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Comissão Eleitoral aprova 134 candidatos
para o Conselho Deliberativo do Bunkyo

ARQUIVO

A Comissão Eleitoral divul-
gou ontem (26) a relação de
candidatos para o Conselho
Deliberativo do Bunkyo (So-
ciedade Brasileira de Cultu-
ra Japonesa e de Assistência
Social). A eleição que defi-
nirá os 50 novos membros
efetivos, com mandato de
quatro anos – que se junta-
rão aos outros 50 represen-
tantes eleitos há dois anos –,
está marcada para o dia 28
–––——––––—–——––—––—––––––——–—–| pág 05

de março durante a realiza-
ção da 52ª Assembleia Ge-
ral Ordinária da entidade. Os
100 membros do Conselho,
mais os seis conselheiros na-
tos (quatro ex-presidentes da
diretoria e dois ex-presiden-
tes do Conselho) vão eleger
a nova diretoria do Bunkyo
no dia 25 de abril. As cédu-
las serão enviadas aos asso-
ciados a partir desta segun-
da-feira (2 de março).

Acontece no próximo 16, às
19h, no Campus Centro da
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), o
lançamento do livro “50 anos
de História: Imigração Japo-
nesa em Santa Maria,  Rio
Grande do Sul, Brasil (1958-
2008). A obra é resultado de
dois anos de pesquisa de pro-
fessores da UFRGS e da Uni-
versidade Federal de Santa
Maria.

Obra resgata 50
anos da imigração
em Santa Maria

–––—–––––––––––| pág 09

A Asebex promove no dia 8
de março na Aichi Kenjinkai
– Associação Aichi do Brasil,
o Natsu Matsuri 2009. Aber-
to para a comunidade o even-
to beneficente tem o objetivo
de gerar recursos de auxilio
mútuo destinado a suprir os
gastos dos bolsistas nipo-bra-
sileiros no Japão em casos de
extrema necessidade durante
o período de estadia no ar-
quipélago.

Asebex promove o
Natsu Matsuri na
Associação Aichi

–––—–––––––––––| pág 05

“Mais do que
nunca é preciso
se organizar
antes de ir para o
Japão”, diz
Ninomiya
O presidente do Ciate
(Centro de Informação e
Apoio ao Trabalhador no
Exterior), Masato Ninomi-
ya, que retornou recente-
mente do Japão, adverte
que os dekasseguis que
pretendem ir para o Japão
tem que ter planejamento e
quem estiver no arquipéla-
go o indicado é permane-
cer. “Só deve ir ao Japão
quem tiver emprego, não é
aconselhável ir no escuro,
tem que ir pra lá com co-
nhecimento da língua japo-
nesa. Mais do que nunca a
pessoa precisa se organi-
zar, se está querendo ir
para o Japão tem que ter
planejamento, e ver a mé-
dio e em longo prazo como
será feita a educação dos
filhos”, avisa ele ao anali-
sar que “antes, tudo era fá-
cil”. “Tinham empregos que
hoje não existem mais”,
destaca. Quanto aos de-
kasseguis no Japão o pre-
sidente do Ciate disse que
os trabalhadores podem
estar em dúvida se voltam
ou não. “Se em dez ou 15
anos conseguiram comprar
uma casa no Brasil, então
volta porque o custo da ali-
mentação é mais barato
aqui. Por outro lado tem
que pensar nas crianças que
estavam nas escolas brasi-
leiras. A primeira coisa que
os pais fizeram ao perder
o emprego foi tirá-las da
escola por causa do custo
de 40 a 50 mil ienes, e uma
família com três crianças o
gasto é o salário da espo-
sa”, enfatiza.
––––—––––––––| pág 04

Taça Tiemi Yajima acontece
neste fim de semana em SP

DIVULGAÇÃO

Com a participação de dez
equipes acontece neste fim de
semana (28 de fevereiro e 1º
de março), no Centro de Trei-
namento da Yakult/CBBS, em
Ibiúna (SP), a sétima edição
do Torneio Início de Softbol
Interclubes Mirim “Taça Tiemi
Yajima”. A competição abre
o calendário de atividades ofi-
ciais da modalidade da Con-
federação Brasileira de Bei-

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

sebol e Softbol (CBBS), que
ao longo do ano promove
apenas dois torneios nesta
categoria: a Taça Brasil, no
final do primeiro semestre, e
o campeonato Brasileiro, ge-
ralmente em novembro. Por
isso a competição é aguarda-
da com ansiedade por pais,
dirigentes e jogadoras, pois,
coloca as equipes em movi-
mento no início do ano.

Nikkeis fazem a festa no
Sambódromo e clubes de SP

KENJI MIYO (WEB MEDIA BRAZIL SITE)

Em São Paulo, deu Mocida-
de Alegre. No Rio de Janeiro,
o título ficou com o Salgueiro
depois de 16 anos de jejum.
A escola de samba do Bairro
do Limão falou sobre as coi-
sas do coração no Sambódro-
mo do Anhembi e conquistou
seu sétimo título no Carnaval
paulistano. Para os foliões
nikkeis, a Folia de Momo des-
te ano não teve o mesmo

––—–——–––—–––––—––––––––——–| págs 02 e 12

glamour de 2008, quando o
Centenário da Imigração Ja-
ponesa este em alta e foi co-
memorado de norte a sul do
País. Mas isso também não
teve importância. Espalhados
em várias agremiações, o que
contou mesmo foi mostrar que
nikkei, seja ele anônimo ou fa-
moso, também tem samba no
pé. E o entusiasmo não foi
menor nos tradicionais bailes.

Com o objetivo estruturar o
plano quinquenal de pesqui-
sas internacionais do Ministé-
rio da Agricultura do Japão,
a partir de 2011, quando aca-
ba a vigência do plano atual,
o chefe da Seção de Planeja-
mento do Departamento de
Pesquisa Internacional do
Ministério da Agricultura, Pes-
ca e Floresta do Japão,
Takayoshi Mihara e o repre-
sentante do Japan Internatio-
nal Research Center for
Agricultural Sciences (Jircas),
para o Brasil e América do
Sul, Hiroshi Kudo, visitaram
a Embrapa Recursos Genéti-
cos, em Brasília, no último dia
12 de fevereiro. Eles estavam
acompanhados do pesquisa-
dor da Embrapa Soja Alexan-
dre Lima Nepomuceno que
revelou que há alguns pesqui-
sadores japoneses trabalhan-
do na Embrapa Soja.

Japão quer
estruturar plano
quinquenal

–––—–––––––––––| pág 03
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KENJI MIYO (WEB MEDIA BRAZIL SITE)

Os nikkeis na passarela...
Em São Paulo, deu Mocidade Alegre na cabeça. A escola de
samba do Bairro do Limão falou sobre as coisas do coração no
Sambódromo do Anhembi e conquistou seu sétimo título no
Carnaval paulistano. A Va-Vai ficou em segundo, seguida da
Rosas de Ouro e Gaviões da Fiel. Para os foliões nikkeis, a
Folia de Momo deste ano não teve o mesmo glamour de 2008,
quando o Centenário da Imigração Japonesa este em alta e foi
comemorado de norte a sul do País. Mas isso também não teve
importância. Espalhados em várias agremiações, o que contou
mesmo foi mostrar que nikkei, seja ele anônimo ou famoso, tam-
bém tem samba no pé. Confira fotos dos bailes da Acrec e
da Associação Okinawa de Casa Verde na página 12.
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CRISE NO JAPÃO

Crise interrompe sonho de dekasseguis

A falta de trabalho provo-
cada pelas crises japonesa e
norte-americana foi o motivo
principal que levou o nikkei
T.Y., 52 anos, a retornar para
o Brasil no dia 18 de feverei-
ro. Em sua última permanên-
cia no Japão ele trabalhou na
linha de produção das empre-
sas Kenon Niponhan e
Kubota, ambas em Ibaraki-
ken. A primeira vez que foi
para o arquipélago foi em
1990 quando trabalhou na ci-
dade de Gifu; a segunda em
1995 em Aichi-ken, cidade de
Toyohashi; e a terceira em
1999 também em Ibaraki-
ken.

T.Y. – que preferiu não se
identificar – voltou frustrado
para o Brasil porque foi des-
pedido e por não ter consegui-
do realizar seu projeto de vida
de cinco anos, e teve que re-
tornar após dois anos. “Não
compensava continuar no Ja-
pão porque sem emprego não
dá para sobreviver”, garante.
Pelo que guardei e sem tra-
balho para sobreviver, o me-
lhor foi regressar para o Bra-
sil para evitar ficar sem dinhei-
ro para a passagem como
acontece com muitos brasilei-
ros que estão lá”, avalia.

Questionado se obteve re-
alizações e conquistas no pe-
ríodo que trabalhou no Japão,
ele disse que uma boa parte
dos objetivos conseguiu reali-
zar, porém adiantou que não
passou por dificuldades já que
foi despedido no final de janei-
ro e a partir daí preparou o seu
retorno.

De volta ao Brasil T. Y. ates-
ta que não mudou seu modo de
pensar sobre o Japão. “Devido
à crise, a lei e o sistema traba-
lhista japonês vão ser alterados,
mas meu modo de pensar em
geral não muda porque através
do trabalho é uma forma de
fazer uma poupança, e hoje já
não acontece mais”, argumen-
ta.

Para o nikkei viver e traba-
lhar no Japão não foi uma ilu-
são porque quando se trabalha
se têm condições de guardar
dinheiro, “É evidente que o que
leva os dekasseguis para o Ja-
pão é um projeto financeiro que
se idealiza. Muita gente que
está lá conseguiu comprar
casa, carro, etc”, assegura.

Solução e saída – De acordo
com T.Y., 2009 não vai melho-
rar conforme acompanhou pela
Tv e noticiários dos jornais.

Hoje os dekasseguis que esta-
vam escolhendo vários tipos de
trabalho, por exemplo, estão
varrendo ruas, por meio de um
projeto de recrutamento das
prefeituras das cidades, por
causa da falta de trabalho nas
fábricas. “Ou as pessoas pegam
isso ou ficam sem trabalho”,
resume.

Para T. Y ‘bom’ do movi-
mento dekassegui no início da
década de 90 poderá voltar a
acontecer, mas não arriscou
um prognóstico de quando po-
derá se repetir. “O problema
é que o Japão tem um único
comprador, os EUA, apesar de
exportar para a Ásia e Euro-
pa. A maior parte da produ-
ção japonesa é destinada para
o mercado norte-americano
que não tem dinheiro para
comprar”, frisa.

A experiência adquirida no
Japão foi compensadora para
T.Y., porque lá valores são
ensinados como para o ser
humano, a disciplina, o traba-
lho, o respeito, leis que funcio-
nam, e políticos que quando
não satisfazem o povo são des-
tituídos. “Lá o povo tem muita
voz”, aponta.

Se fosse para voltar no
tempo T.Y. disse que não tem

condições de voltar para o
Japão por causa da idade;
pela oferta grande da mão-
de-obra, e outra que se me-
lhorar, a situação pode alivi-
ar após 2010. “Eu não tenho
mais idade para trabalhar em
serviço pesado”, conta ele
que seu objetivo é resolver
os problemas pessoais e de-
pois do Carnaval colocar a
‘cabeça’ no lugar, ver as pos-
sibilidades, conseguir uma
casa para morar, um traba-
lho e começar tudo de novo.

“A experiência de vida
depende do planejamento,
tem que ter bom senso, ver
as prioridades. Sempre fa-
lei para os meus amigos que
a primeira coisa que se faz
no Japão é juntar dinheiro
para a passagem, deixar
guardado e não mexer. O
resto vai juntando, compra
um carro, uma casa, ou vai
passear. Muitos não tem di-
nheiro pra comprar e estão
dormindo na rua, pedindo
sopão, lámen pra comer,
num frio de dez graus. É
complicado porque lá não
tem o ‘jeitinho’ como no
Brasil, ou você trabalha ou
você trabalha”, alerta.

(Afonso José de Sousa)

Crise frustra projetos de vida de dekassegui

Acrise na economia do
Japão tem provocado
uma série de demis-

sões generalizadas, atingindo
não apenas os estrangeiros,
mas também os dekasseguis e
os japoneses. Uma parcela de
nipo-brasileiros temporários
das indústrias automobilísticas
(o setor mais afetado), foi des-
pedida e provocou o retorno de
um contingente de nipo-brasi-
leiros para o Brasil. Estimati-
vas extra-oficiais dão conta
que cerca de 20 mil dekasse-
guis ainda devem retornar do
Japão até o fim de março.

Uma porcentagem de
nikkeis que trabalharam anos
no Japão vivenciou situações
dramáticas no arquipélago,
desde o desemprego, a mora-
dia na rua, as dificuldades fi-
nanceiras, a alimentação, os
problemas de saúde, o envol-
vimento com a criminalidade,
enfim uma série de fatores que
levaram os dekasseguis ao
desespero.

Silvia Kumiko Kamado
Moraes, 41 anos, foi uma de-
kassegui que retornou em ja-
neiro ao Brasil após perder o
emprego devido à recessão
japonesa. Durante os 13 anos
que permaneceu no Japão ela
trabalhou em Hamamatsu, na
fábrica de autopeças Fuji Cor-
poration e na Aoi Tec fábrica
de componentes eletrônicas,
no controle de qualidade na
fabricação de computadores;
em Aichi-Ken, na cidade de
Chita-shi, atuando na fábrica

de pára-brisas Riki; e em Iwa-
te-ken trabalhou com compo-
nentes eletrônicos e câmeras
fotográficas.

A língua e os filhos peque-
nos foram as principais dificul-
dades que Silvia Kumiko en-
frentou no arquipélago aonde

chegou pela primeira vez em
janeiro de 1991. Na época
para se locomover ela usava
bicicleta por causa da dificul-
dade para ter carro. “Quantas
vezes cai de bicicleta que pe-
gamos no gomi (encontráva-
mos muitas coisas boas no

lixo), com os meus filhos. Le-
vava eles no hoikuem - uma
escola infantil. Não tinha jeito,
tinha que ajudar a pagar as
passagens financiadas, demo-
ramos um ano para pagar”, diz
aliviada.

Ela lembra que um dia sua

Claudinei e Silvia Kumiko, que retornou em janeiro aoós perder o emprego por causa da recessão

ARQUIVO PESSOAL

filha adoeceu com um ano de
idade e ficou desesperada.
“Sempre mediquei os meus fi-
lhos sozinha. Trabalhava no
Brasil, na enfermagem adulta
e pediátrica, estava acostuma-
da a lidar com medicações,
principalmente com crianças.
Eu sabia que não era certo, mas
não tinha outro jeito”, afirma.

