção de língua ja-
ponesa do Bunkyo, presidida
por Tuyoci Ohara. Durante a
solenidade será prestada uma
homenagem ao saudoso editor
Massao Ohno, pela contribui-
ção à literatura brasileira e à
divulgação da cultura japone-
sa no Brasil. O evento faz par-
te das comemorações dos 55
anos do Bunkyo.

O professor Antão Ikegami
afirma que o prêmio foi uma
surpresa para ele devido a dis-
tância do local que seu livro
aborda. A publicação tem
como objetivo divulgar a imi-
gração e a vida dos imigrantes
japoneses denominados
koutakuseis que chegaram na
Amazônia antes da II Grande
Guerra, e que foram formados
pela Escola Superior de Colo-
nização, fundada com o intuito
de criar líderes de futuros imi-
grantes colonos na Amazônia.

“O prêmio tem um signifi-
cado muito grande, caiu do céu
como uma coisa que nunca
imaginei receber, É um prêmio
que mexe com a gente. Possi-

velmente eu vou pensar em
escrever mais coisas, mas ain-
da sem previsão”, destaca.
Desde 2009 quando o livro foi
lançado pela Editora Maçôni-
ca, mais de dois terços (pouco
mais de dois mil exemplares)
já foram vendidos, conforme
previsões do professor. “Já
estou preparando a segunda
edição”, adianta Antão
Ikegami.

O Prêmio Literário Nikkei
é realizado há cerca de 50
anos, mas as atividades da se-
ção da língua portuguesa fo-
ram reativadas em 2009 (com
a definição de três trabalhos),
devido às dificuldades da pu-
blicação de obras literárias em
português. Anualmente, os in-
tegrantes da comissão reali-
zam uma ampla pesquisa nas
publicações do ano anterior
para premiar as melhores
obras. Segundo os organizado-
res para incentivar as pessoas
a escrever seria necessário a
realização de um concurso,
fato cogitado por ser muito tra-
balhoso.

A Fibra e o Sonho – O livro
conta a saga da colonização
japonesa na Amazônia através
da jornada do pioneiro Kinji
Ikegami, tem o conteúdo divi-
dido em quatro partes: apre-
sentação da situação da imi-
gração mundial, principalmen-
te a japonesa, de forma sucin-
ta, para chegar à imigração de
japoneses no Brasil, em São
Paulo e também sobre o inte-
resse dos estados do Pará e
Amazonas, por esses trabalha-
dores.

PRÊMIO LITERÁRIO

NIKKEI 2010

QUANDO: DIA 27 DE NOVEMBRO

HORÁRIO: 13H

ONDE: SALÃO NOBRE - BUNKYO - RUA

SÃO JOAQUIM, 381 - 2º ANDAR -

LIBERDADE - SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: 3208-1755

E-MAIL: K.HASE@BUNKYO.ORG.BR

ESTACIONAMENTO:

RUA GALVÃO BUENO, 540 - LIBERDADE

REPRODUÇÃO

CULTURA

Prêmio Literário Nikkei presta
homenagem a Massao Ohno

Massao Ohno (com Hilda Hilst) protagonizou mudanças literárias

A Comissão do Prêmio Ki-
yoshi Yamamoto do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social), no ano comemo-
rativo ao 55º aniversário de
fundação da entidade, promo-
ve amanhã (26), a partir das
19h, a cerimônia de outorga da
40ª edição do Prêmio Kiyoshi
Yamamoto.

O evento tem como finali-
dade prestar homenagem e
reconhecimento às personali-
dades indicadas pelas entida-
des por sua contribuição ao
desenvolvimento das ativida-
des agrícolas em nosso país.
Neste ano, serão homenagea-
dos: Tumoru Sera, Valdir
Atsuki Yuki, Shoji Korin e
Dario Minoru Hiromoto (com
Diploma de Honra ao Mérito,
em memória).

Tumoru Sera, engenheiro
agrônomo, doutorado em Ge-
nética e Melhoramento de
Plantas pela ESLQ – USP e
pós-doutorado pela National
Institute of Agribiological
Resources do Japão, tem
centrado suas pesquisas no
melhoramento da cafeicultura.
Também, coordena vários pro-
jetos, pesquisas e trabalhos jun-
to aos alunos do nível de gra-

duação até doutorado.
Valdir Atsuki Yuki, enge-

nheiro agrônomo, tem se dedi-
cado à pesquisa no IAC – Ins-
tituto Agronômico de Campi-
nas, com trabalhos reconheci-
dos e publicados na área de
virologia, com destaque na
identificação de vírus provoca-
dos por insetos vetores. Assim,
relacionou-os com o controle
da virose que afetava os citros,
as curcubitáceas (abóboras,

PRÊMIO KIYOSHI YAMAMOTO

Bunkyo realiza cerimônia de entrega nesta sexta-feira
abobrinhas, melão, entre ou-
tros), o feijoeiro, as hortênsias
e outras culturais como alfa-
ce, maracujá.

Shojin Korin está sendo
homenageado por sua contri-
buição como idealizador e fun-
dador da Associação dos Pro-
dutores de Abacaxi do Muni-
cípio de Guaraçaí (SP). Tam-
bém, incentivou e promoveu,
entre os agricultores, o aprimo-
ramento da cultura do abacaxi

por meio da transferência de
tecnologia e novos conheci-
mentos.

CERIMÔNIA DE ENTREGA
DO 40º PRÊMIO KIYOSHI
YAMAMOTO
QUANDO: DIA  26 DE NOVEMBRO

(SEXTA-FEIRA), ÀS 19H

ONDE: SALÃO NOBRE DO BUNKYO (RUA

SÃO JOAQUIM, 381 – 2º ANDAR –
LIBERDADE – SP)
TAXA DE ADESÃO: R$ 50,00
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3208-1755
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BAIRRO ORIENTAL

Prossegue até
20 de dezembro a
votação para ele-
ger a ‘Personalida-
de do Ano’ do
Grand Prix Prêmio
Caio em cinco ca-
tegorias. Em Hote-
laria, Chieko Aoki,
a Dama da Hote-
laria e presidente
das redes Blue
Tree e Spotlight
Hotels, concorre
com Alceu
Vezozzo Filho, pre-
sidente da rede
Bourbon, e Antonio
Mauricio Dias, di-
retor geral do
Royal Palm Plaza
Hotels.

