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Dekasseguis serão orientados no Japão
para evitar apuros ao retornarem ao Brasil

REPRODUÇÃO
A coordenadora do Projeto
Kaeru, Kyoko Yanagida
Nakagawa, e o presidente
do Centro de Informação e
Apoio ao Trabalhador no
Exterior (Ciate), Massato
Ninomiya, embarcam no dia
3 de setembro para o Japão
onde vão ministrar uma sé-
rie de palestras de orienta-
ção em Tóquio e em cinco
províncias japonesas. O ob-
jetivo é orientar os dekas-
seguis que vão retornar para
o Brasil e esclarecer dúvidas
práticas de como devem
proceder em algumas situa-

ções para evitar apuros e
que estão fora da realidade
brasileira após anos moran-
do no arquipélago. As pa-
lestras de orientação serão
realizadas em cidades de
grande concentração de
nipo-brasileiros. “Ficarei
quase um mês no país. Vou
falar do Projeto Kaeru,
como está sendo o retorno,
que país estarão encontran-
do, quais as dificuldades, o
que eles precisam lembrar
de fazer antes de voltar, e
como será a adaptação das
crianças”, antecipa Kyoko.
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40 ANOS SÃO PAULO-
OSAKA – Em comemoração
ao 40º aniversário do tratado
de co-irmandade entre as ci-
dades de São Paulo e Osaka,
os Jornais Nikkey Shimbun

e Nippak, a comissão do
Convênio Cidades Irmãs São
Paulo – Osaka e a Organiza-
ção da Associação Paulista de
Relações Internacionais (Apri),
em conjunto com a Associa-

ção Cultural e Assistencial da
Liberdade (Acal), promovem
evento comemorativo neste
mês. Como parte das progra-
mações, será realizado nos
dias 5, 6 e 7 de setembro uma

grande festa no Bairro Orien-
tal. Na ocasião também será
inaugurado o Sino do Amor
doado pela cidade de Osaka
em comemoração aos 40 anos
do tratado de cidades irmãs.
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Centro Cultural
Tomodachi lança
Memai em Curitiba
O Centro de Cultura Oriental
Tomodachi lança, neste sába-
do, dia 29, às 19 horas, na I
Bienal do Livro de Curitiba,
o primeiro jornal de letras e
artes japonesas do Brasil –
Memai.O jornal tem distribui-
ção gratuita e periodicidade
trimestral.  Neste primeiro
número, Memai traz uma en-
trevista com o escritor Wilson
Bueno, mais conhecido como
ficcionista, mas que tem em
sua extensa bibliografia dois
livros de tanka: uma forma
poética japonesa clássica.
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FIK quer divulgar a
importância do
kendô no Brasil
São as melhores possíveis as
expectativas da Federação
Internacional de Kendô (FIK)
no 14º Campeonato Mundial
da categoria que será realiza-
do entre os dias 28 e 30 de
agosto (de sexta a domingo),
no Ginásio Adib Moysés Dib,
em São Bernardo do Campo
– ABC Paulista. A competi-
ção,  que acontece pela se-
gunda vez no Brasil – a pri-
meira foi em 1982, no Giná-
sio do Ibirapuera, em São
Paulo – reunirá representan-
tes de 39 países.
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Prefeito de
Ourinhos espera
reverter sentença
O prefeito de Ourinhos,
Toshio Misato (PSDB),
afirmou nesta quarta-feira
(26) ao Jornal Nippak que
vai recorrer da sentença
que cassou o mandato dele
e da vice-prefeita, Belkis
Fernandes (PMDB), por
suposto abuso do poder
político e econômico nas
últimas eleições municipais.
Toshio disse que aguarda a
publicação do acordão no
Diário Oficial do Município
para tomar providências. A
sentença, que deveria sair
ontem (27) e é aguardada
para hoje (28), determina-
rá a punição.

Sob um céu “carrancudo”, as
batidas contagiantes e
ritmadas dos tambores japo-
neses – que antecederam as
execuções dos hinos nacio-
nais do Brasil e do Japão –
deram as boas vindas aos
convidados e autoridades
que prestigiaram a abertura
da 18ª Expo Aflord, realiza-
da no último dia 22, na sede
da entidade, em Arujá (SP).
Mas quem acabou “rouban-

do a cena” foi a simpática
consulesa Eiko Obe, que a
cada evento conquista mais
admiradores. Há apenas sete
meses no Brasil, a consulesa
se esforçou para a acompa-
nhar a letra do hino nacional
brasileiro. E em sua sauda-
ção, também fez questão de
discursar em português. A
Expo Aflord prossegue nes-
te fim de semana e no feria-
do de 7 de Setembro.
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Carismática, consulesa Eiko Obe “rouba a cena” na
abertura da 18ª edição da Expo Aflord
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A Associação Nippo Brasilei-
ra de Salvador (Anisa) pro-
move neste fim de semana
(dias 29 e 30 de agosto), o
18º Festival Anual da Cultura
Japonesa, no Campus da Fa-
culdade de Tecnologia e Ci-
ência – FTC, em Salvador,
Bahia. O evento, que conta
com patrocínio da Niplan –

Salvador sedia 18º Festival
da Cultura Japonesa

––––––––––——–––––––––——–––––––––—–| pág 05

DIVULGAÇÃO

empresa presidida por Paulo
Nishimura – vai transformar o
local em um dos maiores es-
paços para o público conhe-
cer melhor a milenar cultura
japonesa, dividido em ativida-
des artísticas culturais, expo-
sições e oficinas, esportiva e
culinária. A abertura oficial
será no sábado às 18h.

LUCI JUDICE YIZIMA
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18ª AFLORD – A Associação dos Floriculto-
res da Região da Via Dutra, em Arujá (SP),
realizou no dia 22 de agosto, cerimônia de inau-
guração de sua 18ª Exposição. O evento con-
tou com a presença da consulesa Eiko Obe, do
deputado federal Walter Ihoshi (DEM-SP), do
representante da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo,
Orlando Melo de Castro e do prefeito de Arujá,
Abel Larini, entre outros. A 18ª Expo Aflord
prossegue neste final de semana (29 e 30) e
nos dias 5, 6 e 7 de setembro. Leia mais nas
páginas 8 e 9

YUMI INOUE – A Associação
Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de
Osasco (Acenbo)  realizou no dia 22 de

agosto, em sua sede, Show-Jantar
Beneficente com a cantora japonesa

Yumi Inoue. Carismática,
Yumi conquistou a plateia que

prestigiou o evento.

LINS – No 2º Concurso de Qualidade
de Café, realizado nos dias 3, 4 e 5 de
julho pela Abcel (Associação
Beneficente, Cultural e Esportiva de
Lins), paralelamente à 53ª Expo
Agrícola de Lins e Região, quem
ganhou o lº e 2º lugares foi o produtor
de Promissão, Kozo Nakazato que
recebeu dois cheques como prêmio e
um despolpador de café.

ACENBI – A Associação
Cultural e Esportiva Nipo-
Brasileira do Imirim (Acenbi)
realizou no último dia 23, em
sua sede, festa de seus 50
anos de fun dação. A abertu-
ra oficial contou com a pre-
sença de dirigentes e convi-
dados especiais, seguidas por
homensgens e apresentações
de danças e músicas.

Apresentação de peça teatral pelos associados
da Acenbi

Pres. Euripedes Prataviera, com o vereador Ushi-
taro Kamia e dirigentes das entidades nikkeis.

Todos os convidados foram
recepcionados com um

almoço especial, prepardo
pelo chef James.

ZELADORIA DO PLANETA – A partir do
princípio de que  “somos responsáveis pelo meio
em que vivemos e que é preciso zelar pelo mes-
mo”, o vereador Ushitaro Kamia (DEM) parti-
cipou da 14ª Zeladoria do Planeta do Brasil
(ZPB), realizada no dia 16 de agosto. Trata-se
de um evento cujo objetivo é promover a limpe-
za do espaço urbano como uma demonstração
de respeito pela natureza, humildade e preser-

vação do local. O gesto de cidadania aconteceu
simultaneamente em dois cartões postais da ci-
dade de São Paulo: a Avenida Paulista e a Pra-
ça da Sé, contando com a participação da União
dos Escoteiros do Brasil, Igreja Messiânica,
Sukyo Mahikari, Seicho-no-Ie e Soho Hair In-
ternational. No total, quase mil pessoas, muni-
dos de vassouras e sacos de lixo nas mãos, lim-
param toda extensão de calçadas e ruas.

GATEBOL – A 9ª Copa São Bernardo de
Gatebol, realizada no Centro Recreativo Prefeito
“Geraldo Faria Rodrigues”, mais conhecido como
Baetão, localizado na Avenida Armando Ítalo Setti,
901, no bairro Baeta Neves, abriu em grande es-
tilo os festejos dos 456 anos de São Bernardo do
Campo. A competição teve um total de 60 equi-

pes participantes e cerca de 300 atletas divididos
em duas categorias: sônen (até 69 anos) e kôreisha
(acima de 70 anos).  Estiveram presentes no even-
to várias autoridades, entre elas o secretário de
esportes José Luiz Ferrarezi e o vereador Hiroyuki
Minami, que agradeceu o apoio do secretário e
do prefeito Luiz Marinho.

CAMPINAS  – A Honda Automóveis do Bra-
sil instalada, em Sumaré (SP), sediou pela se-
gunda vez consecutiva a tradicional gincana
japonesa (undokai) do Instituto Cultural Nipo-
Brasileiro de Campinas, no dia 16 de agosto,
em suas dependências. A empresa colocou à
disposição toda a infraestrutura como campo

de futebol, uma grande tenda, palco, funcioná-
rios e segurança, além de uma equipe médica
que ficou de prontidão para atender possíveis
emergências. Durante todo o evento, uma bar-
raca de pastéis foi montada, com distribuição
gratuita para todos os associados, familiares,
amigos e convidados do Instituto.
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UNDOKAI – O vereador Hiroyuki Minami
participou no último dia 23 da 11ª edição da tra-
dicional gincana poliesportiva Undokai, realizada
pela União das Associações Nipo-Brasileiras
de São Bernardo. O evento faz parte do calen-
dário comemorativo de 456 anos do município,
completados no dia 20 de agosto, e contou com
a presença do prefeito Luiz Marinho de São
Bernardo do Campo, do secretário de Espor-
tes José Luiz Ferrarezi e de representantes de
diversas entidades nipo-brasileiras da região



São Paulo, 28 de agosto a 03 de setembro de 2009 JORNAL NIPPAK 3

DE VOLTA PARA CASA

Dekasseguis serão orientados
para evitar “apuros” no Brasil

Acoordenadora do Pro-
jeto Kaeru Kyoko
Yanagida Nakagawa e

o presidente do Centro de In-
formação e Apoio ao Traba-
lhador no Exterior (Ciate),
Massato Ninomiya, embarcam
no dia 3 de setembro para o
Japão onde vão ministrar uma
série de palestras de orienta-
ção em Tóquio e em cinco pro-
víncias japonesas.

O objetivo é orientar os de-
kasseguis que vão retornar
para o Brasil e esclarecer dú-
vidas práticas de como devem
proceder em algumas situa-
ções para evitar apuros e que
estão fora da realidade brasi-
leira após anos morando no ar-
quipélago.

As palestras de orientação
serão realizadas em cidades
de grande concentração de
nipo-brasileiros. “Ficarei qua-
se um mês no país. Vou falar
do Projeto Kaeru, como está
sendo o retorno, que país es-
tarão encontrando, quais as di-
ficuldades, o que eles preci-
sam lembrar de fazer antes de
voltar, e como será a adapta-
ção das crianças. Vou apro-
veitar para atender algumas
solicitações de consulta para
algumas crianças que eu tinha
recebido. Algumas crianças já
passaram por consultas no
Brasil na ocasião em que es-
tiveram passeando por aqui”,
destaca a psicóloga Kyoko
Nakagawa ao perguntar:
“Para muitas crianças o Bra-
sil é uma vaga lembrança de
muito tempo atrás ou apenas
a terra natal de seus pais?”.

A programação no Japão
inclui discussões na capital ja-
ponesa e nas províncias Oizumi-
Ota (Gunma) dia 7 de setem-
bro no Ota Gakushu Bunka
Center; Hamamatsu (Shizuo-
ka) no dia 8 ACT City Hama-
matsu Congress Center; Toyo-
ta (Aichi) no dia 9 no Toyota
Shimin Bunka Kaikan; Suzuka
(Mie) e Kani (Gifu) no dia 10
no Suzuka-Shi Fureal Center.

Conferências também serão
realizadas em Nagoya onde o
neuropsiquiatra Décio Issamu

Nakagawa, vice-presidente do
Instituto de Solidariedade Edu-
cacional e Cultural (ISEC), se
juntará a comitiva brasileira no
dia 13 de setembro.

Previstas para serem fina-
lizadas em Hiroshima e Oki-
nawa as palestras serão mi-
nistradas em português com
tradução simultânea em japo-
nês. Após as apresentações
serão abertas sessões de per-
guntas e respostas para os par-
ticipantes.

Questionada se pretende
utilizar as experiências durante
as palestras nos projetos de-
sempenhados no Brasil a psi-
cóloga divulgou a realidade do
Projeto Kaeru. “Acho que o
Kaeru está crescendo e muito.
A equipe é bem pequena e não

estamos dando conta da de-
manda por que o número de
crianças retornadas tem aumen-
tado bastante e por estarem em
muitas escolas da capital não
dá para ir a todas. Visitamos
cidades como Bauru, Marília e
Andradina para levantar a situ-
ação das crianças e encami-
nhar os problemas para entida-
des locais (órgãos das prefei-
turas)”, antecipa ela “Pedirei
para que os pais providenciem
documentações e o lado emo-
cional das crianças. Sempre
que vou ao Japão, aprendo
muito, revejo os amigos e pes-
soas que respeito muito e me
inspiram novos projetos”, argu-
menta Kyoko Nakagawa. As
palestras contarão com o apoio
da Action for a Better Interna-
tional Community (ABIC).

Projeto Kaeru – São várias
as dificuldades enfrentadas
pelas crianças para a sua (re)
inserção na sociedade brasilei-
ra. Muitas possuem um voca-
bulário mínimo na língua por-
tuguesa para uma vida cotidi-
ana. Outros fatores como as
diferenças sócio-culturais do
Brasil e do Japão, adaptação
ao sistema educacional brasi-

leiro e a situação sócio-famili-
ar geram estresse emocional
e mental que trazem graves
conseqüências não apenas às
crianças, mas para todos que
convivem em sua volta.

O Projeto Kaeru tem como
principal objetivo o desenvol-
vimento saudável destas crian-
ças oferecendo apoio psicoló-
gico, social e pedagógico para
uma introdução integral na so-
ciedade brasileira. Sendo de-
senvolvido na rede estadual de
ensino fundamental do Estado
de São Paulo, o Kaeru é uma
parceria do instituto Isec e da
Secretaria Estadual de Educa-
ção do Estado de São Paulo
com o apoio da Fundação
Mitsui Bussan do Brasil.

Na semana passada, con-
forme publicou o Jornal
Nippak com exclusividade, o
Isec deu início ao Projeto
Kaeru Educacional com a
inauguração de uma sala no
subsolo do Bunkyo (Socieda-
de Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assostência Social),
em São Paulo, onde serão mi-
nistradas aulas de alfabetiza-
ção e reforço de português
para crianças retornadas.

(Afonso José de Sousa)

As palestras de orientação serão realizadas em cidades japonesas que concentram nipo-brasileiros

DIVULGAÇÃO

O Ministério das Relações
Exteriores (MRE) realiza no
período de 14 a 16 de outubro
no Palácio Itamaraty, no Rio
de Janeiro, a II Conferência
das comunidades brasileiras no
exterior. O evento que terá
abertura oficial na manhã do
dia 15 com a presença de au-
toridades já conta com uma
programação com vários te-
mas que serão discutidos.

