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AGENDA

O 8º KARAOKE TAIKAI
do Departamento de Atletismo
da União Cultural Esportiva Su-
doeste (Uces) acontece neste
domingo (29). O evento será re-
alizado, a partir das 8 horas, na
Associação Cultural e Esporti-
va Nipo-Brasileira de Osasco
(Acenbo), que fica localizada na
Rua Acenbo, 100, Osasco (SP).
O ITAQUERA NIKKEI
CLUBE realizará na próxima
terça-feira (1º de maio), o 78º
Festival Poli-Recreativo Un-
dokai da Colônia de Itaquera.
O evento terá início a partir das
8 horas, no campo de esportes
do clube (Rua Masato Misawa,
201), na Colônia Itaquera.
O CIATE (Centro de Informa-
ção e Apoio ao Trabalhador no
Exterior) está com inscrições
abertas para o curso “Diálogos
úteis utilizados nas fábricas do
Japão para dekasseguis”. As
aulas terão início no dia 7 de
maio e acontecem uma vez por
semana (as segundas-feiras),
sempre das 14 às 16 horas, com
duração de dois meses (total de
nove aulas). Os cursos prepa-
ratórios do Ciate são gratuitos.
Informações e inscrições pelo
tel.: 11/3207-9014 ou pessoal-
mente na Rua São Joaquim,
381, 1º andar, sala 11 (prédio do
Bunkyo).
A EXPOSIÇÃO DE OBJE-
TOS de uso cotidiano indígena
termina amanhã (29) no Shop-
ping D. O evento, uma  parce-
ria entre a Casa das Culturas
Indígenas,  Shopping D  e a
Funai, estão expostos 34 arte-
sanatos criados e utilizados por
30 etnias diferentes de todo o
Brasil. Sábado, das 10 às 22
horas e domingo, das das 12 às
20 horas. O Shopping D fica na
A. Cruzeiro do Sul, 1100. In-
formações pelo tel.: 11/3311-
9333.
MASSAMI UYEDA, minis-
tro do Superior Tribunal de Jus-
tiça foi agraciado com o título
de Cidadão Benemérito de
Lins pelo Decreto Legislativo
nº 383, de 23.4.2007, de auto-
ria do vereador Durval
Marçola, pelos relevantes ser-
viços prestados ao município.
O título será entregue em ses-
são solene a ser convocado
pela Câmara Municipal de Lins
O CONCURSO DE MISS
CENTENÁRIO da Imigra-
ção Japonesa está com inscri-
ções abertas. A Comissão Or-
ganizadora do “Centenário” de
Registro realizará o concurso
de Miss “Centenário da Imi-
gração Japonesa” para eleger
a representante do município
que participará do nível Sudo-
este/Vale do Ribeira. As inte-
ressadas devem se inscrever
na secretaria do Bunkyo de
Registro. A candidata deverá
ser maior de 16 anos e não pre-
cisa ter descendência nikkei.
Informações pelo tel.: 13/ tel.
3822-4144/3822-2865.
BON ODORI EM ASSAÍ.
A cidade de Assai comemora
seu aniversário de fundação no
dia 1º de maio e a Laca/Sama
participa dos festejos com o
Festival “Bom Odori” progra-
mada pela Prefeitura Munici-
pal nos dias 28 e 29 de abril,
em Assai.
PROFESSOR(A) DE JA-
PONÊS. A Aliança Cultural
Brasil-Japão do Paraná está se-
lecionando pessoas interessadas
em dar aulas de japonês e que
tenham algum conhecimento
também de “origami”, “shuuji”,
“ekaki-utá”, computação em ja-
ponês ou instrumento musical.
As pessoas interessadas devem
se apresentar com currículo na
rua Paranaguá, 1782 em Lon-
drina e tratar com Márian, tel.
(43) 3324-6418.

ARQUIVO/JN

Repetindo o feito de 2005, o
Bunkyo (Sociedade Brasilei-
ra de Cultura Japonesa e de
Assistência Social) prepara-
se para escolher o próximo
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Ações efetivas para o Bunkyo: quais
são e como amenizar os problemas

NGK oficializa
entrega de fábrica a
Mogi das Cruzes
O presidente da NGK do
Brasil, Takao Hamada, reali-
zou no último dia 23 a entre-
ga do prédio onde funcionou
a primeira unidade fabril da
empresa, na rua Flaviano de
Melo, para a Prefeitura de
Mogi das Cruzes. O prefeito
Junji Abe disse que o imóvel,
que possui diversos galpões
e 32 mil metros quadrados de
área, será a nova sede do
Centro de Iniciação Profissi-
onal (CIP), do arquivo e do
almoxarifado municipais, além
de outros serviços.
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Baladeiros, adeptos de stree dance, cosplayers
e viciados em shopping. Escolha sua tribo

—————————–—————————————————————— | pág 8
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São Paulo abriga uma
verdadeira diversidade
de estilos. Desde os mais
recatados até os exóti-
cos. E dentro da comu-
nidade nikkei não é dife-
rente. Jovens também se
mostram adeptos de cer-
tos tipos de tribos. Bala-
das, street dance e até
animês e mangá tornam-
se motivos para se criar
grupos de amigos. Con-
fira na reportagem do
Jornal Nippak o perfil de
quatro tipos diferentes de
tribos urbanas.
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Seletiva define classificados
para o 42º Gueinosai

DIVULGAÇÃO

No último dia 15 de abril, cerca de 400 pessoas estiveram no
Grande Auditório do Bunkyo, em São Paulo, para prestigiar
a seletiva para o 42º Festival de Música e Dança Folclórica
Japonesa (Gueinosai) que será realizada no próximo mês de
junho, em São Paulo.

Revitalização:
Aceas quer servir
de exemplo
A Aceas (Associação Cultu-
ral, Esportiva e Agrícola de
Suzano) quer servir de exem-
plo para outras entidades
nikkeis que buscam a tão al-
mejada revitalização. A receita
parece simples: investir em
esporte e educação. E no úl-
timo dia 20 deu mais um im-
portante passo para a
solidificação da entidade com
a inaguração de um prédio
com mais cinco salas de aula
do Centro Educacional Nipo-
Brasileiro de Suzano
(Cenibras).

—————–—— | pág 5

Museu do Café
lança concurso
para Centenário
O Museu do Café, localiza-
do na cidade de Santos, lan-
ça um concurso para as co-
memorações dos 100 anos. A
idéia é fortalecer os festejos
na região e contribuir com as
comemorações em âmbito
geral. Podem participar do
concurso, destinado somente
a uma logomarca, estudantes
e profissionais ligados à área
de comunicação visual. O pri-
meiro colocado, que será co-
nhecido no dia 11 de maio,
recebe um prêmio de R$ 5
mil.

—————–—— | pág 4

Registro quer ajuda do
governo japonês

———————————————–———— | pág 5

DIVULGAÇÃO

Diante do grande potencial de Registro, o prefeito Clóvis
Mendes pretende contar com o governo japonês como uma
fonte importante e fundamental na prospecção de eventuais
empresas japonesas que possam investir na área de agrone-
gócios, para uma área de três mil hectares anteriormente ocu-
padas pela cultura do chá. O pedido foi feito durante visita do
cônsul Masuo Nishibayashi ao Vale do Ribeira.

presidente hoje (28), em sua
sede social. Contudo, o que
poucos se preocupam é como
anda o estado da entidade.
Problemas são muitos. Solu-

ções, difíceis. Portanto, qual
os próximos desafios daque-
le que assumir a próxima ges-
tão? O Jornal Nippak ouviu
especialistas e lideranças para

saber quais são os problemas
e o que pode ser feito para a
melhoria da entidade. Além
disso, o perfil dos três candi-
datos também poderá ser vis-

to e analisado pelos conse-
lheiros. Para muitos, a possi-
bilidade de segundo turno é
maior do que a eleição de
uma chapa hoje.
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HANAMATSURI – Abril, mês da comemo-
ração Hanamatsuri (Festival das Flores) e do
nascimento do Buda Xaquiamuni. A imagem
do pequeno Buda fica no altar decorado com
flores e o público  banha a imagem com o chá
doce, ficando em exposição do dia 9 ao dia
14 na praça da Liberdade. No último dia, a
imagem do Buda é colocada em cima do gran-
de elefante branco, quando inicia-se um cor-
tejo pelas ruas do bairro (rua Galvão Bueno,
Rua Américo de Campos, Av. Liberdade). O
elefante branco foi confeccionado pelo escul-
tor Olyntho Tahara. O Hanamatsuri, é reali-
zado desde 1966 no bairro. (Fotos: Julio
Sannazzaro) Senhoras participam do ritual Crianças vestidas de roupas tradicionais durante o cortejo

Nilton Fukui Vereador Aurélio Nomura Hirofumi Ikesaki Deputado federal William Woo Cônsul Massuo Nishibayashi

ISSAO MINAMI – Dia 16, o arquiteto e ar-
tista Roberto Righi realizou uma exposição no
novo espaço cultural João Calvino. A mostra
apresentou uma retrospectiva de suas pintu-
ras, com curadoria do arquiteto Issao Mina-
mi. Na ocasião marcaram presença nomes
como Takashi Fukushima, Claudio Tozzi,
Caciporé Torres,  Luigi Boccara e Bruno
Giavanetti. (foto: Divulgação)

Issao MInami, Roberto Righi,
CaciporeTorres e TakashiFukushima

BIENAL – Aconteceu do dia 19 ao
22 de abril a terceira edição do  SP
Bienal, Feira Internacional de Arte. A
SP Arte reuniu as galerias de arte mo-
derna e contemporânea como a Gale-
ria Deco, Dan Galeria, Casa Triangulo,
Estúdio Guanabara, Galeria Milan en-
tre outros, trazendo obras de diversos
artistas. (fotos: Futoshi Yoshizawa)

No dia 26, na hora do almoço, foi inaugurado o Banri: café, mercearia e restaurante. A novi-
dade é o” Bento” chinês porém servido quente como a costela ao molho de laranja e gergelim
ou o  tofu frito com carne bovina entre outros. Baristas criam o  latte art, drinks, sucos e uma
variedades de cafés como o Banri.

UNDOKAI – Dia 15, com coordenação da
Sonia Yasuoka, aconteceu o 8º Undokai Be-
neficente do Chugoku Block das províncias
de Shimane, Okayama, Yamaguchi, Tottori e
Hiroshima. No total, cerca de 350 participa-
ram da confraternização. Na hora do almoço
o tradicional bentô, com bolinho de arroz
(oniguiri), carne à milanesa e sanduíche de pe-
pino, tomate e maionese, preparados pelas
mães.  (Fotos: Divulgação)

Prova do pneu

Bola ao cesto Cabo de guerra

• Em Cannes, nos dias 16 a 27 de maio, ocorre a 60ª
edição do prêmio, com 22 filmes.  Os representan-
tes do cinema oriental são: “Mogari no mori” (A
Floresta do Luto), da cineasta japonesa Naomi
Kawase; “My Blueberry Nights”, do cineasta chi-
nês Wong Kar Wai; “Breath”, dos cineastas
coreanos Kim Ki Duk; e “Secret Sunshine” de Lee
Chang-dong. Naomi Kawase nasceu na cidade de
Nara, Japão, em 1969, e possui um currículo re-
cheado. Graduada pela Osaka School of
Photography, dirigiu vários filmes como  o
“Tarachime” (2006) e “Suzaku” (1997), premiado
no festival de Roterdã.

• Érika Hirakata, ex-presidente do Seinenbu do Shi-
mane Kenjinkai,  vai para o Japão  dia 05 de maio
como bolsista da JICA. Para fazer curso de Shiatsu.

• Na terceira edição daVirada Cultural, nos dias 5 e 6
de maio, o músico Hugo Hori, da Central Scrutinizer
Band, apresenta-se no dia 6, às 6 horas no teatro
Municipal, com músicas de Frank Zappa. A canto-
ra Fernanda Takai, do Pato Fu, também se apresen-
ta no dia 6, às 10 horas, no palco Boulevard São
João. No mesmo dia,às 10 horas, no CEU de Parada
de Taipas, a Cia Provisório e Definitivo apresenta
as Histórias do Japão. Na casa das Rosas, Luís
Gayoto, Lú Horta, Paulo Padilha e Marcelo Ferreti
apresentam um “Karaokê Poético”.

• Dia 28, acontece o show do cantor Lenine no par-
que municipal de Suzano, a partir das 18 horas.

• No orkut, uma nova comunidade surgiu, denomi-
nada Memorial da Imigração Japonesa. O conjun-
to arquitetônico K.K.K.K (Kaigai Kogyo
Kabushiki Kaisha), é o principal marco da Imigra-
ção Japonesa (tel. 13- 3821-4130) na região de
Registro. Abriga também o Centro de Educação e

Ooops!
Cultura, projeto Guri, o Museu da Mata Atlântica
da Unesp e o anfiteatro.

• No Espaço de Arte Shoko Suzuki, em Cotia, segue
a exposição Boneca e Metal de Mítico Saçada e
Nobuyoshi Mitsunashi. Até o dia 29/4. Mais in-
formação pelo tel 11/ 4702-3505.

• O técnico de TV Noburo Koguti perdeu o CPF
564.367.348-72 no dia 12/04. Para quem encontrou,
favor ligar para 11/3208-9111.

• No levantamento do censo de turismo do gover-
no federal, a visita dos turistas japoneses aumen-
tou de 68 mil (2005) para 74 mil (2006). Já os chine-
ses aumentaram de 18 mil para 37 mil.

• Em um Hotel de Bandeira Americana, o navega-
dor, viajante e empresário Amyr Klink palestrou
para um grupo de médicos cardiologistas do país,
contando os sonhos realizados e desafios alcan-
çados na travessia dos oceanos, o perigo de na-
vegar nas geleiras da Antártida, e um empreendi-
mento desafiador de construir um estaleiro longe
do mar. E a cidade escolhida foi Itapevi, uma área
carente próximo a cidade São Paulo e longe do
mar onde a principal ação é capacitar a mão-de-
obra local como desempregados. Atualmente são
soldadores profissionais especializados em sol-
dar alumínio. O grande sonho deles é ir para o
Japão especializar.

• O 35º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto,
reúniu artistas que apresentam obras nas mais di-
versas linguagens: pintura, gravura, fotografia,
instalação e performance. Cláudio Matsuno,
selecinado e a Amanda Mei ganhou o premio aqui-
sição. A exposição aberta ao público está no Paço
Municipal de Santo André e vai até o dia 23 de
junho.

Dia 22, terminou o evento Japão à Brasileira realizado no Mercado Municipal de São Paulo
com a coordenação do Cláudio Kurita foi um sucesso. As aulas de gastronomia foram bastan-
te disputadas pelo público durante a semana. As principais curiosidades do evento:

Demonstração do grupo de Taiko nos corredores
do mercado, chamando a atenção do público

Na cozinha, a empresária Chieko Aoki  também
prepara pratos aos visitantes

Marcelo Nakamura, Érika Lin, Marcelo Odo e Lin
Sung Chi

William Lin e Ângela Lin
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Os trabalhos para o próxi-
mo presidente do Bunkyo não
serão fáceis, independente de
quem ocupar a cadeira. Com
uma estrutura frágil – tanto
administrativa quanto finan-
ceira – a entidade só ganha-
rá um ar mais moderno se
algumas medidas forem es-
tabelecidas. Abaixo,  pontos
que deveriam ser trabalha-
dos, na opinião de pessoas
fora da diretoria e de lideran-
ças dentro da entidade, e pos-
síveis medidas a serem im-
plantadas:

1) Problema: Falta de asso-
ciados e desinteresse por par-
te dos nikkeis de freqüentar
a entidade

Atualmente com cerca de
2,5 mil associados, e uma
grande parcela desse total
não estão com as mensalida-
des em dia, o Bunkyo encon-
tra dificuldades de atrair no-
vos sócios. Para muitos, tra-
ta-se de um panorama que
será difícil reverter.
Solução: Implantar novas
atividades e mostrar qual a
verdadeira essência da en-
tidade, criando assim um
elo de ligação entre comu-
nidade e entidade. Oferecer
também mais abertura às
mulheres e jovens interes-
sados em contribuir com o
Bunkyo.

2) Problema: Atividades cul-
turais e de apoio à cultura ja-
ponesa repetitivas

Ao analisar o calendário de
2007, poucas novidades estão
relacionadas. No mais, even-
tos com pouca visibilidade
tanto para os nikkeis quanto
para a sociedade em geral
estão no calendário. A falta
de uma dinamização e novi-
dades tanto das festas quan-
to dos eventos acaba por dis-
persar o público.
Solução: Agregar mais pes-
soas dentro das comissões,
nomeando novos represen-
tantes de tempos em tempos
resultaria em idéias novas
e, conseqüentemente, em
eventos inovadores. Criar
fórmulas ou aprimorar as
já existentes ajudaria nas
grandes mudanças.

