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Governo japonês quer que dekasseguis
permaneçam no país, afirmam deputados

DIVULGAÇÃO

Mostra de animação é
destaque em Londrina

DIVULGAÇÃO

O Museu Histórico de Lon-
drina “Pe. Carlos Weiss” dá
início neste sábado (28) e do-
mingo (29) à 1ª Mostra de
Cinema de Animação intitulada
Realidade e Fantasia nas Pro-
duções do Estúdio Ghibli, um
dos principais estúdios de ani-
mação japonês. Organizado
por Elton Mitio Yoshimoto,
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professor da rede Pública de
Educação do Paraná e Richard
Gonçalves André, doutorando
em História pela Unesp/Assis-
SP, o objetivo desta primeira
mostra de cinema de anima-
ção é apresentar alguns dos fil-
mes desse famoso estúdio
“Ghibli”, fundado por Hayao
Miyazaki e Isao Takahata.

A situação dos dekasseguis
no Japão é grave, preocupan-
te, mas não desesperadora,
os principais problemas estão
ligados às áreas da educação,
o desemprego, e as pessoas
que não falam o japonês. A
conclusão é dos deputados
federais Walter Ihoshi (DEM/
SP) e William Woo (PSDB/
SP), respectivamente, presi-
dente e vice-presidente do
Grupo Parlamentar Brasil-Ja-
pão, que concederam segun-
da-feira (dia 23), uma entre-
vista coletiva para fazer um
balanço da viagem em missão
oficial de cinco dias ao Japão,
realizada no período de 14 e
19 de março. O objetivo da
viagem foi verificar junto às
autoridades japonesas as me-
didas concretas colocadas em
prática para ajudar a minimi-
zar a situação dos dekasse-
guis. “A maioria dos brasilei-
ros quer ficar. O governo ja-
ponês também quer que eles
fiquem, uma vez que existem
oportunidades de empregos
no mercado interno”, avaliou
Ihoshi.
–––—–––––––––––| pág 03

Mesmo sem
glamour, eleição
para o Conselho do
Bunkyo desperta
interesse

O Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa
e de Assistência Social) re-
aliza neste sábado (28), com
primeira chamada às 8h30
e a segunda às 9h, no Pe-
queno Auditório (prédio
anexo, no 3º andar), sua 52ª
Assembleia Geral Ordiná-
ria. Em pauta, a eleição para
o Conselho Deliberativo,
formado atualmente por
100 membros, sendo que o
mandato de metade deles
encerra neste mês (março).
Cento e trinta e quatro can-
didatos disputam as 50 va-
gas. Cabe ao Conselho es-
colher a nova diretoria do
Bunkyo em eleição marca-
da para o dia 25 de abril.
Mesmo sem o glamour das
eleições passadas, as ex-
pectativas iniciais já foram
superadas. “Acho que de-
vemos atingir aproximada-
mente 700 votantes. Ainda
assim, um número bem
abaixo da eleição passada”,
diz o presidente da CE,
Atushi Yamauchi.
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O grupo de taikô Setsuo Ki-
noshita está comemorando
10 anos. Para marcar a data,
realizará neste domingo (29),
evento fechado com a parti-
cipação de alunos e ex-alu-
nos. Segundo o músico e pro-
dutor Setsuo Kinoshita, o
evento deve contar com a
participação de cerca de 150
pessoas. A novidade será a
realização de um matsuri, com
decoração de Kouhaku-
maku e tyotin ao estilo japo-
nês.

Setsuo Kinoshita
Taiko Group
comemora 10 anos
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Este ano promete novidades
na carreira de Maurício Miya,
que além de cantor sertane-
jo, está desenvolvendo tam-
bém sua faceta de apresenta-
dor no programa “Sorriso
Caipira”, na JBN TV (canal
142 da Sky), que estreou há
duas semanas e vai ao ar aos
sábados, sempre às 22h30.
Foi nos bares da vida, em
1998, que o moço começou
sua carreira. “Sabia que ali eu
estava apenas para aprender”,
conta.

Maurício Miya
conquista espaço
como apresentador
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No último dia 21, a Universi-
dade College South da Dina-
marca concedeu um diploma
de doutorado honorário a
Daisaku Ikeda, fundador da
Universidade Soka e presi-
dente da SGI. Soren Vang
Rasmussen, reitor da Univer-
sidade College South conce-
deu o diploma em reconheci-
mento pelo “longo serviço e
valorosa contribuição para a
pesquisa e a prática em prol
do desenvolvimento da Edu-
cação para a Vida”.

Líder budista
recebe 250ª Honra
Acadêmica
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Inconformado com a recusa
de registro de sua chapa e,
conseqüentemente, a impos-
sibilidade de se candidatar à
presidência da Associação
dos Shizuoka Kenjin do Bra-
sil, o ex-diretor de Relações
Públicas da entidade, Toshio
Kawasaki, pretende colocar
mais lenha na fogueira. A ideia
é entrar com uma liminar anu-
lando a Assembleia. Reeleito,
Norio Suguimoto rebateu as
críticas e amaeça contra-ata-
car.

Eleição provoca
divergências no
Shizuoka

–––—–––––––––––| pág 07

53º Prêmio Paulista reúne a nata do
esporte nikkei no Sesc Vila Mariana

ARQUIVO

O esporte nikkei viverá sua
noite de gala no próximo dia
31, no Sesc Vila Mariana, em
São Paulo, com a cerimônia
de entrega do 53º Prêmio
Paulista de Esportes, um dos
eventos mais aguardados da
comunidade nipo-brasileira.
Assim, o Jornal Nippak/
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Nikkey Shimbun mantém
uma tradição iniciada pelo
Jornal Paulista cujo objetivo
é reverenciar o trabalho de
abnegados e valorizar e esti-
mular os novos talentos da co-
munidade. Este ano, o Prêmio
homenageará o secretário de
Esportes, Lazer e Recreação

da Cidade de São Paulo,
Walter Feldman; o secretário
de Esportes, Lazer e Turismo
do Estado de São Paulo,
Claury Santos Alves da Sil-
va; e o diretor regional do
Sesc SP, Danilo Santos de
Miranda , além do Banco
Real.
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Issao e Tamy Minami - presidente 2009-10 do Rotary Clube
Jabaquara participou do PETS -  Seminário de Treinamento de
Presidentes eleitos do Distrito 4610 Rotary Clube International.
O evento foi neste fim de  semana no bonito e confortável Ho-
tel Villa Santo Agostinho em Bragança Paulista e contou com a
presença de mais de 300 rotarianos e diversas autoridades
rotárias na abertura oficial e durante a maratona de tres dias do
evento.

Helio Takata, Issao Minami e Ligeia Stivanin.

Tamy Minami e Issao Minami.

José Paulo Fonseca Tavares, Dirlei Tavares, em pé: Issao Minami
e Tamy Minami.

O cantor Joe Hirata está terminando o seu novo CD com musicas inéditas japonesas, músicas
famosas, apenas de cantoras como Misora Hibari, Takahashi Mariko, Teresa Teng . O lança-
mento deve acontecer no Aki Matsuri, em Mogi das Cruzes. O Cantor prepara também um
Dinner Show dia 16 de maio no Nikkey Palace Hotel e terá a participação da irmã do cantor,
a também cantora Jane Ashihara. Para reservas ou informações: Joe@joehirata.com ou pelo
Tel: (11) 9616-9275

Os deputados federais
Walter Ihoshi, presidente do

Grupo Parlamentar Brasil-
Japão e William Woo

realizaram uma coletiva de
imprensa no Nikkey Palace

Hotel, para relatar sua
viagem ao Japão.

Preocupados com a situação
dos dekasseguis no Japão, os

Deputados tranqüilizaram a
imprensa avisando que eles

estão bem no Japão e que
não querem retornar ao

Brasil.

Casal: Kazuaki e Eiko Obe.

Makoto Tanaka e Takanori Sekine.Antonio Ueno e Vereador Ushitaro Kamia.

Ministro Shigueaki Ueki e empresário Jose Carlos Ometto.Eunice Yokota e Taeko Ohara.

Embaixador Ken Shimanouchi cercado por beldades, Sumico Hirose,
Neisa Kakinoki, Maria Leonor Saad, Chieko Aoki e Yoshino Mabe.

Ministro Massami Uyeda com sua esposa Emiko Uyeda, Marli
Villaça Furukawa e Nagashi Furukawa.

O cônsul geral do
Japão em São Paulo

Kazuaki Obe e a
consulesa, Eiko Obe,

recepcionaram em
sua residência

centenas de
convidados. Como

forma de
apresentação, o

simpático casal, fez
questão de

cumprimentar todos
os convidados. A

recepção foi seguida
por um delicioso

almoço.
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COMUNIDADE / DEKASSEGUIS

Dekasseguis podem ter linha de crédito
especial para compra de passagens aéreas

Os deputados Walter Ihoshi e William Woo durante visita a autoridades japonesas

DIVULGAÇÃO

Asituação dos dekasse-
guis no Japão é grave,
preocupante, mas não

desesperadora, os principais
problemas estão ligados às áre-
as da educação, o desempre-
go, e as pessoas que não fa-
lam o japonês. A conclusão é
dos deputados federais Walter
Ihoshi (DEM/SP) e William
Woo (PSDB/SP), respectiva-
mente, presidente e vice-pre-
sidente do Grupo Parlamentar
Brasil-Japão, que concederam
segunda-feira (dia 23), uma en-
trevista coletiva para fazer um
balanço da viagem em missão
oficial de cinco dias ao Japão,
realizada no período de 14 e
19 de março. O objetivo da vi-
agem foi verificar junto às au-
toridades japonesas as medi-
das concretas colocadas em
prática para ajudar a minimi-
zar a situação dos dekasseguis.

No arquipélago os deputa-
dos se reuniram com ministros
e parlamentares, entre eles, o
primeiro-ministro Taro Aso, e
os ministro da Educação, Ryu
Shionoya; de Planejamento
Populacional, Yuko Obuchi e o
dos Transportes, Kayuyoshi
Kaneko. “Existiu um exagero
da mídia, houve uma rede de
solidariedade muito grande,
porque os brasileiros são mui-
to solidários. As pessoas têm
se ajudado, procurado empre-
sários brasileiros e japoneses
que também estão em dificul-
dades, enfim existe uma am-
pla rede de apoio assistencial
as pessoas, como a doação de
roupas, de abrigo, alimentação
como cestas básicas e sopão.
Pode ser que a rede enfraque-
ça por conta da crise que pode
impedir os empresários a con-
tinuar ajudando”, explica.

No encontro com o primei-
ro-ministro, Taro Aso, Walter
Ihoshi disse que foi recebido em
uma audiência por 40 minutos
com o premiê para tratar da si-
tuação e da importância da con-
cessão de uma assistência para
a permanência dos dekasseguis
no Japão e também para aque-
les que querem voltar. “A mai-
oria dos brasileiros quer ficar.
O governo japonês também
quer que eles fiquem, uma vez
que existem oportunidades de
empregos no mercado interno”,
avaliou.

Medidas – De acordo com o
deputado o governo japonês
têm se mostrado preocupado
com a situação dos dekasse-
guis no Japão. A ministra de
Planejamento Populacional,
Yuko Obuchi, por exemplo, foi
incumbida de executar um pla-
no de ação que integra todos

seja para ficar no arquipélago
ou retornar para o Brasil. “Os
vôos estão indo e voltando
cheios porque há aqueles que
deixam o Japão, mas ficam em
contato para saber se têm va-
gas lá, com a intenção de vol-
tar”, disse Ihoshi. Na cidade
de Hamamatsu que concentra
uma grande quantidade de de-
kasseguis, segundo o Banco do
Brasil cerca de 60% deles per-
deram seus empregos ou es-
tariam para perder.

“Isso é um número crítico,
que nos preocupa, mas o tra-
balho grande das entidades
sociais da região, tem atenua-
do com ações emergenciais a
dificuldade dos brasileiros, so-
bretudo a questão da alimen-
tação, da moradia. O governo
japonês têm dado o apoio mui-
to grande através de recursos
e verbas que estão sendo ca-
nalizadas para essas pessoas”,
esclarece.

Pesquisa do Grupo Gam-
barê!, que engloba oito entida-
des de assistência a nipo-brasi-
leiros no Japão, constatou que
cerca de 80% dos dekasseguis
de Hamamatsu tem interesse
de estudar o japonês. Apesar
da oferta de cursos ter sido dis-
cutida com o ministro Taro Aso
e com a Agência de Coopera-
ção Internacional no Japão
(Jica), Walter Ihoshi enviará um
ofício reforçando o pedido.
Para ele é preciso criar um me-
canismo para que a Jica possa
colaborar com os cursos de ja-
ponês, já que só pode apoiar
projetos que ocorram fora do
Japão.

O democrata Walter Ihoshi
falou que vai solicitar ao Palá-
cio Itamaraty informações re-

O corpo da microempresá-
ria Cecília Kioko Yokohama,
55 anos, seqüestrada no dia 18
de dezembro do ano passado
foi encontrado pela polícia no
dia 23 de março no quintal de
uma casa no Itaim Paulista,
zona Leste de São Paulo. Os
policiais da Divisão Anti-Se-
qüestro (DAS) chegaram ao
local depois de prenderem um
acusado de participar do cri-

me. A nikkei foi seqüestrada
quando deixava a retífica da
qual é dona por um grupo de
três a cinco pessoas em de-
zembro.

No dia 31 do mesmo mês,
a família da vítima pagou o res-
gate, mas ela não foi liberta-
da. Cecília Yokohama teria sido
morta por estrangulamento no
dia do pagamento. Depois do
assassinato, os seqüestradores

POLÍCIA

Corpo de microempresária nikkei é encontrado em
quintal de casa na Zona Leste

enterraram o corpo sob um
corredor no quintal da casa e
depois cimentaram o local. A
casa foi abandonada pelos ban-
didos após o crime.

Os policiais da DAS pas-
saram a investigar o caso e
encontraram o suspeito na tar-
de do dia 23 de março na re-
gião do local do seqüestro. Ele
estava acompanhado por ou-
tras duas pessoas, em um car-

ro quebrado e levado à dele-
gacia onde, conforme a polí-
cia, confessou o crime e indi-
cou o local onde o corpo esta-
va enterrado. A DAS não di-
vulgou detalhes sobre a inves-
tigação. Depois de chegarem
ao local, os policiais acionaram
os bombeiros, que desenterra-
ram o corpo. Cecília Yokoha-
ma era viúva e mãe de três fi-
lhos.

ais sobre os poucos dekasse-
guis que estão retornando para
o Brasil. De acordo com o par-
lamentar as pessoas têm feito
um esforço enorme para per-
manecer no Japão. “Eles que-
rem ficar, mas somente em úl-
timo caso devem permane-
cer”, salienta. Segundo o de-
putado os dekasseguis que
chegam ao Brasil tem que ser
qualificados ou adaptados ao
mercado de trabalho.

William Woo – Para o tuca-
no William Woo a situação dos
dekasseguis é difícil seja no
Japão ou no Brasil. “Pior quan-
do o trabalhador fica desem-
pregado, mas existem exem-
plos de dekasseguis que deram
certo no arquipélago. A dificul-
dade é enorme devido à situa-
ção de desemprego seja lá ou
aqui. As prefeituras estão ofe-
recendo cursos de japonês
(antes, eles não precisavam
falar japonês por que trabalha-
vam em fábricas, hoje os em-
pregos exigem a necessidade
da língua). Quem não tem di-
nheiro o mais correto é voltar
para casa”, analisa.

O deputado verificou que a
falta de conhecimento do idio-
ma japonês impede os dekas-
seguis em receber o auxílio-
sobrevivência de US$ 1.500
que o governo japonês forne-
ce nesse período de crise. “Os
brasileiros conquistaram os ja-
poneses e são bem-vistos por
fazerem horas extras em feri-
ados importantes. É uma das
maiores forças de trabalho
entre os estrangeiros no Japão.
Por isso, para conquistar mais
espaço na sociedade japonesa
eles terão de aprender o idio-
ma”, disse William Woo.