Chieko Aoki é
um ícone na
hotelaria nacional,
tendo incorporado
às redes que dirigiu, primeira-
mente Caesar Park e, mais
recentemente, Blue Tree e
Spotlight Hotels, o diferencial
do atendimento personalizado
e do toque feminino.

Com mais de uma década
premiando os melhores cases
do setor de Hotelaria e Turis-
mo, o Prêmio Caio em 2010,
além de premiar as empresa
que se destacaram nos últimos
dez anos, quer homenagear
também a personalidade que
atuou e brilhou em sua ativi-
dade na última década.

As empresas receberam a
premiação no dia 29 de outu-
bro, no Rio de Janeiro. Na oca-
sião, o Blue Tree Premium Fa-
ria Lima, localizado em São
Paulo, destacou-se como ‘Ho-
tel de Pequeno Porte’ e levou o
Jacaré de Platina. A Blue Tree
arrematou ainda o Jacaré de
Ouro como ‘Hotel de Grande
Porte’ da década com o Blue
Tree Park Brasília, que não faz
mais parte do portfólio da rede.

O Grupo Chieko Aoki foi
mais uma vez premiado com o
espaço de eventos Villa Noah,
que recebeu o Jacaré de Ouro

como ‘Espaço para Eventos
de Médio Porte’ da região Su-
deste.

Para a premiação dos pro-
fissionais, as indicações de
cada categoria envolveram
aproximadamente 200 profis-
sionais do mercado, jornalistas
e gestores no segmento. Cada
jurado indicou de forma livre
três nomes, o que resultou em
mais de mil indicados. Os cin-
co nomes mais votados foram
levados para o Conselho Di-
retor composto pelas entidades
mais representativas dos seto-
res de eventos, promoção co-
mercial, marketing promocio-
nal e turismo de negócio. Este
Conselho selecionou, nos cin-
co segmentos - Hotelaria,
Centro de Convenções, Servi-
ços para Eventos, Marketing
de Destino e Eventos -, as três
personalidades. A votação po-
pular acontece através do site
entre os dias 16 de novembro
e 20 de dezembro de 2010.

A premiação será entregue
no dia 18 de fevereiro, no Cen-
tro de Exposições e Conven-
ções Expo Center Norte, em
São Paulo.

GRAND PRIX CAIO

Chieko Aoki é umas das
finalistas do prêmio 2010

DIVULGAÇÃO

Chieko Aoki: ícone em hotelaria

Obairro Oriental da Li-
berdade ganhou um
estabelecimento que

faltava na região e que pode
se transformar em um ponto
de encontro dos aficionados
por bebidas estrangeiras. Inau-
gurado no final de outubro na
Rua Tomas Gonzaga área cen-
tral de São Paulo, o Empório
Liberdade comercializa entre
as novidades uma variedade
grande de Cervejas importadas
do mundo todo; destilados hún-
garo, alemão e italiano; geléia
de vinho; mostarda com
wasabi; sucos de cereja e romã
em embalagens de um litro da
Hungria; vinhos da Grécia, Lí-
bano e Hungria. A casa tam-
bém comercializa o único vi-
nho do mundo específico para
ser apreciado com sushi, tra-
ta-se do vinho argentino Oroya
desenvolvido por um enólogo
argentino com diversas varie-
dades de uvas que se adéquam
ao sushi.

Para orientar melhor os cli-
entes sobre as bebidas que se
adaptam aos pratos da culiná-
ria brasileira e oriental, o Em-
pório Liberdade também conta
com o sommelier Frank
Bishoff. De acordo com ele a
Liberdade foi escolhida para
abrir a casa porque o bairro não
tem um comércio específico de
bebidas. “A Liberdade tem um
fluxo grande de turistas, a pro-
posta é dar uma melhor orien-
tação e da cultura do consumo
da cerveja como o vinho. Es-
colhemos a Liberdade em ho-
menagem ao bairro e a comu-
nidade oriental”, destaca.

O Empório Liberdade têm
três sócios: Frank Bishoff,
Kenneth Ishii e Matilde Teruko
Ohara Takaki. Segundo o
sommelier a idéia de montar a
casa surgiu há cerca de um
ano, e como era difícil encon-
trar um ponto, os sócios acha-

ram um local na Rua Tomaz
Gonzaga. No local também
serão realizados cursos e pa-
lestras com degustação e har-
monização de vinhos e cerve-
jas.

“O custo dará direitinho aos

participantes a comprar um dos
produtos degustados no local,
como arroz italiano, lingüiça
portuguesa, biscoito e choco-
late da Escócia, queijo da Suí-
ça, azeitona espanhola reche-
ada salmão, castanhas, amên-

doas americana, entre outros
do circuito mundial”, afirma ele
ao completar que os clientes
serão informados sobre os cur-
sos. Também está programa-
da palestra de sakes e shouchu
(destilado de trigo) e cachaça
do Japão.

Questionado a respeito da
adoção de um sommelier e
qual a sua função na casa,
Frank Bischoff, adiantou que
o profissional vai orientar da
melhor forma possível a com-
pra dos vinhos de acordo com
os gostos dos clientes para que
possam harmonizar os pratos
em suas casas.

O EMPÓRIO LIBERDADE FICA NA RUA

TOMAZ GONZAGA, 28 – LIBERDADE

(PRÓXIMO DA ESTAÇÃO LIBERDADE DO

METRÔ). ABRE DE SEGUNDA-FEIRA À

SÁBADO DAS 10H ÀS 20H, DOMINGOS E

FERIADOS DAS 10H ÀS 16H. TELEFONE:
3208-0158.

JORNAL NIPPAK

Para orientar melhor os clientes, o Empório Liberdade conta com o sommelier Frank Bishof

Sócios do Empório Liberdade acharam local ideal na Liberdade

O RAV4 com tração 4x2
apresenta a mesma estética
da versão já consagrada pelo
público e oferece um pacote
de equipamentos que
priorizam o conforto aos ocu-
pantes. São itens de série,
entre outros, vidros, travas e
retrovisores elétricos, ar-con-
dicionado digital com contro-
le individual para motorista e
passageiro, controles do sis-
tema de som no volante, dire-
ção eletroassistida progressi-
va, coluna de direção
regulável em altura e profun-
didade, banco do motorista
ajustável em altura, painel
com iluminação do tipo
Optitron - que regula a lumi-
nosidade de acordo com a
variação da luz externa, sis-
tema de som com interface
para iPod, iPhone® e MP3/
WMA, banco traseiro
rebatível e reclinável e diver-
sos porta-copos.