Para Silvia Kumiko o pior
veio depois. Antes de viajar para
o Japão em 2004, fez exames
médicos laboratoriais no Brasil
de mamografia, ultrasson, e
outros. Um dia fazendo um
auto exame, percebeu um nó-
dulo na mama direita, mas não
levou a sério, pois achava que
fosse um osso. Porém em mar-
ço do mesmo ano, notou que o
nódulo cresceu, e ficou com
medo, pois era imóvel e não se
mexia. Foi ao médico em Iwa-
te-ken, onde esse disse que
poderia ser câncer, e tinha 99%
de chances de ser maligno.

“Fiquei desesperada, já que
não havia ninguém com cân-
cer de mama na minha famí-
lia. O médico disse que pode-
ria ser câncer por causa do
estresse ou da alimentação.
Não me conformava e não
acreditava devido os muitos
casos de erros médicos, entrei
em contato com médicos do
Brasil, que confirmaram o di-
agnóstico”, conta ela.

Após três biopsias e a com-
provação Silvia Kumiko teve
parte da mama direita e de
linfonodos retirados e agora
não tem muita força no braço
direito. Há três anos e meio ela
faz tratamento de radioterapia
e hormonioterapia. “Estou tra-
duzindo meu laudo médico,
pois tenho que continuar o tra-
tamento, e do auxílio doença
porque não tenho condições de
trabalhar. Meu braço direito dói
quando realizo esforço físico,
passo um creme para aliviar a
dor. Voltei do Japão sem con-
dições de pagar o tratamento
ou mesmo o INSS”, explica.

Sonhos interrompidos –
Depois que desembarcou no
arquipélago Silvia Kumiko ti-
nha sonhos que foram realiza-
dos e desfeitos. Ela pretendia
permanecer no Japão até 2010
quando terminaria o curso de
Pedagogia à distância (está no
3° ano), pela Universidade
Católica de Brasília, reconhe-
cido pelo Ministério da Educa-
ção (MEC).

No Japão teve alegrias e no
início ficou deslumbrada com
tudo. “O que me chamou a
atenção foi à organização das
frutas e verduras no supermer-
cado. Mas também tive mui-
tas tristezas, saudades dos pa-
rentes e solidão, pois me sen-
tia isolada da comunidade ja-
ponesa. Hoje não tenho von-
tade de retornar pra lá. Quero
lutar no meu país, aqui é a mi-
nha terra”, confirma.

A experiência e permanên-
cia no Japão foram compen-
sadoras para a nikkei porque

conheceu parentes japoneses,
adquiriu imóveis e aprendeu o
japonês. Caso retornasse para
o Japão, ficaria pouco tempo,
e voltaria para o Brasil. De
volta ao país Silvia Kumiko
mudou o seu modo de pensar
sobre o Japão. Disse que o
Japão é uma ilusão, não dá
para juntar mais dinheiro por
causa do alto custo de vida.
“Os brasileiros que estão lá
gastam muito, gastam seu di-
nheiro em produtos brasileiros
vendidos em supermercados;
em cabeleireiros; com cursos;
e assim adiando a volta”, com-
pleta. “Com o passar dos anos,
mudei o meu modo de pensar,
quase comprei uma casa no
Japão, mas não deu certo”, la-
menta.

Economia – Silvia Kumiko
revela que durante anos de tra-
balho Japão economizou di-
nheiro, comprou quatro casas,
economizou dinheiro, e adqui-
riu uma auto-escola que mais
tarde descobriu que estava
com impostos atrasados junto
ao Detran; além de dívidas de
R$ 15 mil em aluguel na imo-
biliária. Para mantê-la vende-
ram os imóveis que tinham,
mas tiveram que passar o pon-
to, não receberam nada e per-
deram quase tudo por causa do
mau negócio. Restou uma casa
adquirida em Marília (448 qui-
lômetros da capital), onde a
família mora atualmente.

Com a situação o esposo de
Silvia Kumiko, o professor e
instrutor Claudinei Moraes,
entrou em depressão. “Na épo-
ca fizemos empréstimos ban-
cários altos, para conseguir nos
manter. Pagamos uma parte
da dívida, soubemos que a
auto-escola voltou para o anti-
go dono. Trabalhei como auxi-
liar de enfermagem um ano em
dois empregos para sustentar
a família sozinha. Perdemos as
casas por pura ingenuidade,
fomos enganados e passados
para trás”, destaca ao acres-
centar que “Meu esposo não
conseguia arrumar emprego, a
depressão não deixava, mas
com a graça de Deus ele se
curou”, conta.

Silvia Kumiko avisa que no
Japão dá para ganhar dinhei-
ro, mas quem quiser terá que
deixar tudo de lado. Segundo
ela o país tem muito lazer para
os nipo-brasileiros, por isso os
adolescentes não juntam di-
nheiro e fez uma previsão pes-
simista: é difícil o movimento
dekassegui voltar como foi no
início dos anos 90, porque a
mente dos brasileiros que es-
tão no Japão hoje, é diferente
daqueles que viveram o prin-
cípio do movimento.

Sobre o futuro ela resumiu
dizendo que “estou pensando
ainda o que fazer, mas meu
objetivo principal é terminar os
meus estudos, estou cursando
faculdade e espero lecionar e
estagiar”, analisa.

(Afonso José de Sousa)

Com o objetivo estruturar
o plano quinquenal de pesqui-
sas internacionais do Ministé-
rio da Agricultura do Japão, a
partir de 2011, quando acaba
a vigência do plano atual, o
chefe da Seção de Planeja-
mento do Departamento de
Pesquisa Internacional do Mi-
nistério da Agricultura, Pesca
e Floresta do Japão, Takayoshi
Mihara e o representante do
Japan International Research
Center for Agricultural
Sciences (Jircas), para o Bra-
sil e América do Sul, Hiroshi
Kudo, visitaram a Embrapa
Recursos Genéticos, em Bra-
sília, no último dia 12 de feve-
reiro. Eles estavam acompa-

nhados do pesquisador da Em-
brapa Soja Alexandre Lima
Nepomuceno que revelou que
há alguns pesquisadores japo-
neses trabalhando na Embra-
pa Soja, por meio de um acor-

INTERCÂMBIO

Representante do Ministério da Agricultura do Japão conhece pesquisas
do firmado entre o Brasil e a
Jircas em 1998.

A visita foi realizada em
duas etapas, envolvendo uma
apresentação da Unidade pelo
pesquisador Maurício Lopes e
uma inspeção ao Laboratório
de Transformação Genética de
Plantas, guiada pelo pesquisa-
dor Elíbio Rech. Na primeira
parte Takayoshi Mihara e Hi-
roshi Kudo, receberam expli-
cações sobre o funcionamen-
to da Unidade em quatro nú-
cleos temáticos: recursos ge-
néticos, biotecnologia, contro-
le biológico e segurança bioló-
gica. Esclarecimentos também
foram fornecidos a respeito de
algumas pesquisas, como os

estudos com a mandioca, dos
feromônios, as pesquisas com
o genoma do café e da bana-
na e a técnica da clonagem.

Clonagem – Takayoshi
Mihara ficou particularmente
interessado em saber qual o
uso que a sociedade poderá
fazer no futuro da técnica de
clonagem de animais, ao que
o pesquisador Maurício Lopes
respondeu que um dos usos
possíveis é evitar a extinção de
algumas espécies de animais.

Devido os resultados já al-
cançados, a Embrapa Recursos
Genéticos e Biotecnologia é
Centro de Referência da Or-
ganização das Nações Unidas

Hiroshi Kudo, da Jircas

DIVULGAÇÃO

para a Agricultura e Alimenta-
ção (FAO) em biotecnologias
de reprodução animal. Entre as
principais conquistas alcança-
das recentemente destacam-se
o primeiro clone brasileiro pro-
duzido pela técnica de transfe-
rência nuclear, em 2001, o bo-
vino “Vitória da Embrapa”, e o
primeiro animal clonado no Bra-
sil a partir de células ovarianas
de um animal morto, o bovino
“Lenda da Embrapa”, de 2003.

Em 2005, a equipe de re-
produção animal da Unidade
comemorou o nascimento de
“Porã” e “Potira”, dois clones
bovinos da raça Junqueira, que
atualmente se encontra em
estado crítico de extinção, com

menos de cem animais no
Brasil. Esse foi um passo de-
cisivo para unir a moderna bi-
otecnologia animal ao resgate
de parte da história brasileira,
com a preservação de raças
de animais domésticos
ameaçadas de extinção.

A clonagem é uma tecno-
logia importante para raças
muito ameaçadas de extinção,
como é o caso da Junqueira,
pois pode resultar na formação
de núcleos de conservação de
fêmeas clonadas, sobre as
quais pode-se utilizar sêmen de
diversos touros, contribuindo
assim para aumentar a varia-
bilidade genética, fundamental
para a restauração da raça.
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CRISE NO JAPÃO

“Se está querendo ir para o Japão, tem que
ter planejamento”, adverte presidente do Ciate
Os dekasseguis que não

falam o japonês são os
primeiros que estão

perdendo o emprego no Japão
entre os trabalhadores estran-
geiros contratados. O fecha-
mento dos postos de trabalho
está sendo causado pela crise
econômica, considerada a pior
dos últimos cem anos, mas com
um certo exagero. Para piorar
o momento crítico é incerto
por que o governo japonês não
sabe quanto tempo à recessão
vai persistir. Esse quadro foi
constatado e comprovado pelo
presidente do Centro de Infor-
mação e Apoio ao Trabalha-
dor no Exterior (Ciate),
Massato Ninomiya, que pas-
sou os três últimos meses no
Japão onde todo o ano dá au-
las de direito na Universidade
de Tóquio há mais de 15 anos.

Para ele a redução dos efei-
tos desse retrocesso econômi-
co ou a sua solução depende-
rá dos recursos que estão sen-
do injetados pelos governos
japonês (que depende das ex-
portações para os Estados
Unidos), e norte-americano
para recuperar as respectivas
economias, principalmente as
finanças dos EUA.

Sobre a crise econômica
japonesa que afeta os nipo-bra-
sileiros o professor foi categó-
rico: “Os dekasseguis estão
perdendo seus empregos real-
mente; mas não está aconte-
cendo uma discriminação con-
tra eles. Com certeza a crise
vai durar um ou dois anos.
Acho que depois da Segunda
Grande Guerra (1939–1945), o
Japão já enfrentou uma situa-
ção muito mais difícil. A crise
de 1929 também foi outra mui-
to complexa”, destaca.

Das medidas adotadas pelo
governo japonês para ajudar os
trabalhadores dekasseguis no
arquipélago, bem como os es-
trangeiros, Masato Ninomiya
destacou o emprego como a
mais importante. “Ao conseguir
emprego o chefe da família
passa a ganhar, desta forma
todos os demais problemas são
resolvidos, como a moradia que
está vinculada ao trabalho”, res-
salta o dirigente que citou tam-
bém outras medidas como a
voltada para a educação, o
eventual apoio ao regresso e o
fornecimento de informações.

Para o presidente do Ciate
está faltando uma coordena-
ção entre a oferta e a procu-
ra. Segundo ele segmentos no
Japão como a agricultura, a
pesca, a sericultura (criação do
bicho-da-seda), e a assistência
aos idosos, curiosamente, fal-
tam trabalhadores, mas paga-
se mal. “Nesses locais de tra-
balho menos privilegiados
paga-se 600/650 ienes por
hora (os metalúrgicos ganham
1000/1200 ienes), e quando os
brasileiros veem esse salário,
dizem que não trabalham por
esse valor”, afirma.

Um fator que pode ser
complicador para os dekasse-
guis é o caso dos japoneses que
estão querendo trabalhar no
setor de alimentos. Ao contrá-
rio da crise de 1997/1998, quan-
do os nipo-brasileiros perderam
o emprego nas montadoras e
foram trabalhar nas empresas
de bentoya (fábrica de marmi-
tas onde os japoneses não tra-
balhavam). “Hoje os japoneses
estão procurando qualquer coi-
sa para trabalhar. Paralelamen-
te muitos empregos estão sen-
do ocupados pelos chineses,
por que são estagiários e estão
sujeitos a trabalhar por 1/4 ou
1/3 dos salários dos nikkeis, que
tem que ver se aceita ou não”,
sugere.

Pessimismo – Masato Nino-
miya avalia que o quadro é de
pessimismo porque a econo-
mia japonesa está mergulhada

no ponto de vista de Masato
Ninomiya, “há algumas pesso-
as que acham que o país terá
que importa mão-de-obra, tal-
vez cerca de dez milhões de
pessoas, para isso terão que
fazer uma legislação muito
bem feita para não encher o
arquipélago de chineses”, ates-
ta. A médio e longo prazo o
Japão precisará de mão-de-
obra, a não ser que a lei (que
continuará existindo) favore-
cendo os descendentes nikkeis
seja mudada.

Sobre o idioma ser uma bar-
reira para os dekasseguis, o pre-
sidente do Ciate reclama que
falta esforço dos trabalhadores
em aprender o japonês. “Se o
indonésio, o tailandês, o india-
no, aprende a língua porque o
brasileiro não pode aprender?
Do chinês não se fala porque
eles têm a facilidade de apren-
der o kanji. Os outros se esfor-
çam porque vêem no Japão uma
possibilidade de ascensão, de
ganhar dinheiro”, argumenta ao
prosseguir que “estão dificul-
tando as coisas, como a exigên-
cia do atestado de bons ante-
cedentes. O conhecimento da
língua japonesa que antigamen-
te não precisava, agora prova-
velmente numa próxima mu-
dança legislativa vão colocar a
necessidade de aprender o ja-
ponês como requisito para pror-
rogar o prazo de permanência”,
prevê.

De acordo com o dirigente
o brasileiro conseguiu de gra-
ça tudo o que tem a disposi-
ção. “Caiu do céu um belo dia.
Ninguém fez o menor esfor-
ço, tudo o que é de graça nin-
guém da valor. Os brasileiros
tiveram uma posição muito
acomodada, chegou à hora de
todo mundo acordar, tratar de
estudar japonês e se adaptar a
situação. Agora os asiáticos
estão em situação ruim, pior do
que a brasileira; para irem tra-
balhar no Japão é uma grande
elevação de status e vão se
esforçar”, completa.

Reuniões – Paralelamente as
aulas na Universidade de Tó-
quio, Masato Ninomiya tam-
bém cumpriu uma maratona de
encontros nos ministérios japo-
neses para discutir assuntos de
interesse da comunidade nipo-
brasileira no arquipélago, an-

na recessão. Para ele se o de-
kassegui continuar no Japão
terá que trabalhar para ganhar
menos. “Não dá mais pra fi-
car procurando emprego com
salário de 1000 ienes”, acon-
selha o presidente do Ciate ao
confirmar que a lei trabalhista
japonesa é um obstáculo des-
favorável para os dekasseguis.

