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ARQUIVO PESSOALA “surpresa” vem da longín-
qua Sinop, no Estado de Mato
Grosso. De acordo com ma-
téria publicada pelo Diário de
Cuiabá, o médico e segundo
suplente de senador, Jorge
Yanai, do Democratas, deve
assumir a cadeira do até en-
tão titular, Gilberto Goellner,
entre abril e maio. Caso seja
efetivado, Jorge Yanai será o
primeiro nikkei no Senado
Federal em pouco mais de
101 anos de imigração. Em
entrevista exclusiva ao Jornal
Nippak, Jorge Yanai disse
que, na verdade, o previsto
era assumir assim que o Se-
nado retornasse do recesso

parlamentar, em fevereiro.
“Como existem projetos de
autoria do titular (Gilberto
Goellner) tramitando no Se-
nado, em especial os ligados
à Raposa Serra do Sol, devo
assumir entre abril e maio”,
disse Yanai, por telefone, de
Sinop. Paranaense de Ban-
deirantes, o nikkei se formou
em 1972 pela Faculdade de
Medicina do Paraná e fixou
residência em Sinop há 30
anos. “Fui um dos pioneiros
na região. Fui o primeiro de-
putado estadual de Sinop e
hoje sou suplente de sena-
dor”, disse Yanai, afirmando
que “não cai na política de

pára-quedas”.
Para ele, no en-
tanto, representar
a comunidade
nikkei “será uma
responsabilidade
a mais”. “Minha
presença no Se-
nado engrandece
a história da pró-
pria comunidade,
que hoje está inte-
grada às necessi-
dades do País”,
destacou o médi-
co nikkei.
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“Minha presença no Senado engrandece
a comunidade nikkei”, diz Jorge Yanai

104 ANOS DEPOIS... Ins-
pirado no livro “Ryo Mizuno
– O Precursor da Imigração
Japonesa no Brasil”, de au-
toria de Tereza Hatsue de
Rezende e lançado em no-
vembro de 2008 pelo Jornal

Nippak por ocasião das co-
memorações do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil, o piloto de avião Mil-
ton Nakamura decidiu refazer
a trajetória percorrida pelo
empresário e político japonês,

em 1906. Considerado o
“verdadeiro herói da imigra-
ção”, Ryo Mizuno veio de
navio até o Chile e atraves-
sou a Cordilheira dos Andes
a pé, foi para a Argentina e
de lá veio para o Brasil. As-

sim como Mizuno, Milton
Nakamura, também não foge
de desafios. Natural de Hok-
kaido – desembarcou no Bra-
sil com apenas 5 anos de ida-
de – conta que é um apaixo-
nado pela liberdade.
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Kodomo-No-Sono
realiza o 11º
Concurso de
Beneficente

A Associação Pré-excepcio-
nais Kodomo-No-Sono rea-
liza no dia 31 de janeiro, na
Associação Shizuoka Kenjin
do Brasil, na Liberdade, cen-
tro de São Paulo, a 11ª edi-
ção do Concurso de Karaokê
Beneficente. O objetivo do
evento é arrecadar fundos
para as obras assistenciais da
entidade, com sede em Ita-
quera, zona Leste da capital
paulista. Vão participar do
karaokê cerca de 550 canto-
res de várias categorias e ida-
des, desde crianças até se-
nhoras da terceira idade.

DIVULGAÇÃO

Uma festa do tênis de mesa
nikkei. E também brasileiro.
Assim pode ser definido o 60º
Campeonato Brasileiro
Intrcolonial de Tênis de
Mesa. A competição, realiza-
da nos dias 22, 23 e 24 de
janeiro, no Ginásio Municipal
de Esportes de Mogi das Cru-
zes, reuniu cerca de 800 atle-
tas num evento que é uma ver-
dadeira confraternização en-
tre praticantes, dirigentes, ex-
jogadores, amigos e
familiares.“O Intercolonial
não conquistou o status de
maior torneio da modalidade
na América Latina à toa”, co-
memora Marcos Yamada.

Comissão Organizadora exalta o sucesso
do 60º Intercolonial de Tênis de Mesa
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Derico, saxofonista
do Programa do
Jô, lança CD com
músicas japonesas

O conhecido e consagrado
Derico, saxofonista/flautista
famoso por suas atuações no
Sexteto Onze e Meia do Pro-
grama talkshow do apresen-
tador Jô Soares, vai lançar no
dia 8 de maio na Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social
(Bunkyo), o CD Kizuna (Elo
em português), um “Duo
Sciotti”, em parceria com o
seu irmão, Sérgio Sciotti. A in-
formação foi anunciada por
João Frederico Sciotti, o pró-
prio Derico em visita a reda-
ção do Jornal Nippak.

—––––––––––—–| pág 07

Sabesp patrocina
eventos de várias
entidades nikkeis
do Vale do Ribeira

No dia 14 de janeiro, os re-
presentantes dos Bunkyos
das cidades de Registro, Mi-
racatu e Jacupiranga – todas
no Vale do Ribeira – visita-
ram o superintendente da
Sabesp, Irineu Yamashiro, em
seu gabinete, e receberam
doações. Nesse ato, estive-
ram presentes o presidente do
Bunkyo de Registro, Isao Ta-
kiute; o presidente da Uces e
Fenivar, Toshiaki Yamamura;
e os diretores do Bunkyo de
Registro, Rubens Shimizu,
Satoru Sassaki e Kuniei Ka-
neko, entre outros.

—––––––––––—–| pág 05
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SEMINÁRIO DA AMIZA-
DE – O Centro Brasileiro de
Língua Japonesa realizou de
19 a 22 de janeiro, na Associ-
ação Hokkaido Cultural e As-
sistência (sito à Rua Joaquim
Távora, 605, Vila Mariana -

São Paulo), o Seminário da
Amizade (Intercâmbio de Es-
tudantes de Língua Japonesa),
cujo objetivo é dar oportunida-
de ais participantes de conhe-
cerem uma parte dos costumes
e da cultura japonesa, além de

formar jovens que possuam
espírito de cooperação e orga-
nização e despertá-los para a
importância do idioma japonês
e ajudá-los a inserirem-se no
contexto internacional. Fotos:
Jiro Mochizuki

GAIMUSHO – Associação Brasileira dos Ex-
Bolsitas do “Gaimusho Kenshusei”, entidade
presidida por Armando Kihara, realizou no dia
9 de janeiro, no Restaurante Sapporo, no Itaim,
em São Paulo, Shinnenkai dos Bolsistas do
Gaimusho. O evento contou com a presença
de cerca de 70 pessoas, entre eles o cônsul

geral-adjunto Masahiko Kobayashi; o presidente
do Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência Social), Kihatiro Kita;
o presidente do Conselho Deliberativo do Bun-
kyo, Tuyoci Ohara; o advogado Kiyoshi Hara-
da e o ex-desembargador, Kazuo Watanabe,
entre outros.

HATSUGAMA-SHINNENKAI – O Centro
de Chado Urasenke do Brasil, entidade sem
fins lucrativos, realizou no dia 17 de janeiro, no
Tivoli São Paulo-Mofarrej, o Hatsugama-Shin-
nenkai – o Primeiro Cerimonial do Chá do ano.
O evento contou com a presença do cônsul geral
do Japão em São Paulo, Kazuaki Obe, e da
consulesa Keiko Obe, além de políticos, como

o deputado federal William Woo (PPS-SP), em-
presários e representantes da comunidade nipo-
brasileira. O Chado Cerimonial do Chá é uma
das mais tradicionais artes japonesas, com 500
anos de prática no Japão e divulgada internaci-
onalmente. No Brasil foi dado início à divulga-
ção do Chado em 1954, perdurando até os dias
de hoje. Fotos: Jiro Mochizuki
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Médico nikkei de Sinop deve
assumir vaga no Senado

COMUNIDADE/POLÍTICA

A “surpresa” vem da longín-
qua Sinop, cidade do Estado de
Mato Grosso com cerca de 110
mil habitantes. O médico e se-
gundo suplente de senador,
Jorge Yanai (DEM), deve as-
sumir uma cadeira no Senado
entre abril e maio. Segundo
matéria publicada no último
dia 24, no Diário de Cuiabá,
o titular, Gilberto Goellner
(DEM), deve deixar o cargo
por 120 dias depois de uma
longa discussão entre a cúpu-
la democrata. De acordo com
o jornal, o deputado estadual
Dilceu Dal’Bosco (DEM) foi
um dos articuladores para que
o médico nikkei viesse a se
efetivar temporariamente no
cargo.

A intenção do parlamentar
democrata era a de que o su-
plente de senador viesse a as-
sumir o cargo para que o mu-
nicípio tivesse um representan-
te na esfera federal. Desde a
derrota do ex-deputado fede-
ral Ricarte de Freitas (PTB),
na eleição de 2006, Sinop não
tem um representante político
eleito em Brasília. Caso seja
efetivado, Jorge Yanai será o
primeiro nikkei a assumir uma
vaga no Senado em mais de
101 anos de história de imigra-
ção japonesa.Também será a
primeira vez que um político de
Sinop assumirá o posto de se-
nador.

A reunião que definiu a si-
tuação política do médico teve
uma “mãozinha” do também
senador e cacique político dos
democratas, Jayme Campos.
O Diário de Cuiabá informou
ainda que a conversação para
que Yanai assumisse a cadei-
ra de senador é bastante anti-
ga, dos tempos em que o car-
go ainda era exercido pelo se-
nador Jonas Pinheiro. Com a
morte de Pinheiro, em 2008, a
cadeira foi repassada para
Goellner que nunca se licen-
ciou do cargo para dar a opor-
tunidade a Yanai. Agora, de-
pois de pressão por parte do
Dal’Bosco e Jayme, Goellner
dá a chance para que Yanai
mostre serviço.

Em outra oportunidade - em
2008, após o falecimento de
Pinheiro - Dal’Bosco argu-
mentou que seria importante
Goellner se licenciar para que
Yanai assumisse e com isso se
tornasse o primeiro senador
brasileiro de origem japonesa.
“É claro que queremos um se-
nador de nossa cidade”, obser-
vou em entrevista anterior.

Naquela oportunidade,
Goellner explicou que “o mo-
mento” exigia sua presença no
Senado. Explicou que além de
levar adiante alguns projetos de
Jonas para o agronegócio e
meio ambiente, lidera um gru-
po parlamentar do Congresso
que luta em defesa dos produ-
tores de arroz na Terra Indí-
gena Raposa Serra do Sol, em
Roraima. “Deixei claro ao [de-
putado] Dal’Bosco que abrirei
espaço para Jorge Yanai, mas
não agora, nem neste ano [em
2008]”.

O senador democrata ex-
plicou, na oportunidade, que
por Yanai ser médico e se de-
dicar em tempo integral à pro-
fissão, não tem o perfil do
ruralista, exigido para legislar
e conduzir conversações sobre
questões temáticas como é o
caso da questão indígena em
Roraima, que envolve interes-
ses do agronegócio nacional.

Prioridades – Em entrevista
exclusiva ao Jornal Nippak,
Jorge Yanai disse que, na ver-
dade, o previsto era assumir
assim que o Senado retornasse
do recesso parlamentar, em fe-
vereiro. “Como existem proje-
tos de autoria do titular (Gil-
berto Goellner) tramitando no
Senado, em especial os ligados

ARQUIVO PESSOAL

guém, estou indo para Brasília
com um nível cultural mjuito
bom”, conta Yanai, afirmando
que espera contribuir para re-
verter a [péssima] imagem dos
senadores com muito trabalho.

“É uma época difícil em
termos credibilidade e por isso
mesmo torna-se um desafio
interessante. Vou tranqüilo e
confiante em representar mui-
to bem o Estado de Mato
Grosso. A vida política para
mim não é novidade e nem um
bicho de sete cabeças”, asse-
gura Yanai, lembrando que
participa ativamente da vida
comunitária de Sinop. “Sou
membro da Associação Mé-
dica de Sinop e um dos fun-
dadores do Rotary Club do
município. Entre outros títulos,
recebi o de Cidadão Honorá-
rio de Sinop e Cidadão Mato-
grossense e Comendador da
Polícia Militar”, destaca
Yanai, lembrando que também
é membro da Associação
Nipo-Brasileira de Sinop e,
como tal, também está prepa-
rado para enfrentar outro de-
safio: o de representar a co-
munidade nipo-brasileira.

Raízes – “O Senado é a mais
alta Corte de leis do nosso País
e possui um histórico ligado a
diversas etnias, mas para a co-
munidade japonesa é algo iné-
dito, o que aumenta nossa res-
ponsabilidade. Minha própria
presença no Senado engrande-
ce todos os imigrantes que vi-
eram a esse País e certamen-
te é motivo de orgulho para
minha mãe”, diz, referindo-se
a dona Ayako Yanai, de 87
anos, natural de Hiroshima e
que reside atualmente em Cu-
ritiba, na capital paranaense [o
pai, Masashi Yanai, de Shima-
ne, é falecido].

“Minha história de vida,
como a de todos filhos de imi-
grantes, é uma história de lu-
tas,  sacrifícios e de dificulda-
des. A comunidade japonesa
sempre se esforçou bastante
para se integrar à sociedade
brasileira e, não á toa, ao lon-
go dos anos fez vereadores,
prefeitos, deputados estaduais,
deputados federais, ministros
e, agora, Senador. Isso mostra
a importância cada vez maior
do povo japonês e que nós es-
tamos integrados às necessi-
dades do País”, destaca Yanai,
acrescentando que “o esforço
coletivo para que assumisse
tem muito a ver com minha
origem nipônica”.

“Meu pai me deu uma cri-
ação mais liberal, mas dentro
dos princípios e regras de boa
conduta. Sem isso, não teria
conquistado todos os títulos
que conquistei”, destaca Yanai,
concluindo que se encontra
atualmente numa fase “bas-
tante amadurecida”.

(Aldo Shiguti)

Jorge Yanai na campanha do então candidato à presidente da República, Geraldo Alckmin, em 2006...

Jorge Yanai, de 61 anos de
idade, é natural de Bandeiran-
tes, Paraná. Filho de Masashi
Yanai (falecido em 1990) e de
Ayako Yanai (que nasceu em
Hiroshima e que hoje vive em
Curitiba, Paraná). Médico for-
mado pela Universidade Fe-
deral do Paraná em 1972,
mora em Sinop há 30 anos. Foi
deputado estadual de 91 a 94.
Recebeu o titulo de Cidadão
Sinopense pela câmara muni-
cipal, Cidadão Matogrossen-
se pela Assembléia Legislati-

Nikkei foi o 1º deputado
estadual de Sinop

va do Estado de Mato Gros-
so, Comendador pela ordem
do Governo do Estado de
Mato Grosso e a comenda
Homens do Mato conferida
pela Policia Militar de Mato
Grosso. É casado com
Marina Toshimi Yanai, tem
dois filhos casados: Douglas
Yanai, médico oftalmologista
casado com Anna Letícia;
Evelyn Yanai Cattoni, dentis-
ta, casada com Everton
Cattoni. Tem dois netos,
Anna Julia e Daniel Yanai.

... e na campanha do então candidato à presidente FHC, em Sinop

... com o ex-ministro Roberto Rodrigues, na fundação Getúlio Vargas,
em SP, discutindo implantação de usinas de biodiesel em MT...

à Raposa Serra do Sol, devo
assumir entre abril e maio”,
confirmouYanai na última se-
gunda-feira (25) ao Jornal
Nippak, por telefone, de
Sinop.

Paranaense de Bandeiran-
tes, Jorge Yanai se formou em
1972 pela Faculdade de Medi-
cina do Paraná e fixou resi-
dência em Sinop há 30 anos.
“Fui um dos pioneiros na re-
gião. Fui o primeiro deputado
estadual de Sinop, de 1991 a
1994, e hoje sou suplente de
senador”, disse Yanai, afir-
mando que “não cai na políti-
ca de pára-quedas”.

