jornal do nikkey
SÃO PAULO, 26 DE ABRIL DE 2006

VISITA DE DALAI LAMA

ARTES PLÁSTICAS

Líder budista chega hoje e programa
encontros até sábado em Cotia e São Paulo
DIVULGAÇÃO

Chega hoje a São Paulo o
líder budista Dalai Lama, que
pela terceira vez visita o País.
O representante da filosofia
tibetana participa, de hoje até
sábado, de uma programação
que inclui palestras e meditações e que reunirá seguidores
dos templos e comunidades
simpatizantes ao budismo e
público em geral.
De acordo com os organizadores, o convite para a vinda de Dalai Lama foi feito com
muito tempo de antecedência,
por uma carta enviada pelas
entidades budistas do Brasil, e
a resposta de confirmação só
chegou no ano passado. Ele
aproveita a turnê que faz pela
América Latina para conhecer
o país que a cada ano ganha
novos adeptos ao budismo.
Após São Paulo, visitará
Buenos Aires, Santiago, Lima
e Bogotá, até 11 de maio.
“O que ele representa mais
que tudo é a capacidade de lidar com nossos problemas e
conflitos de forma não violenta. Precisamos conhecer a nós
mesmos para nos transformar
numa cultura de paz e compreensão mais abrangente”, diz a
monja Coen, fundadora da Comunidade Zen Budista e que
acompanhará todo os passos do
“mestre” em São Paulo.
“É muito importante para
mim estar presente e ouvir o
dharma, é sempre benéfico.
Desde que soube que ele viria,
no ano passado, já comecei a
ficar feliz e com a expectativa
serena e alegre”, afirma.

Dalai Lama vem pela terceira vez ao País; a última visita foi em 1999

A entidade de que cuida,
localizada em Pinheiros, é uma
das muitas anfitriãs que formam o grupo que receberá o
monge na cidade, e que se juntaram para solicitar sua visita
através de carta – processo
que depois ficou a cargo da
Associação Palas Athena, que
organiza todos os detalhes e
programação.
Amanhã, o encontro será no
Templo Zu Lai, em Cotia, das
10h às 16h, com o tema “Natureza e treinamento da mente no
budismo tibetano”. Na sexta,
acontece no Palácio das Convenções do Anhembi o seminário “Compaixão e sabedoria - a
construção da saúde pessoal e
coletiva”, dividido e duas sessões: “Mente e coração abertos”, das 10h às 12h, e “Ciência e espiritualidade”, das 14h
às 16h30.
Para os dois primeiros dias,
os ingressos “presenciais” dos

eventos, que eram vendidos a
R$ 120,00, estão esgotados.
Restavam ainda aqueles via
telão, a R$ 70,00, com lanche
incluso.
Os demais interessados poderão acompanhá-lo na inauguração do Espaço Gandhi, na
Praça Túlio Fontoura, após uma
palestra no Ginásio do Ibirapuera, na manhã de sábado.
Depois, num encontro mais popular e gratuito, realiza a Celebração Inter-religiosa pelo Entendimento entre os Povos, das
14h30 às 16h30, na Catedral da
Sé, com co-realização da
Arquidiocese de São Paulo.
Como ele costuma divulgar, “todas as religiões têm essencialmente a mesma mensagem,
cujo objetivo é tornar seus praticantes melhores seres humanos mais pacíficos, generosos,
compreensivos e sábios. Os
avanços alcançados nessas últimas décadas pelo diálogo inter-

