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1956 ~ 2006
50 anos – Prêmio Paulista de Esporte

*SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

Faltando dois anos e alguns
meses para os cem anos da
imigração japonesa no Brasil,
constata-se que os descenden-
tes dos pioneiros estão bem
assimilados ao nosso meio.
Estão em toda parte, exercen-
do as mais diversas atividades,
desde catador de papel de rua
até embaixador do Brasil na
Indonésia. Mas religiosos ain-
da são raros, sejam católicos
ou evangélicos. Mesmo no
budismo, religião da maioria
dos imigrantes, os sacerdotes
geralmente vêm do Japão.

Por isso gostaríamos de
apresentar o pastor Júnior
Akiyoshi Ouchi, da 1ª Igreja
Evangélica Batista, a segun-
da mais antiga da cidade – há
61 anos – , situada na rua
Vol. Vitoriano Borges, 619.
Possui outra igreja e mais três
missões com a possibilidade
de tornarem-se independen-
tes já no próximo ano.

Ele veio de Marília em
agosto de 2003. Casado com
dona Vanessa, tem um filho,
Jonas, com 2 anos. A sua vo-
cação religiosa já vem da avó,

que era evangélica. Gostava
de ler a Bíblia e desde os 7
anos freqüenta a Igreja Ba-
tista. Foi ao Japão em 95/96
e mesmo lá continuou a fre-
qüentar a igreja. Quando vol-
tou foi convidado a cursar o
Seminário Teológico no Rio,
onde ficou quatro anos.

Ali conheceu a colega da
faculdade Vanessa, carioca,
loira, com quem se casou.
Júnior é da terceira geração.
Seu pai é nissei e sua mãe
brasileira pura. Está no se-
gundo ano do curso de Psi-
cologia na Unimar.

*Shigueyuki Yoshikuni é jornalista
e reside em Lins

OPINIÃO

Os que os nikkeis estão fazendo

O pastor Júnior Akiyoshi Ouchi

SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

O Soho Grand Prix, antiga
Taca Soho – que era realizada
pela instituição anualmente de
1989 a 2002, para valorizar e
motivar o desenvolvimento dos
profissionais de cabelo de todo
o Brasil –, será realizado no
próximo dia 7, a partir das 20h,
no Espaço das Américas. Ago-
ra, além de um concurso para
os cabeleireiros do Brasil, ha-
verá também um concurso
para os profissionais do Soho
com os mesmos critérios de
avaliação e premiação.

A partir das 20h, os candi-
datos serão avaliados nos que-
sitos: visual, inovação, criativi-
dade e harmonia apresentados
nos cortes das modelos. Só não
é permitido apresentar cabe-
los que estiverem parcialmen-
te ou totalmente presos.

Todos os cabeleireiros que
estiverem interessados em

participar devem entrar no site
www.sohohair.com.br e pre-
encher a ficha de inscrição que
lá se encontra. Os prêmios va-
riam entre R$ 20, R$ 10 e R$
5 mil para os três primeiros
colocados.

O público poderá assistir ao
espetáculo gratuitamente. Os
convites podem ser retirados
em todos os salões da rede e
também no escritório central
do Soho Cabeleireiros. O in-
gresso deve ser trocado por 1
kg de alimento não-perecível
no dia do evento.

SOHO GRAND PRIX
QUANDO:  7 DE MARÇO, A PARTIR DAS 20H

ONDE: ESPAÇO DAS AMÉRICAS (RUA

TAGIPURU, Nº 795, BARRA FUNDA)
INSCRIÇÕES: WWW.SOHOHAIR.COM.BR

EVENTO GRATUITO E ABERTO AO PÚBLICO

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3287-4199
(COM IVONE)

SOHO GRAND PRIX

Evento acontece em março com
prêmios para os três primeiros

Prosseguem até o próximo
dia 15 de março (quarta-feira),
as inscrições para a Bolsa de
Estudos Bunkyo, destinada aos
estudantes nikkeis, regular-
mente matriculados nos cursos
universitários ou de 2º grau
(colegial).

Os interessados devem re-
sidir nos Estados de São Pau-
lo, Paraná, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul e nas re-
giões de Triângulo Mineiro e
sul de Goiás.

Com duração de um ano
(podendo ser renovada), a bol-
sa funciona como um emprés-
timo financeiro reembolsável.
Assim, o beneficiado deverá
assumir o compromisso de re-
embolso dos empréstimos re-
cebidos, com um ano de ca-
rência, após cessação do con-
trato ou conclusão do curso.