“Era muito amigo do Jonas
Pinheiro, considerado uma len-
da por aqui. Foi ele quem pra-
ticamente me convocou para
o cargo”, esclarece o médico,
rebatendo as críticas que não
seria apto para o ocupar o car-
go por não ter experiência no
setor rural. “Meu passado me
credencia a representar o Es-
tado de Mato Grosso no Se-
nado”, garante Yanai, acres-
centando que até assumir pre-
tende se “preparar” estudan-
do os projetos que estão tra-

mitando no Senado.
Algumas prioridades, no

entanto, ele já antecipou ao
Jornal Nippak. “Sou da re-
gião Norte de Mato Grosso,
uma região rica, mas que pre-
cisa ter uma representação em
Brasília não só para trazer
mais recursos para o Estado
como também para acabar
com algumas críticas infunda-
das sobre o meio ambiente
como, por exemplo, que que-
remos derrubar tudo. Vou tra-
balhar para mostrar a realida-
de do nosso Estado, que ainda
é tratado de modo injusto. Em
termos de riqueza, Mato Gros-
so evoluiu muito e hoje é cam-
peã em produção de grãos.
Infelizmente, escutamos ape-
nas que a região é campeã em
desmatamento”, lamentou
Yanai, explicando que o prin-
cipal desafio será proporcionar
o crescimento sustentável,
“mas também pretendo atuar
nas áreas médica e social”.

“Em princípio, vou defen-
der a agricultura e a pecuária.
Mas espero contribuir muito lá
dentro em todos os setores.
Sem querer discriminar nin-

(PARTE 1)

*OSWALDO KAWAKAMI

No ano passado, comemo-
ramos 100 anos de imigração
japonesa ao Brasil, mas as re-
lações comerciais entre ambos
os países data de 1895, quan-
do foi assinado em Paris o
“TRATADO DE AMIZADE,
DE COMMÉRCIO E DE
NAVEGAÇÃO”.

Desde então, mais de 500
empresas japonesas se insta-
laram no Brasil, levando con-
sigo alta tecnologia, um novo
conceito de industrialização e
introduzindo as grandes indús-
trias japonesas no país.

No caminho inverso, o Bra-
sil passava a ser um dos gran-
des fornecedores de matéria-
prima para o Japão. Um dos
destaques era o minério de fer-
ro brasileiro que passaria, en-
tão, a ajudar a transformar a
indústria japonesa do aço na
principal do mundo. Aço este
que foi fundamental para o
desenvolvimento da economia
mundial do pós-guerra.

Mas isso não seria possí-
vel não fosse a atuação da
Companhia Vale do Rio Doce
e do engenheiro Elieser Batis-
ta, seu presidente. A Compa-
nhia mineira passaria a ser um
dos principais fornecedores do
minério de ferro para o Japão.

Esta relação entre a Vale e
os japoneses transformou o
transporte marítimo no mundo.
Para que se pudesse trazer ao
Japão milhões de toneladas do
minério foi necessária a cons-
trução de navios gigantescos,
o que fez com que a constru-
ção naval no mundo se desen-
volvesse mais rapidamente,
quebrando barreiras até então
existentes.

Esta mudança também exi-
giria do Brasil a modernização
dos portos e da logística para
atender a necessidade do mer-
cado japonês, isso ajudou a le-
var o desenvolvimento para
parte do Brasil, principalmen-
te nas regiões onde a VALE
atuava. Carajás, a maior mina
a céu aberto do mundo nasceu
de uma parceria entre a Vale
e os japoneses.

A aliança entre japoneses
e brasileiros fez desenvolver
VALE, hoje principal empresa
privada do país que continua a
ser um dos principais fornece-
dores de minérios para o Ja-
pão.

Commodities – O Japão é
um dos mais importantes com-
pradores de commodities do
Brasil. Para que se possa ter
uma idéia disso, hoje 90% do
suco de laranja comercializa-
do no Japão têm origem brasi-
leira. Da carne de frango im-
portada in natura, 80% é pro-
veniente do Brasil, isso sem
falar no café verde, fumo e da
celulose que também estão
entre os mais importados.

A moda brasileira tem se
destacado em várias frentes
no Japão, desde a alta costura
até a moda esportiva. Hoje,
nas praias japonesas é comum
você ver as pessoas usando
sandálias havaianas.

A relação do Japão com a
moda brasileira está apenas no
começo. Há que se vencer
barreiras ainda e existe a
imensa necessidade de inves-
timentos na divulgação dos

produtos “Made in Brazil”.
Mas existem problemas

nesta relação ainda: a restri-
ção à entrada da carne bovina
e suína responsável é a princi-
pal delas. O governo japonês
não aceita a carne brasileira
por que o país não está livre
da aftosa.

Temos  problemas para a
exportação de calçados e de
derivados de leite, em função
da reserva de mercado.

Mas, mesmo com o proble-
ma da importação da carne,
uma rede de restaurantes bra-
sileiros tem se destacado no
Japão, é a churrascaria
Barbacoa, que trouxe até os
japoneses o sabor da culinária
brasileira regada a muitas do-
ses de caipirinha feita com
pura cachaça brasileira. Todos
os finais de semana a rede so-
fre com a superlotação, a pro-
cura é tanta que em épocas do
ano somente é possível fazer
reservas com mais de um mês
de antecedência. É de se
imaginar se a carne brasileira
pudesse estar presente à mesa
dos japoneses o quanto ela não
faria sucesso.

Desafio – Uma empresa bra-
sileira que se destaca pelo seu
ímpeto desafiador é a WEG
Motors.  Empresa líder de
mercado no Brasil e em vári-
as regiões do mundo, ela está
presente no mercado japonês
de motores elétricos, compe-
tindo com gigantes como Mi-
tsubishi e Hitachi. A WEG aca-
ba de montar uma fábrica na
China para atender o merca-
do Asiático.

Investimentos – Com o cres-
cimento da economia brasilei-
ra, várias corretoras japoneses
lançaram no mercado fundo de
ações baseado em papéis bra-
sileiros, sua aceitação superou
as expectativa dos corretores
o que fez com que outras
corretoras também lançassem
pacotes parecidos no mercado.

CCBJ – Por outro lado, as
empresas brasileiras que já
possuíam representação no
Japão criaram, em 2001, a
CCBJ  (Câmara de Comércio
Brasileira no Japão). Com o
objetivo de aumentar a intera-
ção econômica entre as em-
presas japonesas e brasileiras,
a CCBJ passou a organizar
eventos para promover o Bra-
sil e auxiliar as empresas aqui
instaladas.

DEBATES

Brasil e Japão, uma parceria
secular

* Osvaldo Kawakami, formado em
Engenharia pela Universidade de
São Carlos, preside a CCBJ desde
2003. Possui 30 anos de experiên-
cia na Petrobras e desde o ano
2000, quando a companhia abriu
seu escritório no Japão, é gerente
geral e também acumula o cargo
de presidente da Refinaria Nansei
Sekiyu K.K., adquirida pela Petro-
bras em 2008.
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Vereadores Kamia e Hato recebem
parlamentares japoneses em SP

POLÍTICA/SÃO PAULO

– Parte I –

A lei nº 12.112, conhecida
como a Nova Lei do Inquili-
nato, sancionada pelo Presi-
dente Lula em 9 de dezem-
bro de 2009, altera substan-
cialmente a Lei nº 8.245/91,
a conhecida Lei do Inquilina-
to. A nova lei entrará em vi-
gor 45 dias após a sua publi-
cação, que ocorreu no dia 10
de dezembro de 2009, quer
seja, 25 de janeiro de 2010,
nos termos do art. 1º da Lei
de Introdução ao Código Ci-
vil. Trouxe várias alterações.

Para melhor compreen-
são da matéria passo a trans-
crever as alterações trazidas,
conforme seguem:

“Art. 4º. Durante o prazo
estipulado para a duração do
contrato, não poderá o loca-
dor reaver o imóvel alugado.
O locatário, todavia, poderá
devolvê-lo, pagando a multa
pactuada, proporcionalmente
ao período de cumprimento do
contrato, ou, na sua falta, a que
for judicialmente estipulada.”

Na verdade, a nova lei faz
a devida adequação  substitu-
indo a expressão “ nos termos
do art. 924 do Código Civil”
para “proporcionalmente ao
período de cumprimento do
contrato.” (atente-se aqui que
a lei antiga referia-se ao Có-
digo Civil de 1916)

“Art.12. Em casos de se-
paração de fato, separação
judicial, divórcio ou dissolução
da união estável, a locação
residencial prosseguirá auto-
maticamente com o cônjuge
ou companheiro que perma-
necer no imóvel.

§1º. Nas hipóteses previs-
tas neste artigo e no art.11, a
sub-rogação será comunica-
da por escrito ao locador e ao
fiador, se esta for a modali-
dade de garantia locatícia.

§2º. O fiador poderá exo-
nerar-se das suas responsa-
bilidades no prazo de 30  (trin-
ta) dias contado do recebi-
mento da comunicação ofe-
recida pelo sub-rogado, fican-
do responsável pelos efeitos
da fiança durante 120 (cento
e vinte) dias após a notifica-
ção ao locador.”

Inicialmente cuidou o le-
gislador de proceder a ade-
quação do termo “sociedade
concubinária” para “união
estável”. O parágrafo único
da redação originária foi
substituído, em termos, pelos
§§ 1º e 2º, acima transcritos.
Pela nova lei, em casos de
sub-rogação, incluindo os
previstos na própria lei e no
Art. 11 (casos de morte do
locatário, entre outros) a ne-
cessidade de comunicação
por escrito ao locador e ao
fiador. Esclareça, neste pas-
so, que na prática tal proce-
dimento já se verificava. Des-
ta feita, o fiador poderá exo-
nerar-se das suas responsa-
bilidades no prazo de trinta
dias do recebimento da noti-
ficação, ficando, porém res-
ponsável pelos efeitos da fi-
ança após 120 dias após a
notificação ao locador. Nes-
te período, o locatário deve
buscar novo fiador ou ofere-
cer outra forma de garantia.

“Art. 39. Salvo disposição
contratual em contrário, qual-
quer das garantias da locação
se estende até a efetiva de-
volução do imóvel, ainda que
prorrogada a locação por pra-
zo indeterminado, por força
desta Lei.”

A nova redação acrescen-
tou à redação originária a ex-
pressão “ainda que prorroga-
da a locação por prazo inde-
terminado, por força desta
Lei”

“Art. 40 ........................
II - ausência, interdição,

recuperação judicial, falência
ou insolvência do fiador, de-
claradas judicialmente;

....................................
X - prorrogação da loca-

ção por prazo indeterminado
uma vez notificado o locador
pelo fiador de sua intenção de
desoneração, ficando obriga-
do por todos os efeitos da fi-
ança, durante 120 (cento e
vinte) dias após a notificação
ao locador.

Parágrafo único. O loca-
dor poderá notificar o locatá-
rio para apresentar nova ga-
rantia locatícia no prazo de 30
(trinta) dias, sob pena de
desfazimento da locação.”

Dispõe o art. 40 que o lo-
cador pode exigir novo fiador
ou a substituição da modalida-
de de garantia. Entre as hipó-
teses em que tal pode ocorrer
previstas na lei anterior (por
exemplo, ausência, falência
etc), a nova lei acrescentou a
expressão “recuperação judi-
cial”, instituto este trazido pela
Lei de Falências. Acrescen-
tou, ainda, a letra X e o pará-
grafo único acima descritos.

“Art. 59. .......................
§1º ...............................
VI – o disposto no inciso

IV do art. 9º, havendo a ne-
cessidade de se produzir re-
parações urgentes no imóvel,
determinadas pelo poder pú-
blico, que não possam ser nor-
malmente executadas com a
permanência do locatário, ou,
podendo, ele se recuse a con-
senti-las;

VII – o término do prazo
notificatório previsto no pará-
grafo único do art. 40, sem
apresentação de nova garan-
tia apta a manter a seguran-
ça inaugural do contrato;

VIII – o término do prazo
da locação não residencial,
tendo sido proposta a ação
em até 30 (trinta) dias do ter-
mo ou do cumprimento de no-
tificação comunicando o in-
tento de retomada;

IX – a falta de pagamen-
to de aluguel e acessórios da
locação no vencimento, es-
tando o contrato desprovido
de qualquer das garantias
previstas no art. 37, por não
ter sido contratada ou em
caso de extinção ou pedido de
exoneração dela, indepen-
dentemente de motivo.

....................................
§ 3º. No caso do inciso IX

do § 1º deste artigo, poderá o
locatário evitar a rescisão da
locação e elidir a liminar de
desocupação se, dentro dos 15
(quinze) dias concedidos para
a desocupação do imóvel e in-
dependentemente de cálculo,
efetuar depósito judicial que
contemple a totalidade dos va-
lores devidos, na forma pre-
vista no inciso II do art. 62.”

Este artigo está inserto
dentro do Capítulo das ações
de despejo. Não houve qual-
quer alteração em relação ao
“caput” do artigo, que dispõe
que as ações de despejo te-
rão o rito ordinário. Acrescen-
tou ao § 1º do art. 59, os incisos
VI e IX, acima descritos, am-
pliando as hipóteses de con-
cessão de liminar . Esclareça-
se, que a redação originária do
§ 1º permanece em todos os
seus termos, isto é, a conces-
são da liminar para desocupa-
ção do imóvel em quinze dias
sem oitiva da parte contrária
fica sujeita a caução equiva-
lente a três meses de aluguel.

Acrescentou ainda o § 3º,
que possibilita o locatário, no
caso do inciso IX do §1º aci-
ma referido, efetuar depósito
judicial dentro do prazo de
quinze dias  da totalidade dos
valores devido para evitar a
rescisão do contrato, bem
como, elidir a liminar de de-
socupação.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

A Nova Lei do Inquilinato
(Lei nº 12.112/09)

O fator chuva que tem ca-
ído em São Paulo atrapalhou
um pouco a 2ª Feira do Verde
& Meio Ambiente realizada no
último fim de semana (dias 23
a 25 de janeiro), no parque da
Água Branca, na zona Oeste
da capital paulista. Algumas
plantas de expositores que es-
tavam no chão estragaram por
conta do entupimento de
bueiros nas proximidades do
parque. Promovido em come-
moração ao 456º aniversário
da cidade de São Paulo, o
evento foi realizado pelo Sin-
dicato do Comércio Varejista
de Flores e Plantas Ornamen-
tais do Estado de São Paulo
(Sindiflores). Um dos objetivos
da feira gratuita foi despertar
no público o interesse pelo cul-
tivo de plantas, inclusive na ci-
dade, em apartamentos.

De acordo com o respon-
sável pelo evento, Carlos Ro-
berto Romeu, e gestor do Sin-
dicato do Comércio Varejista
de Flores e Plantas, “tudo que
foi prometido para os três dias
do evento foi cumprido. Por
causa da chuva os expositores
fizeram de tudo para facilitar
a participação dos visitantes,
como as mudanças de horári-
os nas atrações, como a do lo-
cal da apresentação dos cães
da Polícia Militar”, destaca.

A Feira contou com várias

SÃO PAULO/LAZER

Feira do Verde e Meio Ambiente agita a metrópole no
aniversário dos 456 anos da cidade de São Paulo

Paulo. Em seguida foram dis-
tribuídas rosas vermelhas e
brancas, que faziam parte do
bolo com 500 quilos de rosas
vermelhas e brancas.

Também aconteceu um
encontro da 3ª idade para gi-
nástica postural e do movimen-
to aplicadas por monitores do
Serviço Social do Comércio
(SESC), para os interessados
em cuidar do corpo e da men-
te; uma exposição de fotos da
cidade de São Paulo; e um jar-
dim desenvolvido por paisagis-
tas da Associação Nacional de
Paisagistas (ANP). Para al-
guns expositores a Feira do
Verde poderia ter sido mais
divulgada, já para outros foi um
sucesso, por que venderam
mais do que o esperado.