William Woo assegura com
certeza que a mão-de-obra dos
dekasseguis sempre continua-
rá sendo necessária no Japão,

caso contrário poderá ocorrer
uma grande decadência do país
que necessita de mão-de-obra
jovem. “Quem ficar cerca de
100 a 150 mil nipo-brasileiros
vão passar pela dificuldade da
diferença de cultura na socie-
dade japonesa, muitas coisas
nós vamos ensinar para eles
também”, atesta.

Durante viagem ao Japão
o parlamentar conversou com
representantes de organiza-
ções não governamentais para
orientar os nipo-brasileiros so-
bre os seus direitos e deveres.
“Para o dekassegui que está
aqui no Brasil eu sugiro que
busque a indústria, estou soli-
citando as empresas para
aproveitar a mão-de-obra des-
ses trabalhadores que podem
beneficiar as empresas uma
vez que foram treinados com
base em programas como o
5S criado que tem a filosofia
de trabalho de promover a dis-
ciplina nas empresa através da
consciência e da responsabili-
dade de todos”, adiantou. Para
William Woo ficar no Brasil ou
ir para o Japão é uma questão
difícil, muitos trabalhadores em
São Paulo perderam empregos
também, mas atesta que pes-
soas que voltaram para o Ja-
pão e se deram bem. “A ques-
tão é saber onde buscar a opor-
tunidade”, completa.

Sobre as duas passeatas
realizadas no Japão recente-
mente William Woo disse que
os movimentos foram válidos
por que chamou a atenção das
autoridades, e o assunto se
mostrou que é preocupante na
sociedade japonesa. “A gran-
de maioria que tem amigo ja-
ponês está empregada”, cal-
cula ele ao agradecer o go-
verno japonês sobre tudo o
que tem feito para com os de-
kasseguis.

(Afonso José de Sousa)

os ministérios. São seis medi-
das em diversas áreas com
verbas do governo japonês,
voltadas para a educação e a
capacitação profissional para
atender as comunidades nipo-
brasileira, chinesa e coreana.
“Os encontros com as autori-
dades governamentais à sen-
sação que nós tivemos é que o
brasileiro tem um tratamento
diferenciado. As relações en-
tre o Brasil e o Japão são de
amizade e que facilitam muito
nesse momento”, ressalta.

Outras medidas beneficiam
os dekasseguis no arquipélago,
como a agilização dos proces-
sos de acordo bilateral na área
da Previdência; estudo a fundo
da questão do acordo bilateral
na área da educação; e a aber-
tura da Casa do Trabalhador
Brasileiro em Hamamatsu, pelo
Ministério das Relações Exte-
riores, para prestar consultoria
jurídica, orientação e serviços.
Além da colocação de 700 pas-
sagens a disposição das pesso-
as que queira retornar para o
Brasil pelo governo de Gifu, fi-
nanciadas em cinco anos e sem
necessidade de garantia, por
enquanto somente dez pessoas
estão voltando. Para ter direito

é necessário que os interessa-
dos preencham uma série de
requisitos. “Estamos pensando
na possibilidade de criar uma
linha de crédito via Banco do
Brasil para pagar em três anos,
com custo subsidiado para os
dekasseguis, esse é um traba-
lho que vamos fazer em Brasí-
lia”, adiantou.

Na área da educação uma
série de sugestões foram for-
muladas no Japão as quais jun-
to com a situação do convênio
educacional Brasil/Japão, se-
rão discutidos pelos parlamen-
tares no Ministério da Educa-
ção brasileiro. “Vamos ver
como está a situação desse
convênio. O governo japonês
já tem contratado pessoas que
falam as línguas portuguesa e
japonesa para ajudar nas es-
colas”, ressalta Walter Ihoshi
ao adiantar que recebeu algu-
mas propostas de projetos de
capacitação de professores.
“Criança quando volta chega
falando japonês, mal fala por-
tuguês, tem que ser lapidado”,
adianta.

Walter Ihoshi destacou que
a comunidade nipo-brasileira
está muito bem organizada e
sabe muito bem o que quer,

Walter Ihoshi e William Woo foram recebidos por Castro Neves
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BUNKYO/ELEIÇÃO

Mesmo sem ‘holofotes’, eleição
para o CD supera expectativas

Preocupada em “esclare-
cer” eventuais dúvidas às vés-
peras da eleição para o Con-
selho Deliberativo, a diretoria
do Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social) convocou
a imprensa nipônica na noite
desta terça-feira para uma
coletiva num restaurante pró-
ximo à entidade. O vice-presi-
dente do Bunkyo, Sadao
Kayano, afirmou que a direto-
ria “sentiu” que as chapas de
oposição questionaram sobre o
quê a diretoria fez durante o
mandato na entidade.

“As outras chapas falaram
que a diretoria não fez nada e
nós achamos isso uma injusti-
ça. Nós não vamos ficar fa-
lando faz alguma coisa e logo
em seguida fazer propaganda.
Sentimos a necessidade de que
a colônia japonesa saiba das
ações da diretoria. Nunca fui
perfeito, tenho meus defeitos,
mas não é o que estão dizendo
que a diretoria não fez nada,
por isso estamos divulgando
um manifesto com o resumo
das ações”, destaca.

O manifesto, explicou, ser-
viria para que “todos saibam da
verdade, e não que a convoca-
ção tivesse conotação eleito-
ral”. “Nós não escrevemos
uma palavra a mais do que já
fizemos no mandato. Tudo tem
sido feito pela nossa iniciativa
e vontade. Na eleição, a chapa
da situação está trabalhando
com as diretrizes do manifesto,
não sabemos o resultado da elei-
ção, temos um plano de traba-
lho em mente para o futuro do
Bunkyo”, ressalta.

Sadao Kayano disse que
“as pessoas que não fazem

BUNKYO/ELEIÇÃO

Às pressas, Bunkyo convoca imprensa para “prestação de contas”

OBunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistên-

cia Social) realiza neste sábado
(28), com primeira chamada às
8h30 e a segunda às 9h, no Pe-
queno Auditório (prédio anexo,
no 3º andar), sua 52ª Assembleia
Geral Ordinária. Em pauta, a
eleição para o Conselho Delibe-
rativo, formado atualmente por
100 membros, sendo que o man-
dato de metade deles encerra
neste mês (março). Cento e trin-
ta e quatro candidatos disputam
as 50 vagas. Cabe ao Conselho
escolher a nova diretoria do Bun-
kyo.

Mesmo sem o “glamour”
das eleições passadas, as ex-
pectativas iniciais já foram
superardas.Até o meio-dia des-
ta quinta-feira (26), a Comis-
são Eleitoral (CE) havia rece-
bido 518 envelopes (carta res-
posta) contendo as cédulas de
votação para eleição. Destes,
34 foram rejeitadas – 32 por não
estarem quites com a anuida-
de, um por ter violado a identi-
ficação e outro em branco. A
expectativa é que 700 associa-
dos votem nesta eleição. Aci-
ma das expectativas, porém,
aquém da eleição passada,
quando cerca de 900 associa-
dos participaram do processo.

Segundo o presidente da
CE, Atushi Yamauchi, os enve-
lopes-resposta contendo a vo-
tação do associado deveriam
estar no Bunkyo até às 17h30
do dia 27 de março (sexta-fei-
ra). Quem preferir, poderá vo-
tar na Assembleia.  Só poderá
exercer o direito de voto aque-
le associado que estiver em dia
com as contribuições sociais de
2008 e dos anos anteriores.

Para Yamauchi, a eleição
deste ano deve transcorrer
num clima de tranqüilidade.
“No início foi novidade, mas
agora já estamos acostuma-

dos”, disse. A previsão é que
o resultado seja anunciado
duas horas após o término da
eleição.

Confira a entrevista com o
presidente da Comissão Elei-
toral, Atushi Yamuchi:

Jornal Nippak: Como presi-
dente da Comissão Eleitoral,
como o sr. avalia o processo
eleitoral para o Conselho
Deliberativo do Bunkyo?
Atushi Yamauchi: Está tran-
qüilo. Até o meio-dia de hoje
(26) tínhamos recebido extato
518 envelopes. Por uma
checagem prévia, 34 foram re-
jeitados e devem ser anulados.

Jornal Nippak: E qual a ori-
entação para quem deixou
para votar no dia da Assem-
bleia?
Atushi Yamauchi: Das 9 às
11h, será aceita a votação. En-
cerrada a votação, as urnas se-
rão levadas ao Pequeno Audi-
tório por membros da Comissão
Eleitoral e os envelopes serão

abertos simbolicamente diante
do público. Em seguida, os en-
velopes cujos remetentes estive-
rem credenciados a votar serão
identificados com os respectivos
nomes e as cédulas de votação
retiradas. O envelope será se-
parado e guardado, e as cédu-
las serão encaminhadas para a
Sala de Exposição para a equi-
pe de digitação.

Jornal Nippak: E quando o
resultado deve ser anuncia-
do?
Atushi Yamauchi: Acredito
que, no máximo, em duas ou
três horas após a votação.

Jornal Nippak: O público
poderá acompanhar a apu-
ração?
Atushi Yamauchi: Sim, na
Sala de Exposição serão mon-
tadas 10 mesas. O público po-
derá acompanhar o processo
através de telão instalado no
Pequeno Auditório. Também o
site do Bunkyo estará infor-
mando sobre a quantidade de

votos que cada um dos 134
candidatos recebeu.

Jornal Nippak: A Comissão
Eleitoral prevê alguma difi-
culdade no dia?
Atushi Yamauchi: Acredito
que não haverá dificuldades
porque é a repetição da elei-
ção passada. O sistema é idên-
tico, então, acho que não ha-
verá dúvidas.

Jornal Nippak: E quando
devem começar os trabalhos
para a eleição da Diretoria?
Atushi Yamauchi: A partir do
dia seguinte da votação que
definirá os novos membros
para o ConselhoDeliberativo.

Jornal Nippak: Qual a men-
sagem para o associado do
Bunkyo?
Atushi Yamauchi: Para aque-
les que vão votar, que pratique
voto consciente e que haja o
maior número de participação
possível.

(Aldo Shiguti)

Para o presidente da Comissão Eleitoral, é importante que os associados do Bunkyo participem

DIVULGAÇÃO

coisas pra fazer, dekassegui é
importante, mas não é o obje-
tivo primordial do Bunkyo”,
explica.

Manifesto – Na ocasião da
coletiva Sadao Kayano divul-
gou que a situação está traba-
lhando intensamente para im-
plementar as oito diretrizes que
compõem o manifesto, com
resultados consideráveis. As
diretrizes básicas desejadas à
administração do Bunkyo fo-
ram propostas em um relató-
rio final publicado em 2002
para a criação da comissão de
estudos de renovação da enti-
dade. O vice-presidente disse
ainda que a situação vem de-
senvolvendo um trabalho com
diretrizes claras desde o início,
demonstrando disposição de
consolidar o avanço cada vez
mais. Para ele a continuidade
do esforço é mais do que nun-
ca importante para o Bunkyo.

(Afonso José de Sousa)

1) Cumprimento do papel
do Bunkyo como entidade
central da comunidade nikkei
no Brasil, sucesso nos traba-
lhos para os festejos do Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa, através da Associação
para a Comemoração do
Centenário; 2) Reformas no
edifício do Bunkyo, como
melhorias nos elevadores,
Salão Nobre e no Grande
Auditório, criando sala de
encontro de associados, além
de planos para pintura inter-
na e externa do prédio; 3)
Contratação de empresa de

auditoria para dar transparên-
cia às finanças; e defesa fir-
me da condição de entidade
filantrópica imune a impostos;
4) Fortalecimento do conselho
deliberativo, propiciando aos
associados que morem longe
da sede, a chance de votar por
correspondência. 5) Maior pro-
moção da participação das
mulheres e jovens na direção
do Bunkyo, através da realiza-
ção de fóruns de mulheres para
a conscientização do papel
desempenhado por elas na his-
tória da imigração, e da posi-
ção da mulher na sociedade;

6) desenvolvimento de ativi-
dades no Museu Histórico da
Imigração Japonesa; promo-
ção da conservação, pesqui-
sa e digitalização do acervo,
criando uma comissão espe-
cial que estuda uma política
inovadora para a administra-
ção; 7) criação da rede de co-
municação Bunkyonet para
incrementar o relacionamen-
to com os associados e enti-
dades do país; 8) Fortaleci-
mento das relações com as
entidades do Brasil, contribu-
indo para a revitalização atra-
vés de fóruns de integração.

As diretrizes são formadas por oito normas

parte da diretoria do Bunkyo
tem que reconhecer que ne-
nhum diretor da entidade é re-
munerado e que trabalha sa-
crificando o tempo disponível”.
“Nós não ganhamos dinheiro,
deputados e ministros sim ga-
nham dinheiro, trabalhamos
por puro idealismo para ver se
ajudamos um pouco, isso tem
que ser reconhecido pela co-
munidade”, defende.

De acordo com Sadao

Kayano entre as diretrizes de-
terminadas existe uma que
pretende ajudar os dekasseguis
que retornam para o Brasil,
mas esclareceu que os dekas-
seguis são uma parte “muito
pequena” do Bunkyo, que tra-
ta o assunto através do Cen-
tro de Informação e Apoio ao
Trabalhador no Exterior
(Ciate). “Se o problema fosse
apenas os dekasseguis estaria
fácil pra nós, temos muitas

Diretores do Bunkyo durante coletiva: “injustiça”
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“O Centenário serviu para
gastar dinheiro”, diz Kayano

A implantação do portal
Bunkyonet uma ferramenta de
troca de informações interen-
tidades que está sendo conclu-
ído pela Comissão do Bunkyo-
net, um site de relacionamen-
to para as associações divul-
garem seus eventos, foi um dos
principais assuntos discutidos
na 385ª reunião da diretoria
executiva da Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social (Bun-
kyo), com os seus represen-
tantes regionais e o conselho
fiscal. Realizada no dia 19 de
março a reunião foi à última
do mandato da atual diretoria
que está entregando os cargos.
Das regionais participaram re-
presentantes de Brasília, São
José dos Campos e Suzano.

De acordo com o vice-pre-
sidente Sadao Kayano, que
presidiu a reunião em substi-
tuição ao presidente Kokei
Uehara submetido a uma in-
tervenção cirúrgica, nessas
reuniões bimensais ordinárias
a diretoria procura abordar
assuntos de grande importân-
cia e não corriqueiros da enti-
dade. Para ele não é porque
foi o último encontro da dire-
toria que está encerrando a
gestão que teria algo especial
a ser discutido.

Sadao Kayano destacou
que as comemorações do Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil como um todo foi
o evento que tomou mais tem-
po da diretoria na atual gestão.
Mas neste contexto o fato mais
importante para os dirigentes
do Bunkyo foi à recepção ao
príncipe Naruhito na sede do
Bunkyo e no Pavilhão Japonês,
no dia 19 de junho de 2008, o

qual reforçou o papel da enti-
dade na comunidade nikkei e
na sociedade. “A visita do prín-
cipe nós lutamos e brigamos
por isso, senão seria uma gran-
de perda de prestigio do Bun-
kyo, por que acreditamos que
a entidade é a representante
da comunidade japonesa no
Brasil, quer queira ou quer não
queira. Visitar diversos lugares
e não visitar aqui não tinha
cabimento”, afirmou.

De acordo com o vice-pre-
sidente o superávit obtido em
2008 não se deve aos festejos
do Centenário, pelo contrário
a entidade teve gastos extras
por causa do Centenário, como
a adaptação do prédio do Bun-
kyo para a visita do príncipe;
restauração do Salão Nobre,
instalação de novas cortinas no
Grande Auditório. “Dos eleva-
dores (construídos há quase 40
anos), que estavam velhos até
o Museu Histórico da Imigra-
ção Japonesa no Brasil foram
modernizados totalmente. Foi
feita também uma limpeza da
fachada e do hall de entrada
do prédio. O Centenário ser-
viu para gastar dinheiro e não
para aumentar o superávit”,
esclareceu.