O valor do empréstimo fi-
nanceiro é equivalente a um
salário mínimo vigente no mês
de crédito para os estudantes
de curso superior (dez vagas)
e três quartos do salário míni-
mo para os estudantes de 2º

grau (4 vagas). A duração da
bolsa (período contratual) é de
um ano, a partir do mês de abril
até o mês de março do ano sub-
seqüente, com a possibilidade
de renovação. O bolsista deve-
rá assumir o compromisso de
reembolso por empréstimos re-
cebidos, com um ano de carên-
cia, após cessação do contrato
ou conclusão do curso.

Os candidatos devem apre-
sentar cópias de comprovante
de matrícula escolar, histórico
escolar (último período), cédu-
la de identidade (RG), compro-
vante de residência, além de
carta de recomendação de uma
entidade filantrópica (preferen-
cialmente nikkei). O formulá-
rio de inscrição deve ser retira-
do na secretaria do Bunkyo.

A entrevista para seleção
acontece no dia 25 de março,
a partir das 9h, no Bunkyo. É
obrigatória a presença de todos
os inscritos.

Para mais informações, o
Bunkyo fica na Rua São Joa-
quim, 381, Liberdade. Tel.: 11/
3208-1755.

BUNKYO

Inscrições para Bolsa de Estudos
prosseguem até o dia 15 de março

Um grande encontro que
acontece em Belém do Pará
na segunda quinzena de março
deve reunir cerca de 70 pes-
soas para discutir o atual pa-
norama das comunidades
nikkeis na América Latina.
Participantes de várias partes
do Brasil e de países vizinhos
deverão estar na capital do
Norte entre os dias 17 e 25
para o 10º Encontro Latino-
Americano de Ex-Bolsistas do
Gaimusho, que a cada dois
anos tem uma nova edição.

A organização é da Asso-
ciação Brasileira de Ex-
Bolsitas Gaimusho Kenshusei,
presidida por Luiz Ossamu
Sanda, que explica: “o objeti-
vo é promover o intercâmbio
entre bolsistas latino-america-
nos e é importante para acom-
panhar a evolução [da imigra-
ção japonesa] em cada país”.

Haverá duas mesas-redon-
das: “Nikkeis na Amazônia: In-
fluência Social, Econômica e
Cultural”, que falará da contri-
buição dos japoneses e seus
descendentes na região, e o
“Nikkeis na América Latina:
Influência Social, Econômica e
Cultural”, com particularidades
de cada país. Para o primeiro,
bloco, presidido por Luiz Sanda,
o programa consta de um bre-
ve histórico (por Alexandre
Yamanouth), os temas agricul-
tura, indústria e comércio (Yo-

shio Kamizono), área médico-
social (Yuji Ikuta) e a influên-
cia da região e o fenômeno de-
kassegui (Shigeyoshi Ono).

Após um coffee break,
todos voltam para a segunda
mesa-redonda, presidida por Jô
Tatsumi, com o palestrante
Reimei Yoshioka, atual coorde-
nador geral da Associação para
o Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil, e outros re-
presentantes de cada país.

Mas no início do evento,
após a abertura oficial, o ad-
vogado Kiyoshi Harada deve-
rá fazer sua participação com
uma palestra introdutória. “Fa-
rei uma abordagem da imigra-
ção japonesa no mundo, as
peculiaridades sintéticas em
cada país da América Latina
e as conseqüências enfrenta-
das após a 2ª Guerra Mundi-

EX-BOLSISTAS

Encontro no Pará discute influências nikkeis na América Latina

Sanda e Harada organizam o 10º Encontro de Ex-Bolsistas

JORNAL DO NIKKEY

al”, adianta.
Conhecedor das histórias

de formação e adaptação dos
imigrantes nipônicos em vári-
as nações, Harada dará maior
enfoque aos nipo-brasileiros, já
que “no Brasil a integração na
sociedade não se fez por igual
como no México ou no Peru,
em que as colonizações são
mais antigas”. Isso, porém,
não alavancou seu desenvol-
vimento, que está mais atrasa-
do: “Nem por isso estão aci-
ma do Brasil, pelo contrário,
estão bem aquém”, afirma.

Kiyoshi Harada analisa
também o campo cultural, fa-
lando da vida comunitária, o
político-social, que destaca pela
grande contribuição na agricul-
tura, e destacará as primeiras
personalidades nikkeis em
cada área (como políticos, ad-

vogados, artistas, cineasta,
médicos, entre outros).

