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Visita do príncipe une comunidade em
prol das comemorações do Centenário

ROBERTO CORRADINI/SECS

E a comunidade “sobreviveu”
às comemorações do Cen-
tenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil. Passada a an-
siedade, ficou a sensação de
alívio. Não a de dever cum-
prido (cadê os projetos?),
até porque a visita do prínci-
pe Naruhito, herdeiro do tro-
no do Japão, ponto alto dos
festejos, “camuflou” as difi-
culdades para colocar em
prática um projeto que co-
meçou grandioso e que a re-
alidade (leia-se falta de re-

cursos) tratou de brecar. Po-
rém, não há como deixar de
destacar a importância dada
não só pelo governo brasi-
leiro como também pela
mídia, que colocaram a cul-
tura nipônica em alta nas úl-
timas semanas. A exposição
na mídia foi tanta que deixou
até mesmo quem não estava
dando prosa para o assunto
com uma pontinha de orgu-
lho de fazer parte desta his-
tória. Confira como foi a vi-
sita do príncipe ao País.
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A Prefeitura Municipal, a Se-
cretaria de Cultura, a Comis-
são Organizadora do Cente-
nário da Imigração Japonesa
e a Associação Cultural e Es-
portiva de Ourinhos (Aeco)
lançaram no último dia 20 o li-
vro “Um olhar sobre a presen-
ça Japonesa em Ourinhos”.
Um dos personagens citados
no livro, Tutomu Hayachida,
81anos, falou de sua felicida-
de em ver registrada a história
da comunidade nipônica.

Livro revela trajetória
dos imigrantes em
Ourinhos
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O Centro Kokushikan Daiga-
ku, localizado em São Roque
(SP), promove, no próximo
fim de semana (5 e 6), o tra-
dicional Festival das Cerejei-
ras, que neste ano chega em
sua 12ª edição. Com entrada
gratuita, a festa promete atrair
mais de 5 mil pessoas nos dois
dias de programação. Na par-
te artística estão confirmadas
as presenças de cantores
como Mariko Nakahira, Joe
Hirata e Maurício Miya.

Festival abre florada
das cerejeiras no
Kokushikan Daigaku

O cantor Alexandre Hayafuji
foi o grande campeão do
Paulistão 2008. O nikkei,
reconhecido como um dos
maiores intérpretes de can-
ção japonesa no Brasil, fa-
turou mais uma vez o título
do Concurso de Karaokê
do Estado de São Paulo, re-
alizado no último fim de se-
mana e que neste ano che-
gou em sua 14ª edição. Com
o troféu, o cantor recebeu
ainda um prêmio de R$ 2,5
mil e a certeza de ter finca-
do definitivamente seu nome
no cenário musical da comu-
nidade.

Alexandre Hayafuji conquista pela quarta vez
título do Paulistão de Karaokê
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DIVULGAÇÃO

São Paulo sedia hoje (28)
Festival de Pipas de Hamamatsu
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A Prefeitura de Hamamatsu
presenteou o Centenário da
Imigração Japonesa no Bra-
sil nesta quinta-feira (25). Em
cerimônia realizada no Salão
Nobre do Bunkyo, Yasutomo
Suzuki, prefeito da cidade,

ofertou as pipas para a reali-
zação do Festival de Pipas,
que acontece neste sábado,
28 de junho, no Parque Eco-
lógico Tietê. Serão distribuí-
das 8.000 pipas para as cri-
anças.

DIVULGAÇÃO

Espetáculo de teatro nô é
atração no Ibirapuera
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Dando continuida-
de às comemora-
ções dos 100 anos
de imigração, cin-
co cidades brasi-
leiras (São Paulo,
Belo Horizonte,
Ipatinga, Salvador
e Brasília) terão a
oportunidade de
assistir a um dos
mais marcantes as-
pectos culturais do
Japão, o teatro nô.
São apresentações
raras e preciosas,
com a participação
de 21 artistas vin-
dos especialmente
do Japão. Em São
Paulo, o público poderá assistir ao espetáculo hoje (28) no
Auditório Ibirapuera.