Parque da Água Branca –
Localizado no centro urbano
de São Paulo, tombado como
patrimônio cultural e histórico
do Estado, o Parque da Água
Branca é uma das importan-
tes implantações de área ver-
de, em plena metrópole. Com
cerca de três mil árvores, ve-
getação típica e várias espéci-
es de aves, o local é um dos
preferidos pelos paulistanos
para a realização de caminha-
das e ideal para a criançada
correr e se divertir à vontade,
com muita segurança

atrações para toda família
como exposição e venda de
flores, plantas e artigos para
jardinagem, artesanato em ge-
ral e praça de alimentação.
Foram promovidas duas ofici-
nas de arte floral sobre meio
ambiente, jardinagem e paisa-
gismo, com membros da Aca-
demia Brasileira de Arte Flo-
ral (ABAF), em parceria com
o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial (Senac), e
noções sobre o cultivo de or-
quídeas, bonsais, com mem-
bros da Associação dos Orqui-
dófilos de São Roque (AOSR).
Os visitantes foram presente-
ados com brindes sorteados

pelos expositores e os alunos
das aulas de artes levavam
suas obras para casa em um
quadro de vidro.

O evento contou ainda com
apresentações artísticas com
músicas de raiz, ligadas à iden-
tidade da cultura paulistana, da
orquestra sinfônica, de corais
musicais, dos cães e da cava-
laria da Policia Militar do Es-
tado de São Paulo, atrações
que enriqueceram o fim de
semana dos visitantes. Shows
com artistas renomados da
MPB também foram realiza-
dos como a dupla sertaneja
Peão e Cowboy cantando pa-
rabéns para a cidade de São

Evento foi uma realização do Sindiflores em homenagem a SP

DIVULGAÇÃO

Os vereadores nikkeis
da capital paulista,
Ushitaro Kamia

(DEM) e Jooji Hato (PMDB)
receberam, no último dia 14, no
prédio da Câmara Municipal de
São Paulo, uma comitiva japo-
nesa em visita ao Brasil. Vere-
adores da cidade de Kimitsu,
localizada na província de Chi-
ba, vieram ao país promover o
intercâmbio entre as duas na-
ções e elevar o nível de conhe-
cimento entre elas.

Liderado por Takeshi
Tokita e o vice-líder Kikuo
Kobayashi, o grupo composto
por sete vereadores e três di-
retores administrativos, inclu-
indo o presidente da Câmara
dos Vereadores, Kenkichi
Kato, conheceram as depen-
dências da casa legislativa de
São Paulo e também o gabi-
nete do vereador Hato, en-
quanto trocaram informações
a respeito do trabalho realiza-
do aqui e lá.

A conversa parece ter sido
bastante enriquecedora para
ambas as partes. Ambos ex-
planaram o funcionamento dos
aparelhos públicos, a adminis-
tração, os processos legislati-
vos e os problemas enfrenta-

Vereadores Ushitaro Kamia e Jooji Hato com parlamentares japoneses na Câmara Municipal

DIVULGAÇÃO

ro de cadeiras no poder legis-
lativo municipal, que atual-
mente conta com 55 vereado-
res, é muito pequeno com re-
lação à cidade.

Após a visita, os políticos
japoneses seguiram para outro
ponto do centro da cidade a fim
de conhecer o poder executi-
vo, a Prefeitura de São Paulo.

dos. “É interessante conhecer
outros modos de trabalho, le-
vando em consideração a di-
ferente cultura, povo e dificul-
dades de cada cidade, e mes-
mo assim encontrar semelhan-
ças. Tudo isso ajudou a ver al-
guns pontos que podemos me-
lhorar com inspiração no Ja-
pão”, avaliou o vereador

Kamia.
Toda a comitiva ficou bas-

tante impressionada com o que
viram e admirada com o em-
penho dos parlamentares pau-
listas em administrar e legislar
um município com mais de 10
milhões de habitantes, enquan-
to Kimitsu possui 90 mil. Co-
mentaram ainda que o núme-

INTERNACIONAL

EUA consideram adotar tecnologia de trem-bala japonês
Uma autoridade do setor de

transportes dos Estados Uni-
dos disse que planeja experi-
mentar trem-bala japonês em
maio, para analisar a possibili-
dade de usar o Shinkansen no

sistema ferroviário de alta ve-
locidade, proposto pela admi-
nistração Obama.

O secretário dos Transpor-
tes Ray LaHood divulgou o pla-
no em Washington na quinta-

feira, após participar de um se-
minário organizado pelo Minis-
tério dos Transportes do Japão.
No encontro, o vice-ministro
dos Transportes do Japão,
Sumio Mabuchi, enfatizou as

características do trem-bala,
tais como segurança e eficiên-
cia em termos de energia.

LaHood disse a repórteres
que o Japão vem investindo na
tecnologia de trens de alta ve-
locidade há muito tempo, e que
espera aprender sobre isso
com o país. Ele afirmou que
anunciará em breve a aloca-
ção de verbas do orçamento
para a construção do sistema
ferroviário de alta velocidade,
que iria ligar as principais ci-
dades dos Estados Unidos.

Mabuchi, por sua vez, dis-
se a repórteres que o governo
japonês vai trabalhar com em-
presas privadas para promover
a tecnologia de trem-bala em
outros países.

(Fonte: NHK World)
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Prefeitura e Estado discutem
reforma de Centro Cultural

CIDADES/ANDRADINA

O presidente Lula sancio-
nou o projeto de lei 2448/07,
de autoria do deputado fede-
ral Walter Ihoshi (DEM/SP),
que denomina “Ponte Comen-
dador Hiroshi Sumida” a pon-
te sobre o rio Ribeira de
Iguape, na BR-116, na cidade
de Registro (SP). O projeto se
transformou na Lei 12.207.

“Essa sanção tem alegria
dupla: a primeira por poder
homenagear um grande ho-
mem, como foi Hiroshi Sumi-
da. E a segunda por ver meu
primeiro projeto se tornar lei.
É uma imensa vitória, já que o

CIDADES/REGISTRO 2

Ponte sobre o rio Ribeira de
Iguape será “Hiroshi Sumida”

trâmite de um projeto de lei é
sempre longo e complexo”,
disse Ihoshi.

Hiroshi Sumida foi um imi-
grante japonês, vereador em
Registro, e é considerado um dos
responsáveis pela duplicação da
rodovia Régis Bittencourt (BR-
116), conhecida como “Rodovia
da Morte”. Falecido em 1993,
Sumida havia sido condecorado
pelo Imperador do Japão
Akihito, dois anos antes, com a
“Ordem do Tesouro Sagrado -
5º Grau” pelos trabalhos reali-
zados para o intercâmbio cultu-
ral entre Brasil e Japão.

OGoverno de Andradina
esteve reunido com o
secretário-adjunto da

Secretaria de Estado da Cul-
tura, Ronaldo Bianchi, em São
Paulo, discutindo a liberação
de verbas para a reforma do
Centro Cultural Pioneiros e a
construção de uma nova bibli-
oteca.

O encontro que reuniu o
prefeito Jamil Ono (PT), o se-
cretário municipal de Cultura
e Turismo, Fernando Magno,
e o chefe de gabinete, Manoel
Messias, com Bianchi, acon-
teceu na sede da Secretaria de
Estado da Cultura.

A administração municipal
tem as duas obras como meta
de obras no âmbito da cultura,
neste ano. Sem nenhum inves-
timento há mais de 10 anos, o
Centro Cultural Pioneiros ins-
talado no prédio da antiga es-
tação ferroviária da cidade,
monumento que é tombado
pelo valor histórico de ser a
obra que deu origem a cidade,
precisa ser restaurado.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Cultura, a idéia é
aproveitar a arquitetura histó-
rica como forma de trabalhar
a história de Andradina em ati-
vidades multiculturais que re-
únem atividades artísticas atre-

Prefeito Jamil Ono, secretário municipal de Cultura, Fernando Magno, e secretário-adjunto da Secretaria
de Estado da Cultura, Ronaldo Bianchi (da esquerda para a direita)

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA

CIDADES/REGISTRO 1

Sabesp patrocina entidades
nikkeis do Vale do Ribeira

No dia 14 de janeiro, os re-
presentantes dos Bunkyos das
cidades de Registro, Miracatu
e Jacupiranga – todas no Vale
do Ribeira – visitaram o supe-
rintendente da Sabesp, Irineu
Yamashiro, em seu gabinete, e
receberam doações. Nesse
ato, estiveram presentes o pre-
sidente do Bunkyo de Regis-
tro, Isao Takiute; o presidente
da Uces (União Cultural e Es-
portiva Sudoeste) e Fenivar
(Federação das Entidades
Nikkeis do Vale do Ribeira),
Toshiaki Yamamura; o presi-
dente do Bunkyo de Miracatu
e seu tesoureiro, respectiva-
mente, Pedro Hanashiro e
José Nobara; o presidente do

Bunkyo de Jacupiranga e seu
diretor, respectivamente, Sa-
kuo Saito e Yutaka Ishida, e os
diretores do Bunkyo de Regis-
tro, Rubens Shimizu, Satoru
Sassaki e Kuniei Kaneko.

Na ocasião, Irineu Yama-
shiro disse estar satisfeito por
patrocinar eventos como a
Festa do Sushi, Bon Odori,
Tooro Nagashi, Festa da Inte-
gração, entre outros, promovi-
dos pelo Bunkyo de Registro.
“São eventos que resgatam a
tradição e disseminam a cul-
tura japonesa e promovem a
integração desta com o povo
que tão bem acolheu os imi-
grantes”, destacou o superin-
tendente.

Da dir. para esq.: Toshiaki Yamamura, Satoru Sassaki, Isao Takiute,
Pedro Kanashiro, Irineu Yamashiro,Yutaka Ishida, Sakuo Saito e
José Nobara

ARQUIVO PESSOAL

Preciso de senhora nissei
para cuidar de pessoa

acamada, que cozinhe e faça
serviços domésticos.

Entrar em contato com Maria Helena
no tel: 9998-9121

As obras da nova sede da
Fatec (Faculdade de Tecnolo-
gia) de Jaboticabal já começa-
ram. Para construir os primei-
ros laboratórios, a Prefeitura
Municipal vai investir mais de
R$ 1 milhão. A empresa con-
tratada tem seis meses para
entregar os mais de 700m²
desta etapa.

Segundo o secretário de
Obras e Serviços Públicos,
Lourenço Leme da Costa
Junior, serão construídos qua-
tro modernos laboratórios. “O
novo prédio terá o que há de
mais moderno que, com cer-
teza, fará da FATEC uma re-
ferência em ensino na nossa
região”, informa o prefeito
José Carlos Hori.

O novo prédio terá comple-
ta estrutura para atender os
cursos tecnológicos. O terre-
no, com quase 18 mil m², ga-
nhará mais de 5.600 m² de
área construída. Para atender
a demanda de tráfego na Av.
Jaime Ribeiro, a Rua Eduardo
Zambianch será duplicada e a
região ganhará uma rotatória.

O projeto foi divido em três
etapas. De acordo com a Se-
cretaria de Obras, na primeira
serão construídos laboratórios,
quatro salas de aula com ca-
pacidade para 40 alunos cada
e salas de armazenamento de
equipamentos e produtos.

Já na segunda será constru-
ído um grande estacionamento
e, na terceira e última, um com-
plexo administrativo, seis salas
de aula com capacidade para
60 alunos cada, salas de infor-
mática e de desenho técnico,
refeitório e biblioteca. O audi-
tório da Fatec vai acomodar
cerca de 400 pessoas.

Fatec – A Faculdade de Tec-
nologia de Jaboticabal é uma
oportunidade de acesso ao
mercado de trabalho através
de curso gratuito, com quali-
dade comprovada. A unidade
conta com o curso de Energia
Sucroalcooleira, com duração
de três anos. Semestralmente,
são oferecidas 40 vagas para
alunos do vespertino e 40 aos
do noturno.

CIDADES/JABOTICABAL

Laboratórios da Fatec devem
ficar prontos em seis meses

Empresa contratada tem seis meses para concluir esta etapa

DIVULGAÇÃO

ficar ao lado da linha férrea,
mas a atual administração con-
seguiu a regularização do lo-
cal que já pertence ao municí-
pio.

Segundo Messias, o secre-
tário-adjunto Ronaldo Bianchi,
foi bastante prestativo ao plei-
to do prefeito Jamil Ono, e há
grande chances de Andradina
conseguir o apoio do Estado
para a realização das obras.

ladas ao valor turístico que tem
o Centro Cultural.

Para o Governo de Andra-
dina, a construção de uma
nova biblioteca também é de
grande importância para a ci-
dade, principalmente pelo po-
der de cidadania que a obra
representa. Atualmente insta-
lada no segundo andar do pré-
dio do Banco do Brasil, com
entrada pela rua Paes Leme,

a biblioteca não atende a ques-
tão da acessibilidade a porta-
dores de necessidades especi-
ais, já que para ter acesso ao
salão, é preciso subir dois lan-
ces de escada.

O projeto do município é
construir a nova biblioteca no
terreno que fica ao lado do
Centro Cultural Pioneiros, pela
avenida Barão do Branco. O
espaço pertencia a União, por

CIDADES/ANDRADINA 2

Tamiko Inoue retoma atividade
na Secretaria da Educação

O prefeito Jamil Ono recepciona Tamiko Inoue em sua volta ao
comando da Secretaria da Educação

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

A professora Tamiko Inoue
retomou as atividades frente a
Secretaria da Educação no úl-
timo dia 25. Licenciada desde
julho do ano passado para um
tratamento de saúde ela retor-
nou após mais de 190 dias na
capital paulista. Durante este
período esteve respondendo
pela pasta a secretária adjun-
ta, Sandra Regina da Silva
Pereira.

Considerada membro cha-
ve do atual secretariado,
Tamiko foi recepcionada pelo
prefeito Jamil Ono (PT) em seu
gabinete. “É muito bom ver
Tamiko de volta e recuperada.
Nosso Governo ganha muito
com a sua volta frente a edu-
cação”, disse o prefeito.

A secretária garantiu que a
volta não poderia ser em me-
lhor hora, já que a Rede Muni-

cipal de Ensino está nas vés-
peras do início do ano letivo
2010 e há muito o que plane-
jar.

“Os professores vão reali-
zar um encontro geral antes
das aulas e teremos um trei-
namento especial para a utili-
zação do material do Sistema
COC de Ensino”, disse
Tamiko, sobre as atividades a
serem realizadas com os do-
centes entre 8 e 12 de feve-
reiro, com a realização de cur-
sos, palestras e adequações.

A Rede Municipal inicia o
ano letivo no dia 18 de feve-
reiro e a previsão de atender
3,8 mil alunos, sendo 2,9 mil
matriculados no Ensino Funda-
mental; 1.097 no Ensino Infan-
til; 264 em creches e 66 na
EJA (Educação de Jovens e
Adultos).

CIDADES/SÃO VICENTE

Prefeitura homenageia Soninha
Francine e William Woo

A pré-candidata ao gover-
no de São Paulo e atual
subprefeita da Lapa, Soninha
Francine, e o deputado fede-
ral Willian Woo, ambos do
PPS, prestigiaram na noite de
sábado (23/1) a 28ª Encena-
ção da Fundação da Vila de
São Vicente, evento realizado
na praia do Gonzaguinha (lito-

ral sul de São Paulo).
Na oportunidade, Soninha e

Woo foram homenageados pelo
prefeito de São Vicente, Tercio
Garcia, e pelo vice-prefeito
Rogério Barreto – presidente
do PPS local – com a uma mi-
niatura de espada em reconhe-
cimento aos serviços prestados
à comunidade vicentina.