Sombras de distinção - No
país que tem a maior comuni-
dade de descendentes fora do
Japão, ele observa que “o sen-
timento generalizado é que o
nikkei tem o aspecto positivo
da honestidade e força no tra-
balho. Mas por outro lado ain-
da há pequenas sombras de
distinção”. “Nós não somos
tratados absolutamente iguais
a outros descendentes. Ainda
existe uma pequena penumbra
discriminatória, e isso às vezes
nos incomoda”, desabafa.

De dez edições, o Brasil já
sediou o encontro em Foz do
Iguaçu (2000) e Brasília (2002);
a última edição ocorreu em Mar
Del Plata, na Argentina. O
evento tem a colaboração do
Consulado Geral do Japão em
Belém, Associação Pan-Ama-
zônica Nipo-Brasileira, Benefi-
cência Nipo-Brasileira da Ama-
zônia, Hospital Amazônia e
Associação dos Ex-bolsistas
Brasil-Japão do Pará.

10º ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE

EX-BOLSISTAS DO GAIMUSHO

QUANDO: DE 17 A 25 DE MARÇO;
ABERTURA DIA 19 (DOMINGO), ÀS 8H

ONDE: HOTEL SAGRES – AV.
GOVERNADOR JOSÉ MALCHER, 2.927,
SÃO BRÁS, BELÉM-PA
INFORMAÇÕES: 11/3285-4805

Os dois dias de desfiles
de Carnaval em São
Paulo, como nos últi-

mos anos, mostraram muita
beleza no Sambódromo do
Anhembi. Das 16 escolas que
entraram na avenida, no entan-
to, nem todas surpreenderam
os jurados e a platéia. Para
uma avaliação geral dos de-
sempenhos das agremiações,
o Jornal do Nikkey ouviu o
professor de cultura popular
brasileira do Instituto das Ar-
tes de São Paulo/Unesp
Alberto Ikeda, que pesquisa o
assunto desde o final da déca-
da de 80.

Na sua opinião, as escolas
que mais agradaram foram a
Império de Casa Verde, Vai-
Vai e Tom Maior. No primeiro
dia, a atual campeã foi quem
encheu os olhos dos especta-
dores. “Nos últimos anos a
Império tem surpreendido com
muito luxo e riqueza. Outra
escola que chamou atenção foi
a Vai-Vai, que veio mais
empolgada, tem um público
cativo, e tem conseguido man-
ter seu bom desempenho.”

Mas foi a Tom Maior que
impressionou mais o crítico do
Diário de São Paulo, que par-
ticipa pela sétima vez do Tro-
féu Nota 10, prêmio do perió-
dico que está na oitava edição
e avalia a performance das
escolas em dez quesitos.
Alberto Ikeda é o responsável
pelo enredo. Perguntado sobre
a favorita, ele responde: “A
Tom Maior, em função de ser
uma escola pequena e que não
tem muito dinheiro. Mas no
aspecto plástico impressionou,
com carros alegóricos e suas
fantasias; ela teve muita cria-
tividade e marcou bem os des-
files de São Paulo.”

A avaliação geral da sex-

ta-feira foi que decep-
cionou. “Havia gran-
de expectativa para o
primeiro dia, que tinha
as escolas mais tradi-
cionais. Mas foi uma
surpresa negativa, pois
venderam todos os in-
gressos e até o tempo
estava bom, mas as
escolas de um modo
geral não correspon-
deram muito. E foram
as escolas do segun-
do dia que acabaram
se sobressaindo.” Por
isso, nem mesmo a
torcida estava tão
convencida. “A Gavi-
ões, por exemplo, que
vinha com bom de-
sempenho nos últimos
carnavais, não conseguiu em-
polgar. Apesar de ser uma es-
cola que tem garra e que pode
contar com uma torcida imen-
sa, este ano passou sem vida”,
lamenta.

Temas - Dos vários enredos,
surgiram temas distintos como
pecuária, o Novo Tietê, e

questões sociais como a
negritude ou a exploração se-
xual infantil. E esse foi o tema
que trazia expectativa a
Ikeda. “É um tema atual abor-
dado pela Águia de Ouro, que
tem incentivado campanhas
internacionais e foi muito im-
portante ter sido adotado, so-
bretudo no momento do Car-

CARNAVAL 2006

Crítico nikkei avalia desempenho das
escolas de samba paulistanas

naval. No entanto, no desen-
volvimento ficou muito aquém
e me surpreendeu no sentido
inverso, na verdade.”