3) Problema: Distanciamen-
to e pouca comunicação com
entidades fora de São Paulo

Apesar do esforço da atu-
al diretoria, é notável o dis-
tanciamento do Bunkyo com
demais entidades tanto da ca-
pital quanto fora do estado de
São Paulo. Atualmente, não
há participação efetiva de li-
deranças do interior, salvo al-
gumas exceções. Os motivos
são a falta de diálogo com os
demais dirigentes e a inviabi-
lidade de se reunir lideranças
nas reuniões.
Solução: Promover mais reu-
niões e debates sobre o que
poderia ser melhorado ou
modificado na entidade,
abrindo assim um espaço
para outras associações.
Outra iniciativa que cairia
bem, segundo lideranças
fora da capital, é a partici-
pação mais ativa da atual
diretoria em encontros de
entidades espalhadas pelo
estado. E não só “convo-
car e ficar esperando” di-
rigente de outras localida-
des para o Bunkyo.

4) Problema: Estrutura físi-
ca deficiente e com visual
“antigo”

Talvez esse seja um dos
maiores problemas. A atual
estrutura já tem mais de 40
anos e tornou-se “antiga”,
não despertando nenhum in-
teresse da população. Apesar
do esforço, até agora a tão
sonhada reforma do prédio
ainda não conseguiu sair do
papel, por falta de recursos
e, até mesmo, iniciativa.
Solução: O problema finan-
ceiro, principal empecilho
para a reforma, não é um
problema único e exclusivo
do Bunkyo. Portanto, um
estudo mais detalhado e
conciso, aliado a um traba-
lho de captação de recursos
com empresas e a própria
comunidade, poderia solu-

Mapeamento de problemas mostra
situação instável de entidade

cionar o problema. Ou aju-
daria a, pelo menos, iniciar
a primeira parte do proje-
to. Instalações de equipa-
mentos mais modernos –
como ar-condicionado no
Grande Auditório, por
exemplo – e reformas nos
andares dariam um ar mais
“simpático”. Muitas das en-
tidades típicas da comunida-
de preferem realizar eventos
em complexos mais moder-
nos.

5) Problema: Falta de par-
ceria com entidades prepon-
derantes, caso da Câmara de
Comércio e Indústria Japone-
sa no Brasil

Não há qualquer iniciativa
de aproximação do Bunkyo
com a Câmara de comércio
e Indústria Japonesa no Bra-
sil, principal entidade que ana-
lisa e discute as relações co-
merciais e econômicas
Brasil-Japão. Vale lembrar
que a Câmara é um dos ter-
mômetros na relação bilate-
ral de ambos os países, além
de congregar empresas e in-
dústrias com origem nipôni-
ca instaladas no Brasil.
Solução: Abrir canais de
diálogo com representantes
de empresas e com os pró-
prios dirigentes da Câma-
ra, e não apenas ficar no
aperto de mão. Outra ini-
ciativa que renderia bons
frutos é o Bunkyo oferecer
espaços para encontros
políticos e econômicos.

6) Problema: Comissões “in-
fladas” e de pouca ação efe-
tiva

Das cerca de 32 comis-
sões existentes hoje no Bun-
kyo, muitas estão pratica-
mente paradas. Na última
assembléia geral para apro-
var medidas e ações para 207,
poucos representantes mani-
festaram sua opinião, acatan-
do assim todas as sugestões
feitas pela diretoria.
Solução: Diz o velho dito po-
pular “quantidade não é
qualidade”. E isso pode ser
aplicado no Bunkyo. Com
comissões mais enxutas e
pessoas engajadas em levar
adiante os planos pré-esta-
belecidos, os resultados se-
riam mais satisfatórios.

7) Problema: Dificuldade em
se manter patrimônios do pró-
prio Bunkyo

O Centro Kokushikan Dai-
gaku é um grande problema
para o Bunkyo. Pouco utili-
zado, o complexo atualmente
vive no vermelho. Já foi
questionado se não seria ide-
al vendê-lo, como aconteceu
recentemente com um terre-
no no interior paulista.
Solução: Duas correntes
defendem posições distin-
tas. Uma, de ideologia mais
radical, quer vender o
Kokushikan e se livrar da
dívida. Outra, mais maleá-
vel, propõe um pacote de
sugestões para o Centro
começar a dar lucro. Qual-
quer uma das duas seria
uma alternativa razoável
para o “abacaxi”.

8) Problema: Rede virtual
pouco utilizada

Estava programada, junto
com o sistema Bunkyonet.
Mas a tão falada ferramenta
que possibilitaria a interligação
com todas as entidades
nikkeis não conseguiu vingar.
Há cerca de dois anos, o pro-
jeto até ganhou notoriedade
e passou a linkar associa-
ções e entidades. Mas, com
pouco recurso, foi deixado em
segundo plano
Solução: Utilizar de forma
correta o Bunkyonet, con-
tando, inclusive, com pro-
fissionais especializados,
possibilitaria uma maior di-
nâmica entre a comunida-
de e a entidade. Com os
avanços tecnológicos, qua-
se que a maioria hoje utili-
za a internet como meio de
comunicação. Uma das
inovações seria a video-
conferência, com partici-
pação de membros e diri-
gentes espalhados pelo
Brasil

COMUNIDADE

Próximo presidente do Bunkyo
terá missão de ‘levantar’ entidade

Sem despertar interesse por parte de candidatos à presidência, Bunkyo vê-se agora em uma disputa para ver quem será novo presidente

ARQUIVO/JN

Entidade mais representativa da comunidade vê-se diante de um dilema: como atrair os nikkeis e
provar que as ações futuras trarão impacto e bons frutos para as próximas gerações

As eleições estão aí.
Com três chapas, o
Bunkyo (Sociedade

Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social),
entidade mais representativa da
comunidade nipo-brasileira,
prepara-se para uma nova ges-
tão, que pode vir tanto do atu-
al presidente, Kokei Uehara,
quanto dos dois candidatos que
participam do pleito pela pri-
meira vez, Raul Takaki e Akio
Ogawa. Independente do re-
sultado, quem assumir o cargo
terá a difícil – qua-
se impossível para
muitos – missão de
levar adiante os
anseios dos nikkeis
e fazer jus ao nome
de peso da entida-
de.

Por trás da mo-
vimentação política
que agita os basti-
dores, muitos não
se dão conta do ta-
manho do problema
que é administrar o Bunkyo.
Se nas décadas passadas a si-
tuação era mais favorável tan-
to em termos financeiros
quanto de número de associa-
dos, atualmente o panorama é
outro. Bem diferente, aliás.
Com um complexo formado
por dois prédios, o que hoje a
comunidade conhece como
Bunkyo encontra-se distante
da realidade dos nikkeis. Se a
missão é de preservar e man-
ter a cultura japonesa, bem
como incentivar e apoiar as
iniciativas voltadas a tais fins
como está designado no pró-
prio site, então o próximo a
ocupar a cadeira presidencial
terá uma árdua missão de res-
gatar tais valores e agregar
idéias inovadoras, a fim de não
apenas “dar seqüência” ao pla-
nejamento atual. Muito mais
agora, prestes a se completar
o Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil, em 2008.

Mas, então, quais serão os
principais desafios que o pró-
ximo presidente terá pela fren-
te? O que esperar da diretoria
que assumirá a entidade? É
justamente por conta desses
questionamentos que o Jornal
Nippak ouviu lideranças re-
presentativas para saber o que
há de se melhorar e que pon-
tos hoje tornam tão distante a
relação Comunidade-Bunkyo.
O consenso geral é de que há
de se modernizar desde a par-

te estrutural da entidade, pas-
sando por uma renovação den-
tro do quadro diretivo, e até
lançar mão de atividades e
ações que agreguem mais pes-
soas para dentro da sede soci-
al.

“O Bunkyo tem de ser uma
entidade que agregue e con-
gregue pessoas. O que temos
hoje para oferecer aos associ-
ados? Nada. Nenhum benefí-
cio. Há de se trabalhar para
trazer uma motivação, fazer
com que as pessoas tenham

orgulho e prazer de
freqüentar. Fazê-
las sentir que estão
na própria casa”,
afirma Hatiro Shi-
momoto, conse-
lheiro eleito na ulti-
ma eleição do dia
31 de março e que
abdicou da candi-
datura após entra-
ves políticos com
outros grupos da si-
tuação.

Ex-deputado estadual e fre-
qüentador assíduo da entidade
(inclusive candidatou-se ao plei-
to de 2005), ele acrescenta que
para obter tais resultados é ne-
cessário esforço e dedicação
tanto da Diretoria quanto do
Conselho Deliberativo. Na prá-
tica, Shimomoto aconselha a se
criar canais de aproximação.
“Eventos, por exemplo. Cha-
mar a atenção daqueles que
passam pela região. E também
mais iniciativas para os sócios,
dar benefícios a eles. Porque a

cada ano o número de associa-
dos diminui? E aqueles que não
pagam anuidade? São questões
para se pensar e gostaria muito
que a próxima diretoria refle-
tisse. Com certeza os grandes
desafios estarão aí para serem
superados, seja quem for”,
aponta.

Assim como o ex-deputa-
do, a jornalista e diretora do
Museu Histórico da Imigração
Japonesa no Brasil, Célia Abe
Oi, conhecedora tanto da co-
munidade quanto das questões
burocráticas e políticas, apon-
ta algumas falhas que tornam
a entidade mais distante. Um
dos pontos apontados por ela
diz respeito à manutenção da
estrutura física. Trocando em
miúdos, a tão falada “refor-
ma”. “Com certeza quem as-
sumir terá de reformar o pré-
dio. O Bunkyo, querendo ou
não, é um ponto de referência.
A sede social tem de ser mais
bem cuidada”, explica.

Outra questão que também
conta na visão da jornalista é
a que envolve a relação entre
isseis, nisseis e sanseis. Ape-
sar das tentativas, ainda há
uma grande disparidade entre
a primeira geração e as de-
mais. A solução? Segundo
Célia Oi, seria dar mais aber-
tura ais jovens – que já de-
monstram há muito tempo a
vontade de contribuir. A ques-
tão envolvendo a ala feminina
também é de se pensar. “Os
mais velhos estão com medo
de perder seu lugar, por isso

lutam tanto para conquistar
seus espaços agora nessa elei-
ção. Por outro lado, os jovens
também começam a ocupar
lugar de destaque, o que já é
um bom sinal.”

Preparar as novas gerações
– Se depender da geração mais
nova, o Bunkyo também tem de
melhorar em alguns aspectos.
Especialmente no trabalho de
reformulação das comissões,
além de dar mais espaço e voz
ativa para os jovens. Apesar do
discurso atual da diretoria, mui-
tas das reivindicações feitas em
assembléias e reuniões não es-
tão sendo atendidas.

Ex-presidente da JCI Bra-
sil-Japão, Lucília Satomi apon-
ta que o maior desafio do pró-
ximo presidente da entidade
será trazer a nova geração
para o Bunkyo. Tarefa com-
plica, na visão da nikkei. “Tudo
dependerá de como se fazer
esse trabalho. Não adianta
apenas chamar a geração mais
nova para reuniões. Há de se
ouvir sugestões e levá-las adi-
ante”, diz ela.

A questão de apenas con-
vocar os jovens para ajudar em
determinados projetos também
é um empecilho na hora de
contar, realmente, com o apoio
e dedicação. “Não é que hoje
os jovens não são ouvidos.
Mas, dependendo do assunto,
as opiniões ficam restritas.
Também não adianta ficar só
chamando os jovens para aju-
darem e, no final, não serem
reconhecidos. Se continuar
assim, fica claro que muitos
desistirão de contribuir”, afir-
ma Satomi.

Atual vice-presidente do
Bunkyo, Marcelo Hideshima
foi um dos porta-vozes das ge-
rações novas dentro da entida-
de. Mas, na opinião dele, que já
liderou grandes eventos como
o Bunka Matsuri e o saudoso
Interkaikans há alguns anos,
ainda falta muito empenho para
atrair a atenção das crianças e
dos jovens. O ideal seria mes-
clar isseis, nisseis, sanseis e até
yonseis tanto na diretoria quan-
to no conselho deliberativo. “É
um trabalho demorado, mas
que renderá muitos frutos para
o futuro. Se não começarmos
a pensar nessa questõ agora,
fica complicado ver um Bun-
kyo melhor.” (leia mais na pá-
gina 4)

        (Rodrigo Meikaru)

Lideranças
garantem que

reforma do
prédio e

trabalho para
atrair novos

associados são
prioridades

Bunkyo em números
Construído em uma área total de 4.104 m², o prédio do Bun-
kyo faz parte de um condomínio administrado por 6 proprie-
tários. Ao longo dos anos, ganhou algumas reformas de ma-
nutenção, mas nunca passou por uma revitalização. Até al-
guns anos atrás, era praticamente impensável uma disputa
presidencial envolvendo mais de um candidato. Agora, o pró-
ximo se deparará com números grandes:
• 34 funcionários contratados
• 5 funcionários/empresas terceirizados
• 25 diretores
• 2,5 mil associados
• 14 entidades instaladas no prédio
• 32 comissões diversas
• 38 eventos de realização própria em 2007
• 100 conselheiros efetivos
• *Orçamento Geral para 2007: R$ 1.786.474,00 (receita) e

R$ 1.772.519,00 (despesas)
• Superávit do período: R$ 13.955,00
*contas aprovadas na última reunião do Conselho Deliberativo no dia

9/12
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CENTENÁRIO

Museu do Café em Santos lança concurso para logomarca
DIVULGAÇÃO

Acidade de Santos terá
mais uma logomarca
para as comemora-

ções do Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil. Mes-
mo com um logo criado ofici-
almente, o Museu do Café re-
solveu inovar e lançar mais um
concurso para escolher a iden-
tidade visual que se vinculará
aos festejos.

Destinado a profissionais e
estudantes de nível superior da
área de comunicação visual,
podem participar qualquer pes-
soa interessada em enviar seu
trabalho. A proposta deverá ser
entregue em envelope pardo
lacrado contendo, em destaque,
o nome do concurso “Concur-
so Marca Comemorativa ao
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil”, bem como a
apresentação das pranchas
com as especificações: forma-
to A4 e montada sobre suporte
rígido, tipo cartão pluma ou si-
milar; além de um desenho em
cor e outro preto e branco. Já
na terceira prancha deve ser
apresentada a arte reduzida das
três versões, medindo 3 cm;
além de um trabalho com a pro-
posta de aplicação livre (cami-
seta, brindes, etc.). O interes-
sado não deve esquecer ainda

de enviar um CD com os ar-
quivos digitais relativos à mar-
ca, com suas respectivas téc-
nicas utilizadas (cores, fontes,
escalas e uma etiqueta na qual
devem estar indicados o progra-
ma e a versão utilizada).

Os trabalhos devem ser
enviados o mais rápido possí-
vel, pois a comissão julgadora
irá analisar todo o material no
dia 11 de maio. Dentre os cri-
térios a serem avaliados, es-
tão conceito, criação, clareza
na comunicação, qualidade
estética, originalidade, viabili-
dade técnica e respeito aos
padrões pré-estabelecidos pela
direção do concurso. Compos-
ta por profissionais da área e
membros ligados à atividade
cafeeira, a comissão selecio-
nará os três melhores. O prê-
mio para o melhor colocado
será de R$ 5 mil e a solenida-
de acontece no dia 11 de maio,
em Santos.

Mais informações no site
www.museudocafe.com.br.

Política – Na esfera políti-
ca, os santistas também têm
o que comemorar. Em visita
à Brasília, o prefeito da cida-
de, João Paulo Tavares Papa,
reuniu-se com o embaixadorMuseu do Café homenageará imigrantes japoneses em 2008

do Japão no Brasil, Ken Shi-
manouchi, para tratar de as-
suntos pertinentes ao Cente-
nário. Uma das novidades é
a garantia de que Santos será
incluída na relação de muni-
cípios que irão receber um in-
tegrante da Família Imperial
no ano que vem.