Para Sadao Kayano a di-
retoria acredita que exerceu
importante papel na gestão que
se encerra, mas que pessoal-
mente acha que têm outras
coisas mais importantes para
fazer que não foi conseguido,
como planos maiores em todos
os setores para execução
como uma reforma melhor no
prédio do Bunkyo e o relacio-
namento com as regionais que
poderia ter sido melhor, além
de fóruns.

A última reunião dos Representantes na atual gestão
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Apesar de já estar no ar,
mas faltando apenas os últi-
mos acertos o portal Bunkyo-
net deve ficar pronto operaci-
onalmente no final de abril
para que todas as associações
e regionais nikkeis possam di-
vulgar as suas ações. A infor-
mação é de Marcelo Shiraishi,
presidente da comissão do
Bunkyonet ao revelar que a
peregrinação das visitas para
cientificar as entidades sobre
o site começou no início deste
primeiro trimestre para captar
notícias. “Continuamos visi-
tando, materiais estão chegan-
do, desenvolvemos um proje-
to denominado pontapé inicial
que é colher as informações
e incluirmos no site, estamos
caminhando para as páginas
das regionais estarem no ar até
o final de abril. Para agilizar
pensamos como primeira op-
ção colocar um voluntário em
cada regional que achávamos
que seria o ideal, mas muitas
vezes esse processo não é
factível”, explica.

O projeto de acordo com
Marcelo Shiraishi começou há
seis anos quando tinha propos-
tas e dimensões diferentes das
de hoje e uma outra concep-
ção que começou a ser alte-
rada no meio do ano passado.
Para ele o projeto vem de en-
contro a uma necessidade que
acredita que existe dentro da
comunidade japonesa. “O
grande intuito é fortalecer as
entidades através da troca de
informações que sejam rele-

Bunkyonet vai fortalecer
associações e entidades nikkeis

vantes pra elas dentro de um
local apropriado. São entida-
des que sabem organizar even-
tos ou que tem conhecimento
como captar recursos e colo-
car as idéias para que todos
possam desfrutar e se forta-
lecer como um todo”, escla-
rece.

Marcelo Shiraishi destaca
que o projeto é colaborativo
e não depende apenas do
Bunkyo, o site também está
sujeito que as pessoas com-
prem a idéia e alimente com
informações. “Se nenhuma
entidade alimentar, se propor
ao trabalho de dividir o seu
conhecimento, o projeto não
vai vingar. Dependemos mui-
tos dessas entidades para que
elas mesmas tenham a cons-
ciência de que podem ajudar
outras entidades no futuro.
Elas serão beneficiadas no
futuro, queremos criar um
circulo positivo, virtuoso,
esse é o grande objetivo”,
ressalta. A Comissão de Re-
lacionamento com as Asso-
ciações é presidida por Tomio
Katsuragawa.

Marcelo Shiraishi

JORNAL NIPPAK
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Jica discute ensino da língua
japonesa na América Latina

CIDADES/SÃO BERNARDO DO CAMPO

Convites à venda para o
Yakissoba Beneficente

O Grupo Sempre Mulher
realiza no dia 26 de abril (do-
mingo) mais uma edição do seu
tradicional yakissoba benefi-
cente. O almoço será realiza-
do no Buffet Tutti Noi (Joaquim
Nabuco, 381 - Centro de São
Bernardo do Campo), a partir
das 11 horas, apenas no siste-
ma drive thru. Os convites es-
tão à venda por R$ 12,00. No
dia será cobrado R$ 15,00.

Nesta edição, as entidades
beneficiadas serão: Associa-
ção de Voluntários em Com-
bate ao Câncer do ABC
(AVCC), presidido por Clotil-
de Dib; e Associação de Apoio
e Amparo aos Portadores de
Necessidades Especiais
CrerSer (Associação
CrerSer), presidido por Cristi-
ane Bianco.

Os preparativos para o
evento começaram desde o
início do ano, em que através
de reuniões mensais, os volun-
tários passaram a definir todos
os detalhes. Um dia antes do
evento, eles vão se reunir para
os ajustes finais e, no domin-
go, a partir das seis horas da
manhã, começar o preparo do
yakissoba.

Segundo Helena Nagima,
coordenadora do Grupo Sem-
pre Mulher, as voluntárias es-
tarão com força total para o
evento. “Criamos um reveza-
mento para que não seja mui-
to cansativo”, antecipa Hele-
na. “No sábado, teremos en-
tre 60 a 70 pessoas envolvidas
e, no domingo, cerca de 120
voluntários”.

O Grupo Sempre Mulher é
formado por cerca de 180 vo-
luntários e, desde sua forma-
ção, no ano 2000, apóia as
ações sociais do vereador
Hiroyuki Minami. Este será o
18º almoço beneficente reali-
zado pelo Grupo e por Mina-
mi, que somado a outras ativi-
dades, como jantares,
boutiques, bazares e bingos,
somam mais de R$ 180 mil
destinados a entidades filantró-
picas de São Bernardo do
Campo.

“Quem já provou sabe que
é um yakissoba especial. As
voluntárias se reúnem um dia
antes para preparar todos os
ingredientes, para que tudo
seja servido fresquinho e gos-
toso. Sem contar que nas mãos
de algumas voluntárias está o
segredo do tempero especial,
trazido direto do Japão”, ga-
rante Minami, referindo-se às
descendentes japonesas.

Mais informações podem
ser obtidas através do telefo-
ne: 4125-3438, ou através do
s i t e :
www.minamivereador.com.br.

YAKISSOBA BENEFICENTE DO
GRUPO SEMPRE MULHER
QUANDO: 26 DE ABRIL (DOMINGO)
HORÁRIO: DAS 11 ÀS 15H

CONVITES ANTECIPADOS A R$ 12,00
LOCAL: BUFFET TUTTI NOI (JOAQUIM

NABUCO, 381 - CENTRO DE SÃO

BERNARDO DO CAMPO)
SERVIDO APENAS NO SISTEMA DRIVE

THRU

REALIZAÇÃO: GRUPO SEMPRE MULHER

E VEREADOR HIROYUKI MINAMI

Hiroyuki Minami à frente do Grupo Sempre Mulher
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A Associação Okinawa de
São Caetano do Sul, presidi-
da por Paulo Kanashiro, rea-
liza neste sábado (28) um
bingo beneficente a partir das
17 horas. Os convites estão à
venda por R$ 15,00 com o ob-
jetivo de levantar recursos
para manutenção da associa-
ção e confraternização dos
associados e convidados. O
evento será realizado na As-
sociação (Alameda Conde de
Porto Alegre, 1595 - Bairro
Santa Maria em São Caetano
do Sul). Informações podem
ser obtidas pelo telefone:
4220-1057.

Chá – O Minori Fujinkai do
Templo Honpa Hongwanji de

Santo André realiza no próxi-
mo domingo (29) um Chá Be-
neficente a partir das 14 ho-
ras, em sua sede (Rua Itararé,
158 - Vila Alzira em Santo
André). O Templo Honpa é
de filosofia budista e tem
como reverendo o senhor
Iashito Kajiwara.  Tieko Sato,
presidente do Fujinkai, está
sob organização do evento.
Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone: 4990-
4417.

Karaokê – A Regional
ABCD Baixada Santista de
Karaokê realiza no dia 04 de
abril (domingo), a partir das 15
horas, a IX edição de seu tra-
dicional bingo. O evento será

AGENDA

Karaokê, bingo e chá beneficentes movimentam entidades
nipo-brasileiras do ABC paulista

realizado na Rua Bragança,
15 - Vila Gonçalves em São
Bernardo do Campo.

A finalidade do Bingo é
para ajudar os cantores parti-
cipantes do Campeonato Es-
tadual de Karaokê, promovi-
do pela União Paulista de Ka-
raokê e do Campeonato Bra-
sileiro de Karaokê, promovi-
do pela Associação Brasilei-
ra da Canção. “Esta ajuda se
refere a viagens, hospedagens
e taxas de participação das
associações que compõem a
nossa Regional, pois os parti-
cipantes se deslocam para ou-
tras cidades onde acontecem
os eventos”, explica o vice-
presidente da Regional, Morio
Minami. A atual Presidente é

a Dra. Tiyomi Takase. Mais
informações podem ser obti-
das pelo telefone: 9685-7907
(Morio).

Bingo – A Associação Cul-
tural, Recreativa e Esportiva
da Paulicéia (Acrepa), presi-
dida por Yoshihiro Kanatani,
realiza um Bingo Beneficen-
te no dia 05 de abril (domin-
go) em sua sede (Rua Pedro
de Toledo, 320- Vila Paulicéia
em São Bernardo do Campo).

O evento será realizado das
12h00 às 17h30 para convida-
dos e associados. A renda do
evento será revertida para a
própria Associação. Informa-
ções podem ser obtidas pelo
telefone: 4178-8636.

A Viagem de Chihiro é um dos destaques da mostra em Londrina
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Museu Histórico apresenta
1ª Mostra de Animação

O Museu Histórico de Lon-
drina “Pe. Carlos Weiss” dá
início neste sábado (28) e do-
mingo (29) à 1ª Mostra de Ci-
nema de Animação intitulada
Realidade e Fantasia nas Pro-
duções do Estúdio Ghibli, um
dos principais estúdios de ani-
mação japonês.

Organizado por Elton Mitio
Yoshimoto, professor da rede
Pública de Educação do Pa-
raná e Richard Gonçalves
André, doutorando em Histó-
ria pela Unesp/Assis-SP, o ob-
jetivo desta primeira mostra de
cinema de animação é apre-
sentar alguns dos filmes desse
famoso estúdio “Ghibli”, fun-
dado por Hayao Miyazaki e
Isao Takahata.

Segundo os organizadores
do projeto Richard e Elton, es-
sas obras alcançaram prestígio
internacional, não se limitando
somente ao público japonês. A
escolha do tema Realidade e

Fantasia nas Produções do Es-
túdio Ghibli, baseia-se não só
pela beleza, fantasia e lirismo
de suas obras, mostrando as-
pectos da tradição cultural ja-
ponesa mas também, abordan-
do preocupações próprias do
mundo contemporâneo tais
como a questão ambiental e as
múltiplas faces da violência.

Essa mostra é aberta ao
público com entrada franca e
conta com o apoio do Museu
Histórico de Londrina e do
CEPV – Curso Especial Pré
Vestibular.

REALIDADE E FANTASIA NAS
PRODUÇÕES DO ESTÚDIO
GHIBLI
QUANDO: DIAS 28 E 29 DE MARÇO

ONDE: MUSEU HISTÓRICO DE LONDRINA

“PE. CARLOS WEISS”: RUA BENJAMIN

CONSTANT, 900 (PRÉDIO DA ANTIGA

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA)
INFORMAÇÕES PODEM SER OBTIDAS PELOS

TELEFONES (43) 3323-0082/3324-4641

PROGRAMAÇÃO

Dia 28/03 (SÁBADO)
Primeira Sessão

Local: Sala de Multimeios do
Museu Histórico
Horário: 14 horas
Filme: Tonari no Totoro (Meu
Vizinho Totoro/1988/colorido/
86 min)
Gênero: Fantasia/Aventura
Direção: Hayao Miyazaki
Sinopse: Duas meninas se mudam
com seu pai para o interior do Ja-
pão, com o objetivo de ficar perto
da mãe que esta internada em um
hospital. Lá, elas viverão muitas
aventuras ao lado do espírito pro-
tetor da floresta Totoro, que vive
próximo da nova casa, em uma
cânfora gigante. Inicialmente,
apenas Mei pode vê-lo, depois
Satsuki, sua irmã mais velha tam-
bém tem a chance de encontra-lo.

Segunda sessão
Horário: 17 horas
Local: Sala de Multimeios do
Museu
Filme: Hotaru no Haka (Túmulo
dos Vagalumes/1988/cor/98 min)
Gênero: Drama Histórico
Direção: Isao Takahata
Sinopse: O filme relata a história
de dois irmãos, Seita e Setsuko,
no período da Segunda Guerra
Mundial no Japão. O pai deles é
convocado a defender o país na
guerra, pois faz parte da marinha
japonesa, e a mãe falece em um
bombardeio de aviões norte-ame-
ricanos. A partir daí, o filme mos-
tra a luta pela sobrevivência das
duas crianças, em meio à pobreza
e miséria que assola o país.

Dia 29/03 (DOMINGO)
Primeira Sessão

Local: Sala de Multimeios do
Museu
Horário: 14 horas
Filme: Sen to Chihiro Kamika-
kushi (A Viagem de Chihiro/
2001/colorido/125 min)
Gênero: Fantasia/Aventura
Direção: Hayao Miyazaki
Sinopse: Perdida e sozinha, a pe-
quena Chihiro se vê diante de um
mundo repleto de espíritos, mons-
tros e deuses. Para sua sorte,
Haku, um misterioso jovem, vai
ajuda-la. Ele ensina a Chihiro o
melhor caminho para se chegar
até a bruxa Yubaba, a dona de
casa de banhos e sugere que peça
para trabalhar. Enquanto trabalha,
Chihiro terá que descobrir uma
maneira de recuperar suas lem-
branças, salvar seus pais e sair
da cidade, ou então será escrava
da bruxa para sempre.

Segunda Sessão
Horário: 17 horas
Filme: Mononoke Hime (Prince-
sa Mononoke/1997/colorido/
134 min)
Gênero: Fantasia/Aventura
Direção: Hayao Miyazaki
Sinopse: Mononoke Hime conta
a lenda sobre a luta entre as for-
ças da natureza, formada por deu-
ses-animais e as forças invasoras
da civilização no Japão, durante a
Era Muromachi (1333 – 1568). Um
jovem rapaz chamado Ashitaka é
amaldiçoado enquanto salva a
sua aldeia de um javali selvagem,
Ashitaka não pode morrer, por
isso vai em busca da cura de sua
maldição, algo que também trou-
xe uma força descomunal à seu
braço direito.

Nos últimos dias 16, 17
e 18, a Agência de Co-
operação Internacional

do Japão (Jica) reuniu presi-
dentes de associações nikkeis,
diretores de escolas de língua
japonesa e voluntários da enti-
dade atuantes na América La-
tina no “Encontro dos Repre-
sentantes das Escolas-Mode-
lo de Língua Japonesa no Bra-
sil”, realizado anualmente em
São Paulo.

O evento promove o deba-
te e a troca de experiências
entre as escolas com o objeti-
vo de otimizar o ensino da lín-
gua japonesa. No Brasil, são
16 escolas implantadas pela
Jica, que também possui re-
presentantes em outros países
na América Latina, como Ar-
gentina, Bolívia, Paraguai e
Peru.

Esteve presente o repre-
sentante do Centro de Educa-
ção da Língua Japonesa Shiro
Nakamoto, vindo do Japão es-
pecialmente para a ocasião.

Para representar a Escola
Modelo de Londrina, o presi-
dente da Aliança Cultural Bra-
sil-Japão do Paraná /Liga Des-
portiva Cultural Paranaense,
Francisco Tan; a coordenado-
ra do curso de japonês, Luiza
Kitanishi; e a professora vo-
luntária da Jica, Tamae
Tanabe, foram a São Paulo
para participar do Encontro
realizado no Nikkei Palace

Hotel, na Liberdade. “Dois ou
três representantes de cada
lugar foram ao Encontro para
explanar sobre suas respecti-
vas escolas”, conta Luiza.

Em Londrina – O encontro
discutiu sobre o gerenciamen-
to das Escolas Modelo e o
aperfeiçoamento dos professo-
res destas escolas assistidas
pela Jica. Uma assistência que
inclui cursos de aperfeiçoa-
mento no Japão já é oferecida

aos professores das escolas
em questão. Durante o even-
to, foi colocado em pauta como
esta assistência tem auxiliado
os professores a melhorar o
ensino. Em Londrina, vários
professores já estiveram no
Japão para conhecer novos
métodos e materiais.

“A Jica se preocupa em
acompanhar o andamento das
instituições que apóia, este é o
intuito do encontro. Integrar os
países que desenvolvem o en-

sino da língua japonesa e pro-
mover uma troca de experiên-
cias”, pontua Luiza.