No item segurança, a ver-
são 4x2 vem equipada com
airbags duplos frontais e sis-

DIVULGAÇÃO

tema de freios com dispositi-
vo antitravamento ABS, com
distribuição eletrônica de for-
ça de frenagem (EBD –
Electronic Brake-force
Distribution) e assistência a
frenagens de emergência
(BAS – Brake Assist
System), além de barras de
proteção lateral nas quatro
portas, cintos de segurança
com pré-tensionador e
limitador de força.

A versão 4x4 do RAV4
também chega à linha 2011
mais recheada. A Toyota agre-
gou ao modelo, além do airbags
duplos frontais já disponíveis,
bolsas infláveis laterais e tam-
bém do tipo cortina. Outras
inovações foram a introdução
de aquecimento para os ban-
cos dianteiros e de regulagem
elétrica para o assento do mo-
torista. Os demais equipamen-
tos relacionados a conforto e
segurança do RAV4 4x4 são
os mesmos da versão 4x2,
mais o teto-solar elétrico com
acionamento one touch.

VEÍCULOS 1

Toyota lança linha 2011 do
utilitário esportivo RAV4

O RAV4 oferece pacote de equipamentos que prioriza conforto

Apresentado ao público
brasileiro durante a edição
2010 do Salão Internacional do
Automóvel, o cupê esportivo
híbrido Honda CR-Z contabi-
lizou três prêmios num curto
espaço de tempo em dois dos
mercados mais concorridos do
setor automotivo mundial: Ja-
pão e Inglaterra.

Em território japonês, o mo-
delo foi o mais votado entre
dezenas de jornalistas especi-
alizados que compõem o júri do
J-COTY (Japan Car of the
Year) e se tornou o “Carro do
Ano 2010/2011”. Esta é a 11ª
vez que um produto da Honda
atinge a primeira colocação em
31 edições do prêmio.

Já na Inglaterra o Honda
CR-Z obteve duas conquistas.
Foi o vencedor na categoria

VEÍCULOS 2

Honda CR-Z conquista prêmios no Japão e na Inglaterra

O Honda CR-Z foi o pri-
meiro híbrido da história equi-
pado com uma caixa de seis
velocidades com câmbio ma-
nual. Assim como o Honda
Insight, foi desenvolvido com
o sistema IMA (Integrated
Motor Assist – Motor de As-
sistência Integrado), que utili-
za como principal fonte de
energia o motor 1.5 i-VTEC a
gasolina de baixa emissão de
poluentes, auxiliado por outro
elétrico.

Combinados, os dois pro-
pulsores geram uma potência
de 124cv e emitem apenas 117
g/km de CO2. Ou seja, um
veículo sustentável. Além dis-
so, chama a atenção pelo seu
design futurista, realçado pelo
capô rebaixado e uma ampla
grade dianteira.

‘Produto Ecológico’ do prêmio
Stuff Gadget Awards 2010,
promovido pela revista britâni-
ca Stuff. Além disso, o híbrido
da Honda foi escolhido pelo
Clube Real de Automóveis de

Londres (The Royal Automo-
tive Club) como o carro espor-
tivo HEV mais econômico e
ambiental durante o prêmio
“Brighton to London Future
Car Challenge”.

DIVULGAÇÃO

Cupê contabilizou três prêmios em dois mercados respeitados

Os consumidores já podem
adquirir novos modelos de pro-
jetores da Sony com caracte-
rísticas diferenciadas e elabo-
radas para oferecer um menor
custo de operação e menor
impacto ao meio ambiente. Os
modelos VPL-EX145, VPL-
EX120, VPL-EX100 e VPL-
EX175 contam com resolução
XGA de alta definição e bo-
tões de economia de energia.

Por meio do botão Eco
Mode, por exemplo, é possível
consumir menos energia e usar
menos a lâmpada do produto,
aumentando assim sua vida
útil. A lâmpada, aliás, dura até

6 mil horas neste modo ecoló-
gico. No modo normal, dura até
4 mil horas. Já por meio da
função Power Saving Mode, o
projetor desliga automatica-
mente após dez minutos sem

PROJETORES

Novos modelos da Sony priorizam eficiência de energia
executar nenhuma
função para que
não gaste energia
desneces sa r i a -
mente.

Quando for ne-
cessária a limpeza
do filtro de ar, o
produto mostra
uma mensagem
em seu display.
Assim como a lâm-

pada, o filtro de ar pode durar
até 6 mil horas. Portanto, o
usuário pode realizar a troca
do filtro e da lâmpada ao mes-
mo tempo, economizando tem-
po e dinheiro.

DIVULGAÇÃO

Modelos oferecem menor custo de operação

 Uma nova geração de pa-
inéis inorgânicos de LCD traz
alta qualidade de imagem e
brilho. Os quatro modelos dis-
põem da tecnologia de proje-
ção em 3 LCDs que melhoram
a exibição de vídeos e fotos.

 Os equipamentos também
não emitem os ruídos comuns
de funcionamento de outros
modelos. Os participantes de
uma reunião podem, por exem-
plo, se sentar ao lado do proje-
tor e não terão nenhum proble-
ma. Além disso, os lançamen-
tos são compactos e fáceis de
carregar e instalar em qualquer
sala de reunião ou de aula.

Bairro ganha casa especializada
em bebidas importadas
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SEMINÁRIO

Situação atual dos dekasseguis
será abordada em seminário

iálogos Intercultu-
rais: O Que So-
mos e o Que Re-

velamos” é o tema do seminá-
rio internacional que o Grupo
de Pesquisa Diálogos Intercul-
turais do IEA e o Curso de
Serviço Social da Unifesp re-
alizam nos dias 26 e 27 de no-
vembro (no primeiro dia no
IEA, em São Paulo, e no se-
gundo na Unifesp, em Santos).