Nessa mesma ocasião
será inaugurada a monumen-
tal escultura, também em ho-
menagem à imigração, que
será doada à Cidade pela ar-
tista plástica Tomie Ohtake.
Durante o encontro, o chefe
do Executivo santista e o em-
baixador Shimanouchi tam-
bém conversaram sobre os
projetos Marina Porto de

Santos e Barnabé-Bragres.
O prefeito está em Brasí-

lia desde quarta-feira (18),
quando se reuniu com a mi-
nistra da Casa Civil, Dilma
Rousseff, para tratar da libe-
ração de recursos do Plano
de Aceleração do Cresci-
mento (PAC). Na quinta-fei-
ra (18), esteve no Ministério
da Integração Nacional e na
Caixa Econômica Federal,
afim de agilizar a liberação de
R$ 2,6 milhões do Fundo
Nacional de Defesa Civil. No
mesmo dia à tarde, o prefei-
to esteve na sede do
IBAMA e da SPU, para tra-
tar de assuntos relacionados
ao Emissário Submarino.

ELEIÇÃO

Proposta de retirada de chapas não
é aceita; segundo turno é esperado

Um mês após a escolha
dos 100 conselheiros, é
chegada a hora de de-

finir a Diretoria do Bunkyo,
cuja gestão vai de 2007 a 2009.
Como já noticiado na semana
passada, três chapas disputam
o pleito de hoje (28): Integra-
ção (encabeçada por Kokei
Uehara), Unidade e Evolução
(de Raul Takaki) e Grupo
União (liderada por Akio
Ogawa). Cada um deles dis-
putará o voto dos conselheiros,
além de seis membros natos,
para saber quem comandará a
entidade máxima da comuni-
dade.

A única novidade nesta
semana veio de conselheiros
eleitos. Preocupados com o
“racha” da entidade após a
oficialização das três chapas,
o grupo propõe que os três
grupos retirem suas candida-
turas, a fim de dar mais har-
monia à eleição. “Se houver
a eleição com essas 3 cha-
pas, uma com certeza será
vencedora. Ou, em 2º turno,
mesmo compondo, será elei-
ta uma chapa e a segunda
será derrotada. Se houver
desistência das 3, os 106 con-
selheiros que compõem o
Conselho Deliberativo esco-
lherão dentre os 3 das cha-
pas registradas que forem in-
dicados nessa reunião. A
eleição se dará por nomea-
ção cargo por cargo”, propõe
o conselheiro eleito Hatiro
Shimomoto, acrescentando
que, se aceita, a proposta se
transformaria em uma dire-
toria mais homogênea e har-
mônica.

Na semana que antecedeu
o pleito, a agitação dos bastido-
res deu lugar ao silêncio. Se
antes a grande maioria se mo-
vimentava para arregimentar
apoio e fechar as chapas, ago-
ra o clima é de amenidades.
Reuniões e encontros informais
discutem as melhores estraté-
gias para lidar com os conse-
lheiros, além de projetarem um
possível segundo turno, ainda
sem uma data definida.

Para os três líderes, tal su-
gestão não deve ser aceita.
Único candidato a convocar
uma coletiva de imprensa nes-
ta semana, Akio Ogawa, líder

Nome: Akio Ogawa

Idade: 64 anos

Naturalidade: São Paulo

Profissão: Economista

Principais atividades e
cargos exercidos:
• Atual 7º vice-presidente do

Bunkyo

• Diretor de Comunicação do
Bunkyo

• Presidente da comissão de
Administração do Centro
Kokushikan Daigaku

• Coordenador do Festival das
Cerejeiras do Bunkyo

• Presidente da comissão
“Haru to Natsu”

• Idealizador do projeto “Cine-
ma Bunkyo”

• Responsável por ações
como “Copa no Bunkyo”

• Membro da comissão de
Divulgação e Marketing do
Bunkyo

Planos para o Bunkyo: For-
talecer o elo de ligação com en-
tidades e associações fora de
São Paulo e de outros estados.
Reaproximação das gerações
de descendentes no Brasil.

Nome: Raul Massayoshi
Takaki
Idade: 61 anos
Naturalidade: São Paulo
Profissão: Advogado e
Empresário
Principais atividades e
cargos exercidos:
• Presidente do Nikkey

Shimbun e Jornal Nippak

• Presidente da Alfainter Tu-
rismo Ltda.

• Presidente da Liberdade
Arukoo Tomonokai do Bra-
sil

• Presidente da Kaigai Nik-
key Shimbun Kyokai

• Presidente da Comissão
Convênio Cidades Irmãs
São Paulo-Osaka

• Membro do Grupo Parla-
mentar Brasil-Japão

• Membro do Conselho Deli-
berativo do Bunkyo

• Presidente da Associação
OISCA-Brasil

Planos para o Bunkyo: Re-
novação e modernização da
entidade. Maior aproxima-
ção com o Japão e com en-
tidades preponderantes da
comunidade.

Nome: Kokei Uehara
Idade: 79 anos
Naturalidade: Naha – Japão
Profissão: Engenheiro civil e
professor aposentado da USP
(Universidade de São Paulo)
Principais atividade e
cargos exercidos:
• Representante da Unesco de

1965 a 1974
• Atual presidente do Bunkyo
• Presidente da Associação

para Comemoração do Cen-
tenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil

• Ex-presidente da Aliança
Cultural Brasil-Japão

• Ex-presidente da Associa-
ção Cultural e Esportiva
Piratininga

• Presidente de honra da FAT
(Fundação de Apoio à Tec-
nologia)

• Assessor de Apoio a Visitan-
tes da Comissão de Coope-
ração Internacional da USP

• Representante oficial (em-
baixador emérito) de Okina-
wa no Brasil

Planos para o Bunkyo: Dar
seqüência aos projetos existen-
tes, além de formar jovens li-
deranças para assumir cargos
diretivos. Reformar e ajustar
a sede social e prever

Perfil dos candidatos
FOTOS: JORNAL NIPPAK

da chapa Grupo União, con-
firmou que não há a menor hi-
pótese de se retirar a candi-
datura. “Estamos em uma
eleição democrática. Não faz
sentido pedir a retirada depois
de todo o trabalho que desen-
volvemos”, diz.

Já Raul Takaki também
segue o mesmo pensamento
do adversário. Segundo ele, o

trabalho de articulação e com-
posição das chapas não pode
ser desfeito “de uma hora
para outra, pois não faz senti-
do movimentar tantas pesso-
as em torno de uma eleição e,
depois, desistir”.

Já o GAS (Grupo de Apoio
da Situação) também susten-
ta a posição de se manter a
posição “até o fim”. Procura-

do, Kokei Uehara não foi en-
contrado. Já alguns membros
que fazem parte do grupo
acreditam que dificilmente o
panorama se modificará.

Se depender dos boatos, o
próximo presidente do Bunkyo
não sairá hoje, mas sim em
meados de maio, quando ocor-
re o segundo turno.

        (Rodrigo Meikaru)

** A MISSA DE SÉTIMO DIA pelo falecimento do
presidente da Sansuy S.A., Takeshi Honda, será cele-
brada amanhã (29), às 18h30, na Igreja Nossa Senhora
Assunção (Alameda Lorena, 665-A – esquina com a Av.
9 de Julho).

Takeshi Honda faleceu no último dia 23, por volta das 23
horas, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Honda
tinha 68 anos e exercia o cargo de segundo vice-presi-
dente do Conselho Deliberativo do Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social).

Hoje de
manhã, mi-
nha filha
me comu-
nicou que a
Cecília, se-
cretária do
Dr. Honda,
ligou avi-
sando que
ele falecera

ontem à noite em São Paulo.
Morreu também um se-

gredo que tínhamos, mas que
nunca verbalizamos durante
os 60 anos de amizade entre
as nossas famílias. Se um de
nós comentasse cairia no lu-
gar comum. Preservá-lo era
o nosso patrimônio de ami-
gos.

Permito-me agora, que
ele se foi, divulgar esse nos-
so segredo em sua homena-
gem.

Quando terminou a Se-
gunda Guerra Mundial, meu
pai era o único bastense que
estava de viagem em São
Paulo. Sua volta a Bastos foi
aguardada por mais de 20
pessoas, que vieram a minha
casa para esperá-lo, na ex-
pectativa de que ele traria as
últimas notícias sobre  a vitó-
ria ou derrota do Japão.

Dentre essas pessoas um
amigo de meu pai, o pai do
Takeshi Honda.

Logo que meu pai acabou
de explicar que o Japão fora
derrotado, ocorreu uma gran-
de discussão e as opiniões se
dividiram. Praticamente, a
maioria saiu “chutando o bal-
de”, outros foram embora ca-
lados e cabisbaixos; uma pe-
quena minoria aceitou a des-
crição das notícias relatadas.

Assim, nasceu em Bastos
a divisão da colônia em gru-
pos de kata- maketa.

O pai do Takeshi, que não
era de falar muito, saiu cala-
do e chateado, pois acredita-
va na vitória do Japão.

O meu pai resolveu aban-
donar a função de gerente de
um banco da colônia, e cons-
tituir o que ele chamou de “co-
missão apaziguadora da co-
lônia”, reunindo amigos que

temiam o risco de uma divi-
são da coletividade japonesa
do Brasil.

Sem renda, a minha mãe
se desdobrou em prover ali-
mentos para casa, contando
com o apoio de meu avô e tios
que moravam no sítio, onde
passávamos todos os fins de
semana.

Num desses domingo, ao
voltar do sítio, levamos um
susto quando vimos um mon-
tão de lenha jogado dentro da
cerca de casa, mais um saco
de arroz e feijão amontoado
na porta. E isto se repetiu
várias vezes, até meu pai ter
novo emprego.

Quando fomos perguntar
ao nosso vizinho de frente
quem teria feito isso, soube-
mos que  o Sr. Honda havia
descarregado toda a carga
durante a noite.  A lenha era
suficiente para meio ano, e o
arroz e feijão para um mês.

Os dois não se falavam.
Quando a minha mãe cobra-
va do meu pai de que deveria
visitar o Sr. Honda e agrade-
cer, ele dizia: “A amizade é
mais forte – os amigos se
entendem!”

É o que aconteceu com o
meu amigo Takeshi Honda.

Ele saiu de Bastos e foi
estudar em São Paulo. Ele se
formou em química e eu em
agronomia, e fomos nos cru-
zar quando ele como funcio-
nário de uma empresa de pro-
dutos plásticos para a agricul-
tura e eu como servidor pú-
blico da Secretaria da Agri-
cultura.

Embora a amizade de nos-
sas famílias remonte há mais
de 60 anos, e a minha e do
Takeshi de 40 anos, cada qual
seguindo caminhos paralelos,
sempre convergimos nossas
opiniões para o setor agrope-
cuário.

Ao romper  esse segredo
que tínhamos em comum,
quero destacar, pelo Takeshi,
que os amigos se entendem,
de geração em geração.

Brasília, 24.04.2007
Do amigo Isidoro Yamanaka

ARTIGO

‘Os amigos se entendem’

Takeshi Honda
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Nomes – Infelizmente os or-
ganizadores do livro, que regis-
traram o que ouviram dos via-
jantes, não registram os nomes
deles. Aparecem apenas dois
casualmente no texto: “Entran-
do território adentro uns 20 ri
(unidade de medida) a partir do
porto (de Santa Catarina), ha-
via um lugar com aproximada-
mente mil casas (isso foi obser-
vado por Tajyûrou que desem-
barcou do navio)” (pág. 19).

Um pouco adiante, foi re-
gistrado o nome de outro japo-
nês. “Tsudayu desembarcou e
viu o local onde se beneficia-
va o arroz com um moinho de
água”.

Portanto, dos cinco japone-
ses da expedição, um se cha-
mava “Tajyôru” e outro
“Tsudayu”.

Igreja – O texto é confuso.
Não disseram onde visitaram,
se Desterro (hoje Florianópo-
lis) ou São Miguel (Biguaçu)
ou São José, cidades da região,
mas admiraram-se com a igre-
ja. Assim registraram: “Exis-
tia um templo, também. Era
uma construção que possuía
um objeto em forma de cruz
similar ao que tem no telhado
do templo russo. O seu interi-
or não foi visto. Observando a
maneira de rezar, constatamos
que parecia com a nossa reza,
a dos japoneses.”

Povo – Sobre os nativos da
Ilha. “Os nativos tinham peles
escuras. Os negros vistos em
Peterburca (São Petersburgo,
Rússia) eram totalmente pre-
tos, mas os nativos deste lugar
tinham cores um pouco menos
escuras do que aqueles. Tanto
homens como as mulheres an-
davam descalços e sem rou-
pas, usando somente um han
matabiki (uma espécie de cal-
ças curtas; ceroulas)”.

Continua o relato: “As mu-
lheres também eram escuras.
Se pareciam com as senhoras
russas por vestirem roupas
semelhantes a hakama (espé-
cie de saia-calça), larga e ar-
mada, da cintura para baixo,
feitas de algodão ou linho. Nas
costas carregavam coisas com
desenhos parecidos com os de
furoshiki (pano quadrado para
embrulhar objetos, formando
uma trouxa)”.

E finalizando a descrição:
“As crianças também eram
pretas e andavam completa-
mente nuas. Os dentes, tanto
dos homens como os das mu-
lheres, eram pretos e estavam
sempre mascando uma coisa
parecida com resina de pinhei-
ro. Parecia que não paravam
de mexer a boca”.

Outras descrições – Sobre
o telhado das casas na Ilha de
Santa Catarina. “As casas uti-
lizavam telhas sobrepostas na
base e na altura de uns de 2
shaku (medida de comprimen-
to  - 1 shaku = 30,3cm) em di-
ante, eram usadas pedras.
Usava-se casca de cerejeira
como telhado.”

O organizador do livro ano-
tou: “Eu não compreendi essa
descrição”.

Certamente os japoneses
confundiram a telha com cas-
ca de cerejeira, talvez por ter
cor parecida.

*********************

Em 1979, a Assembléia
Legislativa de Santa Catarina
patrocinou a publicação do li-
vro “Ilha de Santa Catarina-
Relatos de Viajantes Estran-
geiros nos Séculos XVIII e
XIX.”

Neste livro, estão reunidos
relatos de 20 navegantes que
passaram pelo antigo porto da
ilha de Santa Catarina (vale
lembrar que Florianópolis, a
capital, situa-se nessa ilha). O
mais antigo data de 1712 e o
último de 1828.

O livro é uma coletânea
só dos capítulos sobre a Ilha
de Santa Catarina de livros
de viagens publicados na Eu-
ropa.

Os relatos originais estão
em inglês, francês, alemão e
italiano, idiomas mais conheci-
dos pela maioria dos intelectu-
ais brasileiros. Como o japo-
nês é um idioma mais desco-
nhecido e de uma escrita com-
plexa, o relato dos japoneses
passou anônimo quase dois
séculos. A descoberta do rela-
to dos japoneses na ilha de
Santa Catarina enriquecerá,
quem sabe, a próxima edição
(se vier a ser feita), do citado
livro.

E por falar nele, lá cons-
tam três relatos dos ociden-
tais. Um do já citado capitão
Adam Johann von KRU-
SENSTERN (1770-1846),
comandante do navio “Na-
deshda”, outro do capitão
Urey LISIANSKY (1773-
1837), do navio “Newa”, e do
B a r ã o L A N G S D O R F F
(1774-1852), tripulante do
Nadeshda. Os relatos de Kru-
senstern e Langsdorff foram
publicados em alemão e o de
Lisiansky em russo, que de-
pois foi traduzido para o inglês.
A tradução de seu relato foi
baseada na edição inglesa.

*Ozias Alves Jr. É jornalista e reside
em Biguaçu (SC)

** Leia na próxima edição a quarta e
última parte do artigo

ARTIGO

A história dos primeiros
imigrantes japoneses no Brasil (3)

Em cerimônia realizada
no último dia 20, em sua
sede, a Aceas (Associ-

ação Cultural Esportiva e Agrí-
cola de Suzano) inaugurou o
prédio anexo com cinco salas
de aula do Centro Educacio-
nal Nipo-Brasileiro de Suzano
(Cenibras), uma espécie de
departamento mantido pela
Aceas.

Segundo o presidente da
Aceas, Kazuhiro Mori, trata-
se da segunda etapa de um
projeto lançado em 1997, na
gestão do então presidente
Luiz Higashi, que cumpre atu-
almente seu terceiro mandato
na Câmara Municipal de
Suzano pelo PSDB. A primei-
ra, conta, foi concretizada em
janeiro de 2006 com a inaugu-
ração das oito primeiras salas
de aula do Ensino Fundamen-
tal.

“Na verdade, a Aceas sem-
pre se empenhou em preser-
var e divulgar atividades espor-
tivas e culturais. Quando de-
cidimos pela construção da
escola, não foi para fazer bo-
nito mas por acharmos que,
investindo na educação das
crianças, de certa forma esta-
mos contribuindo com a soci-
edade”, explica Mori, acres-
centando que o Cenibras “tem
um estilo diferente”.