No dia 14 de outubro estão
previstas uma reunião interna
do MRE com chefias consu-
lares no exterior; breve plená-

ria para convocação das me-
sas regionais; reunião prepa-
ratória das quatro mesas regi-
onais: América do Norte /
América do Sul, Central e
Caribe / Europa / Ásia, Áfri-
ca, Oriente Médio e Oceania.

Além da abertura oficial no
dia 15 de outubro haverá a
apresentação da SGEB sobre
políticas e realizações em be-
nefício dos brasileiros no ex-
terior; sessões de quatro me-
sas temáticas como a educa-
ção e cultura; trabalho, previ-
dência e saúde; serviços con-

COMUNIDADE 2

Comunidades brasileiras no exterior é tema de conferência no RJ
sulares e regularização migra-
tória; e representação política.

As quatro mesas temáticas
vão continuar a ser discutidas
no dia 16 de outubro para a ela-
boração das atas relativas; se-
guida de reconvocação da ple-
nária – apresentação e avalia-
ção dos resultados e conclusões
das mesas; e atualização da ata
com novas demandas aprova-
das pelas mesas. Bem como da
apresentação e adoção de pro-
cedimento de votação para es-
colha dos membros do Conse-
lho de Representantes perma-

nente; votação sobre a prorro-
gação do mandato dos mem-
bros do Conselho Provisório de
Representantes até a posse do
Conselho Permanente e sobre
a proposta de institucionalização
do Conselho Permanente.

II CONFERÊNCIA DAS COMUNIDADES

BRASILEIRAS NO EXTERIOR

QUANDO: 14 A 16 DE OUTUBRO

HORÁRIO: 9H ÀS 18H
ONDE: PALÁCIO ITAMARATY NO RIO DE

JANEIRO - AV. MARECHAL FLORIANO,
196 – CENTRO

INFORMAÇÕES:
BRASILEIROSNOMUNDO@MRE.GOV.BR

O domínio da língua portu-
guesa levou o cônsul-geral ad-
junto do Japão Masahiko Ko-
bayashi a retornar para o Bra-
sil pela quarta vez para desem-
penhar um novo trabalho con-
sular em substituição ao côn-
sul adjunto do Japão Jiro Ma-
ruhashi, transferido para Por-
tugal. Nesta quarta estadia no
Brasil (já trabalhou em Brasí-
lia, Porto Alegre e São Paulo)
Masahiko Kobayashi divulgou
em visita de cortesia à reda-
ção do Jornal Nippak que
cuidará da área administrativa
do Consulado Geral do Japão
em São Paulo, aonde chegou
no dia 18 de agosto.

Neste novo desafio o novo
cônsul-geral Adjunto antecipou
que fará algo mais para apro-

veitar a riqueza pessoal de São
Paulo e manter contatos com
autoridades, personalidades e
a comunidade nipo-brasileira.
“Somando a minha experiên-

COMUNIDADE 1

Cônsul Masahiko Kobayashi assume posto pela quarta vez no Brasil
cia de 14 anos vou tentar es-
tabelecer meu estilo de traba-
lho próprio”, destacou.

Masahiko Kobayashi já tra-
balhou no Brasil três vezes, de
1987 a 1991 no Consulado
Geral do Japão em Porto Ale-
gre, no setor político; de 1991
à 1996 no Consulado Geral do
Japão em São Paulo e entre
2003 e 2007 como adido cul-
tural em Brasília. Em seu últi-
mo trabalho o cônsul atuou
como conselheiro do Japão na
Embaixada do Japão em Por-
tugal – em Lisboa –, durante
dois anos e quatro meses.

Masahiko Kobayashi ga-
rante que as relações bi-late-
rais Japão-Brasil ficaram mais
fortes tendo em vista o incre-
mento das relações entre os

dois países que fez com que
os povos se conhecessem
mais. O cônsul revelou que a
sua indicação para o posto no
Brasil aconteceu mais por cau-
sa do idioma português que
aprendeu quando estudou na
Faculdade de Estudos Luso
Brasileiro da Universidade de
Estudos Estrangeiros de To-
kyo, entre 1973 e 1978.

Para o cônsul será uma
grande realização retornar a
trabalhar em São Paulo onde
a comunidade, que forma uma
base, é fundamental pelo inte-
resse que tem pela cultura ja-
ponesa. “Como sempre traba-
lhei para fortalecer as relações
entre os dois países, não que-
ro fazer uma coisa grandiosa”,
destacou.

Massahiko Kobayashi
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PARTE II (FINAL)

Quanto ao regime de se-
paração obrigatória de bens
cujos casos já arrolamos an-
teriormente, os aquestos, isto
é, os bens adquiridos por mú-
tuo esforço dos cônjuges, se
comunicam, pertencem a
ambos os cônjuges.

No regime da participa-
ção final dos aquestos, cada
cônjuge tem o seu próprio pa-
trimônio, porém, em caso de
dissolução do casamento, os
bens adquiridos na constân-
cia do casamento à título one-
roso se comunicam. Aqui, os
bens imóveis dão de proprie-
dade do cônjugew cujo nome
constar no registro.

Quanto ao pacto antenup-
cial, ele só é válido se feito
por escritura pública e inefi-
caz se não lhe seguir o casa-
mento.  Só terá efeitos peran-
te terceiros após registro em
livro próprio pelo oficial do
Registro de Imóveis do domi-
cílio dos cônjuges.

Neste caso, os nubentes
podem livremente pactuar,
desde que a convenção ou
cláusula não contravenha dis-
posição de lei.

Dependendo do regime de
bens adotado, pelo disposto no
Art. 1829 do Novo Código, o
cônjuge passa a concorrer
com os descendentes, inciso
I, do citado artigo, excetua-
se tal concorrência se o regi-
me dos bens era o da comu-
nhão total, ou da separação
obrigatória ou da separação
parcial e o autor da herança
não possuía bens particulares.

Por derradeiro, cumpre
mencionar a grande inovação
trazida pela novel sistemáti-
ca, que admite alteração do
regime de bens, mediante au-
torização judicial em pedido
formulado pelos cônjuges,
apurando-se a procedência
dos motivos invocados, res-
salvando-se direitos de tercei-
ros ao teor § 2º do art.1639.

Pelo art.2039 do novo có-
digo, a alteração de regime
dos casamentos realizados
antes da nova lei não seria
possível.  Dispõe o referido
artigo:

“O regime de bens nos
casamentos celebrados na vi-
gência do Código Civil ante-
rior, Lei nº 3.071, de 1º de ja-
neiro de 1916, é o por ele es-
tabelecido.”

Entrementes, em recente
julgamento pela 3ª. Turma do
Superior Tribunal de Justiça,
admitiu-se a possibilidade de
alteração de regime de bens
em casamentos celebrados
na vigência da lei antiga, des-
de que, motivada a alteração
e  respeitados os direitos dos
cônjuges e de terceiros, prin-
cipalmente, de herdeiros.

Trata-se no caso, de um
pedido de mudança de regi-
me da comunhão parcial es-
tabelecido quando da cele-

bração do casamento em
1994, isto , no regime legal
para o regime da separação
total de bens, alegando o ma-
rido possuir filhos do primei-
ro casamento e objetivando a
preservação dos interesses
do novo filho havido no se-
gundo casamento, ficasse a
esposa com todos os bens
adquiridos de seu patrimônio
e de suas economias dela es-
posa.  O processo retornou
ao juiz de primeira instância
para julgar avaliando a moti-
vação e a preservação de di-
reitos de terceiros.

Já se vislumbra aqui pos-
sível prejuízo dos filhos havi-
dos no primeiro casamento.
Ora, se se mudar o regime
para separação total, possí-
veis bens que herdariam no
regime da comunhão parcial
ficarão exclusivamente com
o outro filho do segundo ca-
samento.  Diante disso, não
pode o Judiciário decidir pela
alteração do regime e possi-
bilitar que eventuais prejudi-
cados busquem seus direitos.
Dessa forma, não chegare-
mos nunca a uma aceitável
celeridade do processo judi-
cial. Deve-se, sempre que
possível, apresentar soluções
que evitem futuros processos
judiciais. Existem outros me-
canismos legais para preser-
var direitos do filho do segun-
do casamento sem se cogitar
de mudança de regime.

Também se aventou de
mudança de regime de casa-
mento, quando a nova lei em
seu art. 977 proibiu a consti-
tuição de sociedade empre-
sária entre cônjuges ou entre
esses e terceiros, sob a ale-
gação de confusão patrimo-
nial se o regime de bens en-
tre eles fosse o da comunhão
total ou o da separação obri-
gatória.

Entendeu-se que para os
casamentos celebrados ante-
riormente a nova lei, o art. 977
deveria ser interpretado con-
comitantemente com o art.
2031, que manda sejam res-
peitados os atos jurídicos per-
feitos entre outros. Aliás,
nem poderia ser diferente sob
pena de atentar contra nor-
ma constitucional.

Para os casamentos cele-
brados na égide da nova lei,
também, hoje já se admite a
constituição de sociedade por
uma questão de isonomia. Isto
sem dizer dos inúmeros me-
canismos existentes para se
distinguir o patrimônio de
cada um dos cônjuges e o da
sociedade.

Entretanto, o juiz deve aten-
tar sempre para a real moti-
vação do pedido e preservar
direitos dos cônjuges e de ter-
ceiros. Parece-me que aqui se
abre uma possibilidade para os
casais se desentenderem, o
que pode levá-los a outros con-
flitos, com evidente prejuízo
para a família.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

Possibilidade de Alteração
de Regime de Casamento

VENDO EXCELENTE APTO.

Residência + Escritório
1 QUADRA DA PAULISTA

Mobília de primeira
2 aptos em 1 (personalizado). Ambiente de escritório (50m²)
totalmente independente. Residência c/150m². 3 dorms.
(1 suíte) + copa / cozinha amplas.  Sala de estar com 2 am-
bientes. Bairro Paraíso, próx. Av. Paulista. 1 vaga de garagem.
R$ 620.000. Aceitam-se propostas. Tr. Direto c/proprietário no
telefone 7133-0469.  E-mail: joaocarlos@tropicus.com.br

A psicóloga Kyoko Nakagawa
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COMUNIDADE

Festa e “Sino Comemorativo” marcam os 40 anos
do Convênio de Cidades Irmãs São Paulo – Osaka

Em comemoração ao 40º
aniversário do Convênio
Cidades Irmãs São Pau-

lo - Osaka,  a Organização da
Associação Paulista de Rela-
ções Internacionais (Apri), com
apoio da Acal (Associação
Cultural e Assistencial da Liber-
dade) – entidade presidida pelo
empresário Hirofumi Ikesaki –
os Jornais Nikkey Shimbun e
Nippak, promovem em setem-
bro o Festival da Liberdade.

Como parte da programa-
ção das comemorações do
aniversário do convênio, será
realizado nos dias 5, 6 e 7 de
setembro, evento comemora-
tivo no Bairro Oriental, um
dos principais cartões postais
da cidade de São Paulo. Ha-
verá apresentações de taikô;
bandas J-Pop e Gaijin Sentai;
Yosakoi Soran; bom odori;
show do cantor japonês
Shorei Naruse; e outras atra-
ções que estão sendo confir-
madas. Uma delegação da
Província de Osaka
prestigiará o evento.

No dia 5 está prevista a ins-
talação do “Sino Comemorati-
vo” doado pela cidade de Osa-
ka em comemoração aos 40
anos do tratado de cidades ir-
mãs. O sino deve ser instala-
do na Praça da Liberdade.
Com intensos laços fraternais,

São Paulo e Osaka pretendem
ampliar o relacionamento e
coroar a celebração com mar-
cos importantes.

Com cerca de 1,26m por
1,82m de altura, o sino produ-
zido em bronze deve chamar
a atenção das pessoas que fre-
qüentam a Liberdade. O moti-
vo desta tradição é a de “pro-
teger os jovens e as crianças”,
e também de lembrar, na épo-
ca, os 10 anos do fim da Se-
gunda Guerra Mundial, com

Bairro da Liberdade também está comemorando 40 anos de fundação

JORNAL NIPPAK

A Liberdade comemora
40 anos de fundação, desde
quando foi adotada pela Se-
cretaria Municipal de Turis-
mo recebeu a denominação
de bairro oriental. Até 1969
existia uma comunidade cha-
mada de bairro japonês, numa
localidade que cresceu em
função da inauguração em
1953 de um complexo que
incluía o Cine Niterói com
capacidade para 1500 pesso-
as; um hotel e um restauran-
te, onde hoje se encontra a
ligação Leste/Oeste.

Na época o cinema come-
çou a atrair 20 mil pessoas
por semana e para atendê-las
surgiram na região várias lo-
jas de comestíveis, bares, res-
taurantes, presentes, etc. Em
1968 o bairro sofreu o impac-
to da abertura da Via Leste/
Oeste e a construção da li-
nha Norte-Sul do Metrô com
a abertura de uma enorme
vala. Como conseqüência das
duas grandes obras urbanís-
ticas as lojas da região na
ocasião sofreram um golpe,
o Cine Niterói deixou de exis-
tir, o público sumiu, por conta
disso muitos estabelecimen-
tos mudavam ou fechavam.

A transformação da Liber-
dade em bairro tipicamente ja-
ponês só ocorreu a partir de
1969 quando o jornalista do
Jornal O Estado de São Pau-
lo, Randolfo Marques Lobato
apresentou uma proposta de
criação do bairro Oriental da
Liberdade para a Prefeitura
de São Paulo. O jornalista
também apresentou a propos-
ta para o cônsul geral do Ja-
pão que por sua vez recomen-

pão do que muitos bairros ja-
poneses dos dias atuais.

Com a inauguração da li-
nha norte-sul do metrô paulis-
tano e da inauguração em
1974 da estação Liberdade o
bairro adquiriu condições ple-
nas para o seu desenvolvimen-
to. As fachadas dos prédios
foram remodeladas e os esta-
belecimentos trocaram as an-
tigas placas por letreiros bilín-
gües. Outro grande impulso
para o bairro foi a liberalização
das importações que ocorreu
no governo Collor. Hoje a Li-
berdade funciona todos os
dias durante os 365 dias do
ano de forma ininterrupta, é
um bairro que se desenvolveu
de uma forma natural e orgâ-
nica com a participação de
japoneses, chineses, coreanos
e brasileiros, que vieram de
todas as partes num bairro que
tem a cara do Brasil. Com a
integração de várias etnias o
modelo inicial tem sido mais
chamativo do que a pitoresca
Little Tokyo existente em Los
Angeles, Estados Unidos.

Destaca-se também a
presença de Osaka, co-irmã
da cidade de São Paulo con-
forme o convênio de cidades
irmãs assinado em 1969, por-
tanto comemorando 40 anos.
Os comerciantes da Liberda-
de tinham identidade muito
grande com a cidade de Osa-
ka, pois esta é conhecida
como a cidade dos empresá-
rios e comerciantes no Japão.
Desta forma, por exemplo, o
primeiro viaduto construído
na Rua Galvão Bueno rece-
beu a denominação de Via-
duto Cidade de Osaka.

Antigo Cine Niterói influenciou o crescimento da Liberdade

dou o jornalista para conversar
com Tsuyoshi Mizumoto, um
dos líderes dos comerciantes,
empresários e o presidente de
uma comissão de moradores
que reunia, além dos japoneses,
coreanos, chineses e vietna-
mitas no bairro japonês.

Randolpho Lobato criou um
importantíssimo canal de co-
municação entre a colônia ja-
ponesa e o poder público, pro-
porcionando um diálogo mútuo,
dando novo ânimo e forças
para os comerciantes enfren-
tarem as dificuldades com o
sonho de um futuro com um
bairro melhor estruturado.