Soninha e William Woo foram homenageados em São Vicente

DIVULGAÇÃO
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Participação na Expo China pode
aumentar exportações brasileiras

BRASIL-CHINA

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

ÁSIA / TAIWAN

Taiwan participa dos esforços
de ajuda humanitária ao Haiti

O Metrô de São Paulo re-
colhe, em média, 90 objetos
perdidos ou esquecidos por dia
em suas estações e trens. Em
2009, foram arquivados apro-
ximadamente 34 mil itens.
Desse total, cerca de 7.200
(21%) foram resgatados por
seus donos. A maioria é encon-
trada nas estações Sé,
Corinthians-Itaquera e Palmei-
ras-Barra Funda.

Entre os objetos mais per-
didos estão documentos, car-
tões, crachás, carteiras e pe-
ças de vestuário. Os documen-
tos representam 24% dos itens
arquivados pela Central de
Achados e Perdidos, ocupan-
do o primeiro lugar da lista.
Telefones celulares, guarda-
chuvas, óculos, calçados e
material escolar representam
12%.

No último ano, no entanto,
alguns itens ganharam desta-
que por destoarem daquilo que
é comumente deixado para

trás. Os funcionários do Me-
trô encontraram dentadura,
narguilé e até carrinho de su-
permercado.

Todos os objetos encontra-
dos no metrô ficam à disposi-
ção dos usuários por 60 dias
na Central de Achados e Per-
didos, situada na Estação Sé.
Depois desse período, a maio-
ria dos itens é enviada ao Fun-
do Social de Solidariedade do
Governo do Estado de São
Paulo. Já os documentos são
devolvidos aos respectivos ór-
gãos expedidores.

Consultas – As consultas so-
bre objetos e documentos per-
didos podem ser feitas pesso-
almente na Estação Sé, de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às
18h, pelo telefone 0800-
7707722 (de segunda a sába-
do das 7h às 19h) ou pela
internet, no atalho “Serviço”
do site do Metrô
(www.metro.sp.com.br).

ACHADOS E PERDIDOS

Serviço do Metrô registra
34 mil itens perdidos em 2009

Aparticipação do Brasil
na Expo Xangai 2010,
que começa em maio

próximo e se estenderá por
seis meses, pode contribuir
para a elevação das exporta-
ções nacionais para a China.
A expectativa é do secretário
executivo do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC),
Ivan Ramalho. Ele participou
hoje (19), no Rio de Janeiro,
do anúncio da mineradora Vale
como patrocinadora oficial do
pavilhão brasileiro no evento,
abrindo nova parceria do go-
verno com o setor privado.

As exportações do Brasil
para a China cresceram
23,1% no ano passado em
comparação a 2008, passando
de US$ 16,4 bilhões para US$
20,2 bilhões. “O comércio do
Brasil com a China cresceu no
ano passado acima de 20%.
Foi um crescimento muito ex-
pressivo. E a feira, sem dúvi-
da, vai ajudar a continuar esse
crescimento”, afirmou Ra-
malho.

Ele declarou ser difícil es-
timar um número. Ainda assim,
disse que se o país mantiver
um crescimento superior a
20% “será um resultado muito
bom, principalmente porque o
quadro geral do comércio in-
ternacional ainda apresenta
dificuldades em algumas
regiões do mundo”.

Ramalho lembrou que as

exportações brasileiras caíram
24% em 2009. Com a crise fi-
nanceira internacional foi re-
gistrada queda dos negócios
brasileiros com os Estados
Unidos e a Argentina. Menos
com a China, que passou a ser
a maior parceira comercial do
Brasil, observou.

O secretário executivo dis-
se que houve aumento da ex-
portação de produtos industria-
lizados brasileiros para a Chi-
na. Ele chamou a atenção para
o fato de que a China não é
apenas um dos maiores países
exportadores globais. “Esque-
cem que ela é também um dos
maiores importadores do mun-
do”. O total importado hoje pe-
los chineses supera US$ 1
trilhão. Segundo Ramalho, isso

abre oportunidades para todos
os setores brasileiros, com des-
taque para produtos manufatu-
rados e bens de consumo, além
de produtos básicos liderados
por minério de ferro e soja.

Expansão – As vendas de
produtos industrializados do
Brasil para a China somaram
cerca de US$ 5 bilhões no ano
passado, revelando expansão
de 27,3% em relação a 2008.
Nos últimos quatro anos, o
crescimento das exportações
de produtos industrializados
brasileiros para o mercado chi-
nês foi constante, acumulando
alta no período de 28,63%, de
acordo com dados do MDIC.
O secretário acredita que a
Expo Xangai poderá contribuir

para a exposição de produtos
industrializados de pequenas e
médias empresas brasileiras,
em especial, que a Apex vai
levar para o evento.

Ramalho informou que o
MDIC está preparando mis-
sões comerciais este ano para
o Japão, Singapura, Vietnã e
Tailândia. Ele afirmou que mes-
mo setores que se sentem ame-
açados pela concorrência chi-
nesa, como têxtil e calçados,
devem procurar ampliar a par-
ticipação na China, porque
apresentam matérias-primas
importantes, além de design e
produtos diferenciados. “O Bra-
sil tem condições competitivas
muito boas. E a China é tam-
bém importadora”, ressaltou.

(Da Agência Brasil)

DIVULGAÇÃO

A participação do Brasil na Expo Xangai 2010 pode contribuir para elevar as exportações nacionais

A Associação Naguisa de
Cultura e Beneficência reali-
za no dia 31 de janeiro em sua
sede o 1º encontro dos ex-alu-
nos da Escola Vargas Gakuen.
Durante a programação do
evento que contará com a par-
ticipação de honra da profes-
sora Nobuko Tsukamoto, será
promovida uma cerimônia de
abertura, discursos de ex-alu-
nos e da professora Nobuko,

apresentação de um filme
mostrando um Undoukai de
1967, mostra de fotos do
Undoukai, de um gakugeikai
e finalizando com um almoço.

De acordo com o ex-alu-
no da escola e hoje engenhei-
ro, Hidemi Tsukamoto, o ob-
jetivo do evento é realizar
uma confraternização entre
os ex-alunos da escola que
fechou em 2006. “Hoje tem

COMUNIDADE 2

Associação Naguisa organiza o 1º encontro
dos ex-alunos da Escola Vargas Gakuen

ex-aluno que é até diploma-
ta, acredito que vai reunir
muita gente antiga”, prevê.
Para participar do encontro
os participantes devem pagar
uma taxa de R$ 20,00 e le-
var um prato de motiyori por
família. Confirmações são
feitas pelo telefone 3735-
1030 (noite), 7108-8792 com
Hidemi Tsukamoto ou e-mail:
ritsue82@hotmail.co.jp

No dia 8 de dezem-
bro, a Dra Carla Tana-
mati obteve com gran-
de brilhantismo, o título
de livre-docente pela
Faculdade de Medicina
da Universidade de São
Paulo na área de Cirur-
gia Cardiovascular
Pediátrica da Disciplina
de Cirurgia Cardiovas-
cular.

A nikkei obteve nota
máxima em todos os
itens do concurso, cuja
banca examinadora foi
composta por cinco emi-
nentes professores uni-
versitários do País, al-
cançando aprovação
com 25 notas dez.

Filha da professora
Sadako Tanamati e do
engenheiro Tanamati
Ioshissa (in memoriam),
a talentosa, jovem, estu-
diosa e dedicada médica, con-
segue, assim, vencer mais uma

COMUNIDADE

Nikkei é livre-docente pela
Faculdade de Medicina da USP

ARQUIVO PESSOAL

etapa importante de sua car-
reira.

Carla Tanamati obteve 25 notas dez

Na tarde de 12 de janeiro,
um terremoto de 7.0 de mag-
nitude sacudiu o Haiti, causan-
do grandes perdas de vidas e
propriedades. O governo e or-
ganismos privados de Taiwan,
desde então, tem trabalhado
juntos nos esforços de ajuda
humanitária para o Haiti e ra-
pidamente enviaram uma equi-
pe médica de 56 pessoas es-
pecializadas em busca e sal-
vamento. Elas chegaram a
Porto Príncipe, capital do Haiti,
através da vizinha República
Dominicana e imediatamente
iniciaram o trabalho de salva-
mento, juntamente com o pes-
soal das Nações Unidas. Des-
de então, resgataram um fun-
cionário das Nações Unidas,
de nacionalidade francesa, e
um cidadão haitiano.

O presidente Ma Ying-jeou
e o primeiro-ministro Wu Den-
yih enviaram suas condolênci-
as ao povo e governo do Haiti.
Para ajudar nos esforços de
reconstrução, Taiwan prome-
teu US$ 5 milhões em ajuda
humanitária e abriu uma conta
especial onde o povo de Tai-
wan poderá fazer donativos.
Também, duzentas toneladas

de arroz oferecidas pelo Con-
selho de Agricultura deverão
chegar ao Haiti, em abril.

Outros grupos cívicos como
o Corpo da Paz Médico de
Taiwan e a Ação de Saúde
Internacional de Taiwan tam-
bém enviaram equipes para
aquela nação atingida, enquan-
to 84 toneladas de material de
ajuda humanitária estimadas
em NT$ 12 milhões (US$
378.000), doadas por várias
organizações não-governa-
mentais enviadas em um avião
de cargas da FedEx, chega-
ram na República Dominica-
na em 18 de janeiro de onde
serão encaminhadas ao Haiti.
A carga inclui equipamentos
de primeiros-socorros, alimen-
tos, água potável, tendas e
equipamento de iluminação.

O Ministério das Relações
Exteriores permanece em con-
tato com os haitianos que es-
tudam em Taiwan e tem lhes
oferecido aconselhamento e
outras formas de assistência,
além de ajudá-los a contatar
suas famílias em seu país.
Fonte: Divisão de Informa-
ções – Escritório Econômi-
co e Cultural de Taipei

Os indicadores tem mostra-
do uma reviravolta otimista na
economia de Taiwan. Segun-
do o índice de monitoramento
de novembro, publicado pelo
Conselho para Planejamento e
Desenvolvimento Econômico
(CEPD), em 28 de dezembro
de 2009, sete dos componen-
tes – e incluindo exportações
liberadas pela alfândega, ven-
das de manufaturados e o índi-
ce de produção industrial –
acenderam a luz amarelo-ver-
melha, assinalando um aqueci-
mento na economia pela pri-
meira vez em 25 meses. Espe-
ra-se que esta aceleração man-
tenha a intensidade durante o
primeiro semestre de 2010.

O CEPD disse que este
indicativo amarelo-vermelho
deve-se totalmente ao inédito
declínio acentuado em 2008.
Na realidade, alguns dos índi-
ces de produção de Taiwan,
como o índice de produção in-
dustrial, permanecem abaixo
dos níveis de novembro de
2007. Consequentemente, os

indicadores de monitoramento
não podem ser interpretados
para sugerir que a economia
esteja superaquecida.

O Centro de Pesquisas
para o Desenvolvimento Eco-
nômico de Taiwan da Univer-
sidade Central Nacional tam-
bém publicou resultados de le-
vantamentos, segundo os quais
o índice de confiança do con-
sumidor de Taiwan subiu para
65,39, maior alta em 20 meses,
em dezembro de 2009, fican-
do 2,92 pontos acima do mês
anterior, marcando o retorno ao
nível anterior à crise financei-
ra global.

O índice de confiança para
o “tempo de investir em ações
nos próximos seis meses” re-
gistrou o maior aumento fican-
do em 98,5 pontos, seguida do
índice para “panorama econô-
mico doméstico nos próximos
seis meses”, que ficou em
60,95 pontos.
Fonte: Divisão de Informa-
ções – Escritório Econômi-
co e Cultural de Taipei

ÁSIA/TAIWAN

Indicadores apontam
recuperação na economia

AGÊNCIA BRASIL

Número de mortos pelo terremoto no Haiti pode chegar a 200 mil
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Derico, saxofonista do Jô, lança
CD com músicas japonesas

MÚSICA

Canto do

Bacuri

MARI SATAKE

Já não era menina quan-
do chegou com algumas rou-
pas e livros à pequena cida-
de do interior.  Pensava es-
tar ali de passagem, tempo
suficiente para resolver as
questões da velha casa que
havia recebido do velho tio
que não conhecera. Ela tam-
bém nascera ali, mas de lá
trazia apenas o nome da ci-
dade em seu registro de nas-
cimento. Logo após o nasci-
mento, partiu com os pais.
Por alguns anos, moraram na
capital, mas antes de com-
pletar seis anos de idade foi
parar no internato. A mãe
avaliou que seria melhor
para ela. O pai, muito jovem
ainda, havia morrido após
ataque cardíaco fulminante.
A mãe, também bastante jo-
vem, achou mais seguro co-
locar a menina no mesmo
internato onde ela própria
havia sido educada.

Os encontros aconteciam
a cada duas semanas quan-
do a mãe ia buscar a menina
aos sábados. Nestas ocasiões
as duas se abasteciam com
carinhos, afagos e promessas
que um dia não mais se se-
parariam. Assim se passaram
alguns anos até que num sá-
bado, a mãe chegou acompa-
nhada e apresentou o namo-
rado, com quem logo se ca-
saria. A menina não aceitou
um novo companheiro para a
mãe. Alguns meses depois, a
mãe se casou e a menina se
trancou em si mesma. Não
aceitou deixar o internato
para morar com a mãe e seu
novo marido. Nos encontros
seguintes, a menina antes ale-
gre e esperançosa passou a
se mostrar reservada e dis-
tante da mãe.

Os anos no internato não
são eternos. Sempre chega a
hora em que é preciso dar um
novo rumo à vida. A menina
já havia decidido, iria fazer a
faculdade em outro estado,
bem distante da casa da mãe.

Na nova vida que esco-
lheu para si, se enterrava
cada vez mais nos estudos.
Depois dos estudos na facul-
dade, vieram os estudos nos
centros de pesquisas para
mestrado e doutorado. Sua
vida era bastante atribulada.
Dava aulas, desenvolvia pes-
quisas, acompanhava seus
alunos, constantemente era
convidada para participar de
congressos e simpósios cien-
tíficos. Tinha a vida que de-
cidira ter para si, sem brechas
e lacunas para outras coisas
que não fossem os estudos.

Nos primeiros anos de vida
pós-internato, ainda mantinha
escassos contatos com a mãe

Harumi
e a nova família. Nos últimos
anos, nem telefonemas se tro-
cavam mais. É verdade, a
mãe sempre tentava se apro-
ximar. Ela é quem nunca per-
mitia maior aproximação.
Mesmo após tantos anos, ao
ouvir a voz da mãe, era sem-
pre a mesma menina parali-
sada naquele breve instante
em que conheceu o novo
companheiro da mãe. Mes-
mo sendo a adulta em que se
transformara, nunca foi capaz
de sentir ou perceber nada do
que se passava com sua mãe.
Em relação à ela, continuava
a menina daqueles instantes
de tantos anos passados.

Com o estilo de vida que
havia adotado para si, aparen-
temente era fácil se manter
sem laços e vínculos mais
profundos. Por algum tempo.
Um dia, sempre tem um dia.
Naquele dia, num daqueles
períodos em que se pergun-
tava sobre o sentido de sua
vida, recebeu um lacônico
telegrama, comunicando a
missa em memória da mãe.
Perdeu o chão, perdeu a voz,
perdeu a vez. A segura pro-
fessora entrou em pane.
Abandonou suas pesquisas,
abandonou seus alunos. Ficou
em abandono. Dias depois,
um novo telegrama a abalou,
mas ela encontrou forças
para juntar suas coisas e par-
tir para a pequena cidade.