Seguindo o intuito de desen-
volvimento e integração do
ensino da língua japonesa, na
Aliança/Liga, a Escola Mode-
lo de Londrina realiza encon-
tros mensais com professores
de japonês da região para ori-
entação e aperfeiçoamento.
Além de enviar seus profes-
sores para os cursos de aper-
feiçoamento no Japão.

Londrina esteve representada no encontro por Francisco Tan, Luiza Kitanishi e Tame Tanabe

DIVULGAÇÃO

CIDADES/LINS

Mulher ocupa cargo até agora
exclusivo para homens

Masako é a primeira mulher na Noroeste Nitigo Fukyukai

A comunidade nipônica
está deixando de ser tão
machista. A professora Ma-
sako Nakaba, diretora de Cul-
tura da Associação Benefi-
cente, Cultural e Esportiva de
Lins (Abcel) é a primeira
mulher a ocupar a presidên-
cia do Centro de Difusão da
Língua Japonesa da Noroes-

te – Noroeste Nitigo Fukyukai
– com sede em Araçatuba,
eleita em março 15. Durante
mais de meio século, só ho-
mens tinham esse privilégio.
Além disso, ela acumula tam-
bém a presidência do setor da
mesma entidade na região de
Lins.

(Shigueyuki Yoshikuni)

SHIGUEYUKI YOSHIKUNI
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RELIGIÃO

Líder budista recebe 250ª Honra
Acadêmica por suas contribuições

ARTE MAHIKARI – A palestra “Arte Mahikari - A espi-
ritualidade aplicada na administração pública e privada”, re-
alizada na Câmara Municipal de São Paulo e promovida pelo
vereador Ushitaro Kamia, no dia 16 de março, foi prestigiada
por Cláudio Fonseca (vereador de São Paulo), Satiko
Takeshita (assessora do presidente da Sede de Orientação
para a América Latina Sukyo Mahikari), Kunihiko Wada (pre-
sidente da Sede de Orientação de Grau Superior da Sukyo
Mahikari da cidade de São Paulo), Ushitaro Kamia (verea-
dor de São Paulo), Jamal Mohamed Sálem (vereador de
Campo Grande) e Hiroyuki Minami (vereador de São Ber-
nardo do Campo)

DIVULGAÇÃO

Com o intuito de alertar a
população sobre os principais
problemas de saúde e promo-
ver a prevenção, o vereador
Ushitaro Kamia (DEM), em
parceria com o Grupo de Far-
mácias Homeopáticas HN
Cristiano, promove a celebra-
ção do Dia Mundial da Saú-
de, que acontece no próximo
domingo (5 de abril) no Palco
Central do Parque Horto Flo-
restal, na Zona Norte de São
Paulo. Será um dia inteiro de
ações educativas e entreteni-
mentos para todas as idades,
com entrada gratuita.

Nesta edição, o evento tem
como tema principal a medi-
cina alternativa e suas práti-
cas complementares. Serão
ministradas diversas palestras
sobre essências florais, aro-
materapia, homeopatia, odon-
tologia, entre outros assuntos.

Já nas tendas, o público po-
derá aprender um pouco mais,
tirar dúvidas e receber orien-
tações nos programas “Con-
verse com o Especialista” e
“Converse com Farmacêuti-
cos”, onde profissionais esta-

rão à disposição de todos.
Segundo o vereador

Kamia, o objetivo é mostrar
ao público a importância da
prevenção e dos cuidados
com a saúde e também, pro-
porcionar o acesso ao conhe-
cimento, apresentando uma
ampla gama de terapias, mui-
tas delas ainda pouco difundi-
das no Brasil. “Mas, acima de
tudo, a intenção de organizar
este evento é em prol da vida,
para jamais esquecermos de
zelar por nossa mente, nosso
corpo e nosso espírito”, pon-
tua.

Haverá também uma Fei-
ra de Práticas Alternativas, da
qual as pessoas poderão re-
ceber atendimentos clínicos
gratuitos, buscar informações
e conferir demonstrações te-
rapêuticas no local.

SAÚDE

Iniciativa do vereador Ushitaro Kamia, Dia Mundial da Saúde
acontece no Horto Florestal com ações educativas

E para descontrair e entre-
ter a platéia, o palco recebe-
rá diversas atrações artísticas
comandadas pelo Grupo
Alegriados. Shows de danças,
música e palhaços divertirão
crianças e adultos. Além dis-
so, a programação conta tam-
bém com atividades voltadas
especialmente ao público in-
fantil. Oficina de pintura e
colagem, escultura de bexigas,
contador de estórias e arte no
rosto são algumas das ações
para a criançada.

Na ocasião, além da pre-
sença confirmada do verea-
dor Ushitaro Kamia, serão
aguardadas as seguintes au-
toridades: Walter Abrahão Fi-
lho, Subprefeito de Casa Ver-
de/ Cachoeirinha, Helio
Rubens Gonçalves Figueire-
do, Subprefeito de Santana/
Tucuruvi,  Marcelo Bruni,
Subprefeito de Freguesia do
O/ Brasilandia, e José Alcides
Faneco, Subprefeito de
Jaçanã / Tremembé.

DIA MUNDIAL DA SAÚDE
QUANDO: 5 DE ABRIL, DAS 9 ÀS 16H

ONDE: PARQUE HORTO FLORESTAL

(RUA DO HORTO, Nº 931, HORTO

FLORESTAL – SP)
INFORMAÇÕES: 3396-5043

Objetivo do evento é alertar população sobre os principais problemas

DIVULGAÇÃO

Com “espírito altruísta e
solidário”, a Fundação Mokiti
Okada (FMO) inicia, no dia 28
de março, a Campanha Soli-
dária de 2009, com apoio da
Igreja Messiânica Mundial do
Brasil, do Movimento Jovem e
das empresas do grupo Korin.

A campanha é uma inicia-
tiva que objetiva estimular seus
participantes e a sociedade a
desenvolverem atividades as-
sistenciais através de doações
e ações do voluntariado bene-
ficiando instituições carentes.

Realizada durante o ano
todo, a campanha ocorre em
todo o território brasileiro até
o dia 10 de dezembro. Qual-
quer Johrei Center pode parti-

cipar adotando uma ou mais
entidades. As entidades devem
ter CNPJ ativo, registro muni-
cipal, estadual e/ou federal
comprovando a sua regulariza-
ção.

O regulamento, folhetos e
cartazes promocionais do even-
to foram enviados para os
Johrei Centers. Além disso, to-
das as informações sobre a
campanha podem ser encontra-
das no site da FMO:
www.fmo.org.br Informações
adicionais ou esclarecimentos
podem ser obtidas com Helen
Psaros ou Georgiana Neves -
setor de projetos, nos telefones
(11) 5087-5025/ 5148 ou pelo
e-mail: projetos@fmo.org.br

CAMPANHA SOLIDÁRIA

Fundação Mokiti Okada lança
neste sábado (28) edição 2009

Em cerimônia de gradu-
ação realizada no últi-
mo dia 21, na Universi-

dade Soka, em Hachioji, Tó-
quio, a Universidade College
South da Dinamarca concedeu
um diploma de doutorado ho-
norário a Daisaku Ikeda, fun-
dador da Universidade Soka e
presidente da Soka Gakkai In-
ternational (SGI), elevando
para 250 o número de honras
acadêmicas recebidas por ele.
Soren Vang Rasmussen, rei-
tor da Universidade College
South concedeu o diploma em
reconhecimento pelo “longo
serviço e valorosa contribui-
ção para a pesquisa e a práti-
ca em prol do desenvolvimen-
to da Educação para a Vida”,
explicando que o sistema de
educação Soka tem muito em
comum com a forte tradição
dinamarquesa de “educação
para a vida”, inspirada por
N.S.F. Grundtvig, pai da tra-
dição popular da escola secun-
dária dinamarquesa e pelo es-
critor e filósofo Soren
Kierkegaard.

Em seu discurso na cerimô-
nia, Ikeda enfatizou o papel da
educação na prevenção da
guerra, declarando que, en-
quanto a guerra separa as pes-
soas, a educação as aproxima.
Ele também expressou suas
expectativas de progresso na
direção do desarmamento nu-
clear durante conversações
entre os Estados Unidos e a
Rússia, esperadas durante a
Cúpula do G20 em abril, em
Londres. Ele propôs o estabe-

rários, 118 são professorados
honorários e 3 são presidênci-
as de honra.

Daisaku Ikeda nasceu em
Tóquio em 1928. Sua experi-
ência na juventude com os hor-
rores da Segunda Guerra Mun-
dial criou nele a determinação
de trabalhar pela paz. Ele foi o
Presidente da associação bu-
dista Soka Gakkai de 1960 a
1979. Desde 1975 ele é o Pre-
sidente da Soka Gakkai Inter-
national, a qual possui 12 mi-
lhões de membros em 192 pa-
íses e territórios e é ativa na
promoção da paz, da susten-
tabilidade e da educação vi-
sando os direitos humanos.

Ikeda realizou diálogos com
os principais pensadores de
diferentes culturas, incluindo o
historiador britânico Arnold
Toynbee, o ganhador de dois
prêmios Nobel, Linus Pauling
e o acadêmico da paz Johan
Galtung. Cinqüenta destes di-
álogos foram publicados em
forma de livro.

Ele atualmente está envol-
vido em um diálogo sobre edu-
cação com Hans Henningsen,
ex-Diretor da Askov Folk High
School. Baseado na filosofia da
educação Soka (de criação de
valor) do fundador da Soka
Gakkai, Tsunesaburo Makigu-
chi (1871-1944), Ikeda estabe-
leceu o sistema de educação
Soka que abrange desde os
jardins de infância em Hong
Kong, Coréia, Malásia, Cinga-
pura e Brasil, até as universi-
dades no Japão e nos Estados
Unidos.

lecimento de um painel inter-
governamental sobre a aboli-
ção das armas nucleares para
reunir a sabedoria dos cientis-
tas e dos especialistas em de-
sarmamento de todo o mundo
com uma estrutura similar ao
Painel Intergovernamental de
Mudanças Climáticas, e con-
vocou todas as pessoas do
mundo a levantarem suas vo-
zes com o objetivo de obter-
mos um mundo sem armas
nucleares.

Jim Garrison, presidente da
John Dewey Society e profes-
sor de filosofia da educação da
Virginia Tech em Blacksburg,
Virgínia (EUA), também dis-
cursou, destacando as simila-
ridades entre a educação Soka,
que se concentra em estimu-
lar o pensamento criativo e a
contribuição social, e as idéias
do pioneiro educador america-
no John Dewey.

Mensagens de felicitações
foram enviadas por Oscar

Arias Sanchez, presidente da
Costa Rica, pelo ex-presiden-
te da União Soviética Mikhail
Gorbachev e pelo ministro da
Educação da Dinamarca
Bertel Haarder, entre outros.

Histórico – Ikeda recebeu
seu primeiro prêmio acadêmi-
co, um doutorado honorário da
Universidade do Estado de
Moscou, em maio de 1975.
Desde então, universidades e
instituições acadêmicas de
todo o mundo reconheceram
suas diversas contribuições
para a paz e a educação, in-
cluindo a Universidade de Pe-
quim, a Universidade de Bolo-
nha, a Universidade de Den-
ver, a Universidade de Anca-
ra, a Universidade Federal do
Rio de Janeiro, a Universida-
de de Déli, a Universidade das
Filipinas, a Universidade de
Sidney e a Universidade de
Gana. Das 250 honras recebi-
das, 129 são doutorados hono-

Diploma de doutorado foi entregue no último dia 21, em Tóquio

DIVULGAÇÃO

Teatro de Marionetes

ÁSIA

DIVULGAÇÃO

(PARTE II)

O titereiro é a prin-
cipal peça na apresen-
tação do teatro de ma-
rionetes e o seu treina-
mento exige muito mais
do que o de um ator co-
mum. O titereiro preci-
sa aprender como imi-
tar os tons e a
fraseologia dos perso-
nagens de idade e gêne-
ros diferentes tais como
os atores principais
masculinos (sheng e
mo), atrizes principais
(dan) atores masculinos
coadjuvantes (jing), o
bobo da corte (chou) e
vários outros papéis
(za). O titereiro também
terá de aprender a manipular
os bonecos para realizar
ações complexas – tais como
escrever cartas, beber, lutar
com armas – e assegurar que
cada boneco faça isso com o
seu próprio estilo e tons dis-
tintos. Por último, o titereiro
deve ser um contador de his-
tórias, apresentando o enredo
total por si só. Conseqüente-
mente, um titereiro deverá
conseguir “contar mil históri-
as antigas com uma única
boca e criar um milhão de sol-
dados com dez dedos”.

Os pequenos bonecos
usados no clássico teatro de
marionetes tinham aproxima-
damente 30 cm de altura, com
cabeças esculpidas a mão na
madeira das quais se podia
determinar a idade e o sexo
do personagem. Cada cabe-
ça de boneco era colorida de
acordo com sua personalida-
de, sendo que a cor preta in-
dicava um personagem bruto
e sem cultura, o vermelho re-
presentando uma pessoa leal
e honesta e o verde signifi-
cando um personagem sinis-
tro e diabólico. A roupagem
usada pelos bonecos também
era simbólica e mostrava a
que classe tradicional social
pertencia o personagem. Por
exemplo, os aristocratas ves-
tiam vistosas roupas bordadas
com animais, pássaros e flo-
res, enquanto as pessoas em
geral vestiam roupas simples.

Na década de 50, o teatro
de marionetes de “luz doura-
da” se tornou a principal for-
ma de marionetes apresenta-
da em Taiwan. Buscando

atender as exigências do mer-
cado, os bonecos foram au-
mentados para 45 cm, tive-
ram suas cabeças esculpidas
em formas mais grotescas e
suas roupas se tornaram mais
suaves e mais simples. Nos
anos 70, os bonecos cresce-
ram ainda mais para apresen-
tações de marionetes na te-
levisão, chegando a 90 cm de
altura e possuindo cabeças
esculpidas que tinham quase
o tamanho de uma cabeça de
verdade. Além disso, a rou-
pagem usada por esses bo-
necos já não enfatizava os
bordados e, ao invés disso,
enfocava o sexo e o caráter
do boneco.

O teatro de marionetes
taiwanês é constantemente
reinventado. Embora as apre-
sentações do tradicional e
clássico teatro de marionetes
ainda possam ser vistas em
Taiwan, somente um peque-
no número de artistas antigos
continua a fazer tais apresen-
tações. Em vez disso, a vasta
maioria dos artistas de Taiwan
fazem apresentações de ma-
rionetes de “luz dourada” em
feiras de templos, sendo que
alguns artistas incorporam
sons brilhantes e efeitos de lu-
zes enquanto os outros se
apresentam com música du-
blada e linhas pré-gravadas.
Enquanto isso, o teatro de ma-
rionetes televisado permane-
ce sendo um oligopólio, com
apenas alguns artistas no ne-
gócio e os monopólios geral-
mente são gerenciados por
seus familiares.

O teatro de marionetes de
Taiwan é um drama profun-
damente enraizado na socie-
dade folclórica taiwanesa.
Em uma era diferente, ele
servia como a melhor forma
de recreação e relaxamento
para o povo taiwanês. Atual-
mente, embora já não seja a
principal atividade de drama
de Taiwan, o teatro de mari-
onetes continua a se ajustar
às tendências em mutação
para oferecer um drama im-
ponente e convidativo.
Fonte: Divisão de Informações
– Escritório Econômico e Cul-
tural de Taipei

Bonecos tinham cerca de 30 cm

Drama enraizado na sociedade
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ENTIDADES 1

Eleição na Associação dos
Shizuoka gera divergências

ENTIDADES 3

Nishimoto participa de evento
na Associação Kumamoto

O deputado es-
tadual Hélio Nishi-
moto (PSDB) par-
ticipou de um jan-
tar festivo da As-
sociação Kuma-
moto Kenjin do
Brasil, na última
sexta-feira (20). O
evento foi especi-
al para o parla-
mentar, uma vez
que sua avó é da
região de Kuma-
moto. O presiden-
te da associação, Satio
Oyamada, fez questão de dar
as boas-vindas e de “abrir as
portas” da entidade para Nishi-
moto. “É motivo de grande or-
gulho termos um representan-
te político, ainda mais por ser
um descendente de nossa re-
gião no Japão”, diz Oyamada.