A caracterização do bairro
como oriental aconteceu mes-
mo na década de 70, em co-
memoração aos 70 anos da
Imigração Japonesa no Brasil,
quando dentro do entendimen-
to prefeitura / comunidade foi

implantado o sistema de lumi-
nária Suzuran (uma menção à
flor japonesa de mesmo nome
que inspirou sua forma), em al-
gumas ruas da Liberdade. As
suzurantos foram colocadas
apenas nas ruas por onde pas-
sou o príncipe (hoje imperador)
japonês em sua visita ao Bra-
sil.

As luminárias foram acom-
panhadas pela implantação do
calçamento padronizado com
desenho que simboliza a mar-
ca que fica no tradicional tam-
bor taikô quando tocado. Co-
merciantes construíram o imen-
so Torii no Viaduto Cidade de
Osaka na Rua Galvão Bueno
que se transformou no símbolo
da Liberdade, copiado por de-
zenas de cidades entre elas do
Paraguai. Com o Torii o bairro
ganhou a aparência de uma re-
gião que tem mais cara de Ja-

Rua Galvão Bueno, onde funcionava o antigo Cine Niterói

REPRODUÇÃO

Poucas pessoas devem
saber, mas o idealizador do
Bairro Oriental, um dos prin-
cipais cartões postais da ca-
pital paulista, é obra de um
não descendentes de japone-
ses. Trata-se do jornalista
Randolpho Marques Lobato,
que teve importante partici-
pação no processo de funda-
ção do hoje conhecido bairro
Oriental da Liberdade. Coin-
cidência ou não o que o moti-
vou a idealizar o bairro foi o
de revitalizar um dos mais
antigos e importantes bairros
de São Paulo, aproveitando as
características orientais que
a comunidade (especialmen-
te a de origem japonesa) es-
tava implantando em 1969.
“Transmiti para o então Se-
cretário Municipal de Turis-
mo de São Paulo Marcio
Papa na gestão do Prefeito
Paulo Maluf, que a Liberda-
de estava degradada – a pro-
pósito como está atualmente
– e que deveria ser revitali-
zada através de um projeto
urbanístico o qual poderia
torná-la um grande centro de
atração turística”, ressaltou.

Para Randolpho Lobato a
Liberdade será sempre um
bairro histórico do centro de
São Paulo. O que dificilmente
existiria seria o bairro Orien-
tal da Liberdade denominado
por ele – e sancionado pela
prefeitura através de decreto.
Essa denominação foi dada
para incluir as comunidades
chinesa e coreana que come-
çavam a crescer no bairro,
quando a maioria na época era
de japoneses e descendentes.
“Na construção do bairro Ori-
ental a comissão que nomeei
liderada pelo então empresá-
rio Tsuyoshi Mizumoto enten-
deu que deveria ser assim. Ele
foi o meu braço direito e como
decorrência criou e fortaleceu
a associação dos lojistas e o
Rotary Club da Liberdade”,
destacou.

Na visão de Randolpho
Lobato o bairro Oriental
transformou a Liberdade em
um dos mais importantes cen-
tros turísticos e de negócios

de São Paulo e do Brasil. Ao
pedir para Tsuyoshi Mizumo-
to que convocasse os lojistas,
a primeira coisa que ouviu na
assembléia é que o plano va-
lorizaria o bairro e as ativida-
des. “Sugeri que pintassem as
lojas e estabelecimentos, co-
locassem anúncios bilíngües
(português, japonês, coreano,
chinês), em curto prazo para
estimular as autoridades mu-
nicipais a agirem. Adverti que
obras de infra-estrutura como
calçamento e iluminação típi-
ca, levariam tempo por cau-
sa da burocracia. Assegurei
que buscaríamos no menor
tempo possível”, lembra.

O jornalista afirma que o
bairro da Liberdade é um pa-
trimônio de São Paulo e do
Brasil graças a sociedade
multirracial formada no Esta-
do. Ele nunca morou ou teve
qualquer negócio no bairro ou
na região, realizou essa im-
portante obra por respeito a
brasilidade dos moradores. “É
dever dos integrantes da co-
munidade preservar esse pa-
trimônio histórico e cultural da
megalópole paulistana. Com-
pete ao poder público e a po-
pulação manter a Liberdade
no rol de bairro bem cuidado
em todos os sentidos”, incen-
tiva.

Randolpho Lobato avisa
está a disposição das lide-
ranças do bairro para atingir
o objetivo de revitalizar a Li-
berdade que sofreu com a
deteriorização como outros
da capital paulista. “O Torii
foi reformado duas vezes, a
placa que colocaram o meu
nome está pichada. É neces-
sário cuidar mais dos bens
públicos”, defende. De lon-
ga história na imprensa bra-
sileira e sabedor de causos
e muitas verdades, o jorna-
lista é presidente nacional da
Associação Brasileira de
Ecologia, Prevenção a Polui-
ção e de Defesa Civil
(Abeppolar), a Organização
Não Governamental – ONG
– ambiental mais antiga do
Brasil.

(Afonso José de Sousa)

Idealizado por Randolpho Marques Lobato,
Bairro Oriental também faz 40 anos

Lobato aponta para a placa do torii: “Patrimônio de São Paulo”

JORNAL NIPPAK

um saldo estarrecedor: muitas
crianças órfãs. Os festejos
contam com o apoio do Hos-
pital Bandeirantes, do CNA
inglês definitivo e da Fundação
Escola de Comércio Álvares
Penteado (Fecap).

FESTA DA LIBERDADE

QUANDO: 5 A 7 DE SETEMBRO - COM

ABERTURA NO DIA 5 ÀS 10H

HORÁRIO: 10H ÀS 18H

ONDE: PRAÇA DA LIBERDADE E RUA GAL-

VÃO BUENO – LIBERDADE – SÃO PAULOSino doado por Osaka
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“Levei a culpa por algo que não
fiz”, afirma Toshio Misato

De acordo com João Koji um
total de 150 famílias são associa-
das da Anisa, como a filiação é
livre ele não soube precisar o to-
tal de sócios. Segundo ele a
Bahia reúne o terceiro maior gru-
po de nipo-brasileiros do Brasil,
formado a partir das duas princi-
pais colônias do Estado. A pri-
meira leva de colonos japoneses
aportou na Bahia em 1953, quase
50 anos depois do início da mi-
gração japonesa para São Paulo.

Na época o governo brasi-
leiro doou terras abandonadas
para que eles as tornassem pro-
dutivas. A colônia em Una im-
plantada próxima da cidade de
Itabuna, no Sul do Estado foi a
primeira criada. A segunda, em
Ituberá, em 1954 e por último, a
Colônia JK, em 1959, em alusão
ao governo do então Presidente

Juscelino Kubtscheck, na cidade
Mata de São João, onde comple-
tará 50 anos este ano. “Atual-
mente a comunidade nikkei de
Salvador é formada por descen-
dentes procedentes de outros
estados. Na capital são funcioná-
rios públicos e de empresas pri-
vadas, além de empresários, já no
interior a maioria tem atividades
na agricultura”, esclarece.

João Koji revela que na cidade
de Juazeiro da Bahia, por exemplo,
a comunidade nipo-brasileira ge-
ralmente trabalha na lavoura com
a produção de frutas. Muitos
nikkeis foram para o município por
causa do clima e da ligação com o
Rio São Francisco, possibilitando
uma agricultura rentável “As fru-
tas acabam sendo mais doces por
que aqui não tem frio e nem as in-
tempéries do tempo. A Bahia cres-

ceu muito por causa desse atrati-
vo, se não tem frio não tem geada,
o que ajuda muito, julho e agosto
são os meses do ano que mais
chove”, explicou.

Entre as principais conquistas
da diretoria João Koji cita o Festi-
val Anual da Cultura Japonesa
que chega aos 18 anos de realiza-
ções e a escola de língua japone-
sa. “Estou a frente do evento para
tentar profissionalizá-lo, incluin-
do no calendário de acontecimen-
tos de Salvador e buscar parcei-
ros que assumam a organização
como um todo, inclusive o quesi-
to financeiro e estrutural. Se eu
deixar de coordenar não têm pes-
soas disponíveis para organizar
o evento e tenho certeza que ele
vai acabar, é complicado”, alerta.

O vice-presidente antecipa que
para manter e aumentar o quadro

de sócios a diretoria da Anisa re-
aliza atividades esportivas como
Undokai, mas reclama que como
Salvador é diferente da região Sul,
existem outras opções de lazer
como aniversários e praias, para
onde os associados migram e
assim se torna difícil reuni-los,
prejudicando os planos da dire-
toria. “Um fator positivo é a curi-
osidade na cultura japonesa que
fez com que aumentasse a quan-
tidade de alunos de língua japo-
nesa. Perto de 80% deles são de
não descendentes. Em 2008 trou-
xemos o grupo de taikô Ishin
Daikô de Londrina (PR), e as pes-
soas ficaram tão animadas e gos-
taram que através dos admirado-
res formou-se o grupo de taikô
Wado com 40 membros, mas ape-
nas dois nikkeis”, comemora.

(Afonso José de Sousa)

Anisa conta com 150 famílias associadas

Oprefeito de Ourinhos,
Toshio Misato (PSDB),
afirmou nesta quarta-

feira (26) ao Jornal Nippak
que vai recorrer da sentença
que cassou o mandato dele e
da vice-prefeita, Belkis Fer-
nandes (PMDB), por suposto
abuso do poder político e eco-
nômico nas últimas eleições
municipais. A decisão, que re-
formou a sentença do juiz de
primeiro grau, foi dada com o
voto de desempate do presi-
dente (3x2), desembargador
Marco César Müller Valente.
O prefeito veiculou no Diário
Oficial do Município uma cam-
panha, denominada “ITPU Dá
Prêmios”, que prometia sorteio
de brindes para quem pagasse
o tributo em dia. No entendi-
mento da Corte, a campanha,
divulgada em período vedado,
infringiu a Lei das Eleições (Lei
9.504/97, art. 73, VI, b). A ação
foi movida Coligação “Força
do Povo” (PTB - PSDC - PSC
- PTC – PPS), que dava sus-
tentação à campanha do en-
tão candidato Claudemir Osório
Alves da Silva (PTB), derro-

não a cassação do mandato.
Caso o TRE-SP peça seu afas-
tamento imediato, Toshio afir-
mou que pretende entrar com
uma liminar para continuar no
cargo. “Pode ser também que
os recursos só sejam julgados
após o término do mandato”,
disse.

Para Tohio, a cassação do
mandato é “desproporcional”.
“Estou levando a culpa por
algo que não fiz. Não fui eu
quem determinou a publicação
do anúncio. Havíamos consul-
tados juízes e decidimos não
fazer a campanha, mas por
uma falha da nossa assesso-
ria, acabou saindo no Diário
Oficial do Município por dois
dias. De qualquer forma, a pu-
blicação não teve a menor par-
cialidade no resultado das elei-
ções porque a eleição foi em
outubro e a publicação, em ju-
lho”, justificou. Segundo ele, a
campanha foi para incentivar
a arrecadação de impostos e
vinha sendo feita desde o iní-
cio de seu governo e não só
no período eleitoral.

(Aldo Shiguti)

tado nas eleições.
Toshio disse que aguarda a

publicação do acordão no Diá-
rio Oficial do Município para to-
mar providências. A sentença,
que deveria sair ontem (27) e é

aguardada para hoje (28), de-
terminará a punição. “A partir
daí estudaremos que estratégia
adotar”, comentou. Para o pre-
feito, o “mais suportável” seria
o pagamento de uma multa e

O prefeito Toshio Misato, que até ontem despachava normalmente

DIVULGAÇÃO

A Associação Nippo Bra-
sileira de Salvador (Anisa) pro-
move neste fim de semana
(dias 29 e 30 de agosto), o 18º
Festival Anual da Cultura Ja-
ponesa, no Campus da Facul-
dade de Tecnologia e Ciência
– FTC, em Salvador, Bahia. O
evento, que atinge sua maiori-
dade, vai transformar o local
em um dos maiores espaços
para o público conhecer me-
lhor a milenar cultura japone-
sa, dividido em atividades ar-
tísticas culturais, exposições e
oficinas, esportiva e culinária.
A abertura oficial será no sá-
bado às 18h. O evento conta
com patrocínio da Niplan.

O festival terá um espaço
com estandes onde colônias
representadas por dez associ-
ações culturais nipo-brasileiras
do Norte/Nordeste vão expor
a produção local para comer-
cialização, negociação e forma-
ção de novas parcerias. Esta-
rão presentes as associações
Nipo Brasileira de Sergipe, do
Médio São Francisco, Núcleo
Juscelino Kubitschek (JK),
Barreiras, Extremo Sul da
Bahia, Ituberá, Una, Taperoá,
Posto da Mata, Associação
Cultural Brasil Japão – ACBJ
e o Consulado Honorário do
Japão em Salvador.

Durante o evento estão
programadas várias atrações
em uma praça de show e dan-
ças entre elas apresentações
dos grupos de dança Kassa
Odori da Associação Tottori
Kenjinkai de São Paulo e Cul-
tural WadM de taikô de Sal-
vador; exibição e oficinas de

CIDADES/SALVADOR (BA)

Salvador sedia Festival da Cultura Japonesa com a
participação de dez entidades nikkeis do Nordeste

Apresentação de dança, taikô, bon odori e matsuri dance são algumas das atrações do evento

DIVULGAÇÃO

recinto zen oferecerá sessões
de shiatsu e acupuntura e o de
religiões com a participação das
igrejas Messiânica, Seicho-no-
iê do Brasil, e Mahikari do Bra-
sil.

(Afonso José de Sousa)

FESTIVAL ANUAL DA
CULTURA JAPONESA – 18º
BON ODORI
QUANDO: DIAS 29 E 30 DE AGOSTO

HORÁRIO: DIA 29 (SÁBADO) DAS 12H

ÀS 23H - ABERTURA OFICIAL ÀS 18H.
DIA 30 (DOMINGO) DAS 10H ÀS 22H

ONDE: CAMPUS DA FACULDADE DE

TECNOLOGIA E CIÊNCIA – FTC -
PARALELA

INFORMAÇÕES: NO SITE

WWW.ANISA.COM.BR

pipas orientadas pelo famoso
engenheiro de pipas, Ken Ya-
mazato de São Paulo; taikô;
bon odori e matsuri dance; ban-
das de pop rock japonês; odori
e yosakoi soran; conjunto
Ateneu e Coral Kosmos; en-
tre outros eventos culturais.

Quanto a expectativa de
público o coordenador geral
do evento e vice-presidente
da Anisa, João koji, prevê
cerca de 30 mil pessoas do
interior da Bahia, Recife,
Aracaju e Sergipe. “Estamos
aguardando visitantes de Es-
tados vizinhos da Bahia e tal-
vez de todo o Nordeste”, des-
tacou ele ao revelar que a re-
alização do festival de gran-

de magnitude deve-se a par-
ceria do Governo do Estado
da Bahia e da Prefeitura de
Salvador.

No espaço de exposições
serão realizadas demonstrações
de artes marciais como karatê,
aikido, judô, iaidô e kenjutsu.
Além de diversas oficinas de
origami, bonsai, Ikebana, orquí-
deas, shodô e mangá. A culiná-
ria estará presente no festival
com comidas típicas japonesas
em uma praça de alimentação
com restaurantes e bares. Ha-
verá também um espaço co-
mercial para a venda de vários
produtos japoneses como
souvenirs, porcelanas, gêneros
alimentícios, vestimentas, etc. O

CIDADES/JOÃO PESSOA (PB)

5º Festival do Japão na PB
movimenta comunidade nikkei

Festival em João Pessoa terá várias atrações, como o taikô

DIVULGAÇÃO

A Associação Cultural Bra-
sil-Japão da Paraíba (Acbjpb)
realiza nos dias 12 e 13 de se-
tembro no Espaço Cultural
José Lins do Rego o 5º Festi-
val do Japão na Paraíba. O
evento que terá como tema a
pipa tem como objetivo divul-
gar a cultura japonesa naque-
le estado e incentivar a inte-
gração dos associados.