No Japão trabalhadores
com cinco ou dez anos no mes-
mo emprego, o contrato é re-
novado anualmente, mas no
Brasil a justiça trabalhista re-
conheceria o vínculo. No arqui-
pélago não por causa da legis-
lação diferente. “Uma série de
questões são diferentes do Bra-
sil, os trabalhadores podem re-
ceber o seguro desemprego
desde que as empresas os ca-
dastrem, caso contrário estarão
na rua da amargura”, alerta.

Para Masato Ninomiya a
língua será um diferencial para
os dekasseguis daqui pra fren-
te. A assistência aos idosos, por
exemplo, é necessário saber o
japonês para fazer a qualifica-
ção de 40 dias ou 500 horas
para o fazer cursos. “Chegou
à hora dos dekasseguis caírem
na real. Têm cursos intensivos
no Japão, os cursos gratuitos
do Ciate se multiplicaram, ti-
veram uma grande procura,
isso é um detalhe para as pes-
soas se conscientizarem”,
atesta.

Gravidade – O emprego e a
moradia são os problemas
mais graves dos dekasseguis
na visão de Masato Ninomiya,
porque quando a empreiteira
contrata funcionários tempora-
riamente, pagam seus salários,
providencia moradia e colo-
cam a disposição das empre-
sas. “Com o fechamento de
200 a 500 vagas por falta de
encomenda as empresas tem
que demitir os funcionários,
porque não podem sustentá-los
por conta própria. Automatica-
mente a moradia também é
retirada em um prazo de três
ou cinco dias”, explica.

Hoje os governos central,
provincial e municipal estão
disponibilizando apartamentos
para os desempregados es-
trangeiros. Só a província de
Shizuoka dispôs de 320 milhões
de Yen para providenciar mo-
radias”, adiantou o Presidente
de Ciate ao informar que ape-

sar da situação o governo cen-
tral está com problemas de di-
nheiro.

Para complicar o gabinete
está enfraquecido, não conse-
gue aprovar verbas para o ano
fiscal 2008 que termina em
março. “Concretamente não
estou vendo nada por enquan-
to, isso só vai adiante através
de recursos, mas o roteiro de
trabalho já acho uma grande
coisa. Estão havendo manifes-
tações de brasileiros, e acho
válidas, eles não podem ficar
quietos”, esclarece ao adian-
tar que muitas empresas estão
oferecendo passagens para os
dekasseguis voltarem para o
Brasil. “Eu não sou contra, no
momento que sai do Japão
rompe-se todos os vínculos.
Tem pessoas que aparecem no
Ciate pedindo Seguro Desem-
prego, mas aqui não é agência
de empregos, se quiser isso
teria que ficar no Japão”.

Dilema – Taxativo, Masato
Ninomiya adverte que os dekas-
seguis que pretendem ir para o
Japão tem que ter planejamen-
to e quem estiver no arquipéla-
go o indicado é permanecer.
“Só vai se tiver emprego, não
vai assim no escuro, tem que ir
pra lá com conhecimento da lín-
gua japonesa. Mais do que nun-
ca a pessoa precisa se organi-
zar, se está querendo ir para o
Japão tem que ter planejamen-
to, e ver a médio e em longo
prazo como será feita a educa-
ção dos filhos”, avisa ele ao
analisar que tudo era fácil, ti-
nham empregos que não exis-
tem mais.

Quanto aos dekasseguis no
Japão o presidente do Ciate
disse que os trabalhadores po-
dem estar em dúvida se vol-
tam ou não. “Se em dez ou 15
anos conseguiram comprar
uma casa no Brasil, então vol-
ta porque o custo da alimenta-
ção é mais barato aqui. Por
outro lado tem que pensar nas
crianças que estavam nas es-
colas brasileiras. A primeira
coisa que os pais fizeram ao
perder o emprego foi tirá-las
da escola por causa do custo
de 40 a 50 mil Yen, e uma fa-
mília com três crianças o gas-
to é o salário da esposa”,
enfatiza.

Curiosamente Masato Ni-
nomiya falou que não viu os

pais colocarem as crianças em
escolas públicas japonesas.
Ele visitou as prefeituras de
Shizuoka e Ota onde dois di-
retores informaram que prepa-
ram carteiras para receber os
brasileiros, mas ninguém apa-
receu. “Pode ser que tenham
voltado para o Brasil onde o
ano letivo começa em feverei-
ro. Será no ano letivo no Ja-
pão que começa no dia 1º de
abril, que talvez aconteça uma
quantidade enorme de crian-
ças brasileiras querendo entrar
nas escolas japonesa. Mas
enquanto isso as crianças no
arquipélago estão sem fazer
nada, o que é um absurdo por-
que os pais podiam registrar os
filhos nas escolas”, condena
ele ao avaliar que os patrícios
pensam e raciocinam pouco.

Segundo o presidente do
Ciate o governo japonês e os
consulados no Brasil emitiram
dez mil vistos em 2008, com
isso resta saber se esse núme-
ro será superado pelos dekas-
seguis que vão voltar. “Eu
acho que vai voltar mais do
que dez mil trabalhadores, o
que significa que vai diminuir
o número de brasileiros resi-
dentes no Japão. Isso o gover-
no japonês vai publicar só em
junho, mas já se fala que mais
de dez mil pessoas já saíram
do arquipélago”, relata. O go-
verno japonês tem eventual-
mente o controle das pessoas
que saíram do pais, mas não
se sabe quantas saíram defini-
tivamente por causa do visto
de reentrada. “Para mostrar
que está saindo em definitivo
do Japão tem que entregar o
registro de estrangeiro na saí-
da do aeroporto, isso quase
ninguém fez”, afirma.

Para Masato Ninomiya os
brasileiros tiveram uma situa-
ção privilegiada em termos de
visto porque é o único que tem
visto regular no Japão, enquan-
to o chinês é estagiário e ga-
nha pouco. “Tem filipinos e
indonésios entrando para tra-
balhar, num acordo entre os
dois governos, enquanto hoje
temos 300 mil dekasseguis lá,
vai diminuir um pouco, mas
continua um número bastante
significativo”, admite.

Mão-de-obra – Substituir a
mão-de-obra de 40 milhões de
pessoas no Japão será difícil

Ninomiya: “Só vai se tiver emprego, não é aconselhável ir no escuro. Tem que conhecer o idioma”
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tes do seu retorno para o Bra-
sil no dia 17 de fevereiro. O
efeito imediato que ele obser-
vou foi à criação de emprego
de catador de lixo e cortador
de grama por algumas prefei-
turas. “Tudo isso é paliativo e
temporário para tapar o bura-
co do momento. O que inte-
ressa mesmo é a retomada da
economia e da conjuntura para
restabelecer o ciclo de com-
pra e venda de tal forma que o
trabalhador possa achar um
emprego plausível para que,
com sua capacidade, perma-
neça no Japão trabalhando.
Pessoalmente acho que nesse
momento de crise, se puder fi-
car no arquipélago e esperar a
tempestade passar, fazer algu-
ma coisa, um bico, é melhor.
Julgo que em um ou dois anos
os empregos vão voltar, não
pode ficar nessa recessão o
tempo todo”, calcula.

Masato Ninomiya defende
o lado positivo do fenômeno
dekassegui no Japão, a presen-
ça de 300 mil nipo-brasileiros
no arquipélago transformaram
os “patrícios” em um veículo
de transmissão da cultura bra-
sileira. Até antes do movimento
o japonês tinha uma visão mui-
to limitada do Brasil, resumido
em dez palavras, entre elas
samba, futebol, Carnaval, Rio
de Janeiro, imigrante, café,
São Paulo e Pantanal. A insta-
lação de lojas de brasileiros, a
chegada de jornais e da TV
deram uma visão diferente aos
japoneses. “Os dekasseguis
serviram de veículo importan-
te de transmissão da cultura da
brasileira para o japonês. Tem
muitos patrícios que aprende-
ram o japonês, e hoje são in-
térpretes nas prefeituras, pro-
víncias, na polícia, no fórum, e
empreiteiras”, comemora.

O presidente do Ciate lem-
bra que em 1988, há apenas
20 anos, a grande preocupa-
ção da sociedade nipo-brasilei-
ra em São Paulo era que um
dia o idioma japonês acabasse
no Brasil, porque os pais não
conversando a língua com os
filhos, dificilmente eles apren-
deriam. “Essa preocupação
acabou, o que tem de gente
falando japonês, apesar dos
pesares, na minha opinião é um
aspecto positivo”, finaliza.

(Afonso José de Sousa)

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÂO

Na forma prevista no Estatuto Social da Cooperativa dos
Catadores da Baixada do Glicério – Cooper Glicério, o
presidente Ailton Soares Emboava, convoca todos os cooperados
para Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada:

Local: Sede da Cooper Glicério
Rua Teixeira Leite, 140 – Baixo Glicério / Liberdade
CEP 01514 – São Paulo - SP

Dia: 16 / março / 2009
Horário:10h00
Pauta: 1) Prestação de contas dos órgãos de administração;

2) Aprovação do balanço 2008;
3) Eleição dos componentes dos Órgãos de Adminis-

 tração e do Conselho Fiscal.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2009

Ailton Soares Emboava
Presidente

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÂO

Na forma prevista no Estatuto Social da Cooperativa dos
Catadores da Baixada do Glicério – Cooper Glicério, o
presidente Ailton Soares Emboava, convoca todos os cooperados
para Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada:

Local: Sede da Cooper Glicério
Rua Teixeira Leite, 140 – Baixo Glicério / Liberdade
CEP 01514 – São Paulo - SP

Dia: 16 / março / 2009
Horário:13h00
Pauta: 1) Reforma do Estatuto Social.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2009

Ailton Soares Emboava
Presidente
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BUNKYO

Comissão Eleitoral divulga
candidatos para o Conselho

A Comissão Eleitoral divul-
gou ontem (26) a relação de
candidatos para o Conselho
Deliberativo do Bunkyo (Soci-
edade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência So-
cial). A eleição que definirá os
50 novos membros efetivos,
com mandato de quatro anos
– que se juntarão aos outros
50 representantes eleitos há
dois anos –, está marcada para
o dia 28 de março durante a
realização da 52ª Assembleia
Geral Ordinária da entidade.
Os 100 membros do Conselho,
mais os seis natos (quatro ex-
presidentes da diretoria e dois
ex-presidentes do Conselho)
vão eleger a nova diretoria do
Bunkyo no dia 25 de abril.

A Comissão Eleitoral, pre-
sidida por Atsuhi Yamauchi,
recebeu 141 formulários de
inscrições. No entanto, sete ti-
veram seus pedidos indeferi-
dos pelos mais diferentes mo-
tivos: por não pertencer mais
ao quadro de associados (1),
por falta de assinaturas sufici-
entes (1), por não terem cum-
prido o prazo de filiação exigi-
do (3) e por estar em débito
com a entidade (2).

A Comissão Eleitoral já pro-

videnciou a confecção das cé-
dulas cédulas únicas contendo
o nome de todos os candidatos,
que serão enviadas via correio
aos associados juntamente com
a instrução para votação. Os
associados, cerca de 2 mil, po-
derão votar por correspondên-
cia - a cédula preenchida po-
derá ser enviada por carta res-
posta até o dia 27 de março.

Quem optar, poderá deposi-
tar a cédula em urnas apropri-
adas instaladas na secretaria da
entidade, na Rua São Joaquim,
381 - térreo - Liberdade. Ou
ainda comparecer à Assembléia
no dia 28 de março para depo-
sitar seu voto e depois acom-
panhar, pessoalmente, a apura-
ção e saber in loco os nomes
dos novos integrantes do Con-
selho Deliberativo. A Comissão
Eleitoral adverte, porém, que
nem todos estão aptos a votar.
Os membros da Comissão ex-
plicam que “uma coisa é o qua-
dro de associados e outra é o
quadro de votantes”. Ou seja,
vão figurar no quadro de votan-
tes somente os associados que
quitarem sua anuidade até 15
dias antes da eleição, ou seja,
no dia 13 de março.

(Aldo Shiguti)Cena, antes rara, está se tornando “familiar” no Bunkyo

ARQUIVO

001 Akihisa Kitagawa
002 Akio Hashizume
003 Akio Koyama
004 Akio Ogawa
005 Akira Kawaai
006 Akira Obara
007 André Tatsuhiko Korosue
008 Associação Aichi do Brasil
009 Associação Beneficente e Cultural

Rikko do Brasil
010 Associação Centro Social Tochigi

do Brasil
011 Associação Cultural e Desportiva

Nipo-Brasileira de Jacareí  –
Toshinar Kague

012 Associação Cultural e Esportiva de
Vargem Grande Paulista

013 Associação Cultural e Esportiva
Nipo-Brasileira de Atibaia

014 Associação Cultural e Esportiva
Nipo-Brasileira de Osasco  –  Sus-
sumu Araki

015 Associação Cultural e Esportiva Pi-
ratininga  –  Elzo Sigueta

016 Associação Cultural e Recreativa
Shuyodan do Brasil  –  Hitosi
Sakurai

017 Associação Cultural Esportiva e
Agrícola de Suzano

018 Associação Cultural Kagoshima do
Brasil

019 Associação Cultural Nipo-Brasilei-
ra de Registro  –  Issao Takiute

020 Associação Cultural Nipo-Brasilei-
ra de Vila Nova Cachoeirinha

021 Associação Cultural Nipo-Brasileira
Sul Matogrossense  –  Kosuke Ono

022 Associação Cultural Oita Kenjin do
Brasil

023 Associação Cultural Tottori Kenjin
do Brasil

024 Associação da Província de Kaga-
wa do Brasil

025 Associação de Beneficência e Cul-

tura Miyazaki   – Kei Kurogi
026 Associação de Mallet Golf Kokushi-

kan  –  Nobuvo Furukawa
027 Associação Kyoto do Brasil
028 Associação Miyagui Kenjinkai do

Brasil  –  Koichi Nakazawa
029 Associação Nagasaki Kenjin do Bra-

sil
030 Associação Nipo-Brasileira da

Amazonia Ocidental  –  Ken Nishikido
031 Associação Nipo-Brasileira de Cul-

tura Musical  –  Akihisa Kitagawa
032 Associação Okinawa Kenjin do Bra-

sil –  Akeo Uehara Yogui
033 Associação Shimane Kenjin do Bra-

sil  –  Hideo Kodagawa
034 Carlos Akira Kato
035 Centro Cultural de Ibiúna – Nobuki