“Nossa escola funciona em
período integral. Os alunos
entram às 8 horas e só saem
às 17 horas. Na parte da ma-
nhã são oferecidos cursos do
ensino fundamental e à tarde
eles participam de atividades
extracurriculares como cursos
de japonês – já incluso no pre-
ço da mensalidade – e inglês,
soroban, tênis de mesa, infor-
mática, taikô, dança, futsal e
natação”, conta Mori, lem-
brando que nos intervalos são
servidos lanches e almoço.

“Começamos com cerca de
40 alunos e hoje já são mais
de 220. Além de alunos de
Suzano, recebemos também
muitos alunos  de cidades vizi-
nhas como Poá, Mogi das Cru-
zes, Ferras de Vasconcelos e
Itaquaquecetuba”, comemora

CIDADES/SUZANO

Aceas busca revitalização através
de esporte e educação

o projeto incluía a recuperação
e melhorias nos equipamentos
e instalações da associação,
como a construção de quadras
de tênis de campo.

“A proposta de investir no
tênis de campo foi fundamen-
tal para o processo de
solidificação da Aceas porque
conseguimos não só revitalizar
a associação como também
atrair associados que estavam
afastados”, ressalta o verea-
dor. “A escola é o sucesso que
é hoje por usufruir de toda a
infra-estrutura da sede, algo
que poucas escolas oferecem”,
acredita Higashi, que aposta na
“dobradinha” tênis de campo
e escola como fórmula para
reverter o processo de esvazi-
amento das entidades nikkeis.
“É um exemplo que deveria
ser seguido”, diz o vereador,
antecipando que o próximo
passo deve ser a construção
de mais salas para abrigar tam-
bém alunos da 8ª série – atu-
almente a escola atende até a
7ª série. “O ideal é termos
duas salas para cada série e
por enquanto não contamos
com essa infra-estrutura”, ava-
lia.

(Aldo Shiguti)

Mori, afirmando que “em com-
paração com outras escolas
particulares nossas mensalida-
des são baratas”.

“Estamos estudando e pla-
nejando novas construções,
mas a prioridade daqui para
frente é investir na qualidade”,
diz, explicando que mais da
metade dos alunos são de não
descendentes de japoneses e
que a maioria deles freqüen-
tam o curso de japonês. “E
estão indo muito bem”, garan-
te o presidente da Aceas, des-
tacando que a segunda etapa
do projeto “foi mais fácil por-
que foi patrocinado pelo Suda-

meris”.

Revitalização – Para Higashi,
o objetivo foi atingido. “A pro-
posta inicial era revitalizar a
Aceas porque estávamos com
pouco associados. Uma das
sugestões era justamente a
construção de uma escola que
pudesse contemplar a comu-
nidade, atraindo novos associ-
ados e, ao mesmo tempo, apro-
veitar a infra-estrutura existen-
te no local, que já contava com
um campo de beisebol, duas
piscinas, uma pista de atletis-
mo e um ginásio de esportes”,
conta Higashi, lembrando que

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

NGK entrega fábrica da
Flaviano para a Prefeitura

Junji Abe e o presidente da NGK Brasil, Takao Hamada, assinaram
o termo de transferência de posse

O prefeito de Mogi das Cru-
zes, Junji Abe, e o presidente da
NGK Brasil, Takao Hamada,
oficializaram no último dia 23 a
doação da área onde funcionou
a primeira unidade fabril da em-
presa, na rua Flaviano de Melo,
para a Prefeitura de Mogi. Para
o imóvel, com diversos galpões
e 32 mil metros quadrados de

área, deverão ser transferidos
em breve as aulas do Centro de
Iniciação Profissional (CIP), o
arquivo e o almoxarifado muni-
cipais, além de outros serviços.
A doação havia sido anunciada
em dezembro, em encontro do
prefeito e vereadores com o pre-
sidente mundial da NGK Spark
Plug, Norio Kato, em Mogi.

DIVULGAÇÃO

O cônsul geral do Japão em
São Paulo, Masuo Nishibaya-
shi, visitou, no último dia 19, as
cidades de Jacupiranga e Re-
gistro, no Vale do Ribeira. Em
Jacupiranga, foram inaugurados
a Associação Comunitária e
Assistência Social de Jacupi-
ranga (Acaso), e fundada a
Associação Cultural Benefi-
cente Nipo-Brasileira de Jacu-
piranga e Pariquera-Açu, finan-
ciados pelo governo japonês.
Ainda na cidade almoçou com
o prefeito, João Batista de
Andrade e em conversa infor-
mal, o chefe do Executivo fez
pedidos de ajuda a entidades
locais e projetos voltados à agri-
cultura e meio ambiente, além
da produção de artesanato.

Em Registro, a autoridade
japonesa acompanhada pela
esposa, a consulesa Kikuko
Nishibayashi, foram recebidos
no gabinete do prefeito de Re-
gistro, Clóvis Vieira Mendes.
Na ocasião, a autoridade japo-
nesa falou sobre a importân-
cia de estar no berço da colo-
nização japonesa em São Pau-
lo. “Fico muito contente com
a organização da cidade, com
a limpeza e a integração de
Registro”, e também mostrou
preocupação com as questões
ambientais e de assuntos per-
tinentes a futuros acordos co-
merciais bilaterais.

Na reunião em Registro
estavam presentes também o
chefe de Gabinete, Manoel

CIDADES/REGISTRO

Cônsul Geral do Japão em São Paulo visita Vale do Ribeira

Kenji Chikaoka, o presidente
da Câmara, Nilton Hirota,
Rubens Shimizu, presidente do
Bunkyo, autoridades japone-
sas, além do prefeito de Jacu-
piranga, João Batista de
Andrade.  Na sede da Associ-
ação Cultural Nipo-Brasileira
de Registro, o coordenador
geral da comissão organizado-
ra dos festejos dos 90 anos da
imigração japonesa em Regis-
tro, Toshiaki Yamamura, deu
início à cerimônia de
descerramento da placa come-
morativa em homenagem aos
colaboradores da construção
da sede da ACNBR. Ainda na
sede do Bunkyo, o presidente
da Comissão do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil
em Registro, Hideo Nasuno,
apresentou a comissão do cen-
tenário da imigração japonesa.
A apresentação dos principais
projetos e atividades comemo-

rativas do centenário munici-
pal ficou a cargo da vice-
prefeita Inês Kawamoto. Fo-
ram apresentados também os
projetos e atividades do cen-
tenário regional.

Pedidos – Aproveitando a vi-
sita do cônsul a Registro, o pre-
feito, Clóvis Mendes, entregou
um documento com um projeto
que visa a melhoria das condi-
ções de vida do pequeno pro-
dutor. No documento, a Prefei-
tura explica que pretende for-
mar um grupo de trabalho, com
apoio de órgãos de pesquisa em
níveis estaduais e municipais,
para que juntos, pesquisem so-
bre o cultivo de plantas oleagi-
nosas para a produção de ener-
gia renovável, dentro do Pro-
grama do Biocombustível do
Governo Federal.

O programa possui uma li-
nha de crédito adicional ao

Programa Nacional de Agri-
cultura Familiar para o cultivo
de espécies como a mamona,
pinhão manso e outras cultu-
ras. “Com isso, o produtor terá
uma possibilidade a mais de
gerar renda, sem deixar a ati-
vidade principal de plantio de
alimentos. Os agricultores
manterão suas produções e na
safrinha farão o plantio de ole-
aginosas”.

A Prefeitura pretende a
partir do resultado positivo das
pesquisas, melhorar ainda mais
a situação do pequeno produ-
tor rural, característica princi-
pal encontrada na Região.
“Vale lembrar que essa admi-
nistração tem se caracteriza-
do como uma grande
incentivadora de políticas pú-
blicas voltadas ao pequeno pro-
dutor como a busca de alter-
nativas de cultura ao principal
produto, a banana, a assistên-
cia técnica ao produtor rural e
o auxílio, por meio da Divisão
de Agricultura, a busca de fi-
nanciamento agrícola para a
agricultura familiar”.

Diante do grande potencial
de Registro, o prefeito preten-
de contar com o governo ja-
ponês como uma fonte impor-
tante e fundamental na
prospecção de eventuais em-
presas japonesas que possam
investir na área de agronegó-
cios, para uma área de três mil
hectares anteriormente ocupa-
das pela cultura do chá.

Nishibayashi e esposa receberam homenagens em Registro

DIVULGAÇÃO

Autoridades prestigiaram a inauguração de mais cinco salas de aula do Cenibras...

... escola conta hoje com cerca de 220 alunos de Suzano e região

NIKKEY SHIMBUN
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Ela parou de participar de
concursos porque não
os considera um traba-

lho voltado para a “denúncia”.
Deixou de lado a maior quan-
tidade de opções profissionais
de São Paulo para desenvol-
ver trabalhos com os quais se
identifica no Amazonas. Inter-
rompeu a atividade que lhe ren-
deu prêmios para se reciclar e
voltar com um olhar diferente,
menos “engessado”. A fotó-
grafa nikkei Andréia Mayumi
vem trilhando um caminho in-
dependente, apesar das “por-
tas abertas” pelos resultados
na carreira. Atualmente, tra-
balha como redatora em uma
prestadora de serviços para a
Petrobras, em Manaus.

Formada em Jornalismo,
ela foi uma das finalistas da 5ª
edição do Grande Prêmio
Ayrton Senna de Jornalismo
(2001/2002), selecionada para
a mostra Agfa-Leica 2005 e
vencedora do Amazonas em
Tempo (1999) na categoria
Reportagem Fotográfica. Tro-
cou a foto pelo texto, mas pla-
neja a volta – “com um olhar
diferente” – à atividade prin-
cipal no ano que vem. 

“Quero fazer o registro das
comunidades do Ribeirinha.
Elas são isoladas por rios, la-
gos e igarapés, tornando-se
invisíveis para o Estado. Tam-
bém planejo uma exposição
itinerante focando o público
menos privilegiado, que não
tem condições de freqüentar as
grandes galerias”, afirma. A
falta de saneamento básico e
programas de prevenção à
saúde resultam em dificulda-
des sociais e de saúde na re-
gião. Pneumonia, desnutrição,
malária e viroses são algumas
das doenças mais comuns.

Além da exposição, ela pla-
neja abordar em sua tese de

Nikkei apresenta projetos com
indígenas da Amazônia

FOTOGRAFIA

mestrado a representação so-
cial do indígena feita por meio
da fotografia. De uma manei-
ra “estereotipada” e “teatrali-
zada”, os retratos teriam uma
influência na maneira como o
próprio índio se enxerga na
sociedade. Ela acrescenta que
a comunidade indígena vive
segregada não por decisão do
grupo, mas por exclusão soci-
al. Prova disso, é que os des-
conhecidos são chamados de
“parentes” por qualquer etnia
indígena.

“Ao sair do interior, o índio

fica no ‘meio do caminho’ no
processo de reconhecimento
cultural. Muitos têm vergonha
porque são vistos como exóti-
cos e figuras teatrais. Ficam
como sub-cidadãos porque,
com exceção do artesanato,
não têm alternativa econômi-
ca e sofrem preconceito pela
sociedade”.

Trajetória – A dança, a flau-
ta, o piano e as artes plásticas
foram tentativas iniciais de
Andréia para “dar sentido às
inquietações”. Mas foi com a

fotografia que encontrou a re-
alização profissional ainda nos
tempos de faculdade. A ativi-
dade pode tanto abordar o
“melhor ângulo da notícia”
quanto “emocionar, informar e
surpreender”. Mas adverte
que é preciso cuidados de
acordo com o meio ou veículo
no qual ela é divulgada.

“A arte tem o poder de nos
transportar de uma dimensão
concreta para outra, de expan-
dir as nossas possibilidades. No
jornalismo, a foto pode ser pro-
duzida de forma criativa tam-
bém, mas não pode sobrepu-
jar o tema abordado. Em ou-
tra situação, ela pode ser até
superar um texto pelo poder de
síntese, a qualidade estética, a
contextualização e a capacida-
de de suscitar emoções.”

Para ela, a formação aca-
dêmica não é necessária para
o profissional do ramo: a sen-
sibilidade para se atentar aos
pequenos detalhes e a infor-
mação propiciam bons regis-
tros. A humildade também é
considerada uma qualidade
importante porque o fotógrafo
se depara com situações no-
vas todos os dias. “Luzes, pes-
soas e ambientes novos são
parte da rotina e podem
desconstruir todo o nosso
aprendizado.”

Mayumi explica que o re-
pórter-fotográfico precisa es-
tar pronto para enfrentar acon-
tecimentos dos mais diversos:
enchentes, secas, incêndios,
visitas a prisões, entre outros.
A atividade “solitária” já fez até
a nikkei circular sem se identi-
ficar pelos locais em que suas
fotos estavam expostas para
ter obter um “feedback” do
trabalho. “É uma forma de re-
fletir sob outra perspectiva,
outro olhar”, complementa.

(Gílson Yoshioka)

Andréia Mayumi quer registrar comunidades isoladas da Amazônia

ARQUIVO PESSOAL

YOSAKOI SORAN

Grupos do Soho se unem e formam o Aoy
Tori, que representará a rede este ano

Neste ano, 65 dançarinos subirão no palco para demonstração

DIVULGAÇÃO

A rede de cabe-
leireiros do Soho já
chegou a ter qua-
tro grupos de
Yosakoi Soran,
mas neste ano os
participantes esta-
rão reunidos numa
única equipe, o Aoy
Tori. Comandado
pelo funcionário
Gabriel Tenório da
Silva Filho, o grupo
iniciou os treinos
para o próximo
Festival Yosakoi
Soran há um mês.

“Neste ano, va-
mos usar como
tema a floresta
Aokigahara, que
envolve o Monte
Fuji. Existem mui-
tos mitos nesta flo-
resta, como históri-
as de fadas, deu-
ses, lutas de sa-
murais e dos pes-
cadores do lago e
iremos falar sobre isso”, adi-
anta Silva, que também é o res-
ponsável pela criação da co-
reografia.

O grupo conta com cerca
de 65 integrantes, sendo que
apenas um destes não perten-
ce ao quadro de funcionários do
Soho. Mas, segundo o respon-
sável, a participação não é res-
trita e está aberta a qualquer
interessado. “É uma equipe
bem mista. Os nipo-brasileiros
correspondem a 40% dos par-

ticipantes”, acrescenta.
No início, a formação dos

grupos do Soho compreendia
apenas cabeleireiros assisten-
tes e recepcionistas da rede.
O interesse em participar das
equipes aumentou não comen-
te entre funcionários, mas tam-
bém com clientes. “Quando o
Soho tinha os quatro grupos, a
média era de 30 integrantes
em cada equipe e alguns deles
eram clientes da gente”, con-
ta Silva.

Apresentações da rede Soho são sempre inovadoras e utilizam taikô para abrilhantar ainda mais festival

POR MARCELO IKEMORI

No mundo de hoje está
cada vez mais difícil educar
os filhos, pois cada vez mais
cedo se tornam independen-
tes.

Creio que grande parte
dessa culpa é dos pais que
trabalham fora e quando vol-
tam para suas casas não tem
paciência sequer para os ou-
vir, pois sempre dizem que
estão cansados, que o dia foi
estressante, ou seja; inven-
tam mil desculpas e não per-
cebem que na verdade estão
criando barreiras no convívio
com os filhos.

Para que a harmonia e o
respeito sejam resgatados en-
tre pais e filhos seria muito
bom se durante pelo menos
meia hora durante o dia fos-
sem dedicados exclusivamen-
te um para o outro.

Porém o mais importante
de tudo é tentar sentir o que
seu filho está sentindo, por
qual momento da vida está
passando e quais são as suas
dúvidas e temores.

Tente se lembrar qual foi
a última vez que o abraçou e
o beijou com tanta intensida-
de e amor que ele se sentiu a
pessoa mais especial do mun-
do?

Educar filhos

Ikemori & Kora Consultoria e Assessoria
Rua. da Glória, 279, 8º and., cj. 84
Tel. (11) 3275-1464 / 3275-0432
marceloikemori@terra.com.br

LESGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

PARTE 2

Renda de não residente

Depois de 13 meses au-
sente do Brasil, o trabalhador
brasileiro será considerado
não residente, deixando de
pagar imposto aqui, ressal-
vando os casos em que tenha
alguma fonte de renda, como
locação de imóveis no Bra-
sil. O valor do imposto de ren-
da para esta situação será de
25% pela Receita Federal do
Brasil, como renda de pessoa
física não residente.

Para que o dekassegui
possa comprovar os paga-
mentos de Imposto de Ren-
da feitos no Japão, será ne-
cessário os seguintes proce-
dimentos:

No Informe de Rendimen-
to Anual (Gensen) consta o
valor do rendimento bruto do
ano trabahado e são entre-
gues para o trabalhador pe-
las empresas / empreiteiras,
no início do ano seguinte.