Na pequena cidade, en-
quanto olha a noite pela jane-
la do quarto do único hotel da
cidade, tenta imaginar como
teria sido a vida de sua mãe,
de seus avós, do tio, único ir-
mão da mãe e que ela nunca
conheceu, mas que dela se
lembrou. Agora que está ali,
já não tem pressa para resol-
ver o que a levou para lá.

Pensa em sua própria
vida. Talvez, ingenuamente,
acredite que encontrando da-
dos e informações sobre o
passado deles poderá encon-
trar respostas para si mesma.
Fica ali vendo as primeiras
luzes se acendendo nas ca-
sas ainda escuras, o guarda
noturno dando os últimos api-
tos da madrugada, o leiteiro
vagaroso entregando as gar-
rafas de leite, logo vê também
o entregador de pão condu-
zindo a bicicleta com uma
enorme caixa atrás com os
pães que acabaram de sair do
forno. A vida ali segue um
curso que ela nem podia
imaginar ainda existir. Logo
mais será dia e ela sairá pe-
las ruas da cidade à procura.
Da velha casa, do cartório,
dos conhecidos dos seus.

Agora ela apenas espera
a manhã chegar.

Maricantodobacurijn@yahoo.com.br

Oconhecido e consagra-
do Derico, saxofonis-
ta/flautista famoso por

suas atuações no Sexteto Onze
e Meia do Programa talkshow
do apresentador Jô Soares, vai
lançar no dia 8 de maio na So-
ciedade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência So-
cial (Bunkyo), o CD Kizuna
(Elo em português), um “Duo
Sciotti”, em parceria com o
seu irmão, Sérgio Sciotti. A in-
formação foi anunciada por
João Frederico Sciotti, o pró-
prio Derico em visita a reda-
ção do Jornal Nippak onde
concedeu uma entrevista ex-
clusiva para a reportagem do
jornal. Dono de um grande ta-
lento musical e com um bom
humor contagiante ele falou
sobre a sua carreira, suas in-
fluências musicais, seu proje-
to com seu irmão e de planos
futuros.

Derico Sciotti sempre gos-
tou da cultura japonesa, mas
nunca teve uma ação efetiva
de troca de informações e in-
tercâmbio cultural. A sua rela-
ção foi efetivada em 2002
quando sua esposa, Maria Re-
gina Sciotti, que é ceramista,
foi para o Japão onde come-
çou a desenvolver um traba-
lho sobre a técnica japonesa
Haku. A partir disso ele come-
çou a trabalhar em um reper-
tório com músicas japonesas,
através também da Associa-
ção Cultural e Assistencial da
Liberdade (ACAL), ao parti-
cipar dos Matsuri, o quê o le-
vou a gravar o CD indepen-
dente.

“Fui para o Japão em se-
tembro de 2009 quando fiquei
20 dias para conhecer e me in-
teirar mais sobre a cultura, e as
relações humanas entre os ja-
poneses. A minha relação se
tornou um pouco mais ativa e
profunda de um ano a um ano
e meio para cá, com pesquisa
e estudo ainda maior”, explica.

Sobre as músicas do seu
novo CD Derico informa que
pegou um leque de várias par-
tituras da música japonesa for-
necidas pelo empresário, Sér-
gio Takao Sato, da Tasa Even-
tos. O intérprete e instrumen-
tista revela que tocou, ouviu as
músicas e o que o “pegou” foi
a interpretação, ou seja, como
as músicas soariam melodica-
mente.

“A música sem a letra pode
não funcionar, a melodia só
funciona se tiver a letra junto.
E essas músicas que o Takao
me deu a maioria delas funci-
ona sem a letra. As melodias
são muito bonitas, tem um ca-
minho bonito, sobe desce, uma
nuance. Foi tocando Kanpai e
Subaru que tive o privilégio de
tocá-las e de me relacionar
com elas. Não adianta tocar
uma música que não diga nada,
e não ter o que dizer para nin-
guém. A escolha foi muito mais
pela minha relação com a pró-
pria melodia”, esclarece.

Segundo ele algumas músi-
cas teoricamente ficaram me-
nores, e para compensar isso,
colocou um solo, um improvi-
so, uma linguagem dele para as
melodias, não de jazz, mas mais
pop e jazzística pelo fato de ter
uma introdução de um solo e
improviso no meio. “Eu toco
Kanpai e no meio faço um im-
proviso em cima da melodia,
porque ela vai repetir de novo.
Então eu faço uma ampliação
com um solo, mas fora isso ela

Derico, que sempre gostou da cultura japonesa, efetivou suas relações com o país nipônico em 2002

JORNAL NIPPAK

Durante a sua viagem para
o Japão no ano passado quan-
do passou por Tóquio, Hiro-
shima, Nagoya Kyoto, Nara,
Miyagima, Nikko. No arquipé-
lago, Derico tentou viver um
pouco da cultura japonesa, o
sentido da tradição, de honra,
e de respeito que no Brasil e
no ocidente não está acostu-
mado. “Como fui eu, minha
esposa e filha, a idéia é que
elas tivessem o conceito de
como os japoneses vivem
bem, saudáveis, tranqüilos, e
felizes. Quem respeita, quem
honra, quem vê o idoso de
uma forma diferente, as regras
são cumpridas, isso é o princi-
pal que eu trouxe para a mi-
nha vida pessoal”, garante.

O músico também gostou
da comida japonesa que
achou uma maravilha. Em
casa prepara jantares basea-
do na culinária do arquipéla-

“Sou um músico brasileiro que
descobriu a música japonesa”

go, de onde trouxe vários dis-
cos japoneses e também es-
cuta músicas para se ambi-
entar e curtir. De acordo com
Derico Kizuna de forma al-
guma é um trabalho invasivo,
ele não quer invadir a cultura
japonesa, não quer se colo-
car no cenário cultural como
um forasteiro ou um gaijin.

“Eu acho que sou um ins-
trumentista e músico brasilei-
ro, profissional que descobriu
a cultura musical japonesa.
Estou querendo justamente
me colocar a disposição da
cultura e da música japone-
sas para eu conseguir evoluir,
esse disco é uma evolução
minha pessoal, depois desse
disco eu sou um músico me-
lhor. Eu espero que a comu-
nidade ao se deparar com
esse trabalho sinta a alegria
que eu sinto gravando e to-
cando”, conclui.    (AJS)

é tradicional”, afirma.
“Peguei a melodia japone-

sa e não escutei o original. Só
ouvi as músicas no original
depois que eu gravei, para não
receber a influência japonesa
que é muito forte na música.
Se eu for me basear nisso eu
vou fazer praticamente igual,
eu queria fazer uma linguagem
minha, porque eu saí do aspec-
to oriental japonês para inter-
pretar as canções de uma for-
ma ocidental”, completa.

Lançamento – Derico adian-
ta que o CD Kizuna (idealiza-
do em 2008), foi gravado no
ano passado para apresentar
o repertório em dois shows,
realizados no Matsuri 2007 do
Costão do Santinho, em Flori-

anópolis e outro no Festival
Nipo-Brasileiro em Maringá –
Paraná. O CD é instrumental,
mas o saxofonista canta uma
das músicas em japonês que é
a faixa My Way (Claude
François/Jacques Revaux).
“Para saber se eu estava can-
tando direito, se estava tudo
certo, fui para Maringá onde
me aprumaram na dicção e
pronúncia, e ver se as músi-
cas que eu estava tocando ti-
nha a empatia do público. Ai
fechou e resolvemos fazer o
lançamento em São Paulo,
onde ‘pega as linhas da comu-
nidade japonesa’”, analisa.

O músico lembra que já
cantava My Way há três anos
em karaokês que freqüentava,
como cantava apenas em por-

tuguês concluiu que precisava
cantar em japonês. E foi com
a melodia que conhecia, ape-
sar da música ser difícil, co-
meçou a cantar My Way.
“Agora que estou indo em ka-
raokê, conhecendo mais as
melodias que toquei, agora es-
tou cantando outras músicas
em japonês, exemplo da Kan-
pai e Kimi To Itsumademo. My
Way é uma licença que me dou
para cantar, porque não deve-
ria fazer isso, o disco deveria
ser só instrumental, mas eu fiz
uma brincadeira que acabou
dando certo”, ressalta.

Quanto os ritmos do CD
onde toca saxofone, flauta e
assobio Derico relata que tem
um pouco de tudo, da sua li-
nha erudita, algo de brasileiro,
a sua influência do jazz, os im-
provisos, nas “coisas” que co-
loca nas interpretações.

A partir do lançamento no
Bunkyo Derico antecipa que
vai acabar fazendo uma agen-
da para se apresentar em
eventos da comunidade como
no 6º Matsuri de Florianópolis
em julho, em Marília, e Presi-
dente Prudente. “Agora devo
começar a fazer um circuito
atrás das grandes comunida-
des pelo estado de São Paulo
e Paraná”, assegura.

(Afonso José de Sousa)“Estou querendo me colocar à disposição da música japonesa”, diz

Esposa de Derico
produz peças de

cerâmica baseadas na
técnica Haku

Derico informa que sua es-
posa, Maria Sciotti, começou
a trabalhar com cerâmica há
pouco mais de dez anos. Se-
gundo ele, ela produz peças
num torno baseadas na técni-
ca do Haku, e os próprios es-
maltes de pintura. “Ela faz um
trabalho químico inclusive, de-
senvolve os desenhos das pe-
ças, pega uma peça de barro
e faz uma peça de cerâmica”,
salienta. Segundo o músico sua
esposa produz as peças para
a família, para presentear, par-
ticipar de exposições, mas não
tem o anseio de grande produ-
ção. Recentemente surgiram
alguns convites para ela fazer
algo para eventos específicos
e desenvolver um trabalho para
decoração de hotéis. “Quan-
do realizarmos o lançamento
do CD no Bunkyo acho que ela
vai participar de uma exposi-
ção”, conta.(AJS)
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Sempre Cinema da Fundação
começa ano com dramas inéditos

CINEMA

MÉXICO E CANCÚN

SEIKSEIKSEIKSEIKSEIKO O O O O TURISMOTURISMOTURISMOTURISMOTURISMO

�����  (11) 3341-2275

30/05~12/0630/05~12/06
� 30/05/2010
1º Dia – Brasil/CIDADE DO MÉXICO

Apresentação no aeroporto para embarque com destino
a Cidade do México.

� 31/05/2010
2º Dia – Cidade do México

Chegada e traslado ao hotel. Tarde livre.

� 01/06/2010
3º Dia – Cidade do México

Café da manhã no hotel e passeio panorâmico pela Cida-
de do México. Serão visitados o Zocalo, o Palácio Naci-
onal. O grupo verá as ruínas do que foi o Templo Maior
dos Aztecas e a Catedral Metropolitana. Depois, haverá
visita a um centro de artesanato e o histórico Bosque de
Chapultepec, rodeado de zonas residenciais como Las
Lomas, onde o viajante conhecerá as residências de ar-
tistas famosos. Pela tarde, visita à Praça das três Culturas.
Continuação do passeio para a Basílica de Guadalupe,
onde o visitante verá a imagem original da Virgem Maria
que apareceu no pedaço do manto de um índio. O grupo
verá as duas basílicas, uma do século 18 e uma devotada
à Virgem construída quase 30 anos atrás. Chegada a
Teotihuacan, onde homens ransformam-se em deuses.
Durante o passeio, haverá a oportunidade de escalar as
Pirâmides do Sol e da Lua e visitar o Palácio das Maripo-
sas, o Templo da Serpente Emplumada e a Avenida dos
Mortos.

� 02/06/2010
4º Dia – Cidade do México

Café da manhã no hotel e dia livre. Sugerimos visita ao
Museu Nacional de Antropologia

� 03/06/2010
5º Dia – Cidade do México/ Taxco
Café da manhã e partida pela manhã para Cuernavaca,
conhecida como lugar da eterna primavera. Visita à mais
antiga catedral do México. Continuação pelos sinuosos
caminhos através da Serra Madre, cortada por vales e
bosques. Entrada no estado de Guerrero, onde o grupo
alcançará a pitoresca cidade de Taxco, a cidade da pra-
ta. Visita à igreja de Santa Prisca, construída com a prata
da cidade. Tempo livre para compras ou para uma cami-
nhada pelas ruas de pedra que têm servido de inspira-
ção para inúmeros artistas. Hospedagem em Taxco.

� 04/06/2010
6º Dia – Taxco / Acapulco
Após o café da manhã, traslado a Acapulco. Chegada e
hospedagem. Tarde e noite livres.

� 05/06/2010
7º Dia – Acapulco

Café da manhã e passeio pela cidade de Acapulco, onde
haverá visita as mais importantes atrações e um espeta-
cular show dos mergulhadores.

� 06/06/2010
8º Dia – Acapulco / Cidade do México / Mérida
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao ae-
roporto para embarque com destino a Mérida (conexão
na Cidade do México). Chegada e traslado ao hotel.

� 07/06/2010
9º Dia – Mérida
Café da manhã no hotel e manhã livre. Hoje, haverá
visita à civilização dos Maias, o Parque Arqueológico de
Uxmal: Palácio do Governo, Pirâmide Magnífica e o Tem-

PREÇO POR PESSOA EM APTO DUPLO

USD 2.198,00 + USD 273,00 (taxas de embarque)

Preço de criança de 02 à 11 anos

USD 1.188,00 + USD 273,00 (taxas de embarque)

compartilhando apartamento com 2 adultos.

Forma de pagamento:

Sinal de USD 300,00, restante em 1 + 4 sem juros no cartão

de crédito ou cheque pré-datado ou boleto bancário.

Incluso:

� Transporte aéreo: Brasil / México, Acapulco / México /

Mérida e Cancun / México / Brasil.

� Hospedagem: 3 noites de hospedagem na Cidade do

México,1 noite de hospedagem em Taxco, 2 noites de

hospedagem em Acapulco, 2 noites de hospedagem em

Mérida e 3 noites de hospedagem em Cancun. Café da

manhã diário. (café não está incluso para crianças).

� Traslado: chegada e saída. Transporte por todo circuito

em van, micro ônibus ou ônibus de acordo com o número

de passageiros. Acompanhamento de guia em espanhol

durante todo o percurso.

� Atividades: passeios aos principais pontos turísticos de

Cidade do México e Teotihuacan com almoço, Cuernava-

ca, Taxco, Acapulco com show dos mergulhadores, Zona

Arqueológica de Uxmal com jantar e espetáculo de luz e

som e Zona Arqueológica de Chichen Itzá com almoço.

plo das Tartarugas. Jantar e espetáculo de “luz e som” em
Uxmal.

� 08/06/2010
10º Dia – Mérida / Chichen-Itzá / Cancún
Café da manhã. Em horário apropriado, saída para visita
a Zona Arqueológica de Chichen-Itzá. Almoço incluído.
Posteriormente, o grupo segue para o hotel de Cancún.
O representante em Cancun fará contato com os senho-
res no dia seguinte.

� 09/06/2010
11º Dia – Cancún
Café da manhã e dia livre. Sugere-se visita opcional ao
Parque Aquático de Xcaret, parque ecoarqueológico, onde
poderá desfrutar um maravilhoso rio subterrâneo de mais
de 500 metros de extensão, mergulhar em suas lagoas e
canais, visitar seu jardim botânico, aquário e um viveiro
de aves silvesres, além da oportunidade (opcional) de
andar a cavalo, nadar com golfinhos e mergulhar com
equipamento. O parque oferece uma grande infra-estru-
tura, com restaurantes e lanchonetes. Não percam o show
que acontece à noite, uma maravilhosa viagem pelas cul-
turas maia e mexicana.

� 10/06/2010
12º Dia – Cancún
Café da manhã dia livre. Sugere-se passeio opcional a
Cozumel ou para fazer compras.

