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Formalização de um acordo previdenciário
entre Brasil e Japão está próximo, diz Gabas
“A formalização de um acor-
do previdenciário que levará
proteção previdenciária aos
mais de 300 mil brasileiros
que trabalham no Japão e aos
90 mil japoneses que traba-
lham no Brasil está cada vez
mais próxima”. Essa é a ava-
liação do secretário-executi-
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vo do Ministério da Previdên-
cia Social (MPS), Carlos
Eduardo Gabas, coordena-
dor da missão oficial brasilei-
ra que visitou as cidades de
Tóquio, Hamamatsu e
Nagoya. Gabas se reuniu no
último dia 15 com o embai-
xador do Brasil, Luiz Augus-

to de Castro Neves, para
avaliar a visita iniciada no dia
8 de junho. No período, a
delegação do governo brasi-
leiro manteve conversações
com diversas autoridades ja-
ponesas e com a comunida-
de nacional que vive e traba-
lha naquele país.

Com base em dados do
Banco Central (BC) ocor-
reu no primeiro trimestre
deste ano uma queda de
37% das remessas do Ja-
pão para o Brasil, desde o
agravamento da crise finan-
ceira mundial em outubro de
2008. A redução das re-
messas dos brasileiros que
vivem no exterior para suas
famílias foi anunciada pelo
embaixador Oto Agripino
Maia, ao falar em nome do
Itamaraty aos senadores da
Comissão de Relações Ex-
teriores (CRE).

Dekasseguis
enviaram 37%
menos ao Brasil
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KENJI IRYO

RECORDAR É VIVER –
O ex-primeiro-ministro ja-
ponês Junichiro Koizumi fi-
cou emocionado ao folhear
o livro “Imagens do Cente-
nário: 2008 – Ano do Cen-
tenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil”, lançado pelo
Nikkey Shimbun/Jornal
Nippak em comemoração
ao Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil. A obra,
que foi entregue ao ex-
premiê por seu primo que
reside no Brasil, Kenji Iryo
– que também cedeu a foto
acima –, traz os principais re-
gistros (fotos e explicações)
que marcaram os festejos de
norte a sul do País. A publi-
cação trouxe lembranças da
visita que o então premiê fez

ao Brasil, em 2004, fortale-
cendo os laços entre os dois
países. Uma foto, em espe-
cial, chamou a atenção de
Koizumi. Durante visita ao
Bunkyo, uma senhora cum-

primenta efusivamente o prín-
cipe Naruhito (acima). A ima-
gem, conta Iryo, fez Koizumi
lembrar de sua passagem por
Guatapará, o berço da imi-
gração japonesa.
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A cidade de Santo André no
ABC Paulista ganhará até o
fim do ano um torii, tradicio-
nal portal japonês. A informa-
ção foi divulgada pelo verea-
dor Paulinho Serra no dia 16
de junho (terça-feira), duran-
te sessão solene em comemo-
ração ao Dia dos Imigrantes
Japoneses e seus Descenden-
tes como parte dos festejos
dos 101 anos da Imigração
Japonesa no Brasil. O recur-
so para a obra será fornecido
pelo Ministério do Turismo, a
pedido do deputado federal
William Woo (PSDB/SP).

Santo André
ganhará portal torii
até o final do ano
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Apesar de legislar em várias
áreas de atuação desde que
tomou posse no dia 1º de ja-
neiro de 2009 o deputado es-
tadual Hélio Nishimoto
(PSDB/SP), tem trabalhado
com mais atenção para a área
esportiva uma vez que incenti-
va a prática de esportes, sem
esquecer das necessidades da
comunidade e da sociedade.
Com o intuito de se aproximar
e se relacionar mais com a
comunidade nipo-brasileira, o
parlamentar sansei visitou a
redação do Jornal Nippak
no dia 18 de junho.

Nishimoto quer
conhecer melhor a
comunidade nikkei
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A importância do Festival de
Música e Dança Folclórica
Japonesa do Bunkyo (Socie-
dade Brasileira de Cultura Ja-
ponesa e de Assistência So-
cial), que acontece neste fim
de semana (27 e 28), pode
ser medida pelas palavras do
ex-presidente da entidade,
Kokei Uehara, que em uma
de suas últimas entrevistas a
este jornal, destacou o even-
to como sendo uma das prin-
cipais atividades do Bunkyo,
discurso adotado também
pelo seu sucessor, Kihatiro
Kita, que preferiu não mexer
em time que está ganhando e
solicitou a permanência de
André Korosue no cargo de
presidente da Comissão do
Festival de Música e Dança
Folclórica Japonesa.

44º Gueinosai retorna ao palco do Bunkyo
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DIVULGAÇÃO / BUNKYO
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ALOE VERA – A escritora Olga Harumi Matoba Oshiro lançou no último dia 19, no Nikkey
Palace Hotel, em São Paulo, o livro Aloe Vera – A Planta da Vida”. O livro é resultado de
décadas de pesquisas da autora, na teoria e na prática e reúne diversos estudos sobre a história,
conhecimento e aplicação da popularmente conhecida babosa.

KASATO-MARU – O lança-
mento do livro “Kasato-Maru
– uma viagem pela história da
imigração japonesa” (96 pági-
nas, R$ 25,00), realizado no dia

CO.LABOR – Fica em cartaz até sábado (27), a mostra  “Co.Labor”, que reúne artistas
plásticos e estilistas na galeria Amarelonegro, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Curada pelo
coordenador da pós-graduação em Produção de Moda (Styling) pela Universidade Veiga de
Almeida (UVA), Flávio Bragança, a exposição tem trabalhos dos artistas plásticos Efrain Almei-
da, James Kudo, Raul Leal e Rafael Alonso, e peças das estilistas Isabela Capeto, Kylza Ribas,
Marcella Virzi e Mark Greiner.

AUREA KATSUREN / DIVULGAÇÃO

A galerista Aurea Katsuren e o artista plástico
Efrain Almeida

O artista plástico James Kudo explica seu
trabalho para a estilista Isabela Capeto

QUARTAS DE GASTRONOMIA JAPONESA – O even-
to Quartas de Gastronomia Japonesa começou no último dia 17
de junho no Espaço Cultural da Fundação Japão em São Paulo.
Constituído por três palestras, iniciou-se com o crítico de culi-
nária da Folha de S. Paulo Josimar Melo, com o tema “A cozi-
nha do Japão no Japão”. Última quarta, foi a vez do crítico de
gastronomia da Veja SP, Arnaldo Lorençato, discutindo o tema
“História da Gastronomia Japonesa em São Paulo”. Organiza-
do pelo Consulado Geral do Japão e pela Fundação Japão SP, o
ciclo termina nesta quarta-feira, dia 01 de julho com o chef Jun
Sakamoto, abordando “O Virtuose do Sushi”.

CRÉDITO: ERICO MARMIROLI / DIVULGAÇÃO

O dir de arte e cultura da FJSP Jo Takahashi, a vice-cônsul do Japão
Sachiko Takeda, o crítico de culinária da Folha de S. Paulo Josimar
Melo e o chef do Aizomê Shin Koike.

SAÚDE – Como penúltima etapa da Campanha de
Prevenção à Obesidade Infantil, o vereador Ushitaro
Kamia (DEM) promoveu, no último dia 20, mais uma
edição da Ação Kamia Saúde e Cidadania, no Par-
que Estadual Albert Löefgren - Horto Florestal. Na
ocasião, profissionais especialistas no assunto fize-
ram avaliações antropométricas, que examina peso,
altura, medidas do corpo e entre outros, além de ins-
truir adultos e crianças nos cuidados com a saúde e
orientação de alimentação. Além disso, palestras e
workshops enriqueceram ainda mais o dia com co-
nhecimentos e a importância da prevenção, e tam-
bém, reflexologia (massagem terapêutica nos pés).

PALESTRA – A convite do
presidente da Câmara de Co-
mércio e Indústria Japonesa do
Brasil, Makoto Tanaka, o de-
putado federal Walter Ihoshi
(DEM/SP), presidente do Gru-
po Parlamentar Brasil-Japão,
fez uma palestra sobre as re-
lações bilaterais Brasil-Japão
durante almoço organizado
pela entidade no dia 19 de ju-
nho, em São Paulo.

NAGUISA: AÇÃO SOCI-
AL – A Associação Naguisa,
através das diretorias Social e
de Artesanato, esteve visitan-
do no dia 17 de junho, o Lar
dos Idosos Vivência Feliz, uma
entidade sem fins lucrativos,
localizada na  Zona Sul de São
Paulo, fundada em 1995 e que

hoje abriga 31 idosos carentes
de ambos os sexos, dando pre-
ferência aos idosos, morado-
res de rua. Foram doados rou-
pas, cobertores, edredons, pa-
res de sapatos, totalizando 400
peças, arrecadados na Cam-
panha do Agasalho, realizada
recentemente, além de 120

peças de lãs confeccionadas
pelo Departamento de Artesa-
nato, além de 100 objetos de
artesanato.

Ainda, de acordo com
Seico Pires, diretora de Ar-
tesanato e Luzia Denda, di-
retora Social, serão entregues
a essa instituição que abriga

O grupo da Naguisa, com os internos e voluntárias da instituição. Calor humano: Uuma voluntária conversa com um interno.

também uma creche, alimen-
tos não perecíveis e outras
doações, que serão arrecada-
das no Show Beneficente
com Mariko Nakahira a ser
realizado no próximo dia 26
de junho e no chá beneficen-
te “Nagui-chá”, no mês de
julho.

Elena Kanegae (diretora cultural da Naguisa) com uma interna. Um interna mostra orgulhosa o seu amigo.

18 de junho, no Bunkyo (Soci-
edade Brasileira de Cultura Ja-
ponesa e de Assistência Soci-
al), em comemoração aos 101
anos da imigração japonesa no

Brasil, atraiu diversas persona-
lidades, entre eles o cônsul ge-
ral do Japão em São Paulo,
Kazuaki Obe, e o ex-presiden-
te do Bunkyo, Kokei Uehara.
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ACORDO PREVIDENCIÁRIO BRASIL-JAPÃO

Últimos detalhes do acordo
devem ser acertados no Brasil

“Aformalização de
um acordo previ-
denciário que leva-

rá proteção previdenciária aos
mais de 300 mil brasileiros que
trabalham no Japão e aos 90
mil japoneses que trabalham no
Brasil está cada vez mais pró-
xima”. Essa é a avaliação do
secretário-executivo do Minis-
tério da Previdência Social
(MPS), Carlos Eduardo Gabas,
coordenador da missão oficial
brasileira que visitou as cida-
des de Tóquio, Hamamatsu e
Nagoya.

Gabas se reuniu no último
dia 15 com o embaixador do
Brasil, Luiz Augusto de Cas-
tro Neves, para avaliar a visi-
ta iniciada no dia 8 de junho.
No período, a delegação do go-
verno brasileiro manteve con-
versações com diversas auto-
ridades japonesas e com a co-
munidade nacional que vive e
trabalha naquele país. Ao mes-
mo tempo foi realizada reunião
entre especialistas do MPS e
do Ministério da Saúde, Tra-
balho e Bem-Estar japonês
para acertar detalhes sobre o
acordo previdenciário. Uma
nova reunião acontecerá em
Brasília para concluir o texto
que passa por avaliação dos
dois países.

Para Carlos Gabas, a mis-
são oficial cumpriu seu objeti-
vo. “Viemos trazer a mensagem
do governo brasileiro aos seus
cidadãos de que podem sem-
pre contar conosco. A intenção
é levar a todos os mesmos di-
reitos dos que residem no Bra-
sil”, declarou. O embaixador
Castro Neves também avaliou
positivamente a missão, que
contou com a participação de
autoridades e técnicos do MPS,
Ministério das Relações Exte-

riores e Ministério do Trabalho.
“Achamos que o contato com
a comunidade brasileira no Ja-
pão foi muito importante para
esclarecer os benefícios do
acordo”, disse.

Além desses encontros, a
mídia japonesa e os veículos de
comunicação voltados para os
brasileiros deram especial
atenção à visita oficial. O se-
cretário-executivo do MPS
também concedeu entrevistas
a programas locais para expli-
car o acordo. O coordenador-
geral de Legislação e Normas
da Secretaria de Políticas de
Previdência Social do MPS,
Jorceli Pereira de Souza, que
esteve à frente das negocia-
ções do acordo com os japo-
neses, esclareceu ao embaixa-
dor os pontos que ainda estão

em negociação. Contudo, ele
se mostrou otimista com rela-
ção à conclusão dos trabalhos
técnicos e a entrada em vigor
do acordo em 2010.

Gabas observou que, em
todos os encontros com gover-
no japonês, as autoridades
mostraram interesse apoiaram
o acordo. “Deixaremos o Ja-
pão com a certeza da missão
cumprida e muito otimistas em
relação à formalização do
acordo”, concluiu.

Identificação – O secretário-
executivo e o secretário de
Políticas de Previdência Soci-
al do MPS, Helmut Schwarzer,
que também integrou a comi-
tiva, aproveitaram a viagem ao
Japão para conhecer as inova-
ções na área de novas tecno-

logias de identificação.
Na Hitachi, eles puderam

apreciar os avançados apare-
lhos que fazem identificação por
meio da leitura das veias dos
dedos. Na Fujitsu, o sistema lê
as veias da mão. “Estamos co-
nhecendo essas tecnologias
para que, num futuro próximo,
possamos escolher a que me-
lhor atenderá os nossos servi-
dores e os segurados do INSS”,
observou Carlos Gabas.

Ele salientou que represen-
tantes das empresas, nos pró-
ximos dias, estarão no Brasil
para demonstrar os modernos
sistemas de identificação. A
escolha do método mais ade-
quado deverá ser realizada,
além do MPS, pelo Banco do
Brasil, Caixa Econômica, Cor-
reios e Polícia Federal.

DIVULGAÇÃO

O secretário da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas durante reunião com autoridades japonesas

TECNOLOGIA

Ihoshi defende tecnologia
nipo-brasileira de TV digital

O deputado federal Walter
Ihoshi (DEM/SP), presidente
do Grupo Parlamentar Brasil-
Japão, foi uma das autoridades
a defender a tecnologia nipo-
brasileira em cerimônia promo-
vida pela Embaixada do Japão,
no dia 17 de junho, para apre-
sentar a diplomatas de países
da América do Sul o padrão
japonês de TV digital com as
incorporações tecnológicas
desenvolvidas no Brasil.