Por meio de enfoques teó-
ricos específicos e metodolo-
gias próprias de cada área de
pesquisa participante, o semi-
nário tratará do contato entre
culturas e das repercussões
disso para o indivíduo, o grupo
e a sociedade. (veja a progra-
mação)

Segundo Sylvia Dantas,
coordenadora do Grupo de
Pesquisa Diálogos Intercultu-
rais, o objetivo do seminário é
trazer a público debates atuais
acerca do contato entre cultu-
ras, possibilitando a reflexão
sobre novas formas e estraté-
gias de enfrentamento que a
interculturalidade demanda: “O
Brasil, inserido em uma reali-
dade global, aproxima-se das
questões que a diversidade
cultural impõe. Cabe nos apro-
priarmos dessa realidade de
forma profunda e efetiva de
maneira a problematizar e su-
perar formulações etnocêntri-
cas, relações desiguais e de
dominação”.

O resultado do seminário
será publicado na revista da
IEA-USP.

A realizaçao do seminário
conta com o apoio da Japan
Foundation São Paulo e de The
Toyota Foundation.

“DIÁLOGOS INTERCULTURAIS:
O QUE SOMOS E O QUE
REVELAMOS”
LOCAIS:
– DIA 26 DE NOVEMBRO (SEXTA-FEIRA):
AUDITÓRIO ALBERTO CARVALHO DA

SILVA DO IEA (RUA DA REITORIA, 374,
CIDADE UNIVERSITÁRIA, SÃO PAULO);
– DIA 27 DE NOVEMBRO (SÁBADO):
ANFITEATRO DA UNIDADE PONTA DA

PRAIA DA UNIFESP BAIXADA SANTISTA

(AV. ALM. SALDANHA DA GAMA, 89,
PONTA DA PRAIA, SANTOS. HAVERÁ

ÔNIBUS GRATUITO)
INSCRIÇÕES (GRATUITAS):
DIALOGOSINTERCULTURAIS@GMAIL.COM.
INFORMAÇÕES COM CLÁUDIA REGINA

TAVARES (CLAUREGI@USP.BR),
TEL. (11) 3091-1686
AS VAGAS SÃO LIMITADAS

“D

SEXTA-FEIRA (26)
IEA, EM SÃO PAULO

9h: Abertura
• César Ades (diretor do

IEA)
• Sylvia Dantas (coordena-

dora do Grupo de Pesqui-
sa Diálogos Interculturais)

9h30: Mesa-redonda – Re-
alidades Transnacionais
• Situação Atual dos Dekas-

seguis no Japão – Kiyoto
Tanno (Universidade Me-
tropolitana de Tokyo)

• O Dialogo Intercultural no
Processo da Xamanização
de Imigrantes Okinawanas
do Brasil – Koichi Mori
(USP)

• Debatedor: Guilhermo Ru-
bem (Unicamp)

10h45 – Mesa-redonda –
Linhas e Fronteiras: A Pro-
dução da Alteridade
• Diálogos Interculturais: A

Produção da Alteridade na
Metrópole em São Paulo –
Maura Veras (PUC-SP)

• Alteridade e Identidade:
‘Quem Somos’, ‘Quem
São’ nas Vivências de Pro-
cessos Migratórios – Adri-
ana Capuano de Oliveira
(UFABC)

• Debatedor: Victor
Klagsbrunn (UFF e UFRJ)

12h – Intervalo
14h – Conferência – Notas

de um Ex-Expatriado
• Roberto DaMatta (PUC-

RJ)
15h – Mesa-Redonda — Saú-
de e Interculturalidade
• Saúde Mental e Intercultu-

ralidade: Implicações e De-
safios para as Sociedades
Globais – Sylvia Dantas
(Unifesp)

• Pensando a Saúde entre Cul-
turas: Mediações em Tem-
pos de Incertezas, Conflitos
e Mobilidade Transnacional
– Maria da Penha Vascon-
cellos (USP)

• Debatedora: Felicia Kno-
bloch (PUC-SP)

16h15 – Mesa-redonda – His-
tória, Literatura e Intercultura-
lidade
• De uma Língua a Outra: Mi-

gração Literária e Autotra-
dução como Diálogo Inter-
cultural – Ligia Ferreira
(Unifesp)

• Trocas Interculturais na
América Latina Contempo-
rânea: Problemas e Ferra-
mentas Conceituais – Gabri-
ela Pelegrino (USP)

• Debatedor: Eugenio Bucci
(USP)

SÁBADO (27)
UNIFESP, EM SANTOS

9h30 – Mesa-redonda – E/
Imigração Contemporânea e

suas Dimensões
• Retornar e as Dimensões

Envolvidas neste Novo Mi-
grar: Famílias Brasileiras
que Voltam do Japão e dos
EUA – Sylvia Dantas
(Unifesp)

• Transnacionalismos: Viver
entre Mundos — A Expe-
riência Brasil-Japão –
Adriana Capuano de Oli-
veira (UFABC)

• Criminalização e Encarce-
ramento de Migrantes:
Manifestações de
Xenofobismo – Andréa
Torres (Unifesp)

• Debatedora: Laura Câma-
ra Lima (Unifesp)

10h45 –Intervalo
11h – Mesa-redonda – Inter-
culturalidade e Questões In-
dígenas
• Os Dilemas da Relação

Intercultural: Limites da
Autonomia Indígena para
o Estabelecimento de um
Verdadeiro Diálogo –
Rinaldo Arruda (PUC-
SP)

• Povos Indigenas Guarani
frente à Sociedade Nacio-
nal: Um Olhar sobre a Re-
lação Intercultural Cons-
truída – Maria Lucia Brant
de Carvalho (Funai)

• Debatedor: Emílio Carva-
lho (Unifesp)

P R O G R A M A Ç Ã O

DIVULGAÇÃO

O seminário tratará do contato entre culturas e das consequências para o indivíduo

TÊNIS DE MESA

Liga Nipo-Brasileira define os
Melhores Atletas de 2010

No último dia 21, foram
definidos os melhores atletas
de 2010 da Liga Nipo-Brasi-
leira de Tênis de Mesa com a
realização da 11ª Etapa no Gi-
násio da Uceg em Guarulhos,
organizada pelo Grupo Ken
Zen/Carrão.