Várias atrações estão pro-
gramadas para os dois dias do
festival como exposições de
ikebana, bonsai e origami,
sumiê; apresentações acade-
mias de artes marciais; grupos
de taikô da Paraíba e outro
composto por membros de
Pernambuco e Rio Grande do
Norte. Além de concursos;
karaokê, cosplay, e manga.
Além da apresentação da Or-
questra Suzuki de Cordas for-
mada por 30 crianças e ado-
lescentes, coordenadas pelo
diretor e músico José Ademar
Rocha, do Centro Musical Su-
zuki (PB). O método Suzuki foi
desenvolvido por Shinichi Su-
zuki, no Japão, pouco depois da
Segunda Guerra Mundial.

A culinária japonesa com
comidas típicas também esta-
rá presente no evento com
uma praça de alimentação com
restaurantes japoneses e da
região. O vice-presidente da
entidade, Osvaldo Hihoshi
Oashi prevê a participação de
um público de 12 a 15 mil
paraibanos, pernambucanos,
cearenses e potiguares.

Segundo Osvaldo Oashi
existem 60 famílias nikkeis no
Estado da Paraíba, mas ape-

nas 25 delas são associadas da
Acbjpb, a maioria é formada
por professores universitários,
funcionários de empresas pri-
vadas, médicos, dentistas, e
pessoas sem ascendência ja-
ponesa que sentiram a neces-
sidade da cultura japonesa.
Também são associados apo-
sentados da Companhia de
Pesca do Brasil (Copesbra),
empresa nipo-brasileira de pes-
ca da baleia que administrou a
unidade a partir de 1958 até
1987, quando houve a proibi-
ção da pesca do mamífero
marinho. Para manter os as-
sociados unidos a entidade re-
aliza um almoço a cada 15
dias.

O Festival do Japão na Pa-
raíba conta com o apoio do
Consulado do Japão em Reci-
fe, de jornais locais; e patrocí-
nio da Ajinomoto, Honda, Ins-
tituto Felipe Kumamoto, Miojo,
Momiji, Niagro (Petrolina),
Suzuki, Sakura, e Toyota.

(Afonso José de Sousa)

V FESTIVAL DO JAPÃO
NA PARAÍBA
QUANDO: DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO

HORÁRIO: DAS 10H ÀS 21H
ONDE:
ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO

(MEZANINO 1)
RUA ABDIAS GOMES DE ALMEIDA, 800
– TAMBAUZINHO – JOÃO PESSOA -
PARAÍBA

INGRESSO: R$ 3,00
INFORMAÇÕES:
(83) 3258-1391 / 8807-6608 /
9983-2928
E-MAIL: SECRETARIA@ACBJPB.ORG

HTTP://WWW.ACBJPB.ORG/MENU.HTM

A iniciativa da criação da
Acbjpb partiu de um pequeno
grupo de professores da Univer-
sidade Federal da Paraíba (UFPB)
e amigos, que percebeu um cres-
cente interesse pela cultura japo-
nesa através da procura de estu-
dantes (do ensino fundamental
ao superior) pelo tema, do núme-
ro de restaurantes, do grande pú-
blico presente num recital de
música clássica japonesa e no
encontro de Anime Manga em
outubro e novembro de 2004, no
cine Bangüê, Espaço Cultural.

A entidade em vias de for-
malização vem reunindo entusi-
astas da cultura japonesa há cin-
co em João Pessoa, com o obje-
tivo de cultivar alguns saberes
tradicionais dessa cultura mile-
nar. Levantar a história da imi-
gração japonesa na Paraíba é
uma das premissas naturais da
associação, à medida que vão se
agregando os imigrantes mais
antigos. Constatou-se que até o
momento a existência de várias
famílias de origem japonesa es-
pecialmente na capital.

As primeiras reuniões acon-
teceram nos primeiros domingos
de cada mês na casa dos primei-
ros associados. Depois passa-
ram a se reunir numa sala do De-
partamento de Física da UFPB.
A cada encontro, catalogaram

Associação foi idealizada por
professores universitários

idéias e captaram novos associ-
ados, construindo um círculo de
amizade até então inexistente,
observado principalmente no fi-
nal das reuniões, com a degus-
tação de lanche de confraterni-
zação composto pelas culinári-
as brasileira e japonesa.

Para facilitar o comparecimen-
to de membros que não podiam
estar presentes aos domingos
foram realizadas 15 reuniões aos
sábados. As reuniões ocorrem em
nível de diretoria e os encontros
mensais visam o desenvolvimen-
to das atividades da Acbjpb. Pro-
postas e desafios se apresentam
e surgem constantemente, a for-
malização do estatuto foi um de-
les, novos associados somam
esforços, cada vez mais ativida-
des englobando a cultura japo-
nesa são realizadas. Entre elas a
criação de cursos de culinária,
ikebana, japonês, música, promo-
ção de eventos, e viabilização de
intercâmbio cultural.

Com o estatuto formalizado
cada associado preenche uma
ficha de inscrição e paga uma
mensalidade de R$ 10,00 por fa-
mília ou R$ 5,00 individual. A
Associação funciona em caráter
provisório na rua Tertuliano de
Castro, 893 - Bairro do Bessa,
telefone (83) 3258-1391.

(Afonso José de Sousa)

Reunião da diretoria da Associação Cultural Brasil-Japão da PB

DIVULGAÇÃO



6 JORNAL NIPPAK São Paulo, 28 de agosto a 03 de setembro de 2009

FOTOGRAFIA

Sony abre inscrições para
Prêmio World Photography 2010

Estão abertas, até o dia 4
de dezembro, as inscri
ções a fotógrafos pro-

fissionais e amadores para o
prêmio Sony World Photo-
graphy 2010, um dos maiores
eventos fotográficos do mun-
do. Em 2009, o Sony World
Photography Award atraiu
mais de 60.000 participantes
de 139 diferentes países, e o
consagrado prêmio L’Iris
D’Or 2009 foi concedido ao
fotógrafo americano David
Zimmerman.

A competição para fotógra-
fos profissionais engloba 12
categorias em três gêneros –
comercial, artística e fotojorna-
lismo/documentário. As cate-
gorias profissionais são Arqui-
tetura, Artes e Entretenimento,
Publicidade, Conceitual e Abs-
trata, Questões Contemporâne-
as, Assuntos Atuais, Moda,
Paisagem, Música, História
Natural, Retrato e Esporte. Já
as categorias amadoras são
Arquitetura, Conceitual e Abs-
trata, Documentário, Moda,
Paisagem, Música, História
Natural, Retrato e Esporte.

Em fevereiro de 2010, será
realizado o anúncio dos fina-
listas, em março serão conhe-
cidos os vencedores de cada
categoria, e, em abril, aconte-
cerá a cerimônia de premiação
do Sony World Photography,
em Cannes. O vencedor rece-
berá o cobiçado título L’Iris
D’Or, além de US$ 25.000 e
equipamentos fotográficos
Sony. Os finalistas das 36 ca-
tegorias terão seus trabalhos
exibidos em galerias ao redor
do mundo, como parte da
Turnê Mundial do Prêmio Sony
World Photography ao longo
de 2010 e 2011.

Nova categoria – O Sony
World Photography terá tam-
bém uma nova categoria em
2010: documentário para fotó-
grafos amadores. Esta catego-
ria busca uma imagem que
capture momentos da vida co-
tidiana, quer seja de uma pes-
soa, de um lugar ou de um fato
atual. Das nove categorias, um
profissional será escolhido o
Fotógrafo Amador do Ano do
Prêmio Sony World Photo-
graphy e receberá o prêmio de
US$ 5.000 e equipamentos fo-
tográficos Sony.

Outra categoria especial
para fotógrafos amadores é o
prêmio Campanha 2010, que

busca revelar imagens que cap-
turem a emoção e a paixão do
futebol do ponto de vista do tor-
cedor – os altos, os baixos e os
sacrifícios que os torcedores
fazem para apoiar seus times.
A foto vencedora será selecio-
nada pelo renomado fotógrafo
esportivo Delly Carr e o prê-
mio incluirá dois ingressos para
um jogo da Copa do Mundo de
2010 na África do Sul, uma
câmera Sony Alpha DSLR e
lente, além da oportunidade de
ser o fotógrafo de uma campa-
nha digital da Sony.

O prêmio Sony World
Photography é apoiado pela
Academia Fotográfica Mundi-

al, que congrega quase 100 dos
principais fotógrafos do mun-
do, incluindo Elliott Erwitt,
Mary-Ellen Mark, Susan
Meiselas, Bruce Davidson e
Tom Stoddart; donos de gale-
rias; representantes de agên-
cias fotográficas internacio-
nais; associações internacio-
nais; editores fotográficos; crí-
ticos e editores. O comitê
julgador da competição será
formado por membros da Aca-
demia Fotográfica Mundial e
anunciado no final do ano.

Para mais informações e
para participar do prêmio, vi-
site o site: www.worldpho
tographyawards.org

Concurso é aberto a fotógrafos amadores e profissionais: vencedor receberá US$ 25 mil

DIVULGAÇÃO

ÁSIA

Governo de Taiwan agradece ajuda humanitária
que chega da China continental e de todo o mundo
para as vítimas do tufão Morakot

íses, organismos internacio-
nais e amigos pela colabora-
ção nos esforços de recons-
trução das áreas afetadas.

No Brasil, a comunidade
taiwanesa instalada promo-
veu campanha de solidarieda-
de, em ajuda às vítimas do
tufão em Taiwan. Represen-
tada por suas associações,
pessoas físicas e jurídicas,
conseguiu (até o dia 24 de
agosto) mais de R$ 1,22 mi-
lhão e também mais de US$
70 mil em doações.

As embaixadas e escritó-
rios representativos do gover-
no no ultramar continuam re-
cebendo doações de todo o
mundo. Há ainda uma conta
aberta para doações em di-
nheiro, em nome do Ministry
of the Interior (Ministério do
Interior), com os seguintes
dados bancários:
(Fonte: Divisão de Informações
– Escritório Econômico e Cul-
tural de Taipei)

O Centro de Operações
para Emergências Central
(CEOC) divulgou no dia 25
de agosto novas informações
referentes aos danos e pre-
juízos causados pela passa-
gem do tufão Morakot pela
República da China (Taiwan).
Entre as quais, os números de
vítimas atingidas, oficializados
até então: 376 mortos, 254
desaparecidos e 46 feridos.

O Ministério da Agricul-
tura calculou (até o dia 25)
perdas em torno de US$ 442
milhões no setor agropecuá-
rio. Dias antes, o Departa-
mento de Turismo do Minis-
tério dos Transportes e Co-
municações havia somado
prejuízos que alcançavam
cerca de US$ 82 milhões.

Como sinal de luto, o Go-
verno de Taiwan determinou
que as bandeiras do país fos-
sem colocadas a meio-mas-
tro, entre os dias 22 e 24 de
agosto, em respeito às víti-
mas. E havia anunciado tam-
bém, no dia 21, que irá inde-
nizar mais de 136 mil famíli-
as atingidas e que sofreram
danos, com suas casas inun-
dadas ou destruídas.

Além disso, um orçamento
havia sido aprovado na ordem
de NT$ 100 bilhões (US$ 2,9
bi) para a tarefa de reconstru-
ção dos locais atingidos. Parte
dos recursos chega também do
exterior. Até o dia 17, a comu-
nidade internacional já era
representada por 71 países, a
União Européia em conjunto e
16 organizações internacionais,
que demonstraram sua condo-
lência para com o governo de
Taiwan. E entregaram doa-
ções, com somatória no valor
de US$ 3,03 milhões.

O Governo da China conti-
nental, através de seu escritó-
rio para assuntos de Taiwan,
anunciou no dia 19 a doação
pelos chineses da quantia em
dinheiro de 176 milhões de
yuans, e mais 25 mil yuans em
materiais e mantimentos,

O Governo da República da
China (Taiwan), através do
Ministério das Relações Exte-
riores, agradece a todos os pa-

Av. Nações Unidas, 21.621
São Paulo - SP - Tel.: (11) 3585-9393
Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1919
São Paulo - SP - Tel.: (11) 2112-2555

Igreja Adventista do Sé-
timo Dia Nipo-Brasileira re-
alizará neste domingo (30),
a partir das 10 horas, pales-
tra sobre a importância da
água, luz solar e ar puro. A
palestra será ministrada pelo
Dr. Chin An Lin – MD, PhD
professor colaborador do
Departamento da Clínica
Médica da Faculdade de
Medicina da USP e coorde-
nador do Ambulatório Geral
e Didático da Clínica Geral
do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da
USP, além de pesquisador
sênior do Laboratório de
Poluição Atmosférica Expe-
rimental FMUSP.

Após a palestra haverá
uma aula de culinária sobre
como preparar um pão in-
tegral. A palestra e a aula
de culinária serão realizados
na Rua Mauro, 32 próximo
ao Metrô Saúde. Informa-
ções: (11)3864-7217; (11)
5589-6704.

Inscrição Gratuita.

ONDE: RUA MAURO, 32 –
PRÓXIMO AO METRÔ SAÚDE

QUANDO: 30 DE AGOSTO (DOMINGO)
INFORMAÇÕES:
(11) 3864-7217 / 5589-6704
ENTRADA GRATUITA

PALESTRA E CULINÁRIA

Chin An  Lin ministra
palestra neste
domingo em SP

KENDÔ/PALESTRA

Fundação promove palestra
com professor Kazuma Koji

Após a “aula prática”, ou
seja, a realização do 14º Cam-
peonato Mundial de Kendô, que
acontece nos dias 28, 29 e 30
de agosto, no Ginásio Adib
Moysés Dib, em São Bernardo
do Campo, quem quiser apren-
der um pouco mais sobre a
modalidade pode conferir a par-
te teórica. Na próxima quarta-
feira (2), o professor Kazuma
Koji da Universidade Kogakuin
apresentará palestra no Espa-
ço Cultural Fundação Japão
sobre Budo com o tema Kendô:
História e Espírito. A palestra
abordará temas como a histó-
ria, a tradicional característica
espiritual e técnica desta filo-
sofia e seus estilos.

Kazuma Koji é professor ti-
tular da Universidade Kôgakuin
é diretor da Academia Japone-
sa de Artes Marciais do Japão
e secretário geral do Departa-
mento de Kendô da Academia
Japonesa de Artes Marciais,
além de diretor da regional de
Tóquio da Academia Japonesa
de Artes Marciais.

O kendô é uma das artes
marciais tradicionais do Japão,
conhecidas como Budo. Hoje
tem caráter de competição
desportiva e é praticado em
mais de 100 países no mundo
inteiro. A história do kendô
começa na metade do século
10, quando as espadas come-
çaram a ser produzidas. As
espadas foram úteis em dispu-
tas corpo a corpo nas grandes
batalhas do Japão.

No século 14, as técnicas
de uso da espada e a postura
de lutas foram sistematizadas,
dando origem ao estilo, pelo
qual o mestre passava os co-
nhecimentos da técnica e es-
sência da arte marcial ao
aprendiz. No século 17, o Ja-
pão começa a vivenciar um
período de relativa paz e o ob-
jetivo da técnica passou a não
ser mais somente o de matar

pessoas mas de autodesenvol-
vimento através de treinamen-
to e disciplina.

Proporcionava a integrida-
de do espírito enfatizando o
conceito “Katsuninken” (teo-
rias sobre a disciplina do Sa-
murai) passando a ser chama-
do de “Kenjutsu”.