� 11/06/2010
13º Dia – Cancún / México / Brasil
Café da manhã no hotel e manhã livre. A diária do hotel
vence às 12h. Em horário apropriado, traslado ao aero-
porto para embarque de retorno ao Brasil (conexão na
Cidade do México).

� 12/06/2010
14º Dia – Brasil
Chegada ao Brasil e fim dos nossos serviços.

Rua da Glória, 326/332
Liberdade – São Paulo
�����  (11) 3209-0909

Para o início do ano, a
Fundação Japão apre-
senta três filmes inédi-

tos, da década de 2000, na pro-
gramação do projeto Sempre
Cinema que (re)começou no
dia 26 de janeiro. O primeiro
filme é uma obra do diretor
Kazuo Kuroki e conta uma
estória dramática dos tempos
da guerra. O seguinte é do
mesmo diretor e tem um enfo-
que similar, retratando as con-
sequências da guerra nuclear.
A terceira e última película foi
dirigida pelo diretor Joji
Matsuoka e narra a emocio-
nante estória sobre um homem
que tem que conviver com a
dura realidade da mãe, que
sofre de câncer.

As exibições são gratuitas,
com lotação máxima de 100
lugares por sessão, por ordem
de chegada. Todos os filmes
têm legenda em português.

SEMPRE CINEMA

QUANDO: ATÉ 25 DE FEVEREIRO DE 2010

ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO EM SÃO PAULO: AV. PAULISTA,

37, 1º ANDAR

LOTAÇÃO MÁXIMA: 100 LUGARES

ACESSO PARA PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS

FILMES COM LEGENDAS EM PORTUGUÊS

ENTRADA GRATUITA

(NÃO É NECESSÁRIO CONFIRMAR PRESENÇA)

INFORMAÇÕES:

(11) 3141-0110

INFO@FJSP.ORG.BR

HAIKU

Bunkyo recebe inscrições para
concurso até 29 de janeiro

Um menino no verão de
1945 – (Utsukushii Natsu
Kirishima) Japão, 2002,
118min
Direção: Kazuo Kuroki
Elenco: Tasuko Emoto, Yoshio
Harada, Tokie Hidari e Riho
Makise
Sinopse: A vida de um ado-
lescente que mora em uma
pequena vila na região de
Kirishima e convive com a
guerra. Ele presencia a morte
de um amigo em um ataque
aéreo e se sente culpado. Ba-
seado na vida do diretor Ka-
zuo Kuroki.

Datas de exibição:
28/1 (quinta), às 15h

A face de Jizo – (Titi to
Kuraseba) Japão, 2004, 99min
Direção: Kazuo Kuroki
Elenco: Rie Miyazawa,
Yoshio Harada, Tadanobu
Asano

Sinopse: Hiroshima, dia 6 de
agosto de 1945. É lançada a
bomba atômica, que muda a
vida da humanidade e de
Mitsue. Três anos depois, ela
retoma sua vida como biblio-
tecária, mas vive com a cons-
ciência pesada por ter sobre-
vivido.

Datas de exibição:
09/2 (terça-feira), às 19h30
11/2 (quinta-feira) às 15h

Torre de Tóquio – (Tokyo
Tower—Okan to boku to
tokidoki oton) Japão, 2007,
142 min.
Direção: Joji Matsuoka
Elenco: Jo Odagiri, Kirin Kiki
e Kyoko Koizumi
Sinopse: Vencedor do premio
de melhor filme da Academia
Japonesa em 2008, o filme é
baseado no romance de Ma-
saya Nakagawa, na qual ele
narra sua própria história, com
passagens pelo passado e o
presente, onde vê sua mãe
morrer de câncer em um hos-
pital.
Datas de exibição:
23/2 (terça-feira), às 19h30
25/2 (quinta-feira), às 15h

PROGRAMAÇÃO

Um menino no verão de 1945, um dos destaques

DIVULGAÇÃO

Cena de A face de Jizo, de Rie Miyzawa

Termina nesta sexta-feira
(29) o prazo para as inscri-
ções para o 21º Concurso
“Itoen Oi Ocha Shin Haiku”
de 2010. Promovido anual-
mente, esse concurso conta
com a participação de
haikaístas do mundo inteiro,
com destaque para os brasi-
leiros.

Cada participante poderá
inscrever até seis haiku em ja-
ponês ou inglês. Deve-se pre-
encher corretamente em por-
tuguês o nome, endereço, te-
lefone de contato, idade e a
escolaridade – se for estu-
dante. A ficha de inscrição
está disponível no Bunkyo e
poderá ser copiada para ou-
tros na quantidade necessária.

Os poemas devem ser es-
critos pela própria pessoa e
não podem ter sido publicados
anteriormente. No caso de
duplicidade de obra, o candi-
dato será desclassificado.

O Concurso Mundial de
Haiku, que tem o Bunkyo (So-
ciedade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência So-
cial) como o coordenador da
participação do Brasil, rece-
beu para sua 20ª edição um
total de 1.649.082 poemas (em

japonês e inglês). Desta vez,
participaram 138 brasileiros
que enviaram 808 haikais. A
maioria (133 pessoas) tinha
mais de 40 anos.

Comparando-se ao ano
passado, os números do Bra-
sil foram maiores (174 parti-
cipantes com 1.009 poemas).
No entanto, 2009 superou em
classificados: enquanto no ano
passado foram 13 premiados,
neste ano foram 17.

O melhor colocado do Bra-
sil foi Keiichiro Kazama, de
92 anos, residente em Regis-
tro (SP). Ele conquistou o
Yushu sho (Prêmio Excelên-
cia) que é a terceira entre as
10 categorias de premiação.

Mais informações sobre o
concurso no site:
www.itoen.co.jp (em japonês)
ou www.itoen.co.jp/new-
haiku (em inglês).

AS CORRESPONDÊNCIAS
DEVEM SER ENVIADAS PARA:
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA

JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A/C  MISAKO SHIMIZU

RUA SÃO JOAQUIM, 381 - LIBERDADE

SÃO PAULO - SP
CEP 01508-900
INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755

Keiichiro Kazama, de Registro, premiado em 2009

DIVULGAÇÃO
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AVENTURA

Nikkei percorre, de moto, o
trajeto feito por Ryo Mizuno

Inspirado no livro “Ryo
Mizuno – O Precursor da
Imigração Japonesa no

Brasil”, de autoria de Tereza
Hatsue de Rezende e lança-
do em novembro de 2008 pelo
Jornal Nippak por ocasião
das comemorações do Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil, o piloto de avião
Milton Nakamura decidiu re-
fazer a trajetória percorrida
pelo empresário e político ja-
ponês, em 1906. Considerado
o “verdadeiro herói da imigra-
ção”, Ryo Mizuno veio de na-
vio até o Chile e atravessou a
Cordilheira dos Andes a pé, de
lá seguiu para a Argentina e
veio para o Brasil.

O livro conta que Mizuno
resolveu vir ao Brasil depois
de ler um relatório sobre a si-
tuação cafeeira no Brasil es-
crita pelo Ministro Suguimu-
ra, que estava no Brasil no
auge da guerra do Japão con-
tra a Rússia. Na época ele
trabalhava na administração
de uma fábrica de enlatados
que não ia muito bem e re-
solveu enfrentar o desafio de
explorar uma nova terra.

A partida foi de Valparaí-
so. Atravessaram o Aconcá-
gua, chegam a Guarajá Vieira,
na Argentina e de lá seguiram
para Mendoza. Tomaram um
trem e foram para Buenos
Aires, de onde embarcaram
num navio para o Brasil.

Milton, que nasceu em
Hokkaido –  veio para o Brasil
com apenas cinco anos de ida-
de – fato desconhecido até
mesmo por amigos mais pró-
ximos – admite que o livro foi
uma de suas inspirações.

“Fiquei sabendo da história
e decidi fazer o mesmo trajeto
de moto”, conta Nakamura
que, em companhia de outros
cinco aventureiros do Buena
Vista Moto Clube – ele, o úni-
co nikkei – atravessarm qua-
tro países (Brasil, Chile, Argen-
tina e Uruguai percorrendo um
total de 7500 km – foram cer-

ca de 3700 na ida e outros
3500 na volta – em 15 dias.

A viagem começou a ser
traçada ainda em 2009. “Na
ocasião, estava organizado um
roteiro que incluía a Argenti-
na e o Uruguai quando tive
conhecimento do livro. Não
conhecia bem a história e de-
cidi ir mais a fundo. Fiquei
sabendo que o trajeto feito por
Mizuno não está até hoje mui-
to bem detalhado e como não
conhecia a Cordilheira dos
Andes, encarei o desafio”,
conta Nakamura, que como
motoqueiro contabiliza mais
de 30 anos estrada.

Dono de uma Suzuki Bou-
levard 1500, Nakamura par-
tiu de São Paulo no dia 4 de
janeiro com destino a parana-
ense Londrina, onde se juntou
a outros três colegas. Em Foz
do Iguaçu o grupo ficou com-
pleto. De lá, os seis seguiram
para Resistência, na Argenti-
na, passando ainda por Cór-
doba e Mendoza até chega-
rem em Santiago. A volta
aconteceu no dia 19 de janei-
ro, com saída de Santiago e
chegada na capital paulista,
com passagens por Mendoza,
Rosário, Cólon (na fronteira da
Argentina com o Uruguai),
Santana do Livramento (já em
território brasileiro) e Curiti-
ba, onde conheceu o filho de
Ryo Mizuno, Ryuzaburo
Mizuno, de 78 anos.

Investimento – Na ida, fo-
ram cerca de 3700 km com
direito a muitos imprevistos
como quebra de peças, pro-
blemas burocráticos na al-
fândega e falta de combustí-
vel. Segundo ele, andar a três
mil metros de altura também
deixa um pouco “enjoado”.
“Mas a paisagem compensa
qualquer coisa”, explica ele,
lembrando que até então sua
viagem mais longa sobre uma
moto tinha sido até Buenos
Aires, em 2009. “Viajo pelo
Brasil sempre que as minhas

ARQUIVO PESSOAL

Milton com sua Suzuki Boulevard 1500: a paisagem é de tirar o fôlego, literalmente; no detalhe, as bandeiras do Brasil e do Japão

O aventureiro em uma das paradas; grupo percorreu cerca de 7500 km em 15 dias

Com a família de Ryuzaburo Mizuno, em Curitiba

folgas permitem. Costumo
fazer muito bate e volta nos
fins de semanas, num raio de
200 km, e uma vez por ano,
organizamos um passeio até
Florianópolis”, conta Naka-
mura, explicando que o gru-
po teve sorte já que não en-
frentaram muita chuva. En-
tre estadias em hotéis, com-
bustíveis e outras despesas
ele calcula que gastou, em
média, cerca de US$ 150, 00
por dia. “Nossa intenção não
era a de economizar. Fora
isso, levamos somente o es-
sencial, como algumas mudas
de roupas além, é claro, de
um GPS”, diz ele, afirmando
que mesmo nos dias de hoje
o grupo chamou a atenção
por onde passou. “Todas
motos eram de grande porte
e quando as pessoas desco-
briam que éramos brasileiros,

aí é que nos paravam para
conversar”, conta Nakamu-
ra, acrescentando que na Ar-
gentina o grupo chegou a ser
tema de reportagem de uma
rádio local. E para 2011, o
comandante Milton Nakamu-
ra planeja outros “voos” so-
bre duas rodas. Desta vez o
destino será Machu Picchu,
um dos destinos mais procu-
rados pelos viajantes na
América do Sul.

(Aldo Shiguti)
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VEÍCULOS

Linha 2010 do Nissan Tiida Flex ganha atualização
de estilo e novos equipamentos

A aliança da montadora ja-
ponesa, Suzuki Motor, em par-
ceria de capital com a Volkswa-
gen da Alemanha, deverá resul-
tar na formação de uma monta-
dora de maior porte em todo o
mundo, em termos de vendas.

As cifras de vendas globais
dos fabricantes japoneses, di-
vulgadas na segunda-feira,
mostram que a Suzuki vendeu
um total de dois milhões e 300
mil veículos no ano passado,
representando uma queda de
2 porcento em relação à cifra
de 2008.

Com as vendas da Volkswa-
gen que atingiram cerca de 6
milhões e 300 mil unidades, a
aliança das duas firmas resul-
tará num total de vendas de 8

milhões e 600 mil unidades.
Esta cifra é superior à da

Toyota Motor, o maior fabrican-
te de carros em todo o mundo,
em 2008. A Toyota viu as ven-
das de seu grupo caírem em 13
porcento, ficando assim num
total de 7 milhões e 800 mil uni-
dades para o ano de 2009.

As vendas globais de ou-
tros fabricantes japoneses no
ramo não tiveram aumento.

Mas a exportação para os
países emergentes como a Chi-
na e Índia estão crescendo.
Analistas do mercado adiantam
que a demanda crescente nas
economias de rápido crescimen-
to vai se tornar a chave para su-
cesso no ramo destes negócios.

(Fonte: NHK WORLD)

SUZUKI/VOLKSWAGEN

Aliança deve resultar na maior
fabricante de carros do mundoO sistema de Home

Theater 7.2 canais Sony
Muteki, palavra japonesa que
significa imbatível ou sem ri-
val, chega ao mercado com
design ainda mais moderno
para transformar sua sala em
um ambiente cinematográfico.
A Sony inaugura um novo con-
ceito com o amplificador de
potência exclusivo para o sub-
woofer iluminado por LEDs
nas cores azul e laranja.

O Muteki tem potência to-
tal de 1695W RMS (185W
RMS x 7 + 200W RMS x 2) e
possui duas caixas acústicas
frontais tipo torre de duas vias
e quatro unidades com cones
de 16cm, tweeter tipo corne-
ta, dois subwoofers com
woofer de 20 cm e 200W
RMS de potência cada um. O
HT-DDW7500 oferece conec-
tividade através do  DMPort*,
que possibilita ao usuário ou-
vir as músicas de aparelhos
portáteis, como Walkman,
iPod/iPhone e celular Sony
Ericsson, além de dispositivos
Bluetooth.

Outro diferencial do siste-
ma de home theater HT-
DDW7500 é o Bravia Sync,

HOME THEATER

Sony aumenta potência do novo Home Theater
Cinema reproduz as imagens
em 24 quadros por segundo,
conforme a produção original
do cinema, além dos formatos
de áudio Dolby Digital, Dolby
Digital EX, Dolby Pro-logic II,
Pro-logic Iix, DTS, DTS-ES,
DTS Neo 6, DTS 96/24.

O HT-DDW7500 conta
com entrada frontal para vide-
ogames, aparelhos portáteis
ou outros equipamentos, sinto-
nizador AM/FM, três entradas
HDMI, três vídeo componen-
te, quatro vídeo composto, duas
óptica digital, uma digital
coaxial e seis áudio analógica.
Também apresenta uma saída
HDMI, uma vídeo componen-
te, duas vídeo composto, duas
analógicas de áudio e uma para
fone de ouvido.

O HT-DDW7500 tem pre-
ço sugerido de R$ 2.999,00 e
pode ser adquirido pelo site
www.sonystyle.com.br, nas
SonyStyle Store do Shopping
Cidade Jardim e Bourbon
Shopping Pompéia (São Pau-
lo), Park Shopping (Brasília),
BarraShopping (Rio de Janei-
ro) e no Salvador Shopping
(Salvador) ou nas revendas
autorizadas Sony.

função que liga e desliga to-
dos os aparelhos (TV Bravia,
home theater, DVD Player
HDMI ou Blu-ray Player) via
conexão HDMI, com apenas
um toque no controle remoto.
Já o Autocalibração ajusta o
sistema com o auxílio de um
microfone fornecido com o
produto.