DIVULGAÇÃO
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Museu Oscar Niemeyer de Curitiba abre mostra dos 100 anos da imigração japonesa
Na comemoração dos 100
anos da Imigração Japonesa
no Brasil, o Museu Oscar
Niemeyer apresenta 70 obras

de artistas japoneses consa-
grados que, em sua maioria,
possuem alguma relação com
Hyogo. Inaugurada no último

dia 23, com a presença do
governador Roberto Requião
e membros de uma comitiva
de Hyogo, a mostra ficará

Palácio do Horto recebe
maquetes de templos japoneses

—————–——————–—————–— | pág. 12

DIVULGAÇÃO

aberta até 5 de outubro e é
resultado de um intercâmbio
entre o Estado do Paraná e a
província de Hyogo.

O Palácio de Verão do Go-
verno de São Paulo, no Horto
Florestal apresenta até o dia
30 de setembro a exposição
maquetes de templos e palá-
cios japoneses. A mostra faz
parte do calendário estadual

de comemoração do cente-
nário da imigração japonesa
ao Brasil. São 15 peças que
reproduzem castelos, tempos,
santuários, as ruínas de um
palácio, o portal de um anti-
go palácio e um memorial.
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Homenagem que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil prestou ao Centenário
da Imigração Japnesa no Brasil, no dia 9 de junho, no Centro Cultural Evandro Lins e Silva em
Brasilia. Na ocasião foi foi lançado o livro “O Nikkei no Brasil”, seguido de um coquetel e bufê
aos convidados.

1: Embaixador Ken Shimanouchi e Min. Massami Uyeda.  2: Min. Massami Uyeda, Kiyoshi Harada e
miss centenário de Brasília, Camila Yumy Kubota.  3: 1º plano: Mário Júlio P. da Silva; Min. Fernando Eizo
Ono; Kiyoshi Harada; embaixador Ken Shimanouchi; presidente nacional da OAB, Cezar Brito; conse-
lheiro Federal Lúcio Flávio Sunakozawa e Alberto Zacharias Toron.  4: Embaixador Ken Shimanouchi;
Tsutomu Ono; Min. Massami Uyeda e Kiyoshi Harada.  5: Casais Harada e Uyeda ladeados por simpa-
tizantes.  6: Felícia Harada e Emiko Uyeda.

1: Renato Nakaya, Fabio Barbosa e Walter Ihoshi.  2: Milton Nakamura, Marcia Nakagawa, João Carlos
Saad, Neusa Kakinoki e Walter Ihoshi.  3: Massato Ninomiya e Omar Okyno.  4: Paulo Yokota e Chieko
Aoki.  5: Hamanishi, Kikuko Nishibayashi, Consul Masuo Nishibayashi e João Carlos Saad.  6: Makoto
Tanaka e Muneki Tikasawa.

O Grupo Bandeirantes Band e o Banco Real realizaram um coquetel em Comemoração ao Cente-
nário da Imigração Japonesa no Brasil e em comemoração ao sucesso da minissérie Haru e Natsu-
as cartas que não chegaram. O evento, que aconteceu na Rede Bandeirantes, reuniu autoridades,
empresários e artistas da comunidade nipo-brasileira. Evento ocorrido no dia 12 de junho.

1: Prefeito Gilberto Kassab e Príncipe Naruhito.  2:
Taro Aso, Príncipe Naruhito, Prefeito Gilberto
Kassab e Presidente da Assembléia Legislativa
Deputado Vaz de Lima.  3: Osamu Matsuo, Milton
Matsumoto, Brigadeiro Juniti Saito.

A grande festa de Comemoração do Centená-
rio da Imigração Japonesa no Brasil aconteceu
no último dia 21, no Sambódromo. Sem pala-
vras para descrever esta belíssima festividade,
que reuniu cerca de 25 mil pessoas.