Takano
036 Centro de Estudos Nipo-Brasileiros

–  Iossuke Tanaka
037 Centro Metropolitano de Cosméticos

Ltda  – Hirofumi Ikesaki
038 Editora Grafica Topan Press Ltda –

Keiji Okuyama
039 Eiichi Kuguimiya
040 Elza Sumie Kakihara Oda
041 Elzo Sigueta
042 Emilia Tanaka
043 Erika Yamauti
044 Federação das Associações Cultu-

rais Nipo-Brasileira da Noroeste  –
Kazoshi Shiraishi

045 Federação das Associações Nipo-
Brasileiras do Centro-Oeste  –
Mitsutoshi Akimoto

046 Harumi Arashiro Goya
047 Hayashi Takano
048 Helio Hideo Komagata
049 Hirokazu Sasaki
050 Hiroshi Komori
051 Hiroshi Takahashi
052 Hisahiro Inoue
053 Hitosi Sakurai

054 Ichio Amadatsu
055 Ii-sei Watanabe
056 Instituto Cultural Nipo-Brasileiro de

Campinas  –  Tadayoshi Hanada
057 Iossuke Tanaka
058 Issui Takahashi
059 Itaquera Nikkei Clube  –  Sérgio

Ocimoto Oda
060 Itsuo Takahashi
061 Jinzaiginko Sol Nascente Cons. RH

Ltda  –  Naoyoshi Akamine
062 Jorge Nagado
063 Jorge Yamashita
064 Jorge Yuuji Shimao
065 José Robson Coringa Bezerra
066 Keichi Nakano
067 Keizo Nagatomo
068 Kenichi Kaneko
069 Klayton Munehiro Furuguem
070 Koichi Nakazawa
071 Koitiro Hama
072 Kumiko Matsunaga
073 Léo Sussumu Ota
074 Lidia Keiko Ogassavara Shimizu
075 Lídia Reiko Yamashita
076 Luiz Shoji Aoyama
077 Maçahico Tisaka
078 Madoka Hayashi
079 Makoto Shirahata
080 Mamoru Ozaki
081 Marcelo Hashimoto
082 Marcelo Shiraishi
083 Marcos Shigeo Buyo
084 Maurício Makoto Miyasaki
085 Misao Kobayashi
086 Mitsunobu Yamada
087 Miyoko Shakuda
088 Miyossi Iwanami Fujioka
089 Muneki Tikasawa
090 Muneyoshi Hada
091 Nagato Hara
092 Nobuko Osaka
093 Nobuvo Furukawa
094 Nobuyuki Kuromoto

095 Norio Sugimoto
096 Noritaka Yano
097 Orídio Kiyoshi Shimizu
098 Osamu Yamashita
099 Pedro Iwao Segawa
100 Reizo Nishi
101 Roberto Yoshihiro Nishio
102 Roberto Yoshihiro Sekiya
103 Rumi Kusumoto
104 Saburo Sakawa
105 Sadao Kayano
106 Sadao Onishi
107 Samuel Yoshio Buyo
108 Seizi Oga
109 Shizuka Niidome
110 Sunao Sato
111 Sussumu Niyama
112 Tadao Ebihara
113 Tadayosi Wada
114 Takanori Sekine
115 Takashi Wakamatsu
116 Takio Otaki
117 Tamiko Hosokawa Ogawa
118 Teruo Hamada
119 Tomio Katsuragawa
120 Tomoko Higuchi
121 Toyohiro Shimura
122 Tradbras Imp. Exp. Ltda. – William

Carlos Ishiy
123 Tsukasa Igarashi
124 União Cultural e Esportiva Sudo-

este  –  Toshiaki Yamamura
125 União Paulista de Karaokê  –  Luiz

Yuki
126 Valter Takeo Sassaki
127 Vatar Furukawa
128 Yamato Comercial Ltda.  –

Kazuhiro Takagi
129 Yasugi Uemura
130 Yasuhiro Aida
131 Yasuro Hara
132 Yoshiharu Kikuchi
133 Yuho Morokawa
134 Yutaka Toyota

Confira abaixo a relação de candidatos ao Conselho Deliberativo do Bunkyo:

Não se tem conhecimento
de que haja no Brasil alguém
como Kazoshi Shiraishi, de
Araçatuba, 74 anos, natural de
Guararapes, há 48 anos em
Araçatuba. Sua origem é a
agricultura, como a maioria
dos nikkeis. Ele é, atualmente,
presidente das seguintes enti-
dades: Federação das Associ-
ações Nipo-Brasileira da No-
roeste (já em 3º mandato), da
Associação Cultural Nipo-Bra-
sileira de Araçatuba (4º man-
dato), da Seicho-no-Ie e da
Associação de Difusão da Lín-
gua Japonesa da Noroeste.

Já chegou a exercer a pre-
sidência de cinco entidades
quando existia a Liga Noroes-
te de Sumo. Além disso, gosta
do cargo exercido. Está pre-
sente, sempre impecável, em

todos os eventos das cidades
de sua área de jurisdição ou
mesmo em funerais quando do
falecimento de personalidades
representativas da comunida-
de nikkei ou não.

(Shigueyuki Yoshikuni)

CIDADES/ARAÇATUBA

Shiraishi preside quatro
entidades simultaneamente

Kazoshi Shiraishi

DIVULGAÇÃO

CIDADES/LINS

Museologista japonês
Kazunori Ono visita Lins

A partir da esquerda.: Guensiki Mizoguti (diretor do Museu),
Mitsuro Sato (diretor da Abcel) e Kazunori Ono

O Museu da Abcel (Asso-
ciação Beneficente, Cultural e
Esportiva de Lin)s recebeu a
visita de Kazunori Ono. Há um
ano no Brasil, fala regularmen-
te o português. Está fazendo
levantamento da situação dos
museus nipo-brasileiros exis-
tentes no Brasil e para isso vi-
sitou o de São Paulo, Bastos e
Rolândia.

É voluntário da Jica (Japan
International Cooperation
Agency), a agência do gover-
no japonês voltada para auxili-
ar o desenvolvimento de paises
em vários aspectos. Formado

em Antropologia, com especi-
alidade em Museologia. O in-
glês é a sua segunda língua.
Morou na Inglaterra, Tailândia,
Índia e Paquistão. Há dez anos
não pisa no Japão.

Está sediado em Mirandó-
polis fazendo o levantamento
das Colônia Aliança para es-
crever a sua história . Essa
comunidade nikkei vai fazer 80
anos e possui 150 famílias com
umas 500 pessoas, segundo
Ono. Fica até junho e não sabe
ainda o seu destino depois des-
sa data.

(Shigueyuki Yoshikuni)

S. YOSHIKUNI

COMUNIDADE

Asebex promove o Natsu Matsuri na Associação Aichi
A Associação Brasileira de

Ex-Bolsistas no Japão
(Asebex), promove no dia 8 de
março na Aichi Kenjinkai –
Associação Aichi do Brasil, o
Natsu Matsuri 2009. Aberto
para a comunidade o evento
beneficente tem o objetivo de
gerar recursos de auxilio mú-
tuo destinado a suprir os gastos
dos bolsistas nipo-brasileiros no
Japão em casos de extrema ne-
cessidade durante o período de
estadia no arquipélago.

Várias atrações estão pro-
gramadas no Natsu Matsuri des-
te ano como apresentações de
danças típicas, shows de músi-
ca, taiko, demonstração de ar-
tes marciais, bingo e sorteios de
prêmios variados. O público
convidado terá diversas opções
para alimentação entre pratos
típicos da culinária japonesa,
doces, o tradicional churrasco e
bebidas.

Os organizadores lembram

Os bolsistas Rafael Kobori, Carolina Ayumi e André Horie

DIVULGAÇÃO

Três jovens graduados es-
tão se preparando para usufruir
das suas respectivas bolsas,
Rafael Kobori, formado em
educação física, pretende cur-
sar mestrado em contos e dan-
ças japoneses. “Vou estudar a
cultura japonesa e nada como
aprender lá”, explica. Carolina
Ayumi Ban deseja fazer espe-
cialização em enfermagem para
estudar as modalidades de as-
sistências aos idosos; enquanto
André Kenji Horie vai estudar
engenharia da computação, seu
objetivo é fazer mestrado em
inteligência artificial.

NATSU MATSURI 2009
QUANDO: 8/3, DAS 11H ÀS 18H
ONDE: AICHI KENJINKAI - RUA SANTA

LUZIA, 74 –LIBERDADE.
ENTRADA: R$ 7,00 (ANTECIPADO) –
NA PORTA R$ 10,00
INFORMAÇÕES: RAFAEL 7374-9594;
CAROLINA AYUMI BAN 9533-2709;
OU ANDRÉ KENJI HORIE 7693-4008.
WWW.ASEBEX.ORG.BR

que a mudança para nome Natsu
Matsuri (Festival de Verão ou
Churrascada dos Bolsistas -
como já foi conhecido), é uma
iniciativa da Asebex para resga-
tar e difundir o espírito japonês,
que faz parte da tradicional cul-
tura japonesa, onde costumam
festejar cada estação do ano,
principalmente o Verão.

A partir do fim de março cer-
ca de 70 bolsistas nipo-brasilei-
ros começam a viajar para es-
tudar ou estagiar em universi-
dades ou empresas japonesas
com o início do ano letivo. As
bolsas são fornecidas pelo Con-
sulado do Japão, pela Jica, pe-
los Kenjinkais no Brasil e pela
Fundação Japão.

O vereador
Ushitaro Kamia
(DEM), em par-
ceria com a Co-
o r d e n a d o r i a
Geral da Defe-
sa Civil de São
Paulo, promo-
vem hoje (27),
na Câmara Mu-
nicipal de São
Paulo, solenida-
de em come-
moração ao Dia
da Defesa Civil.
Serão homenageados voluntá-
rios e entidades que participa-
ram da “Operação Santa Ca-
tarina”, em 2008.

Instituída por lei de autoria
do vereador Kamia, a data é
comemorada desde 1992, e é
mais uma das formas de cons-
cientizar a população para os
problemas do município, como
os deslizamentos e os incêndi-
os, além de ressaltar a impor-
tância dos profissionais e vo-
luntários envolvidos no resga-
te e bem-estar dos socorridos.

Com essa idéia, a edição
deste ano destacará aqueles
que auxiliaram as vítimas da
maior catástrofe natural da his-
tória de Santa Catarina, afe-
tando aproximadamente 1,5
milhão de moradores de 40
municípios. Muitos policiais,
guardas civis, bombeiros, en-
tre outros, saíram da capital
paulista rumo ao estado do sul
do Brasil a fim de contribuir

com as vítimas desta tragédia.
“Após um trabalho excep-

cional, muito cansaço e histó-
rias chocantes, esses profissi-
onais terão o mérito, mais que
reconhecido, pelo exemplo de
dedicação, coragem e solida-
riedade, não só a população
local, mas ao mundo todo, que
noticiou o fato ocorrido”, dis-
se o vereador Kamia.

Foram convidadas entida-
des, lideranças, iniciativas pri-
vadas, órgãos públicos, além do
público em geral. A idéia é que
em nome dos homenageados,
tal consideração seja estendi-
da a todos aqueles que de al-
guma maneira ajudaram na
causa e também, que seja pro-
pagado os valores e as ações
de respeito e ajuda mútua.

QUANDO: DIA 27 DE FEVEREIRO, ÀS 19H

ONDE: SALÃO NOBRE DA CÂMARA

MUNICIPAL DE SÃO PAULO (VIADUTO

JACAREÍ, 100, 8º ANDAR)

DIA DA DEFESA CIVIL

Câmara Municipal de São
Paulo é palco de homenagens

O vereador Ushitaro Kamia (direita)

DIVULGAÇÃO
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CIDADES/ITAJAÍ

Japão doa maquinários para
Associação Comunitária de SC

Bambu (Parte II)

ÁSIA

DIVULGAÇÃO

O bambu é usado para
produzir uma surpreendente
variedade de produtos:

Materiais de escritório:
pincéis para escrever, supor-
te para pincéis e cortinas de
papéis enrolados.

Instrumentos musicais
tradicionais: flautas de bam-
bu (tanto horizontais como
verticais), flautim, batutas,
castanholas e baquetas.

Jogos: libélulas de bambu,
pistolas de água, cometas e
lingüetas oscilantes que ao
entrarem em vibração produ-
zem sons em determinados
timbres.

Artigos de uso pessoal:
hastes de algodão e esfregão
para as costas.

Entretenimentos: sinos
para pombos e fichas para
“mahjong” de bambu.

Lembranças: chapéus de
bambu, suporte para levar
algo nos ombros, cabresto e
freio para gado, diversos ces-
tos de bambu, colheres gran-
des, cestos para bananas,
depósitos para brotos de ar-
roz, baldes para regar e anci-
nho de bambu.

Equipamentos de pesca:
varas de pescar, armadilha
para peixes, cercado para
peixes e cestas para alevinos.

Utensílios do lar: postes
de bambu, escadas, abanos,
escovas, cestas para carvão,
filtros, peneiras de arroz, co-
lheres grandes para arroz, pa-
litos para pegar a comida, pa-
litos de dentes, garfos e ban-
dejas para chá.

Mobiliário: camas, me-
sas, cadeiras, portas para ar-
mários, tamboretes, cadeiras
para crianças e berços.

Artigos cerimoniais ou
tradicionais: cestas para di-
nheiro espiritual, cestos para
presentes, cestas para boli-
nhos de arroz.

Artigos para casamen-
tos e festivais: cestos para
traques, cestas para casa-
mentos, cesta rodeada com
aro de madeira para arroz
“felicidade dupla”, leques
para parede, lanternas com o
nome da família e lanternas
de “prosperidade com o
gado”.

Esses vários artigos não

são apenas úteis para o uso
diário, mas também englobam
uma estreita relação com a
natureza e uma gratidão ao
Céu. Também expressam um
sentido especial de beleza.

Desde uma perspectiva
artesanal, os móveis de bam-
bu podem ser classificados
como obras “toscas”, em opo-
sição às obras “finas”, feitas
com finas tiras de bambu. A
habilidade para confeccionar
móveis de bambu é única nos
chineses han. As destrezas
especiais incluem perfurar e
esculpir as partes do bambu,
aquecer o bambu para dobrá-
lo, colocar alma no bambu,
usar pregos e parafusos de
bambu. Cada parte de uma
peça de móvel de bambu está
firmemente conectada às ou-
tras, convertendo-o em um
móvel resistente.

A arte do bambu contem-
porâneo em Taiwan alcançou
grande sucesso. Trabalhando
a sólida base da arte de bam-
bu tradicional, os artistas co-
letam informações, criam no-
vas idéias e desenhos e de-
senvolvem novas habilidades.
Quando escolhem os materi-
ais eles são mais cuidadosos
que no passado. Hoje, os ar-
tistas do bambu não só fazem
algo com um propósito práti-
co, como também estão cri-
ando obras com estilos pes-
soais para serem exibidas nas
galerias de arte.