O presidente da associação, Oyamada, e
Nishimoto (ambos ao centro), com demais
representantes da entidade

O evento, que teve clima
totalmente festivo, contou com
uma palhinha do deputado Hé-
lio Nishimoto no karaokê. “Par-
ticipei, com muita alegria, do
evento da Associação Kuma-
moto Kenjin do Brasil e partici-
pei até das brincadeiras no ka-
raokê”, conta Nishimoto.

DIVULGAÇÃO

Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

Lá nos fundos da casa,
um quintal estendia-se até al-
cançar o outro lado do quar-
teirão. Assim que se aposen-
tou, passou a colecionar plan-
tas, das mais variadas espé-
cies, transformando-as em
miniaturas. Em cinco anos, a
sua coleção passava dos du-
zentos vasos, colocados em
prateleiras. Cada planta tinha
a sua história, como foi colhi-
do, o tempo de poda, a fertili-
zação da terra e o consumo
de água. Foi assim que vovô
Shintaro passou os seus últi-
mos dezoito anos de vida, to-
talmente imerso nesta única
atividade. Nem mesmo tinha
muito tempo para os netos,
que vovó Matsue adulava.

Tamanha era a dedicação
de vovô Shintaro, que os ne-
tos passaram a tratá-lo com
reserva. Mantinham certa
distância. Nunca aproxima-
vam-se de suas plantas,
como fosse este lugar um
território proibido. Tinham
sido alertados também pela
mãe que não perturbassem
o velho. Ele poderia ficar ir-
ritado e disparar a sua pres-
são alta. Certa vez ele ficou
tão nervoso, que precisaram
chamar uma ambulância. Fi-
cou branco, tão pálido como
o papel arroz no qual se man-
chava para reproduzir os ide-
ogramas chineses. Por isso,
chegar próximo a ele, so-
mente em casos excepcio-
nais. Ele haveria de morrer
sem o carinho dos netos, na
companhia unicamente de
seus bonsais.

Quando brincava com
uma bola de beisebol, esta ro-
lou em direção aos fundos do
quintal. Foi atrás dela. Keni-
chiro era o neto menor, de
sete anos, que pouco contato
tinha com o avô. Naquelas
férias, foi mandado para a
casa dele. “Crec, crec” foi o
ruído ouvido quando o avô li-
dava com a tesoura aparan-
do os galhos do velho pinhei-
ro. Sua cara metida por trás
do bonsai de bambu preto.
Permaneceu parado, divisan-
do por entre os galhos. O avô
não se importou e continuou
seu trabalho. Mais de cinco
minutos, os olhos do menino
estavam parados naquela di-
reção.

– Sai daí, menino levado,
venha cá – chamou Shintaro.
Devagar, esticando as pernas
levantou-se e sua cabeça es-

Pequeno bonsai
tava na altura dos vasos.
Aproximou-se, já com a bola
nas mãos. Shintaro nada mais
disse e sem se importar com
a sua presença, continuou
aparando os galhos: dava no-
vas formas com um arame
retorcido.

– O que o senhor quer?
– indagou.

– Fique quieto e apenas
observe – foi a resposta que
soou laconicamente.

Através de mãos hábeis,
o velho demonstrava dedica-
ção àquele ofício, não alteran-
do a natureza, mas inventan-
do novas possibilidades. Não
vendia nunca as suas plantas,
mas uma vez veio uma se-
nhora que pediu um dos va-
sos. Nem era o mais valioso,
por causa da antigüidade e da
personalidade dos ramos sal-
tando da terra. Tamanha fora
a insistência, que Shintaro
acabou dando-o de presente.
Cuidou daquela planta por
três anos, depois a sua dona
acabou falecendo. A planta
também passou a definhar,
secando galhos e folhas ca-
indo, até que um dos filhos
resolveu levar a planta de
volta ao seu antigo cuidador.
A minúscula jaboticabeira
pode ser salva. Por pouco,
muito pouco...

Aquela coleção de bonsai
iria ser abandonado um dia.
Não queria acreditar, mas
Shintaro tinha ciência que não
lhe restava muito tempo de
vida. Mas Kenichiro passou
a freqüentar o quintal do vovô
Shintaro. Quase não se fala-
vam e o que se ouvia era so-
mente o “crec-crec” da te-
soura e os passos arrastados
do velho. Enquanto durou  as
férias de verão, quase que di-
ariamente Kenichiro visitava
o avô. Depois vieram as féri-
as e naquele inverno rigoro-
so vovô faleceu. Quando
Kenichiro retornou ao quin-
tal, as plantas estavam secan-
do. Por instantes um fio de
água salgada desprendeu-se
dos olhos, mas não desistiu.
Tinha muito trabalho pela
frente.

Vinte anos se passaram
desde que o avô Shintaro se
foi. A velha casa foi vendida
e, mais tarde, um empreendi-
mento mobiliário ocupou o
local. Do que restou dos
bonsai, apenas um, a antiga
pitangueira enfeita a entrada
da casa de Kenichiro.

chicohanda@yahoo.com.br

ENTIDADES 2

Associação Tottori participa de evento em Brasília
Uma comitiva formada por

cerca de 50 membros da As-
sociação Cultural Tottori
Kenjin do Brasil esteve no dia
15 de fevereiro em Brasília,
onde participou de um evento
denominado Nihon Buyô
Mimbu. Realizado pela Asso-
ciação dos Idosos de Tagua-
tinga, Sociedade Cultural Nipo-
Brasileira de Brasília e Asso-
ciação Cultural e Recreativa
do Distrito Federal, a apresen-
tação da dança tradicional ja-
ponesa ocorreu no Auditório
do Edifício ParlaMundi, no
Complexo LBV.

Das 30 atrações culturais,
20 foram apresentadas pelo
Grupo de Dança de Kassa
Odori da Associação Cultural
Tottori Kenjin do Brasil. Se-
gundo o presidente da entida-
de, Mikihisa Motohashi, o in-
tercâmbio surgiu há dois anos,
quando membros da Associa-
ção Tottori participaram de um
evento realizado em Calas
Novas (GO) e prestigiado tam-
bém por entidades nipo-brasi-
leiras do Distrito Federal.

“Eles gostaram e decidiram
nos convidar. É uma oportuni-
dade para que as novas gera-
ções de outras regiões tam-
bém tenham contato com esse
tipo de manifestação artística”,
explica Motohashi, lembrando
que a Associação Totti man-
tém diversas atividades e a
dança Kassa Odori é uma de-
las.

O grupo saiu da capital no
dia 13 e desembarcou em
Taguatinga no dia 14. Neste
mesmo dia a comitiva plantou

2 pés de sakurá no Parque de
Taguatinga,  oferecido por Hi-
roshi Nishitani, ex-presidente
da Associação Tottoti. Um dos
maiores incentivadores da
dança Kassa Odori no Brasil
e ex-presidente da Associação
das Cerejeiras e Ipê do Par-
que do Carmo, Nishitani não
pode comparecer por proble-

mas de saúde.
Durante a visita, Motoha-

shi disse que, enfim, pode aten-
der um pedido da Prefeitura de
Tottoti, que havia solicitado a
divulgação da dança em terri-
tório brasileiro. “E nada melhor
do que apresentá-la em frente
ao Palácio do Planalto, a sede
do Poder Executivo do Gover-

no Brasileiro”, disse Motoha-
shi.

Origem – A dança Kassa
Odori surgiu na cidade de
Tottori. Diz a lenda que, como
a dança é feita com kassa
(guarda-chuva), era apresen-
tada em época de seca e a
dança tinha como objetivo
atrair chuva. A dança foi uma
das atrações apresentadas ao
príncipe herdeiro do trono do
Japão, Naruhito, durante a Se-
mana Cultural Brasil-Japão,
realizada no Sambódromo do
Anhembi, em São Paulo.

Para este ano, parte do gru-
po de dança da Associação
Tottori deve embarcar em
agosto parta o Japão para par-
ticipar das comemorações dos
120 anos da cidade de Tottori.
Na ocasião, será inaugurada
uma autoestrada ligando Tottori
com a autoestrada Chugoku
Odan Dori.

Associação, enfim, pôde atender pedido da Prefeitura de Tottori: divulgar a dança no Brasil

Membros da Associação Tottori foram recepcionados em Brasília

DIVULGAÇÃO

Inconformado com a recu-
sa de registro de sua cha-
pa e, conseqüentemente, a

impossibilidade de se candida-
tar à presidência da Associa-
ção dos Shizuoka Kenjin do
Brasil, o ex-diretor de Rela-
ções Públicas da entidade,
Toshio Kawasaki, pretende
colocar mais lenha na foguei-
ra. “Estamos consultando vá-
rios advogados e estudando
medidas cabíveis para anular
a eleição que elegeu a chapa
encabeçada por Norio
Suguimoto”, disse Kawasaki
em entrevista ao Jornal
Nippak acompanhado do ex-
vice-presidente e, “por enquan-
to”, sócio, Antonio Matuura.

Para entender a “bronca”,
é necessário rebobinar a fita.
As divergências – pessoais,
diga-se de passagem –  tive-
ram início antes mesmo da re-
alização da Assembleia Geral
Ordinária da associação, em
28 de fevereiro.

Sobraram resquícios de 2007,
ano das comemorações do cin-
qüentenário do kenjinkai. Na
época, os associados fizeram um
acordo para que Shizuma Suzu-
ki e Kenzo Ohashi assumissem
os cargos de presidente e vice,
respectivamente, por apenas um
ano, tempo para que coordenas-
sem os festejos dos 50 anos, já
que Shizuma alegara problemas
de saúde. De fato, Suzuki se
afastou antes do previsto e os
trabalhos ficaram para Ohashi
e Matuura, então 2º vice-presi-
dente.

Em 2008, de acordo com a
oposição, o segundo vice-presi-
dente, no caso Antonio Matuura,
deveria assumir automaticamen-
te a presidência. “Pela lógica,
todos achavam que sim”, frisa
Matuura. Com apoio do grupo
de karaokê, Norio Suguimoto
acabou sendo eleito, tendo como
vice Caioco Ishirikiyama. Ka-
wasaki protestou. “Na Assem-
bleia, falei que isto era contra o

Estatuto. Porém, o diretor jurí-
dico disse que não tinha proble-
ma já que Suguimoto havia re-
nunciado às funções de conse-
lheiro, o que seria incompatível
com o cargo de diretor de asso-
ciação de acordo com o capítu-
lo 7, artigo 34 do nosso estatu-
to”, lembrou Kawasaki, acres-
centando que “na reunião do dia
21 de fevereiro deste ano,
Suguimoto afirmou que não ha-
via renunciado ao cargo de con-
selheiro”. “Ficou claro que al-
guém mentiu. Por isso, a deci-
são da Assembleia do ano pas-
sado [2008] se torna nula”,
esbraveja Kawasaki, garantin-
do que, “quando souberam que
eu me candidataria ao cargo de
presidente, colocaram várias bar-
reiras”.

“Decidiram, por exemplo,
que o número de candidatos por
chapa teria que ser de 20 pes-
soas e não poderiam ser as mes-
mas da chapa concorrente e
estar quite com a anuidade de
2008”, conta Kawasaki, que
conseguiu compor uma chapa
com cinco nomes. Para
Matuura, a exigência fere o ar-
tigo 24 do Estatuto da associa-
ção, o qual o Jornal Nippak
teve acesso. Diz o trecho: “A
Associação será administrada
por uma diretoria composta por,

até, 20 membros eleitos pela
Assembleia Geral, com manda-
to de 2 anos”.

Kawasaki chama atenção
para outros pontos que, na sua
opinião, são irregulares. “As
regras eleitorais foram decidi-
das na reunião da diretoria, isto
é, não consta no Estatuto. Ou
seja, antes tinha que ter a apro-
vação da Assembleia, o que foi
ignorado. As regras nem se-
quer foram divulgadas”, recla-
ma Kawasaki afirmando ain-
da que “após ver a lista de can-
didatos à diretoria verifiquei
que alguns membros não são
associados e outros não esta-
vam quites com a anuidade de
2008”.

Farpas – O que vem depois
são trocas de farpas como ir-
regularidades na contabilidade
do Departamento de Karaokê.
Mas sem nenhuma prova con-
creta, embora haja indícios de
irregularidades, como atesta
Antonio Matuura.

“Há alguns anos solicitei
para que o departamento de
Karaokê apresentasse um ba-
lancete, algo que até então
não existia. Acabaram apre-
sentando um contra a vonta-
de deles, mas muita gente me
aplaudiu”, conta Matuura,

afirmando que brigou também
para que toda a movimenta-
ção oriunda do karaokê fosse
depositada numa conta espe-
cial em nome da associação,
já que antes a operação era
feita em nome de particulares.
“Depois de muita insistência,
foi aberta uma conta especial
em nome do kenjinkai”, ob-
serva Matuura. “Tinha virado
bagunça”, dispara.

Pêlo em ovo – Procurado
pela reportagem do Jornal
Nippak, Norio Suguimoto re-
bateu as denúncias de irregula-
ridades. “O fato é que todas as
associações de províncias têm
gente que não faz nada e só
atrapalha. Eu tive coragem e
tirei essas pessoas da diretoria
e agora estou arcando com as
consequências”, frisou
Suguimoto, acrescentando que
concorreu à reeleição atenden-
do a pedidos dos associados.

Sobre a composição das
chapas, o presidente destacou
que “tudo foi feito na reunião
que antecedeu a eleição”. “Em
52 anos de existência, nunca
havíamos passado por uma si-
tuação semelhante, de disputa.
Como este teríamos uma se-
gunda chapa e para não tumul-
tuar o ambiente, propomos um
adendo ao Estatuto com regras
para a eleição, entre elas a de
que as chapas teriam que ser
composta por 20 membros. Isso
eles ficaram sabendo. Nunca
decidi nada sozinho, sempre
acatei a decisão da maioria”,
justifica Suguimoto, afirmando
que está se municiando juridi-
camente e promete contra-ata-
car, caso necessário. “Eles es-
tão querendo encontrar pêlo
em ovo”, disse Suguimoto, lem-
brando que, “em relação ao
karaokê, é perfeitamente nor-
mal que todos os departamen-
tos tenham um fundo de caixa
para eventuais despesas”.

(Aldo Shiguti)

JORNAL NIPPAK

Kawasaki eMatuura apontaram irregularidades na eleição
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MÚSICA

Dos bares noturnos para a TV, Maurício Miya
conquista seu espaço no mundo sertanejo

Este ano promete novida-
des na carreira de Mau-
rício Miya, que além de

cantor sertanejo, está desen-
volvendo também sua faceta
de apresentador no programa
“Sorriso Caipira”, na JBN TV
(canal 142 da Sky), que estreou
há duas semanas e vai ao ar
aos sábados, sempre às 22h30.

Foi nos bares da vida, em
1998, que o moço começou sua
carreira. Dividiu seu tempo
entre emprego em uma multi-
nacional, pequenos shows e
aulas no conservatório para
adquirir experiência. “Escolhi
tocar na noite. Eu sabia que ali,
eu estava nem para ganhar di-
nheiro, mas apenas para apren-
der”, conta.

Em 2001, após um mês de
estudos em Detroit (EUA),
que Miya percebeu que teria
que dar um rumo na vida.
“Chegou um momento que
percebi que para você se tor-
nar profissional tem que se
dedicar 100% do seu tempo.
Não dava para conciliar. Ou eu
ficava dentro da empresa ou
realmente assumia a postura
de investir na música, isto é,
partia para esse trabalho de me
tornar profissional”, conta ele,
lembrando que teve que abrir
mão de uma estabilidade finan-
ceira para investir nele.