Os guensens não compro-
va necessariamente a valida-
de no Brasil como prova de
pagamento de imposto de ren-
da no Japão, sendo necessá-
rio encaminhar por meio da
empresa / empreiteira, para
que seja autenticado em car-
tório (Kosho Yakuba) mais
próximo, devendo compare-
cer o representante da em-
presa ou uma pessoa autori-
zada através de procuração.

Com a autenticação do
guensen, o documento deve-
rá ser encaminhado para o
Consulado Geral do Brasil em

Tóquio ou Nagóia para reco-
nhecimento e conseqüente
autenticação.

Caso não seja possível
contar com a colaboração da
empresa para encaminhar a
solicitação de autenticação, o
dekassegui poderá compare-
cer pessoalmente ao Cartó-
rio de Gotanda em Tokyo ou
de Nagoya Ekimae.

Vale lembrar que todo
esse procedimento requer
tempo em horário normal para
que o interessado consiga
efetivamente registrar os do-
cumentos de rendimentos
anuais, além dos custos de lo-
comoção até estes locais que
prestam este serviço.

Como fazer a
autenticação no cartório
no Japão

O interessado deverá
comparecer pessoalmente ao
cartório munido de guensen
original (informe de rendi-
mento anual) fornecido pela
empresa/empreiteira, passa-
porte e gaikokujin touroku, e
assinar o formulário corres-
pondente. Poderá usar o
“inkan” para assinar, caso
desejar.

A despesa será de apro-
ximadamente 5,500 yenes
(valor único, tanto para um
guensen como vários).  O
documento autenticado é en-
tregue no mesmo dia.

O cartório não aceita pe-
dido de autenticação por meio
de procurador nomeado ou
outros meios de solicitação
como correios, etc.

Bi-tributação: Como evitar para
quem vai trabalhar no Japão

Shinji Jorge Nakaoka
Diretor Executivo

Daiwa Service
snakaoka@daiwaservice.com.br

Tel (11) 5572-1717 / (11) 3105-2114
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30 – Segunda-Feira
05:00 NHK News
05:10 World Cup 2007: International

Aerobic Championship at Tokyo
Metropolitan Gymnasium

06:00 Tanka Poetry
06:30 Holiday Interview
06:53 Weather
06:56 News
07:00 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondobare” Eps. 25
08:30 News
08:35 Undecided
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 The Ultimate Cuisine
10:30 Micro World (R)
10:35 My Gardening
11:00 News & Weather
11:05 NHK Overseas Network
11:40 Asian Word Traveller
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 25
12:00 News
12:15 Live from Your Hometown
12:38 Mini Japanese Lessons
12:45 Drama Serial “Dondobare” Eps.25 (R)
13:00 News
13:05 Nippon Professional Baseball:

Seibu Lions vs Chiba Lotte Marines
at Goodwill Dome

16:30 Fun with English
16:40 PythagoraSwitch Mini
16:45 Peek-a-boo
17:00 NHK News
17:10 With Mother
17:35 Little Villages of France
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Walking the Koshukaido
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Shikoku Compass
19:56 World Weather
20:00 Weekly Book Review
20:54 World Weather
20:55 Japanese Traditional Music
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 NHK Special
22:50 Pa Pa Saurus
23:00 Objects of Beauty (B)
23:25 World Music Album
23:30 News & Sports
00:10 Undecided
00:55 Mini Program
01:00 NHK News
01:10 Holiday Nippon
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 National Park Trekking
02:35 Undecided
02:45 Mini Japanese Lessons
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:10 Mini Program
03:15 Exploring World Heritage (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:10 Mini Program
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

01 – Terça-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Haiku Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 26
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Living Well at 100
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 26
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.26 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
16:59 World Weather
17:00 NHK News
17:15 Science for Everyone (R)
17:59 World Weather
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Walking the Koshukaido
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Undecided
20:00 Extracurricular Lesson (R)
20:30 Japan on Site
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Undecided
23:15 Mini Program
23:30 News & Sports
00:10 Drama Serial “Imo Tako Nankin”

Highlights Part 1
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today

02:00 NHK News
02:10 Little Trips (R)
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 The Moment History Changed (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

02 – Quarta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: Real Life Stories

Encore
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 27
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Enjoying Hot Springs
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 27
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.27 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
16:59 World Weather
17:00 NHK News
17:15 Digital Stadium
17:55 World Music Album
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Walking the Koshukaido
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 National Park Trekking
19:56 World Weather
20:00 Top Runners
20:44 World Weather
20:45 Micro World
20:50 Meet the Legend
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Childhood Memories
22:45 Professionals
23:30 News & Sports
00:10 Drama Serial “Imo Tako Nankin”

Highlights Part 2
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Law and Laughter (R)
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Art Labyrinth
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

03 – Quinta-Feira
05:00 NHK News
05:10 Mini Program
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: Real Life Stories

Encore
06:25 Baby Care Tips
06:30 Holiday Interview
06:53 Mini Japanese Lessons
06:57 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 28
08:30 News & Weather
08:35 HDTV From Your Hometown

“Nature is Our School”
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather (R)
11:05 Pottery Dream Atelier
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 28
12:00 News
12:15 Introducing “Steam Locomotives of

the World”
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.28 (R)
13:00 News
13:05 Introducing “Steam Locomotives of

the World”
14:00 Nippon Professional Baseball:

Chunichi Dragons vs Yomiuri
Giants at Nagoya Dome

17:30 Fun with English
17:40 PythagoraSwitch Mini
17:45 Peek-a-boo
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Walking the Koshukaido
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 National Park Trekking
19:56 World Weather

20:00 Songs of Our Generation
20:30 Neo-Office Chuckles
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 From Dog’s Viewpoint
22:30 The Moment History Changed
23:30 News & Sports
00:10 Drama Serial “Imo Tako Nankin”

Highlights Part 3
00:55 Undecided
02:45 Mini Program
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Holiday Nippon
03:50 Mini Program
03:55 Mini Program
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Express Yourself! Mini
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

04 – Sexta-Feira
05:00 NHK News
05:10 Mini Program
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: Real Life Stories

Encore
06:25 Baby Care Tips
06:30 Holiday Interview
06:53 Mini Japanese Lessons
06:57 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 29
08:30 News & Weather
08:35 Undecided
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather (R)
11:05 Meet the Legend (R)
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 29
12:00 News
12:15 Undecided
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.29 (R)
13:00 News
13:05 Nippon Professional Baseball:

Chiba Lotte Marines vs Tohoku
Rakuten Golden Eagles at Chiba
Marine Stadium

16:30 Fun with English
16:40 PythagoraSwitch Mini
16:45 Peek-a-boo
17:00 NHK News
17:15 Weekend Japanology (B)
17:59 World Weather
18:00 News
18:10 Power of Music
18:35 Mini Program
18:45 Walking the Koshukaido
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 National Park Trekking
19:55 World Weather
20:00 The Quiz Monster
20:30 Variety Show: The Human Body
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Undecided
23:00 Undecided
23:30 News & Sports
00:10 Drama Serial “Imo Tako Nankin”

Highlights Part 4 (Final)
00:55 Holiday Nippon
01:30 Mini Program
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Japan Fishing Travels
02:35 World Heritage 100 Selection (R)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Cool Japan
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Express Yourself! Mini
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

05 – Sábado
05:00 NHK News
05:10 Exercise for Everyone
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: Real Life Stories

Encore
06:25 Baby Care Tips
06:30 Holiday Interview
06:53 Mini Japanese Lessons
06:57 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather (E)
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps. 30
08:30 NHK Weekly News
09:00 Check Your Life Budget
09:30 Extracurricular Lesson
10:00 News & Weather
10:05 Songs for Everyone
10:10 Weekend Japanology (B, R)
10:54 World Weather
10:55 Undecided
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 30
12:00 News

12:15 Law and Laughter
12:40 Micro World
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.30 (R)
13:00 News
13:05 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 17 (R)
13:50 Enjoying Hot Springs (R)
14:00 NHK News
14:05 Mini Program
14:10 World Strollers
14:55 World Music Album
15:00 The 83rd Japan Open Synchro-

nized Swimming Championships
16:00 NHK News
16:05 Mini Program
16:10 J-MELO (E)
16:40 Mini Program
17:00 Undecided
18:00 News
18:10 Nippon Professional Baseball:

Yomiuri Giants vs Tokyo Yakult
Swallows at Tokyo Dome

18:45 Pottery Dream Atelier (R)
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Nippon Professional Baseball:

Yomiuri Giants vs Tokyo Yakult
Swallows at Tokyo Dome

21:15 News & Weather
21:30 Saturday Drama “Starry Sky Hos-

pital” Eps. 5
22:30 Tonight with Kiyoshi
23:15 Nature Wonder Land
23:45 Inspiring Lives: Europe
00:05 Saturday Sports News
00:30 MUSIC JAPAN
01:00 NHK News
01:10 From Dog’s Viewpoint (R)
01:40 Getting into Nihongo
02:00 NHK News
02:10 Battle for Laughs
02:40 The Ultimate Cuisine (R)
03:00 Shogi Match: Artifical Intelligence

vs Ryuo Title Holder
04:30 Japanese Narrative Art

06 – Domingo
05:00 NHK News
05:10 Sunday Art Museum
05:55 Asian Word Traveller
06:00 News & Weather
06:15 What’s New on Japanese Food
06:50 TV Exercise
07:00 News: Good Morning, Japan
07:45 Natural Grandeur of the East
07:59 World Weather (E)
08:00 Little Trips
08:25 Business Compass
08:57 World Weather
09:00 Sunday Debate
10:00 News & Weather
10:05 Japan’s Potential
10:50 World Heritage 100
10:55 Overseas Safety Information
11:00 WEST WIND
11:45 World Music Album Selection
12:00 News
12:15 NHK Amateur Singing Contest
13:00 News
13:05 Comedy Hour
13:35 With Mother
14:00 NHK News
14:10 Deciphering Science
14:55 World Music Album
15:00 NHK News
15:10 Beautiful Peaks of Japan
15:30 Nature Wonder Land (R)
15:59 World Weather
16:00 J League: Kawasaki Frontale vs

F.C.Tokyo at Todoroki Stadium
18:00 News
18:10 Little Villages of France
18:35 Asian Word Traveller
18:40 World Music Album Selection (R)
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Battle for Laughs (R)
19:59 World Weather
20:00 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 180
20:45 News & Weather
21:00 NHK Special
21:49 World Weather
21:55 World Heritage 100 (R)
22:00 NHK News
22:10 Pop Music Club
23:00 This Week and You
23:40 NY Streets
00:00 Sunday Sports News
01:00 NHK News
01:10 NHK Amateur Singing Contest (R)
01:55 Overseas Safety Information
02:00 NHK News
02:10 Songs of Our Generation (R)
02:40 Three-month English Lessons
03:00 NHK News
03:10 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 18 (R)
03:55 Our Favorite Songs (R)
04:00 NHK News
04:10 HDTV Special “The Woods of the

Imperial Palace”

NHK – PROGRAMAÇÃO – 30 DE ABRIL A 06 DE MAIO

Programação da NHK

***Programação sujeita a alteração sem
aviso prévio***

Trata-se aqui do exercício
do direito de preferência que
tem o locatário do imóvel na
aquisição do imóvel no caso
de venda.

Dispõe o art. 27 da Lei
8.245/91 (Lei do Inquilinato):

“Art. 27 – No caso de ven-
da, promessa de venda, ces-
são ou promessa de cessão
de direitos ou dação em pa-
gamento, o locatário tem pre-
ferência para adquirir o imó-
vel locado, em igualdade de
condições com terceiros, de-
vendo o locador dar-lhe co-
nhecimento do negócio me-
diante notificação judicial,
extrajudicial ou outro meio de
ciência inequívoca.

Parágrafo único. A comu-
nicação deverá conter todas
as condições do negócio e,
em especial, o preço, a for-
ma de pagamento, a existên-
cia de ônus reais, bem como
o local e horário em que pode
ser examinada a documenta-
ção pertinente.”

O locatário terá 30 dias
para manifestar-se sobre a
aceitação de maneira clara e
integral. Esclareça-se, neste
passo, que o Novo Código
Civil não alterou disposições
da Lei do Inquilinato, por-
quanto ser esta lei especial, e
o prazo de 90 dias lá estabe-
lecido não se aplica em sede
de locação de imóveis.

No caso de sublocação do
imóvel em sua totalidade,
deve exercer o direito de pre-
ferência o sublocatário, e, em
seguida, ao locatário. Se fo-
rem vários os sublocatários,
a preferência caberá a todos
ou a qualquer deles, se um só
for o interessado. No caso de
pluralidade de interessados,
caberá primeiro ao mais an-
tigo, e, se na mesma data, ao
mais idoso.

O direito de preferência
não alcança os casos de per-
da da propriedade ou venda
por decisão judicial, permuta,
doação, integralização de ca-
pital, cisão, fusão em incor-
poração.

Também não há que se
falar em direito de preferên-
cia, nos contratos firmados a
partir de 1º de outubro de
2001, nos casos de constitui-
ção de propriedade fiduciária
e de perda da propriedade ou
venda por quaisquer forma de
realização de garantia, inclu-
sive, por leilão extrajudicial,
devendo esta condição cons-
tar expressamente em cláu-
sula contratual específica,
destacando-se das demais
por sua apresentação gráfi-
ca. (Este dispositivo que é o
parágrafo único do art. 32 foi
acrescentado pela Lei nº
10.931, de 02/08/2004.

O direito de preferência
não alcança estes casos ano-
tados pela lei (o rol é taxativo,
não exemplificativo) porque
não há vontade do locador na
venda ou porque a transmis-
são não é onerosa (nos ca-
sos de doação).

Parece-me, entretanto,
mais justo, que nos casos aci-
ma, o inquilino, deveria ter re-

conhecido o seu direito de
preferência, pois, a venda ju-
dicial, o leilão extrajudicial,
não deixam de ser, em última
análise, um ato oneroso, e,
não raras vezes, o inquilino
tenha interesse em permane-
cer no imóvel.

A lei socorre o inquilino
preterido. Diz a lei específi-
ca em seu art. 33:

“Art. 33 – O locatário pre-
terido no seu direito de pre-
ferência poderá reclamar do
alienante as perdas e danos
ou, depositando o preço e
demais despesas do ato de
transferência, haver para si o
imóvel locado, se o requerer
no prazo de seis meses, a
contar do registro do ato no
Cartório de imóveis, desde
que o contrato de locação
esteja averbado pelo menos
trinta dias antes da alienação
junto à matrícula do imóvel.”

De início, se nos afiguram
duas situações:

a) contrato de locação
averbado na matrícula do imó-
vel junto ao seu respectivo
Cartório de Registro de Imó-
veis;

b) contrato de locação
não averbado.

Se o contrato está devida-
mente averbado, estamos di-
ante de um direito real. E,
dessa forma, o locatário pre-
terido tem direito, além das
perdas e danos, de haver para
si o imóvel locado, através da
ação de adjudicação, pagan-
do o preço e demais despe-
sas de transferência, dentro
do prazo de seis meses do ato
e, desde que, o contrato de
locação tenha sido averbado
pelo menos 30 dias antes da
alienação do imóvel. Como o
objetivo é o desfazimento do
negócio, todos os participan-
tes da alienação do imóvel de-
vem figurar no pólo passivo
da ação.

Se o contrato de locação
não estiver averbado na ma-
trícula do imóvel, estaremos
diante do direito pessoal.
Conseqüentemente, o locatá-
rio preterido tem direito a per-
das e danos. A ação é contra
o locador, não envolvendo os
demais participantes. O loca-
tário deve comprovar que ti-
nha disponibilidade financei-
ra para pagar o preço, em
igualdade de condições ajus-
tadas com o adquirente e o
conseqüente prejuízo que so-
freu ao ser preterido na ven-
da. Estamos diante de uma
reparação civil devida pelo
locador ao locatário. Assim,
o prazo para exercer este di-
reito prescreve em três anos,
conforme o item V do § 3º
do Art. 206 do Código Civil.

Por derradeiro, se houver
condomínio no imóvel, o
condômino tem preferência
sobre o locatário na aquisição
do imóvel.

Volto a afirmar, na efeti-
vação de qualquer negócio
jurídico, o contrato é de fun-
damental importância e deve
se revestir de toda a formali-
dade necessária para a sua
validade.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

Direito de Preferência.
Imóveis Locados.
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COMPORTAMENTO

Jovens nikkeis mostram quais são suas ‘tribos’

Encontrar os amigos, comprar
ou vender convites de “baladas”
(festas noturnas), combinar um
outro “rolê” (lugar para sair), nada
para fazer em casa ou apenas para
não ficar em casa. Não importa o
motivo, o destino de todas as sex-
tas-feiras dessa turma é o
shopping Metrô Santa Cruz, na
zona sul de São Paulo.