No kendô as lutas são reali-
zadas com uma espada de bam-
bu, o Shinai, e são usados pro-
tetores para todas as regiões do
corpo. Em meados do século
19, no início da Era Meiji, a clas-
se dos samurais foi extinta e,
ao mesmo tempo, a prática des-
ta arte foi abolida, chegando até
mesmo a defrontar-se com o
perigo de extinção.

Mais tarde, ele volta a ser
difundido em várias regiões do
Japão e hoje é praticado por
homens e mulheres de todas
as faixas etárias.

KENDÔ: HISTÓRIA E ESPÍRITO
QUANDO: DIA 2 DE SETEMBRO,
DAS 19H30 ÀS 21H30
ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO (AV. PAULISTA, 37- 1° ANDAR,
SÃO PAULO)
CAPACIDADE DO AUDITÓRIO: 100
LUGARES

É NECESSÁRIO EFETIVAR INSCRIÇÃO PRÉVIA.
FAVOR ENVIAR NOME COMPLETO E
TELEFONE DE CONTATO PARA

INFO@FJSP.ORG.BR

ENTRADA GRATUITA

Artes marciais estará em alta na capital paulista neste semana

DIVULGAÇÃO

O sensei Kazuma Koji

CULTURA JAPONESA

Semana passa a integrar
calendário de eventos de Lins

Diante do êxito da primeira
e da segunda Semana da Cul-
tura Japonesa, que atraíram inú-
meros visitantes ao município,
a Prefeitura de Lins oficializou
o acontecimento que será rea-

lizado na segunda semana de
agosto de cada ano, pela Lei nº
5.256, de 19.8.2009, e passa,
também, a integrar o Calendá-
rio de Eventos da cidade.

Na Semana serão realiza-
dos estudos, reuniões, seminá-
rios, workshops, zeladoria do
planeta, shows, cursos gastro-
nômicos, palestras e eventos
que promovam e valorizem a
difusão da cultura japonesa.

A terceira Semana já está
com data determinada, será nos
dias 7 a 15 de agosto de 2010,
com a participação da Prefei-
tura Municipal, Instituto Paulo
Kobayashi, Blue Tree Park
Lins, Abcel e outras entidades
que aderirem ao movimento.

(Shigueyuki Yoshikuni)

Terceira Semana da Cultura Japonesa já tem data marcada

DIVULGAÇÃO

Secretaria do Bunkyo
atende em novo horário

A Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistên-
cia Social (Bunkyo), buscando adequar seus procedimen-
tos para melhor atender o público, os associados e os
frequentadores da entidade, informa que, a partir do dia 1º
de setembro de 2009, a secretaria estará aberta em novo
horário: De segunda à sexta-feira - das 9h às 18h (perma-
necerá aberta durante o horário de almoço). Para mais in-
formações ligar para: 11/3208-3977.
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BIENAL DO LIVRO DE CURITIBA

Centro Cultural Tomodachi lança
“Memai” e “Blablablogue”

OCentro de Cultura Ori-
ental Tomodachi lança,
no próximo sábado, dia

29, às 19 horas, na I Bienal
do Livro de Curitiba, na
ExpoUnimed, uma aventura li-
terária - o primeiro jornal de
letras e artes japonesas do
Brasil – Memai.O jornal tem
distribuição gratuita e periodi-
cidade trimestral.

Neste primeiro número,
Memai traz uma entrevista com
o escritor Wilson Bueno, mais
conhecido como ficcionista,
mas que tem em sua extensa
bibliografia dois livros de tanka:
O tanka é uma forma poética
japonesa clássica, cujo uso foi
anterior à difusão do haicai.

Também traz um perfil de
artista visual Claudio Seto, fa-
lecido em novembro do ano
passado. Seto foi reconhecido
nacionalmente como introdutor
do mangá - a história em qua-
drinhos japonesa – no Brasil.

Nesta edição, ainda, shaku-
hachi; o significado da expres-
são budista “Isshin Denshin”,
um dos estúdios mais famosos
do Japão, o Ghibli, de Hayao
Myazaki.

Blogueiros Unidos!
Com o jornal, a escritora

Marília Kubota lança antologia
Blablablogue – Crônicas e
Confissões, organizada pelo
escritor Nelson de Oliveira
para a Terracota Editora. O li-
vro reúne textos de 21
blogueiros de todo o país. En-
tre eles os prestigiados Fabrí-
cio Carpinejar, Marcelino

Freire, Ademir Assunção,
Ivana Arruda Leite, Claudio
Daniel e escritores em ascen-
são, como Andréa Del Fuego,
Marília Kubota e Gabriela
Kimura. A antologia foi lança-
da em São Paulo, em maio,
num evento concorrido na Li-
vraria Martins Fontes.

LANÇAMENTOS I BIENAL DO
LIVRO DE CURITIBA
29/08 ÀS 19 HORAS

MEMAI – JORNAL DE LETRAS E ARTES

JAPONESAS E BLABLABLOGUE – CRÔNI-
CAS E CONFISSÕES

ESPAÇO DE LANÇAMENTOS NA

EXPOUNIMED

RUA PROF. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE

SOUZA, 5300 - CAMPO COMPRIDO -
CURITIBA - PR - CEP 81280-330
TEL. (41) 3340-4300 /FAX 3340-4343

Blablablogue e Memai, o primeiro jornal de letras e artes japonesas são destaques na Bienal

DIVULGAÇÃO

A Associação de Arte Flo-
ral Kado Iemoto Ikenobo
Nambei - Shibu realiza entre
os dias 4 e 6 de setembro no
Centro Cultural São Paulo ex-
posição com o tema “Jóia...A
Jóia da Natureza” com cerca
de 60 arranjos florais. O obje-
tivo da mostra que dá ênfase
ao meio ambiente é despertar
as pessoas para amar e pre-
servar a natureza.

De acordo com a vice-pre-
sidente Kazue Takada a previ-
são é que entre 1300 e 1500
pessoas visitem a exposição
que é realizada há 50 anos. “A
cada ano tem aumentado o pú-
blico presente”, avalia. A mos-
tra faz parte do calendário de
eventos do Centro Cultural
Vergueiro e a abertura oficial
acontecerá no dia 3 de setem-
bro às 19h. Durante a exposi-

ção haverá demonstração e
oficina de Ikebana e shodo.

Atualmente a entidade pos-
sui 60 associados desde crian-
ças com sete anos até idosos
com até 90 anos, como por
exemplo, o caso da professo-
ra Mine Uchida, 88 anos, a
associada mais antiga da es-
cola. O evento conta com o
apoio do Consulado Geral do
Japão, da Escola de Caligrafia
Japonesa e da Prefeitura de
São Paulo.

EXPOSIÇÃO DE IKEBANA
IKENOBO NAMBEI - SHIBU
QUANDO: DIAS 4 A 6 DE SETEMBRO

HORAS: DIA 4 DAS 10H ÀS 20H E DIAS

5 E 6 DAS 10H ÀS 18H
ONDE: CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: (11) 3207-4876 COM

KAZUE TAKADA OU 3208-4515/4345
COM SATICO SUZUKI

EXPOSIÇÃO

Centro Cultural São Paulo
sedia exposição de Ikebana

A comissão organizadora da
21ª edição do Troféu HQ Mix,
divulgou a lista dos vencedores.
A Conrad Editora foi premiada
em seis categorias e, em qua-
tro delas, por atuação com qua-
drinhos nacionais. Para o dire-
tor editorial da Conrad, Rogé-
rio de Campos, este é o reco-
nhecimento do trabalho que a
editora realiza para revelar e
promover o quadrinho brasilei-
ro. Rogério de Campos rece-
beu um dos prêmios, o de me-
lhor articulista de quadrinhos
pelo trabalho em Che - os últi-
mos dias de um herói.

O prêmio de desenhista re-
velação foi para Hemetério, no
livro Chibata! João Cândido e
a revolta que abalou o Brasil.
O mesmo livro arrematou tam-
bém o prêmio de roteirista re-
velação com Olinto Gadelha.
Considerado o Oscar dos qua-

drinhos e humor gráfico da
América Latina, a cerimônia
de entrega dos prêmios acon-
teceu no dia 21, no teatro do
Sesc Pompéia, em São Paulo.

Os prêmios da Conrad
Desenhista revelação:
Hemetério. Livro: Chibata!
João Candido e a revolta que
abalou o Brasil
Roteirista revelação: Olinto
Gadelha. Livro: Chibata! João
Candido e a revolta que aba-
lou o Brasil
Publicação de clássico: Li-
vro: Che - os últimos dias de
um herói
Articulista de quadrinhos:
Rogério de Campos. Livro:
Che - os últimos dias de um
herói
Publicação erótica: Clic
Roteirista nacional: Adriana
Brunstein e Samuel Casal
Livro: Prontuário 666

HQ MIX

Premiação reconhece a
Conrad como expoente da HQ

O projeto Universo da
Aquarela está recrutando esta-
giários até o final de outubro
para o seu evento “Cultural e
Qualidade de Vida” 2009 a ser
realizado de 12 a 23 de novem-
bro com períodos de trabalho
das 9h30 às 13h30 ou das 12h30
às 16h30.  As inscrições estão
abertas para pessoas que pre-
cisem trabalhar e que se encai-
xem no perfil a seguir: será dada
preferência para alunos de es-
cola de arte, faculdade de pe-
dagogia, jornalismo, comunica-
ção e professores do funda-
mental que estejam aguardan-

do resultado de entrevistas de
trabalho. É importante que os
candidatos tenham letra legível
e interesse em conhecer a téc-
nica da aquarela e aumentar os
conhecimentos.

Os contratados vão desem-
penhar serviços de recepção
para preencher ficha de cadas-
tro na entrada e encaminhar
para inscrição dos workshops
e palestras; assistente do labo-
ratório experimental de aqua-
rela; assistente de inscrição
dos workshops; e visita
monitorada para as pessoas
que vierem apreciar a exposi-

CULTURA

Universo da Aquarela recruta estagiários para eventos culturais
ção. Caso o monitor venda al-
guma aquarela, receberá co-
missão sob a venda.

As entrevistas são realiza-
das as sextas-feiras das 10h às
11h45 e das 13h às 16h na Rua
Galvão Bueno, 83 - Liberda-
de, próximo do Metrô Liber-
dade e os contratados recebe-
rão treinamento. Além do for-
necimento de certificado com
a carga horária para efeitos de
currículo ou estágio em even-
to cultural de arte, também
serão oferecidos condução e
lanche uma vez que os organi-
zadores não têm verba sufici-

ente por falta de patrocínio. Os
candidatos interessados pode-
rão assistir palestras, consul-
torias ou workshops como ou-
vinte nos horários que não es-
tiver comprometido.

RECRUTAMENTO DE
ESTAGIÁRIOS UNIVERSO DA
AQUARELA
QUANDO: ATÉ FINAL DE OUTUBRO

HORÁRIO: COMERCIAL DE SEGUNDA A
SEXTA-FEIRA

INSCRIÇÕES: GRACIWAKI@GMAIL.COM

OU REGINAYKOMATSU@UOL.COM.BR

INFORMAÇÕES:
9586-4460 // 7736-4309

Canto do
Bacuri

MARI SATAKE

Palavras singelas

Maricantodobacurijn@yahoo.com.br

Esta bem assim.
Esta bem assim.
Sem fazer excessos.
Esta bem assim.
Somente aquilo que puder fazer.
Faça, esta bem.
E assim... E assim...
Esta bem assim.

Como uma cantiga antiga.
As palavras do poema ron-
dam em minha mente. Foram
escritas por Rengue Yamato.
O poema faz parte do livro
Sorriso Singelo O mundo
de Shinya Nobuyuki, lança-
do em maio de 2007, época
da exposição de pintura e
cerâmica que aconteceu em
São Paulo.

Shinya Nobuyuki é artista
plástico. Nasceu no Japão em
templo budista, onde foi cria-
do e desde muito cedo se re-
velou necessitado de cuida-
dos especiais que não lhe fal-
taram.

As obras de Shinya
Nobuyuki são assim como as
palavras do poema, singelas.
Em suas pinturas estão sem-
pre presentes as imagens de
Jizo Bosatsu, o Jizo Sama. Há
mais de trinta anos, dedica-
se à pintura e com ela mos-
tra o seu mundo, ou talvez, o
mundo que acredita possível,
alegre e inocente. Se cuida-
dos especiais não faltaram em
seu desenvolvimento pesso-
al, Shinya Nobuyuki como re-
tribuição tem dado aos que lhe
são próximos a alegria de vi-

ver. Esta alegria de viver que
tão bem expressa em suas
inúmeras obras que podem
percorrer o mundo e atingir
tantas outras pessoas.

Jizo Bosatsu, é o Bodhi-
sattva, ser dotado de muita
sabedoria que escolheu dedi-
car sua vida para libertar os
seres que sofrem. No Japão,
era reverenciado como o ser
protetor da Terra, das boas
colheitas, das viagens e das
batalhas. É o protetor das cri-
anças, inclusive daquelas que
nem puderam nascer.  A fi-
gura esculpida em pedra pode
ser vista nos jardins de alguns
templos e cemitérios budistas
ou mesmo em algumas estra-
das.  Ainda hoje, são muitos
os japoneses que acreditam
que portar um amuleto com
a representação da figura de
Jizo Sama, atrai a boa sorte.

Mas afinal de contas por
que estariam as palavras aci-
ma me martelando? São tan-
tas as possibilidades.  Mas
esta bem assim. Importa que
o inverno deste ano logo ter-
minará. A primavera se anun-
cia e logo mais voltarei a an-
dar pelas ruas da cidade.
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Carismática, consulesa Eiko Obe “rouba a cena”
na abertura da 18ª edição da Expo Aflord, em Arujá

Sob um céu “carrancu-
do”, as batidas contagi-
antes e ritmadas dos

tambores japoneses – que an-
tecederam as execuções dos
hinos nacionais do Brasil e do
Japão – deram as boas-vindas
aos convidados e autoridades
que prestigiaram a abertura da
18ª Expo Aflord, realizada no
último dia 22, na sede da enti-
dade, em Arujá (SP). Mas
quem acabou “roubando a
cena” foi a simpática e sem-
pre sorridente consulesa Eiko
Obe, que a cada evento con-
quista mais admiradores. Há
apenas sete meses no Brasil,
a consulesa se esforçou para
a acompanhar a letra do hino
nacional brasileiro. E em sua
saudação, também fez questão
de discursar em português.

Na solenidade de inaugura-
ção do Centro de Assistência
Social Enkyo, no dia 15 de
agosto, a cena já havia chama-
do a atenção dos mais obser-
vadores, a ponto de merecer
elogios do deputado federal
William Woo (PSDB-SP). No
sábado passado, foi a vez do
deputado federal Walter Ihoshi
(DEM-SP) elogiar a “perfor-
mance” da consulesa.

Eiko Obe participou do
hasteamento das bandeiras ao
lado do deputado federal Wal-
ter Ihoshi; do prefeito de Arujá,
Abel Larini; do representante
da Secretaria de Agricultura do
Estado de São Paulo, Orlando
Melo de Castro; e do presiden-
te da Aflord, Hirotaka Haya-
shi, que abriu, em japonês, a
série de discursos.

Hayashi destacou que este
ano a exposição tem como
tema principal “A Arte com as
Flores”, simbolizando uma
moldura de paz e amor. Disse
ainda que o público poderá
conferir inúmeras espécies de
flores e plantas, fruto de anos
e anos de estudos e pesquisas
dos associados.

Arroz, feijão e bife – Em
nome dos patrocinadores falou
a gerente comercial e de ne-
gócios do Banco Real - Grupo
Santander, Márcia Harumi
Nakagawa, lembrou que a re-
lação de amizade entre a insti-
tuição e a comunidade nipo-
brasileira nasceu ainda na épo-
ca do Banco América do Sul.