A resposta dos círculos
acadêmicos aos artesanatos
de bambu tem sido mais en-
tusiasta que nunca. Existe um
crescente número de acadê-
micos que investigam e es-
crevem acerca dos artesana-
tos. Em geral, os produtos de
bambu estão desfrutando um
êxito maior à medida que apa-
recem muitos artesãos que
tecem produtos de bambu. O
nível técnico dos artistas e os
estilos de trabalhos ultrapas-
sam aqueles da dinastia Qing
(manchú) ou durante o perí-
odo da ocupação japonesa.
As cores e pinturas usadas
são mais vivas e mais diver-
sificadas.

As artes entalhadas em
bambu não estão limitadas às
esculturas tradicionais, às co-
pias escritas em porta-pincéis,
apoio para braços ou gravu-
ras para leques. Os artistas
modernos são inovadores,
não limitando seus desenhos
criativos à ampla forma do
bambu. Graças aos novos ti-
pos de lâminas e utensílios de
corte, os artistas podem ex-
pressar suas idéias criativas
mais livremente, cobrindo
uma ampla gama de temas
relacionados com a literatura
local, os costumes folclóricos
e a religião.

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

Arte do bambu contemporâneo em Taiwan alcançou sucesso

Artistas modernos inovam

A Associação Esportiva e
Beneficente Kenko Taisso do
Brasil – entidade presidida por
Toshie Kawazoe cujo objetivo
é promover a melhoria da saú-
de (especialmente na Terceira
Idade) utilizando o corpo, men-
te e a alma por intermédio da
prática de exercícios leves e
descontração – iniciará os se-
minários para formação do 3º
grupo para os candidatos a sub-
instrutores. A entidade reúne
atualmente com 31 voluntários
em atividade em vários locais.
Os seminários acontecem uma
vez por mês, num total de 11. E
o primeiro será no próximo dia
21 de março, a partir das 9h, na
sede da Associação Fukushima
Kenjin do Brasil.

O evento conta com co-
patrocínio do Instituto de Pes-
quisa de Saúde do Japão (Zen
Nippon Kenko Ongaku Ken-
kyu kai, com sede na cidade

de Hamamatsu, na província
de Shizuoka, Japão); da presi-
dente e professora emérita da
Universidade de Shizuoka,
Tiyoko Saito; e da Associação
Esportiva e Beneficente Ken-
ko Taisso do Brasil (filial bra-
sileira do Instituto de Pesquisa
de Saúde do Japão) e colabo-
ração da Associação Fukushi-
ma Kenjinkai do Brasil.

1º SEMINÁRIO – DIA 21 DE MARÇO

(SÁBADO), A PARTIR DAS 9H

ONDE: FUKUSHIMA KENJINKAI DO

BRASIL (RUA DA GLÓRIA, 721, BAIRRO

DA LIBERDADE)
TAXA DE PARTICIPAÇÃO: R$ 15,00
(POR SEMINÁRIO)
CONTEÚDO DO SEMINÁRIO: INICIANDO

PELA MÚSICA “SAKURA SAKURA” –
DOMINAR A COREOGRAFIA DE 17 MÚSICAS

MELANCÓLICA PARA ESTAR CAPACITADA A
PARTICIPAR NO TESTE PARA SUB INSTRUTOR.
MAIS INFORMAÇÕES PELO

TEL.: 11/4828-3611 (KAWAZOE) OU

E-MAIL: SHK@SUZUYA.COM.BR

TERCEIRA IDADE

Kenko Taisso inicia seminários
para sub-instrutores

ENTIDADES

25ª Festa do Sorvete da ACESJT já tem convites à venda
A Associação Cultural e

Esportiva São Judas realizará
no próximo dia 8 de março, das
11 às 18h, nas dependências
do Colégio Santa Amaília
(zona sul de São Paulo), a 25ª
edição da Festa do Sorvete.
Trata-se de um  tradicional e
conhecido evento, que no ano
passado reuniu mais de três
mil pessoas. No dia, o visitan-
te além de poder consumir,
sem limite, uma grande varie-
dade de sabores de sorvetes
especialmente produzidos para
a ocasião, terá diversas opções
de comidas saborosas, bebi-
das, rodada de bingo, brinca-
deiras para crianças, balada
para jovens e apresentação de
grupos artísticos.

Os preços dos ingressos
variam entre R$ 10,00 (ante-

Objetivo da festa é arrecadar fundos para manutenção da entidade

DIVULGAÇÃO

organizados para os atletas e
associados.

25ª FESTA DO SORVETE DA
ACESJT
QUANDO: DIA 8 DE MARÇO, DAS 11 ÀS

18H

ONDE: COLÉGIO SANTA AMÁLIA (AV.
JABAQUARA, 1673 – AO LADO DA ESTAÇÃO

SAÚDE DO METRÔ – ENTRADA PELA RUA

FIAÇÃO DA SAÚDE, 480)
ESTACIONAMENTO OPCIONAL: RUA

FIAÇÃO DA SAÚDE, Nº 371- SAÚDE (AO

LADO DA ENTRADA)
INGRESSO: R$ 10,00 (ANTECIPADO) OU

R$ 15,00 (NA ENTRADA) DANDO DIREITO

AO CONSUMO LIVRE DE SORVETE NO LOCAL.
TODOS OS INGRESSOS CONCORRERÃO AO

SORTEIO DE UMA TV DE 32 POLEGADAS.
INFORMAÇÕES NO SITE:
WWW.ACESJT.COM.BR  OU

E-MAIL: CONTATO@ACESJT.COM.BR

PONTOS DE VENDA DE CONVITES:
CASA DE FRIOS SAÚDE
RUA FIAÇÃO DA SAÚDE,  449, SAÚDE.
TEL.: 11/2578-3334
MIRAI ÓPTICA
RUA DOS JEQUITIBÁS, 393, JABAQUARA.
TEL.: 11/5011-0217
ENMAN
AV. JABAQUARA, 1583, SAÚDE.
TEL.: 11/5581-8805
DHARUMA ÓPTICA
AV. DO CAFÉ, 124, METRÔ CONCEIÇÃO.
TEL.: 11/5012-4023;
AGÊNCIA YAMASHITA
RUA DA GLÓRIA, 332, 11º ANDAR,
SALA 115, LIBERDADE.
TEL.: 11/3209-4302.

cipado) e R$ 15,00 (no dia),
dando direito ao consumo li-
vre de sorvetes no local e con-
correr a uma TV LCD de 32

polegadas.
A Associação Cultural e

Esportiva São Judas Tadeu é
uma entidade sem fins lucrati-
vos, que teve origem no SJT
Nitigo Gakuen e que em 2008
completou 50 anos de funda-
ção. Sua principal atividade é
a prática do atletismo amador
para atletas na faixa etária de
3 a 19 anos com participação
regular nas principais compe-
tições da comunidade nikkei
em São Paulo.

A realização da Festa do
Sorvete tem como objetivo ar-
recadar fundos para a manu-
tenção da entidade e comple-
mentar também os programas

Em março, a Aliança Cul-
tural Brasil-Japão oferece os
Cursos Semi-Intensivos de Ja-
ponês, que possuem uma fre-
qüência diferenciada, acele-
rando o aprendizado da língua
japonesa. Os cursos aconte-
cem nas três unidades da Ali-
ança (Pinheiros, São Joaquim
e Vergueiro), e estão com ma-
trículas abertas. As aulas co-
meçam no dia 21 de março.

As aulas estão mais dinâ-
micas, atraentes e objetivas,
considerando o novo perfil dos
estudantes do idioma japonês,
e as necessidades de um mun-
do competitivo e globalizado.
O Curso Semi-Intensivo ga-
rante ao aluno a possibilidade
de completar um módulo do
idioma japonês ainda no primei-
ro semestre de 2009.

Horários e turmas dos Cur-

sos Semi-Intensivos – Se-
gundas e quartas (23/03 a 29/
06), das 14 às 16 horas (Ver-
gueiro) e das 19 às 21 horas
(Vergueiro); Terças e quintas
(24/03 a 30/06), das 14 às 16
horas (São Joaquim) e das 16
às 18 horas (Pinheiros); Sába-
dos (21/03 a 04/07), das 13h30
às 17h30 (Vergueiro).

UNIDADE VERGUEIRO
RUA VERGUEIRO, 727, 5º ANDAR,
LIBERDADE, SÃO PAULO - SP
VERGUEIRO@ALIANCACULTURAL.ORG.BR

TEL.: (11) 3209-6630

UNIDADE PINHEIROS
RUA DEPUTADO LACERDA FRANCO,
328, PINHEIROS, SÃO PAULO – SP
PINHEIROS@ALIANCACULTURAL.ORG.BR

TEL.: (11) 3815-3446 / 3031-9665

UNIDADE SÃO JOAQUIM
RUA SÃO JOAQUIM, 381, 6º ANDAR,
LIBERDADE, SÃO PAULO - SP
SAOJOAQUIM@ALIANCACULTURAL.ORG.BR

TEL.: (11) 3209-6420 / 3209-9998

LÍNGUA JAPONESA

Aliança abre inscrições para
cursos semi-intensivos

Alunos do curso de idioma da Aliança Cultural Brasil-Japão

DIVULGAÇÃO

OGoverno Japonês rea-
lizou no último dia 16 a
entrega oficial de mu-

das e sementes de produtos,
adubos e maquinários para a
Associação Comunitária Agrí-
cola Japonesa Rio Novo do
município de Itajaí do Estado de
Santa Catarina. Os itens foram
adquiridos com o recurso de
US$ 70.105,00 doados pelo Go-
verno Japonês através do Con-
sulado Geral do Japão em Cu-
ritiba de acordo com o convê-
nio firmado entre a Associação
e o Consulado do Japão em 26
de dezembro do ano passado.

A associação sofreu um
grave prejuízo causado pela
enchente que castigou o Esta-
do de Santa Catarina em no-
vembro do ano passado. Toda
a produção e equipamentos
foram, literalmente, por água
abaixo. A doação contribuiu
para amenizar as perdas e ati-
var a  produção.

A entrega foi realizada no
terreno da associação, no bair-
ro Rio Novo, em Itajaí, com a
presença cônsul geral do Ja-

provêm dos impostos pagos pelo
povo japonês.

O vice-presidente da enti-
dade, Mitsugui Takahashi, ad-
mitiu que a recuperação da as-
sociação seria difícil sem aju-
da deste tipo e agradeceu tan-
to o governo como a popula-
ção daquele país, que também
passa por uma grave crise fi-
nanceira.

Já o secretário Carlos Alber-
to Rebelo, que esteve represen-
tando o prefeito, disse que “é
uma honra ao nosso município a
Associação Comunitária Agrí-
cola Japonesa Rio Novo rece-
ber esta doação do Governo
Japonês”. “Temos a certeza de
que o recurso será uma grande
ajuda às famílias que sobrevivem
com agricultura e a recupera-
ção da associação contribuirá na
prosperidade da agricultura do
município”, destacou.

Para o ex-presidente da
Associação Nipo-Brasileira de
Itajaí, Cesário Sumizono, que
representou a comunidade
nipo-brasileira local, a ajuda
chegou em boa hora.

O cônsul Soichi Sato com representantes de associações

DIVULGAÇÃO

pão em Curitiba, Soichi Sato;
do secretário municipal de
Agricultura, Carlos Alberto
Rebelo; do secretário munici-
pal de Pesca, Agnaldo Hilton
dos Santos; do ex-secretário
municipal de Agricultura; An-
tônio Mello; do presidente da
Associação Comunitária, José
João Custódio; do vice,
Mitsugui Takahashi e do ex-
presidente da Associação
Nipo-Brasileira de Itajaí,

Cesário Minoro Sumizono, en-
tre outras personalidades.

Segundo o cônsul Soichi
Sato, a doação foi concretizada
pelo programa APC (Assistên-
cia a Projetos Comunitários) do
Governo Japonês, que promove
auxílio no campo sócio-econô-
mico aos países em desenvolvi-
mento, por meio de ações nas
áreas de educação básica, ca-
pacitação profissional, saúde e
bem-estar social, cujos recursos
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COMUNIDADE 1

Representantes do Bunkyo visitam
Presidente Prudente e Bastos

As cidades de Presiden-
te Prudente e Bastos,
no interior de São Pau-

lo, receberam uma comitiva
formada por lideranças e dire-
tores do Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa
e de Assistência Social). As vi-
sitas, realizadas nos dias 7 e 8
de fevereiro, abordaram as me-
lhorias no relacionamento com
entidades fora da Capital.

Representando o Bunkyo,
estiveram presentes Hiroshi
Komori (primeiro-secretário),
Victor Kobayashi (diretor de
Comunicação) e Eduardo Goo
Nakashima (secretário admi-
nistrativo). Além deles, inte-
graram o grupo de discussão
as empresárias Chieko Aoki,
Sumico Hirose, o executivo
Eduardo Sakamotowo e o re-
presentante do Governo de
São Paulo, Fernando Hiro
Maruyama.

Dentre os assuntos aborda-
dos, destaque para o balanço
do 2° Fórum de Integração
Bunkyo (FIB) - Construindo os
Próximos 100 Anos, ocorrido
em dezembro de 2008. Segun-
do Nakashima, o evento con-
tou com a participação de mais
de 100 pessoas de diversas

regionais, obtendo “retorno
mais que positivo”.

Em Presidente Prudente,
dez lideranças das principais
entidades da região ouviram as
explanações e reiteraram o in-
teresse em fortalecer as par-
cerias com o Bunkyo. Para o
atual presidente da Acae (As-
sociação Cultural, Agrícola e
Esportiva de Presidente Pru-
dente), Pedro Gushiken, a fal-
ta de comunicação mais inte-
grada entre as associações di-
ficulta o intercâmbio entre as
cidades.

Participaram do encontro
em Presidente Prudente Mario
Maeda, Yassuyuki Horio, Yoshi-

hiro Tomiyoshi, Pedro Gushi-
ken, Ricardo Ryoiti Nakaya (to-
dos da ACAE), Tadashi Mizu-
kawa (presidente da ACEVI -
Associação Cultural e Esporti-
va Vila Industrial), Milton
Hirokazu Shimabukuro (secre-
tário da Han-Soro - Associação
Cultural Nipo-Brasileira da Alta
Sorocabana), Eliane Naomi
Sako e Adriano Márcio Ikeda
(ambos representantes da
ACAD - Associação Cultural
Agrícola e Desportiva de
Pirapozinho), Minoru Takara e
Fumiye Takara (presidente e
secretária, respectivamente, da
ACEO - Associação Cultural e
Esportiva Okinawa).

Bastos – Já na cidade de Bas-
tos, o panorama também não
foi diferente. No domingo, em
assembléia geral realizada na
sede da Acenba (Associação
Cultural e Esportiva de Bas-
tos), representantes de diver-
sas entidades planejaram as
ações que devem movimentar
o calendário dos eventos. Pa-
ralelamente, ouviram as pro-
postas da comitiva do Bunkyo
de São Paulo, com promessas
de alinhar os planejamentos e
trazer mais opções de promo-
ção da cultura japonesa.