Nesta fase, a colaboração
e apoio da família foram fato-
res fundamentais. “A minha
maior vantagem – e o que me
facilitou – é que meus pais e
minha irmã desde o começo
estiveram comigo. Como a
gente tem uma família muito
forte, eles foram os primeiros
a me apoiar e dizer que tudo
daria certo. Se dentro de casa
saiu o apoio que eu mais pre-
cisava, depois disso é que fui
mesmo investir na minha car-
reira”, explica o artista.

Mas, somente em 2006 que
Maurício Miya oficializou seu
trabalho solo. “Eu já tive três
duplas antes, mas não deram
muito certo. Depois que come-
cei a minha carreira solo, aí a
coisa deslanchou”, conta ele
que em 2007 lançou seu pri-
meiro CD intitulado “Ego”.
“Lancei o CD por uma grande
gravadora, com compositores
conhecidos e foi lançado em
Barretos, que é um dos maio-
res eventos do meio”, diz.

Apesar de não ter sido pla-
nejado, o lançamento acabou
coincidindo com os preparati-
vos para as comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa. Foi a oportunidade per-

feita para Miya divulgar seu
trabalho, que conta mais com
o “sertanejo universitário”, um
estilo de arranjo musical que
começou a fazer sucesso no
interior paulista, e segue a mes-
ma lógica de denominação do
forró, samba e pagode  “uni-
versitários”.

 “Eu digo que é um sertane-
jo completamente popular, mas

a forma de produzir os shows,
as músicas e esse arranjo, es-
tão sendo chamados de ‘univer-
sitário’ por ser um arranjo mais
pra cima, mais animado. Não é
aquele sertanejo choroso, é um
sertanejo mais alegre, por isso
acho que atraiu mais o público
jovem”, conta o músico.

Relação com a comunidade

primeiro, mas nós começamos
o segundo. A gente está viven-
do o primeiro ano do segundo
centenário. E não é porque
acabaram as comemorações
que tudo tem que parar”, res-
salta.

(Thamara Kaoru)

SORRISO CAIPIRA
SÁBADOS ÀS 22:30H

JBN TV – CANAL 142 DA SKY

PARA SABER SOBRE OS PRÓXIMOS SHOWS

DE MAURÍCIO MIYA, CONSULTAR O SITE

OFICIAL: WWW.MAURICIOMIYA.COM

O programa “Sorriso Cai-
pira”, de Maurício Miya, é de
caráter exclusivamente ser-
tanejo e combina o estilo do
cantor e agora apresentador
com bate-papo descontraído
com seus convidados. “A gen-
te conversa e faz o famoso
“violão e voz”. É um espaço
em que o artista pode contar
um pouco da vida dele e de
seus projetos”, descreve ele
que agora tem que conciliar
seus trabalhos.

“Continuo com minha car-
reira artística, cantando nos
shows, fazendo músicas ser-
tanejas. ‘O Sorriso Caipira’ é
um trabalho paralelo. Eu só
tenho que aumentar um pou-
co o meu ritmo de trabalho”.

Além disso, o cantor ainda terá
gravações externas em que
visitará cidades do interior para
mostrar o lado turístico e cul-
tural do local.

Para complementar o pro-
grama, Miya conta com parce-
rias como a Pousada dos Pes-
cadores, que é um pesqueiro,
pousada e casa noturna em Ri-
acho Grande, São Bernardo do
Campo. E também recebe o
apoio do DJ Fabrício Cowboy
que apresenta as músicas mais
tocadas da semana e novida-
des do mundo sertanejo.

Mesmo com apenas duas
semanas, Miya afirma já ter re-
cebido carinho do público. “A
gente já teve retorno de vários
lugares e vários estados. Está

Descontração e muita música são as
marcas registradas de “Sorriso Caipira”

corrido, mas é gratificante
quando a gente vê que está
começando a dar resultado,
e retorno das pessoas”, con-
ta ele.

“Fazer um programa já
era um projeto que estava
guardado fazia dois anos. Eu
via que realmente estava pre-
cisando disso, até por eu es-
tar assumindo a posição de um
dos representantes do meio
popular e da colônia”, conta.
Com a inauguração da JBN
TV, o convite para fazer um
programa logo aconteceu. “Ti-
vemos essa parceria que co-
incidiu também com o objeti-
vo do programa que é de
agregar o público para se tor-
nar popular”               (TK)

Japonesa – “Minha relação
com a comunidade japonesa é
muito boa. Sou muito grato a
ela. Procuro atender tanto
shows para a comunidade
quanto para os de fora”, expli-
ca Miya que lamenta não po-
der gravar músicas sertanejas
em japonês. “Sou muito cobra-
do para gravar músicas japo-
nesas, mas se eu fizer isso, vou
fugir totalmente do foco e aca-
barei misturando tudo. Ficaria
um perfil artístico completa-
mente diferente. Eu peço des-
culpas sempre à comunidade
japonesa por isso. É apenas
uma questão de perfil artístico
que adotei”, explica.

Mesmo sem gravar músi-
cas em japonês, no ano passa-
do, o cantor fez uma homena-
gem pelos 100 anos de imigra-
ção japonesa, autorizado por
sua gravadora. “Gravei um CD
a mais com três músicas estilo
sertanejo em japonês. Era um
brinde, para quem comprasse
meu CD”, explica.

O cantor conta ainda que
muitas pessoas o perguntam se
não é complicado cantar mú-
sica sertaneja, sendo descen-
dente de japonês e ele afirma
categoricamente que “é um
diferencial que vejo como um
lado positivo muito forte. Ao
contrário de outras duplas que
as pessoas não sabem quem é
quem, o fato de ser japonês e
chegar de chapéu, bota, can-
tando sertanejo, todo mundo se
pergunta quem é, e na próxi-
ma vez, já guardaram o
nome”, explica o cantor que
preferiu adotar a abreviação de
seu o sobrenome, Miyazaki,

por ter o apelido de Miya des-
de criança.

Novidades – Para esse ano,
além do programa, Miya pre-
tende gravar seu DVD ao
vivo. O cantor garante que o
repertório já está pronto e tudo
está planejado, mas ainda não
quis divulgar datas. O que o
cantor revelou para o Jornal
Nippak, é que algumas faixas
do DVD serão de autoria dele.
“Tem também um lado com-
positor que estou começando
a colocar em pratica”, afirma
ele que se diz influenciado por
todos os tipos de música e usa
isso como uma forma de aper-
feiçoar seu estilo.

Junto com a carreira de
cantor e apresentador, Miya
pretende trabalhar em rádios.
“Ano passado foram mais de
200 rádios que eu visitei pes-
soalmente divulgando meu tra-
balho, esse ano eu quero ver
se ultrapasso esse número. O
objetivo é trabalhar bastante”,
explica o cantor que ano pas-
sado teve uma agenda cheia
em razão das comemorações
de 100 anos de imigração ja-
ponesa. “Na verdade, o cen-
tenário não acabou. Acabou oMauricio Miya abriu mão de uma vida estável para fazer o que gosta

DIVULGAÇÃO

“Objetivo é trabalhar bastante”

A revista Takinha e sua
Turma traz, nesta última edi-
ção, histórias do folclore bra-
sileiro como forma de mostrar
as origens de nossa cultura e
nosso jeito de ser. Os perso-
nagens começam a pesquisar
sobre esse tipo de encanta-
mento e acabam descobrindo
as origens e crenças que
permeiam a vida da maioria dos
brasileiros.

A partir das criações de
Monteiro Lobato, que usou te-
mas brasileiros para seus per-
sonagens, a turma do Takinha
faz uma viagem pelas cinco
regiões do Brasil. E, daí, vai
descobrindo o folclore de cada
lugar, suas histórias e formas
de manifestação. Festas, mú-
sicas, danças, religiões, mitos
são expressões usadas para
perpetuar as crenças e mitos,
que passam de geração para
geração. É uma maneira de
transmitir mensagens impor-
tantes, como o convívio em
sociedade, o cuidado com a

natureza, além de fazer parte
da história de vida de cada
pessoa.

Takinha e sua turma tam-
bém vem com as Atividades do
Takinha. Brincando, a revista
conscientiza as crianças sobre
a importância de se transmitir
certos valores para que estes
não se percam ao longo dos
tempos.

HQ

Takinha e sua turma contam as
riquezas do folclore brasileiro

Capa do gibi Takinha

DIVULGAÇÃO

Jeniffer Sari Ishida

Idade: 17
Data de nascimento:
02/11/1991
Local de nascimento:
Kanagawa-ken / Japão
Signo: Escorpião

Altura: 1,70
Peso: 52kg
Busto: 80cm
Cintura: 82cm
Quadril: 84cm

O ensaio completo você
encontra no site http://
ensaios.nippak.com.br.

Créditos:
Fotos by TopLook -
www.toplook.com.br
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ANIME E MANGÁ

AnimePan WCS define décima
dupla para a final brasileira

Duplas foram pré-esco-
lhidas, em cinco even-
tos regionais e uma

online, para participar na deci-
são da Liga Nordeste, que
acontecerá no AnimePan
WCS, neste domingo (29), no
Teatro do Parque, em Recife
(PE). A seletiva reunirá os me-
lhores cosplayers da região nor-
destina que disputarão a vaga
para representar aregião no
AnimePan WCS – Liga Nor-
deste na final brasileira do WCS
2009 - Etapa JBC, em junho.

Participarão, ao todo, 12
duplas, pré-escolhidas em uma
seletiva online e em quatro
eventos regionais - que com-
põem a Liga Nordeste.

Um deles é o Omake, de
Recife, que aconteceu dias 12
e 13 de junho de 2008, levará
três duplas ao Animepan WCS
- Liga Nordeste. Entre elas, a
campeã: Vanessa Marx e
Erica Carvalho, que, no
Omake, interpretou os perso-
nagens Jin e Mugen, do anime
Samurai Champloo

O Encontro Nippon, de

às duplas que não puderam
participar dos eventos da Liga
Nordeste, por fim, traz três
duplas. As campeãs dessa se-
letiva foram Iaina Estrela e
Carolina Cendon, que interpre-
taram Seong Mina e Cas-
sandra, de Soul Scalibur IV.

Além da seletiva, o
Animepan WCS - Liga Nor-
deste contará com exibições
de anime, Para Para e gin-
cana. Lojas especializadas em
mangá, anime, cosplay, games
e RPG estarão presentes.

ANIMEPAN WCS
DIA: 29 DE MARÇO

HORÁRIO: DAS 15 ÀS 21H

LOCAL: TEATRO DO PARQUE - RUA DO

HOSPÍCIO, 81 – BOA VISTA – RECIFE/PE
INGRESSO: R$6,00
MAIS INFORMAÇÕES: WWW.ANIMEPAN.COM

SELETIVA WCS
DIA: 29 DE MARÇO

HORÁRIO: 19H

VAGAS: 12 VAGAS

MAIS INFORMAÇÕES: WWW.WCSBR.COM.BR

ASSESSORIA DE IMPRENSA: NATALIA

HIRATA – IMPRENSA@EDITORAJBC.COM.BR

- (11) 5575-6286 (RAMAL 206)

Campina Grande (PB), reali-
zado dias 20 e 21 de setembro
de 2008, por sua vez, participa
com duas duplas. Os campe-
ões desse evento foram Allan
Victor e Poliana Xenofonte,
que usaram cosplays inspira-
dos em Abel e Helga, do man-
gá Trinity Blood.

Já o A.M.G//con, de São
Luís (MA), que aconteceu dias
11 e 12 de outubro de 2008,
traz três duplas, entre elas a
vencedora do evento: Thaís

Bragança e Maria Emma-
nuelle. elas interpretaram
Kaname Kuran e Yuuki Cross,
do mangá Vampire Knight.

Por último, o Nipponseito,
de Maceió (AL), realizado dias
11 e 12 de outubro, leva a du-
pla Ronaldo Júnior e Gabriela
Melo, que se inspiraram no
mangá X-1999 para entrar na
pele dos personagens Subaru
Sumeragi e Arashi Kishuu.

A seletiva online Animepan,
criada para dar oportunidade

Seletiva em Recife definirá décima dupla finalista para o WCS

DIVULGAÇÃO

Fumiko Funaki, Yukio Tajiri e Kiyoko Koizumi (da esq. p/dir)

A Uces (União Cultural e
Esportiva da Sudoeste) realizou
no dia 15 de março, na sede do
Centro Cultural Ibiúna (SP),
Concurso de Karaokê Seletivo
para o 24º Concurso Brasileiro
da Canção Japonesa promovi-
do pela Abrac (Associação
Brasileira da Canção Japone-
sa). O evento contou com a par-
ticipação de 184 cantores.

Foram selecionados 40 can-
tores de 5 a 88 anos de idade
que irão representar a região
Sudoeste. O concurso foi dis-
putado em 18 categorias e par-
ticiparam as seguintes cidades:
Avaré, Capão Bonito, Caucaia

KARAOKÊ

Registro terá quatro
representantes no Brasileirão

do Alto, Ibiúna, Itapetininga,
Mairinque, Piedade, Pilar do
Sul, Registro, São Miguel Ar-
canjo, Sorocaba e Vargem
Grande Paulista.

De Registro participaram
12 cantores e entre eles 4 can-
tores foram classificados e
participarão do 24º Brasileirão,
considerado o maior evento do
gênero no País. Shinichi
Funaki, que participou na Ca-
tegoria Veterano C1 (61 a 65
anos), e Kuniei Kaneko que
participou na Categoria Vete-
rano C2, conquistaram o 1º lu-
gar do prêmio Ouro, mas não
conseguiram a vaga.

DIVULGAÇÃO

Confira os representantes de Registro

Thomas Yukio Tajiri Cat. POP (idade livre) 2º lugar
Jun Terashima Cat. Adulto A (19 a 30 anos) 3º lugar
Fumiko Funaki Cat. Veterano B (51 a 60 anos) 2º lugar
Kiyoko Koizumi Cat. Veterano C2 (66 a 70 anos) 2º lugar

A quarta edição do projeto
RIAA (Residência Internaci-
onal de Artistas na Argentina),
que reúne anualmente um gru-
po de cerca de vinte artistas -
dez argentinos e dez estrangei-
ros - para trabalharem juntos
durante duas semanas em
Buenos Aires, tem como par-
ticipante a artista Yukie Hori,

selecionada pelo Programa de
Exposições 2008 e indicada
para integrar a residência pela
comissão de premiação do pro-
grama.

A participação de Yukie
Hori é resultado de uma par-
ceria entre a organização ar-
gentina, o Centro Cultural São
Paulo, a Associação de Ami-

ARTES

Artista nikkei participa de intercâmbio na Argentina
gos do Centro Cultural São
Paulo e o Centro Cultural da
Espanha em São Paulo. O prê-
mio residência, que em 2008
levou o artista Rommulo Con-
ceição à Argentina, passa, este
ano, a integrar a programação
oficial do Programa de Expo-
sições, estando previsto em
edital.

O programa, que tem como
foco o intercâmbio e a experi-
mentação artística, envolve
apresentações audiovisuais dos
artistas convidados e culmina
com uma tarde de exibição aber-
ta ao público. Cada residência é
documentada em um catálogo
final e também no site do proje-
to (www.proyectoriaa.org).
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JUDÔ

Felipe Kitadai e Danielli Yuri
disputam o Pan-Americano

w w w. p r o d u t o s o r i e n ta i s . c o m . b r

TÊNIS DE MESA

19º Campeonato Latino
Americano de Maiores

Lligia Silva também defendeu o Brasil no Latino-Americano

Em El Salvador o Brasil,
mesmo com os desfalques de
Thiago Monteiro e Gustavo
Tsuboi, até o momento venceu
todas as provas, com destaque
especial para o atleta Cazuo
Matsumoto com três medalhas
de ouro em equipes, dupla
masculina e dupla mista.
NOTA 10 para os atletas: Pau-
lo Rocha (18), Eric Mancini
(19), Cazuo (23) e Hugo Ho-
yama (39), que estão dando
conta do recado.