religioso permitiram desenvolver confiança e respeito mútuo,
o que sem dúvida contribui para
aprofundar a compreensão de
que a humanidade é uma só, e
este pequeno planeta a nossa
única casa”.
“Ele procura atingir muita
gente neste encontro de religiões”, ressalta a monja Coen,
que explica: “É o respeito ao
diferente, vários caminhos que
nos levam ao sagrado, como
diz o budismo tibetano. Mesmo sendo do zen-budismo japonês, nos enriquece conhecer
novas tradições.”
Dalai - Tenzin Gyatso, 70 anos,
é o 14º Dalai Lama da história.
Esteve no Brasil durante a Eco92 e em Curitiba e Brasília em
1999. Tornou-se supremo chefe espiritual do Tibete em 1940,
aos 5 anos. Aos 14, viajou a
Pequim para tentar negociar a
paz com Mao Tsé-tung e, diante da negativa, pediu asilo político na Índia. Doutor em Filosofia Budista, Dalai Lama lutou pelos direitos de dezenas de
milhares de refugiados
tibetanos em solo indiano. A
partir dos anos 70, sua causa
atravessou fronteiras: atualmente, contabiliza mais de 300
visitas, em cerca de 60 países.
CELEBRAÇÃO INTERRELIGIOSA DE DALAI LAMA
QUANDO: SÁBADO, DAS 14H30 ÀS 16H30
ONDE: CATEDRAL DA SÉ –
PRAÇA DA SÉ, S/Nº
INFORMAÇÕES: WW.DALAILAMA.ORG.BR
OU WWW.PALASATHENA.ORG

Nobuo Mitsunashi investiga o
feminino na mostra ‘37,2°C’
O artista plástico japonês
Nobuo Mitsunashi inaugura
amanhã, a partir das 19h, na
Galeria Deco, em São Paulo,
sua sexta mostra individual no
Brasil intitulada “37,2°C”.
Motivado pela pesquisa sobre
o vestuário, o artista apresenta 20 obras usando o feltro de
lã de carneiro e rendas manufaturadas, abordando temas
como embrulhar, decorar, dentro e fora, sexo e sexo oposto.
A exposição segue até o dia
31 de maio.
Ele investiga o tema em dois
tempos, agora o feminino, e em
agosto/setembro, o masculino.
O nome da exposição remete
à temperatura média do corpo
feminino. Usando como base
de pesquisa três filmes que tratam de três mulheres em diferentes períodos de suas vidas:
“Betty Blue” (1986), com
Béatrice Dalle - 20 anos; “O
Piano” (1993), com Holly
Hunter - 30 anos e “A Professora de Piano” (2001), com
Isabelle Huppert - 40 anos.
“Gostaria de expressar a transformação corporal e mental que
ocorre nas mulheres, o que não
ocorre com o sexo masculino”,
diz ele, que tem 45 anos. Outros dois elementos (alimentação e moradia) também serão
explorados no futuro.
O artista apresenta 30 vestidos confeccionados com renda
e que ilustram as alterações
hormonais e de temperamento
durante o mês. Um vestido feito com 500 fuxicos de renda é
apresentado e equivale ao número liberado durante toda a vida
reprodutiva da mulher. Nove
“armaduras” feitas com feltro
de lã de carneiro também serão expostas e são o lado mais
visceral e sensorial feminino,
carregando estranhas feições

humanas.
Ele começou o processo de
construção da mostra, realizando os vestidos e consultando a
opinião de diversas mulheres.
Também tem luvas de renda e
órgãos feitos de feltro de lã, recheados de renda (um símbolo
de delicadeza para ele). Em
2005, o artista explorou o efêmero “carbonizando” flores, frutas e legumes em “Hanazumi”,
apresentado no Instituto Tomie
Ohtake e na Galeria Deco.
Doces - Nobuo Mitsunashi
graduou-se na Universidade de
Arte de Musashino, em Tóquio, em 1988. Participou da
21ª Bienal de São Paulo, em
1991, e, em 1995, esteve na
coletiva “Contemporary Japanese and Brazilian Art” no
Museu de Arte Contemporânea (MAC), em SP. Em 2004,
realizou a mostra “Chocolate,
Framboesa e Chantilly”, em
que usava doces e armas para
discutir a violência mundial.
Em 2002, fez uma individual no octógono da Pinacoteca do Estado de SP, usando
bonecos feitos com cones de
cerâmicas e esferas suspensas
no ar. Usou também açúcar e
café, em 2000, numa instalação na Deco, referindo-se as
duas bases da economia brasileira nos séculos 19 e 20.
Autor de “fieldworks” (trabalhos ao ar livre), Mitsunashi
já expôs na Bélgica, Japão, Dinamarca, Lituânia e Holanda.
“37,2°C”. DE NOBUO
MITSUNASHI
QUANDO: DE 28 DE ABRIL A 31 DE MAIO;
DE SEGUNDA A DOMINGO, DAS 10H ÀS 19H
ABERTURA: AMANHÃ, DAS 19H ÀS 22H
O NDE : G ALERIA D ECO (R UA DOS
FRANCESES, 153. TEL.: 11/3289-7067)
ENTRADA FRANCA