Estiveram presentes na
cerimônia de abertura, o pre-
sidente da Liga, Yoshio Imai-
zumi, o deputado federal, Wal-
ter Ihoshi (DEM-SP) e  o ve-
reador Ushitaro Kamia
(DEM).

A etapa reuniu 410 atletas
de 40 clubes e associações de
todo o estado de São Paulo.
Destaque para a atleta Amy
Sekimoto, do Itaquera Nikkey
Clube, que venceu todas as 11

RICARDO TAKAHASHI

11ª Etapa reuniu cerca de 400 atletas em Guarulhos

Pré-Pré-Mirim Feminino: 1)
Amy Sekimoto (Itaquera), 2)
Mayumi Tanabe (Itaquera); Pré-
Pré-Mirim Masculino: 1) Caio
Ono (Itaquera), 2) Vinicius Furu-
kawa (Jandira); Pré-Mirim Femi-
nino: 1) Bruna Takahashi
(Acrepa), 2) Jackeline Nakano
(Itaquera); Pré-Mirim Masculi-
no: 1) Gustavo Silva (Bunka Sto
André), 2) Rafael Torino (Itaque-
ra); Mirim Feminino: 1) Fabiana
Kaori Ito (Nipo Jundiaí), 2)
Rafaella Hirayama (Itaquera);
Mirim Masculino “A”: 1) Elton
Takano (Itaim Keiko), 2) Rafael
Simas (Piratininga); Mirim Mas-
culino “B”: 1) Augusto Hanashi-
ro (Acrepa), 2) Guilherme Uehara
(Casa Verde); Infantil Feminino:
1) Elizandra da Costa Borges
(Poá), 2) Andressa Uezato (Ken
Zen/Carrão); Infantil Masculino
“A”: 1) Pedro Rodrigues
(Acrepa), 2) Marco Aurelio
Laurindo (Nippon); Infantil Mas-
culino “B”: 1) Victor Fleming
(Uceg), 2) Douglas Oliveira
(Showa); Geral Feminino: 1) Fla-
via Uwagoya (Ken Zen/Carrão),
2) Nayara Silva (Bunka Sto
André); Juvenil Masculino “A”:
1) Gustavo Kinoshita (Ken Zen/
Carrão), 2) Nicolas Andrade (Pal-
meiras); Juvenil Masculino “B”:

etapas na categoria Pré-pré-
mirim feminino, consagrando-
se como a melhor atleta da
categoria.

Destaque também para o
Itaquera NC que venceu o tro-
féu eficiência em todas as eta-
pas, consagrando-se como o
melhor clube da Liga Nipo; o
segundo melhor clube de 2010
da Liga é a Associação Cultu-
ral Recreativa e Esportiva da
Paulicéia  - ACREPA – e o ter-
ceiro melhor clube é a Associ-
ação Okinawa de Casa Verde.

Todos os melhores atletas
e clubes serão premiados no
dia 4 de dezembro.
(Gilberto Murakami, vice-presi-
dente técnico da Liga Nipo-Bra-
sileira de TM)

Resultados da 11ª Etapa – Ken Zen
1) Felipe de Paula (Itaim Keiko),
2) Murilo Strano (Ipê); Juventude
Masculino: 1) Guilherme Araújo
(Acrepa), 2) João Marcelo Lima
Rodrigues (Acenbo); Adulto
Masculino “A”: 1) Marcelo Yuji
Tasato (Casa Verde), 2) Mauro
Massaharu Thaira (Casa Verde);
Adulto Masculino “B”: 1) Marcio
Moribe (Nippon), 2) Mauricio
Ciarallo (Acenbo); Pré-Sênior
“A”: 1) Fabian Noda (Nippon), 2)
Marc Morgenroth (Santana); Pré-
Sênior “B”: 1) Stefano Cinachi
(Bunkyo), 2) Denis Itihara (Ken
Zen/Carrão); Senhores “A”: 1)
Celso Bassan (Ateme), 2) Kenji
Sakamoto (Nippon); Senhores
“B”: 1) Sergio Manso (Ken Zen/
Carrão), 2) Rubens Rikio Nakatu
(Nipo Jundiaí); Veteranos: 1)
Eduardo Franch (Itaquera), 2) Re-
nato Domenech (Acrepa); Ladies
“A”: 1) Olga Uehara (Casa Ver-
de), 2) Leiko Moribe (Nippon);
Ladies “B”: 1) Estela Ferreira dos
Santos (Circolo Italiano-SCS),
2) Mary Akemi Akamatsu (Liga
Vale do Ribeira); Super-Vetera-
nos: 1) Nozomu Kikuti (Pira), 2)
Mikio Matsumoto (Itaim Keiko)
Troféu Eficiência: 1) Itaquera
(3008,0), 2) Ken Zen/Carrão
(2518,4), 3) Acrepa (2329,6), 4)
Casa Verde (2249,6)

Melhores Atletas e Clubes de 2010
Pré-pré-mirim feminino: 1) Amy
Sekimoto (Itaquera), 2) Lina Ya-
mamoto (Pira), 3) Larissa Mayumi
Tanabe (Itaquera); Pré-pré-mi-
rim masculino: 1) Caio Ono (Ita-
quera), 2) Rodrigo Alves Mattos
(ACEI-T3), 3) Vinicius Furukawa
(Jandira); Pré-mirim feminino: 1)
Bruna Takahashi (Acrepa), 2)
Jackeline Nakano (Itaquera), 3)
Luana Assuka Morita Saito (Ita-
quera); Pré-mirim masculino: 1)
Gustavo Silva (Bunka Sto André),
2) Rafael Torino (Itaquera), 3)
Diogo Ishiro (Acrepa); Mirim fe-
minino: 1) Rafaela Hirayama (Ita-
quera), 2) Mika Yokota (Pq Edu
Chaves), 3) Erika Takaki
(Kosmos); Mirim masculino: 1)
Elton Takano (Bunkyo), 2) Rafael
Simas (Pira), 3) Mateus Minoru
Molitor (Showa); Infantil femini-
no: 1) Sarah Yamamoto (Itaquera),
2) Andressa Uezato (Ken Zen/
Carrão), 3) Stela Melo (Ken Zen/
Carrão); Infantil masculino: Pe-
dro Rodrigues (Acrepa), 2) Mar-
co Aurelio Laurindo (Nippon), 3)
Gustavo Silviano da Silva