Em breve discurso proferi-
do durante o evento, Ihoshi
ressaltou que a TV digital tem
aproximado o Brasil e o Japão,
e afirmou que, como nipo-bra-
sileiro, tem muito orgulho de o
País ter escolhido o sistema ja-
ponês. “A nossa tecnologia é
uma evolução dos sistemas
americano e europeu, e inclui
soluções comprovadas de mo-
bilidade e portabilidade”, dis-
se. “A adaptação do padrão ja-
ponês de TV digital pelo Bra-
sil não é uma questão pura-
mente técnica. Não tenho dú-
vidas de que esta parceria
pode levar a mais cem anos de
um relacionamento ainda mais
profícuo entre os dois países”,
complementou.

Já o ministro das Comuni-
cações, Hélio Costa, afirmou
que o Brasil levou dois anos e
meio estudando todos os pa-
drões de TV digital existentes
no mundo até escolher o japo-

nês e agregar inovações bra-
sileiras. Ele também voltou a
defender a criação de um sis-
tema único de TV digital para
a América do Sul. “Queremos
fazer um sistema para os paí-
ses sul-americanos se enten-
derem facilmente”, salientou.

O Peru foi o primeiro país
da América Latina a aderir ao
mesmo sistema nipo-brasileiro.
A expectativa agora é que a
Venezuela, Argentina e o Chi-
le, que também estão em ne-
gociações com o Brasil, pos-
sam adotar o mesmo sistema.

Telões – O embaixador do
Japão, Ken Shimanouchi, tam-
bém manifestou a intenção de
expandir o sistema nipo-brasi-
leiro para além do Brasil e
Peru. “Temos grandes expec-
tativas de que a América Lati-
na se unifique em torno desse
sistema”, enfatizou. Segundo
ele, também há intenção de o
Japão em propagar o padrão
nipo-brasileiro para países da
África e Ásia.

A Embaixada montou vári-
os telões para mostrar a quali-
dade de imagem e som do si-
nal digital e a possibilidade de
fazer interatividade com o
novo sistema. Na demonstra-
ção, estavam empresas japo-
nesas, como a Panasonic, a
Sony, a Semp Toshiba e a
Sharp.

Shimanouchi, deputada Nilmar Ruiz, Hélios Costa e Walter Ihoshi

DIVULGAÇÃO

ENGENHARIA

Aeasp presta homenagem
especial a Shiro Nishimura

Arlei Arnaldo Madeira, Xico Graziano, Shiro Nishimura e Barros Munhoz

A Associação de Engenhei-
ros Agrônomos do Estado de
São Paulo (Aeasp) homena-
geou os engenheiros agrôno-
mos que prestaram grandes
contribuições ao setor agríco-
la por suas atividades profissi-
onais no ano de 2008.

A homenagem de Enge-
nheiro Agrônomo do Ano foi
prestada à Shiro Nishimura,
um dos principais responsáveis
pelo processo de profissionali-
zação da companhia Máquinas
Agrícolas Jacto S/A.

Participaram da cerimônia
conduzida por Arlei Arnaldo
Madeira, presidente da Aeasp,
o secretário de Estado do
Meio Ambiente, Xico Gra-
ziano, e o presidente da As-
sembleia Legislativa, Barros
Munhoz, entre outras autorida-
des.

DIVULGAÇÃO

Com base em dados do
Banco Central (BC) ocorreu
no primeiro trimestre deste
ano uma queda de 37% das
remessas do Japão para o Bra-
sil, desde o agravamento da
crise financeira mundial em
outubro de 2008. A redução
das remessas dos brasileiros
que vivem no exterior para
suas famílias foi anunciada
pelo embaixador Oto Agripino
Maia, ao falar em nome do Ita-
maraty aos senadores da Co-
missão de Relações Exteriores
(CRE).

O impacto de acordo com
Oto Maia também provocou
uma redução de 25% dos en-
vios bancários dos Estados
Unidos no mesmo período. Ele
citou exemplos de famílias que
recebiam cerca de mil dólares
por mês e passaram a receber
400 dólares de seus parentes
emigrados. “É sintomático que
a crise econômica mundial, ao
gerar desemprego, está tendo
um impacto claro sobre a di-
áspora brasileira. Mas, desde
a deflagração dessa crise e
desde que sentimos que podia
estar havendo incidência sobre
as comunidades brasileiras que
residem no exterior, passamos
a monitor a situação”, infor-
mou o embaixador.

Segundo o diplomata, 3 mi-
lhões de brasileiros moram fora
do Brasil, ainda que esse nú-
mero não seja exato, já que
muitas dessas pessoas vivem
de forma irregular no exterior,
vários apenas com visto de tu-
rista. Ele contou que, apesar de
não ter como medir com preci-
são essas ocorrências, supõe-
se por alguns dados, que está
acontecendo desemprego entre
brasileiros no estrangeiro. Oto
Maia esclareceu, porém, que os
relatórios demonstram ser dife-
renciados os impactos sobre as
três grandes concentrações de
emigrantes: Japão (onde vivem
315 mil nipo-brasileiros), Esta-
dos Unidos com 1,2 milhão e

na Europa.
O embaixador esclareceu

que no caso do Japão os nipo-
brasileiros que vivem no arqui-
pélago e tem contrato de tra-
balho nas fábricas, são descen-
dentes de japoneses que emi-
graram para aquele país e tem
etnia e cultura uniforme com
o Japão. Por outro lado, se
perder o emprego, tem pouca
alternativa se não retornar
para o Brasil. Já nos EUA e
na Europa, existe uma maior
multiplicidade de perfis de tra-
balhadores, especialmente nos
EUA, onde existem desde bra-
sileiros professores universitá-
rios até trabalhadores domés-
ticos irregulares.

Assim, ainda que o emi-
grante brasileiro perder o em-
prego, tem possibilidade de
mudar de região e de ativida-
de, como acontece hoje com
brasileiros que viviam na
Flórida e foram trabalhar na
Geórgia e Nova Orleans, con-
siderados hoje grandes cantei-
ros de obras por conta do fu-
racão Katrina. “Há opções,
portanto, para esses grupos.
Ainda que notamos que haja
uma tendência residual ao re-
torno, o que pode ser detecta-
do pela venda de maior de pas-
sagens one-way (sem retorno)
e pela procura por programas
de retorno voluntário, como o
oferecido pela Espanha”, ex-
plicou Oto Maia.

O Brasil possui 185 repar-
tições consulares espalhadas
pelo mundo, escritórios esses
que podem ser acessados pe-
los brasileiros imigrantes. O
embaixador disse que, no caso
dos Estados Unidos, o Itama-
raty está preparando uma car-
teira específica de imigrante
(regularizado ou não) a ser lan-
çada em julho deste ano. Com
este documento, o brasileiro
imigrante poderá ser atendido
naquele país em situações de
emergência médica ou de as-
sistência social.

POLÍTICA EXTERNA

BC registra queda de 37% das remessas do Japão para o Brasil

Para embaixador, “crise econômica mundial tem impacto claro”

REPRODUÇÃO
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COMUNIDADE 1

Issao Minami será empossado
presidente do Rotary Clube

COMUNIDADE 2

Caritas realiza sua 5ª grande
Festa de Confraternização

O Centro de Educação
Caritas Gakuen - Escola
Caritas no Bairro de São
Mateus (Zona Leste de São
Paulo) realiza neste domingo
(28 de junho) a sua 5ª Gran-
de Confraternização com o
objetivo de abraçar o desafio
de melhorar a infraestrutura
dos laboratórios e salas de
aulas, para isso a arrecada-
ção do evento será destinada
para a instalação de um novo
laboratório de informática e
recursos tecnológicos para as
salas de aula. Durante o
acontecimento coordenado
pela Irmã Matilde T.
Makiyama, várias barracas
vão comercializar churrasco,
macarronada, obentô, pastel,
salada, morango no chocola-
te, entre outros produtos; tam-
bém serão realizadas rodadas
de bingo beneficente.

O evento que é realizado
há cinco anos pela entidade
faz parte do projeto “Caritas,
educando para um mundo
melhor”. Através das edições
anteriores a entidade conse-
guiu concluir o projeto civil da
escola como, por exemplo, a
implantação de elevadores
em prol do projeto das nor-
mas de segurança, os quais
estão agilizando os trabalhos
e atendendo os portadores de
necessidades especiais; além
da instalação da nova ala do
prédio Dom Bosco.

Paralelamente ao evento
a Escola Caritas completa 11
anos de existência e para co-
memorar a data a instituição
está implantando o ensino
médio (nível colegial) com
novos desafios e compromis-
sos.

A congregação – A Escola
Caritas é mantida pela Con-
gregação de Irmãs de Cari-
dade do Japão, instituição re-
ligiosa, de caráter educacio-
nal, assistencial e cultural,
sem fins lucrativos, com sede

no arquipélago. Foi fundada
em Miyazaki em 1937 pelo
Padre Antonio Cavoli, com o
objetivo de dar continuidade
aos seus trabalhos de assistên-
cia aos órfãos e idosos e com
a missão de se espalhar pelo
mundo e propagar o amor do
Sagrado Coração de Jesus a
todas as pessoas.

Hoje, a Congregação con-
ta com mais de mil membros
espalhados em vários países
como Coréia, Bolívia, Itália,
Alemanha, Papua Nova Guiné,
Austrália, Filipinas, Estados
Unidos e no Brasil. Em 2008 a
Congregação alcançou mais
uma nação sul-americana: Ar-
gentina; fundando uma nova
frente de missão para a evan-
gelização na cidade de Mateo.

Trabalhando há mais de 37
anos no Brasil, percebendo
que todo o problema social tem
em sua origem uma educação
deficiente, concentrou seus
esforços no campo educacio-
nal criando o Centro de Edu-
cação Caritas Gakuem - Es-
cola Caritas no Bairro de São
Mateus, com o objetivo de es-
tender a educação no seu sen-
tido mais amplo às pessoas
menos favorecidas.

Além da atividade escolar,
a congregação mantém o Lar
Santo Antonio de Educação e
Assistência Social em Biritiba
Mirim – São Paulo; adminis-
tra o Serviço de Assistência
Social Dom José Gaspar que
abriga idosos, na cidade de
Guarulhos – São Paulo; e em
Curitiba administra o projeto
PROVIM em parceria com os
Salesianos.

5ª GRANDE CONFRATERNIZA-
ÇÃO DA ESCOLA CARITAS
QUANDO: 28 DE JUNHO

HORÁRIO: DAS 10H ÀS 14H30
ONDE: ESCOLA CARITAS - RUA PEDRO

PAULINO DOS SANTOS, 157 – JARDIM TRÊS

MARIAS – SÃO MATEUS – SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: 0XX(11)
9621-3715 OU 2919-9543

Objetivo da festa é melhorar a infraestrutrura das salas de aula

REPRODUÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Associação Okinawa Kenjin do Brasil e Centro Cultural

Okinawa do Brasil convoca todos os associados desta

entidade para Assembléia Geral Extraordinária.

Pauta: Eleição de Primeiro Tesoureiro

Data: 02 de Julho de 2009

Local: Associação Okinawa Kenjin do Brasil

Rua Tomas de Lima 72 - Liberdade - S. Paulo

• Primeira convocação - 15:30

• Segunda convocação - 16:00

Associação Okinawa Kenjin do Brasil

Centro Cultural Okinawa do Brasil

Presidente:  Akeo Uehara Yogui

A cidade de Santo André
no ABC Paulista ganhará até
o fim do ano um torii, tradicio-
nal portal japonês. A informa-
ção foi divulgada pelo verea-
dor Paulinho Serra no dia 16
de junho (terça-feira), durante
sessão solene em comemora-
ção ao Dia dos Imigrantes Ja-
poneses e seus Descendentes
como parte dos festejos dos
101 anos da Imigração Japo-
nesa no Brasil.

O recurso para a obra será
fornecido pelo Ministério do
Turismo, a pedido do deputa-
do federal William Woo
(PSDB/SP), que protocolou
uma emenda, no ano passado,
ocasião em que foi comemo-
rado o Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil. Para
Paulinho Serra, a homenagem
é merecida. “A comunidade se
empenhou muito nas comemo-
rações do Centenário, criou
uma comissão especial para
isso e estruturou o projeto, que
foi aprovado pela prefeitura”,
explicou.

O início das obras, previsto
para agosto, depende da libe-
ração da verba que já está dis-
ponível na Caixa Econômica
Federal (CEF) e aguarda ape-
nas o projeto executivo. “O

COMUNIDADE 3

Santo André deve ganhar portal torii até o final do ano
dição xintoísta e assinala a en-
trada ou proximidade de um
santuário. O portal é compos-
to por dois pilares verticais,
unidos no topo por uma trave
horizontal (kasagi), geralmen-
te mais larga que a distância
entre os postes. Sob a kasagi
há outra trave horizontal, (nuki)
que une os dois pilares. Em
torno desta estrutura básica,
encontram-se múltiplas varia-
ções, dependendo do estilo ar-
quitetônico do Santuário e da
sua divindade principal (saijin).

Os templos podem ter um
ou mais Torii, indicando a cres-
cente proximidade do local sa-
grado. Quando são vários, há,
geralmente, um maior que é
chamado ichi no torii (o primei-
ro torii). Além disso, os torii
também podem estar integra-
dos na tamagaki ou vedação
que circunda o santuário.

Os mais utilizados são a
madeira e a pedra, mas não há
restrições estabelecidas e
atualmente tem sido construí-
dos torii com outros materiais.
Não há consenso acerca da
origem dos torii. No entanto,
simbolizam claramente a sepa-
ração, mas também a proximi-
dade, entre o mundo dos ho-
mens e o mundo dos kami.

local escolhido para a instala-
ção do Torii e do jardim japo-
nês é a Praça Presidente
Vargas, onde após a implanta-
ção será adotado pela Socie-

dade Cultural ABC – Bunka”,
completou Paulinho Serra.

Torii – Torii é um portão tra-
dicional japonês, ligado à tra-

Obras do torii devem ter início ainda em agosto deste ano

DIVULGAÇÃO

Em uma cerimônia a ser
realizada neste domingo
(dia 28 de junho) duran-

te um jantar no Buffet Coloni-
al, em Moema, o arquiteto
Issao Minami tomará posse
como presidente do Rotary
Clube de São Paulo Jabaqua-
ra, Distrito 4610 do Rotary In-
ternational. Ele que é profes-
sor doutor dos cursos de gra-
duação e pós-graduação da
Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de
São Paulo (FAUUSP), assu-
mirá o cargo para o biênio
2009/2010.

A solenidade será um dife-
rencial por que será a primei-
ra vez em mais de 20 anos de
trabalhos realizados em prol da
comunidade do Jabaquara, que
um Governador Distrital, mem-
bro do Clube tomará posse.

O acontecimento deverá
ser valorizado uma vez que
decorre da maturidade que o
grupo de profissionais da co-
munidade conquistou ao longo
dos anos. A presença de um
Governador oriundo do Distri-
to do Jabaquara propiciará a
comunidade uma maior visibi-
lidade.