Adolescentes entre 14 e 20
anos, em sua maioria nikkeis, con-
centram-se na praça de alimenta-
ção, sem necessariamente consu-
mir. Sentam nas mesas ou peram-
bulam pelas diversas “panelinhas”
existentes, seja para conversar, seja
para “fazer nada” como os própri-
os freqüentadores definem.

“Aqui [shopping Metrô San-
ta Cruz] é o point para encontrar
o pessoal”, aponta o estudante
Guilherme Kashihara, 17, que há
cerca de três anos marca presen-
ça, sempre acompanhado dos
amigos, que inclusive conheceu
lá. “Um lugar para fazer novas ami-
zades também”, completa a estu-
dante Ana Paula Okuno, 16.

De acordo com as estudantes
Paula Shiraishi, 15 e Letícia Suga,
15, praticamente todos ali se co-
nhecem. São amigos, amigos de
amigos ou, simplesmente, figuras
conhecidas de vista, afinal com-
parecem constantemente. O úni-
co problema disso tudo são as fo-
focas, da qual todos ficam saben-
do e acabam aumentando.

Denominado como “Santa”, o

ambiente já recebe os jovens des-
de a sua inauguração, em 2001. Nin-
guém sabe ao certo a razão desse
centro de compras ser o ponto de
encontro da galera. Quem bate car-
tão hoje especula o fato da acessi-
bilidade, por ser no metrô, e tam-
bém a sua localização, visto que
essa região concentra muitas resi-
dências de nipo-brasileiros.

No final das contas, já virou
uma rotina. “Toda sexta-feira eu
venho para cá”, afirma a estudan-
te Cristina Lee Kim, 15. Embora
tenha descendência coreana, ela
revela que a maior parte de seus
amigos são nikkeis e que acha
besteira os atritos que ainda exis-
tem entre os “japas e koreas”.

Independente dos conflitos,
existem laços amistosos entre as-
cendentes orientais e ocidentais.
Ou mesmo interesses em comum:
os espaços freqüentados. Por
isso, o local acaba virando ponto
de compra e venda de ingressos
dos bailes voltados à comunida-
de.

Na linguagem deles, a praça
“bomba” (fica cheio) um dia an-
tes da balada. Aliás, não é só o
piso L2 que podem ser encontra-
dos essa tribo. O G1, estaciona-
mento do shopping, também é o
espaço da galera. “Subimos e fi-
camos até o segurança nos expul-
sar”, conta o estudante Fabio
Uemoto, 19, que passa o tempo lá
com os “camaradas” por ser a área
de fumante.

Aqui, a cultura japonesa mos-
tra a sua influência sobre a juven-
tude, reflexo de uma febre que con-
quistou o mundo todo. Animês,
mangás e até mesmo o gosto curi-
oso pelas trilhas sonoras ganham
a simpatia dessa tribo. Bem como
os jogos em suas diversas varian-
tes: em rede na internet, nos apa-
relhos eletrônicos ou nos game
cards [jogos de cartas].

Trajados de preto, sobre uma
maquiagem escura no rosto – ins-
pirado nas bandas de j-rock (rock
japonês), jovens, em sua maioria
na faixa dos 13 aos 20 anos, mar-
cam a sua identidade por meio do
gosto ou do fanatismo, no caso
dos “otakus”, por todo universo
que cerca os desenhos animados
japoneses.

Embora pareça estranho, a
grande parcela que compõe essa
turma não possui os olhos puxa-
dos. O público se define pelo in-
teresse nos costumes do arqui-
pélago asiático.

E como não poderia deixar de
ser, o ponto de encontro é no bair-
ro da Liberdade, zona central de
São Paulo. “Aqui é o ponto de
referência em cultura japonesa”,
justifica a estudante Lílian
Futaka, 15. Aos domingos, o re-
duto oriental reúne diversas “pa-
nelinhas”, que, no final das con-
tas, parecem se identificar entre
si.

Passeiam pela tradicional
“feirinha”, provam alguns dos
pratos típicos vendidos ali e visi-
tam o comércio da região. Muitos
ficam no espaço ao redor do me-

trô ou, então, nas mesinhas do
salão inferior do “Mac”.

Nesse meio, o interesse nos
HQs é tamanha que vale a ousa-
dia de se vestir como as figuras
vistas em animações, filmes, jo-
gos entre outros, assim chama-
dos de “cosplay”. “É como se
pudéssemos viver o personagem
de algum mangá ou animê”, ilus-
tra a estudante Lílian Futaka, 15,
que lamenta não poder vivenciar
esse desejo pelo alto custo.

Encaram os “olhares feios” ao
caminharem nas ruas usando um
figurino inusitado para participar
de concursos das melhores fan-
tasias realizados em eventos do
gênero. Segundo o cosplayer
Leonardo Chamorro, 18, existe um
certo preconceito por conta des-
se estilo de vida. Entretanto, ele
diz não se importar com isso e vai
fantasiado mesmo às ocasiões.

Aliás, se essa turma ligar por
chamarem atenção, perderiam a
personalidade, visto que os ca-
belos pintados e o negro das rou-
pas atraem muitos comentários
por serem “diferentes” e sempre
andarem em grupos.

“Ouço piadinhas até dos
meus amigos por causa do meu
cabelo. Não me importo, gosto
desse meu jeito”, revela a estu-
dante Greta Taneno, 17. Rock,
metal, punk se fundem com o co-
lorido dos desenhos nipônicos na
vida da jovem. “Me chamam de
nerd por causa do animê e man-
ga, mas nem sou. Aliás, vou mal
na escola. Exatas ferra a vida le-
gal”, afirma.

Movimentos rápidos e sincro-
nizados embalados ao som de
batidas fortes caracterizam o in-
teresse em comum de uma das tri-
bos mais antigas dentro da comu-
nidade nipo-brasileira: os grupo
de “street dance” [dança de rua].
Um caráter de dança nascido no
movimento hip hop que agita o
palco nas apresentações em
eventos e danceterias voltados
aos nikkeis.

Há quase duas décadas de-
pois da primeira formação de equi-
pes do gênero, em 1988, o gosto
pela arte da expressão corporal
ainda se mostra presente entre os
jovens dessa geração, a qual mui-
tos nem eram nascidos nessa
época.

“Temos influência dos grupos
antigos como o The Face, Illusion,
West, New Essence. O hip hop
free style [estilo livre da dança]
que dançamos não é o mesmo que
é dançado lá fora”, explica o inte-
grante líder do grupo Secret Wish,
Vinícius Ikeda, 23, o Vina, como é
apelidado. “O estilo é o ‘Colônia
Style’” brinca.

Calças e camisetas largas, tê-
nis, boné. Essas são as peças que
fazem parte do estilo despojado
de jovens, com idade entre 14 e
30 anos, que compõe as mais di-
versas equipes. E na hora do trei-
no, acrescentam-se as proteções
como joelheiras, cotoveleiras,
munhequeiras e até mesmo capa-
cete para a prática do “break”

[acrobacias da dança realizada no
chão].

Um estilo em que predomina
os homens por envolver força.
Entretanto, muitas garotas pro-
vam que cor-de-rosa também
combina com os giros e pulos
desenvolvidos no plano e con-
quistam seu espaço e também o
apoio dos demais colegas.

A dançarina Mariana
Kawamuro, 16, conhecida como
Mari-Mari, deixou o público do
Top Dance Orion 2006, concurso
de “street dance” da sociedade
nikkei, de boca aberta ao mostrar
que também existem “b-girls”, de-
nominação dada aos praticantes
do “break”, faturando ainda o prê-

Em tempo de orkut [site
de relacionamento],
msn ou messenger

[bate-papo virtual], blogs
[diário da web] e fotologs
[diário de fotos da web],
uma pausa para encontrar
amigos pode parecer coisa
do passado. Não para quem
usa a “net” apenas para
marcar a data e o horário.
Afinal, para essa tribos ur-

banas, grupos que se iden-
tificam pelo gosto, estilo e
interesse, o local já está de-
finido como o shopping Me-
trô Santa Cruz, Metrô Liber-
dade, entre outros. São
carcterizados pelo jeito de se
vestirem, atividades, ambien-
tes, entre outros.

No geral, os grupos se
formam na adolescência,
quando começam a desenvol-

ver sua própria personalida-
de e buscam uma identifica-
ção. Para alguns, um único
ponto em comum passa a ser
suficiente para não terem de
justificar que o modo como
são não é tão diferente assim.

Hoje em dia, a comunida-
de nikkei está mais aberta a
outros etnias, também ascen-
dentes asiáticos e mesmo os
próprios ocidentais, visto nos

lugares que há alguns anos os
olhos puxados marcavam ape-
nas a descendência japone-
sa. “O mundo globalizado e
o país em que vivemos permi-
te essa miscigeanção”, obser-
va o promotor da balada
Friendz, Leandro Hattori. O
Jornal Nippak “mapeou” o
“point” de quatro tribos ur-
banas que habitam em São
Paulo. (por Cibele Hasegawa)

“Vinte e poucos anos” nas
costas e uma noite inteira para
curtir resume o que une as pes-
soas dessa tribo. Animados, não
passam um “sábado à noite” em
casa. Embora admitam que não
têm mais o mesmo pique que ti-
nham há dez anos, quando se
conheceram, ainda continuam
marcando presença nas festas
noturnas orientais.

Denominado como “Uran-
gos”, o grupo de amigos é ca-
racterizado como “baladeiros”
desde a época da adolescência,
quando as baladas eram chama-
das de bailes e não abrangiam
um público miscigenado como é
atualmente.

Hoje, o grupo de amigos, que
reúne cerca de 40 jovens na fai-
xa de 25 e 32 anos, já não mais
freqüenta a Planet Dance no Ipê
[balada voltada aos adolescen-
tes entre 14 e 20 anos]. No en-
tanto, provam que a fama que
os marca ainda é válida.

“Somos um grupo comum
que sai por aí. Atualmente nem
somos tão ‘baladeiros’. Hoje em
dia vamos umas duas vezes por
mês”, conta o auxiliar de recur-
sos humanos, Vitor Suzuki, 25.
“Agora é só, em comparação a
antigamente, quando costumá-
vamos sair sexta, sábado e do-
mingo”, acrescenta.

Embora a freqüência tenha
diminuído pelo fato de terem
amadurecido e a vida já não mais

ser o mundo das “luzes
piscantes” e ao som do “putz,
putz”. Alguns se casaram, ou-
tros têm o tempo escasso por
conta do trabalho e as demais
atividades. Entretanto, a essên-
cia continua a mesma.

O negócio deles é a adora-
ção pela bagunça. Ou seja, no
final das contas, apenas troca-
ram as danceterias pelos progra-
mas mais tranqüilos, como des-
crevem. “Churras” [abreviação
de churrasco], barzinhos, via-
gens e happy hours dão o tom
no fim de semana dessa juven-
tude.

“Continuamos saindo, mas
agora de forma mais light. A ga-
lera ainda continua muito diver-
tida. Aliás, tudo o que fazemos
tem a ver com diversão”, ilustra
um dos promotores da balada
“Friendz”, Leandro Hattori, 29,
que admite que hoje em dia fre-
qüenta mais o próprio evento.
“Quem vai mais para a balada,
agora, são os homens”, denun-
cia.

Curiosamente, os rapazes
que mais marcam presença nas
“nights” [noite] da comunidade
são todos solteiros. “Nunca fo-
mos para dançar ou para ouvir
poperô [techno]”, revela aos ri-
sos Suzuki. E apesar das bala-
das enjoarem um pouco, a iden-
tificação com público e a prefe-
rência pelas nikkeis os fazem
freqüentarem. Ainda.

mio de “dançarina revelação”.
“Ela dá um pau em qualquer mo-
leque” comenta o dançarino
Evandro Ezaki, 19.

Nesse bando, não é só a que-
da de preconceito entre homens
e mulheres mas também entre na-
ções. As rivalidades entre
“japas”, “coreas”, “chinas” e
“gaidas” [abreviação de gaijin –
estrangeiro] somem e revelam a
união entre povos. “A humanida-
de é uma só”, define a descrição
do The Face, grupo multi-étnico
mais antigo da comunidade que
ainda permanece ativo.

Essa tribo transformou os ar-
redores do metrô Conceição, zona
sul de São Paulo, em reduto da

arte urbana ao fazerem do local o
espaço de treino da dança de rua.
Uma grande diversidade de gru-
pos nasceu, treinou ou ainda trei-
na em meio ao conjunto de prédi-
os do Itaú.

Grupos de street dance de São Paulo resistem ao tempo

Santa Cruz: um espaço para
encontrar e curtir a ‘galera’

Baladeiros nikkeis adoram
bagunça, mas ‘de forma light’

Ficção ou realidade? Conheça a
turma dos cosplayers

Nikkeis são minoria entre os cosplayers: contra o preconceito

Grupos de nikkeis reúnem-se para trocar idéias e não fazer nada Baladeiros de plantão: Urangos freqüentam festas da comunidade

Estilo está conquistando espaço também entre as garotas

FOTOS: JORNAL NIPPAK
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GASTRONOMIA

Izumi investe na noite e se torna
ponto de encontro do público GLS

Durante almoço, restaurante oferece rodízio de sushi, pratos à la carte e também serviço de buffet

MARCUS IIZUKA

Zannardi: novidades para a casa depois do início da sociedade

Há cerca de cinco me-
ses, o restaurante
Izumi passou por uma

reformulação. Os produtores
de eventos Andre Bianchini e
Rodrigo Zannardi entraram na
sociedade do estabelecimento
e assumiram alguns projetos
para modernizar e ampliar o
serviço da casa. Desde então,
o restaurante de culinária ja-
ponesa que atendia os execu-
tivos da Avenida Paulista du-
rante o almoço entrou para lis-
ta dos pontos de encontro do
público GLS.

O espaço continua sendo
uma opção na região para os
que querem apreciar a gastro-
nomia nipônica. Quem for ao
local para almoçar, poderá pe-
dir pratos típicos, como robatas,
tempurás, combinados, ou en-
tão escolher o rodízio de sushi
e sashimi (R$ 26,90). Além do
à la carte, o restaurante colo-
ca à disposição dos clientes o
serviço de buffet.

Mas é quando a noite che-
ga que a casa se transforma.
E a mudança começa com a
iluminação do ambiente, que
fica a cargo de luzes refleti-
das. Alguns pratos servidos
durante o almoço permane-
cem no menu, como o rodí-
zio, que passa a custar R$
31,00 (limitado) e R$ 36,00
(livre). Porém, são petiscos
como o guioza, espetinho de
camarão e bolinho de arroz
com tofu que lideram a lista
de pedidos.

A grande diferença, no en-
tanto, não está no cardápio.
“Atingimos um público diferen-
te à noite”, adianta Zannardi,
referindo-se à clientela GLS
que costuma freqüentar a casa
principalmente nas noites de
sexta-feira e sábado. “Eu es-
tava procurando um local na
região do Jardins para o públi-
co GLS. Eles gostam da culi-
nária japonesa, mas não se
sentem à vontade nos restau-
rantes”, justifica.

Festas – Formado em Letras
e Artes Cênicas, Zannardi, que
atuou na novela Escrava Isaura
(Rede Record) no papel do
sargento Aloísio Guimarães,

contou com a ajuda de seu
mailing para promover o espa-
ço. Os contatos lhe renderam
reservas para festas de lança-
mentos de peças teatrais,
como a do espetáculo Sweet
Charity, estrelado por Cláudia
Raia, e também comemora-
ções de aniversários.

Aliás, quem optar por cele-
brar a data no local será, lite-
ralmente, o dono da festa.
Além de receber os convida-
dos, cabe-lhe a tarefa de co-
mandar o som. “Quando tem
festa, deixamos a pessoa co-
mandar o som. Eles geralmente
trazem o tocador de MP3, mas
não podemos colocar o som
muito alto por causa da vizi-
nhança“, explica o sócio.

Quando a casa abre pela
segunda vez no dia chega a

hora do barman roubar parte
das atenções que antes eram
voltadas para o sushibar. No
cardápio de bebidas – entre-
gue aos clientes apenas à noi-
te -, uma das preferências é
a caipirinha com sakê e fru-
tas (R$ 12,50). Mas não fal-
tam as tradicionais doses de
licores e whisky e diversos
drinks como o applesint
(absinto, vodka e suco de
maça), R$ 14,50, e o cosmo-
pollitan (cointreau, vodka,
suco de limão e suco de
cranberry), R$ 13,70.