(do site do Bunkyo:
www.bunkyo.org.br)

Comitiva do Bunkyo se reuniu com lideranças das nikkeis das cidades de Presidente Prudente Bastos

DIVULGAÇÃO

TERCEIRO SETOR –
TÍTULOS E QUALIFICAÇÕES (I)

Podem pleitear títulos e qua-
lificações junto ao Poder pú-
blico, aquelas organizações
sem finalidades lucrativas, ju-
ridicamente constituídas e
que atendam os requisitos da
legislação específica.

No âmbito federal podem
pleitear:

a) Título de Utilidade Públi-
ca Federal

b) CEBAS-Certificado de
Entidade Beneficente de
Assistência Social

c) OSCIP-Organização da
Sociedade Civil de Inte-
resse Público

1 - TÍTULO DE UTILI-
DADE PÚBLICA FEDE-
RAL

Criado pela lei nº 91 de 1935,
deve ser requerido junto ao
Ministério da Justiça, na divi-
são de Outorgas e Títulos.
Caso o pedido seja deferido,
será publicado no Diário Ofi-
cial da União.
Além do federal, o Título de
Utilidade Pública também é
concedido no âmbitos estadu-
al e municipal, podendo uma
entidade sem finalidade lucra-
tiva pleiteá-lo nas três esferas.

1.1. Quem pode requerer
As sociedade civis, as asso-
ciações e as fundações que
não remuneram os seus diri-
gentes, sejam constituídas no
país e que tenham o fim ex-
clusivo de servir desinteres-
sadamente a coletividade po-
dem requerer o título de utili-
dade pública federal.

1.2. Requisitos
Para obtenção do Título de
Utilidade Pública Federal, a
instituição deve comprovar:
a) ter personalidade jurídica;
b) ser constituída no país;
c) estar em efetivo funciona-

mento por pelo menos três
anos;

d) não remunerar seus diri-
gentes;

e) não distribuir lucros,
bonificações ou vanta-
gens a dirigentes, mante-
nedores ou associados,
sob nenhuma forma;

f) promover a educação ou
exercer atividades de pes-
quisa científica, de cultura,
artística ou filantrópica;

g) comprovar idoneidade dos
diretores;

h) publicar anualmente a de-
monstração de receitas e
despesas do período ante-
rior.

1.3. Benefícios
A entidade agraciada com
esse título goza de uma série
de benefícios. Quer sejam:
a) possibilidade de receber

doação de pessoas jurídi-
cas;

b) possibilidade de receber
bens apreendidos, aban-
donados ou disponíveis,
administrados pela Secre-
taria da Receita Federal;

c) acesso a subvenções e
auxílios da União Federal
e suas autarquias;

d) autorização para realizar
sorteios;

e) possibilidade de receber
receitas da Loterias Fede-
rais;

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

Integrante do Harada Advogados Associados
felicia@haradaadvogados.com.br

f) juntamente com o
CEBAS-Certificado de
Entidade Beneficente de
Assistência social e outros
documentos, possibilita a
isenção da cota patronal
junto INSS e de outras
contribuições sociais.

2 – CEBAS-CERTIFICA-
DO DE ENTIDADE BE-
NEFICENTE DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL

Antigamente, este certifica-
do chamava-se CEFF- Cer-
tificado de Entidade de Fins
Filantrópicos. O CEBAS é
concedido pelo CNAS- Con-
selho Nacional de Assistên-
cia Social.

2.1. Quem pode requerer
Podem requerer o CEBAS
as organizações que se dedi-
cam a:
a) promoção da proteção à

família, à maternidade, à
infância, à adolescência e
à velhice;

b) amparo a crianças e ado-
lescentes carentes;

c) promoção de ações de
prevenção, habilitação e
reabilitação de pessoas
portadoras de deficiência;

d) promoção gratuita da as-
sistência educacional ou
de saúde;

e) promoção da integração
ao mercado de trabalho;

f) promoção do desenvolvi-
mento da cultura;

g) promoção do atendimen-
to e do assessoramento
aos benefícios da Lei Or-
gânica da assistência so-
cial e a defesa dos seus
direitos.

2.2. Para obtenção do
CEBAS, a organização
deve comprovar:
a) estar legalmente constitu-

ída no país e em efetivo
funcionamento;

b) estar previamente inscri-
ta no Conselho Municipal
de Assistência Social do
município de sua sede, se
houver, ou no Conselho
Estadual de Assistência
Social;

c) estar previamente regis-
trada no CNAS-Conselho
Nacional de Assistência
Social;

d) aplicar suas rendas, re-
cursos e eventual resulta-
do no território nacional e
na manutenção de seus
objetivos;

e) aplicar as subvenções e
doações recebidas nas fi-
nalidades a que estejam
vinculadas;

f) aplicar anualmente, em
gratuidade, pelo menos
20% da sua receita, cujo
montante nunca será infe-
rior à isenção de contribui-
ções sociais usufruídas;

g) não remunerar dirigentes;
h) não distribuir resultados,

bonificações, dividendos,
participações ou parcela
do patrimônio, sob nenhu-
ma forma;

i) possuir o Título de Utili-
dade Pública Federal.

O CEBAS possibilita a isen-
ção da cota patronal ao INSS
e de outras contribuições so-
ciais. (CSSL, PIS, COFINS).

(continua)

O Festival Akimatsuri, car-
ro-chefe dos eventos do Bun-
kyo - Associação Cultural de
Mogi das Cruzes, já está
linkado ao Bunkyonet. Esse é
o primeiro resultado dos enten-
dimentos entre o presidente
Kiyoji Nakayama com os res-
ponsáveis pela implantação
dessa ferramenta de comuni-
cação. A reunião com o Bun-
kyo Mogi e 9 das 10 associa-
das, com os representantes do
Bunkyo aconteceu no último
dia 14, como um dos itens da
reunião ordinária da entidade
mogiana. Participaram do en-
contro, além de representan-
tes do Bunkyo de Mogi, Asso-
ciação Rural de Porteira Pre-
ta, Associação Rural de Pin-
dorama, Associação Sul de
Mogi das Cruzes, Associação
Centro Cultural Esportiva de

COMUNIDADE 2

Bunkyonet em Mogi das Cruzes inaugura com Akimatsuri
menta capaz de resolver as
dificuldades apresentadas, e
ressaltou que o projeto vai
além, pois “visa o fortalecimen-
to das associações e a troca
de informações e conhecimen-
tos entre elas”.

Kobayashi disse que cada
associação poderá ter sua pró-
pria homepage para divulgar
atividades, notícias e eventos,
contando também com um es-
paço para agenda com a pro-
gramação geral e para troca
de conhecimentos diversos
(know-how) com as demais
entidades. Nos dias 7 e 8 de
fevereiro, Victor Kobayashi
explicou o funcionamento do
Bunkyonet para representan-
tes dos Bunkyos de Presiden-
te Prudente e Bastos.
(do site do Bunkyo:
www.bunkyo.org.br)

Mogi das Cruzes, Associação
Cultural Agrícola de Vila
Moraes, Associação Cultural
Agrícola de Biritiba-Ussu, As-
sociação dos Agricultores de
Cocuera, Associação Agríco-
la Desportiva e Cultural do
Sogo.

Jorge Yamashita, vice-pre-

sidente do Bunkyo, destacou a
importância da adesão de to-
das as entidades ao Bunkyo-
net para intensificar a comu-
nicação e proporcionar o for-
talecimento delas.

O diretor de Comunicação,
Victor Kobayashi, apontou o
Bunkyonet como uma ferra-

Jorge Yamashita (de pé) destaca importância do Bunkyonet

DIVULGAÇÃO

A segunda edição do livro
“O Nikkei no Brasil (edição
revista e ampliada) será lan-
çada no dia 2 de abril, em con-
corrido jantar beneficente no
Salão Principal do Círculo Mi-
litar, em São Paulo. Na oca-
sião haverá apresentação do
Conjunto de Câmara da Alian-
ça Cultural Brasil-Japão, além
de shows artísticos de shaku-
hachi e kotô.

Mais de 170 fotos colori-
das ilustram os principais
eventos do Centenário. Esta
nova versão traz 19 quadros
anexos com os nomes de de-
putados; vereadores; ex bol-
sistas do Gaimucho; docentes
das universidades oficiais; ar-
tistas plásticos; militares das
Forças Armadas; oficiais da
Polícia Militar; delegados de
polícia; magistrados estaduais;
juízes do trabalho; procurado-

res da Fazenda Nacional, do
Estado e do Município de São
Paulo; membros do Ministé-
rio Público estadual e federal;
e de escolas de língua japo-
nesa.

LANÇAMENTO DA 2ª EDI-
ÇÃO DO LIVRO “O
NIKKEI NO BRASIL” (edi-

O NIKKEI NO BRASIL

Jantar Beneficente e lançamento de livro já têm convites à venda

Visita do príncipe Naruhito ao pavilhão japonês no Ibirapuera

DIVULGAÇÃO

Homenagem prestada ao brigadeiro Agostinho
Shibata no salão nobre do Bunkyo

Cerimônia de abertura do Simpósio Keio/Usp de
medicina e de direito na Faculdade de Medicina

ção revista e ampliada)
Quando: Dia 2 de abril, às 19h
Onde: Salão principal do Cír-
culo Militar (Rua Abílio Soa-
res, 1589, São Paulo, SP)
Manobrista no local
Entidades beneficiadas:
Ikoi-No-Sono,  Kibo-No-Iê,
Kodomo-No-Sono e  Yassura-
gui  Home

Atrações: Apresentação de
shows artísticos: Conjunto de
Câmara da Aliança Cultural
Brasil-Japão, Shakuhachi e
Kotô.
Valor do convite individual:
R$ 200,00 incluindo coquetel,
jantar com bebidas não alcoó-
licas, um exemplar do livro,
shows e participação no sor-
teio de vários brindes.
Patrocinadores e colabora-
dores: Banco Real; Fundação
Shunji Nishimura; Sakura
Nakaya Alimentos Ltda.; Ike-
saki Cosméticos; Yakult; Luiz
Carlos Okubo; Magdalena
Oklubo; Yutaka Sanematsu;
Kazuo Wakabayashi; Sansuy
S/A., Flores Fujimoto e Hatiro
Shimomoto.
Apoio: Nikkey Shimbun, São
Paulo Shimbun, Jornal Nippo-
Brasileiro e Rádio e TV Nik-
key.
Promotoras do Evento: As-
sociação para Comemoração
do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil/Instituto
Brasil-Japão de Integração
Cultural e Social.
Convites: Nas sedes das en-
tidades beneficentes e com as
seguintes pessoas:  Vera
(5574-1040), Yume/Regina
(3208-1755) e Lídia (3209-
3875/3277-3279).
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LITERATURA

Obra resgata 50 anos da imigração
japonesa em Santa Maria

EXPOSIÇÃO 1

Artista plástico Hélio Nomura
inaugura mostra no dia 3

O artista plástico japonês
Hélio Nomura chega ao Bra-
sil para apresentar sua série
inédita Helium2, composta por
17 peças nas quais explora a
arte digital e o efeito 3D para
dar origem a um impressionan-
te universo de formas e cores,
como raramente se vê na arte
contemporânea. A mostra, que
tem curadoria do crítico Paulo
Klein, acontece na Galeria
Berenice Arvani, entre os dias
3 e 20 de março.

Nomura rompeu com as tin-
tas, pincéis e telas de sua pro-
dução para se dedicar nos úl-
timos tempos aos recursos di-
gitais e impressões de última
geração. A partir de programas
básicos de computação gráfi-
ca – aliados a muita criativi-
dade –, ele produz colagens
info-digitais que resultam em
uma obra que questiona a
artificialidade de nossa época,
com aspectos híbridos, pulsan-
tes, carregados de estranha-
mento e mistério.

Com elementos imprová-
veis, como personagens de
mangás ou da ficção científi-
ca, e referências quase esque-
cidas, como o estilo kitsch ou
a estética tropicalista, o traba-
lho de Nomura chama atenção
pelo inusitado, pelas imagens
alucinantes de coloração viva
e tons quentes. “Sua obra é tão
surpreendente quanto o impac-
to causado por um esquimó,
que desenvolvesse arte tropi-
calista”, compara Paulo Klein.

Em Helium2, o artista apre-
senta sete obras em 3D (pe-
ças únicas), nove prints em
metacrilato (tiragem de cinco
exemplares) e uma impressão
sobre papel Dürer (tiragem de
20 unidades).

O artista – Hélio Nomura nas-
ceu em 1958, na província de
Aichi, no Japão, onde vive e tra-
balha. Atuou com a arte plásti-
ca convencionalmente, transi-
tando entre o desenho, a pintu-
ra e objetos tridimensionais,
participando de exposições em
Tóquio, nos Estados Unidos e
na Europa. Participou também
de mostras coletivas e teve
obras incluídas em coleções
particulares, templos, museus
do Japão e de outros países.

Em novembro de 2008, por
meio da Galeria Berenice
Arvani, apresentou sua produ-
ção mais recente na mostra
Pinta 08 – The Modern &
Contemporary Latin American
Artfair no Metropolitan
Pavilion, em Nova Iorque.

EXPOSIÇÃO HELIUM2 – ARTE

DIGITAL/3D DE HÉLIO NOMURA

ONDE: GALERIA BERENICE ARVANI –
ENDEREÇO: RUA OSCAR FREIRE, 540 –
JARDINS – SÃO PAULO

ABERTURA: 3 DE MARÇO, TERÇA-FEIRA,
ÀS 20 H – DURAÇÃO: 4 A 20 DE MARÇO –
HORÁRIO: SEGUNDA À SEXTA, DAS 10H ÀS

19H

TELEFONES: 3082-1927 E 3088-2843
SITE: WW.GALERIABERENICEARVANI.COM

VALOR DAS OBRAS: DE R$ 2 MIL A R$
10 MIL

Hélio Nomura explora a arte digital e o efeito 3D

DIVULGAÇÃO

Turismo, lazer e a oportu-
nidade de conhecer e apreciar
as mais belas orquídeas da
temporada, tudo num mesmo
local. Essa é a receita de su-
cesso do Festival de Orquíde-
as, que chega a sua edição de
Outono 2009, com as cores e
fragrâncias das espécies que
mais marcam essa estação do
ano. Promovido pelos produ-
tores da região do Itapeti, em
Mogi das Cruzes, referência
nacional no cultivo de flores, o
evento poderá ser conferido
nos três primeiros finais de
semana de março, a partir do
dia 7, com entrada franca.

Sediado no Parque Hana
No Mori, o Festival de Orquí-
deas conta com uma série de
atrações e permite que os vi-
sitantes desfrutem de um dia
inteiro de lazer, a começar do
café da manhã, oferecido com
sucos de frutas do pomar, pães,
bolos e geléias preparadas de
forma artesanal. O local con-
ta, ainda, com uma completa
Praça de Alimentação e um
espaço de artesanato.