(Kosmos); Geral feminino: 1)
Rafaela Ferreira Xavier (Pira), 2)
Beatriz Mayumi Toma (Casa Ver-
de), 3) Nayara Silva (Bunka Sto
André); Juvenil feminino: 1) Gus-
tavo Kinoshita (Ken Zen/Carrão),
2) Nicolas Andrade Saraiva (Pal-
meiras), 3) Ricardo Santos
(Ateme); Juventude masculino: 1)
Guilherme Araujo (Acrepa), 2)
João Marcelo Lima Rodrigues
(Acenbo), 3) Ronaldo Lopes (Ita-
quera); Adulto masculino: 1)
Mauro Massaharu Thaira (Casa
Verde), 2) Marcelo Yuji Tasato
(Casa Verde), 3) Jonas Diniz
Moradei (Daruma Taubaté);
Ladies: 1) Eliane Krumener
(Avanso Ipê), 2) Leiko Moribe
(Nippon), 3) Olga Uehara (Casa
Verde); Pré-Sênior: 1) Landir da
Silva Dalzogo (Piracaia), 2) Flavio
Monteiro (Daruma Taubaté), 3)
Danilo Alves Jardim (Palmeiras);
Senhores: 1) João Roberto M.
Ottoni (Piracaia), 2) Flávio Santos
(Bunkyo), 3) Kenji Sakamoto (Nip-
pon); Veteranos: 1) Renato Do-
menech (Acrepa), 2) Geraldo
Yokomizo (Nippon), 3) Eduardo
Franch (Itaquera); Super-Vetera-
nos: 1) Nozomu Kikuti (Pira), 2)
Mikio Matsumoto (Itaim Keiko),
3) Osvaldo Negrini (Ken Zen/Car-
rão); Elite: 1) Mario Higuchi (Re-
presa), 2) Ricardo Fujioka (Repre-
sa), 3) Nelson Toyotani (Ateme);
Antigos: 1) Carlos Makiuchi (Pira),
2) Charles Suzuki (Itaquera), 3)
Ricardo Issao Ito (Nipo Jundiaí)
CLUBES: 1) Itaquera Nikkey Clu-
be; 2) Associação Cultural Recre-
ativa e Esportiva da Paulicéia; 3)
Associação Okinawa de Casa Ver-
de; 4) Ken Zen/Carrão

SOFTBOL

Nippon Blue Jays conquista título do Campeonato mirim
A categoria mirim do Nip-

pon Blue Jays sagrou-se cam-
peã do 15º Campeonato Bra-
sileiro de Softbol Feminino In-
terclubes ao derrotar, na final,
a equipe de Marília pelo aper-
tado placar de 2 a 1. A com-
petição, que encerrou o ano da
Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol na na mo-
dalidade softbol, foi realizada
nos dias 13 e 14, na Acema
(Associação Cultural e Espor-
tiva de Maringá).

O destaque ficou por con-
ta da atleta Cristhiane Higa,
que arrebatou três prêmios:
Melhor Rebatedora, Melhor
Arremessadora e Melhor Jo-
gadora do Campeonato

Premiação Individual
• Melhor Rebatedora: Cris-
thiane Higa (N.B.Jays 75%)
• 2ª Melhor Rebatedora:
Aimeé Cavalcante Marques
(Maringá 75%)
• 3ª Melhor Rebatedora:
Camilla Victória Vera (Marília
66,7% )
• Melhor Empurradora Car-
reiras: Jainara De Paula Felipe
(Marília 6 Ptos)
• 2ª Melhor Empurradora Car-
reiras: Emily Yukari Sato (Ma-
rília 6 Ptos)
• Home-Run: Camila Tanoue
Kiyoshi (Maringá 1hr(3ptos)
• Melhor Arremessadora:

Cristhiane Higa (N.B. Jays)
• Arremessadora Destaque:
Karen Fukushima (N.B.Jays)
• Melhor Receptora: Erika
Yatabe (N.B.Jays)
• Receptora Destaque:
Eduarda Namie Oshiro (Ma-

Meninas do Nippon Blue Jays posam para a tradicional foto

DIVULGAÇÃO

rília)
• Melhor 1º Base: Beatriz
Sayuri Nakamura (Cooperco-
tia)
• Melhor 2º Base: Viviane
Miyuki Miyamoto (N.B.Jays)
• Melhor 3º Base: Thais

Hatsumi Kawasaki (Cooper-
cotia)
• Melhor Jardineira Esquerda:
Tatiane Mie Takiuchi (N.B.
Jays)
• Melhor Jardineira Central:
Ana Júlia Braz Hirai (Marin-
gá)
• Melhor Jardineira Direita:
Giovanna Gomes de Veque
(N.B.Jays)
• Melhor Jogadora do Campe-
onato: Cristhiane Higa (N.B.
Jays)
• Jogadora Mais Eficiente:
Emily Yukari Sato (Marília)
• Técnico Campeão: Wilson
Mizutani (N.B.Jays)
• Destaque da Chave Prata:
Beatrice Hitomi Nakae (Cen-
tral Glória)
• Destaque da Chave Bronze:
Giovanna Miyuki Yoshida
(Tozan)
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BAILES

Erika Kawahashi comemora 16
anos de bailes entre amigos

AGENDA CULTURAL

EXPOSIÇÃO

KUROZAWA – CRIANDO
IMAGENS PARA CINEMA
AKIRA KUROZAWA
A exposição apresenta 80
Storyboards desenhados pelo ci-
neasta.
Onde: Instituto Tomie Ohtake (R
Coropés 08, Pinheiros).
Até 28/11
Horário: de 3ª a domingo das 11h
às 20h
Ingresso: Entrada Franca
Informações: 11/2245-1900

Exposição de peças de
FUROSHIKI - ETSUKO
YAMADA
Diversos modelos e formas desta
arte.
Onde: Escritório de Arte Joh
Mabe (Av. Brigadeiro Luis Anto-
nio 4225, Jardim Paulista).
Até 30/11
Horário: 2ª à 6ª das 10h às 18h e
sábado das 10h às 15h.
Ingresso: Entrada Franca
Informações: 11/3885-7140