Promoções – Com interesse
em movimentar mais as noites
no Izumi Bar Lounge – que em
breve será chamado apenas de
Bar Lounge -, Zannardi tem
estudado formas de atrair o

público nos dias em que a casa
não tem um público fiel. “Que-
ro fazer com que os clientes
que almoçam no restaurante
voltem à  noite para um happy
hour, principalmente de terça
a quinta-feira, que é quando a
casa não tem grande movi-
mento”.

Entre as iniciativas que se-
rão lançadas em breve está a
implantação de um cartão fi-
delidade, pelo qual o cliente não
pagará a décima refeição, e a
distribuição de vouchers para
o pessoal da região. Com o
papel, os freqüentadores – des-
de que com um acompanhan-
te - terão 50% de desconto no
valor do segundo prato pedi-
do.

Os clientes fiéis terão mais
que os descontos para aprovei-
tar. A cada dois meses, a de-
coração do ambiente é modi-
ficada com as exposições re-
alizadas no restaurante. Des-
ta vez, são as divertidas obras
de Cris Gois que colorem as
paredes da casa.

(Luciana Kulba)

IZUMI BAR LOUNGE

RUA PEIXOTO GOMIDE, 1.002 – JARDINS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: ALMOÇO

– SEGUNDA A SÁBADO, DA12H ÀS 15H.

JANTAR E BAR – TERÇA A SÁBADO, DAS

19H ATÉ O ÚLTIMO CLIENTE (O SERVIÇO DE

COZINHA É ENCERRADO À 0H DE TERÇA A

QUINTA E À 1H DE SEXTA E SÁBADO)

Cada vez mais
as ervas ganham
destaque como ali-
adas nos tratamen-
tos de saúde e be-
leza. Especialistas
da área médica
têm adotado as er-
vas medicinais e a
fitoterapia tornou-
se uma prática co-
mum que pode au-
xiliar os tratamen-
tos convencionais e
evitar os efeitos
colaterais dos me-
dicamentos mais
fortes.

Lançado pela
Publifolha, o livro
Ervas Medicinais - 100 Re-
ceitas Eficientes e Fáceis de
Preparar que Aumentam a
sua Resistência traz uma in-
trodução à medicina fitoterá-
pica, com explicações sobre
os benefícios e a orientação
de especialistas sobre o seu
uso.

Os leitores podem encon-
trar informações sobre cin-
qüenta ervas importantes para
a saúde, acompanhadas de in-
dicações de uso e modo de tra-
tamento. O livro traz ainda
uma relação dos medicamen-

ERVAS MEDICINAIS

Livro explora os benefícios da
medicina fitoterápica

tos fitoterápicos para as 100
doenças mais comuns, como
resfriado, enxaqueca e obesi-
dade.

Escrito por Anne McIntyre,
a obra traz ainda receitas fá-
ceis de fazer para fortalecer o
sistema imunológico. O livro,
com 128 páginas e vendido a
R$ 29,90, integra a séria de
publicações 100 Receitas de
Saúde. Mais informações po-
dem ser obtidas no site da Pu-
blifolha (publifolha.folha.
com.br), pelo qual o livro pode
ser adquirido.

REPRODUÇÃO

A rede de delivery de co-
mida chinesa China in Box está
com uma promoção pela qual
a cada R$ 10,00 em compras,
o cliente recebe um cupom.
Em forma de cédula, o China

PROMOÇÃO

China in Box lança cupons
que podem virar desconto

Money pode ser tro-
cado por brindes ou
virar desconto nos
próximos pedidos.

Três cupons equi-
valem a um hashi;
sete, uma tigela e
nove, um prato qua-
drado. Para obter o
prato retangular são
necessários 12 cu-
pons e com 13 é pos-
sível levar para casa
uma tigela e um pra-
to quadrado.

Se o cliente preferir utilizar
o brinde como desconto, cada
cupom equivale a R$ 1,00 na
compra de qualquer prato.
Confirma mais informações no
site www.chinainbox.com.br.

REPRODUÇÃO

A chef Marina Santana irá
ministrar no próximo dia 7 de
maio a aula Maravilhas do Ori-
ente, na qual ensinará aos par-
ticipantes como preparar pra-
tos como rolinhos de camarão
com mel, frango thai, salada

CURSO

Studio do Sabor realiza curso
sobre as Maravilhas do Oriente

verde com lulas e molho de
manga e mix de cogumelos ao
molho oriental.

A aula acontecerá no cen-
tro gastronômico Studio do
Sabor, no bairro do Pacaembu,
às 14 horas. Com quatro anos
no mercado, o Studio do Sa-
bor, comandado pela chef
Mônica Sky, é uma escola que
além de promover cursos so-
bre tendências da cozinha na-
cional e internacional, dispõe de
um espaço para eventos, como
festas infantis, confraterniza-
ções e demonstrações de pro-
dutos.

MARAVILHAS DO ORIENTE
QUANDO: 7 DE MAIO, ÀS 14 HORAS

ONDE: STUDIO DO SABOR (RUA GUSTAVO

TEIXEIRA, 362 – PACAEMBU)
VALOR: R$ 75,00
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
11/3673-1973
WWW.STUDIODOSABOR.COM.BR
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A Honda Motor do Japão
iniciou as vendas do novo
Civic Type R no final de mar-
ço. Projetado para proporcio-
nar as mais emocionantes sen-
sações ao volante, incluindo
condições técnicas para pilo-
tagem em circuitos com gran-
de eficiência, o Type R vem
com um motor de 2.0 l, capaz
de desenvolver 222 cv a 8.000
rpm e torque de 21,9 kgfm a
6.100 rpm, e transmissão ma-
nual de seis velocidades.

Sua carroceria está mais
leve, os discos de freio dian-
teiros tiveram o diâmetro ele-
vado para 431 mm, a suspen-
são foi recalibrada, as rodas
agora são de 18 polegadas e
os bancos concha têm forma-
to idêntico aos utilizados em
competições para apoiar me-
lhor o corpo durante as cur-
vas.

A aerodinâmica também foi
beneficiada, com melhor efici-
ência em altas velocidades e
design mais agressivo. O inte-
rior conta com pedaleiras de
alumínio, e o acionamento do
motor é feito por meio de um
botão.

Os modelos da série Type
R são desenvolvidos para ofe-
recer uma condução mais pró-
xima possível de um carro de
corrida, porém em um automó-
vel de rua.

Não há previsão de impor-
tação para o Brasil.

Prêmio – A Honda conquistou
pela quarta vez consecutiva o
prêmio “Greenest Automaker
2007”, condecoração bienal
oferecida pela UCS (Union of
Concerned Scientists), organi-
zação não-governamental
dedicada à preservação do
ambiente, à marca que atingir
o menor índice de emissão de
poluentes em seus veículos.

“A Honda ainda é a fábri-
ca mais ‘limpa’ dos Estados
Unidos. A tecnologia desenvol-
vida pela companhia e a con-
sistência de sua aplicação as-
seguram a melhor posição em
‘performance ambiental’”, dis-
se Don MacKenzie, engenhei-
ro automobilístico envolvido
com os projetos do UCS.

“Nós estamos orgulhosos
em sermos reconhecidos co-
mo líderes e isso nos estimula
a continuar o desenvolvimen-
to de nossa companhia e de
nossos produtos, no sentido de
melhorar ainda mais nossa
‘performance ambiental’”,
afirmou John Mendel, vice-
presidente executivo da
American Honda Motor Co.
“Entramos num período da his-
tória em que a sociedade é
mais crítica em relação à for-
ma como as ações que nós
promovemos hoje determina-
rão a preservação do planeta
para as gerações futuras. Nós
aceitamos isso como nosso
desafio”, completou Mendel.

VEÍCULOS 2

Honda do Japão anuncia a
chegada do novo Civic Type R

VEÍCULOS 1

Toyota supera General Motors e
torna-se líder de vendas globais

Type R agradará motoristas que gostam de direção “apimentada”

DIVULGAÇÃO

A Nissin Brake do Brasil
Ltda. lança pedra fundamental
da fábrica de Itú, localizada na
Rodovia Santos Dumont km 24,
na próxima quinta-feira (3/5), às
11 h. Com a presença do presi-
dente mundial da Nissin,
Tamotsu Abe, e do presidente
da fábrica de Manaus, Himori
Keiji, o evento antecede a inau-
guração da unidade, que pro-
duzirá auto-peças exclusiva-
mente para a Honda. A previ-
são inicial é a criação de 100
empregos na região e, para os
próximos três anos, o objetivo
é triplicar esse número.

“O local escolhido facilita-
rá toda a logística, além de
baixar os custos de produção.
A utilização de peças nacionais
em vez de importadas vão con-
tribuir para a qualificação da

mão-de-obra local. Muitos fun-
cionários serão mandados para
o Japão para receber treina-
mento”, afirma o sub-gerente
de suprimentos da empresa,
Frank Kazuhide Nomura.

A Nissin Brake do Brasil
Ltda. é uma multinacional ja-
ponesa especializada na pro-
dução e desenvolvimento de
sistemas de freio para veícu-
los de duas e quatro rodas.
Dentre os principais produtos,
estão os sistemas em ABS
(Anti-lock Brake System). A
matriz com cerca de 600 fun-
cionários está no Pólo Indus-
trial de Manaus desde 1997.
Em 2001, a empresa reduziu
custos ao produzir peças naci-
onais para a fabricação dos
sistemas de freios e embrea-
gens.

NEGÓCIOS

Nissin Brake lança pedra
fundamental de fábrica em Itu

Amontadora Toyota
mostrou que suas ex-
pectativas não eram

apenas especulações. Em ba-
lanço divulgado na última ter-
ça-feira (24), a gigante japo-
nesa comercializou nada me-
nos do que 2.348.000 veículos
em todo o planeta no primeiro
trimestre de 2007. Tal resulta-
do eleva assim o nome da mar-
ca como a de líder mundial de
vendas, superando a america-
na General Motors, que regis-
trou vendas de 2.260.000 au-
tomóveis.

A Toyota também superou
a GM em produção no primei-
ro trimestre, já que 2.367.000
veículos saíram de suas fábri-
cas, contra 2.335.000 da con-
corrente americana. Analistas
do setor acreditam que a To-
yota vai superar a GM em 2007
e ficar no posto que é da con-
corrente há 76 anos. A monta-
dora de Detroit tem ganhado
espaço na China, mas a japo-
nesa cresce em todo o mundo,
tendo avançado bastante nos
Estados Unidos nos últimos
anos.

No final de dezembro, a To-
yota anunciou a meta de pro-
duzir 9.420.000 veículos em
2007, o que deve permitir à
empresa manter por algum
tempo o novo título de número
um mundial à frente da Gene-
ral Motors.

O grupo com sede em To-
yota City, perto de Nagoya (re-
gião central do Japão), deve
seu êxito aos sólidos resulta-
dos comerciais nos Estados
Unidos, onde seus veículos de
baixo consumo - em particular
os modelos híbridos, dos quais

a montadora é pioneira - re-
gistram ótimas vendas nos mo-
mentos de alta dos preços dos
combustíveis. Celebrando seus
60 anos, a montadora anunci-
ará no dia 9 de maio os resul-
tados financeiros do exercício
2006-2007, que acabou em 31
de março.

Segundo as últimas previ-
sões da empresa, o lucro líqui-
do deve chegar 1,55 bilhão de
ienes, o que representaria um
quinto recorde anual consecu-
tivo e um aumento de 13% em
um ano. O volume de negóci-
os anual deve se aproximar dos
23,2 bilhões de ienes (cresci-
mento de 10,3% em um ano)
e o lucro de exploração deve
ficar em 2,2 bilhões (aumento
de 17,1%). Esta seria a primei-
ra vez na história que uma

empresa japonesa, de qualquer
setor, registraria um lucro de
exploração superior aos dois
bilhões de ienes.

Salto para a vitória - O gru-
po japonês Toyota Motor, novo
número um do mundo, come-
çou suas atividades como fa-
bricante de teares dedicando-
se depois à indústria automo-
bilística e está comemorando
neste ano o 70º aniversário.
Criada por Kiichiro Toyoda, a
empresa passou a se dedicar
também à fabricação de auto-
móveis após seu criador ir à
Europa e Estados Unidos para
investigar a forma de locomo-
ção e importar a tecnologia
para o Japão.

Logo, criou uma divisão
automobilística dentro da em-

presa familiar de teares em
1933, e, quatro anos mais tar-
de, fundou a Toyota Motor
Corporation (em japonês, “To-
yota Jidosha Kabushiki
Kaisha”), a Toyota atual. A
família fundadora ainda está
presente no conselho adminis-
trativo do grupo através de seu
vice-presidente, Akio Toyoda.

A Toyota começou a expan-
são internacional em 1957,
quando estabeleceu uma filial
nos Estados Unidos. Em 1959,
abriu no Brasil sua primeira
fábrica no exterior. A marca de
um milhão de veículos produ-
zidos data de 1962. Sediada
desde sua fundação em Toyo-
ta City, na região de Nagoya
(centro), o grupo Toyota é a
maior empresa do Japão.

Em números, a gigante ni-
pônica impressiona. São
286.000 empregados espalha-
dos por 523 empresas (292 no
Japão e 231 no estrangeiro).
No total, a empresa conta com
um total de 12 fábricas no Ja-
pão e outras 52 em 27 países.

No catálogo, estão listados
73 veículos, dentre os quais
alguns campeões de vendas
em suas respectivas categori-
as, caso do Corolla, Camry e
o Land Cruiser. Para atender
os consumidores mais exigen-
tes, há ainda o segmento de
luxo, a marca Lexus.

A Toyota teve uma partici-
pação de mercado no Japão de
45,5% em 2006, e controla
igualmente 15% do mercado
americano. O grupo japonês,
que bateu em vendas e produ-
ção a rival americana General
Motors no primeiro trimestre
de 2007, prevê a produção de
9,42 milhões de veículos pelo
mundo no calendário deste
ano.

Para o exercício 2006-
2007, que terminou no final de
março, a Toyota prevê um lu-
cro líquido de 1,55 bilhão de
ienes (9,62 bilhões de euros ou
13 bilhões de dólares), que le-
varia a um quinto recorde anu-
al consecutivo e a uma alta de
13% em um ano.

Seu faturamento anual al-
cançaria os 23,2 bilhões de ie-
nes (143 bilhões de euros ou
195 bilhões de dólares), uma
alta de 10,3% em um ano, e
seu lucro com a exportação iria
para 2,2 bilhões de ienes (13,6
bilhões de euros ou 18,5 bi-
lhões de dólares), uma alta de
17,1%.

DIVULGAÇÃO

Produção incansável: linha conta com 73 veículos em seu catálogo, uma das maiores do mundo

Frank Nomura (dir), com Isamu Abe: local facilitará a logística

NIKKEY SHIMBUN
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AConfederação Brasi-
leira de Kendô realiza
amanhã (29), a partir

das 8h, no Ginásio de Espor-
tes do Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social), a se-
gunda edição do Campeonato
Brasileiro Universitário de
Kendô. Realizada pela primei-
ra vez na Universidade Fede-
ral de São Carlos (SP), a com-
petição tem como objetivo es-
timular a participação de no-
vos adeptos para o esporte, em
especial os não descendentes
de japoneses.

Este ano, o evento deve
receber cerca de 90 atletas de
diversas instituições de ensino
superior de São Paulo, Paraná
e Rio de Janeiro. No período
da manhã, das 8h30 às 12 ho-
ras, acontecem as disputas in-
dividuais e à tarde, das 13 às
16h30, as competições indivi-
duais e por equipes.

Seletiva – Hoje (28), das 8 às
12 horas, na Associação Cul-
tural e Esportiva Piratininga,
em São Paulo, será realizado
a seletiva para formação da
seleção brasileira que disputa-
rá o 16º Campeonato Sul-Ame-
ricano, marcado para os dias
28, 29 e 30 de setembro, em
Santiago (Chile). No masculi-
no, 41 kenshis lutam por qua-

KENDÔ

CBK realiza segunda edição do
Campeonato Universitário em SP

tro vagas na equipe titular en-
quanto no feminino 11 atletas
buscam as duas vagas em jogo.
Outros dois representantes que
completam a equipe, um no
feminino e um no masculino,
serão escolhidos pela CBK
através de critério técnico.