SEINEN BUNKYO

FILANTROPIA

Revi 2006 deve reunir cem jovens em São Roque no feriadão

Chá beneficente de terça-feira
ainda tem convites disponíveis

DIVULGAÇÃO

Neste sábado (29) partem
para a cidade de São Roque
cerca de cem jovens nikkeis de
cidades de São Paulo e do
Paraná para um grande encontro que segue até a segundafeira (1º). Trata-se da Revi
2006 - VI Fórum Nacional dos
Jovens das Entidades.
A viagem, organizada pela
Comissão de Jovens do Bunkyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa), pretende
“promover a troca de experiências entre as entidades, e o
tema de 2006 vem enfatizar a
importância da responsabilidade social”, como diz o coordenador do evento, Eduardo Tsuchiya.
São diversas palestras,
workshops e atividades de integração que abordarão o
tema “O desafio da responsabilidade social: a sua entidade
está inserida?”. Como destaca a relações-pública do evento, Érika Kurihara, um dos jogos é o Seinen Case, uma si-

Atividades práticas no Kokushikan Daigaku visa integração

mulação de um problema dentro de uma empresa ou entidade, para que as equipes encontrem uma solução.
“A Revi acontece há mais
de dez anos, e pela sexta edição em forma de fórum, porque antes era só um encontro.
Assim, temos uma maior integração entre as entidades”,

afirma ela. Os cem anos da
imigração também serão abordados, numa palestra com Chieko Aoki, que coordena os
eventos da Associação para
Comemoração do Centenário.
Sobre responsabilidade social,
falam a presidente da JCI Brasil-China, Rony Cheng, a assistente de marketing da Kibô-

no-Iê, Márcia Santos, e o empresário Walter Ihoshi.
Da parte cultural, foram
convidados grupos de taikô e
de aikidô para se apresentarem aos jovens. “É uma oportunidade de conhecer pessoas
de outros lugares e se integrar,
num local isolado da Capital ou
da cidade do participante”,
ressalta. O público que se reúne no Centro Kokushikan
Daigaku, que dispõe de ginásio de esportes e alojamento,
possui entre 15 e 35 anos. É
possível ainda se inscrever,
pelo site da entidade, até sexta-feira (28).
REVI 2006
QUANDO: DE 29 DE ABRIL A 1º DE MAIO;
SAÍDA NO SÁBADO, ÀS 7H DO BUNKYO
ONDE: CENTRO ESPORTIVO KOKUSHIKAN
DAIGAKU - RODOVIA SP-250, KM 48,
SÃO ROQUE (SP)
I NGRESSO : R$ 35,00 ( INCLUSOS
ALOJAMENTO, REFEIÇÕES E TRASLADO)
INFORMAÇÕES: WWW.BUNKYO.ORG.BR/
REVI OU E-MAIL EDUHITSU@UOL.COM.BR

ARTES

Artistas nikkeis levam obras ao Espaço de Arte Shoko Suzuki
O Espaço de Arte Shoko
Suzuki recebe de domingo
(30) até o dia 14 de maio a
Coletânea Dia das Mães. A
exposição reúne quase cem
trabalhos de seis artistas
nikkeis que, além de exporem
suas obras, colocarão as mesmas à venda.
Os convidados são: Hisako
Kawakami (traz tecidos tingidos com seiva de plantas nacionais como pau-brasil e
urucum), Kenichi Keneko
(quadros em aquarela),
Mariko Kaneko (tecidos tin-

gidos com técnica mais moderna, de influências de Kyoto), Mitsue Hosoido (trabalhos
em makurame, tear manual),
Shoko Suzuki (peças pequenas em cerâmica) e Yukio
Suzuki (gravuras em metal).
A inauguração será das
10h às 18h30 do domingo, e o
público em geral poderão conferir os talentos a partir do dia
2 (terça-feira).
COLETÂNEA DIA DAS MÃES
QUANDO: ABERTURA DOMINGO (10H ÀS
18H30); EXPOSIÇÃO DE 2 A 14 DE MAIO,