A JCI recebeu uma comitiva de 40 pessoas da
JCI Japan que vieram para a Comemoração
do Centenário da Imigração Japonesa no Bra-
sil. Apesar da rápida visita, a comitiva pode par-
ticipar de diversas atividades, entre elas uma
visita a Fazenda Tozan e um jantar, oferecido
pela comitiva, no Hotel Intercontinental, no dia
14 de junho.

1: Walter Ihoshi, Paulo Yokota, Carlos Bomm, Ed-
son Kodama, Yoshihiko Oda- presidente da JCI
Japan, Marcio Yochem- presidente da JCI Brasil-
Japão e William Woo.  2: Marcio Yochem e
Yoshihiko Oda.

William Ishiy, Nancy Saeki, Kenji Tatsuuma - pre-
sidente Mundial da Hakushika, Karina Nakahara
e Walter Ihoshi.

O Restaurante Shintori, Sake Hakushika e a
Nordsee realizaram uma palestra de sakê com
degustação, seguido de um delicioso coquetel.
O evento contou com presença de convidados
ilustres, entre empresários e artistas.

A Infraero e a Associação Guarulhense inaugu-
raram o Monumento e o Memorial em homena-
gem ao centenário da Imigração Japonesa no
Brasil. A obra, assinada pela artista plástica
Tomie Ohtake, encontra-se na entrada do em-
barque do aeroporto de Cumbica. A coordena-
ção, a cargo do general Akira Obara, seguiu pron-
tamente seu cronocrama e foi inaugurado no dia
16 de junho.

1: William Woo, General Akira Obara, Walter Ihoshi.
2: Consuelo Yoshida, Kokei Uehara e Wilma Motta.

A Câmara dos Deputados recebeu, no dia 18
de junho, a ilustre visita do Príncipe Naruhito.
Recepcionado pelo presidente, Arlindo
Chinaglia, a cerimônia durou cerca de 1 hora e
contou tambem com a participação dos depu-
tados federais Takayama, Walter Ihoshi e
William Woo.

1: Walter Ihoshi, Takayama, Arlindo Chinaglia e
Príncipe Naruhito.  2: Walter Ihoshi, Karina Naka-
hara e Henry Nakaya.

A Semana da Cultura Japonesa, que aconte-
ceu entre os dias 14 a 22 de junho no Palácio
das Convenções do Anhembi, teve seu encer-
ramento em grande estilo. A cantora Fernanda
Takai, sansei por parte de pai, fez um belíssimo
show. Com o auditório lotado, a apresentação
foi muito animada.

A cantora Fernanda Takai.

Anthero de Moraes Meirelles, Diretor de Adminis-
tração do Banco Central, Professor Kokei Uehara,
Deputado Federal Walter Ihoshi, Vinicius Garcia
da Costa- Diretor Regional Adjunto dos Correios
de São Paulo e Tasso Gadzanis- Vice Presidente
da São Paulo Turismo.

No dia 19 de junho, foi realizado no Anhembi a
Apresentação da Moeda Comemorativa pelo
Banco Central e o Lançamento do selo come-
morativo pelos Correios. A cerimônia de lan-
çamento em São Paulo contou com a presença
de empresários e lideres da comunidade nipo
brasileira.
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CENTENÁRIO

São Paulo emociona-se com
presença de príncipe Naruhito

Emoção e alegria. Essas
duas palavras deram o
tom das comemorações

do Centenário da Imigração
Japonesa em São Paulo, reali-
zadas no último fim de sema-
na, no Complexo Anhembi. Na
ocasião, 25 mil pessoas (no sá-
bado) participaram da cerimô-
nia oficial, na qual puderam ver
um mix de cultura japonesa e
um resgate histórico da histó-
ria dos primeiros imigrantes em
solo brasileiro.

Apesar das atrações típi-
cas, quem chamou atenção foi
o príncipe Naruhito. Aliás, o
Sambódromo lotou mesmo
uma hora antes do herdeiro
chegar ao local. Na ocasião,
milhares de bandeiras do Bra-
sil e do Japão foram distribuí-
das para saudar a comitiva im-
perial.