Com o Muteki, sua sala vai

se tornar um verdadeiro cine-
ma, proporcionando ao públi-
co uma experiência com áudio
potente de alta qualidade. Para
se ter uma ideia, o Digital Ci-
nema Sound recria as carac-
terísticas sonoras originais dos
estúdios cinematográficos. Já
o X.V. Color reproduz a ima-
gem com maior espectro de
cores, enquanto o 24p True

O HT-DDW7500 tem preço sugerido de R$ 2.999,00
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A 13ª Feira do Estudante –
Expo CIEE conquista seu pri-
meiro patrocinador empresari-
al, a Yamaha Musical do Bra-
sil. A parceria com o Centro
de Integração Empresa-Esco-
la (CIEE), que organiza a mos-
tra, reforça o caráter diferen-
ciado desta edição do evento.
Além de promover a capaci-
tação e inserção de jovens no
mercado de trabalho, a Expo
CIEE focará também a impor-
tância da formação cultural
desse público, até mesmo
como estratégia para aumen-
tar a sua empregabilidade.

“Quem toca algum instru-
mento se torna mais inteligen-
te, porque desenvolve coorde-
nação motora e raciocínio ló-
gico ao mesmo tempo em que
entra em contato com seu lado
emocional”, explica Carlos
Merussi, supervisor de Marke-
ting da Yamaha. Merussi par-
ticipou como observador de

duas edições anteriores da
Expo CIEE e comprovou que
o perfil de visitantes da feira é
o mesmo que poderia se inte-
ressar por seus produtos.

A Yamaha Musical monta-
rá em seu estande, de 300
metros quadrados, um
showroom com teclados, sin-
tetizadores, pianos digitais, ba-
terias eletrônicas, violões, gui-
tarras e contrabaixos que po-
derão ser dedilhados pelos vi-
sitantes. Os mais tímidos – ou
mais exigentes – poderão ou-
vir o som dos instrumentos,
tocando com fones de ouvido.

A empresa também apre-
sentará softwares de produ-
ção musical, além de mixers
digitais e analógicos. Está em
planejamento , a apresentação
de músicos famosos, apoiados
pela Yamaha (endorsees).

Expectativa – A 13ª Feira do
Estudante – Expo CIEE é o

PATROCÍNIO

Yamaha Musical patrocinará a 13ª edição da Expo CIEE

A montadora japonesa
Toyota Motor anunciou na
semana passada que vai pro-
mover um recall de 2,3 mi-
lhões de automóveis nos Es-
tados Unidos devido a um
defeito no acelerador.

VEÍCULOS

Toyota promoverá recall de
2,3 milhões de automóveis

A peça defeituosa é utili-
zada em 8 modelos à venda
naquele país,  incluindo
Corollas e RAV4s fabrica-
dos entre 2009 e 2010, e
Camrys produzidos entre
2007 e 2010.

Ohatch médio Nissan
Tiida Flex traz novida-
des na linha 2010, que

acaba de chegar às concessi-
onárias da marca em todo o
País. Além da atualização do
moderno design, o modelo in-
corporou novos equipamentos
de série nas duas versões de
acabamento – S e SL –, am-
bas equipadas com o motor 1.8
Flex Fuel de 126 cavalos de
potência. Com os incrementos
no novo ano-modelo, o Tiida
Flex 2010 tem o seu excelente
custo-benefício aperfeiçoado,
já que é um modelo que vem
completo desde a versão de
entrada. Os preços da versão
2010 começam em R$ 48.990
(S 1.8 manual) e vão até R$
57.990 (SL 1.8 automático).

A introdução de novos equi-
pamentos de série, como a cha-
ve presencial I-Key para a ver-
são SL e ajuste de altura do ban-
co do motorista para a de en-
trada S, reforçam as qualida-
des do Tiida Flex na disputa do
segmento de hatches médios,
no qual o Nissan concorre com
Citroën C4, Chevrolet Vectra
GT, Hyundai i30, VW Golf, e
Ford Focus. O Tiida Flex é re-
conhecido no mercado pela ex-

tensa lista de equipamentos de
série desde a opção mais em
conta, que inclui itens como ar-
condicionado (automático digi-
tal na versão SL), vidros e tra-
vas com acionamento elétrico,
direção elétrica com assistên-
cia variável, travamento auto-
mático das portas com veículo
em movimento e o banco tra-

seiro reclinável deslizante na
horizontal, que permite o deslo-
camento da peça em até 24 cm,
sistema único entre os veículos
do seu segmento e disponível
na versão mais completa SL.

Aliás, o Tiida Flex continua
sendo oferecido em duas ver-
sões de acabamento, S e SL,
ambas encontradas com as

opções de câmbio manual de
seis marchas (equipamento
único entre os hatches da sua
faixa de preço) e automático
de quatro velocidades.

Para a linha 2010, o hatch
da Nissan passou por modifi-
cações externas e internas. A
grade dianteira, por exemplo,
é nova, e adota três filetes con-

O Nissan Tiida Flex traz novidades na linha de 2010, que acaba de chegar às concessionárias

DIVULGAÇÃO

Acabamento – Internamente
o Tiida Flex 2010 recebeu no-
vos tecidos nos bancos e no
acabamento do painel das por-
tas. O banco do motorista, por
sinal, passa a vir com ajuste de
altura já na versão S. O painel
de instrumentos também pas-
sou por mudanças de design,
com o centro do velocímetro
ganhando a mesma cor da par-
te externa e números de mar-
cação da velocidade mais fá-
ceis de serem visualizados,
graças à nova fonte adotada.
A luz dos ícones do conta-gi-
ros mudou de vermelho para
laranja.

tínuos, que substituem os an-
teriores subdivididos na sua
extensão, seguindo o mesmo
padrão do já lançado Sentra
Flex 2010. Este estilo mais
agressivo – novo padrão da
marca - foi inspirado no sedã
de luxo Maxima, vendido nos
Estados Unidos e México.

O logotipo centralizado da
Nissan agora está sobreposto
a estes filetes e não utiliza mais
o aplique que o destacava até a
linha 2009, apresentando uma
pequena reentrância no para-
choque em sua base. Assim
todo o contorno da grade fron-
tal passa a ser cromado.

O painel de instrumentos também passou por mudanças de design

maior evento voltado ao está-
gio e à aprendizagem e acon-
tecerá nos dias 14,15 e 16 de
maio, das 10h às 20h, no Pavi-
lhão da Bienal do Parque do
Ibirapuera, em São Paulo/SP.
Os organizadores prevêem
que 50 mil visitantes passem
pela Feira, nos três dias. Es-
tão disponíveis cotas para pa-
trocinadores empresariais,

educacionais, para patrocina-
dores culturais – que se bene-
ficiarão com a Lei Rouanet –
e para apoiadores. Há também
espaço para empresas e insti-
tuições de ensino interessadas
em entrar apenas como expo-
sitores. Mais informações no
site www.feiradoestudante.
ciee.com.br ou pelo telefone
3040-6554 .
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Comissão Organizadora exalta
sucesso do 60º Intercolonial

TÊNIS DE MESA

Comissão Organizadora
homenageia Shoei Kuratomi

Em nome da comunidade
do Tênis de Mesa de Mogi das
Cruzes, a Comissão Organiza-
dora do 60º Campeonato Bra-
sileiro Intercolonial de Tênis de
Mesa, prestou uma homena-
gem especial ao mestre Shoei
Kuratomi, pelos anos de tra-
balho em prol do desenvolvi-
mento da modalidade na re-
gião.

Em 1992, Shoei convenceu
a diretoria da Pastoral Nipo-
Brasileiro a iniciar a prática do
esporte em suas dependênci-
as. O resultado foi além da
expectativa e o crescimento foi
tanto que houve a necessida-

de de levar para Mogi técni-
cos de cidades vizinhas para
orientar os atletas.

O secretário de Esporte e
Lazer de Mogi das Cruzes,
Nilo Guimarâes, entregou uma
placa de Honra ao Mérito e
agradeceu em nome de todos
pela dedicação e empenha que
ajudaram a incluir a cidade na
lista de forçar do Tênis de
Mesa do país.

“Esse é uma homenagem
de todos os mesatenistas do
Brasil. Muitos desses atletas
só estão aqui hoje por causa
da sua força”, disse.

(do site da CBTM)

O secretário de Esportes de Mogi (esq) com o homenageado (c)

DIVULGAÇÃO

Uma festa do tênis de
mesa nikkei. E tam-
bém brasileiro. Assim

pode ser definido o 60º Cam-
peonato Brasileiro Intercolonial
de Tênis de Mesa. A competi-
ção, realizada nos dias 22, 23
e 24 de janeiro, no Ginásio
Municipal de Esportes Profes-
sor Hugo Ramos, no Mogilar,
em Mogi das Cruzes, reuniu
cerca de 800 atletas num even-
to que é uma verdadeira con-
fraternização entre praticantes,
dirigentes, ex-jogadores, ami-
gos e familiares.

“O Intercolonial não con-
quistou o status de maior tor-
neio da modalidade na Améri-
ca Latina à toa. Tanto que a
competição foi prestigiada pelo
presidente da Confederação
Brasileira de Tênis de Mesa
(CBTM), Alaor Azevedo, e o
secretário municipal de Espor-
tes e Lazer de Mogi das Cru-
zes, Nilo Martins Guimarães,
entre outros”, destacou Mar-
cos Yamada, da Comissão Or-
ganizadora do Intercolonial.

Em 60 anos de história, foi
a segunda vez que Mogi sediou
o torneio e, como em 2004, con-
ta Yamada, os organizadores –
a Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer e o Kosmos –
“estão de parabéns”.

Os campeões do 60º Campeonato Brasileiro Intercolonial de Tênis de Mesa: sucesso em Mogi

DIVULGAÇÃO

Ginásio Municipal recebeu um bom público Os estandartes de campeões

Em 2011, o Intercolonial
será realizado na cidade de

Maringá (PR). “Segundo Ya-
mada, será a quinta vez que a

cidade paranaense sediará o
torneio.

Os objetivos dos partici-
pantes são bem distintos, uns
querem ganhar, outros, somen-
te participar e alguns, viajar,
mas o importante é que ano
após ano, estamos evoluindo e
atualmente poucos eventos da
modalidade mantém um pa-
drão de excelência como o In-
tercolonial com os seguintes
diferenciais:

1) O sorteio é realizado
com 2 meses de antecedência,
através de um programa de
computador, exibido no telão,
via projetor para os dirigentes
das regiões acompanharem as
composições das chaves.

2) Confecciona-se um
livreto/programa contendo to-
das as tabelas, nomes dos atle-
tas, galeria de campeões e
mensagens dos dirigentes.

3) Oferece alojamento gra-
tuito para todos os participan-
tes e mantém uma taxa de ins-
crição simbólica, para jogar
equipes, duplas e individuais.

4) Tem competição de
equipes e individuais nas cate-

Comissão Organizadora destaca “diferenciais” do Intercolonial
DIVULGAÇÃO

Membros da Comissão Organizadora do Intercolonial

10) As vagas são limitadas
e existem seletivas regionais
para classificação neste even-
to, mesmo assim sempre o nú-
mero de participantes fica en-
tre 800 e 900 atletas, imaginem
se não houvesse restrições.

11) É o único torneio no
País que há mais de 20 anos
tem o apoio da “Butterfly”, a
maior empresa fabricante de
produtos de tênis de mesa do
mundo.

12) Transparência total na
contabilidade demonstrada no
Congresso Técnico, quando os
balancetes são divulgados e
debatidos abertamente pelos
dirigentes das regiões.

13) Em todas as competi-
ções são utilizadas mais de 30
mesas oficiais novas, portan-
to, nada a comentar sobre a
qualidade e nível da competi-
ção.

Comissão Organizadora (Minako
Takahashi, Massaru Morita, Mar-
cos Yamada, Sergio Ueda, Aide
Kudo, Sueli Morita, Fabio Takaha-
shi, Alessandro Shirahigue)

gorias desde Pré-pré-mirim
(até 9 anos) até Hiper-Vete-
rano (acima de 75 anos).

5) Realiza o tradicional des-
file de abertura dos participan-
tes, juramento do atleta e exe-
cução dos hinos nacionais do
Brasil e do Japão

6) Há uma disputa para
sediar o evento; assim como
nas Olimpíadas os candidatos
apresentam suas propostas
para levar a competição para
sua região e organizá-la com
competência e inovações.

7) Tem registrado toda a
história dos campeões desde
1951.

 8) A festa de confraterni-
zação no sábado à noite é o
grande momento para ficar na
história, pois, o espírito de com-
petição é deixado de lado e
tudo se transforma numa fes-
ta com fotos, vídeos e karaokê.

9) Os campeões das cate-
gorias: Juvenil, Infantil e Espe-
cial recebem uma premiação
em dinheiro para usá-lo em
tênis de mesa.

Para a realização do 60º
Campeonato Brasileiro Inter-
colonial de Tênis de Mesa, no
Ginásio Municipal de Esportes
Professor Hugo Ramos, no
Mogilar, a Prefeitura de Mogi
das Cruzes ofereceu, além das
dependências do Ginásio Mu-
nicipal, alojamento para os atle-
tas.

”Esta é mais uma etapa de
preparação para a cidade, que
irá receber, no ano que vem,
os Jogos Abertos do Interior.
Além de ser uma competição
importante, é uma possibilida-
de de aprendizado, como tam-
bém serão os Jogos Regionais
do Idoso (Jori)”, lembrou o
secretário de Esporte e Lazer
Nilo Guimarães.

Mogi das Cruzes é repre-
sentada no torneio pela equipe
do Kosmos Clube, que tam-

Prefeitura de Mogi das Cruzes
oferece apoio aos atletas

bém representa a cidade em
competições oficiais, como os
Jogos Regionais e Abertos do
Interior. Neste ano, o time fe-
minino conquistou a medalha
de ouro nos Abertos, a princi-
pal competição do Estado de
São Paulo, que foram disputa-
dos em São Caetano do Sul.

Além da participação em
competições, o clube também
desenvolve aulas de tênis de
mesa para alunos de escolas
municipais dentro do projeto
Sanção Premial, que concede
descontos de IPTU para as
entidades esportivas que rece-
bem alunos de escolas públi-
cas para o desenvolvimento de
projetos voltados ao esporte.