Exposição SEMPRE
AQUARELAS

Conta com 30 obras de 15 artistas
plásticos. Dentre eles estão os tra-
balhos de Graciela Wakizaka e
Marinês Takano.
Onde: Estação do Metrô Vila
Madalena.
Até 30/11

O SONHO DA CASA PRÓPRIA
A mostra do artista plástico Cesar
Fujimoto, traz 10 obras inéditas,
entre instalação, fotografias, pin-
turas, objetos e desenhos.
Onde: Galeria NuVEM (R. Mateus
Grou 355, Pinheiros).
Até 04/12
Horário: 3ª à 6ª das 11h às 19h e
sábado das 11h às 17h.
Ingresso: Entrada Franca
Informações: 11/3061-1237

29ª BIENAL DE SÃO PAULO
A exposição conta com obras de
160 artistas de diversas partes do
mundo, incluindo artistas japone-
ses, e se encerrará no próximo dia
12/12.
Onde: Parque do Ibirapuera
(Portão 3, Pavilhão Ciccillo
Matarazzo)
Até 12/12
Horário: de 2ª à 4ª das 9h às 19h,
de 5ª e 6ª das 9h às 22h e sábado
e domingo das 9h às 19h.
Ingresso: Entrada Franca
Informações: 11/5576-7600

EXPOSIÇÃO DO ARTISTA
TOMOO HANDA
A exposição conta com nove qua-
dros do pintor e professor Tomoo
Handa.
Onde: Kohii (R. da Glória 326
Subsolo, Liberdade).
Até 30/12
Horário: das 10h às 20h (domin-
go fechado)
Ingresso: Entrada Franca
Informações: 11/3203-0624

ANDO ZENPATI “A VIDA E A
OBRA DE UM IMIGRANTE
INTELECTUAL”
A exposição é em comemoração
ao 55º aniversário de Fundação
da Sociedade Brasileira de Cultu-
ra Japonesa e de Assistência So-
cial – BUNKYO.
Onde: Museu Histórico da Imi-
gração Japonesa (R São Joaquim
381, 9º andar, Liberdade).
Até 28/01/2011
Horário: de 3ª a domingo das
13h30 às 17h30
Ingresso: Entrada Franca

Informações: 11/3209-5465

TOMIE OHTAKE
PINTURAS NOVAS
A exposição é em comemoração
ao 10º ano da instituição, e abrem
os festejos com a consagrada ar-
tista Tomie Ohtake com a apresen-
tação de seus novos trabalhos,
25 telas produzidas desde julho
de 2009.
Onde: INSTITUTO TOMIE
OHTAKE (R Coropés 08, Pinhei-
ros).
Até 20/02/2011
Horário: de 3ª a domingo das 11h
às 20h
Ingresso: Entrada Franca
Informações: 11/2245-1900

TEATRO

PEQUENOS GESTOS
Espetáculo infantil utiliza técnicas
de manipulação de bonecos co-
nhecido como Bunraku.
Elenco: Cia Polichinelo
Onde: SESC São Caetano (R Piauí
554, Santa Paulo, São Caetano do
Sul)
Dia 27/11

Horário: 15h
Ingresso: R$1,50 à
R$6,00
Informações: 11/
4223-8800

NEM TUDO É
VERDADE DEN-
TRO DO BOSQUE
À NOITE
Adaptação para o te-
atro do tema que deu

origem ao clássico
“RASHONMON” de Akira Kuro-
sawa.
Direção: Paulo de Moraes
Elenco: Armando Liguori Jr, Cacá
Fernandes, Gabriela Cardoso, H
Kimura, Letícia Olivares, Lucy
Han, Maura Hayas, Ricardo
Oshiro e Ricardo Sequeira.
Duração: 50 min.
Onde: Teatro Bella
(R Rui Barbosa 399b, Bela Vista).
Até 16/12
Horário: 4ª e 5ª às 21h30
Ingresso: R$20,00
Informações: 11/3283-2780

O MESTRE DE OBRAS

O espetáculo se baseia na cons-
trução de uma casa para a desen-
voltura dos personagens desta
história.
Direção: Fernando Nitsch
Elenco: André Sakajiri, Fábio
Takeo, Leo Stefanini, Lucas Pretti
Renan Winnubst e Ricardo
Gimenes
Duração: 55 min.
Onde: Teatro Augusta (R Augusta
943, Cerq. César).
Até 16/12
Horário: 4ª e 5ª às 21h
Ingresso: R$30,00
Informações: 11/3151-4141

HUMOR

O DIA QUE EU COMI
A POMBAGIRA
A peça traz a carreira de
Milton Levy contado por ele, com
passagens divertidas e a partici-
pação de Miriam Murakami.
Elenco: Milton Levy e Miriam
Murakami.
Duração: 50 min.
Onde: Teatro Ruth Escobar, Sala
Miriam Muniz(R dos Ingleses 209,

Bela Vista).
Até 04/12
Horário: sábado 22h30
Ingresso: R$30,00
Informações: 11/3289-2358

EVENTO

DIA DE MASSAGEM
PROMOCIONAL
Onde: Escola de Massagem
ONIKI (Rua Astorga 1019, Vila
Guilhermina)
Dia 27/11
Horário: 8h30

CULTO
Em comemoração ao aniversário
do mestre Massaharu Taniguti da
Seicho-no-Ie do Brasil.
Onde: Seicho-no-Ie do Brasil (Av.
Eng. de Armando Arruda Pereira
1266, Jabaquara)
Dia 28/11
Horário: 9h

CERIMÔNIA DE OUTORGA
DO PRÊMIO LITERÁRIO
NIKKEI 2010
O prêmio será concedido às obras
em língua japonesa, portuguesa
e mangá, durante e evento será
homenageado o editor Massao
Ohno, falecido recentemente.
Onde: BUNKYO – Salão Nobre
(Rua São Joaquim 381, Liberda-
de)
Dia 27/11
Horário: 13h
Informações: 11/3209-5465