Às 16h30, a bordo de uma
Mercedez prata adornada com
bandeiras dos dois países, Na-
ruhito adentrou ao Sambódro-
mo. Sempre com seu sorriso
típico no rosto, percorreu toda
a avenida, sendo verdadeira-
mente saudado pela multidão
– que mostrou-se bem com-
portada. Na ocasião, foi rece-
bido pelo prefeito de São Pau-
lo Gilberto Kassab e pelo pre-
sidente da Associação para
Comemoração do Centenário
da Imigração Japonesa no

Brasil, Kokei Uehara.
Naruhito lembrou que o

Centenário da Imigração tam-
bém é alvo de comemoração no
Japão. Lá, porém, o auge das
festividades ocorreu no mês de
abril. No dia 28, às 17h55, mes-
ma data e horário em que, há
cem anos, o Kasato Maru par-
tia rumo ao Brasil, foi acesa a
Tocha da Amizade, na cober-
tura do edifício onde os imi-
grantes passaram os dias que
antecederam o embarque. A
tocha foi embarcada com des-

tino ao Porto de Santos. “Foi
um momento muito marcante,
em que nossa imaginação se
voltou para os idos de 1908”,
afirmou.

Ele também ressaltou que,
hoje, a comunidade japonesa
no Brasil conta com mais de
1,5 milhão de pessoas, já na
sexta geração de descenden-
tes. “Por outro lado, igualmen-
te o relacionamento entre o
Japão e o Brasil se tornou tão
fortalecido, como não se po-
deria imaginar a cem anos, in-

clusive, com o fato de mais de
300 mil nikkeis estarem viven-
do no Japão. Tanto o Japão
quanto o Brasil progrediram e
hoje exercem um importante
papel na comunidade interna-
cional”, apontou.

O príncipe permaneceu no
Sambódromo cerca de duas
horas, durante as quais foi ace-
sa a Tocha da Amizade e tam-
bém foram realizadas diversas
apresentações de música e
dança, além do desfile da Ca-
valaria da Polícia Militar.

JORNAL NIPPAK

No Sambódromo, tropas militares  recepcionaram príncipe Naruhito durante evento comemorativo

Após participar da soleni-
dade oficial no Anhembi, o
príncipe Naruhito foi recebi-
do pelo governador José Ser-
ra, em jantar na sede do Go-
verno do Estado. Na ocasião,
o governador presenteou o
herdeiro do trono japonês
com uma viola fabricada no
interior paulista. Para cuidar
de cada detalhe do encontro,
que é parte das comemora-
ções do Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil, o
cerimonial do Palácio dos
Bandeirantes começou a tra-
balhar há seis meses.

Para o governador, o JBIC
(Japan Bank for International
Cooperation) tem sido um
parceiro fundamental em
obras para o desenvolvimen-
to do Estado, como a
despoluição e o aprofunda-
mento da calha do rio Tietê e
o programa de recuperação

Governador José Serra entrega
instrumentos durante jantar

ambiental da Baixada Santis-
ta. Ao encerrar seu discurso,
o governador propôs um brin-
de em homenagem ao prínci-
pe.

Naruhito disse que “São
Paulo é o memorável estado
onde a relação amistosa entre
o Japão e o Brasil teve início”
há 100 anos e que o Estado
vem desempenhando um im-
portante papel de ponte entre
os dois países até hoje.

Ao comentar que esta era
sua última noite na capital pau-
lista, Naruhito citou algumas
das passagens memoráveis
pela cidade, como a apresen-
tação da Osesp (Orquestra
Sinfônica do Estado de São
Paulo), o encontro com estu-
dantes da Faculdade de Direi-
to da USP, e a visita à escola
estadual Cidade de Hiroshima,
onde conheceu o Projeto Viva
Japão.