Issao Minami aproveitará o
evento para prestar uma ho-

DIVULGAÇÃO

Issao Minami, que toma posse do Distrito 410 neste domingo

isso a Gestão 2009-10 prome-
te ser um marco na história do
Jabaquara, graças ao trabalho
que Issao Minami e seus pa-
res devem desenvolver volun-
tariamente, amparados pelo
Governador Rotário do Jaba-
quara, Reinaldo Domingos.

Issao Minami é um profissi-
onal acostumado ao trabalho
social, pois ao longo de sua car-
reira profissional exerceu por
vários anos, atividades junto à
Prefeitura de São Paulo. Sen-
do um dos idealizadores do Pro-
jeto “Cidade Limpa”, teve opor-
tunidade de exercer sua ativi-
dade na Sub-Prefeitura do Ja-
baquara por ocasião da gestão
do então Sub-Prefeito Walter
Iioshi tornando o bairro em um
protótipo de Projeto assimilado
pela Cidade de São Paulo.

POSSE DO PRESIDENTE DO
ROTARY CLUBE DE SÃO
PAULO JABAQUARA
QUANDO: 28 DE JUNHO

HORÁRIO: DAS 18H
ONDE: BUFFET COLONIAL – AVENIDA

INDIANÁPOLIS, 300 – MOEMA – SÃO

PAULO

INFORMAÇÕES: 9125-5666 (ISSAO),
9942-3839 (HÉLIO), 7478-0395
(SONILDA). ADESÃO AO JANTAR R$
55,00.

menagem aos seus vários co-
legas artistas plásticos. Ao re-
ceber e colecionar fatos, arte-
fatos, mimos e objetos materi-
ais e imateriais de amigos e de
pessoas com quem teve algum
tipo de relacionamento ao lon-
go de sua vida, o urbanista reu-
niu uma coletânea de imagens
do Jabaquara e uma pequena
coleção de obras a qual deci-
diu reproduzir as imagens no
convite de sua posse. “Estas
lembranças são na verdade, de

amigos, na passagem de minha
vida acadêmica e profissional.
Penso que posso contar um
pouco de minha vida no Jaba-
quara para os companheiros
rotarianos neste novo desafio
que surge”, destaca. A trans-
missão de posse será feita pela
então presidente Maria Apa-
recida Porfírio da Silva.

De acordo com a adminis-
tração do Rotary será a opor-
tunidade para realizar mais e
melhores projetos sociais. Com

O primeiro-ministro do Ja-
pão Taro Aso, e fã de mangás,
sempre alardeou a importân-
cia de conteúdos “soft power”
como as histórias em quadri-
nhos e animes para fortalecer
o status diplomático global do
seu país. Agora ele está de
olho também no potencial eco-
nômico da cultura pop. Recen-
temente o premiê divulgou um
gigantesco pacote de estímulo
econômico que estipula como
meta aumentar as vendas de
“conteúdo” para o exterior dos
atuais 2% para 18% do total
das exportações.

O pacote é o maior da his-
tória do Japão. O objetivo é ti-
rar o país da sua pior recessão
em 60 anos. Ao explicar sua
estratégia de crescimento em
longo prazo durante entrevista
coletiva, Taro Aso brandiu re-

vistas da China e de Taiwan
que mostravam astros pop ja-
poneses nas suas capas. “O
conteúdo japonês, como os ani-
mes, os videogames, e a moda,
chamam a atenção de consu-
midores no mundo inteiro”, afir-
mou. “Infelizmente, esse ‘soft
power’ não está sendo vincu-

lado a negócios no exterior.
Quero criar um mercado de 20/
30 trilhões de ienes (200/300
bilhões de dólares) até 2020 e
criar 500 mil empregos”, prevê.

De acordo com o jornal
Asahi, pelo menos um órgão
público já está atento ao uso
de verbas do pacote em um

projeto cultural. A Agência de
Assuntos Culturais quer qua-
se 12 bilhões de ienes para
construir um ‘Centro Nacional
Abrangente para a Arte da
Mídia’, que exibiria itens cul-
turais japoneses contemporâ-
neos, como mangás, animes e
videogames.

CULTURA / JAPÃO

Japão busca estímulo econômico em HQs e cultura pop
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CIDADES / MARÍLIA

Festival Brasileiro de Taikô deve
reunir 24 equipes em Marília

Com o objetivo de facili-
tar a acessibilidade das
equipes concorrentes

que geralmente são do interior
de São Paulo, a Associação
Brasileira de Taikô (ABT) rea-
liza no dia 5 de julho, em Marília
(448 quilômetros da capital), o
6º Festival de Taiko. Estão con-
firmados na edição deste ano
24 times e nove tocadores indi-
viduais, de Pilar do Sul, Presi-
dente Prudente, Londrina e ou-
tras cidades. Três categorias:
Junior, Livre e Máster vão to-
car durante o evento. Haverá
também apresentações especi-
ais dos times de Brasília e Jales,
campeões de 2008.

De acordo com o coorde-
nador do festival, Orlando Keiji
Shimada, a expectativa é que
mais de 500 participantes se
apresentem no evento, além da
presença de um público de mais
de 2000 pessoas. Segundo
Orlando Shimada conforme
ocorreu nos anos anteriores a
disputa da categoria Junior ser-
virá de seletiva para a escolha
do time que representará o
Brasil no Campeonato Junior
que acontecerá em 2010 no Ja-
pão. A equipe selecionada será
composta por 13 tocadores com
idade até 18 anos. “Graças ao
apoio da Associação Nikkey de

Organizadores epseram receber mais de 500 participantes em Marília para o Festival Brasileiro

REPRODUÇÃO

Marília, de empresários da re-
gião e da prefeitura da cidade
vamos promover o festival pela
primeira vez fora da grande
São Paulo, que ao mesmo tem-
po será um fator econômico
para todos”, ressaltou Orlando
Shimada que também é vice-
presidente da ABT.

6º FESTIVAL BRASILEIRO DE

TAIKO EM MARÍLIA

QUANDO: DIA 5 DE JULHO

HORÁRIO: DAS 9H ÀS 20H

ONDE: SEDE CAMPESTRE DA

ASSOCIAÇÃO NIKKEY DE MARÍLIA -

AVENIDA BENEDITO ALVES DELFINO, S/

N – MARÍLIA (AO LADO DO CLUBE)

INFORMAÇÕES:

(011) 2276-7655 OU 3341-1077

ABT@TAIKOBRASIL.COM

AS INSCRIÇÕES ESTÃO ENCERRADAS

ENTRADA (CONTRIBUIÇÃO):

R$ 15,00.

(3ª Parte – Final)

*KAZUO WATANABE

Já a sociedade japonesa, ao
contrário da brasileira, segun-
do informações de que dispo-
mos, é marcada por uma gran-
de preocupação pela
homogeneidade racial e com-
portamental.  Seria, assim,
mais próxima da sociedade dos
países anglo-saxões, que é do-
tada de força centrífuga, pro-
curado repelir do seu centro os
segmentos minoritários. Seria
esta uma característica imutá-
vel da sociedade japonesa? Ou
haveria esperança de sua mu-
dança em relação aos traba-
lhadores brasileiros e seus des-
cendentes? Certamente, de-
penderá isto da mudança de
atitude e de mentalidade por
parte dos brasileiros.

A propósito, todavia, é ne-
cessário ter presente que mui-
tos filhos de brasileiros foram
vítimas de evasão escolar e
por isso não receberam uma
educação adequada. Muitos
deles são mestiços, sem traços
orientais. Na suposição de que
muitos deles venham a perma-
necer em definitivo no Japão,
que espécie de futuro estaria
reservado a eles? Seriam dis-
criminados pela sociedade ja-
ponesa, a ponto formarem eles
um grupo minoritário igual aos
dos “burakunins”?

Queremos ter uma visão
prospectiva e mais otimista do
“fenômeno dekassegui”. O
laço que une Brasil e Japão
está apoiado em elos humanos
formados pelos imigrantes ja-
poneses que vieram para o
Brasil nos 100 anos da imigra-
ção japonesa e por seus des-
cendentes, e agora esforçado
esse vínculo humano pelos tra-
balhadores brasileiros residen-
tes no Japão. Este aspecto é
muito bem ressaltado pela di-
plomata MARIA EDILEUZA
FONTENELLE REIS, em sua
tese intitulada “Brasileiros no
Japão: o elo humano das rela-
ções bilaterais”, que os chama
de “operários da amizade”,
repetindo a expressão utiliza-
da pelo presidente FERNAN-
DO HENRIQUE CARDO-
SO no discurso proferido
quando de sua visita ao Casal
Imperial Japonês, em junho de
1997.

A importância desse vínculo
humano foi evidenciado pela
continuidade de plena intera-
ção entre os dois países mes-
mo ao longo de duas décadas
perdidas entre Brasil e Japão
(crise brasileira na década de
“80” e crise japonesa na dé-
cada de “90”), quando tive-
mos, como anota a diplomata
FONTENELLE REIS, “mo-
mentos de menor intensidade
no relacionamento oficial”.

Os trabalhadores brasilei-
ros, embora muitos deles não
dominem a língua japonesa,
estão assimilando a cultura ja-
ponesa  por meio do contato
direto com os japoneses, nos
trabalhos, na vida cotidiana  e
nas relações sociais, que em-
bora não sejam muito intensas,
começam a ter, a partir da cri-
se econômica atual e das difi-
culdades que eles estão
vivenciando, uma natureza di-
versa, mais harmoniosa e mais
cooperativa com os japoneses,
como é do desejo de todos nós
e  como foi muito bem ressal-
tado pelos jornalistas japone-
ses HIROSHI ISHIDA e
TAKASHI MIYAMA. E es-
tão eles também, nos limites de
sua capacidade, divulgando a
cultura brasileira, sua música,
seu esporte, suas festas, seus
folclores, e o modo de ser e
pensar dos brasileiros, mais

alegre, mais aberto e mais cor-
dial.

Esse vínculo humano é o
substrato nobre da relação
existente entre Brasil e Japão.
Mesmo em termos de sobre-
vivência da cultura japonesa no
Brasil, como repetidas vezes
tem salientado o pesquisador
SUSUMU MIYAO em vários
artigos publicados e reunidos
no livro “Nipo-Brasileiros –
Processo de Assimilação”, o
movimento “dekassegui” tem
todo potencial para trazer uma
grande contribuição, em ter-
mos de renovação e revitali-
zação da cultura  japonesa.

A presença no Brasil de
milhares de trabalhadores
retornados do Japão, muitos
deles com pleno domínio da lín-
gua japonesa, atuando inclusi-
ve como intérpretes, conforme
informa o Dr. MASATO NI-
NOMIYA  em seu artigo, é
uma evidência do resultado
positivo do movimento.

Na história da imigração
japonesa no Brasil, não tivemos
somente momentos positivos.
Vivenciamos, como é sabido,
alguns fatos negativos, como
o fenômeno “shindorenmei”,
que dividiu a comunidade nipo-
brasileira por vários anos. Ape-
sar desses fatos negativos e
outros, os imigrantes japoneses
e seus descendentes, à custa
do sacrifício, dedicação, ho-
nestidade e educação de seus
filhos,  conseguiram construir
a comunidade nipo-brasileira
de hoje, um segmento da soci-
edade brasileira muito presti-
giado. Preferimos subscrever,
assim, apesar do compreensí-
vel pessimismo de hoje, que
acreditamos seja transitório, o
otimismo anterior do pesquisa-
dor SUSUMU MIYAO, ma-
nifestado repetidamente em
vários  artigos, publicados  na
obra acima mencionada.

Finalizando este artigo, gos-
taríamos de anotar que, para
que os trabalhadores brasilei-
ros no Japão desempenhem o
seu importante papel de “ope-
rários da amizade”, de recep-
tores da cultura japonesa e de
divulgadores da cultura brasi-
leira, é necessário antes de
mais nada que eles tenham,
quando não a totalidade, ao
menos  uma parcela significa-
tiva e atuante deles, a consci-
ência da missão que lhes cabe.

É imperioso, para o suces-
so de sua empreitada, que se
organizem e trabalhem coleti-
vamente, e contem com o aco-
lhimento, a compreensão e o
apoio da sociedade japonesa,
e com o estímulo e suporte da
sociedade brasileira, em espe-
cial do seu segmento nipo-bra-
sileiro. E será de fundamental
importância, para o êxito per-
manente desse trabalho dos
brasileiros no Japão em prol do
fortalecimento do laço huma-
no que liga  Brasil e Japão, o
apoio decisivo  dos governos
de ambos os países.

*Kazuo Watanabe é advoga-
do, professor-doutor aposenta-
do da  Faculdade de Direito da
USP e desembargador aposen-
tado do Tribunal de Justiça de
São Paulo. É autor de vários
artigos publicados em revistas
especializadas e publicou os li-
vros “Controle Jurisdicional e
Mandado de Segurança con-
tra Atos Judiciais”, R.T., 1980;
“Da Cognição no Processo
Civil”, 3ª. ed.,DPJ; 2.005; Di-
reito Processual Coletivo e o
Anteprojeto do Cód. Brasil. de
Procs. Coletivos – obra cole-
tiva (Co-coordenação), RT,
2007; Os Processos Coletivos
nos Países de Civil Law e
Common Law (co-autoria).
RT. 2008; entre outros.

DEBATES

Visão prospectiva do
fenômeno “dekassegui”

Acontece nesta segunda-
feira (29), cerimônia de entre-
ga de ônibus escolar adaptado
para a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais
(Apae) de Rondonópolis
(MT). A solenidade deve con-
tar com as presenças do côn-
sul Hideo Kato, e do presiden-
te da Apae de Rondonópolis,

Carlos Alberto Logrado de
Souza. O veículo, que será
utiizado para o transporte de
alunos da instituição, foi adqui-
rido graças a doação no valor
de cerca de R$ 208 mil do go-
verno japonês através do Pro-
grama de Assistência a Proje-
tos Comunitários e de Seguran-
ça Humana (APC).

CIDADES/RONDONÓPOLIS

Governo japonês entrega
ônibus para a Apae local

A diretoria do Parque do
Japão informou que a inaugu-
ração do Ginásio de Esportes
do Parque do Japão, que esta-
va marcada para o dia 22 de
junho, foi transferida para uma
data a ser marcada, em razão

da visita do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva a Londri-
na, na mesma data. O prefeito
de Maringá, Silvio Barros par-
ticipou do evento como convi-
dado e diretor da Frente Naci-
onal dos Prefeitos (FNP).