RECITAL 2010 DOS ALUNOS
DA PROF.ª MIRIAM
MURAKAMI OTACHI
Onde: BUNKYO – Pequeno Au-
ditório (Rua São Joaquim 381, Li-
berdade)
Dia 28/11
Horário: 15h
Ingresso: Entrada Franca
Informações: 11/3209-5465

10ª FESTA DAS HORTÊNSIAS
DE CAMPOS DO JORDÃO

A festa apresentará danças folcló-
ricas, malharias, artesanatos e
comidas típicas.
Onde: Parque das Cerejeiras do
Sakura Home (Av. da Saburo Ya-
maguchi 2173, Vila Albertina,
CAMPOS DO JORDÃO)
Dias 04 e 05/12
Horário: 9h
Ingresso: Entrada Franca
Informações: 12/3662-2911

3º (16º) BRASIL KOHAKU
UTAGASSEN
O Instituto NAK do BRASIL es-
tará realizando este evento com
música ao vivo – NAK BAND – e
com os 70 melhores cantores da
colônia japonesa.
Onde: BUNKYO (Rua São Joa-
quim 381, Liberdade)
Dia 12/12
Horário: 9h
Ingresso: Entrada Franca
Informações: 11/3209-5465

PALESTRA

A EMBRAPA E SUAS AÇÕES
DE PESQUISA EM SUÍNOS E
AVES E, MERCADO
BRASILEIRO E MUNDIAL
A EMBRAPA em colaboração
com a Assoc. Paulista de Suino-
cultores, Centro Cult. Hiroshima
do Brasil, ACAL, JICA, TOZAN,
SANSUY e Aurora Alimentos es-
tarão realizando este evento apre-
sentando quatro palestras. Os in-
teressados deverão fazer a inscri-
ção antecipadamente, as vagas
são limitadas.
Onde: Centro Cultural de Hiroshi-
ma do Brasil – Auditório (R. Ta-
mandaré 800, Liberdade)
Dia 26/11
Horário: 19h
Informações: 11/3207-5476

Informações e divulgação de
eventos com Cristiane Kisihara e-
mail cris_kisihara@hotmail.com
ou Tel.11/3208-3977.
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Opróximo “Baile da Eri-
ka”, no dia 4 de de-
zembro, nas depen-

dências da Associação Aichi,
no bairro da Liberdade, em
São Paulo, será especial. Não
só por ser o último de 2010
mas também por comemorar
16 anos realizando o evento.
“Ininterruptos”, diz a professo-
ra, tecladista e jurada Erika
Kawahashi com um misto de
orgulho e saudade.

O primeiro foi em outubro
de 1994, na Associação Cul-
tural e Esportiva Saúde – Zona
Sul de São Paulo. Aliás, a ACE
Saúde recebeu apenas um úni-
co baile. Depois, o evento se
tornou itinerante e percorreu
diversos lugares como a As-
sociação Beneficente Provin-
cianos Osaka Naniwa-Kai, na
Vila Mariana, a Associação
dos Shizuoka Kenjin, na Liber-
dade, e a Associação Cultural
e Esportiva Nipo-Brasileira de
Santo Amaro, entre outros, até
se fixar no Nandemoyá, no
bairro da Liberdade.

Naquele endereço, onde
alternava com outro tradicio-
nal baile da comunidade nipo-
brasileira realizado pela pro-
moter Beth Yajima – atual-
mente na Associação Mie –,
ficou de 1995 até 2009.

No “point” atual, a Associ-
ação Aichi, completará um ano
em janeiro de 2011. No início,
Erika ficou receosa. Afinal, fo-
ram 13 anos no mesmo ende-
reço. Mas os amigos acaba-
ram seguindo a professora.
“Pelo que as pessoas comen-
tam, o segredo dessa convivên-
cia se deve, em primeiro lugar,
ao bom atendimento. Eles elo-
giam também o ambiente fa-
miliar e o repertório variado”,
conta Erika, acrescentando

que uma das principais preo-
cupações era quanto aos as-
saltos. Para evitar problemas,
Erika contrata dois seguranças
por noite, que acompanham os
que estão a pé até a Rua Con-
selheiro Furtado. Outra facili-
dade são os estacionamentos
– são três próximos à entida-
de. Além disso, o baile acaba
invariavelmente às 23 horas.
Não à toa, hoje seus bailes são
disputados por cerca de 300
freqüentadores por noite, e não
só pelos “pés-de-valsa”.

Entre os ritmos que costu-
ma tocar –  bolero, samba,
gafieira, tango, country, valsa,
chá chá chá, rumba, balada,
polca e bachata, entre outras
– o mais pedido é o forró. A
faixa etária do público, assim
como o repertório, também é
diversificado. “A maioria é for-
mada por quarentões e
cinquentões, mas tem também
muitos jovens”, explica Erika.

No próximo dia 4 de de-
zembro, a partir das 18h30,
quem for ao Baile da Erika
participará ainda de sorteios de
valiosos prêmios, incluindo dois

colares de pérolas oferecidas
pela NSK Joalheiros e uma
panela japonesa no valor de R$
300,00.

Das 18h30 às 19 horas,
quem quiser pode praticar no
karaokê. Outra marca registra-
da do Baile da Erika é a pre-
sença de personal dancers da
Academia Dançando na Lua.
A música ao vivo, que tradicio-
nalmente conta com as partici-
pações especiais dos cantores
Sadao Okawara, Nelson Hara-
da e Mario Tanaka, terá ainda
apresentação do cantor Sergio
Tanigawa, vencedor do Nihon
Taishu Ongakusai, quando re-
presentou o Brasil no Japão em
setembro de 2008, em Tóquio.

(Aldo Shiguti)

BAILE ERIKA KAWAHASHI
QUANDO: DIA 4 DE DEZEMBRO, DAS

18H30 ÀS 23 HORAS

ONDE: ASSOCIAÇÃO AICHI (RUA SANTA

LUZIA, 74 – LIBERDADE – SP).
INGRESSOS: R$ 20,00 (ANTECIPADOS) E
R$ 22,00 (NO LOCAL)
INFORMAÇÕES E RESERVAS PELOS

TELEFONES: 11/2578-3829 / 5589-7789
OU 9827-9925

DIVULGAÇÃO

A professora, tecladista e jurada Erika Kawahashi (dir)
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