Uma das grandes atrações
do Festival de Orquídeas é o
turismo rural, que conta com
passeios de trator pelas áreas
de cultivo da região do Itapeti
e que oferece muita diversão
para as crianças.

Na área de exposição, o

destaque da temporada são as
Cattleyas, uma das espécies
mais belas de orquídea e que
pode ser apreciada em inúme-
ras variedades e cores. Outras
flores típicas da temporada de
Outono também podem ser vis-
tas e adquiridas durante o Fes-
tival de Orquídeas, que ofere-
ce ainda uma programação de
cursos sobre a arte de cultivo
da delicada espécie.

O Festival de Orquídeas
será realizado nos dias 7, 8, 14,
15, 21 e 22 de março, sempre
das 9 às 17 horas. O endereço
é Estrada São Bento Lambari,
quilômetro 27, na divisa das
cidades de Mogi das Cruzes e
Santa Isabel.

Mais informações sobre o
evento, assim como o mapa de
acesso ao local, podem ser ob-
tidas no endereço eletrônico

www.festivaldeorquideas.com.br.

FESTIVAL DE ORQUÍDEAS/
OUTONO 2009
QUANDO: DIAS 7, 8, 14, 15, 21 E 22
DE MARÇO, DAS 9 ÀS 17 HORAS

ONDE: EXPOSIÇÃO NO PARQUE HANA NO

MORI, NA ESTRADA SÃO BENTO LAM-
BARI, QUILÔMETRO 27, COM ACESSO PELA

SAÍDA 186 DA RODOVIA PRESIDENTE

DUTRA

ENTRADA E ESTACIONAMENTO GRATUITOS

ORQUÍDEAS

Festival em Mogi das Cruzes conta com uma série de atrações

O Festival de Orquídeas será realizados nos dias 7, 8, 14, 15, 21 e 22 de março

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Acontece no próximo 16,
às 19h, no Campus
Centro da Universida-

de Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS), o lançamento do
livro “50 anos de História: Imi-
gração Japonesa em Santa
Maria,  Rio Grande do Sul,
Brasil (1958-2008). A obra é
resultado de dois anos de pes-
quisa de professores da
UFRGS e da Universidade
Federal de Santa Maria.

De autoria de André Luis
R. Soares e Tomoko Kimura
Gaudioso, com a colaboração
de Neida Cecchin Morales e
Cristiéle Santos de Souza, “50
anos de História” narra a tra-
jetória das famílias japonesas
que hoje residem em Santa
Maria, desde sua saída da Pro-
víncia de Kumamoto em 1957
até os dias atuais.

A partir de escassos docu-
mentos, matérias de jornais em
língua portuguesa e japonesa,
fotografias, entrevistas e depo-
imentos, os autores resgataram
a história de 33 famílias que
saíram do Japão com destino
ao Brasil.

A estada que deveria ser de
5 anos no máximo, se transfor-
ma em diversos episódios en-
volvendo reveses, sonhos per-
didos e a busca de inserção e
sucesso longe do país natal.

Livro tamanho A4, papel
couché fosco (capa) e couché
brilhante (miolo), 200 páginas,
preto e branco, ilustrado. Edi-
tora Maria do Cais, Itajaí, San-
ta Catarina, 2008.

Memorial – No mesmo dia,
um pouco mais cedo – por volta

Maria está sob responsabilida-
de do professor André Luis R.
Soares, coordenador do Nú-
cleo de Estudos do Patrimônio
e Memória - NEP, Pró-Reito-
ria de Extensão, UFSM. Tam-
bém participam acadêmicos de
ambas as instituições, bem
como interessados e represen-
tantes de órgãos públicos.

Objetivos – O objetivo do
Memorial é promover a pesqui-
sa acadêmica sobre a imigra-
ção japonesa no Estado do Rio
Grande do Sul; preservar do-
cumentos, fotos, objetos ou
qualquer registro sobre a imi-
gração japonesa no Estado,
bem como disponibilizar os
mesmos para pesquisa; divul-
gar a cultura japonesa, através
de cursos, seminários, pales-
tras, exposições e outras ativi-
dades afins; propor encontros
culturais que tratem da cultura,
sociedade, história, artes ou
outras áreas afins, com temáti-
ca japonesa, oriental, dos imi-
grantes ou descendentes, com
acesso aberto ao público e pro-
mover palestras, seminários,
exposições ou outras atividades
afins, de profissionais ligados a
cultura ou a sociedade japone-
sa, sobre temas variados, além
de estimular a divulgação da
cultura japonesa contemporâ-
nea, através de mostras de ar-
tes plásticas, filmes ou outros
produtos culturais aos quais o
Memorial tenha acesso.

O Campus da UFRGS fica
na Av. Paulo Gama, n° 110,
Porto Alegre (RS).

Mais informações no site:
www.ufsm.br/memorial/japao

das 18h – será inaugurado ofi-
cialmente o Memorial da Cul-
tura e da Imigração Japonesa
em Santa Maria, que ocorre
após o sucesso de seu lança-
mento em sua sede de Santa
Maria, na UFSM. Para o lan-
çamento está prevista a apre-
sentação do site que hospeda
o Memorial, além da divulga-
ção de sócios e colaboradores.

O Memorial é formado por
duas equipes responsáveis,
uma na cidade de Santa Ma-
ria e outra na cidade de Porto
Alegre. A coordenação em
Porto Alegre é da professora
Tomoko Kimura Gaudioso,
coordenadora do Núcleo de
Estudos Japoneses, Instituto
de Letras, UFRGS.

A coordenação em Santa

Capa do livro: autores resgataram histórias de 33 famílias

EXPOSIÇÃO 2

“Correntes Migratórias” é
tema de exposição em Santos

O Museu do Café, em San-
tos (litoral paulista) realiza até
o dia 2 de agosto a exposição
“A trajetória das correntes
imigratórias no Brasil”. A mos-
tra tem como foco a chegada
ao país dos trabalhadores eu-
ropeus, atraídos pelas oportu-
nidades de trabalho nas lavou-
ras de café e incentivados por
publicidades positivas sobre a
emigração para Brasil em na-
ções como Itália, Espanha,
Portugal, Japão, Áustria, Suí-
ça e Alemanha.

A exposição conta com
imagens, objetos do cotidiano
e documentos datados do fim
do século 19, que ajudam a
compreender a chegada e a
adaptação dos trabalhadores
estrangeiros à nova realidade
cultural e a uma filosofia de
trabalho marcada pelo escra-
vismo.

Um dos principais desta-

ques da exposição é uma pu-
blicação italiana, datada de 1902,
que traz informações sobre o
Brasil e as lavouras de café. O
documento, com fotos e mapas,
fazia parte das campanhas de
incentivo à vinda dos trabalha-
dores ao Brasil. Além disso, os
visitantes também poderão as-
sistir a um documentário com
depoimentos dos imigrantes que
chegaram ao país em diferen-
tes épocas para o trabalho nas
lavouras.

A TRAJETÓRIA DAS
CORRENTES IMIGRATÓRIAS
NO BRASIL

QUANDO: ATÉ 2 DE AGOSTO. DE TERÇA

A SÁBADO, DAS 9 ÀS 17H, E DOMINGO,
DAS 10 ÀS 17H (AS BILHETERIAS FECHAM

ÀS 16H15)
ONDE: MUSEU DO CAFÉ (RUA XV DE

NOVEMBRO, 95, SANTOS)

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 13/3219-5585
INGRESSO: R$ 5 E MEIA ENTRADA
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BEISEBOL INFANTIL/PRÉ-JÚNIOR

Marília faz “barba e cabelo” na
Taça Yakult Interclubes

Agarotada de Marília bri-
lhou em campo e fez
“barba e cabelo” no

último dia 22, conquistado o tí-
tulo nas duas categorias da
edição inaugural da Taça
Yakult de Beisebol Interclubes
Infantil / Pré-júnior. Em ambas
as partidas finais, Marília con-
frontou a equipe de Ibiúna. A
competição foi disputada nos
campos do Centro de Treina-
mento Yakult/CBBS, em Ibiú-
na (SP).

Na categoria Infantil, o
grande destaque mariliense fi-
cou para o atleta Gabriel Ma-
chado Clovier, que, colaboran-
do de maneira decisiva tanto
no ataque quanto na defesa,
acabou eleito o Melhor Joga-
dor do Campeonato. Já na ca-
tegoria Pré-júnior, um dos jo-
gadores-chaves para a con-
quista do título foi o atleta
Marcelo Koga, que também
faturou o prêmio de Melhor
Jogador do Campeonato, além
de ser o Melhor Arremessa-
dor e 2º Melhor Rebatedor.

O evento representou uma
homenagem aos 10 anos de
inauguração do Centro de Trei-
namento. Há uma década o
beisebol e softbol brasileiros
desfrutam de um dos mais com-

As categorias infantil e pré-júnior de Marília sagraram-se campeãs em suas respectivas categorias

DIVULGAÇÃO

Gabriel Clovier da categoria infantil, com Masahiro Sadakata Sadakata entrega o troféu a Vitor Ito, da categoria pré-júnior

pletos e modernos complexos
destas modalidade na América
do Sul, que recebe as mais im-
portantes competições do ca-
lendário nacional e, eventual-
mente, campeonatos internaci-
onais, além de clínicas-técnicas,
palestras e outros eventos.

Resultados:
CATEGORIA INFANTIL

Fase Final – 22/02 (Domingo)
Chave Ouro

Marília 12 x 2 Guarulhos

(Semifinal)
Gecebs 0 x 6 Ibiúna (Semifinal)

Marília 3 x 1 Ibiúna (Final)
Chave Prata

Coopercotia 2 x 5 Nippon Blue
Jays (Semifinal)

Lndrina 7 x 0 Gigante (Semifinal)
Londrina 1 x 4 Nippon Blue Jays

(Final)
Chave Bronze

Nikkei Curitiba 2 x 5 São Paulo
(Semifinal)

Mogi 4 x 2 São Bernardo
(Semifinal)

São Paulo 14 x 3 Mogi (Final)

CATEGORIA PRÉ-JÚNIOR
Fase Final

22/02 (Domingo)
Chave Ouro

Ibiúna 11 x 2 Mogi (Semifinal)
Gecebs 4 x 5 Marília (Semifinal)

Ibiúna 3 x 5 Marília (Final)
Chave Prata

Nikkei Curitiba 6 x 3 Coopercotia
(3º lugar)

Londrina 2 x 0 Paraná Clube
(Final)

MOTOCROSS 1

Honda patrocinará etapa
nacional do Mundial

Uma série de participa-
ções em forma de apoio e
patrocínio está prevista pela
Moto Honda nos principais
eventos off-road do país em
2009, entre eles os Campeo-
natos Brasileiros de Moto-
cross, Supercross e  Are-
nacross e o Campeonato
Brasil Nordeste, inovando
com o patrocínio à etapa na-
cional do Mundial de Moto-
cross das categorias MX1
(450cc) e MX2 (250cc).

Além de lutar por todos es-
tes títulos, os pilotos oficiais
garantiram presença na dispu-
ta do Brasileiro de Enduro de
Regularidade, Rally Internaci-
onal dos Sertões e Rally Dakar,
já realizado este mês – no qual
o paulista José Hélio assegu-
rou a melhor colocação das
Américas na classificação ge-
ral das motos com o 12º lugar.
Com os novos investimentos,
a Honda priorizou as modali-
dades off-road e deixará de
patrocinar o Campeonato Bra-
sileiro de Motovelocidade.

O projeto esportivo da mar-
ca tem como destaque o pa-
trocínio da etapa brasileira do
Campeonato Mundial de Mo-
tocross, no dia 13 de setem-
bro, em Canelinha (SC). Ou-
tro ponto que envolve expec-
tativas é a contratação de mais
três pilotos pela equipe oficial
do Team Honda.

“O Mundial de Motocross
não passa pelo Brasil desde
1999. Estamos muito satisfei-
tos em poder resgatar este
evento  gigantesco”, lembrou
Wilson Yasuda, gerente de
competições da Honda do
Brasil. “As corridas serão
transmitidas para 148 países,
sem contar que vamos inves-
tir em promoções especiais
para os apaixonados por mo-
tocicleta. Teremos a criação
de áreas VIPs e distribuição
de entradas para convidados.
Lançaremos ainda um hot site
especial sobre o Mundial atre-
lado ao nosso site de compe-
tições, o www.equipehonda.
com.br”,  concluiu Yasuda.

Com a crise, Honda priorizou as modalidades off-road

DIVULGAÇÃO

VEÍCULOS

Brasil será base de exportação
da Mitsubishi para a AL

A fabricante japonesa de
veículos Mitsubishi transferirá
parte de sua produção ao Bra-
sil para reduzir o impacto do
fortalecimento do iene em seus
custos de produção, segundo
informou nesta quarta-feira, 25,
o jornal Nikkei. O objetivo da
Mitsubishi é instalar no Brasil
sua base de exportação para
toda América Latina, segundo
o jornal japonês.

A fabricante japonesa es-
colheu o Brasil como destino
para suas fábricas devido às
exportações brasileiras conta-
rem com tarifas privilegiadas
na região graças ao Mercosul
e ao pacto comercial entre o
governos brasileiro e mexica-
no.

A Mitsubishi planeja trans-
ferir no ano fiscal de 2009, que
começa em abril, parte de sua
produção nacional de veículos
à fabricante MMC Automoto-
res do Brasil, em São Paulo.

A fabricante japonesa ain-

da vai decidir quais modelos
fabricará no Brasil, mas a ca-
minhonete Pajero parece ser
a primeira candidata, pois tem
altos níveis de venda no mer-
cado nacional.

A companhia planeja ainda
aumentar sua produção no
Brasil de maneira progressiva,
até chegar aos 50 mil veículos
anuais, empregando chassi,
motores e outras autopeças
fabricadas no Japão.

Montadora pretende aumentar sua produção gradativamente

REPRODUÇÃO

MOTOCROSS 2

Motocicletas Honda CRF 450R
são preparadas em Indaiatuba

As máquinas que prome-
tem ser as protagonistas do
Campeonato Brasileiro de
Motocross estão em fase final
de preparação no Centro Edu-
cacional de Trânsito Honda
(CETH), em Indaiatuba, inte-
rior paulista. A versão 2009 da
Honda CRF 450R tem como
principais novidades a geome-
tria do chassi e a inclusão da
injeção eletrônica.