 A única derrota brasileira
até o momento veio nas equi-
pes femininas, para a Colôm-
bia (formada por atletas jo-
vens). Para quem acompanha
a modalidade, sabe que em
equipes a partida mais impor-
tante é a central, que são em
duplas e nos Jogos Pan-ame-
ricanos RJ 2007, deixamos de
ganhar um bronze no feminino
pela mesma deficiência, per-
dendo para a equipe de Cuba,
teoricamente muito inferior ao
Brasil.

Parece que a GRAVE fa-
lha não serviu de lição e o fa-
vorito Brasil, nesta competi-
ção, caiu nas semifinais, por
novamente não valorizar, trei-
nar e ter escalado a pior for-
mação em duplas dentre as 4
atletas brasileiras:

Veja a seqüência utilizada na
derrota de 3 a 2 : Mariany No-
naka 0 x 3 Paula Medina 3, Li-
gia Silva 3 x 0 Patricia Henao,
Ligia e Carina 1 x 3 Patricia e
Aura, Mariany Nonaka 3 x 1
Aura Ocampo, Carina Mura-
shigue 2 x 3 Paula Medina.
NOTA 3 para as atletas: Ligia
SIlva (28), Carina Murashigue
(24), Mariany Nonaka (20),
Jessica Yamada (19).

Vejam os resultados:
Equipe Masculina: Ouro -
Brasil, Prata - Argentina
Dupla Masculina: Ouro -
Brasil (Cazuo E Hugo), Prata
- Equador
Dupla Mista: Ouro - Brasil
(Cazuo E Ligia), Prata - Chile
Dupla Feminina: Ouro - Bra-
sil (Ligia E Mariany), Prata -
Brasil (Jéssica E Carina)
Equipe Feminina: Ouro -
Chile, Prata - Colômbia

 As provas individuais va-
lem vagas para a Copa do
Mundo e para os brasileiros,
valem vags também para o
Campeonato Mundial em
Yokohama.

Confira os resultados na
próxima edição do Jornal
Nippak.

Liga Nipo Brasileira

Fundada em 2004, a Liga
Nipo-Brasileira de Tênis de
Mesa foi criada incialmente
com o objetivo de apoiar os
“kaikans”, introduzindo a mo-
dalidade em vários deles e
motivando-os a participarem e
a terem objetivos ao disputa-
rem uma competição interclu-
bes. Com a participação de
apenas atletas nunca federa-
dos na FPTM (Federação Pau-
lista de Tênis de Mesa), acre-
ditávamos que a LIGA seria
uma espécie de “trampolim”,
para que os atletas pudessem
buscar competições de mais
alto nível.

Devido ao excelente traba-
lho da diretoria: Gilberto Mu-
rakami, Mauro Ikeda, Osmir
Tamura, Masaki Morita e
Alfredo Souza, o evento che-
gou num nível de organização
excelente e com as etapas lo-
tadas, superou todas as expec-
tativas e se tornou o maior tor-
neio em quantidade de jogado-
res, acabando por criar uma
polêmica:

“Muitos atletas não querem
deixar a Liga para participar
dos eventos em órgãos ofici-
ais em busca de seleção pau-
lista e brasileira”.

Portanto, se fez necessário
a criação da categoria elite,
onde nela se encontram os
atletas com um bom nível téc-
nico.

Vejam o calendário 2009:
1ª Etapa: 1º de Março (Coo-
percotia)
2ª Etapa: 29 de Março (Tau-
baté)
Superliga: Dias 18 e 19 de
Abril (Registro)
3ª Etapa: 24 de Maio (Uceg)
4ª Etapa: Dias 13 e 14 de ju-
nho (Bunkyo)
5ª Etapa: 28 de Junho
(Kosmos-Mogi)
6ª Etapa: 2 de Agosto (Itaque-
ra)
7ª Etapa: 16 de Agosto
(Acrepa)
8ª Etapa: 7 de Setembro
(Nippon)
9ª Etapa: Dias 3 e 4 de Outu-
bro (Ken Zen)
Top 8: 15 de Novembro (Itaim
Keiko)

Festa de encerramento e
entrega de Prêmios aos Me-
lhores Atletas: 5 de Dezembro,
na Acrepa

Marcos Yamada, consultor
especialista em Tênis de Mesa

Cazuo Matsumoto foi um dos destaques do Brasil em El Salvador

DIVULGAÇÃO

O kata é uma das especia-
lizações do judô e o Brasil terá
pela sexta vez em sua delega-
ção no Campeonato Pan-
Americano Sênior dois espe-
cialistas: Luis Alberto dos San-
tos e Rioti Uchida. A dupla
pode conquistar para o país
mais três medalhas de ouro na
disputa de kata, que acontece
neste sábado (28). Luis e Rioti
têm 15 medalhas em cinco
edições de pans e 100% de
aproveitamento.

“Quando recebemos a con-
vocação da CBJ ficamos bas-
tante motivados. A gente pro-
cura estar sempre preparado,
pois sabemos que o Brasil é
referência no judô continental
e temos a responsabilidade de
manter este 100% de aprovei-
tamento”, diz Luis dos Santos.

Com 34 anos praticando
judô, Luis afirma que o kata é
mais uma das possibilidade no
universo da modalidade.

“Eu também sou árbitro in-
ternacional e provavelmente
atuarei no Pan da Argentina.
Me dedico ao kata desde o iní-
cio da minha carreira e essa
especialização não acontece
de uma hora para outra. Após

a confirmação da convocação
para o Pan, decidimos
direcionar o treinamento para
os três tipos de kata que serão
exigidos na competição, mas
mantemos uma rotina de trei-
nos constante e que dura todo
o ano”, afirma Luis.

A disputa acontecerá no
Nague no kata, Katame no
Kata e Ju no Kata. A dupla
brasileira faturou os 15 ouros
seguintes pans:

Cordoba - Argentina - 2001
Salvador - Brasil - 2003
Isla de Marguerita - Vene-

zuela - 2004
Cáguas - Porto Rico - 2005
Boenos Aires - Argentina

– 2006

JUDÔ 2

Dupla do Kata busca mais
ouros no Pan da Argentina

Rioti Uchida e Luis Alberto dos
Santos: dupla 100%

DIVULGAÇÃO

BEISEBOL

Paulista é campeão do
Interseleções Infantil

Com uma vitória de 13 x 1
sobre a Sorocabana na partida
final, a seleção da Paulista con-
quistou o título  do 26º Campeo-
nato Brasileiro de Beisebol In-
terseleções Infantil, competição
encerrada no último domingo
(22), em Maringá (PR). A equi-
pe campeã é formada por atle-
tas de 11 e 12 anos das cidades
de Marília, Bastos e Tupã.

O atleta mariliense Edilson
Novaes Batista, eleito o Me-
lhor Jogador do Campeonato,
e o prudentino Maurício Yama-
moto, premiado como o Joga-
dor Mais Esforçado, foram os
grandes destaques individuais
do Campeonato.

RESULTADOS
Fase Final

22/03 (Domingo)
Chave Ouro

Capital 1 x 5 Paulista (Semifinal)
Sudoeste 1 x 3 Sorocabana

(Semifinal)
Sorocabana 1 x 13 Paulista

(Final)
Chave Prata

Noroeste 3 x 4 Centro-oeste
(Semifinal)

Norte Paraná 2 x 0 Central
(Semifinal)

Centro-oeste 0 x 10 Norte Paraná
(Final)

Chave Bronze
Sul Paraná 1 x 2 ABC

Mato Grosso do Sul 5 x 6 ABC

Atletas e dirigentes da Paulista posam para foto à frente do placar

EDUARDO YASSUNAGA

Aseleção brasileira de
judô disputa neste fim
de semana o Campe-

onato Pan-Americano de Judô,
que acontece em Buenos
Aires, na Argentina. O Brasil
será representado no Pan pe-
los judocas Felipe Kitadai
(-60kg), João Derly (-66kg),
Leandro Guilheiro (-73kg),
Flávio Canto (-81kg), Eduar-
do Santos (-90kg), Luciano
Correa (-100kg), João Gabriel
Schlittler (+100kg), Sarah Me-
nezes (-48kg), Érika Miranda
(-52kg), Danielle Zangrando
(-57g), Danielli Yuri (-63kg),
Maria Portela (-70kg), Debo-
rah Souza (-78kg) e Claudire-
ne César (+78kg).

 A partir desta temporada o
Campeonato Pan-Americano
valerá pontos para o ranking
mundial da Federação Interna-
cional de Judô. A medalha de
ouro no campeonato Pan-Ame-
ricano vale 180 pontos no ran-
king. A prata 108 e o bronze 72.
Além do Brasil, 21 países es-
tão inscritos no Pan: Antilhas
Holandesas, Equador, Argenti-

mudanças na prática e vou
passar a conhecê-las na
marra”, brincou Danielli Yuri,
que conquistou o segundo lu-
gar no Campeonato Pan-Ame-
ricano do ano passado.

Mudanças – Entre as mudan-
ças estão o uso do combate
direto, ou seja, não haverá
mais a utilização do mate (co-
mando que paralisa a luta),
além da extinção do koka
(pontuação mais baixa do judô)
e da diminuição de cinco para
para três minutos no Golden
Score, o ponto de ouro.

Danielli Yuri está treinando
desde o início de janeiro e fará
agora seu primeiro campeona-
to em 2009. “O treino foi forte
desde o começo do ano, mas
ainda não competi. Justamen-
te por isso, o Pan-Americano
será ótimo para testar e ver
como eu estou esse ano. Além
disso, será importante para
pegar ritmo de competição
para os outros campeonatos
que teremos ao longo de 2009”,
explicou a judoca paulista.

na, El Salvador, Bahamas, Gua-
temala, Barbados, Guiana, Mé-
xico, Canadá, Panamá, Colôm-
bia, Paraguai, Costa Rica, Por-
to Rico, Cuba, Uruguai, Chile,
Venezuela, EUA e Peru.

Para a meio-médio Danielli
Yuri, a competição marca o iní-
cio de sua luta em busca de uma
vaga para os Jogos Olímpicos
de Londres, em 2012. A paulis-
ta representou o Brasil em Pe-

quim, na categoria -63kg, e quer
repetir a dose na próxima edi-
ção das Olimpíadas.

Danielli Yuri explica que,
nesta competição, haverá um
obstáculo a mais na busca por
bons resultados. “Com as mu-
danças nas regras este cam-
peonato será diferente, e terei
que me adaptar durante a com-
petição. Eu não tive nenhum
amistoso para conhecer as

Danielli Yuri, que tentará se adaptar às novas regras na competição

DIVULGAÇÃO

O brasileiro João Paulo de
Oliveira conquistou no último
domingo (22/3) uma impressi-
onante vitória para a Nissan na
abertura do Campeonato Japo-
nês de Super GT. Ao lado do
japonês Seiji Ara ele venceu
debaixo de chuva os 300 Km
de Okayama, com mais de 20
segundos sobre os segundos
colocados, Ryo Michigami/
Takashi Kogure (Honda) e
uma volta sobre o quinto. “Ven-
cemos e vencemos bonito. Na
verdade existia um tabu, por-
que já havíamos vencido duas
vezes e sempre na Malásia.
Então, alcançar uma vitória em
casa, tem um gostinho especi-
al”, comemorou JP, como ele é
conhecido no Japão, onde esta
correndo profissionalmente pelo
sexto ano consecutivo.

Os campeões da principal
competição de carros esporti-
vos do Oriente em 2008, Benoit
Treluyer (FRA)/Satoshi Moto-

AUTOMOBILISMO

Brasileiro estreia com vitória no Campeonato Japonês de Super GT
será dia 19 de abril, em Suzuka.

Os 3 primeiros foram:
1) João Paulo de Oliveira

(BRA)/Seiji Ara (JAP),
Nissan GT-R (Y), 82 voltas em
2h20min54s071;

2) Ryo Michigami (JAP)/
Takashi Kogure (JAP), Honda
NSX (B), a 21s645;

3) Ralph Firman (GBR)/
Takuya Izawa (JAP), Honda
NSX (B), a 1min06s979.

DIVULGAÇÃO

yama (JAP), com Nissan GT-
R terminaram apenas na 13ª
posição, imediatamente a fren-
te da estreante Aston Martin
DBR9, com os japoneses
Akihiro Tsuzuki e Takeshi
Tsuchiya. Os melhores repre-

sentantes da Toyota, Richard
Lyons (IRL)/Yuji Tachikawa
(JAP), que largaram da pole
position, receberam a bandei-
rada em sexto.

A segunda etapa do Cam-
peonato Japonês de Super GT

João Paulo de Oliveira e Seiji Ara no pódio de Okayama
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HOMENAGEM

53º Prêmio Paulista homenageia dirigentes e atletas da comunidade

PREMIADOS

PRÊMIOS ESPECIAIS

JOSÉ ANTONIO OLIVO
ZACCARELLI (GATEBOL)

José Antonio Zaccarelli tem 78 anos e nas-
ceu em Bebedouro (SP). Engenheiro agrô-
nomo, iniciou em 1985 no Paulista GBC-
Setor Ibirapuera. Em 1987 foi o único não
nikkei a participar do 2º Campeonato Mun-
dial, e em 1989 tornou-se o primeiro juiz de
gatebol, não nikkei. Em 1991, participou das
comemorações das Fundações do Gatebol
em Nemuro, na província de Hokkaido. Em
94 fundou o Gaijin Gatebol Clube.

KIYOTAKA IWASAKI
(NATAÇÃO)

Kiyotaka Iwasaki tem 75 anos. Natural de
Nagasaki (Japão), imigrou para o Brasil
em 1953. Técnico de natação certificado
pela Federação de Natação de Nagasaki
desde 1969,  durante 25 anos foi técnico de
natação do Clube Atlético Paulistano. Em
1982, 84 e 86 levou diversos grupos de
natação ao Japão dentro do Convênio Ci-
dades-Irmãs São Paulo Osaka. Até hoje
compete na categoria sênior.

YASUHIRO IMAI
(VÔLEI)

Yasuhiro Imai tem 64 anos e nasceu em
Tóquio. Empresário, foi técnico de volei-
bol. Ingressou na Universidade Waseda e
começou a auxiliar no time da Yashica.
Em 73, a convite da Confederação Brasi-
leira de Vôlei participou da divulgação do
vôlei em 23 capitais e contribuiu para for-
mação de atletas como Marcelo Negrão,
Giovani, Tande e Paulão, entre outros no-
mes de destaques.

GRANDES HOMENAGEADOS

CLAURY SANTOS
ALVES DA SILVA

SECRETÁRIO DE ESPORTE, LAZER
E TURISMO DO ESTADO DE SÃO

PAULO

WALTER
FELDMAN

SECRETÁRIO DE ESPORTES,
LAZER E RECREAÇÃO DA CIDADE

DE SÃO PAULO

DANILO SANTOS
DE MIRANDA

DIRETOR REGIONAL
DO SESC-SÃO PAULO

NOBORU YAGUI
(GOLFE)

Noboru Yagui tem 48 anos. Natural de
Mandaguari (PR), é médico formado na
Unifesp e capitão de Golfe do Londrina Golfe
Clube desde 1989. Foi vice-presidente,
diretor técnico, diretor de campo e diretor
regional da Federação Paranaense de Gol-
fe. Indicado pela Associação Nikkey de
Golfe do Brasil.

WILLIAN TAKAHIRO HIGUCHI
(SUMÔ)

Takahiro tem 26 anos, sendo 20 deles dedi-
cados ao sumô,  incluindo estadias no Ja-
pão e na Argentina. Coleciona vários títu-
los nacionais e internacionais e em 2008
sagrou-se campeão do 47º Campeonato
Brasileiro na categoria peso pesado (aci-
ma de 115kg) e o 5º lugar no 16º Campe-
onato Mundial na categoria pesado. Indica-
do pela Confederação Brasileira de Sumô.