(13H ÀS 18H), E
SÁBADOS E DOMINGOS (10H ÀS 18H)
ONDE: ESPAÇO DE ARTE SHOKO SUZUKI
DE TERÇA A SEXTA

– AV. JOÃO PAULO ABLAS, 330, JD DA
GLÓRIA, GRANJA VIANA, EM COTIA
INFORMAÇÕES: 11/4702-3505

ERRATA
Diferentemente do que foi publicado na edição do dia 21 de
abril, a Academia Mundial de Liderança da JCI acontece
apenas entre os dias 20 e 27 de maio e não neste mês, como
mencionado. A cidade de Matsui, no Japão, receberá os 80
participantes de 80 países diferentes, além de 40 japoneses.
O Brasil estará representado por Cláudio Sampei, que desde
2000 está na JCI São Paulo e é o quinto nikkei a participar do
evento.

NIKKEY SHIMBUN

Evento deve arrecadar fundos para diversas entidades beneficentes

O chá beneficente que o
Espaço Rosa Rosarvm e a
Sociedade Beneficente São
Ricardo promovem para a próxima terça-feira (2) ainda tem
ingressos disponíveis. São várias empresas participantes
que estão colaborando com o
evento, que espera reunir centenas de pessoas ao local, e
cuja renda deve beneficiar várias entidades beneficentes.

O encontro tem início às 14
horas, e a programação inclui
desfile Sidney Volpe, Jóias Cecília Porto Designer e Bijoux
Chez Vous Ligia Abs André. O
convite individual custa R$ 80,00
e pode ser adquirido pelos telefones 11/3812-8468 (Linda),
37491529 (Haru) ou 3085-1520
(Araci). O endereço do Espaço
Rosa Rosarvm é Rua Francisco Leitão, 416, em Pinheiros.

MISSA DE 1 ANO
Nós, a esposa Ie, os filhos Victor e Jéssica, a nora
Isabel Cristina e o genro Paulo Henrique, os neto
Gabriel Henrique e Gustavo, os irmãos Kobayashi
e os conselheiros do Instituto Paulo Kobayashi –
IPK, convidamos para a missa de um ano de
falecimento do:

DEPUTADO PAULO KOBAYASHI
a realizar-se às dezenove horas e trinta minutos
do dia 26 de abril de 2006, na Igreja São Luiz,
localizada na Avenida Paulista 2378 – ao lado do
Colégio São Luiz.
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26 de abril de 2006

Aconteceu na segunda-feira (24) a inauguração da Sala de Inclusão Digital da Kibô-No-Iê. A
JCI Brasil-Japão, em parceria com o Instituto Paulo Kobayashi, atua no Projeto Integração, que
tem como objetivo a inserção da terceira idade na era digital. Essa foi a inauguração da segunda
sala. A primeira está na ACE Saúde e foi implantada no final do ano passado.

Colaboração: Marcus Hide
C o n t a t o :

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

Roberto Ikkoh Takeda comemorou seu segundo aninho ao lado dos amigos e familiares em um
buffet infantil, em Moema. Em plena segunda- feira (24), todos se reuniram animadamente para
a comemoração.

1: Margarete Doi Takeda, o aniversariante Roberto Ikkoh Takeda e o papai Flavio Takeda 2: Os avós:
Ikuzo Takeda, Neuza Takeda com Roberto Ikkoh e Hiromu Doi 3: Simone Ikeda, Leo Ota, Roberto
Nishikawa e Clóvis Ikeda 4: Sandra Kayano Nishi, Carina Doi e Regina Doi 5: Aloísio Miura e Rubens
Doi 6: Emilia Miura, Bia Arruda, Márcia Oura e Joel Miyazaki

A 4ª edição do Japan Fest de Marília aconteceu nos dias 21, 22 e 23 de abril na sede campestre do Nikkey Clube da cidade. A festa, que reuniu inúmeras atividades da cultura japonesa,
também teve como destaque o show do cantor Joe Hirata, a presença da apresentadora
Sabrina Sato e o concurso Miss Nikkey.