Líder do projeto desenvol-
vido no Japão, Taichi Honda
cuidou pessoalmente dos ajus-
tes da moto. “Foi desenvolvi-
do um novo conceito de mo-

tocicleta para facilitar a pilo-
tagem e ganhar melhor per-
formance de tempo. O chas-
si, com massa bastante con-
centrada, melhora o desem-
penho desde a largada. E a
injeção eletrônica evita que
haja alterações de regulagem
ocasionadas pela temperatu-
ra, por exemplo”, comentou o
japonês.

A estréia da nova motoci-
cleta na categoria MX1 do
Brasileiro está marcada para
os dias 28 e 29 de março, no
CETH, palco da primeira eta-
pa da competição.

Máquinas prometem ser as protagonistas do Campeonato Brasileiro

DIVULGAÇÃO

POLÍCIA

Diretor nikkei de Rondônia
visita Delegacia Geral de SP

Morio Ikegawa, diretor ge-
ral da Polícia Civil de Rondô-
nia, fez uma visita de cortesia
à Delegacia Geral de Polícia
(DGP), no último dia 18 de fe-
vereiro. Na ocasião ele conhe-
ceu de perto os trabalhos do
Conselho da Polícia Civil
(CPC) e cumprimentou os di-
retores membros do departa-
mento. No encontro que acon-
teceu na sede da DGP, Morio
Ikegawa foi recepcionado pelo
delegado geral Mauricio José
Lemos Freire e pelo delegado
geral adjunto Paulo Afonso
Bicudo.

Morio Ikegawa nasceu em
11 de setembro de 1953 na ci-
dade de Arujá – São Paulo.
Ingressou na Polícia Civil de
Rondônia em julho de 1983.
Bacharel em Direito, possui

especialização em Metodolo-
gia do Ensino Superior, Políti-
ca e Estratégia e Gestão em
Segurança Pública. Fez tam-
bém cursos de Polícia Comu-
nitária (2001) e Sistema de
Polícia Comunitária do Japão
e está no cargo desde 2003.

Os delegados Morio Ikegawa e Mauricio José Lemos Freire

DIVULGAÇÃO
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SOFTBOL TÊNIS DE MESA/OPINIÃO

Missão Impossível

Jeff Yamada conta com “pai-trocínio”

ARQUIVO PESSOAL

*MARCOS YAMADA

Nem sempre os pais tem
razão, se pensar que a mãe
do Ronaldo, “o Fenômeno”,
Kaka, Ronaldinho Gaúcho, e
demais atletas no início de
suas carreiras aconselhavam:
“Menino, vai estudar pois fu-
tebol não dá dinheiro.....”.

Já a mãe da POPSTAR
“Ai Fukuhara “, pensou dife-
rente e desde os 3 anos e 9
meses de idade, na cidade de
Sendai, colocou uma raquete
nas mãos de sua filha, inici-
ando-a na modalidade influ-
enciado pelo seu irmão 10
anos mais velho, que já era
campeão júnior na cidade. O
mesmo treinador do irmão,
um chinês, passou a ensiná-
la e com menos de 5 anos a
pequena notável conseguiu
golpear mil vezes sem falhar,
dando um salto do anonimato
para a fama precoce.

Poucos divulgam, mas o
irmão de Ai Fukuhara,
Hideyuki (oriundo do primei-
ro casamento da mãe), atual-
mente coordena todas as
ações da irmã caçula, atra-
vés da empresa Fukuhara.

Diferente da carreira do
brasileiro Ubiraci Rodrigues
da Costa (BIRIBA), que teve
fama precoce através de re-
sultados e conquistas (cam-
peão Sul-americano por equi-
pes, individual, duplas mascu-
lina e mista, aos 13 anos e que

nunca perdeu um título sul-
americano em sua vida, re-
sultando em 12 medalhas de
ouro em todas suas participa-
ções, também sendo inúme-
ras vezes campeão nacional
individual, precocemente), Ai
Fukuhara nunca foi campeã
japonesa individual até hoje,
aos 20 anos. Sua melhor co-
locação foi obtida este ano,
quando conseguiu ficar em
terceiro lugar com desastro-
sas participações anteriores.

Apesar de tudo, é a atleta
mais bem paga no mundo, não
com salários de jogadora, mas
sim como a garota-propagan-
da da ANA, Butterfly, JOC,
Mizuno, JR, Nippon TV,
Playstation e muitas outras
companhias, podendo-se dizer
que ela está mais para uma
participante de um reality show
do que atleta, já que a mídia a
persegue diariamente.

No Brasil apostar no tê-
nis de mesa, torna-se uma
missão impossível, mas exis-
tem vários pai-trocinadores
em busca do sucesso como
da AI-tchan (tanto que na
foto podem ver Jeff Yamada
(15 anos) treinando no Nati-
onal Training Center, em Tó-
quio) ao custo diário de 100
dólares, mais passagens aé-
reas e demais despesas. Será
que vale a pena arriscar no
pingue-pongue?
Marcos Yamada
Pai-trocinador

A Confederação Brasileira
de Kendô (CBK) realizou no
dia 15 de fevereiro, no Ginásio
do Esporte Clube Banespa
(Zona Sul de São Paulo), o 27º
Campeonato Brasileiro de
Kendô nas Categorias Mirim
e Infanto-Juvenil. Participaram
da competição cerca de 120
atletas de 17 academias.

Um dos pontos altos da
competição foi a vitória inédi-
ta dos irmãos Rodrigo Ryuti e
Caroline Yuki Hayashi, que
garantiram, respectivamente, o
bicampeonato na categoria
masculino individual, e o
tricampeonato na categoria ju-
venil feminino individual.

Simultaneamente, a CBK
realizou o 1º Campeonato de
Incentivo aos Iniciantes Sem
Bogu. Segundo o presidente da
entidade, Ciutoco Kogima, o
objetivo da iniciativa é possibi-
litar anos iniciantes uma inte-
gração com praticantes de ou-
tras academias e assim
vivenciar o espírito esportivo
existente nos campeonatos.

Confira os resultados do
Brasileiro:

INDIVIDUAL – Mirim Fe-
minino: 1) Juliana Miwa
Fujikura (Fukuhaku), 2) Laris-

KENDÔ

Irmãos Hayashi são destaques no Brasileiro

sa Miyuki de Oliveira Silva
(Suzano), 3) Suzana Ayumi Ito
(Fukuhaku); Mirim Masculi-
no: 1) Pedro Henrique Rogick
Kiyota (Suzano), 2) Guilherme
Tadatoshi Yanagita (Nikkyoji),
3) Guilherme Yuiti Hayashi
(Fukuhaku); Infantil Femini-
no: 1) Juliana Ayumi Oliveira
(Suzano), 2) Caroline Naomi
Ueda (Suzano), 3) Aline
Kyomi Nakao (Fukuhaku);
Infantil Masculino: 1) Rodri-
go Ryuiti Hayashi (Fukuhaku),
2) Thomas Guensei Takayama
(Mie), 3) Victor Kenzo
Fujikura (Fukuhaku); Juvenil
Feminino: 1) Caroline Yuki
Hayashi (Fukuhaku), 2) Karen

Megumi Anraku (Fukuhaku),
3) Marina Kodato (Bunkyo);
Juvenil Masculino: 1) Mar-
cos Luca Higa (Fukuhaku), 2)
Rogério S. Asato (Suzano), 3)
Carlos Eduardo Anraku (Fuku-
haku)

EQUIPES –  Mirim: 1) Fuku-
haku “A”, 2) Fukuhaku “B”,
3) Nikkyoji; Infantil: 1) Suza-
no, 2) Mie, 3) Fukuhaku; Ju-
venil: 1) Fukuhaku, 2) Mie, 3)
Suzano

INCENTIVO – 1) Eduardo
Shundy (Mie), 2) Alex Daiki
Ito (Fukuhaku), 3) Nathália
Souza Sampen (Kukoshikan)

Caroline e Rodrigo Hayashi foram campeões em suas categorias

DIVULGAÇÃO

7ª edição da Taça Tiemi Yajima
deve reunir dez equipes

Enquanto muitos foliões
ainda curtem a ressaca
da folia de Momo, ou-

tros aproveitam a semana de
Carnaval para iniciar o ano
com o pé direito. E por um
motivo para lá de nobre. Com
a realização da sétima edição
do Torneio Início de Softbol
Interclubes Mirim “Taça Tiemi
Yajima”, pais e filhas unem o
útil ao agradável.

O torneio acontece neste
fim de semana (28 de feverei-
ro e 1º de março), a partir das
8h, no Centro de Treinamento
da Yakult/CBBS, em Ibiúna
(SP).

A competição deve contar
com a participação de dez equi-
pes na categoria mirim (10 a
12 anos): Atibaia, Coopercotia,
Gigante, Marília, Nippon Blue
Jays, Nikkey Santo Amaro,
Tozan (Campinas), Nikkey
Curitiba, Central Glória (Curi-
tiba) e Acema (Associação
Cultural e Esportiva de Marin-
gá).

A Taça Tiemi Yajima  abre
o calendário de atividades ofi-
ciais da modalidade da Confe-
deração Brasileira de Beisebol
e Softbol (CBBS), que ao lon-
go do ano promove apenas
dois torneios nesta categoria:
a Taça Brasil, no final do pri-
meiro semestre, e o campeo-
nato Brasileiro, geralmente em
novembro. Por isso a compe-
tição é aguardada com ansie-
dade por pais, dirigentes e jo-
gadoras, pois, coloca as equi-
pes em movimento entre a
Taça Brasil e o Campeonato
Brasileiro.

Este ano, a pedido da
Acema, foi incluído também
um festival na categoria t-bol
com a presença de quatro
equipes: Nippon Blue Jays,
Acema, Coopercotia e Tozan.
“Fizemos uma experiência no
ano passado e vamos repetir
agora. Quem sabe num futuro
próximo não possamos incluir
esta categoria oficialmente”,
conta o idealizador do evento,
Nelson Yajima, antecipando
que no festival será adotada a
regra oficial, ou seja, com as
rebatidas sendo feitas a partir
de um ponto fixo, em forma de
“T” (daí “t-bol”) – na regra
adaptada a bola é arremessa-
da por um professor.

“A vantagem de fazer pelo
método certo é que as jogado-
ras aprendem a bater certo
desde cedo”, explica Yajima,
que há seis anos realiza o tor-
neio como uma homenagem a
sua filha Tiemi Yajima, que teve

DIVULGAÇÃO

Categoria t-bol pode conquistar espaço oficial no calendário da Taça Tiemi Yajima a partir de 2010

ção entre familiares e amigos
e incentivar a prática deste es-
porte nas crianças desde cedo.
Tanto, que distribuímos meda-
lhas a todas as participantes,
independentemente da classi-
ficação das equipes”, comen-
ta Yajima, que vem bancando
a competição praticamente so-
zinho desde a primeira edição.
Sua luta, porém, vendo sendo
reconhecida e tem conquista-
do ajuda de amigos, além de
apoio da CBBS e da Federa-
ção Paulista de Beisbeol e
Softbol.

(Aldo Shiguti)

7º TORNEIO INÍCIO DE SOFTBOL

INTERCLUBES MIRIM “TAÇA TIEMI

YAJIMA”
QUANDO: DIAS 28 DE FEVEREIRO E 1º
DE MARÇO, A PARTIR DAS 8H

ONDE: CENTRO DE TREINAMENTO DA

YAKULT/CBBS: RODOVIA BUNJIRO

NAKAO, KM 58,5 (IBIÚNA-SP)
ENTRADA FRANCA

sua vida abreviada em 1994,
então com 11 anos, vítima de
uma doença.

Tiemi tinha seis anos quan-
do conheceu o softbol. “Na
época, ela ia apenas acompa-
nhar os irmãos mais velhos,
que jogavam no Shida. Com o
tempo, ela também pegou gos-
to pela coisa”, conta o pai, lem-
brando que era um dificuldade
encaixá-la em alguma equipe.
“Não existia a categoria t-bol
nem a mirim, que só foi criada
dois anos depois que ela se foi,
mas a sua vontade de jogar era
tanta que ela acabava jogando
na categoria infantil e até mes-
mo com os meninos do beise-
bol”, recorda Yajima. Tamanho
carinho pelo esporte não po-
deria passar em branco. E sua
dedicação é lembrada até hoje.

Apoio – “O objetivo da Taça
Yajima é este mesmo, isto é,
promover uma confraterniza-

Mãe da homenageada entrega prêmio à jogadora: famíia realiza competição há sete anos
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... E NOS BAILES NIKKEIS

A Associação Okinawa de
Casa Verde, por intermédio do
seu departamento de dança de
salão, realizou no domingo, 22,
na sede social  (rua Ana Ri-
beiro, 90, no bairro da Casa
Verde) o tradicional Grito de
Carnaval 2009.

A festa contou com a pre-
sença de mais de uma cente-
na de associados e amigos da
velha  guarda que se diverti-
ram muito e rememoraram  as
brincadeiras dos antigos bailes
carnavalescos de salão  ao som
das marchinhas como “A Ca-
beleira do Zezé”, “Coração
Corintiano” entre outras.

Quem esteve por lá também
conferindo o carnaval de salão
da Associação Okinawa foi a
cantora issei Megumi Gushi,
que se apresentará hoje (27),
por volta das 21h, no Kikos Bar
(avenida do Guacá, 638 – Man-
daqui) ao lado do músico Flawio
Lara.  A cantora ficará no Brasil
até o próximo mês de março e
depois retorna ao Japão.

O presidente Seisho Kana-
shiro, devidamente trajado para
a ocasião, era um dos mais ani-
mados e comemorou a iniciati-
va, que contou também com a
destacada participação de mui-
tos  jovens do departamento do
seinen-kai que trabalharam  na
área de apoio ao evento.

Associação Okinawa de Casa Verde
resgata antigos bailes de salão

Descontração e animação
marcam o baile da Acrec

A Associação Cultural Recreativa Esportiva
Carrão (Acrec), realizou no último dia 23, em
sua sede, o tradicional Baile de Carnaval com
a presença expressiva da comunidade japone-
sa que aderiram as fantasias, confetes e
serpentinas.O evento contou com música ao
vivo da Banda Isamu Muisc Show e seguido
de jantar Buffet Midori.Os foliões , entre eles
adultos e crianças estavam animadíssimos. Mitsue Ikemori, Marcia Matsuo, Vera Nishitani,

Casal Nishiguchi e Julio

Grupo feminino bem animado As crianças também se divertiram no baile

Animação da banda Isamu Music Show

Akiko Sakamoto e Massao Sakamoto, vice-
presidente do Bunkyo de Suzano prestigiaram o
evento

José Konyosi e Morio Abe

Junji Ikemori presidente da Acrec com presidente
da Associação de Itaim Paulista, Hiroshi
Konno e associados

Casal Arashiro Casal Nishiguchi

A cantora Megumi Gushi (no centro, de preto), com foliões

Festa reuniu mais de uma centena de associados

A cantora Megumi Gushi conferiu o Carnaval da AO de Casa Verde