CIDADES/MARINGÁ

Inauguração de ginásio do
Parque do Japão é adiada

CIDADES/JABOTICABAL

Prefeitura e Fundo Social encerram Curso de Gestantes
A Prefeitura Municipal de

Jaboticabal promoveu mais um
curso gratuito para orientar as
futuras mães sobre os cuida-
dos com o bebê e com a pró-
pria saúde. O Curso de Ges-
tantes aconteceu de 29 abril à
22 de junho, no Centro de Re-
creação Edson Martini (Ter-
ceira Idade).

A cerimônia, realizada no
Paço Muicipal, contou com a
presença das 90 mães que par-
ticiparam do curso, do prefei-
to José Carlos Hori, da presi-
dente do Fundo Social, Adria-
na Hori, e de secretários mu-
nicipais. Foram entregues 23
carrinhos de bebês para as
mães com frequência assídua
e outros 27 foram sorteados.
“Além dos cuidados com a
saúde e com o bebê, o curso é
importante por preparar emo-
cionalmente as futuras ma-

O prefeito Jose Carlos Horii, com uma das 90 futuras mamães

DIVULGAÇÃO

sos filhos”, emocionou-se Hori,
que também apresentou vídeos
para as futuras mães.

O curso é uma parceria
entre o Fundo de Solidarieda-
de e as secretarias de Saúde,
de Assistência Social, de Edu-
cação, Cultura, Esporte e
Lazer. As participantes acom-
panharam aulas multidisciplina-
res ministradas por dentistas,
pediatras, assistente social, gi-
necologista, fisioterapeuta, psi-
cólogos e enfermeiros.

Foram oito encontros com
palestrantes que abordaram te-
mas relacionados ao período
gestacional, como anatomia e
fisiologia, prevenção de aciden-
tes, desenvolvimento na gesta-
ção, vacinas, aleitamento ma-
terno e nutrição. Para incenti-
var a participação, a Prefeitura
disponibilizou transporte gratuito
para as futuras mamães.

mães. Todas vão ganhar um
enxoval, mas achamos justo
premiar as que não faltaram
aos nossos encontros”, expli-
cou Adriana Hori.

O prefeito Hori relembrou
o sucesso do programa nos úl-
timos cinco anos e elogiou o
empenho das mães de Jaboti-

cabal. “A maternidade é uma
bênção. Esse dia é de vocês,
que mostraram carinho e pre-
ocupação pelo filho antes do
nascimento. Continuem cui-
dando bem das nossas crian-
ças. Amamentem. Esse amor
é a nossa esperança para um
mundo muito melhor para nos-

Mais de 400 pessoas
lotaram o plenário da Câmara
Municipal de São José dos
Campos para o Encontro Inte-
gração e Transparência, reali-
zado pelo deputado Hélio Ni-
shimoto (PSDB), no último dia
20. O deputado federal Ema-
nuel Fernandes, prefeitos e li-
deranças políticas de 14 muni-
cípios do Vale, Serra da Manti-
queira, Litoral Norte e Vale His-
tórico participaram do evento.

O encontro serviu para o
deputado apresentar um resu-
mo do trabalho que vem de-
senvolvendo na Assembleia
Legislativa. “Além de prestar
contas do mandato, essa reu-
nião é uma oportunidade de
encontrar os amigos e receber
sugestões para melhorar o nos-

so trabalho parlamentar”,
acrescentou Nishimoto. Um
dos destaques do encontro foi
a participação especial do can-
tor Maurício Miya.

Hélio Nishimoto assumiu o
mandato como deputado esta-
dual no início de janeiro e sua
atuação já é destaque na As-
sembleia. Além de integrar a
Frente Parlamentar de Apoio
aos Municípios do Vale do
Paraíba, Serra da Mantiqueira
de Litoral Norte, o parlamen-
tar também compõe a Frente
Parlamentar do Cooperativis-
mo e faz parte das comissões
de Esporte, Lazer e Turismo e
de Assuntos Internacionais. É
o único representante da co-
munidade nipo-brasileira na
Assembleia Estadual.

CIDADES/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Helio Nishimoto faz “prestação de contas” em São José dos Campos

Deputado Helio Nishimoto (ao fundo) assumiu o mandato em
janeiro mas atuação já é destaque na Assembleia Legislativa

DIVULGAÇÃO
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CIDADES/SANTO ANDRE

Câmara Municipal de Santo
André homenageia imigrantes

A Cultura Hakka
em Taiwan

CHINA

(PARTE 3 – FINAL)

IV. Crenças religiosas – As
crenças religiosas do povo
Hakka de Taiwan apresen-
tam diferenças e semelhan-
ças com as crenças de ou-
tros grupos, já que suas cren-
ças e festividades são profun-
damente influenciadas pelo
local e estação.

As crenças Hakka tam-
bém estão intimamente rela-
cionadas à formação das pri-
meiras sociedades, sendo
quase toda pequena vila pro-
tegida pelo seu próprio Senhor
da Terra e toda comunidade
tendo sua própria divindade
tutelar. Assim como divinda-
des trazidas de suas terras
ancestrais, que incluem o
bodhisattva Guanyin, os Reis
das Três Montanhas, os Três
Grandes Oficiais do Impera-
dor, o Imperador Soberano
Guan Yu e Matzu, a divinda-
de dos pescadores, o povo
Hakka também desenvolveu
a adoração às divindades lo-
cais desde sua chegada a
Taiwan. Essas últimas inclu-
em o Senhor Yimin e o Se-
nhor Wanshan, bem como os
espíritos ancestrais de cada
clã Hakka que chegou a Tai-
wan. Durante mais de três
séculos de desenvolvimento,
a adoração de divindades tra-
zidas de cidades chinesas e
outras práticas e crenças de
origem local têm se evoluído
em pilares do espírito nativo
em Taiwan.

Assim como é uma tradi-
ção para todos os chineses
Han, o Ano Novo Lunar é o
festival mais importante para
reuniões de família e adora-
ção aos ancestrais entre os
Hakka de Taiwan. Conta
uma lenda que o Dia do Céu
Partido (20º dia do primeiro
mês lunar) é uma data ruim,
pois “o céu está partido e a
terra vaza”. Algumas pesso-
as dizem que isso alegra a
lenda mística chamada
“Nyuwa Conserta o Céu Par-
tido”. Para um povo agrícola
este era um dia que as pes-
soas tinham para descansar
depois de um ano de árduo
trabalho. Faz 30 anos que
uma competição de músicas
folclóricas é realizada neste
dia em Jhudong, sendo a

maior reunião de “música de
aglomeração” em Taiwan.
Em um dia entre a metade do
primeiro mês lunar e o Dia de
Limpeza dos Túmulos em
abril, o povo Hakka limpa e
pendura papéis nos túmulos
de seus ancestrais. Para pes-
soas que têm se urbanizado
cada vez mais, esta é a oca-
sião mais importante para
uma reunião familiar e cen-
tenas de milhares de pessoas
se reúnem em templos nas
montanhas para prestar ho-
menagens a todos seus ante-
passados desde sua chegada
a Taiwan.

Segundo a mitologia popu-
lar, o Festival do Quinto Mês,
como o povo Hakka chama
o Festival de Barcos do Dra-
gão, celebra a história da di-
nastia Tang “Afastando o
Rebelde Huang Chao”. As
famílias Hakka penduram
cálamo e artemísia em suas
portas para afastar os maus
espíritos. O festival também
está ligado à figura histórica
de Cyu Yuan, um poeta-esta-
dista que se jogou no Rio Milo
nesta data, em 278 a.C.

O Festival dos Espíritos
dos Mortos, realizado na lua
cheia do sétimo mês lunar é
uma importante ocasião na
adoração da natureza pelo
povo Hakka, no qual os espí-
ritos têm seus pecados per-
doados pelo Oficial da Terra.
Através de rituais da Salva-
ção Universal, comuns ao
Budismo e ao Daoísmo, as
pessoas tentam salvar suas
lamas pela compaixão.

No norte de Taiwan, uma
outra celebração é realizada
no 20º dia do sétimo mês lu-
nar. Localizado no Templo
Yimin em Sinpu, o grande
Festival Yimin, com algo de
solene, celebra as milícias
Hakka Yimin que se sacrifi-
caram com o passar dos anos
na defesa da sua terra.

Outros importantes festi-
vais folclóricos nas comuni-
dades Hakka incluem o Fes-
tival da Lua de Outono, na lua
cheia do 8º mês lunar e a
Ópera da Paz (ou Colheita do
Inverno) no 10º mês.

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

DIVULGAÇÃO

Crenças também são relacionadas à formação das sociedades

A Beneficência Nipo-Bra-
sileira de São Paulo (Enkyo)
realizará no dia 5 de julho (do-
mingo), o 37º Encontro Soci-
al, cujo objetivo é promover
um encontro direto entre as
pessoas interessadas na ques-
tão matrimonial e encorajar
novos relacionamentos afe-
tivos sérios.

O evento acontecerá das 9
às 16hs, em São Paulo, e irá
constar de várias atividades
que facilitem a integração dos
participantes.

Para mais informações ou
para se inscrever, os interes-

sados deverão ligar para: 11/
3385-6606, no Setor de Servi-
ço Social. Vagas limitadas

ORIENTAÇÃO MATRIMONIAL

Serviço Social do Enkyo
promove encontro

decreto legislativo número três
instituído em 1994.

O economista Massayuki
Okubaru foi o primeiro verea-
dor de ascendência japonesa
de Santo André entre 1959 e
1963, atualmente ele atua
como consultor de qualidade
hospitalar e também é presi-
dente do Conselho Deliberati-
vo da Sociedade Cultural
ABC. Já Saburo Kuwabara é
coordenador da Associação de
Sumô do Grande ABC.

Presidida pelo vereador Sar-
gento Geraldo Aparecido Juliano
(PMDB), a solenidade contou
com as presenças do cônsul Ad-
junto do Japão Jiro Maruhashi

que representou o cônsul-geral
do Japão em São Paulo, Kazuaki
Obe; o secretário de Adminis-
tração e Modernização de San-
to André, Jorge Luiz Guzo, re-
presentando o prefeito Aidan
Ravin; o deputado estadual
Orlando Morando (PSDB/SP);
e outras autoridades. A cerimô-
nia teve como orador o primeiro
secretário daquela casa parla-
mentar, o vereador Paulinho
Serra (PSDB).

O secretário nikkei Jorge
Luiz Guzo destacou a partici-
pação marcante da comunida-
de nikkei em Santo André, bem
como a importância do povo
nipo-brasileiro no Brasil que

possui uma população estima-
da de 1,5 milhão de descenden-
tes japoneses. Ressaltou tam-
bém a importância dos dekas-
seguis no Japão que represen-
tam a terceira comunidade de
imigrantes, perdendo apenas
para os coreanos e chineses.

De acordo com o presiden-
te da União das Entidades
Nipo-Brasileiras de Santo
André, Hanji Maki, o evento
foi realizado conforme previs-
to na organização. A entidade
que ele preside engloba oito
entidades nikkeis do ABC, en-
tre elas a Sociedade Cultural
ABC e a Associação de Sumô
do Grande ABC.

Massayuki Okubaru e
Saburo Kuwabara,
dois representantes

da comunidade nikkei do ABC
Paulista foram homenageados
no dia 16 de junho durante ses-
são solene promovida pela Câ-
mara Municipal de Santo
André, como parte das come-
morações do Dia dos Imigran-
tes Japoneses e seus Descen-
dentes. Ambos foram homena-
geados com uma placa em vir-
tude dos relevantes serviços
prestados para a comunidade
nipo-brasileira da região do
ABC. A homenagem foi uma
iniciativa do ex-vereador
Márcio Pereira, baseado no

Massayuki Okubaru, Tereza Okubaru e o vereador Paulino Serra Saburo Kuwabara e esposa com Geraldo Aparecido Juliano
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Para comemorar a nomea-
ção de Choji Miyake ao posto
vice-diretor do Denarc (De-
partamento de Investigações
sobre Narcóticos), a comuni-
dade nikkei organizou um jan-
tar no Restaurante Yodo, na
Praça da Árvore (Zona Sul de
São Paulo), no último dia 18.

Estiveram presentes no
evento o diretor do Denarc,
Eduardo Hallage, os deputados
federais William Woo (PSDB-
SP) e Walter Ihoshi (DEM-
SP), o vereador Ushitaro
Kamia (DEM), o empresário
Hirofumi Ikesaki e o cantor Joe
Hirata, entre outros.

Hallage destacou a impor-
tância de Choji Miykae. “Mi-
nha equipe é composta de pes-
soas da mais estrita confiança
como, como o Dr Choji Miya-
ke, a Dra. Paula Scaranse Fer-
nandes, a  Dra. Isa Lea Abra-
mavicos e o Dr. Maurício
Groche, entre outros. Nossa

missão no Denarc é resgatar
uma imagem positiva perante a
população e a mídia”, disse
Hallage, exsplicando que “o Dr.
Choji foi o primeiro delegado de
origem japonesa e Conselheiro
da Polícia Civil”. “Ele é com-
petente e muito bom no que faz.
Tenho certeza que fará um ex-

POLÍCIA

Novo vice-diretor do Denarc, Choji Miyake critica governo

celente trabalho junto à nossa
equipe”, frisou.

Carreira – Choji Miyake, de
68 anos de idade, é formado
pela PUC de Santos. Começou
na polícia como pesquisador
dactiloscópico. Em 1976 ingres-
sou como delegado na cidade

de Santo Antonio da Posse, no
interior paulista. Atua na Polí-
cia Civil há 47 anos. Atual-
mente mora em Ribeirão Pires
(SP), onde foi vereador.  Quan-
do ingressou como delegado,
em 1976, explica, “a polícia ti-
nha poder, que nós perdemos
com a Constituição de 1988, a
qual chamo de ‘Constituição
bandida’”. “Os políticos que fi-
zeram a Constituição protege-
ram os bandidos comuns, e os
policiais perderam o poder. Que
existe policiais corruptos, não
podemos negar. O maior cul-
pado é o governo, pois São Pau-
lo é o penúltimo salário do País.
A polícia deveria está sempre
na frente e infelizmente está
sempre atrás. Precisamos mos-
trar que a polícia é para prote-
ger e servir a comunidade e
essa é a meta do novo diretor
Dr. Eduardo Hallage”, afirma
Choji Miyake.

Luci Júdice Yizima

O vereador Ushitaro
Kamia (DEM) promove neste
sábado (27), a partir das 9h, na
Câmara Municipal de São Pau-
lo, a Ação Kamia Conheci-
mento cujo objetivo  é promo-
ver educação complementar,
principalmente na área de saú-
de, uma iniciativa no sentido de
melhor preparar os profissio-
nais para o mercado.