JÉSSICA SATIE NABEYAMA SAITO
(SOFTBOL)

Jéssica Satie Nabeyama Saito tem16 anos
e nasceu em Maringá (PR). Cursa atual-
mente o 3º ano do ensino médio. Pratica
softbol desde os 5 anos na Acema (Asso-
ciação Cultural e Esportiva de Maringá).
Apesar da pouca idade, tem currículo de
gente grande. Tem 3 títulos de Campeã
somente em 2008: da 5ª Taça Brasil Inter-
clubes Juvenil, do 28º Campeonato Brasi-
leiro Interclubes Adulto e do  Campeonato
Sul-americano Sub-17. Indicada pela Con-
federação Brasileira de Beisebol e Softbol.

NATHALY JUNKO SHIMIZU KURATA
(TÊNIS DE CAMPO)

Nathaly Kurata tem 16 anos. Paulistana,
cursa atualmente o 2º ano do ensino mé-
dio. Começou a praticar tênis social aos 6
anos de idade e aos 12 anos passou ao
tênis competitivo, conquistando vários cam-
peonatos. Em julho de 2008 sagrou-se
campeã do 62º Campeonato Intercolonial
de Tênis na categoria principal. Indicada
pelo Coopercotia Atlético Clube.

EDUARDO TADASHI TANAKA
(KARATÊ)

Eduardo Tadashi Tanaka tem 25 anos e é
professor da Associação de Karate Kyo-
kushin Oyama Penha e Liberdade. É uni-
versitário do curso de Educação física e
coleciona em sue currículo títulos como o
3º lugar no All American Open realizado
em Nova York, em setembro de 2008.

TATIANE MAYUMI SAKEMI
(NATAÇÃO)

23 anos, paulistana, universitária de odon-
tologia na USP, iniciou  na natação aos 6
anos, em 2005. Conquistou medalha de
bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2007
com a equipe feminina de revezamento
4x100 m medley. Em 2008 participou dos
Jogos Olímpicos de Beijing, nos 200m
peito, 100m peito e 4X 100m medley, com
recorde sulamericano. Indicada pela Asso-
ciação Cultural e Esportiva Piratininga

AMANDA YUKARI FUJIKAWA
(ATLETISMO)

Amanda Yukari Fujikawa tem 19 anos.
Natural de Assai (PR), iniciou sua carreira
no atletismo aos 7 anos de idade. Conquis-
tou vários títulos no Campeonato Assaiense
de Atletismo e no Campeonato Intercoloni-
al de Atletismo. Em 2008, foi campeã da
Confraternização Desportiva Nikkei, na
modalidade salto em altura, com o recorde
da competição. Indicada pela Associação
Cultural e Esportiva Piratininga.

OSCAR MASSAKI NAKAOSHI
(BEISEBOL)

Oscar Nakaoshi tem 18 anos e atualmente
cursa a Universidade Hakuho – Tochigui
(Japão). Ingressou no Gigantes Beisebol
Clube aos 7 anos de idade e aos 13 anos
entrou para a Academia de Beisebol da
Yakult, em Ibiúna (SP). Em 2008, con-
quistou os prêmios de Melhor Arremessa-
dor nos Campeonatos Brasileiros sub-20,
sub-18 e adulto. Indicado pela Confedera-
ção Brasileira de Beisebol e Softbol.

DANIELLI YURI BARBOSA
(JUDÔ)

Danielli Yuri tem 25 anos e nasceu em
Registro (SP). Começou a praticar judô
com 6 anos de idade com seu pai. Aos 11
anos foi ao Japão com os pais, onde cur-
sou o ginasial e colegial e continuou com a
prática do judô. Retornou ao Brasil em 2003e
em 2007 conquistou a medalha de prata
nos Jogos Pan-Americanos Rio-2007 e  em
2008 representou o Brasil nos Jogos Olím-
picos de Pequim, sempre na categoria de
63kg (meio-médio. Indicada pela Associa-
ção Kodokan do Brasil.

JOSÉ RICARDO LOPES
(KOBUDO)

José Ricardo Lopes tem 44 anos e é natu-
ral de Viçosa (MG). Médico, iniciou em
1991 os treinamentos com o Sensei Jorge
Kishikawa, fundador do Instituto Niten e
criador do Método KIR (Ken Intensive
Recuperation). É vice-presidente da Con-
federação Brasileira de Kobudo e coorde-
nador da unidade Brasília e Taguatinga do
Niten. Em 2008 foi medalha de prata no 7º
Torneio Brasileira de Kobudo, modalidade
Jojutsu. Indicado pela Confederação Bra-
sileira de Kobudo.

CELSO TOSHIMI NAKASHIMA
(TÊNIS DE MESA)

Celso Toshimi Nakashima tem 44 anos, é
natural de Cambe (PR) e formado em Edu-
cação Física em Joinville. Iniciou a prática
de tênis de mesa em 75, na cidade de Cu-
ritiba, e conquistou diversos títulos, entre eles
o de Campeão Paranaense, Catarinense,
do Intercolonial e da Confraternização Des-
portiva Internacional. Em 2008, como técni-
co, conquistou a medalha de prata nos Jo-
gos Paraolímpicos de Beijing, derrotando os
chineses na semifinal. Indicado pela Co-
missão Intercolonial de Tênis de Mesa.

SUSUMU WATANABE
(KENDÔ)

Susumu Watanabe tem 58 anos. Natural
de Shizuoka-ken (Japão), imigrou para o
Brasil em 1975. Engenheiro civil formado
no Japão, iniciou seus treinamentos de
kendô em 1965 e em 1999, no Japão, atin-
giu o 7º dan. Ministra cursos no Brasil e na
Argentina, e participa de Seminários de Ar-
bitragem organizados pela Federação In-
ternacional de Kendô. Foi membro da Co-
missão Técnica que participou dos 13º e
14º Mundiais de Kendô. Indicado pela Con-
federação Brasileira de Kendô.

MARIO ENDO
(TIRO AO ALVO)

Paulistano, Mario Endo tem 63 anos. Co-
ronel aviador da reserva, no torneio Miral-
vo Anba (Associação Nova Bandeirante
de Tiro ao Alvo), realizado de 2004 a 2008,
com mais de 1000 concorrentes, Mario
Endo sagrou-se Campeão Absoluto com
100 pontos 77 X (centro). Indicado pela
Associação Nova Bandeirantes de Tiro ao
Alvo.

MAKOTO ARAI
(AIKIDO)

Makoto Arai tem 68 anos e é natural da
cidade de Bastos (SP). Químico industrial
de formação, em 1977 iniciou o aprendiza-
do do aikidô com Ono Shihan. Ministra
aulas de aikidô no Santo Amaro Nikkey
Esporte Clube. Indicado pela União Sul-
Americana de Aikidô.

NOBUO FURUKAWA
(MALLET GOLFE)

Nobuo Furukawa tem 74 anos e nasceu em
Caeté. Preletor da Seicho-no-Ie, desde cri-
ança vem participando de atividades espor-
tivas, tais como, atletismo, voleibol, tênis de
mesa e beisebol, na Associação Cultural e
Esportiva de Vargem Grande Paulista. Há
dez anos, iniciou e construiu no Centro Es-
portivo Kokushikan, em Ibiúna, 2 quadras
de 18 buracos cada uma. É presidente da
Associação de Simpatizantes de Malet Golfe
do Kokushikan. Indicado pela Federação
Paulista de Malet Golfe.

NICOLAU HIRATA
(GATEBOL)

Aos 79 anos, natural de Promissão (SP),
Nicolau Hirata é empresário do ramo de
pescado e iniciou a prática do gatebol em
1995. Foi eleito tesoureiro e posteriormente
vice presidente da União dos Clubes de
Gatebol do Brasil. Obteve a concessão de
uma área no Centro Esportivo Ryuzo
Ogawa, no bairro do Jabaquara (zona sul
de São Paulo), onde foi erguido o primeiro
e único Estádio de Gatebol do mundo. Indi-
cado pela União dos Clubes de Gatebol do
Brasil.

SEIJI NAKAYAMA
(PARK GOLFE)

Natural de Hokkaido (Japão), Seiji Naka-
yama tem 86 anos. Imigrou para o Brasil
em 1932 e  hoje vive em Assai (PR). Co-
nheceu o park golf , em 96 em Hokkaido, e
em 98 construiu em sua fazenda uma qua-
dra com 18 buracos e 969 metros, onde
acontece anualmente, no mês de agosto, o
Campeonato de Park Golfe de Assai. Foi
campeão no Campeonato Nacional em Car-
lópolis e no Torneio de Amizade de Atibaia.
Indicado pela Federação Park Golfe do
Brasil.

TERUO HOSOKAWA
(RADIO TAISSO)

Teruo Hosokawa, de 81 anos, é natural
de Hiroshima (Japão). Em 1978 foi o
responsável pela implantação do Depar-
tamento de Radio Taisso na Associação
Comercial da Liberdade (atual Acal).
Também apoiou e colaborou com a im-
plantação do radio taisso em São Miguel
Paulista, Itaquera, Vila Moraes, Vila Car-
rão entre 79 e 85. Em 1985, fundou a
Federação de Radio Taisso do Brasil.
Indicado pela Federação de Radio Taisso
do Brasil

O Sesc Vila Mariana será
palco, nesta terça-feira (31) à
noite, de um dos eventos mais
tradicionais da comunidade
nipo-brasileira. Trata-se da
cerimônia de entrega do 53º
Prêmio Paulista de Esportes.

Idealizado pelo Jornal Paulista
– que mais tarde se uniria com
outro tradicional jornal da co-
munidade nipônica, o Diário
Nippak, dando origem ao Nik-
key Shimbun (em japonês) e
Jornal Nippak (em português),

que a partir da fusão
encaparam a sua realização –
o Prêmio Paulista de Esportes
tem como objetivo reverenci-
ar o trabalho de abnegados e
valorizar e estimular os novos
talentos da comunidade.

Além dos prêmios tradicio-
nais, a cada ano são homena-
geados personalidades e/ou
instituições de diversas áreas
que contribuíram para o desen-
volvimento da comunidade
nipo-brasileira. Este ano, o Prê-

mio Paulista de Esportes ho-
menageará o secretário de
Esportes, Lazer e Recreação
da Cidade de São Paulo,
Walter Feldman; o secretário
de Esportes, Lazer e Turismo
do Estado de São Paulo,

Claury Santos Alves da Silva;
o diretor regional do Sesc SP,
Danilo Santos de Miranda, e o
Banco Real pelos relevantes
serviços prestados às come-
morações do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.



12 JORNAL NIPPAK São Paulo, 27 de março de 2009

TAIKÔ

Setsuo Kinoshita Taiko Group
comemora 10 anos de sucesso

Tereza Kato, Etsuko Kikuti e Kiyomi Kanashiro

KARAOKÊ

24º Taikai de Vila Formosa
reúne 330 cantores

A Associação Cultural e
Desportiva Nipo-Brasileira de
Vila Formosa realizou no dia
22 de março, em sua sede, a
24ª edição de seu 24º Kara-
okê Taikai. O evento, que

atraiu um grande público –
entre eles muitos convidados
especiais – contou com a par-
ticipação de cerca de 330
cantores inscritos em diversas
categorias.

Morio Abe, 2º lugar na categoria A-6, e sua esposa Chiyue Abe

Hisao, Masataka, Mineo, Kunihiro (presidente da associação) e
Luiz Yuki (presidente da UPK)

Ogrupo de taikô Setsuo
Kinoshita está come-
morando 10 anos.

Para marcar a data, realizará
neste domingo (29), evento
fechado com a participação de
alunos e ex-alunos. Segundo o
músico e produtor Setsuo Ki-
noshita, o evento deve contar
com a participação de cerca
de 150 pessoas.

A novidade será a realiza-
ção de um matsuri, com deco-
ração de Kouhaku-maku (cor-
tina vermelha e branca) e tyotin
(lanternas) ao estilo japonês,
que terá um concurso de mú-
sica e dança, criada pelos alu-
nos. O objetivo é transformar
o concurso num evento anual,
substituindo o festival Hakkyo-
sai – Brasil Taiko Festival. Para
esta comemoração, que servi-
rá de pontapé inicial, participa-
rão 6 grupos. Além do concur-
so, haverá também apresenta-
ção de 7 grupos.

A trajetória do Setsuo Ki-
noshita Taikô Group se con-
funde com a própria história do
taikô no País, hoje tão difundi-
do e popular graças ao traba-
lho de artistas como o músico
e produtor Setsuo Kinoshita.

Paulistano, Setsuo Kinoshi-
ta iniciou os estudos de taikô
em 1994 com o grupo Godaiko,
em  São Paulo. Partiu ao Ja-
pão em 1995 ingressando no
curso do grupo Wadaiko
Yamato (atual grupo Mahoroba
Taikodan Sakigakekai). Estu-
dou Shinobue e Nokan (flauta
Kabuki) com Mochizuki Shota
do estilo Mochizuki, em Tó-
quio, e Taiko Nagauta com
Mochizuki Tayaichiro, em Osa-
ka.

Participou da turnê do Wa-
daiko Yamato ao Brasil em
1997 fazendo 10 apresenta-
ções pelos estados de São Pau-
lo (antigo Palace, hoje
CityBank Hall), Paraná e Rio
de Janeiro, e em 1998 com 9
apresentações pelos estados
de São Paulo (SESC
V.Mariana), Paraná e Bahia
(V Percpan). Participou tam-
bém com o Wadaiko Yamato
da turnê a Israel (Tel Aviv) em
1998 onde somaram 32 apre-
sentações.

uma explosão de cores e bri-
lho. E estiveram presentes
também na cerimônia oficial
das comemorações do Cente-
nário da Imigração Japonesa,
realizada no mesmo Sambó-
dromo do Anhembi, com a pre-
sença do príncipe Naruhito.

“Foi uma trajetória bastan-
te difícil, que deu muita dor de
cabeça não só para mim como
também para todo o grupo.
Mas, hoje, estamos felizes por-
que a caminhada está valendo
a pena”, destaca Kinoshita.

(Aldo Shiguti)
Mais informações sobre o

Setsuo Kinoshita Taikô Group
podem ser obtidas no site:
www.taiko.com.br. E-mail:
taikô@taiko.com.br ou pelo
tel.: 11/8132-9905

No Brasil – De volta ao Bra-
sil, iniciou suas atividades no
País no dia 30 de março de
1999, fundando em São Paulo
o grupo Setsuo Kinoshita
Taiko. Nestes 10 anos, parti-
ciparam mais de 300 pessoas
em seus cursos, 15 pessoas no
curso intensivo, formando gru-
pos como Wadaiko Sho, o curso
na Escola Caritas e o projeto
de Musicoterapia com defici-
entes auditivos em conjunto
com o Ministério da Cultura,
tornando-se um Ponto de Cul-
tura.

Ganhou prêmios como o
prêmio PAC (atual ProAC) de
2007 da Secretaria de Cultura
do Estado de São Paulo, foi

escolhido como um dos 10
melhores grupos de 2004 no
concurso Sekai Uchikurabe
Contest na província de Naga-
no, além de realizar turnês por
várias cidades dos estados de
São Paulo, Paraná, Rio de Ja-
neiro e Minas Gerais. Em
2008, o Wadaiko Sho fez uma
performance no hall do Palá-
cio do Itamaraty, em Brasília,
na cerimônia de abertura ofi-
cial do Ano de Intercâmbio
Brasil-Japão. O presidente
Lula participou do evento.

Centenário – Também por
ocasião do Centenário, os gru-
pos Wadaiko Sho e Setsuo Ki-
noshita Taikô Group mostra-
ram a força dos tambores ja-
poneses no desfile da escola
de samba do Grupo Especial
de São Paulo, Unidos de Vila
Maria. Com uma apresenta-
ção de 62 minutos, a agremia-
ção levou para o Sambódromo
do Anhembi o samba-enredo
“Irashai-Mase – Milênio de
Cultura e Sabedoria no Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa” e mostrou o mistério e a
beleza da cultura japonesa em

Logomarca dos 10 anos

Alunos do Setsuo Kinoshita Taikô Group durante uma das atividades do grupo

DIVULGAÇÃO

Em 2008, grupo levou a força dos tambores para o Anhembi