Por outro lado, uma ques-
tão repetitiva causou boa im-
pressão para ele. A dos ne-
gros e a escravidão. “Foi o
das Rosas de Ouro, com ‘A
diáspora africana’. Apesar de
ser sempre focada, a questão
racial ainda causa muito pro-
blema e não deixa de ser atu-
al. Então acabei optando por
reconhecer mais o tema da
Rosas na minha avaliação.
Claro que tem outros temas
também de destaque, como a
da Nenê, mas julgamos com
critério diferente do público,
para quem as escolas que
mais surpreenderam pela ima-
gem foram a Império e a Vai-
Vai.”

Comparando-se aos últi-
mos anos, “o Carnaval de São
Paulo não apresentou nada
que surpreendesse”. “A úni-
ca coisa que se destacou do
ponto de vista visual foi a Tom
Maior. Os sambas, as músi-
cas também não tiveram gran-
de desempenho. Atribuo essa
falta de dinamismo porque a
música é o elemento funda-
mental, e faz com que o pú-
blico entenda mais o enredo,
para prestar atenção nos de-
talhes e que deve empolgar o
público. E o samba da Vai-Vai
conseguiu captar mais isso
para quem estava assistindo
e ao próprio componente, para
passar vivacidade”, diz o pro-
fessor.

A apuração das agremia-
ções paulistanas, que deve
anunciar a campeã, as quatro
escolas que serão rebaixadas
e as duas que sobem para o
Grupo Especial, ocorre na
manhã de hoje.

Passistas nikkeis desfilaram no Sambódromo do Anhembi...

... com muito charme e samba no pé
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Colaboração: Marcus Hide

O G4 (Abeuni, Asebex, Câmara Júnior Brasil-Japão e Seinen Bunkyo) realizou no dia 11 um
jantar de confraternização. O encontro proporcionou um entrosamento entre os membros do
grupo, que prepara para este ano uma palestra com o esportista e secretário estadual de Juven-
tude, Esportes e Lazer, Lars Grael.

1: Silvio Yoshio Tuda, Silvia Yamaguchi, Marcio Yochen e Alexandre Kawase  2: Sayuri Miyamoto e

Claudio Kurita  3: Glaucia Tiyomi Sawaguchi, Dinah Sayuri Iwamizu e Cristina Mika Ito  4: Rubens

Koji Miura, Jimmy Iju, Luiz Fernando Silva e Marcos Eiji Kakuno  5: Lucilia Satomi e Rodrigo Hayaka-

wa  6: Ricardo Kano, Sayuri Miyamoto e Humberto Iamamura

Após quatro anos de
estudo e muita prática
esportiva, Kathia Tiemi
Yuri, Cristiane Mika
Maeda e Nilo Okuno
são os novos forman-
dos em Educação
Física da Universidade
Estadual de Londrina
(UEL). A festa de
formatura aconteceu
no dia 3 de fevereiro na
cidade paranaense.

Mais de 500 pessoas comprovaram a fama do
Festival do Yakisoba da Associação de Tucuruvi,
que iniciou seu primeiro evento externo de 2006.
Com presidente novo, Yoshio Imaizumi, e apoio
da diretoria e dos departamentos da entidade,
o seinenkai foi destaque pela sua atuação na
estruturação do evento. Diversas autoridades
estiveram presentes no evento que aconteceu
no dia 12.

1: Yoshio Imaizumi e Ushitaro Kamia  2: Yoshio

Imaizumi e William Woo  3: A empresária Chieko

Aoki  4: Yoshio Imaizumi e Angela Hirata  5:

Seinen Tucuruvi: Fabiana Motoshima, Renato

Kato, Yoshio Imaizumi, Alexandre Setani, André

Setani, Tiemi Takenaka, Karina Tanaka, Mayumi

Azuma, e na frente (de branco) Akemi Azuma,

presidente do seinenkai  6 e 7: Seinen Tucuruvi

No último dia 13, aconteceu em São Paulo a inauguração do mais novo Soho Academy. Com o
intuito de formar cabeleireiros, a escola, que se destaca como uma das melhores da América
Latina, abriu sua terceira filial na região de Pinheiros. Idealizada por Hideaki Iijima, que lidera
também a ONG Zeladoria do Planeta, a rede Soho mostra seu crescimento.

1: Lílian Cavalcanti

(Kérastase), Silvia Gomes

(L’Oréal), Fabio Morales

(L’Oréal), Marcela Avi

(Lóreal), Oswaldo Marques

(L’Oréal) e Daí Iijima   2:

Ernesto Paulelli Neto e Kaussei

Maeda  3: Yukio Hiramatsu e

Takaharu Fukada  4: Hiroshi

Hirakawa e Eiji Fuwa  5: Julio

Yuassa, Ivone Yamaguchi e

Bernardo Mascarenhas