A ação encerra a Campa-
nha de Prevenção a Obesida-
de Infantil, em cumprimento da

Lei 14.095, de autoria do pró-
prio vereador. Será um dia in-
teiro de palestras sobre as com-
plicações do excesso de peso
na vida adulta. Métodos, tipos
de tratamentos, doenças, nutri-
ção, alimentos serão alguns dos
temas debatidos gratuitamente
pelos profissionais da área.

Foram convidados os pales-
trantes Frank Akira Miyahara
(médico da Família e da Comu-
nidade, Ginecologista-obstetra,
Mastologista e diretor da MOA

SAÚDE

Vereador Ushitaro Kamia promove palestras de prevenção à
obesidade infantil neste sábado na Câmara Municipal

International do Brasil); Walter
Montagna Filho (biomédico, 25
anos atuando como professor
universitário com especializa-
ção na área de imunogenética
pela Unifesp e professor da
Faculdade Santa Rita e da Uni-
versidade do Grande ABC);
Mauricio de Sá Ferraz (enge-
nheiro agrônomo, presidente da
Câmara Setorial de  Frutas do
Estado  de São Paulo e geren-
te da Central de Serviços de
Exportação do Instituto Brasi-

leiro de Frutas); Yechiel Moises
Chencinski (médico formado
pela Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo
com especialização em Pedia-
tria pela Santa Casa de São
Paulo e em Homeopatia pelo
Centro de Estudos, Pesquisa e
Aperfeiçoamento em Homeo-
patia (Cepah) em 1996. Pedia-
tra do Curso de Gestantes da
Cabesp); e Valéria Goulart (mé-
dica pediatra, especialista em
Nutrologia (ABRAN/AMB/
CFM), Pós Graduada em Me-
dicina Anti Aging e em Medici-
na do Esporte Pela UNIFESP;
Membro da Academia Brasilei-
ra de Medicina anti Envelheci-
mento

QUANDO: DIA 27 DE JUNHO (SÁBADO),
DAS 9 ÀS 16H

ONDE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO

PAULO (VIADUTO JACAREÍ, 100, 8º
ANDAR, SALÃO NOBRE)
INFORMAÇÕES: 3396-5043
KAMIACONHECIMENTO@KAMIA.COM.BR

OU CAMARASP2005@YAHOO.COM.BR

ENTRADA FRANCA

COM CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

Ushitaro Kamia, Walter Ihoshi, Choji Miyake e Eduardo Hallage

JIRO MOCHIZUKI
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Hélio Nishimoto quer conhecer
os problemas da comunidade

Canto do

Bacuri

FRANCISCO HANDA

Canção da terra errada

Onde quer que esteja

esteja fora, dentro agora

em terra estranha se encontrará.

Não que seja desta forma

quem viaja deixa marcas

quem trabalha deixa rastros

viajante do tempo e espaço

Quando retorna o que acha

senão a lembrança esquecida

dos que permaneceram

e dos que foram novamente

em seu retorno derradeiro

começar de novo!

O poeta morto

Alguns não deveriam morrer nunca

Os poetas não devem morrer

Se eles morressem o que restaria

deste mundo plástico e impessoal

Se somente os poetas tem a coragem

de escrever aquilo que não se escreve

seja no papel jornal

nas paredes nuas dos prédios

seja no papel higiênico

deste mundo cada vez mais asseado

cujas relações distanciadas

não passam da obediência formal

de um noticiário de segunda mão

do Jornal Nacional.

Meu gato preto

Mal o dia clareou

vem ao pé da cama

meu gato preto a

pedir sua porção de

ração de atum.

Chamo-lhe a atenção:

criatura da manhã

vá brincar noutro lugar

deixe meu sonho continuar

meu sonho é muito mais verdadeiro

do que o sonho de acordar.

Um pouco mais

um pouco mais

deixe-me sonhar!

Moradores da noite

De um lado do viaduto

um mendigo velho dorme

aconchegado à mulher negra

um cachorro também dorme

o leito improvisado

da casa improvisada

de papel papelão.

Toda vez que passo

a noite chegou

a triste imagem

foi esta que ficou

na fria laje da

Consolação.

Manhã de chuva

Num dias desses passava

pelo bairro da Bela Vista

quando uma chuva de roupas

caia de um prédio.

Não era um prédio qualquer

pobres e travestis

vagabundos e solitários

eram seus moradores.

Todo tipo de roupa era

o que caia e agradecia

o padre da paróquia próxima.

Mais pobres do que aqueles

havia neste mundo.

chicohanda@yahoo.com.br

O embaixador do Japão no
Brasil, Ken Shimanouchi, visi-
tou a Embrapa Roraima na
quarta-feira (24) com o objeti-
vo de conhecer o projeto de-
senvolvido há dez anos na re-
gião do Apiaú, município de
Mucajaí, que utiliza Sistemas
Agroflorestais (SAFs) inte-
grando diversas culturas de
agricultura e árvores madeirá-
veis/frutíferas, evitando quei-
madas e garantindo renda ao
pequeno produtor.

O Chefe Geral da Embra-
pa  Roraima, Joaci de Freitas,
ressalta que a visita foi impor-
tante para que o pedido de
apoio feito pela Associação
Nipo-Brasileira à Agência de
Cooperação Internacional do
Japão (Jica) seja aceito. A
ideia é que a Jica envie do
japão um especialista para
acompanhar e auxiliar, duran-
te dois anos, a expansão do
projeto no Apiaú. Além disso,
a agência poderá investir em
projetos que melhorem a qua-
lidade de vida e preservem o
meio ambiente.

AGRICULTURA

Embaixador do Japão conhece projeto que utiliza sistemas
agroflorestais na região do Apiaú

Apesar de legislar em
várias áreas de atua-
ção desde que tomou

posse no dia 1º de janeiro de
2009 o deputado estadual Hé-
lio Nishimoto (PSDB/SP), tem
trabalhado com mais atenção
para a área esportiva uma vez
que incentiva a prática de es-
portes, sem esquecer das ne-
cessidades da comunidade e da
sociedade. Com o intuito de se
aproximar e se relacionar mais
com a comunidade nipo-brasi-
leira, o parlamentar sansei vi-
sitou a redação do Jornal
Nippak no dia 18 de junho,
ocasião em que falou do seu
programa de governo, dos pro-
jetos e de seu futuro político.
Com base eleitoral em São José
dos Campos, ele também atua
nas áreas da educação, saú-
de, segurança social, social, e
transportes.

Na área esportiva Hélio
Nishimoto tem apoiado e
intermediado ações, tanto que
criou alguns projetos de lei e
iniciativas de emenda parla-
mentar para ajudar no estímu-
lo da prática esportiva. Entre
seus vários projetos está o vol-
tado para a tributação de veí-
culos como o pagamento do
Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores
(IPVA) que coincide com o
pagamento de outras taxas e
gastos das famílias no início do
ano, sem falar do material es-
colar, da matrícula em escola
particular, etc. “A sugestão que
apresentei na Assembléia Le-
gislativa (AL) é uma proposta
de lei para que o IPVA seja
parcelado em seis vezes e não
mais em três vezes na época
do licenciamento do veículo,
para as contas não acumula-
rem no início do ano, o que
congestiona o pagamento”,
adverte Hélio Nishimoto que é
natural de Presidente Pruden-
te.

O deputado nikkei revela

Hélio Nishimoto, que assumiu em janeiro: objetivo é permanecer no cargo até as próximas eleiçoes

DIVULGAÇÃO

que ainda está conhecendo a
comunidade nipo-brasileira,
ainda de forma tímida visitan-
do as associações, conhecen-
do o trabalho da Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social
(Bunkyo), e da Beneficência
Nipo-Brasileira, oferecendo
ajuda através de emendas par-
lamentares. “Eu tenho dedica-
do emendas no orçamento do
estado dentro de três milhões
de indicações que cada depu-
tado pode fazer por semestre.
Outra coisa que está sendo
honroso e gratificante é co-
nhecer a comunidade nipo-bra-
sileira a qual deveria ter co-
nhecido há muito tempo”, res-
saltou.

Como deputado estadual
ele está procurando se colocar
a disposição da comunidade
para ajudar como único repre-
sentante na AL. “Acredito que
poderia conhecer mais, por
isso eu quero me colocar a dis-
posição e ajudar naquilo que
for possível para que me co-

nheçam e busquem auxílio do
que for necessário”, salienta.

Hélio Nishimoto adiantou
que não tem projeto de lei ou
iniciativa específicos para a
comunidade, bem como ainda
não sabe de que forma pode
ajudar, mas tem preocupações
como a voltada para dekasse-
guis no Japão que precisam
retornar ou continuar. Para
quem volta a preocupação do
deputado diz respeito a estru-
tura das famílias que fica aba-
lada por que encontram situa-
ção diferente da do Japão, prin-
cipalmente os filhos nos estu-
dos. “Essas preocupações ain-
da rondam o meu pensamento
e ainda não sei de que forma
efetiva a gente pode colabo-
rar quem retorna do arquipé-
lago. Tenho estudado o que
posso fazer através da minha
função, acompanhado algu-
mas reuniões isoladas de igre-
jas, de associações, de prefei-
turas, do Sebrae e ainda não
vi algo efetivo que possa aju-
dar quem está retornando”,

afirma.
O mandato de Hélio Nishi-

moto vai até 2010, mas ele já
pensa no futuro, por hora seu
objetivo é permanecer no car-
go até as próximas eleições do
ano que vem. Segundo o depu-
tado o PSDB está disposto a
apoiar a sua candidatura nova-
mente. “Eu preciso de apoio de
todos os segmentos que tem
uma ligação comigo para conti-
nuar atuando como represen-
tante, não sei até onde vamos
chegar, mas para 2010 estamos
trabalhando para depois mere-
cer confiança”, argumenta o
parlamentar ao completar que
entrou na política para represen-
tar as pessoas dignamente, ho-
nestamente, e com seriedade na
política. “Cumpri rigorosamen-
te isso, por isso, provavelmente
eu tenho alcançado êxito nas
eleições, quatro para vereador
bem-sucedidas e a primeira elei-
ção que participei para deputa-
do também me levou a assumir
o cargo”, garante.

(Afonso José de Sousa)

tores tem um grande exemplo
de sucesso a seguir. Em Tomé-
Açu, no Pará, o trabalho con-
junto das três entidades acon-
tece desde 1987, quando tam-
bém foi instalada na região
uma fábrica de polpas para re-
ceber matéria-prima dos
SAFs.Com esse método, os
produtores de Tomé-Açu tem
uma sucessão de produtos, ano
após ano. O plantio é feito de
uma só vez, com fileiras de
espécies cuidadosamente esco-
lhidas e espaçamento precisa-
mente calculado. No primeiro
ano depois do plantio, eles co-
lhem banana, no segundo, ca-
cau - que cresce à sombra da
bananeira. Em seguida o
taperebá, e assim por diante.
Dessa forma, garantem sem-
pre de onde tirar a renda da
família.

O projeto deu certo. Tanto
que, atualmente, os agriculto-
res do município cultivam mais
de 6.500 hectares utilizando sis-
temas agroflorestais. Toda a
produção frutífera vai para a
agroindústria, que exporta as
polpas para o Japão. Lá, o pro-
duto é bastante valorizado por
carregar o rótulo de “ecologi-
camente correto”. Além disso,
na localidade, foi constatada a
recuperação do ecossisstema.
Provas disso são a redução da
erosão e o aumento do núme-
ro de pássaros. A diretora do
Instituto Roraimense da Cultu-
ra Japonesa, Elisabete Mitie
Fukuda, é entusiasta da ideia.
“Será uma grande contribuição
para a agricultura de Roraima”,
finaliza.

Em Roraima, o embaixador
japonês pôde verificar o su-
cesso do trabalho desenvolvi-
do junto a 54 famílias do Apiaú,
coordenado pelo pesquisador
Marcelo Francia Arco-Verde.
Na região, a média de renda
mensal desses agricultores
hoje é de R$ 3.438,00 com a
utilização dos SAFs. “Os que
alcançaram maior renda men-
sal são os que utilizam a pisci-
cultura na propriedade, inte-
grada ao SAF. Já os que não

utilizam o sistema agroflores-
tal tem renda média mensal de
R$ 961,00”, segundo o analis-
ta da Unidade Alcides Galvão
que fez sua dissertação de
mestrado sobre o assunto.

Esse ano, uma agroin-
dústria de polpa de frutas foi
implantada no Apiaú com
apoio técnico da Embrapa.
Com isso, o número de famí-
lias beneficiadas subiu para
150. Espécies nativas como
açaí e cupuaçu são os princi-
pais produtos. Mas eles tam-
bém trabalham com graviola,
goiaba, maracujá e abacaxi. A
fábrica, que tem capacidade
de processar até 200 kg/dia,
melhorou consideravelmente o
aproveitamento das frutas,
pois assim, em forma de pol-
pa, fica mais fácil conservar
e vender. Antes, cerca de
50% delas - in natura - estra-
gavam durante o transporte.

Modelo – A parceria Embra-
pa/ Jica/Cooperativa de produ-

DIVULGAÇÃO

O embaixador do Japão, Ken Shimanouchi (centro)
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DESIGN

Furoshiki vira tema de concurso
de criação de padronagem

AFundação Japão conti-
nua com inscrições
abertas para o “Con-

curso de Criação de Padrona-
gem de Furoshiki”, dirigido
para estudantes de escolas de
design de todo o país. O prazo
prossegue até 30 de outubro.
Com uma campanha de divul-
gação, palestras e demonstra-
ções das formas de uso do
furoshiki no dia-a-dia, será
enaltecido não só a plasticida-
de e beleza dos padrões assim
como a praticidade dos artigos
tradicionais japoneses.

Serão selecionados 3 pro-
jetos para produção do
furoshiki, além de um prêmio
de 30 mil ienes (cerca de R$
600,00) cada e pagamento dos
direitos autorais.

A designer Sofia Nanka
Kamatani foi convidada para
divulgar os conceitos do
furoshiki. Formada em Dese-
nho Industrial pela Universida-
de Mackenzie, onde defendeu
também o seu mestrado e com
especialização no Japão, ela é
atualmente a única designer no
Brasil especializada no tema.

Cursos e workshops – Além
das demonstrações em Facul-
dades de Design, Sofia irá mi-
nistrar workshops gratuitos du-
rante o Festival do Japão (18 e
19 de julho, no Pavilhão Imi-
grantes, em São Paulo), além
de realizar uma palestra-de-
monstração na Fundação Japão
em São Paulo no dia 13 de
agosto. Mais detalhes e inscri-
ção pelo site www.fjsp.org.br
no início de agosto.

Em 2008, a Fundação Ja-
pão promoveu o “Japan Foun-
dation Original Furoshiki” con-
vocando estudantes de todo o
Japão, e três destes projetos
foram selecionados para serem
confeccionados como produtos
originais. Esses furoshikis fo-
ram vendidos na mostra Yoko-
hama Triennale 2008, e nas
lojas de museus em Tóquio.