1: Fabio Takeda e Lucília Satomi, presidente da JCI Brasil-Japão 2: Kihatiro Kita, presidente do KibôNo-Iê, e Luis Aoyama 3: Hirofumi Ikesaki e Sergio Kobayashi 4: João Luiz Pasqual e Marcia Nakagawa 5: Victor Kobayashi, presidente do Instituto Paulo Kobayashi, e Tomio Katsuragawa, presidente da
ACE Saúde 6: Oridio Shimizu e Aurélio Nomura 7: Tina Kobayashi, Cid Kobayashi, Hiro Maruyama e
Getúlio Kamiji 8: Roberto Sekiya e Rodrigo Hayakawa

Em recente visita ao Japão, o empresário
e presidente da TV Bandeirantes, João
Carlos Saad, e sua esposa Claudia, juntamente com o casal Paulo e Eunice Yokota
e o advogado e tradutor Masato Ninomiya,
foram recebidos pelo primeiro-ministro Junichiro Koizumi.
Na foto: Paulo Yokota, Claudia Saad,
Koizumi, Eunice Yokota, Masato Ninomiya e
João Carlos Saad

Em comemoração ao Dia do Judô, o vereador paulistano Aurélio Miguel homenageou, no último
dia 17, atletas, treinadores e personalidades que colaboram com o crescimento e divulgação do
esporte no Brasil. A cerimônia aconteceu na Câmara Municipal e lotou o Salão Nobre do prédio
no centro da cidade de São Paulo.

1: Marlene Mattos cover, Joe Hirata e Sabrina Sato 2: Kendi Yamai e Joe Hirata entre as finalistas
do concurso Miss Nikkey

Como já é tradição, a cidade de Ribeirão Pires
foi sede, no dia 21 de abril, pela 14ª edição, do
Concurso Brasileiro de Haiku. Cerca de cem
praticantes de haiku – o poema japonês de 17
sílabas em três versos –, vindos principalmente
da Capital e cidades vizinhas, puderam praticar a escrita com um jurado de nomes de peso.
A abertura do evento se deu no Jardim Oriental localizado no Paço Municipal, e em seguida
todos se dirigiram à sede da Associação Cultural Nipo-Brasileira da cidade.

1: Alguns dos homenageados: Luiz Onmura (bronze olímpico em 1984), Messias Rodarte Correa,
Luiz Tambucci e Masao Shinohara 2: Os judocas
Wagner Tadashi Uchida, Vinicius Erchov, Roger
Tsuyoshi Uchida 3: O professor de Osasco Masaru
Yanaguimori, com o filho Massanori Yanaguimori
e Eurica Yanagimori 4: O técnico Hissato Yamamoto, a judoca Kelly Yuri Yamamoto e Daniel
Chibana, da Vila Carrão 5: Rogério Sampaio
(ouro olímpico em 1992), Edelmar Branco Zanol,
Luiz Onmura e Edgard Pereira seguram certificado pela homenagem especial que receberam

1: Napoleão Nakano e Sasaki (à direita), posam com praticantes de haiku em frente à pedra em homenagem ao mestre Kiyoshi Takahama 2: O jurado Nampu Nishitani e de Mogi: Tiyaki Fujimoto, Kiseko
Asaumi, Kisoko Matsuzaki, Asako Okamoto e Tsuguiyo Nagoshi 3: O coordenador Napoleão Nakano,
Nampu Nishitani e Antônio Muraki, presidente da ACNB de Ribeirão Pires 4: Jun-ichi Chuman, Midori
Yamashiro, Akemi Nishikawa, Kátia Chuman (atrás), Michiko Sawada e Emiko Shoji (à frente) 5:
Toshie Kawazoe (no palco) ensina o kenko taisô (ginástica rítmica da saúde)