18ª EXPO AFLORD / ESPECIAL

do que a Expo Aflord faz par-
te do calendário turístico pau-
lista.

Emenda – Durante a cerimô-
nia, ocorreu a assinatura do
contrato firmado entre o Mi-
nistério do Turismo e a Aflord,
destinando R$ 50 mil para a
edição deste ano. A emenda
foi de autoria do deputado fe-
deral Walter Ihoshi. “Trata-se
de uma conquista importante
e mostra nosso reconhecimen-
to à dedicação desses produ-
tores, cujo alguns vieram do
Cotia Seinen, assim como meu
pai, e que hoje se encontram
na terceira e quarta gerações”,
disse Ihoshi, acrescentando
que “é importante levar adian-
te esse exemplo que nossos
avós nos ensinaram”.

Durante a cerimônia de
inauguração foram entregues
os troféus aos vencedores de
quatro categorias: melhor or-
quídea, melhor flor de corte,
melhor folhagem e melhor flor
de vaso. Após os discursos e
do tradicional corte da faixa,
os convidados participaram da
cerimônia kagami wari e per-
correram as instalações.
(Leia mais nas pags 2 e 9)

(Aldo Shiguti)

18ª EXPO AFLORD
QUANDO: DIAS  29 E 30 DE AGOSTO E

5,6 E 7 DE SETEMBRO

ONDE: SEDE DA AFLORD - AVENIDA PL
DO BRASIL, KM 4,5, FAZENDA VELHA -
ARUJÁ (SP).
INGRESSOS: BILHETERIA R$ 15,00,
CONVITE ANTECIPADO R$ 12,00,
EXCURSÕES COM MAIS DE 20 PESSOAS

R$12,00. CRIANÇA ATÉ 8 ANOS ENTRADA

GRATUITA. IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS E
ESTUDANTES, MEIA ENTRADA.
SITE: WWW.EXPOAFLORD.COM.BR

MAIS INFORMAÇÕES:
(11) 4655-4227 OU 4655-1928

Já Orlando Melo de Cas-
tro, destacou que “agronegó-
cios não é só arroz, feijão e bife
na mesa”. “Não só pela bele-
za, mas eventos como esses
geram empregos e fontes de
divisas para o País através do
comércio com a Comunidade
Européia e a América Latina.
Trata-se de um dos setores
menos atingidos pela crise fi-
nanceira e por isso a Secreta-
ria tem procurado fomentar
essa atividade”, explicou.

Castro citou uma pesquisa

pioneira desenvolvida pelo Ins-
tituto Agronômico (IAC), de
Campinas (SP), e Instituto Bi-
ológico, órgãos da Agência
Paulista de Tecnologia dos
Agronégócios, da Secretaria
de Agricultura e Abastecimen-
to do Estado de São Paulo, em
parceria com a Faculdade de
Ciências Agronômicas
(Unesp) Botucatu e a Aflord,
que resultou na identificação
do vírus causador da mancha
anelar na hortênsia azul.

Em 2004, foram colhidas

amostras de hortênsias e envi-
adas ao IAC, em Campinas,
que após quatro anos de pes-
quisas disponibilizou aos produ-
tores da Aflord mudas de
hortênsia azul livre do
Hydrangea ringspot vírus,
causador da mancha anelar, que
reduz o tamanho das flores e
mancha as folhas das plantas,
além de reduzir o número de
mudas. A partir dessas matizes,
a Aflord produziu as mudas sa-
dias, que agora podem ser
transferidas aos produtores.

“Isso representou um ganho
importante”, disse Castro em
entrevista ao Jornal Nippak.

Cotia Seinen – Já o prefeito
de Arujá disse que a Aflord “é
motivo de orgulho para todos
os arujaenses”. Trago meu
abraço em nome dos 80 mil
aruajenses e parabenizo a
Aflord como prefeito e como
cidadão porque esse evento
traz riqueza para a região e ele-
va o nome da nossa cidade”,
explicou Abel Larini, lembran-

A consulesa Eiko Obe (centro) com as autoridades presentes na cerimônia de abertura da 18ª Expo Aflord, que acontece em Arujá

JORNAL NIPPAK

Imagens da 18ª Expo Aflord:  Walter Ihoshi e Hirotaka Hayashi assinam a parceria; a praça de alimentação e o pavilhão de vendas: feira prossegue em Arujá
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18ª Expo Aflord prossegue neste fim de semana e
no feriado de 7 de Setembro

A18ª edição da Expo-
Aflord (Associação
dos Floricultores da

região da Via Dutra) prosse-
gue nos dias 29 e 30 de agosto
e 5,6 e 7 de setembro. O pú-
blico esse ano é presenteado
com um dia a mais de feira que
nos anos anteriores. Serão sete
dias divididos em três finais de
semana. A abertura aconteceu
no último dia 22 (leia mais na
página 8) com a presença de
autoridades e convidados.

A novidade apresentada
este ano é a flor “Ametista”.
De origem africana, a flor re-
cebeu esse nome devido à cor
das suas delicadas flores lem-
brar a da pedra ametista – li-
lás escuro. Com tamanho que
pode alcançar em torno de 50
cm , plantada no vaso ou no
jardim, a Ametista floresce
praticamente o ano todo, pos-
suindo um curto intervalo en-
tre uma floração e outra.

Além da cor, a flor apre-
senta como característica a

alta durabilidade de suas folha-
gens. Para quem mora em
apartamento e não pode man-
ter uma grande quantidade de
flores na sacada, devido ao
desgaste causado pela ação do
vento, a Ametista é uma ex-
celente opção. Não requer
muitos cuidados diários e ne-
cessita de sol ou meia sombra,
pela manhã ou na parte da tar-
de, assim como a rega.

Realizada sempre na vés-
pera da Primavera, a Aflord se
caracteriza por antecipar e lan-
çar as tendências da estação
e por possuir a maior diversi-
dade de produtos, cerca de 250
mil itens à venda, com mais de
mil variedades, entre elas 120
tipo de flores. No total, parti-
cipam da feira cerca de 78 pro-
dutores das cidades São José
dos Campos, Taubaté, Jacareí,
Guararema, Santa Isabel, Mogi
das Cruzes, Arujá, Itaquaque-
cetuba e Guarulhos.

A exposição espera rece-
ber 40 mil pessoas e vender 80

18ª EXPO AFLORD / ESPECIAL

mil itens. Segundo o vice-pre-
sidente da Aflord, Mitsuji
Otsubo, a Expo Aflord já con-
quistou um público fiel. “A ex-
pectativa é receber um núme-
ro de visitantes igual a das edi-
ções, até porque o local não
comporta mais que isso”, dis-
se Otsubo em entrevista ao
Jornal Nippak. Segundo ele,
a gripe suína foi uma das pre-
ocupações, “mas estamos ado-
tando medidas como a
higienização com álcool”.

Otsubo explica que a Aflord
encontra-se hoje em fase de

PROGRAMAÇÃO
DIA 29 DE AGOSTO (SÁBADO)

10h30: Taikô Fukuhaku (Grupo de Fukuhaku)
11h: Dança Boliviana (Grupo Folclórico Kantuta Bolívia)
11h30: Dança do Ventre (Neti Salmah)
12h: Dança Típica Japonesa (Grupo de São Miguel)
12h30: Rádio & TV Nikey (Rádio & TV Nikkey)
13h: Taikô Fukuhaku (Grupo de Fukuhaku)
13h30: Dança Boliviana (Grupo Folclórico Kantuta Bolívia)
14h: Dança do Ventre (Neti Salmah)
14h30: Dança Típica Japonesa (Grupo de São Miguel)
15h: Rádio & TV Nikey (Rádio & TV Nikkey)

30 AGOSTO (DOMINGO)
9h45: Taikô de Atibaia
10h15: Ioga
10h30: Taikô (Rekios Rekios Geinou Doukokai Taikô)
11h: Dança do Ventre (Estudio Calil)
11h30: Rádio & TV Nikey (Rádio & TV Nikkey)
12h: Dança Típica Japonesa (Grupo Mimbu Sara Odori Ri-
beirão Pires)
12h30: Taikô Rekios (Rekios Geinou Doukokai Taikô)
13h: D.ança do Ventre (Estudio Calil)
13h30: Rádio & TV Nikey (Rádio & TV Nikkey)
14h: Dança Típica Japonesa (Grupo Mimbu Sara Odori Ri-
beirão Pires)
14h30: Ioga
14h45: Taikô de Atibaia

5 DE SETEMBRO (SÁBADO)
10h30: Shamisen Infantil de Arujá (Assoc. Cultural de Arujá)
11h30: Rádio & TV Nikey (Rádio & TV Nikkey)
12h às 13h30: Aflord Fashion
12h30: Miss Ryuso
13h30: Shamisen Infantil de Arujá (Assoc. Cultural de Arujá)
14h30: Rádio & TV Nikey (Rádio & TV Nikkey)

6 DE SETEMBRO (DOMINGO)
10h30: Taikô de Suzano (Grupo Taikô Kouran de Suzano)
11h: Dança Típica Japonesa (Grupo Awa Odori)
11h30: Dança Típica Japonesa (Grupo Taubaté Shonen
Minyô)
12h: J-POP (Grupo J-Friends do Aceas Nikkey de Suzano)
12h30:Rádio & TV Nikey (Rádio & TV Nikkey)
13h: Taikô de Suzano (Grupo Taikô Kouran de Suzano)
13h30: Dança Típica Japonesa (Grupo Awa Odori)
14h: Dança Típica Japonesa (Grupo Taubaté Shonen Minyô)
14h30: J-POP (Grupo J-Friends do Aceas Nikkey de Suzano)
15h: Rádio & TV Nikey (Rádio & TV Nikkey)

7 DE SETEMBRO (SEGUNDA-FEIRA)
10h: Koteki (Grupo de Guaianases)
10h30: Taikô de Arujá (Associação Cultural de Arujá)
11h: Taikô Hikari (Hikari Daikô)
11h30: Dança do Ventre (Estudio Calil)
12 às 12h45: Oriental Magic Show (Oriental Magic Show)
12h45: Rádio & TV Nikey (Rádio & TV Nikkey)
13h: Taikô de Arujá (Associação Cultural de Arujá)
13h30: Koteki (Grupo de Guaianases)
14h: Dança do Ventre (studio Calil)
14h30: Taikô Hikari (Hikari Daikô)
15h: Rádio & TV Nikey (Rádio & TV Nikkey)

*Programação sujeita a alterações

Fundada em dezembro de
1981, a Aflord (Associação
dos Floricultores da região da
Via Dutra) foi criada por
Katsuya Araki com objetivo
de reunir os diversos produ-
tores que mantinham propri-
edades às margens da Via
Dutra para trocar informa-
ções sobre cultivo, comercia-
lização e padronização dos

Aflord reúne 77 produtores
produtos, além de facilitar o
acesso à assistência técnica.
Hoje, a entidade é formada
por 77 produtores das cidades
de Taubaté, São Jose dos
Campos, Jacareí, Guararema,
Mogi das Cruzes, Biritiba Mi-
rim, Santa Isabel, Guarulhos e
Arujá. A associação tem como
principal exponencial de seu
trabalho a Expo Aflord.

Árvore viva: Na Expo Aflord, em meio à natureza, orquídea cresce como se estivesse “em casa”: evento se tornou tradicional da família

transição. “Temos cerca de 70
associados, mas, na verdade,
são aproximadamente 150 por-
que filhos de associados pagam
meia mensalidade. Com isso,
esperamos dar continuidade às
atividades da Aflord”, conta
Otsubo, acrescentando que,
além de prosseguir pura e sim-
plesmente com o que já vem
sendo desenvolvido, a ideia é
sempre acompanhar as evolu-
ções. “Nós, os mais antigos,
aprendemos tudo na prática. Já
nossos filhos têm oportunida-
de de estudar, inclusive no Ex-

terior, e trazer técnicas  novas.
Além disso, temos um progra-
ma de intercâmbio com o Ja-
pão, por intermédio da Jatak,
no qual já enviamos centenas
associados para estagiar lá”,
comenta Otsubo.

Atrações – A feira se tornou
um evento tradicional de famí-
lia com diversas atrações
como shows de música e dan-
ças tradicionais da cultura ja-
ponesa, como o taikö, cursos
de cultivo de plantas, praça de
alimentação com opções vari-

adas de pratos, de diferentes
regionalidades e de diversos
países, espaço para bazaristas,
além das exposições de flores
e plantas.

“O público feminino repre-
senta 70% de nossos visitan-
tes com idade entre 36 a 45
anos. O objetivo principal da
Aflord é incentivar o hábito de
cultivar flores e plantas, além
de aproximar a família à natu-
reza”, explica Luis Kei Taka-
nashi, responsável pelo marke-
ting da Aflord.

(Aldo Shiguti)

Cultura de outros países também está presente na Aflord Até uma réplica do Kasato Maru aportou em Arujá

Aflord se caracteriza por antecipar tendências Cultura japonesa é lembrada na decoração “A  A rte com as Flores”

Organizadores esperam receber cerca de 40 mil visitantes O presidente Hirotaka Hayashi, e o vice, Mitsuji Otsubo

FOTOS: JORNAL NIPPAK
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EQUIP DESIGN 2009

Arquiteta Faride Elia cria
restaurante japonês sustentável

Fascinada por trabalhar
com idéias inovadoras e
que não seguem as re-

gras do setor, a arquiteta
Faride Elia participa, em se-
tembro, pela terceira vez do
Equip Design, espaço da feira
Nova Equipotel dedicado aos
lançamentos, inovações e ten-
dências para a hotelaria. Na
18ª edição do evento, Faride
abusa dos tons escuros e apre-
senta ao público visitante um
restaurante japonês de 70m²
projetado com materiais
reciclados. A decoração com
temas orientais dá um clima
intimista ao restaurante.

A arquiteta nota que há
cada vez mais adeptos pela
culinária oriental, assim a idéia
de fazer um restaurante japo-
nês para hotéis é uma suges-
tão de que, além do restauran-
te comum, os hotéis tenham
uma área diferenciada para
esta culinária, seja no formato
de um outro restaurante ou de
um sushi bar.

No cenário do ambiente
notam-se três elementos que
merecem maior atenção: a es-
cultura na parede do místico
dragão oriental, feita pelo es-
cultor Antonio Spinosa com
aço carbono proveniente de
restos não aproveitados em
usinas; um painel em USB cri-
ado com restos de madeiras de
reflorestamentos certificados

projetado, repleto de detalhes,
para quem faz as refeições em
estabelecimentos hoteleiros e
precisa se sentir em casa.

Histórico –  Admiradora de
nomes conceituados como Ni-
emeyer ,Frank Lloyd Wright ,
Zaha Hadid , entre outros ,
Faride traz no currículo duas
graduações pela Faculdade de
Belas Artes de SP, sendo uma
em Decoração e outra em Ar-
quitetura - suas grandes pai-
xões - além de uma enorme
bagagem profissional e cultu-
ral, já que atua no setor desde
os 16 anos, sempre buscando
grandes soluções para os de-
safios de sua área, com idéias
inovadoras e temas que pas-
seiam entre os mais variados
contextos, respeitando sempre
as necessidades e a personali-
dade de cada um de seus cli-
entes.

Além das participações na
já consagrada Equipotel, a ar-
quiteta destaca-se pela presen-
ça de seus projetos nas 4 últi-
mas edições da Casa Cor, em
São Paulo e ainda, em even-
tos conceituados do setor,
como Casa Hotel, Casa Clás-
sica e Boa Mesa, mostras em
que teve a oportunidade de
apresentar ao grande público
toda sua criatividade em tra-
balhos arrojados e diferencia-
dos.