Prazo de inscrição: Até 30 de
outubro

Os selecionados serão avi-
sados em janeiro de 2010. O
resultado será também anun-
ciado na sede japonesa e no
site da Fundação Japão em
São Paulo

Obs: Serão aceitas somen-
te as inscrições enviadas via
correio

Endereço para envio da ins-
crição:
“FJ Padronagem Original do
Furoshiki”
Fundação Japão em São Pau-
lo
Av. Paulista, 37 – 2°andar –
Paraíso
CEP 01311-902   São Paulo –
SP

FUROSHIKI – CONCURSO E
DEMONSTRAÇÃO
WORKSHOP - FESTIVAL DO JAPÃO (18 E
19 DE JULHO, NO PAVILHÃO

IMIGRANTES - SP), ÀS 14H - 15H – 16H

E 17H (30 MIN DE AULA) - GRATUITO

DEMONSTRAÇÃO – AGOSTO NAS

FACULDADES DE DESIGN EM SÃO

PAULO

PALESTRA-DEMONSTRAÇÃO - 13 DE

AGOSTO DE 2009, ÀS 19H30, NA

FUNDAÇÃO JAPÃO SP
MAIS DETALHES E INSCRIÇÃO PELO SITE

WWW.FJSP.ORG.BR NO INÍCIO DE AGOSTO

DIVULGAÇÃO

A cabeleireira Angela
Kanno, do salão Soho Móoca,
foi a grande campeã da edi-
ção 2009 do Soho Competiti-
on. O look inspirado em um
romantismo dark, com ar góti-
co, vai levar Angela à Alema-
nha para assistir a final do cam-
peonato Trend Vision em
Berlim com os melhores hair
stylists internacionais.

No domingo, 21 de junho, o
corpo de jurados foi surpreen-
dido pela qualidade dos traba-
lhos apresentados por 120 ca-
beleireiros dos 30 salões Soho
Hair International.  Entre os
experts que tiveram a difícil
missão de apontar a vencedo-
ra estavam Roberto Capelli
(vice-presidente Intercoiffeure
do Brasil), Marilda Soares
(L’Oreal), Alissiane Dias
Moreiras (Wella), Sebastião
Mota (Taiff), Simone Barros
(Avlon do Brasil), Romeu
Felipe (um dos vencedores do
Soho Grand Prix), Marcela Avi
(Kérastase) e Carla Myata
(Schwarzkopf).

O Soho Competition é um
campeonato interno, exclusivo
para os profissionais dos sa-
lões Soho Hair International. A
edição 2009 mobilizou cerca
de 700 profissionais que agora
começam a se preparar para
o Soho Grand Prix em setem-
bro, que já recebe inscrições
de cabeleireiros e hair stylists
de todo o Brasil. Para se ins-
crever, basta acessar o site
www.sohohair.com.br e pre-
encher a ficha de inscrição.

Além da categoria corte/
coloração, o Soho Competiti-
on premiou também a manicu-
re Jucilene Gonçalves Fernan-
des –Butantã (unhas artísti-
cas), a cabeleireira Tania Apa-
recida Costa da Silva – Guenki
(brushing anelado), e as duplas
Nildemila Rodrigues Santos e
Altair Vigano Carneiro –
Academy (penteado artístico),
Weliton Ferreira Pimentel e
Alexandre Rodrigues –Itaim
(Ikebana), e Cristina Kanno e
Paula Regina da Silva –Jaba-
quara (permanente).

CABELEIREIROS

Soho Competition 2009 levará
vencedora para Alemanha

DIVULGAÇÃO

Angela Kanno, do Salão Mooca, foi a grande vencedora do concurso

A designer Sofia Kamatani foi convidada para divulgar os conceitos

É um “pano para embalagem e transporte” uti-
lizado no Japão desde tempos antigos. Ele aparece
em escritos do Período Nara como Tsutsumi (trou-
xa) referindo-se a um pano usado para embrulhar
os tesouros guardados em Shoso-in (um Tesouro
Imperial no templo Todai).

Embora existam várias teorias sobre o modo
de como o pano veio a ser conhecido como
furoshiki, uma história comum volta ao Período Mu-
romachi quando o Shogun Yoshimitsu Ashikaga
construía um Myudono (uma grande banheira) para
entreter senhores feudais. Os senhores embrulha-
vam suas roupas num pano que tinha o brasão da
família impresso para distinguir a sua própria rou-
pa do outro, e depois do banho, ele era usado para
forrar o chão em cima do qual se trocavam. Esta
prática se tornou comum no Período Edo, junta-
mente com a popularização do sento (banhos pú-
blicos). No entanto, o uso de furoshiki diminuiu com
a introdução de sacos ocidentais após o Período
Meiji.

Atualmente, como os problemas ambientais es-
tão sendo noticiados em todos meios de comunica-
ção, o furoshiki está atraindo renovada atenção,
pois ele pode ser presenteado e reutilizado várias
vezes.

O que é Furoshiki

Prática se tornou comum no período Edo
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GUEINOSAI

De volta ao Bunkyo, Festival quer preservar cultura

Aimportância do Festival
de Música e Dança
Folclórica Japonesa do

Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social), que aconte-
ce neste fim de semana (27 e
28), pode ser medida pelas pa-
lavras do ex-presidente da en-
tidade, Kokei Uehara, que em
uma de suas últimas entrevis-
tas a este jornal, destacou o
evento como sendo uma das
principais atividades do Bun-
kyo, discurso adotado também
pelo seu sucessor, Kihatiro
Kita, que preferiu não mexer
em time que está ganhando e
solicitou a permanência de
André Korosue no cargo de
presidente da Comissão do
Festival de Música e Dança
Folclórica Japonesa.

E André Korosue sabe
muito bem a responsabilida-
de que tem em mãos. “O
Gueinosai é um dos eventos
mais tradicionais da comuni-
dade nikkei e não perde para
nenhum outro do gênero”,
garante Korosue, lembrando
que em 2008, por ocasião
das comemorações do Cen-
tenário da Imigração Japo-
nesa n o Brasil, pela primei-
ra vez o Festival foi realiza-
do fora das dependências do
Bunkyo, no auditório do
Anhembi. “O espaço ficou
pequeno e este ano espera-
mos que o público venha nos
prestigiar novamente”, co-
menta.

Em sua 44ª edição, o even-
to, que retorna ao Bunkyo, deve
reunir cerca de 400 participan-
tes, entre professores, alunos e
praticantes de música, dança e
teatro tradicional japonês. Ao
longo do dia, estão programa-
das diversas atrações de palco,

como minyo (música folclórica),
buyo (dança clássica), koto (es-
pécie de cítara japonesa), sha-
misen (banjo tocado com plec-
tro), shigin (narrativa poética),
rokyoku (teatro de variedades),
bailado, entre outros. No sába-
do, haverá apresentação espe-
cial da cantora Karen Ito.

Segundo André, para con-
quistar o direito de participa-
ção, os candidatos têm de pas-
sar por uma seleção (chama-
da de Senkokai), que geral-
mente se realiza no mês de
abril, e submeter-se ao julga-
mento de professores convida-
dos.

Essa “seleção”, que já
acontece há cerca de dez anos,
tem como objetivo preservar a
qualidade técnico-artistica do
festival e, ao mesmo tempo,
estimular para que os partici-
pantes busquem alto nível em
sua perfomance antes de se-

rem avaliados pelos especia-
listas. Os primeiros colocados
de cada modalidade (dança
individual, dança em grupo e
dança infantil) conquistam o
direito de apresentar-se na
edição do ano seguinte sem a
necessidade de passar por
nova seletiva.

Em todos os anos, os inte-
grantes da Comissão, basean-
do-se nas fichas de inscrição
enviadas pelos interessados,
monta a programação para os
dois dias, levando-se em con-
ta o espaço e movimentação
dos participantes nos bastido-
res e o melhor atrativo ao pú-
blico.

As apresentações do Guei-
nosai são feitas individualmen-
te ou em grupo, totalizando
cerca de 60 números.

Homenagem – Para diversi-
ficar a presença de público –

formado hoje predominante-
mente por isseis – os organi-
zadores tem se esforçado no
sentido de mesclar as atra-
ções. “Este ano, por exemplo,
haverá apresentações de taikô
do Mika Youtien e de minyo de
Arujá. Nossa preocupação é
atrairmos também o público
jovem para que possamos pre-
servar e divulgarmos a cultura
japonesa”, destaca André.

No sábado, o show come-
ça às 9h e, no domingo o even-
to tem início às 10h, após a
cerimônia de homenagem aos
idosos de 99 anos. O encerra-
mento está previsto para as
17h. A entrada é franca, mas
os organizadores solicitam a
doação para a Campanha de
Agasalho que o Bunkyo está
promovendo em conjunto com
o Fundo de Solidariedade do
Governo Estadual.

(Aldo Shiguti)

Durante os dois dias de programação, 44º Festival de Música e Dança Folclorica Japonesa do Bunkyo deve reunir mais de 300 participantes no palco do Bunkyo

DIVULGAÇÃO

44º FESTIVAL DE MÚSICA E DANÇA FOLCLÓRICA JAPONESA
(GUEINOSAI)
QUANDO: DIAS 27 E 28 DE JUNHO, (SÁBADO E DOMINGO). SÁBADO, A PARTIR DAS

9H, E DOMINGO, A PARTIR DAS 10H (AS APRESENTAÇÕES INICIAM APÓS A HOMENAGEM

AOS IDOSOS DE 99 ANOS)
ONDE: GRANDE AUDITÓRIO DO BUNKYO (RUA SÃO JOAQUIM, 381, LIBERDADE,
SÃO PAULO – SP)
ENTRADA GRATUITA (PEDE-SE DOAÇÃO PARA A CAMPANHA DO AGASALHO)
INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755  OU NO SITE: WWW.BUNKYO.ORG.BR
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CIDADES/CAMPOS DO JORDÃO

Sony marca presença com
lançamentos e promoções

DIVULGAÇÃO

Durante mais uma tem-
porada de inverno, a
Sony agita a cidade de

Campos do Jordão com seus
lançamentos e ações para o
público em geral. Neste ano, a
empresa conta com uma loja
da linha de notebooks Vaio no
Shopping Market Plaza. Até 2
de agosto, os visitantes tem
acesso aos últimos lançamen-
tos da marca, como o Vaio P,
o PocketStyle PC da Sony que
chega agora ao Brasil em suas
versões coloridas. Ultraleve
com apenas 620 gramas, ele
está disponível nas cores ver-
melha, verde, branca e preta.
Os consumidores podem co-
nhecer todas as funcionalida-
des do equipamento com o
auxílio dos promotores e com-
prar os modelos no local.

Além disso, os visitantes
podem utilizar suas fotos e fil-
magens feitas na cidade, com
câmeras e filmadoras digitais,
para criação de conteúdo nos
softwares inteligentes da linha
Vaio. Basta levar as imagens
e usar um dos softwares ex-

levar ainda seus vídeo clipes
gravados em um DVD.

“Campos do Jordão é uma
cidade que tem o perfil do con-
sumidor da linha Vaio, moder-
no e sofisticado. Nosso intuito
é mostrar como os produtos
têm tecnologias diferenciadas,
mas de simples utilização. Com
apenas uma breve orientação,
todos poderão editar seus
vídeos e fotos e sair com o
material pronto. Uma boa re-
cordação de seus momentos na
cidade”, afirma Francisco
Simon, gerente de marketing e
vendas da linha Vaio na Sony
Brasil.

O estande também conta
com o espaço Sony HD World,
com toda a gama de produtos
high definition da marca.

ESTANDE SONY VAIO
QUANDO: ATÉ 2 DE AGOSTO

HORÁRIOS: DE DOMINGO A QUINTA-
FEIRA, DAS 11 ÀS 21H; SEXTAS E
SÁBADOS, DAS 11 A MEIA-NOITE

ONDE: SHOPPING MARKET PLAZA

(AV. MACEDO SOARES, 499, CAPIVARI,
CAMPOS DO JORDÃO – SP)

clusivos Sony Vaio, como Vaio
Movie Story, que cria
videoclipes inteligentes em três
passos, e Vaio Click to Disc,
que cria discos Blu-ray, DVDs
e CDs em apenas um clique.

Todos os usuários que finali-
zarem seus materiais nos
softwares instalados nos
notebooks do estande ganha-
rão um par de ingressos de ci-
nema e quem desejar poderá

Estande da Sony conta com uma linha de notebooks Vaio

YUKIHARU TAKAHASHI

Morei no Brasil por apenas
três anos e casei-me com uma
sansei durante este período. O
avô de minha esposa voltou
uma vez ao Japão antes da
Segunda Guerra Mundial.
Além dele, não havia mais nin-
guém da família, próximo ou
distante, que tenha pisado em
solo japonês depois de terem
emigrado ao Brasil. Mas, as-
sim que a Lei de Controle de
Imigração do Japão sofreu
uma reforma, o irmão, o sobri-
nho e os primos de minha mu-
lher vieram ao Japão em mas-
sa.

Tem gente que economizou
a importância que havia esti-
pulado como meta e voltou ao
Brasil, tem outro que teve de
voltar em razão do abalo cau-
sado pela crise econômica
mundial. Também tem gente
que continua a trabalhar, per-
manecendo no Japão. Resu-
mindo, tenho a impressão de
que o que gera o ambiente e
os problemas que envolvem os
dekasseguis são as distorções
da sociedade japonesa soma-
das à incerteza da condição
dos nikkeis.

Os artigos anteriores desta
série já expuseram os proble-
mas que o Japão enfrenta,
através de palavras como “dis-
criminação” e “ijime”. Creio
que não haja necessidade de
repetir o assunto aqui. Sei que
é inusitado, mas gostaria de
pedir aos leitores que imaginem
as palavras compostas que
usam o kanji de “majiru” (mis-
turar-se). Temos “kon-ran”
(desordem), “kon-zatsu” (tu-
multo), “kon-mei” (confusão),
“kon-ton” (caos). Percebe-
mos, portanto, que misturar-se
é associado a tirar da ordem,
fazer bagunça e causar con-
fusão.

Foi dentro deste ambiente
japonês, propenso a excluir os
elementos de natureza dife-
rente, que entraram os nikkeis
criados em um país multiétnico
como o Brasil. Sob este pris-
ma, eles terem sido as primei-
ras vítimas da onda implacá-
vel de corte de trabalhadores
terceirizados, mesmo que já
tenham sido muito requisitados
em épocas carentes de mão-
de-obra, pode ter sido um fe-
nômeno inevitável.