Também hoje, no mesmo
local, das 13h10 às 15 horas,
acontece o seminário de kendô

kata, com o professor Paulo
Hayashi (7º dan kyoshi), e das
15h10 às 17 horas, o seminá-

2º CAMPEONATO BRASILEIRO UNIVERSITÁRIO DE KENDÔ
QUANDO: AMANHÃ (29), A PARTIR DAS 8 HORAS

ONDE: GINÁSIO DO BUNKYO (RUA SÃO JOAQUIM, 381)
SELETIVA PARA O 16º CAMPEONATO SUL-AMERICANO
QUANDO: HOJE (28), A PARTIR DAS 8 HORAS

ONDE: ACE PIRATININGA (RUA VALÉRIO DE CARVALHO, 63)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3031-1109

rio de iaidô, com o professor
Toshihiko Tsutsumi (6º dan
renshi em iaidô).

No total são esperados 90 atletas de diversas instituições de ensino superior de SP, PR e RJ

DIVULGAÇÃO

A equipe do São Paulo con-
quistou os títulos da Taça Bra-
sil de Beisebol Interclubes
Júnior e da Taça Brasil de
Beisebol Interclubes Juvenil,
ambas pertencentes à edição
inaugural da Copa Seattle
Mariners, disputada nos dias
19, 20 e 21 de abril no Centro
de Treinamento Yakult/CBBS,
em Ibiúna (SP).

No Júnior, o São Paulo ar-
rasou o Nikkei Curitiba na fi-
nal pelo placar de 18 x 0 (called
game na 5a entrada). E no Ju-
venil, depois de uma final de
muita emoção e que foi inter-
rompida duas vezes pela chu-
va, o São Paulo derrotou o
Nippon Blue Jays por 11 x 2.

Os destaques da Copa
Seattle Mariners ficaram para
dois atletas do São Paulo, o ju-
venil Maicon Alvez de Souza
(Melhor Jogador do Campeona-
to) e o júnior Felipe Burin (Me-
lhor Jogador do Campeonato).

Olheiros – A competição foi
feita sob encomenda para os
olheiros da equipe americana
Seattle Mariners, Hide
Sueyoshi (Japão) e Emilio
Carrasquiel (Venezuela). A in-
tenção era de concentrar o
maior número de atletas de 15
a 18 anos para os olheiros da
equipe americana observarem

os atletas nos três dias de com-
petição. Além deles, o olheiro
do New York Yankees, Abel
Guerra (EUA), também este-
ve presente no CT Yakult/
CBBS, estabelecendo um con-
tato inicial da franquia ameri-
cana com o beisebol brasilei-
ro. Segundo assessoria da
CBBS, ele prometeu promover
um “interessante intercâmbio
entre os dois países, já que o
que observou aqui no Brasil o
agradou”.

BEISEBOL 1

São Paulo faz ‘barba e cabelo’ na Copa Seattle Mariners

Taça Brasil de Beisebol
Interclubes Júnior
22/04 (Domingo)

Coopercotia 4 x 9 Gecebs
(7º lugar)

Maringá 0 x 2 Pereira Barreto
(5º lugar)

Nippon Blue Jays 9 x 2 Guarulhos
(3º lugar)

Nikkei Curitiba 0 x 18 São Paulo
(Final)

RESULTADOS

Taça Brasil de Beisebol
Interclubes Juvenil
22/04 (Domingo)

Anhanguera 0 x 2 São Paulo
(Semifinal)

Nippon Blue Jays 2 x 0 Gecebs
(Semifinal)

São Paulo 11 x 2 Nippon Blue Jays
(Final)

Felipe Burin (esquerda) e Maicon Alves (dir) foram os destaques do São Paulo na competição

DIVULGAÇÃO

JET SKI

Kumada busca mais ‘potência’
na decisão do Brasileiro

A chuva que caiu sobre a
capital argentina Buenos Aires
nos últimos três dias de com-

petição obrigou à comissão
organizadora da Copa Buenos
Aires de Softbol Adulto a en-

SOFTBOL

Seleção Brasileira fica em segundo na Copa Buenos Aires

O paulista Laércio Kuma-
da, de Campinas, promete em-
penho na decisão do 20º Cam-
peonato Brasileiro de Jet Ski
que será de hoje até segunda-
feira (28 a 30), em Boa Espe-
rança, no Sul de Minas Gerais.
Ele participa da categoria
Freestyle Profissional e estará
mostrando manobras radicais,
na Represa de Furnas. Hoje, a
movimentação tem início às 14
horas, com os treinos oficiais e
depois acontece a primeira sé-
rie de baterias, referente a ter-
ceira etapa.

Kumada ocupa a terceira
colocação na classificação
geral, atrás do catarinense
Alessander Lenzi e do baiano
Cristiano Magarão, primeiro e
segundo colocados respectiva-
mente. Ao todo serão disputa-
das quatro baterias em três
dias e para o campineiro fica
mais emocionante esse ritmo
forte de competição.

Ele explicou que o motor de
seu jet não tem a mesma po-
tência do equipamento dos ad-
versários. “É menos potente e
por isso é difícil de fazer algu-
mas manobras. Entretanto, vou
me empenhar ao máximo e
procurar realizar o melhor. O
importante é não se precipitar
e fazer as manobras com cal-
ma e atenção”, ressaltou.

 O piloto de Campinas afir-
mou que gosta de competir em
Boa Esperança, pois a Repre-
sa de Furnas é grande, tem
profundidade adequada para a
realização das manobras e
sempre as etapas lá é acom-
panhada por milhares de pes-
soas. “O Campeonato Brasi-
leiro de Jet Ski já faz parte do
calendário oficial da cidade e
a receptividade das pessoas é
maravilhosa”, lembrou.

A programação das finais
do 20º Campeonato Brasileiro
de Jet Ski é a seguinte:  no sá-
bado serão realizados os trei-
nos oficiais e vistorias, em se-
guida acontece a primeira sé-
rie de bateria do circuito fecha-
do e depois a primeira apre-
sentação do Freestyle (refe-
rente a terceira etapa). A par-
tir das 22 horas acontece a
Noite Promocional.

 No domingo será realizada
a segunda série de baterias do
circuito fechado e Freestyle,
válidas pela terceira etapa. Em
seguida, começará a disputa da
quarta etapa, com a primeira
série de baterias (circuito fe-
chado e Freestyle). Na segun-
da-feira, dia 30, acontecerá a
segunda série de baterias. A
partir das 22 horas, a festa de
premiação das etapas e do
campeonato.

DIVULGAÇÃO

Atleta promete manobras difíceis, apesar da motor mais fraco

No feriado de 1º de Maio,
a Secretaria Municipal de Es-
portes, Lazer e Recreação da
Cidade de São Paulo reservou
uma rodada do 5º Campeona-
to Paulista de Beisebol Adulto
no Estádio Municipal de Bei-
sebol Mie Nishi, que começa
amanhã (29), com as partidas
de estréia sendo disputadas
nos campos do Dragons e do
Mogi das Cruzes.

Na terça-feira (1º), no Mie
Nishi, com início às 9h, a
UCEG de Guarulhos, atual
campeão da Taça Brasil de
Adulto, enfrentará o Nippon
Blue Jays “A”, vice-campeão
do Paulista Adulto da tempo-
rada passada. Na seqüência,
às 13h, o Indaiatuba reforça-
do com atletas de Campinas,
deve fazer uma partida equili-
brada contra o Gecebs da Ca-
pital, detentora de um título da
competição.

O 5º Campeonato Paulista
de Beisebol Adulto é o maior
de sua história com a participa-
ção de 14 equipes da categoria
e pela primeira vez um time de
beisebol universitário, da Facul-
dade de Medicina Pinheiros, da
USP, que segundo seu coorde-

nador os atletas estão anima-
dos e treinando bastante para
disputar de igual para igual con-
tra os times de clubes tradicio-
nais. A fase final está prevista
para o dia 10 de junho.

As 14 equipes foram distri-
buídas em três grupos, no qual
disputam o sistema de todos
contra todos e pelo menos uma
rodada é disputada no Estádio
Mie Nishi, com apoio da SEME
e da Federação Paulista de
Beisebol e Softbol.

O Estádio Municipal de
Beisebol Mie Nishi, fica no
Bom Retiro, Av. Presidente
Castelo Branco, 5446, São
Paulo. Entrada grátis para to-
dos os jogos.

BEISEBOL 2

Bom Retiro é alternativa no
feriado de 1º de Maio

Competição reúne alguns dos melhores atletas da modalidade

DIVULGAÇÃO

cerrar a competição sem a dis-
puta da Fase Final. Assim,
com 6 vitórias e 2 derrotas, a

Seleção Brasileira de Softbol
foi declarada a vice-campeã,
atrás apenas da Seleção Ar-
gentina, que venceu todas as
oito partidas da Fase Classifi-
catória.

Nas premiações individuais,
a brasileira Márcia Mizushima
foi eleita a Melhor Receptora
do Campeonato.

Classificação final:

1º - Argentina
2º - Brasil
3º - CNH
4º - Sub 20
5º - Equador
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O42º Festival de Músi-
ca e Dança Folclórica
Japonesa (Gueinosai)

do Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social), que será
realizado em junho, no Anhem-
bi, definiu seus representantes
no último dia 15, quando cerca
de 400 pessoas estiveram no
Grande Auditório prestigiando
a seletiva.

“Estamos iniciando os nos-
sos preparativos para a grande
festa do Centenário, quando
estaremos apresentando o nos-
so espetáculo no palco do Cen-
tro de Convenções Anhembi”,
anunciou a professora Fujima
Yoshinojo para justificar a pre-
sença de 15 professores no
corpo de jurados e para pedir
empenho dos participantes.

Ela explicou, antes das apre-
sentações, que vários itens es-
tarão sendo julgados, sendo
que cada um deles tem deter-
minadas notas. No caso da
modalidade individual (na apre-
sentação solo), o de maior va-
lor (50 pontos) será a postura,
ou seja, a interpretação corre-
ta do significado da música.
Em seguida, com 20 pontos,
respectivamente, estão a ex-
pressão das mãos (tesawari)
e os acessórios (roupas, enfei-
tes, penteado, etc). Acrescen-
tou que, na realidade, todas
pessoas e os grupos, irão ga-
nhar 20 pontos “como reco-
nhecimento pelo esforço”.

Já no caso das apresenta-
ções em grupo, continuou a
professora Fujima Yoshinojo, o
conjunto será fundamental en-
volvendo também o ritmo e a
adaptação da dança. Em se-
guida, a interpretação correta
da música e as vestimentas e
adereços (se estão de acordo
com o conteúdo da música).
As apresentações e classi-
ficações - Na modalidade in-

fantil, foram apresentados qua-
tro números com a seguinte
classificação:
1º lugar: “Tsuki no Ohimesa-
ma” (buyo kouta) com Cristine
Enoki (de Ribeirão Preto Bun-
kyo), com 81,14 pontos.
2º lugar: “Tareka kokyo o
omowazaru” (kayo buyo) com
Arisa Matsui e Mai Matsui
(Hanayagui ryu – Nadeshiko
kai), com 81,00 pontos.
3º lugar: “Byakkotai” (kayo
buyo) com Mizuki Matsui,
Tsukasa Sato e Ayaka Sato
(Hanayagui ryu – Nadeshiko
kai), com 78,14 pontos.
4º lugar: “Koi fubuki dojoji”
com Sayuri Takemura (Fujima
ryu – Nihon Buyo Gakko), com
68,63 pontos.

Para estimular o surgimen-
to de uma nova geração de
dançarinos, os jurados decidi-
ram que os quatro participan-
tes poderão apresentar-se no
próximo Festival.

Na seqüência das apresen-
tações, na categoria individual,

foram 14 candidatas, sendo que
somente a primeira classifica-
da terá o direito de apresentar-
se no próximo Gueinosai.

Trata-se de Hiromi Tabata
(Fujima ryu – Nihon Buyo
Gakko), que dançou a música
“Ama no Hagoromo” (kayo
buyo) que somou 81,13 pontos.

Em 2º lugar ficou Yuto Sato
(Hanayagui ryu – Nadeshiko
kai) com “Tabigarasu” (kayo
buyo), com 76,29 pontos.

Em 3º lugar: Marina Yagu-
wa (Ribeirão Preto Bunkyo)
com “Ryuko no mai” (kayo
buyo), com 74,14 pontos.

Em 4º lugar: Kinuyo Kino-
shita (Hanayagui ryu – Nade-
shiko kai) com “Yuugao” (kayo
buyo), com 68,00 pontos.

Em 5º lugar: Mitsue Suzuki
(Ikeshiba ryu – Nihon Buyo
Gakko) com “Kongoseki” (buyo
kouta), com 66,43 pontos.

Recebeu o prêmio de mais
esforçada (Doryokusho) Iku
Matsumoto com “Harusame
Joowa” (kayo buyo) que é alu-

GUEINOSAI

Seletiva define classificados para o 42º Festival

na da Hanayagui ryu – Nade-
shiko kai. E o de honra ao
mérito, Yasuko Sakai com
“Yukimai no yado” (kayo buyo)
de Santo Amaro Bunkyo.

Na modalidade em grupo,
foram quatro números, sendo
que o 1º lugar ficou com o
Tottori ken Gueinobu Kassa
Odori (com 10 componentes)
que dançou a música “Kaiga-
ra bushi – Kasaodori” e somou
80,36 pontos. Foto abaixo

Em 2º lugar ficou outro gru-
po do Tottori ken Gueinobu
Kassa Odori (com 13 compo-
nentes), com a música “Kai-
gara bushi – Teodori” que
tatalizou 75,85 pontos.

O 3º lugar ficou com o gru-
po Liberdade Bunka Fukushi
Kyokai (com 10 componen-
tes), com a música “Honen
donto koi”, com 75,17 pontos.

O 4º lugar ficou com o gru-
po de Santo Amaro Bunkyo
(com 5 componentes), com a
música “Hanabore kappore”
com 59,92 pontos.

Seletiva visa festival que acontece em junho e que já é preparatório para Centenário da Imigração

DIVULGAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Jo Tatsumi
1º Vice-Presidente: Anselmo
Nakatani
2º Vice-Presidente: Arman-
do Yoshikazu Kihara
2º Vice-Presidente: Luiz
Carlos Mendes Barcellos
2º Vice-Presidente: Mario
Takemi  Shimabukuro
1º Secretário: Roberto Hideo
Hirai
Secretário Adjunto: Luiz
Shoji Aoyama
1º Tesoureiro: Renato
Tuneyasu Yamada
Tesoureiro Adjunto: Mary
Nishikawa Sakamoto
Diretores: Jorge de Araújo
Cintra Camargo, Eduardo Yo-
shida, Alberto Sugai, Hiroshi
Obuchi (repres. PL), Koitiro
Hama, Roque Komatsu,
Wagner Kazuyuki  Suzuki e
Hayashi Takano

CONSELHO FISCAL
Efetivos: Koichiro Shinomata,
Hadjimi Icuno e Edeval Sivalli
Suplentes: Roberto Massaru
Nishikawa, Mario Lucio Fer-
reira Neves e Elzo Sigueta

CONSELHO SUPERIOR
Efetivos
1) Ademar Pereira
2) Adhemar André
3) Akiko Kurihara
4) Alice Seiko Matsumoto
5) Amador Paes de Almeida

6) Antonio da Silva Rosa Neto
7) Aurélio Nomura
8) Carolina Kazuko Sakama
9) Cláudio Salvador Lembo
10) Hideki Hirashima
11) Hideki Ishitani
12) Jorge Yoshio Sawasato
13) Katsunori Wakisaka
14) Kazuko Ikemori Yamauchi
15) Makoto Namba
16) Mirian M. Kawakami
17) Mituo Hirata
18) Rafael Almir M. Tramm
19) Raimundo Uezono
20) Saburo Sakawa
21) Sedi Hirano
22) Shichiro Onodera
23) Silvio Kazushi Sano
24) Sinobu Fukuy Katayama
25) Sunao Sato
26) Takeomi Tsuno
27) Tunehiro Uono
28) Vicent K. Kawakami
29) Waldemar do Nascimento
30) Yutaka Sanematsu
Suplentes
1) Kazuo Nishimoto
2) Masasi Kawachi
3) Roberto Augusto Neves
4) Francisco Antonio de
Augustinis
5) Nelson Hayao Tusita

DIRETORIA DO
CONSELHO SUPERIOR
Presidente: Cláudio Salvador
Lembo
Vice-Presidente: Hideki Hi-
rashima
Secretário: Ademar Pereira

Jo Tatsumi é eleito presidente da
Aliança Cultural Brasil-Japão
Em Assembléia Geral Ordinária realizada no último dia 23, a
Aliança Cultural Brasil-Japão elegeu sua nova diretoria para o
biênio 2007/2008. O desembargador Jo Tatsumi é o sucessor
de Teruo Makio na presidência da entidade.