Em seu discurso, Nilo ex-
plicou que a Prefeitura de
Mogi das Cruzes desenvolve
um projeto nas escolas do nos-
so município e o tênis de mesa
está presente com grande for-
ça. “Já estamos atingindo 18
escolas integrais. Quero agra-
decer e elogiar também o tra-
balho feito pelo Kosmos Clu-
be, que está sempre a frente”,
destacou o ex-jogador de bas-
quete.
(do site da Confederação Brasi-
leira de Tênis de Mesa)

O secretário de Esportes de Mogi
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MASCULINO
1º - Capital - 320,5 pontos
2º - ABC-Sul - 287 pontos

FEMININO
1º - Capital - 303,5 pontos
2º - ABC-Sul - 266 pontos

GERAL
1º - Capital - 624 pontos
2º - ABC-Sul - 553 pontos

EQUIPES

PRÉ-PRÉ-MIRIM FEMININO
(ABAIXO DE 9 ANOS)
1º - Sto Amaro - Fernanda, Gabriela
2º - Central “A” - Luana, Mai

PRÉ-PRÉ-MIRIM MASCULINO
(ABAIXO DE 9 ANOS)
1º - ABC-Sul - Diogo, Eike, Lucas
2º - Norte Paraná - Gabriel, Gustavo

PRÉ-MIRIM FEMININO
(ENTRE 10 E 11 ANOS)
1º - ABC-Sul - Leticia, Martina
2º - Central “A” - Erika, Jaqueline

PRÉ-MIRIM MASCULINO
(ENTRE 10 E 11 ANOS)
1º - ABC-Sul - Matheus, Thomas
2º - Capital - Carlos, Gustavo

MIRIM FEMININO
(ENTRE 12 E 13 ANOS)
1º - Mato Grosso Sul “A” - Bianca,
Evelyn
2º - Dutra Norte “A” - Lethicya, Jessica

MIRIM MASCULINO
(ENTRE 12 E 13 ANOS)
1º - Dutra Norte “A” - Massao, Vitor
2º - Capital “A” - Bruno, Thiago

INFANTIL FEMININO
(ENTRE 14 E 15 ANOS)
1º - ABC-Sul - Caroline, Celina, Karina
2º - Norte Paraná “A” - Carolina, Ca-
roline

INFANTIL MASCULINO
(ENTRE 14 E 15 ANOS)
1º - ABC-Sul “A” - Fábio, Felipe, Vitor
2º - Central “A” - Gustavo, Vitor,
Willian

JUVENIL FEMININO
(ENTRE 16 E 18 ANOS)
1º - ABC-Sul “A” - Katia, Kim
2º - Capital - Ana, Gabriela, Renata

JUVENIL MASCULINO
(ENTRE 16 E 18 ANOS)
1º - Capital “A” - Heidy, Jeff, Lucas
2º - Santo Amaro “A” - Danilo, Eduar-
do, Fabio

ADULTO FEMININO
1º - Capital - Esther, Jaqueline, Jessica,
Karina
2º - Central - Karin, Luiza

JUVENTUDE MASCULINO
(ENTRE 19 E 21 ANOS)
1º - ABC-Sul - André, Danilo, Douglas
2º - Central “A” - Hugo, Luiz, Vinicius

PRÉ-LADY (ENTRE 30 E 39 ANOS)
1º - ABC-Sul - Kelly, Monica
2º - Capital - Aide, Aily

ADULTO MASCULINO
1º - Capital - Hideo, Ricardo, Rubens
2º - Norte Paraná - André, Danilo, Ed-
son, Willian

LADY (ENTRE 40 E 49 ANOS)
1º - Capital - Cleusa, Marcia
2º - Norte Paraná - Alice, Hiromi,
Mitiko, Rosa

PRÉ-SÊNIOR (ENTRE 30 E 39 ANOS)
1º - Brasília - Akira, Erico, Hugo, Silney
2º - ABC-Sul - Carlos, Kazuoka, Ricardo

SUPER-LADY
(ENTRE 50 E 59 ANOS)
1º - Norte Paraná - Cleusa, Hilda, Te-
resa
2º - ABC-Sul - Luiza, Tomie

SÊNIOR (ENTRE 40 E 49 ANOS)
1º - ABC-Sul - Edson, Makoto, Osvaldo
2º - Central “A” - Hitoshi, Newton,
Roberto

SUPER-SUPER-LADY
(ENTRE 60 E 69 ANOS)
1º - Capital - Kayoko, Satiko
2º - Central “A” - Keiko, Marlene

VETERANO (ENTRE 50 E 59 ANOS)
1º - Brasília - Mario, Ronaldo, Toshiaki
2º - Capital - Julio, Masahiro, Valdemar

HIPER-LADY
(ENTRE 70 E 79 ANOS)
1º - Norte Paraná “A” - Yoshiko, Zelia
2º - Sudoeste “A” - Elizabete, Fujiko

SUPER-VETERANO
(ENTRE 60 E 69 ANOS)
1º - Central “A” - Akito, Shoti, Sunao
2º - Brasília - Atsuo, Minoru

HIPER-VETERANO
(ENTRE 80 E 89 ANOS)
1º - Central - Fujita, Mitsuo
2º - Centro-Oeste - Kenji, Michio

SUPER-SUPER-VETERANO
(ENTRE 70 E 79 ANOS)
1º - Capital “A” - Kozi, Mikio
2º - Curitiba - Sumio, Yasuo

DUPLAS FEMININAS
1º - Capital - Esther, Jessica
2º - Central “A” - Luiza, Karin

DUPLAS MASCULINAS
1º - Norte Paraná - Danilo, Willian
2º - Capital - Hideo, Hugo

DUPLAS MISTAS
1º - Capital - Karina, Ricardo
2º - Sudoeste - Cristiane, Edson

INDIVIDUAL
PRÉ-PRÉ-MIRIM FEMININO
 (ABAIXO DE 9 ANOS)
1º - Daniela Yano - Norte Paraná

2º - Bruna Takahashi - ABC-Sul

PRÉ-PRÉ-MIRIM MASCULINO
 (ABAIXO DE 9 ANOS)
1º - Lucas Sato - ABC-Sul
2º - Guilherme Chinem - Mato Grosso
Sul

PRÉ-MIRIM FEMININO
(ENTRE 10 E 11 ANOS)
1º - Leticia Nakada - ABC-Sul
2º - Martina Kohatsu - ABC-Sul

PRÉ-MIRIM MASCULINO
(ENTRE 10 E 11 ANOS)
1º - Thomas Uno - ABC-Sul
2º - Rodrigo Yonezake - Dutra Norte

MIRIM FEMININO
(ENTRE 12 E 13 ANOS)
1º - Evelyn Tomi - Mato Grosso Sul
2º - Sarah Yamamoto - Central

MIRIM MASCULINO
(ENTRE 12 E 13 ANOS)
1º - Massao Kohatsu - Dutra Norte
2º - Vitor Mocelin - Dutra Norte

INFANTIL FEMININO
(ENTRE 14 E 15 ANOS)
1º - Caroline Kumahara - ABC-Sul
2º - Lia Ohira - Capital

INFANTIL MASCULINO
(ENTRE 14 E 15 ANOS)
1º - Eric Jouti - Capital
2º - Rodrigo Miyazaki - Norte Paraná

JUVENIL FEMININO
(ENTRE 16 E 18 ANOS)
1º - Kim Inokuchi - ABC-Sul
2º - Katia Kawai - ABC-Sul

JUVENIL MASCULINO
(ENTRE 16 E 18 ANOS)
1º - Douglas Tomioka - ABC-Sul
2º - Jeff Yamada - Capital

ADULTO FEMININO
1º - Karin Sako - Central

Confira a seguir todos os resultados do 60º Intercolonial:
2º - Jessica Yamada - Capital

JUVENTUDE MASCULINO
(ENTRE 19 E 21 ANOS)
1º - Hugo Madokoro - Central
2º - Luiz Fernando Imada - Central

PRÉ-LADY (ENTRE 30 E 39 ANOS)
1º - Monica Doti - ABC-Sul
2º - Kelly Nagaoka - ABC-Sul

ADULTO MASCULINO
1º - Rafael Shimizu - ABC-Sul
2º - Jiro Kumagai - Norte Paraná

LADY (ENTRE 40 E 49 ANOS)
1º - Cleusa Taguchi - Capital
2º - Marcia Gondo - Capital

PRÉ-SÊNIOR (ENTRE 30 E 39 ANOS)
1º - Silney Yuta - Brasília
2º - Akira Chikaraishi - Brasília

SUPER-LADY
(ENTRE 50 E 59 ANOS)
1º - Clarice Yoshihara - Dutra Norte
2º - Hideko Takemura - Rio de Janeiro

SÊNIOR (ENTRE 40 E 49 ANOS)
1º - Toshimi Nakashima - Curitiba
2º - Jorge Yasue - Capital

SUPER-SUPER-LADY
(ENTRE 60 E 69 ANOS)
1º - Satiko Mori - Capital
2º - Kayoko Yamamoto - Capital

VETERANO (ENTRE 50 E 59 ANOS)
1º - Mario Higuti - Brasília
2º - Edson Shimabukuro - Mato Grosso
Sul

HIPER-LADY
(ENTRE 70 E 79 ANOS)
1º - Yoshiko Marumo - Norte Paraná
2º - Elizabete Okuda - Sudoeste

SUPER-VETERANO
(ENTRE 60 E 69 ANOS)
1º - Sunao Anraku - Central

2º - Nariaqui Cavaguti - Noroeste

HIPER-VETERANO
(ENTRE 80 E 89 ANOS)
1º - Antonio Kimura - Norte Paraná
2º - Fujio Takahashi - Capital

SUPER-SUPER-VETERANO
(ENTRE 70 E 79 ANOS)
1º - Minoru Kohakura - Brasília
2º - Kozi Suzuki - Capital

LIVRE
1º - Francisco Arado - ABC-Sul
2º - Guilherme Spinelli - Central

ESPECIAL
1º - Hideo Yamamoto - Capital
2º - Rafael Shimizu - ABC-Sul

TORNEIO CONSOLAÇÃO
PRÉ-PRÉ-MIRIM FEMININO
 (ABAIXO DE 9 ANOS)
1º - Denise Miyazaki - Capital
2º - Luiza Kamogome - Minas Gerais

PRÉ-PRÉ-MIRIM MASCULINO
 (ABAIXO DE 9 ANOS)
1º - Diogo Ichiro - ABC-Sul
2º - Caio Ono - Central

PRÉ-MIRIM FEMININO
(ENTRE 10 E 11 ANOS DE IDADE)
1º - Alexia Nakashima - Curitiba
2º - Jaqueline Nagano - Central

PRÉ-MIRIM MASCULINO
(ENTRE 10 E 11 ANOS)
1º - Gustavo Nakagome - Capital
2º - Carlos Ishida - Capital

MIRIM FEMININO
(ENTRE 12 E 13 ANOS)
1º - Juliane Kagohara - ABC-Sul
2º - Yukari Hayashi - Norte Paraná

MIRIM MASCULINO
(ENTRE 12 E 13 ANOS)
1º - Yutaka Matsubara - Capital
2º - Ricardo Arasaki - Norte Paraná
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Pedro Mizutani é eleito
presidente da Liga Centro-Oeste

KARAOKÊ

Kodomo-No-Sono realiza
11º Concurso de Beneficente

A Associação Pré-excepci-
onais Kodomo-No-Sono reali-
za no dia 31 de janeiro, na As-
sociação Shizuoka Kenjin do
Brasil, na Liberdade, centro de
São Paulo, a 11ª edição do Con-
curso de Karaokê Beneficen-
te. O objetivo do evento é arre-
cadar fundos para as obras as-
sistenciais da entidade, com
sede em Itaquera, zona Leste
da capital paulista. Vão partici-
par do karaokê cerca de 550
cantores de várias categorias e
idades, desde crianças até se-
nhoras da terceira idade, pro-
cedentes da capital, Campinas,
Ribeirão Preto, Jundiaí, Osas-
co, e outras cidades.

Trinta jurados da liga da
União Paulista de Karaokê
(UPK) vão julgar os cantores
durante o evento. A edição
deste ano terá uma caracterís-
tica especial, ou seja, os can-
tores vão disputar o estandar-
te Presidente da República por
equipes; troféu Governador do
Estado de São Paulo para as
categorias A e especial; troféu
prefeitura de São Paulo para
premiar a categoria POP; tro-

féu Consulado Geral do Japão
em São Paulo para as catego-
rias Extra e Superextra; e o
troféu Kodomo-No-Sono para
a categoria infantil.

“Os troféis são transitórios,
tem que ser devolvidos no ano
seguinte para a edição do ka-
raokê seguinte”, explica o di-
retor da associação, Armando
Kazuhiro Taniguchi, que está
coordenando o evento com um
grupo de colaboradores e vo-
luntários. Durante o karaokê
um bufê contratado servirá al-
moço e jantar para os partici-
pantes, com pratos da culiná-
ria japonesa. As inscrições já
estão encerradas.

11º CONCURSO DE KARAOKÊ
BENEFICENTE KODOMO-NO-
SONO
QUANDO: 31 DE JANEIRO

HORÁRIO: DAS 7H30 ÀS 22H30

ONDE: ASSOCIAÇÃO SHIZUOKA KENJIN

DO BRASIL - RUA VERGUEIRO, 193 –
LIBERDADE – SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: ESCRITÓRIO DA ENTIDADE

NA RUA GALVÃO BUENO, 573 – SALA 1
- LIBERDADE - SÃO PAULO. TELEFONE:

3208-3949

José Taniguti, Armando Taniguchi e Luiz Okamoto

DIVULGAÇÃO

Pedro Mizutani foi eleito
presidente da Liga Cen-
tro-Oeste de Karaokê

para o biênio 2010 e 2011, em
Assembléia Geral realizada no
dia 23 de janeiro, no Instituto
Cultural Nipo-Brasileiro de
Campinas. “Conto com o apoio
de toda a equipe que já vem
atuando e quero trabalhar com
alegria, que é a base de tudo e
do espírito do karaokê”, disse
Mizutani. “A Liga Centro-
Oeste vem conquistando espa-
ços e é respeitada no Estado
de São Paulo e até a nível na-
cional e conseguimos uma
sinergia muito grande”, com-
pletou.

A Liga Centro-Oeste é
composta por 17 associações
representando 13 cidades. A
maioria esteve presente e com
entusiasmo fizeram uma vota-
ção tranqüila e a cada voto, so-
lidificava-se todo um trabalho Tadayoshi Hanada, Eunice e Pedro Mizutani,Aquico e Jorge Miyamura (da esquerda para a direita)

realizado por Aquico Miyamu-
ra.

“Desejo ao Pedro todo su-
cesso e apoio da equipe.”, dis-
se Aquico ao fazer um balan-
ço de sua gestão. Augusto
Katao, tesoureiro, também
prestou contas e falou sobre a
necessidade de arrecadar fun-
dos para o Brasileirão 2010,
que será em Curitiba no mês
de julho deste ano. Já o presi-
dente do Instituto Cultural
Nipo-Brasileiro, Tadayoshi
Hanada enalteceu o trabalho
desenvolvido por Aquico e de-
sejou sucesso para Pedro Mi-
zutani”.

CELIA KATAOKA

Assembleia foi realizada no dia 23 de janeiro no Nipo de Campinas

Fazem parte da Liga Cen-
tro-Oeste: Associação Mogia-
na, Atibaia Karaokê Aiko-Kai,
Associação Nipo-Brasileira da
Região Bragantina, Instituto
Cultural Nipo-Brasileiro de
Campinas, Tomodati Karaokê
AikoKai de Campinas, Aoki
Karaokê AikoKai, Okada
Ysao Kayou Kyoshitsu, Soc.
Recreativa e Beneficente
Nipo Brasileira de Campo Lim-
po Paulista, Associação Agr.
Cult. Esportiva de Guatapará,
Associação Cultural Esportiva
Nipo Brasileira de Indaiatuba,
União Cultural Nipo Brasilei-
ra de Itatiba, Associação Cul-
tural Esportiva Nikkey de Itu,
Sociedade Beneficente Nipo
Brasileira de Jundiaí, Clube
Cultural Recreativo Nipo-Bra-
sileiro de Piracicaba, Socieda-
de Cultural Japonesa – Ribei-
rão Preto, Associação Nipo-
Brasileiro de Ribeirão Preto e
Vinhedo Kayô Club.
(Célia Kataoka, especial
para o Jornal Nippak)

A tecladista,
professora e ju-
rada Érika Ka-
wahashi e sua
equipe come-
moraram 15
anos de realiza-
ção do seu tra-
dicional baile no
último dia 23.
Anteriormente
realizados no
r e s t a u r a n t e
Nandemoya, no
Bairro Oriental,
a partir desta
data, teve seu 1º evento inau-
gural no salão da Associação
Aichi Kenjin do Brasil, locali-
zada também no bairro da Li-
berdade.

O baile contou com a ani-
mação da vocalista anfitriã

Érika Kawahashi, Sadao Oka-
wara e Nelson Harada.

Diversas pessoas prestigi-
aram o evento e participaram
de vários sorteios, entre eles
jóias e viagem para o Onsen
Pousada Rio Preto.

BAILE

“Baile da Érika Kawahashi” comemora 15 anos

No sentido horário: Baile inaugural no Aichi
reuniu bom público; a ganhadora da viagem e
Erika, Vera, Hiroshi e Gabriel cortam o bolo

DIVULGAÇÃO