Faride apresenta restaurante japonês com materiais reciclados

DIVULGAÇÃO

pelo FSC; e as duas mesas
comunitárias feitas de madei-
ra plástica, matéria-prima
100% reciclada. Tudo isso
para transformar a atmosfera
do espaço e oferecer um local
acolhedor e agradável aos vi-
sitantes da feira e, posterior-
mente, aos clientes.

No quesito cores, nada de
tons claros ou pastéis. O teto
ganha a cor preta e as pare-
des recebem um tranqüilizan-
te tom lilás, cor que traz calma
e misticismo na hora da refei-
ção tipicamente oriental, além
de aguçar a espiritualidade e
ter efeito cromoterápico trans-
formando energias negativas
em positivas. As mesas comu-
nitárias também são pretas e

as almofadas douradas, dando
um ar de sofisticação. Esta
mistura de tonalidades, estilo
que facilmente pode parecer
exagerado e sem sintonia, ga-
nha outro status pelas mãos de
Faride, que consegue equili-
brar os objetos, as matérias-
primas e as nuances utilizadas.

Para completar a atmosfe-
ra leve e sustentável do res-
taurante, a arquiteta optou por
luminárias feitas com papel
reciclado, lâmpadas econômi-
cas e futons, além de outros
materiais ecologicamente cor-
retos, como lonas recicladas.
Desenvolvido com o auxílio de
empresas parceiras , o local
celebra a importância de se ter
um espaço cuidadosamente

A Fundação Mokiti Okada
(FMO) realiza neste sábado
(29), a 11ª  edição do Resguar-
dando Nosso Futuro com o
simpósio “Pedagogia da Sus-
tentabilidade como Formação
do Cidadão do Futuro”. O
evento, realizado em São Pau-
lo, discutirá a importância da
educação ambiental na forma-
ção social.

Como exemplo deste mé-
todo, o encontro apresentará o
projeto de horta orgânica de-
senvolvido pelo Centro de Pes-
quisa Mokiti Okada na Escola
Estadual Paulino Esposo
Nunes, em Parelheiros, São
Paulo. O coordenador do
CPMO, Fernando Augusto, e
o diretor da escola Paulino,
Rinaldo Meroni, apresentarão
a palestra “Horta Orgânica -
Educando para a Sustentabili-
dade na Bacia do Guarapiran-
ga”, no qual será demonstra-
do como os professores traba-
lham as suas disciplinas alia-
das a horta. Os educadores de
matemática e português utili-
zam o espaço para medir os

canteiros e fazer contas, reda-
ção, livro de receitas, entre
outras ações, que além de ins-
truir as crianças contribuem
com a interação das mesmas
com as questões ambientais.

O presidente da FMO, Ro-
gério Hetmaneck, o ministro do
Superior Tribunal de Justiça,
Antonio Herman Benjamin, a
coordenadora da Universida-
de Aberta do Meio Ambiente
e da Cultura da Paz (Umapaz),
Rose Marie Inojosa e a Psicó-
loga, doutora em Ciências Hu-
manas e avaliadora do Sinares/
MEC Rita Laura Cavalcanti
também falarão no Simpósio.

O Resguardando Nosso
Futuro acontecerá no dia 29 de
agosto, em São Paulo, na sede
da FMO, na rua Morgado de
Mateus, 77 - Vila Mariana
(Zona Sul de São Paulo).

As inscrições já estão aber-
tas e podem ser feitas no site
www.fmo.org.br/eventos/res-
guardandonossofuturo

Mais informações no tele-
fone (11) 5087-5004 ou pelo e-
mail: cpesq@fmo.org.br.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Simpósio em SP aborda
pedagogia da sustentabilidade

Horta orgânica desenvolvida pelo Centro de Pesquisa da FMO

DIVULGAÇÃO

*TOSHIO SHIBAZAKI

Eu, que sou de empresa
privada e que nunca havia atu-
ado na área social, comecei a
me envolver na questão edu-
cacional dos brasileiros resi-
dentes no Japão como parte
das atividades de contribuição
social da empresa onde traba-
lho. Enquanto desenvolvia es-
tas atividades, deparei-me com
alguns problemas.

Dentre os problemas que
encontrei, irei me focar na
questão do ensino de língua
japonesa dirigida às crianças
de nacionalidade estrangeira
ministrado nas escolas públicas
japonesas. Eu espero que haja
um esforço futuro para que a
situação seja melhorada.

O primeiro problema foi a
ausência de um levantamento
das condições atuais. Na hora
de iniciar nossas atividades
sociais, tentei descobrir o nú-
mero e a localização das cri-
anças, mais as escolas onde
elas frequentam, mas fiquei
perplexo quando descobri que
não existem informações pre-
cisas.

Mesmo com relação às cri-
anças que frequentam as es-
colas públicas, o nível de co-
nhecimento da língua não é
uniforme, pois não existe um
critério de avaliação da capa-
cidade comunicativa para jul-
gar a necessidade de uma ori-
entação linguística. Não se
sabe, portanto, se a pesquisa
do Ministério da Educação, de
2008, que estimou o número de
“alunos estrangeiros que ne-
cessitam de orientação de lín-
gua japonesa” como sendo 28
mil e 575, está realmente en-
quadrando todas as crianças
que precisam de auxílio.

Até agora, a maioria dos
alunos era colocada para es-
tudar no ano equivalente à ida-
de quando se mostrava capaz
de usar a linguagem do dia-a-
dia, porém a linguagem usada
na hora de estudar não é igual
à do cotidiano. Parece que
essa questão está sendo revis-
ta, porém, ainda será preciso
padronizar um critério de ava-
liação e treinar seus avaliado-
res. Se quiser planejar ou exe-
cutar qualquer programa ade-
quado, é preciso basear-se

num levantamento acurado das
condições.

Quanto ao teste de avalia-
ção, recomendo também a ne-
cessidade de um teste na lín-
gua nativa do estudante. Exis-
te o caso de Tóquio, onde uma
criança, que era muito bom
aluno na América do Sul, che-
gou a pensar em suicídio de-
pois de ficar abalado com seu
péssimo desempenho na pro-
va de japonês.

O objetivo do teste não é
tirar a auto-estima da criança,
mas de servir de instrumento
para orientar o futuro dela.

Depois, existe o baixo
status do ensino de língua ja-
ponesa para estrangeiros. Sa-
ber falar japonês não significa
que qualquer um possa ensi-
nar japonês. É preciso um
aprendizado apropriado para
ensinar de forma adequada.

No entanto, não existem
especialistas no ensino de lín-
gua japonesa para estrangei-
ros nas escolas. Para cobrir tal
deficiência, professores expe-
rientes fazem trabalho a tem-
po parcial e baixos salários.
Acredito que isso seja influên-

DEBATES

Por uma educação escolar que aceite a “diferença” (1)
cia do baixo status ocupado
pelo ensino de japonês (ou pela
própria língua japonesa) nas
escolas.

Alguns parecem não enten-
der que saber usar as palavras
não é o mesmo que saber en-
sinar. Existe um caso ocorrido
em um bairro de Tokyo onde
só pediam para que o candi-
dato fosse bilingue (sem exigir
conhecimento pedagógico). É
o exemplo cabal de que até
pessoas da área não mostram
o devido respeito à matéria.
(continua na próxima edição)

*Toshio Shibazaki – Trabalha na
Mitsui Bussan desde 1970. Foi
encarregado pela exportação de
produtos de aço. Entre 77 e 90
passou dois períodos na Alema-
nha, num total de 10 anos. Desde
2000 trabalha no departamento de
relações públicas onde ficou res-
ponsável pelas atividades de con-
tribuição social. Em 2005, como
ação educacional e de intercâm-
bio internacional, iniciou as ativi-
dades de auxílio às crianças bra-
sileiras residentes no Japão.

POLUIÇÃO VISUAL

Issao Minami participa de
Seminário em Porto Alegre

A criação de uma identi-
dade visual e a participação
da comunidade cobrando me-
didas de moralização, além da
implantação de legislação
mais efetiva e de acordo com
a realidade. Foi o que pregou
o professor da Universidade
de São Paulo, Issao Minami,
como forma de combate à
poluição visual nas grandes
cidades. Ele foi um dos pales-
trantes da 3ª edição do semi-
nário “A Tutela do Patrimô-
nio Cultural Brasileiro – Áre-
as Especiais de Interesse Cul-
tural”, que ocorreu no dia 17
de agosto, no Palácio do Mi-
nistério Público, em Porto Ale-
gre. A abertura dos trabalhos
foi feita pelo coordenador do
Centro de Apoio Operacional
de Defesa do Meio Ambien-
te, Júlio Alfredo de Almeida,
que representou a pro-
curadora-geral de Justiça, Si-
mone Mariano do Rocha. Al-
meida destacou que o Rio
Grande do Sul tem um patri-
mônio a ser preservado, uma
vez que, no futuro, “fotogra-
fias pouco acrescentarão”.

Como forma de acabar com

a poluição que assola as gran-
des metrópoles, Minami defen-
deu ainda uma imediata coor-
denação dos espaços públicos,
assim como ocorreu, a partir
de 31 de março de 2007, quan-
do da implantação do projeto
Cidade Limpa, na capital pau-
lista. Lá, onde não havia uma
organização de painéis, carta-
zes e letreiros, foi implantada
uma política de combate à po-
luição que culminou com “uma
cidade mais atraente, limpa e
agradável”, segundo ele.
(fonte: Agência de Notícias/
imprensa@mp.rs.gov.br)

O arquiteto Issao Minami

DIVULGAÇÃO

A Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ), da Assembleia
Legislativa de São Paulo deu
parecer favorável ao Projeto de
Lei 173/2009 do deputado Hé-
lio Nishimoto (PSDB), proibin-
do a fabricação e comerciali-
zação de produtos que conte-
nham bisfenol A (BPA) e que
sejam destinados a crianças.

O BPA foi inventado em
1891 e começou a ser usado
no endurecimento de plástico
policarbonato, porém estudos
mostram que o composto quí-
mico interrompe importantes
efeitos do estrogênio no cére-
bro em desenvolvimento.

Várias empresas no mun-
do fabricam o BPA, que ou-
tras empresas utilizam para

fazer autopeças e produtos
como mamadeiras, garrafas de
plástico, revestimentos de re-
cipiente de leite, tubulações

SAÚDE

Deputado estadual Helio Nishimoto quer
proibição de produtos com bisfenol A

DIVULGAÇÃO

O deputado Helio Nishimoto

plásticas, seladores dentais e
embalagens para alimentos.

Com o parecer favorável da
CCJ, o projeto de Nishimoto
segue para análise das comis-
sões de Saúde e Higiene e de
Finanças e Orçamento, antes
de ser votado em plenário pe-
los deputados.
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KENDÔ

FIK quer divulgar a importância
do kendô durante o Mundial

PROGRAMAÇÃO DO
14º CAMPEONATO MUNDIAL

DE KENDÔ

Dia 28 de Agosto (Sexta-feira)
Ginásio Adib Moysés Dib/SBC

9h – Cerimônia de Abertura
9h30 – Campeonato Individual Mas-
culino
17h – Cerimônia de Premiação e
Goodwill Keiko

Dia 29 de Agosto (Sábado)
Ginásio Adib Moysés Dib/SBC

9h – Cerimônia de Abertura
9h30 – Campeonato Individual Femini-
no e Campeonato Por Equipes Femini-
no
17h – Cerimônia de Premiação e
Goodwill Keiko

Dia 30 de Agosto (Domingo)
Ginásio Adib Moysés Dib/SBC

9h – Cerimônia de Abertura
9h30 – Campeonato por Equipes –
Categoria Masculina
17h30 – Cerimônia de Encerramento e
Premiação

Dia 31 de Agosto (Segunda)
Ginásio do Banespa/SP

9h – Seminário de Kendo da AJKF e
Exame de Graduação e Promoção de
Dan (Shodan a 7 Dan)
(*Programação sujeita à alterações)

Endereços
Ginásio Adib Moysés Dib: Av.
Kennedy, 1155, Bairro Anchieta, São
Bernardo do Campo
Ginásio do Esporte Clube Banespa:
Av. Santo Amaro, 5355, Bairro de San-
to Amaro, SP

TÊNIS DE MESA

O bom filho à casa torna

*MARCOS YAMADA

Este título foi publicado al-
gumas semanas atrás, quando
o atleta olímpico e número 2
do País, Gustavo Tsuboi, retor-
nou para o seu clube de ori-
gem, a ADR Itaim Keiko Gua-
rulhos, durante intervalo de
temporada na França, já que
de setembro a abril ele joga
profissionalmente na Europa.

Agora é a vez de Fabio Ta-
kahashi, renomado técnico da
modalidade que volta para so-
mar no clube Itaim Keiko, ao
lado da equipe de treinadores:
Toshio Takeda, Alexandre
Campos, Ederson Assis, Fran-
cisco Arado (Paco), Marcos
Yamada, Hideo Yamamoto,
Edilson Souza, Carlos Henri-
que, Gilberto Bento, Rodrigo
Leo, Hugo Hanashiro e Norio
Marumoto que compõem o
quadro de professores do clu-
be.

Fabio Takahashi iniciou
como atleta no Palmeiras, Pi-
ratininga, mas se consagrou no
Itaim Keiko como campeão
Paulista Individual, depois foi
técnico do mesmo durante 6
anos, quando foi convocado
para ser o coordenador técni-
co da Seleção Brasileira de
menores (CBTM). Atualmente
é técnico do Clube Piratininga,
Medicina ABC, Direito USP,
coordenador técnico do Bun-
kyo e agora, técnico da equipe
principal da ADR Itaim Keiko.
Foi técnico formador de reno-
mados atletas como: Hugo Ha-
nashiro, Gustavo Tsuboi, Rodri-
go e Ricardo Kojima, Claudia
Ikeizumi, Jessica Yamada e
Hideo Yamamoto.

Final de semana agitado
na modalidade:

1) Curso de Arbitragem da
Federação Paulista de Tênis
de Mesa em Presidente Pru-
dente

Há uma carência muito
grande de árbitros para tênis
de mesa, quando em muitos
eventos oficiais os próprios
atletas precisam contar as par-
tidas, o que e inadmissível para
a maior Federação da modali-
dade no País.

Os clubes pagam taxa de
arbitragem, a Federação tem
bons patrocínios mas não con-
segue árbitros em seus tornei-
os.

Com este curso, a Federa-
ção espera conseguir suprir

esta deficiência e, quem sabe,
futuramente completar o qua-
dro de arbitragem e quem sabe
pagá-los melhor, valorizá-los e
dar lhes um plano de carreira.

Mais informações no
www.fptm.com.br

2) 14ª Clínica Bunkyo
Dia 30 de agosto, a clínica

será mInistrada por Lincon
Yasuda, atual técnico da sele-
ção brasileira e coordenado
por Fabio Takahashi ex-técni-
co da seleção brasileira, atual
técnico do Bunkyo e da ADR
Itaim Keiko, o curso abordará
o tema do “footwork” traba-
lho de pernas em todos os sen-
tidos, pivô, lateral e para
backhand.

Inscrições pelo telefone: 11/
9145-0206.

3) Apresentação, Torneio e
Demonstração no Sesc Santa-
na com Hugo Hoyama, Jéssi-
ca Yamada e Marcos Yamada

O Sesc Santana, neste do-
mingo (30), realiza um evento
especial com aulas, desafio do
saques, torneio relâmpago e
bate-papo com estes profissi-
onais da modalidade tênis de
mesa. Das 13 às 18h. Infor-
mações: 11/2971-8780.

4) 3º Ranking da Federa-
ção Paulista de Tênis de Mesa

Pela 1ª vez, a cidade de
Presidente Prudente sedia uma
competição de tão alto nível
técnico.