Mas, como Takashi
Miyama apontou, os nikkeis

passaram quase vinte anos
sem criar meios organizados
de defesa. Essa deficiência
dos nikkeis dekassseguis veio
á tona violentamente por cul-
pa da crise mundial. Como fi-
cou evidente nos cortes de
pessoal terceirizado e no pro-
blema da educação dos filhos,
os nikkeis dekasseguis tinham
por foco principal ganhar di-
nheiro a curto ou em médio
prazo. Não possuíam uma vi-
são em longo prazo e as medi-
das cabíveis demoraram para
serem tomadas.

Entretanto, será que existe
no mundo alguém que real-
mente migrou para se estabe-
lecer permanentemente em
outro lugar? Com exceção dos
exilados e refugiados que
abandonaram suas pátrias para
escapar de uma guerra, eu me
pegunto se, na verdade, não
foram poucas as pessoas que
imigraram com a intenção de
abandonar definitivamente a
terra-natal.

Mas é difícil não ficar in-
crédulo com uma parte dos
nikkeis que foram trabalhar de
dekassegui acreditando inge-
nuamente que seus sonhos se-
riam realizados em poucos
anos e ficaram indiferente à
educação dos filhos. Essas
pessoas fazem com que seus
filhos passem pela mesma di-
ficuldade que elas ou seus an-
tepassados já passaram. Os
nisseis nascidos antes da guer-
ra precisavam acompanhar o
mesmo destino dos pais. O pai
de minha esposa é nissei, fala
português e japonês, mas não
consegue ler nem escrever
satisfatoriamente nenhuma
das duas línguas. É porque a
oportunidade de aprender lhe
foi tomada.

Ainda que tenham escolhi-
do ir ao Japão como trabalha-
dores temporários, o passado
do nikkei brasileiro deveria tê-
los deixado mais sensíveis à
educação dos filhos.

Claro que é errado genera-
lizar, achando que todo o nikkei
dekassegui seja indirerente à
educação dos filhos. Uma
moça da cidade de Ota, na
província de Gunma, veio ao
Japão de Ribeirão Preto, tra-
zida pelos pais aos 2 anos de
idade. Até agora, ela só voltou
algumas vezes ao Brasil. For-
mada no ensino médio japonês,
entrou na faculdade na prima-
vera passada (abril). Ela é

bilíngue.
— Eu sou uma brasileira

que mora no Japão. Tenho or-
gulho de possuir duas culturas.
— disse ela quando a entre-
vistei.

Apesar do exemplo dela
ser minoria, eu tenho fé que tais
nikkeis irão começar a se des-
tacar como líderes daqui a al-
guns anos.

Por outro lado, o Japão tam-
bém está precisando fazer uma
grande escolha. Todos sabem
que tanto a Europa quanto os
Estados Unidos tem exercido
forte pressão contra os imi-
grantes. Será que o Japão es-
colherá o caminho da convi-
vência ou da exclusão dos
nikkeis?

Escrevi anteriormente so-
bre o kanji de misturar-se, ago-
ra gostaria que imaginem as
palavras japonesas compostas
que usam o kanji de puro (jun).
Perceberão que existem mui-
tas expressões com idéias bo-
nitas como “jun-sui (inocên-
cia)”, “jun-ketsu (pureza)” e
“jun-jô (inocência)”.

Existem problemas e con-
tradições em ambos os lados:
japoneses e nikkeis, mas eu
tenho a sensação de que quan-
do essas questões forem su-
peradas, o Japão irá amadure-
cer como uma verdadeira na-
ção internacional de convívio
multicultural.

Eu sinto que exista um im-
portante significado na presen-
ça do brasileiro nikkei no Ja-
pão. Um significado que nem
os “zainichi kankoku,
chôsenjin” (coreanos residen-
tes no Japão), nem os novos
coreanos, nem chineses, nem
filipinos, possuem.

Talvez esta crise seja a
hora da provação para os
nikkeis dekasseguis. Eu penso
que através desta prova, os
nikkeis dekasseguis estarão
edificando a posição de
“zainichi nikkeijin” (nikkei re-
sidente no Japão).

* Yukiharu Takahashi. Escri-
tor de não ficção. Nasceu na
província de Saitama e for-
mou-se na Escola de Humani-
dades e Ciências Sociais da
Universidade de Waseda. Em
1975, veio ao brasil e trabalhou
como repórter no jornal Pau-
lista Shimbun (atual Nikkey
Shimbun). Ficou 3 anos e vol-
tou ao Japão. Foi premiado
com o Prêmio Kodansha de

não ficção com o livro “Sôbô
no Daichi” (A Terra do Povo),
que retratou a imigração no
Brasil. Além dele, publicou di-
versos livros usando como
tema a imigração, como o
“Karibu-kai no ‘Rakuen’”
(“Paraíso” do Mar do Caribe)
ou o “Tennô no Fune” (O Bar-
co do Imperador) que tratou
da questão dos kachigumi e
makegumi no Brasil. Também
escreve romances com o
pseudônimo Ryo Asano.

(N. Do T. Os títulos dos livros
de Yukiharu Takahashi foram
traduções livres feitos por mim.
Não encontrei nenhuma tradu-
ção para o português em minhas
pesquisas.)

DEBATES

“Misturar-se” é associado a tirar da ordem, causar confusão

ANIME E MANGÁ

Definida a vaga brasileira do
World Cosplay Summit 2009

No dia 20 de junho, no es-
paço de Eventos Hakka, apro-
ximadamente 1 mil pessoas
compareceram à final brasilei-
ra do WCS 2009 Etapa JBC -
Brasil para assistir às apresen-
tações dos melhores cospla-
yers de 2009, selecionados em
diversas regiões do Brasil.

Além do campeonato, o
evento contou com diversas
atrações, como a banda
J~Squad, sorteios de kits e o
desfile da moda de Harajuku,
um dos mais famosos e
charmosos bairros de Tóquio.

Os mestres de cerimônia
Kendi Yamai e Caren Utino
anunciaram os vencedores do
campeonato, Renan Aguiar de
Castro e Geraldo José Cecílio

Junior, que surpreenderam o
público com a apresentação
inspirada nos personagens
Brooke e Franky, do anime
One Piece, com um número
musical.

A dupla já se prepara para
representar o Brasil no mun-
dial do Japão, que será reali-
zado no dia 2 de agosto de
2009, em Higashiku, Nagoya-
city, Aichi. Os brasileiros dis-
putarão com 14 países ( Aus-
trália, China, Alemanha, Dina-
marca, Espanha, Finlândia,
França, Itália, Japão, Corea,
México, Cingapura, Tailândia
e Estados Unidos) e tentarão
ganhar mais um  título, no qual,
em três participações, o país
já é bicampeão.

Dupla vencedora se prepara para representar o Brasil no Japão

DIVULGAÇÃO

NOVA DIRETORIA – O Bunkyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assistência Social) realizou no último dia
24, sua 388ª reunião, na qual o tesoureiro Gerson Kunii comen-
tou sobre a necessidade de cortar despesas “já que as receitas
caíram”, e a diretora social Teruco Kamitsuji informou o movi-
mento de associados. Segundo ela, é preciso traçar uma estra-
tégia para captar novas inscrições. “Quem não se comunica, se
trumbica”, disse. Já o vice-presidente Marcelo Shiraishi fez uma
explanação do planejamento estratégico. Na ocasião, os novos
diretores posaram para a tradicional sessão de fotos na escada-
ria da entidade.

DIVULGAÇÃO / CELIA ABE OI
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TÊNIS DE MESA

Tsuboi na ADR Itaim Keiko/Guaru
ESD: “O bom filho à casa torna”

A próxima rodada do 7º
Campeonato Paulista de Bei-
sebol  acontece neste domingo
(28), no Estádio do Bom Reti-
ro, com o confronto entre In-
daiatuba e São Paulo, com iní-
cio às 9h. Em seguida, às 13h,
jogam Suzano e Anhanguera. A
rodada será completada com
mais mais quatro partidas no
Dragons, em Itapecerica da
Serra, no campo 1: Nippon Blue
Jays e o time da casa; depois
Medicina-USP e Gecebs. No
outro campo: Shida e Atibaia, e
em seguida o Gigante enfrenta
Nippon Blue Jays-A.

Pela sexta rodada, no dia
21 de junho, o Atibaia e o
Anhanguera venceram em
casa, enquanto o Nippon Blue
Jays-A e o Guarulhos manti-
veram a liderança do grupo B
após derrotarem o Shida e o
Gecebs, respectivamente, por
5 a 0 e 9 a 6. Já o Atibaia foi
considerado vencedor por 9 a
0 pelo regulamento do WO, já
que o Gigante, da Capital, não
conseguiu entrar em campo
completo (faltou um jogador
que não conseguiu se deslocar
para Atibaia, por isso foi apli-
cado o regulamento).

O Anhanguera derrotou
sem dificuldade o Indaiatuba
por 11 a 0, no seu campo em
Santana do Parnaíba. O São
Paulo e o Coopercotia marca-
ram suas primeiras vitórias na
fase de classificação da com-
petição ao vencer o Suzano e
o Dragons, respectivamente,
por 14 a 7 e 8 a 6, completan-
do a rodada.

Classificação – A classifica-
ção parcial depois da sexta ro-
dada ficou assim: os líderes são
Nippon Blue Jays-B com duas
vitórias lidera o Grupo A, e
empatados com três vitórias o
time A do Nippon e o Guaru-
lhos são os invictos do Grupo
B. Completam a tabela de clas-
sificação do Grupo A: 2º Indai-
atuba (2v-1d), 3º Anhanguera
(1v-1e), 4º São Paulo (1v-1d-
1e), 5º Dragons (1v-1d), 6º Co-
opercotia (1v-2d) e em 7º Su-
zano com três derrotas.

No Grupo B: 2º Atibaia (2v-
2d), 3º Medicina-USP (2v-3d),
4º Gecebs (1v-1d), 5º Shida
(1v-3d) e em 6º Gigante com
três derrotas. Sendo “v” núme-
ro de vitórias, “d” de derrotas
e “e” para empate.

BEISEBOL ADULTO

7º Campeonato Paulista Adulto
tem rodada neste domingo

MALLET GOLF

Kumamoto conquista troféu transitório do 1º Torneio Kenren

O Kenren (Federação das
Associações de Províncias do
Japão no Brasil) realizou no úl-
timo dia 21, no campo da Gran-
de São Paulo, em Itapecerica
da Serra, o 1º Torneio de Mallet
Golf Kenren. A competição,
que contou com a coordenação
da Associação de Mallet Golf
da Grande São Paulo, reuniu 37
equipes, totalizando cerca de
160 jogadores. A equipe de Ku-
mamoto sagrou-se campeã na
categoria Província e ficou com
o troféu transitório. Na catego-
ria individual, o destaque ficou
por conta de Yasugi Uemura
(de Kumamoto), que levou o
prêmio de Melhor Jogador da
competição.

Confira os resultados:

POR EQUIPES
Província: 1) Kumamoto (608
pontos), 2) Miyazaki (623), 3)
Kagoshima (639), 4) Yamana-
shi (650), 5) Nagano (651)
Troféu Transitório: Kuma-
moto
Hole in one: 1) Tamotsu Yo-
shida (30 pontos), 2) Yasuyoshi
Takeshita (30), 3) Shizuka Ni-
idome (29), 4) Yasugi Uemura
(29), 5) Hiroko Morita (29)
Near Pin: Feminino: 1) Nobu-
ko Osaka; Masculino: Shiniti
Hatori
Long Drive: Feminino: 1)
Olga Hayashi; Masculino: 1)
Kazutoshi Nishijima

INDIVIDUAL
Categoria “A” (Handicap 0
a 8): 1) Yasugi Uemura (105
pontos/Kumamoto), 2) Chiomi
Utsumi (118/Niigata), 3) Akio
Hashizume (118/Kochi), 4)
Kei Kuroki (119/Miyazaki), 5)
Sadao Tomabechi (120/
Aomori)
Categoria “B” (Handicap 9
a 11): 1) Hajime Suyama (116/
Fukui), 2) Makoto Shirahata
(117/Nagano), 3) Teruko
Nishiwaki (117/Miyzaki), 4)
Akiko Hashizume (120/Saga),
5) Akiko Kudo (122/Aomori)
Categoria “C” (Handicap
acima de 12): 1) Miyoko
Shakuda (130/Mie), 2) Hiroshi
Nishimura (131/Gunma ), 3)

Toshie Matsuda (132/Aichi),
4) Sussumo Koguti (133/
Tochigi), 5) Hiroko Morita
(133/Kumamoto)
Best Gross: Feminino: 1)
Teruko Nishiwaki; Masculino:
1) Yasugi Uemura
Melhor Jogador: Yasugi
Uemura

Próximo – O próximo torneio
acontece neste domingo (28).
Trata-se da quarta etapa válida
pelo Campeonato Brasileiro,
que terá início às 9h30, no cam-
po do Kokushikan Daigaku, em
São Roque. Realizado pela Fe-
deração Paulista, a competição
deve reunir 9 equipes.

(Aldo Shiguti)

JIRO MOCHIZUKI

Torneio foi realizado pelo Kenren com apoio da Associação GSP Competição contou com a participação de 37 equipes

Gustavo Tsuboi (24),
considerado o segun
do melhor atleta do

País é um dos brasileiros com
maior ascensão no tênis de
mesa brasileiro nos últimos
anos, devido ao seu profissio-
nalismo pelo esporte e por bus-
car seus objetivos na carreira
com atitudes campeãs.

Depois de um breve início
no Colégio Arquidiocesano,
chegou ao clube ADR Itaim
Keiko já com uma idade um
pouco avançada para os pa-
drões de iniciação de um atle-
ta olímpico (12 anos), porém,
graças ao seu talento e sua
determinação, superou todos
os obstáculos para chegar no
alto nível e tornar-se um atleta
de ponta, reconhecido interna-
cionalmente.

Atualmente vive na Fran-
ça, onde joga profissionalmente
pelo clube Villeneuve e, por
isso, teve que trancar a matrí-
cula na Universidade
Mackenzie, no curso de Admi-
nistração de Empresas.

Apesar de não ser um
super salário, consegue viver
bem como um atleta de outra
modalidade, enfrentando os

sua técnica muito conhecida
no cenário mundial.

Atitudes – Poucos atletas tem
atitudes como a de Gustavo
Tsuboi, quando, às vésperas de
Pequim 2008, ofereceu um jan-
tar para mais de 100 pessoas,
ou seja, todos os que colabora-
ram para a conquista da vaga
olímpica, lembrando que ele
conseguiu a primeira vaga ven-
cendo a forte seletiva pan-ame-
ricana. Sempre com este senti-
mento de gratidão e não esque-
cendo suas origens, ele volta a
jogar até setembro no clube
ADR Itaim Keiko, o clube que
o formou para servir à Seleção
Brasileira, abrindo as portas
para o mundo.