Os melhores atletas do
País estarão nesta competição
que vale pontos para a forma-
ção da seleção paulista e no
domingo na categoria especi-
al, prêmio em dinheiro. Con-
firmaram presença atletas
Olímpicos Gustavo Tsuboi e
Francisco Arado (Paco)

*Marcos Yamada é engenheiro e
consultor especialista em tênis
de mesa

Toshio Takeda (JPN), chefe tecnico da equipe principal da Itaim
Keiko e Fabio Takahashi (BRA), técnico contratado

DIVULGAÇÃO

São as melhores possíveis
as expectativas da Fede-
ração Internacional de

Kendô (FIK) no 14º Campeo-
nato Mundial da categoria que
será realizado entre os dias 28
e 30 de agosto (de sexta a do-
mingo), no Ginásio Adib
Moysés Dib, em São Bernar-
do do Campo – ABC Paulista.
A competição, que acontece
pela segunda vez no Brasil – a
primeira foi em 1982, no Giná-
sio do Ibirapuera, em São Paulo
– reunirá representantes de 39
países.

Com o objetivo de discutir
as perspectivas para a compe-
tição e abordar o panorama e
os planos em prática que vão
garantir o futuro da modalida-
de esportiva, a diretoria da en-
tidade reuniu a imprensa no dia
26 de agosto no Hotel
Mercure, na Zona Sul de São
Paulo. O evento reuniu o pre-
sidente mundial da FIK, Yoshi-
mitsu Takeyasu; o presidente
da Confederação Brasileira de
Kendô, Ciutoco Kogima; en-
tre outros membros da FIK
como o vice-presidente Shuji
Fukumoto, o secretário-geral
Yukio Sato e o diretor Matsu-
naga Masami.

De acordo com Yoshimitsu
Takeyasu a realização do tor-
neio no Brasil faz parte de um
rodízio realizado na Ásia, na
Europa e desta vez chegou na
América do Sul. O Brasil foi
escolhido por causa do históri-
co do Kendô no país e por ter
sediado o 5º mundial em 1982.
No ponto de vista do dirigente
será a oportunidade para os
países da América do Sul des-
pontarem na disputa internaci-
onal. “Esperamos bastante a
realização do evento no Brasil
e também que o público veja a
importância do Kendô”, des-
tacou Takeyasu, que durante
a coletiva passou por uma
saia-justa. Ao se referir ao úl-
timo Mundial, realizado em
Taiwan (2006), o dirigente lem-
brou que, pela primeira vez, em
13 edições na história dos
Mundiais, o Japão havia per-
dido a hegemonia na competi-
ção ao sofrer uma derrota di-
ante dos Estados Unidos – o
título acabou nas mãos dos sul-
coreanos.

Saia-justa – “O Japão tem
que ganhar esse Mundial no
Brasil”, afirmou Takeyasu. In-
dagado pela reportagem do
Jornal Nippak se, como diri-
gente de uma Federação In-

A Associação Okinawa
Kobudo Jinbukai-Filial do Bra-
sil realiza neste domingo (30),
a partir das 15 horas, na Asso-
ciação Okinawa Kenjin do
Brasil, a segunda edição do
Enbukai de Okinawa Karatê e
Kobudô. Segundo o presiden-
te da entidade, sensei Flavio
Vicente de Souza, o objetivo do
evento é manter não só a tra-
dição do Budô, “mas também
perpetuar os ensinamentos dos
mestres, sejam eles japoneses
ou brasileiros”. Destaque para
a participação do mestre
Mitsuo Ishibashi, presidente do
Jyureikan Dojo Karatê/
Kobudo, que veio ao Brasil es-
pecialmente para a ocasião.

Com 36 anos – 26 dos quais
dedicados às artes marciais –
Flavio explica que “muitas pes-
soas conhecem o karatê de
forma errada, não da forma
original”. E justifica: “Errada
porque, infelizmente, a promo-
ção de faixa virou um comér-
cio. Normalmente, um pratica-
mente demora de cinco a seis
anos até atingir a faixa preta.
No Brasil, em dois anos isso já
é possível. A promoção acon-

tece de forma muito rápida,
sem treinamento e pulando-se
etapas. Não há contato com a
essência do karatê”, observa
o sensei, lembran do que do
shorin-ryu, estilo originário de
Okinawa, nasceram os demais
estilos praticados atualmente
no mundo, como o Shotokan.

Hoje, Flavio calcula que
existem no País cerca de 6 mil
praticantes do estilo shorin-ryu
espalhados por seis filiais
“Pode parecer muito, mas é
pouco se levarmos em consi-

KARATÊ

2º Enbukai de Okinawa preserva tradições do “verdadeiro karatê”

Sensei Flavio de Souza

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Brasil recebe um Campeonato Mundial pela segunda vez: Expectativa é aumentar número de praticantes

ternacional, o correto não se-
ria manter neutralidade,
Takeyasu respondeu que tam-
bém era presidente da Fede-
ração Japonesa de Kendô e
tentou consertar: “Quero que
o Japão ganhe, mas para isso
terá que provar que merece a
vitória”, justificou Takeyasu,
afirmando que uma das preo-
cupações constantes da enti-
dade tem sido melhorar o ní-
vel dos árbitros. “Antigamen-
te, os japoneses entravam para
uma competição com a certe-
za da vitória. As últimas com-
petições mostraram, no entan-
to, que os outros países tam-
bém evoluíram e os árbitros
precisam acompanhar essa
evolução”.

Yoshimitsu Takeyasu afir-
mou ainda que o Kendô está
sendo bem divulgado e que a
FIK teve o quadro de países
associados aumentado com a
filiação de países como a Chi-
na. Para o presidente não basta
apenas ganhar a competição,
dentro dessa modalidade es-
portiva tem a formação do es-
pírito do homem através do
espírito da arte do Kendô.
“Quem faz parte da federação
tem esse espírito, esperamos

manter essa filosofia e a for-
mação física dos atletas”, as-
segura ele ao completar que
um dos projetos é levar as nor-
mas elementares do Kendô
para desenvolver o esporte em
outros países.

O presidente da FIK expli-
ca que pessoas de várias ra-
ças estão sendo atraídas pelos
aspectos culturais do Kendô e
japonês, tanto que treinamen-
tos com atletas não nikkeis são
realizados. “Não estamos ven-
dendo, mas divulgando o espí-
rito desse esporte, além de téc-
nicos também existem orien-
tadores”, esclarece. Sobre a
difícil missão de tornar a mo-
dalidade mais atraente para a
mídia e, quem sabe, inclui-la
nos Jogos Olímpicos, o vice-
presidente da FIK, Shuji
Fukumoto, admitiu que o tra-
balho não é fácil. Segundo ele,
trata-se de uma questão cul-
tural.

“A sede da FIK fica no Ja-
pão, independente disso o
Kendô é ligado ao espírito ja-
ponês e a língua é utilizada
durante os treinamentos, mas
o inglês é a língua oficial utili-
zada pela federação. “Estamos
procurando nos esforçar para

difundir o Kendô, mas não a
qualquer custo. O kendô não
é um esporte meramente de
competição. Nossa preocupa-
ção é antes com a formação
espiritual e não queremos per-
der esse aspecto. É preciso
preservar a essência do
kendô”, explicou Fukumoto.

(Aldo Shiguti e Afonso Jose
de Sousa)

deração as dimensões do Bra-
sil e, em especial, se compa-
rado  a outros estilos mais po-
pulares, como o próprio
Shotokan”, compara o sensei
Flavio, que atualmente é che-
fe instrutor do Yoshiaki Dojo e
em 2007 foi nomeado pelo
mestre Kawakami, de Okina-
wa, e pelos mestre Moromiza-
to, do Peru, para ser o dirigen-
te da Jinbukai Kobudo no Bra-
sil com a finalidade de manter
a tradição e divulgar o Kobudô.

Enbukai – O 2º Enbukai de
Okinawa Karatê e Kobudô deve
reunir cerca de 250 atletas, além
de 50 convidados na parte artís-
tica, que apresentarão um espe-
táculo de artes marciais de Oki-
nawa mesclando dança de
Oknawana e Bu no Mai (arte
que mistura dança, karatê e
kobudo), música folclórica de
Okinawa e Wadaiko.

(Aldo Shiguti)

2º ENBUKAI DE OKINAWA
KARATÊ E KOBUDO
QUANDO: DIA 30 DE AGOSTO, A PARTIR

DAS 15H

ONDE: ASSOCIAÇÃO OKINAWA KENJIN

DO BRASIL (RUA TOMÁS DE LIMA, 72,
LIBERDADE). INFORMAÇÕES PELOS

TELEFONES: 11/9762-9645 (SENSEI

FLAVIO) E 6489-5467
INGRESSOS: R$ 15,00

Os dirigentes de kendô durante a coletiva à imprensa nikkei
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SEIHA

Centro Cultural São Paulo sedia
concerto de música japonesa

AFundação Seiha de
Música Tradicional
Japonesa realiza do-

mingo próximo (dia 30) no
Centro Cultural São Paulo um
concerto especial de música
tradicional japonesa denomina-
do Clássicos de Domingo. O
evento que destaca a milenar
cultura japonesa com músicas
de compositores dos séculos
19 e 20 contará com a partici-
pação do Grupo Seiha-Brasil
de Koto (BR), além de Danilo
Baikyo Tomic e Alexander
Petzhold – Kinkoryu Shakuha-
chi.

O concerto que acontece-
rá na Sala Adoniran Barbosa
terá a presença de grão-mes-
tres do Japão como a vice
Iemoto (vice-mestra–princi-
pal) de estilo Ikuta-Seiha, Ka-
zuko Nakashima; seu filho,
mestre Utanoichi Okuda e a
grã-mestra, Utaki Kakui. O
trio também se apresentará
tocando koto, jushichigen (koto
de 17 cordas) shamisen, e
kokyu (instrumento de cordas
igual o shamisen, tocado com
um arco como o violino, de ori-
gem chinesa).

A programação inclui sete
apresentações musicais como
Tsuru No Koe (Canto do grou)
de Kengyo Tamaoka, século
17, peça cantada em casamen-
to, fala sobre a felicidade e lon-
gevidade de um casal; Hiyaku
(Alçando vôo) de Genchi
Hisamoto, de 1931 composta
em escala maior, uma peça
alegre em três movimentos;
Shoraifu (Brisa sobre o pinhei-
ro) de Utashito Nakashima, de
1940 que descreve a brisa que
sopra sobre o pinheiro produ-
zindo o som como ondas do
mar. Foi composta para ser
tocado com a famosa peça
“Rokudan no Shirabe” de
Kengyo Yatsuhashi.

Bem como Manzai (Dez mil
anos) de Jô Shiga, 1830 que na
era Edo era declamado por ar-
tistas ambulantes que cantam
a felicidade e longevidade no
começo do ano. A música toda
é recheada de palavras e fra-

ses de sorte e felicitações;
Mamano Gawa (Conforme a
correnteza do rio) de Kengyo
Kikuoka, 1836 composta na era
Edo para Koto, Shamisen e
Shakuhachi, fala da importân-
cia da cortesã na nobreza; A
Yukiningyo (Boneca de neve)
Shin-Ichi Yuize, de 1963 de au-
tor desconhecido, compôs em
forma de Jiuta (forma de nar-
rativa). E finalmente o Ochibano
Odori (Dança das folhas cain-
do) Michio Miyagi, 1920, base-
ado em uma peça ocidental
tocada com violino, compôs
uma peça com notas baixas e
melancólicas do Jushichigen,
Koto e Shamisen, cantando os
tristes e frios dias de outono.

Grupo Seiha-Brasil de Koto
– O grupo foi fundado em 1982
pela mestra Gakyo Yumoto no
ensino Koto estilo Ikuta-Seiha,
para divulgar no Brasil e aumen-
tar o número de adeptos deste
instrumento tradicional japonês.
A partir de 1984 o grupo pas-
sou a ser comandada pela mes-
tra Utahito Kitahara. Contan-
do com mais de 30 participan-

tes dos oito aos 80 anos, sendo
a maioria jovens estudantes, in-
cluindo descendentes e não
descendentes de japoneses.

O grupo tem se apresenta-
do em inúmeros recitais pelo
Brasil, emissoras de TV e de
rádios FM, propagandas, fes-
tivais, homenagens, concertos
em homenagem ao ex-primei-
ro Ministro do Japão Junichiro
Koizumi, eventos consulares, e
no Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil.

Utahito Kitahara – Líder do
Grupo Seiha-Brasil de Koto, a
mestra nasceu no Japão onde
começou a aprender Koto, Sha-
misen e Minyo (música folcló-
rica japonesa) ainda quando
criança. Aos 12 anos veio para
o Brasil. Em 1965 começou a
ensinar Minyo e Shamisen, em
1982 continuou os estudos de
Koto com a mestra Gakyo
Yumoto e em 1984 tornou se
mestra e orientadora do Grupo
Seiha-Brasil de Koto. Com vá-
rios CDs gravados ela continua
lecionando Koto até hoje, e
também se apresentado em

sonoplastia de cinema ao vivo,
eventos, documentários, shows
com instrumentos ocidentais e
danças.

CONCERTO DE MÚSICA
TRADICIONAL JAPONESA
QUANDO: 30 DE AGOSTO

HORÁRIO: 11H30
ONDE: CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

/ SALA ADONIRAN BARBOSA (631
LUGARES) RUA VERGUEIRO, 1000 –
PARAÍSO – SÃO PAULO – PRÓXIMO AO

METRÔ VERGUEIRO

ENTRADA FRANCA – OS INGRESSOS DEVEM

SER RETIRADOS NA BILHETERIA DO CENTRO

CULTURAL QUE SERÁ ABERTA COM UMA

HORA DE ANTECEDÊNCIA

INFORMAÇÕES: COM MARLENE NOS

TELEFONES 2601-4090 E 9217-0250
OU 3266-3320

DIVULGAÇÃO

Evento é realizado pela Fundação Seiha de Música Tradicional Japonesa e acontece no CCSP

CIDADÃO PAULISTANO

Vereador Kamia homenageia
governador de Miyazaki

Como forma de reconheci-
mento dos serviços prestados,
a Câmara Municipal de São
Paulo concedeu o Título de
Cidadão Paulistano a Hideo
Higashikokubaru, Governador
da Província de Miyazaki Ja-
pão, e uma salva de prata a
Koichi Nakamura, presidente
da Assembleia Legislativa da
Província de Miyazaki. A ini-
ciativa foi do vereador
Ushitaro Kamia (DEM), com
a aprovação unânime dos 55
vereadores da Casa.

A cerimônia aconteceu no
último domingo, 23 de agosto,
na comemoração do 60º ani-
versário de fundação da As-
sociação de Beneficência e
Cultura Miyazaki e os 95 anos
da chegada do primeiro imi-
grante desta região ao Brasil,
dada a relevância da ocasião
– uma vez que a outorga de
título é realizada somente na
Câmara dos Vereadores.

“Estas honrarias ressaltam
o trabalho realizado para for-
talecer as relações entre Bra-
sil e Japão, sobretudo, pelas
ações realizadas junto à comu-
nidade nipo-brasileira por meio
desta entidade que aniversaria
hoje. Mesmo do outro lado do

mundo, o Governador da Pro-
víncia de Miyazaki e o Presi-
dente da Assembleia Legisla-
tiva foram muito importantes
para preservarmos as nossas
riquezas culturais, que são os
elos com a nossa ancestralida-
de japonesa”, justificou o ve-
reador Kamia.

De acordo com o vereador
Kamia, que na ocasião também
representou oficialmente o pre-
feito Gilberto Kassab, o inter-
câmbio entre os dois países e a
presença do Miyazaki Kenjinkai
em São Paulo fazem da cidade
um verdadeiro pólo de cultura.
Atuação que inspira e que tem
todo o apoio município.

Woo, Kamia, Higashikokubaru, Hato e Nomura (da esq. p/dir)

DIVULGAÇÃO