 Tive a honra de poder
treiná-lo no início de sua car-
reira no tênis de mesa e junta-
mente com o sr. Kyozo Abe
(presidente da Itaim Ilumina-
ção) e a sra Minako Takaha-
shi (presidente da ADR Itaim
Keiko), fomos homenageados
por ele neste jantar.

*Marcos Yamada,  é engenheiro
e diretor técnico da Guaru ESD/
ADR Itaim Keiko

mesmos problemas que terá
com o decorrer do tempo. A
vida útil de um atleta top de
tênis de mesa é curta, porém,
se conseguir manter a prepa-
ração física e os treinamentos,
pode chegar aos 40 anos.

Gustavo participou na últi-
ma Olimpíada 2008, foi o pri-
meiro brasileiro a vencer um
Circuito Mundial Juvenil e tam-
bém a ficar em 3º lugar na
grande final da Suécia, derro-
tando atletas renomados com

DIVULGAÇÃO

Gustavo Tsuboi superou muitos obstáculos para atingir o topo

Oito mil crianças de
escolas da rede esta-
dual e municipal de
ensino do Rio de Janei-
ro terão a chance nos
dias 4 e 5 de julho de
acompanhar de perti-
nho o Grand Slam de
Judô, etapa brasileira
do Circuito Mundial da
Federação Internacio-
nal. Será o projeto “Lo-
tação Esgotada”. O
evento acontecerá no
Maracanãzinho e reu-
nirá os principais
judocas em busca de
pontos no ranking mun-
dial. O Brasil tem to-
dos os seus medalhis-
tas olímpicos e mundiais em
atividade confirmados no
Grand Slam do Rio.

A etapa brasileira é o ter-
ceiro grand slam da tempora-

da. Criado em 2009, o novo
circuito mundial da FIJ distri-
bui pontos no ranking mundial.
Paris (FRA) e Moscou (RUS)
já receberam o grand slam.

Após o Rio, será disputada a
etapa japonesa, em Tóquio, no
mês de dezembro.

Para realizar o “Lotação
Esgotada” foi preciso fazer um
planejamento minucioso. Serão
70 ônibus e 38 profissionais
envolvidos na operação. Trin-
ta e duas escolas estarão re-
presentadas no Grand Slam do
Rio de Janeiro. As crianças
receberão lanche e vão con-
correr a brindes e camisas ofi-
ciais da seleção brasileira, atra-
vés de sorteios e promoções.

Campeã dos Jogos Pan-
Americanos de 1999, Vânia
Ishii é uma das coordenadoras
do projeto “Lotação Esgota-
da”, ao lado de Ana Carina
Manta e Gaziela Rodrigues.

“É um desafio novo, mas é
muito gratificante ver as cri-
anças tendo o contato com um
esporte como o judô, vendo os

JUDÔ

Projeto inédito levará 8 mil crianças ao Grand Slam do Rio
melhores do mundo e torcen-
do pelos brasileiros. E poder
familiarizar cada vez mais o
judô com esses alunos. Espe-
ro que sirva de inspiração para
novos campeões”, diz Vânia
Ishii.

Vânia Ishii é uma das coordenadoras

DIVULGAÇÃO

Depois de construir uma
boa vantagem no placar, o
Kinko conseguiu segurar a re-
ação de Presidente Prudente
nas últimas entradas da final,
vencendo pelo placar de 6 x 5,
e conquistou no último dia 21
o título do 17º Campeonato
Brasileiro de Beisebol Vetera-
no Interclubes Quarentão. A
competição foi disputada em
Campo Grande (MS). A ter-
ceira colocação ficou com a
Aliança seguida por Campo
Grande. Na Chave Prata, Lon-
drina levou a melhor sobre
Cuiabá.

O atleta Décio Fukuda, que
subiu no montículo para asse-
gurar a vitória do Kinko na
decisão do título, recebeu o
prêmio de Melhor Jogador do
Campeonato. Já Paulo Akiya-
ma, de Presidente Prudente,
foi eleito o Jogador Mais Es-
forçado da competição.

Confira premiação e a ta-
bela de resultados do Campe-
onato

PREMIAÇÃO
Por equipe
Campeã: Kinko, vice: Presi-
dente Prudente, 3ª colocada:
Aliança, 4ª colocada: Campo
Grande. Campeã da Chave
Prata: Londrina, vice: Cuiabá
Individual
Melhor rebatedor: Paulo

Akiyama (P. Prudente -
55,6%)
2º Melhor rebatedor: Eduar-
do Wakamoto (Kinko - 50%)
Melhor empurrador de car-
reiras: Luiz Alberto Sakai (C.
Grande - 5 ptos)
2º Melhor empurrador de
carreiras: Wilson Ni (P. Pru-
dente - 4 ptos)
Rei do Quadrangular: Celso
Nakaya (P. Prudente - 1 HR /
2 ptos)
Melhor arremessador: Wil-
son Minami (Kinko)
Melhor jardineiro-interno:
Luís Katayama (Kinko)
Melhor jardineiro-externo:
Eduardo Wakamoto (Kinko)
Jogador Mais Esforçado:
Paulo Akiyama (P. Prudente)
Melhor Jogador do Campe-
onato: Décio Fukuda (Kinko)
Técnico Campeão: Nelson
Miura (Kinko)

RESULTADOS
Fase Final

21/06 (Domingo)
Chave Ouro

Campo Grande 3 x 6 Presidente
Prudente (Semifinal)

Aliança 2 x 8 Kinko (Semifinal)
Presidente Prudente 5 x 6 Kinko

(Final)

Chave Prata
Londrina 7 x 6 Cuiabá (Final)

BEISEBOL VETERANO

Kinko fatura o título do 17º
Interclubes Quarentão
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ARTES 1

20ª Exposição Coletiva do BC
reúne obras de artistas nikkeis

ARTES 2

Júlio Minervino prepara
exposição em Nagoya

OEspaço Cultural Ban-
co Central apresenta,
de 30 de junho a 20 de

julho, a 20ª Exposição Coleti-
va do Banco Central, com
obras de servidores e familia-
res do Banco Central do Bra-
sil. O Espaço Cultural Banco
Central foi inaugurado há 20
anos, como parte das come-
morações dos 25 anos do Ban-
co Central do Brasil. A primei-
ra exposição foi uma home-
nagem aos servidores da casa,
com obras daqueles que, além
de exercerem as funções bu-
rocráticas na Autarquia, en-
contravam na Arte, outra ati-
vidade para se dedicarem.

De lá para cá, foram reali-
zadas mais de 200 exposições,
com mais de 8 centenas de
artistas, além das programa-
das até março de 2010.

Na exposição dos 20 anos
do Espaço Cultural Banco
Central, participam Adjacy,
Alessandra Médici, Amaro
Diniz, Araújo, Carolyn, Clau-
dio Roberto Ciaramella, Daniel
Mendes, Dodi, Glaucius, Hil-
ton, Jacira Miyazato, Laura
Matt, Luiza Setsuko Higashi,
Márcia Dutra, Marinês Taka-

no, Marta Lucia, Olegário
Monteiro, Pedro de Camargo,
Priscila, Sandra Nakagawa,
Satie Fucatu, Toyomi, W. Ma-
rinho e Wagner Lungov, nas
modalidades de Desenho, Pin-
tura, Escultura e Fotografia.

 O coquetel de abertura da
exposição, no dia 30, das 18 às
22h, será embalado pela apre-
sentação dos músicos Lendro
Lui na bateria, Jorge Ervolini
na guitarra e Renato Loyola no
contra-baixo acústico.

20ª EXPOSIÇÃO COLETIVA DO
BANCO CENTRAL
SERVIDORES E FAMILIARES

QUANDO: DE 1º A 20 DE JULHO. DE

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 10 ÀS

16H (EXCETO FERIADOS). ABERTURA:
30 DE JUNHO, DAS 18H ÀS 22H

ONDE: ESPAÇO CULTURAL BANCO

CENTRAL (AV. PAULISTA, 1804,
TÉRREO)
TELEFONE: (11) 3491-6916 / 3491-
7847
INFORMAÇÕES:
ESPACOCULTURALSP.ADSPA@BCB.GOV.BR

WWW.BCB.GOV.BR

Mostra reúne obras de artistas nikkeis como Luiza Setsuko

DIVULGAÇÃO

Julio Minervino, artista plás-
tico e designer, pro-fessor do
curso de Design do Mackenzie
e do curso Design de Moda da
Faculdade Santa Marcelina
embarcará dia 9 de julho para
Nagoya onde fará uma expo-
sição de desenhos e pinturas
feitos com pastel oleoso sobre
papéis, feitos a mão.

Serão 30 trabalhos de uma
série chamada The Beach.
Essa série é uma investigação
sobre a figura humana e seu
comportamento no contexto da
praia.

Nesse ambiente as pesso-
as estão relaxadas, muitas ve-
zes imóveis, e seus corpos ex-
postos bem propícios à obser-
vação do artista. São modelos
vivos em estado de extrema
naturalidade.

Além disso a praia é um es-
paço público e democrático
onde não há seletividade de
classe social, cor, religião ou
gênero.

São representações dos ti-

pos comuns, sem a preocupa-
ção com o belo formal ou ide-
al, apenas são retratadas a
normalidade das pessoas em
suas múltiplas características.

Dia 12, o artista viaja para
Osaka onde ficará hospedado
no atelier do grupo japonês Art
Base, Null formado por 4 ar-
tistas. Lá fará alguns trabalhos
que serão expostos numa ex-
posição coletiva, chamada
5Ways, na Irohani Gallery.

Dia 18, Júlio retorna para
Nagoya onde nos dias 21, 22 e
23 dará  workshops para os
alunos da Universidade de Ar-
tes e Design de Nagoya, sen-
do que no dia 23 fará uma pa-
lestra de encerramento na qual
fará uma apresentação visual
das suas obras, falará sobre
sua trajetória e projetos, res-
pondendo a perguntas dos pro-
fessores e estudantes.

Dia 27 embarcará para
Tóquio onde ficará até o dia
30 de julho retornando em se-
guida para São Paulo.

ERRATA

Na matéria “Mariana Kataoka vence o 9º Zenkara Matsuri
– Brasil” publicado na página 12 da edição anterior (nº 2220),
os nomes dos jurados foram publicados incorretamente. Os
jurados do concurso foram: Yoshitaka Kato, Mari Fushimi,
Kimiko Hirai, Akira Ikawa, Yoshiko Yamada, Massako
Ishihara, Yasue Kitsuwa e Etsuko Kikuti. Jurados do Grand
Prix: Shoiti Matsuyama, Shoiti Shimada, Shingo Koba, Kozo
Kawabata e Cecília Ohira

O lançamento do livro
“Kasato-Maru – uma viagem
pela história da imigração ja-
ponesa” (96 páginas, R$
25,00), realizado no dia 18 de
junho, no Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social), em
comemoração aos 101 anos da
imigração japonesa no Brasil,
atraiu diversas personalidades,
entre eles o cônsul geral do
japão em São Paulo, Kazuaki
Obe. A publicação reproduz o
ofício enviado pelo cônsul bra-
sileiro no Japão às vésperas da
histórica travessia e da lista de
passageiros que embarcaram
no porto de Kobe. A obra com
textos de Célia Sakurai e do
norte-americano Jeffrey
Lesser é uma publicação con-
junta da Imprensa Oficial do
Estado de São Paulo e do Ar-
quivo Público do Estado de São
Paulo.

Kasato-Maru, para a escri-
tora Célia Sakurai é um legado
que ficará como herança para
sempre, que poderá ser usado
e lembrado pelos descendentes
não importa de qual geração.
“Livro é sempre livro, não é di-
ferente de outras formas de

Celia Sakurai e Jefrey Lesser durante sessão de autógrafos
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comunicação, um livro tem a
grande vantagem de unificar, de
ser manuseado, de ser namo-
rado. O fato da sua publicação
em fac-símile é um fator muito
importante. O documento an-
terior a lista que é a carta do
cônsul brasileiro dando o seu
parecer a respeito dos japone-
ses é alguma coisa para se pen-
sar. Cada um vai fazer a sua
avaliação a respeito do que o
cônsul escreveu há 101 anos e
o que que é a realidade desses
japoneses hoje”, ressalta.

LITERATURA 1

Lançamento de “Kasato-Maru” atrai personalidades

“Quem sabe daqui a cem
anos esse livro ainda vai ter a
sua importância justamente
pelo fato de ser a lista dos pri-
meiros imigrantes japoneses
que chegaram ao Brasil”, pre-
sumiu ela ao afirmar que o
encontro de documentos pelas
Imprensa Oficial e pelo Arqui-
vo Público foi um casamento
feliz da publicação ter sido lan-
çada justamente no dia 18 de
junho, quando há 101 anos
aportaram os primeiros imi-
grantes japoneses no Brasil.

JORNAL NIPPAK

A autora Olga Harumi Oshiro

LITERATURA 2

Livro “Aloe Vera - planta da vida” divulga o
poder de cura da babosa

Vários estudos sobre a his-
tória, conhecimento e a aplica-
ção do aloe vera, popularmen-
te conhecida como babosa,
desde os tempos imemoriais,
estão publicados no livro da es-
critora Olga Harumi Matoba
Oshiro lançado no dia 19 de ju-
nho no Nikkey Palace Hotel, na
Liberdade. Resultado de déca-
das de pesquisas da autora, na
teoria e prática, a publicação em
linguagem simples e didática
revela os benefícios da planta
e o seu poder respeitável ‘não
como remédio para curar esta
ou aquela doença, mas sim, um
complemento nutricional capaz
de normalizar as funções diges-
tivas, desintoxicantes e imuno-
lógicas do organismo das pes-
soas’.

O livro divulga diversos de-
poimentos impressionantes de
pessoas com fotos e cartas
autorizadas, que fizeram trata-
mento com aloe vera e se li-
vraram de doenças como cân-
cer no útero e garganta, leu-
cemia, lúpus, diabetes, lesões
graves de pele, etc. A publica-

ção baseia-se em fatos e re-
sultados indiscutíveis, em ter-
reno fértil para a polêmica e o
contraditório.

Vários benefícios e vanta-
gens do aloe Vera são divul-
gados pelo livro entre elas a
nutrição celular perfeita e a de-
sintoxicação de substâncias
estranhas ao organismo. Ques-
tionada sobre a importância da
publicação Olga Oshiro ressal-
tou que a proposta é “poder
levar para o público que uma
planta simples pode trazer uma
essencial qualidade de vida
para as pessoas”. A autora an-
tecipou que também planeja
lançar o livro em japonês, mas
ainda sem previsão.