CIETE SILVÉRIO

Após ganhar instrumento, Naruhito improvisou apresentação

CENTENÁRIO/SANTOS

Em Santos, inauguração de obra é destaque na agenda de príncipe
Antes de saudar a popula-

ção paulistana e a comunida-
de, o príncipe Naruhito passou
por Santos, cidade localizada
no litoral paulista e porta de
entrada dos primeiros imigran-
tes japoneses há 100 anos.

E a programação, apesar de
curta, foi expressiva. O primei-
ro compromisso da visita ofi-
cial do príncipe Naruhito à ci-
dade começou, pontualmente,
às 10h40 e teve 30 minutos de
duração, realizado na Associ-
ação Japonesa de Santos, onde
a colônia japonesa recebeu o
príncipe, com crianças tocan-
do em flauta o hino japonês.
No local, cerca de 100 convi-
dados participaram da inaugu-
ração da reforma da sede, que
passa a abrigar um centro cul-
tural nipônico.

No Emissário Submarino,
a escultura, de
forma abstrata e
vermelha, foi ins-
talada na extre-
midade da plata-
forma, conforme
escolha da pró-
pria artista, que
indicou que a
obra deveria
apontar para o
mar, de forma a
ser vista tanto pe-
las pessoas que
estão na orla de
Santos, quanto
de São Vicente,
bem como dos
passageiros dos
navios.

Tomie, 94
anos, é considerada uma das maiores artistas da atualida- de. Imigrante, nasceu em

Kyoto, no Japão, e chegou ao
Brasil em 1936, desembar-
cando no porto de Santos.
Participou ativamente de todo
processo de criação da escul-
tura, acompanhando, pessoal-
mente, inclusive, sua fabrica-
ção na indústria.

Ao lado do príncipe Na-
ruhito, e acompanhada por
familiares, a artista definiu
o momento como o “de
maior honra de sua vida”.
“Emoção e honra. São es-
tas duas palavras que tra-
duzem melhor o que sinto
hoje, por ter sido escolhida
pela prefeitura para fazer
esta obra”.

Depois da inauguração,
Naruhito passou de carro pelo
monumento em homenagem
aos imigrantes na orla da Praia
do Boqueirão.

Escola Japonesa recepciona príncipe com
hino nacional e cerimônia formal

Crianças saudaram comitiva imperial com hino nacional japonês

Durante a passagem pelo
litoral paulista, a comitiva im-
perial visitou também a sede
da Associação Japonesa de
Santos (Rua Paraná, 129). Lá
foi homenageado por crianças
do grupo Kodomokai, de São
Vicente, que tocaram em flau-
tas o Hino Nacional do Japão.
Esse imóvel, onde funcionava
a Escola Japonesa, foi confis-
cado durante a Segunda Guer-
ra Mundial pelo governo fede-
ral, e devolvido à comunidade
nipônica em 2006. Brevemen-
te abrigará um centro cultural
nipônico.

Após a solenidade no emis-
sário submarino, Naruhito pas-
sou pelo monumento em home-
nagem aos imigrantes japone-
ses, na Praia do Boqueirão (al-
tura da Avenida Conselheiro
Nébias), seguindo para o almo-
ço no Clube Estrela de Ouro
FC, na Ponta da Praia.

O cardápio incluiu tempu-
rá, camarão, lula, meca e filé
mignon grelhados, arroz,
missohiro (espécie de sopa) e
casquinha de siri. O príncipe
bebeu suco de morango e co-
meu frutas de sobremesa. Im-
pedida de entrar, a imprensa
buscou informações com o
prefeito. João Paulo Papa con-
tou que a curiosidade do her-
deiro do trono foi despertada
pelo filé mignon e pela
carambola. Como a fruta foi
servida cortada, ele ficou cu-
rioso por causa da forma de
estrela que ela tem. E pediu
para vê-la inteira.

Após o almoço, Naruhito
dirigiu-se ao Cais 14 do porto,
onde depositou flores junto ao
monumento ’18 de Junho’, do-
ado pela Votorantim . Nele es-
tão inscritos os nomes das pes-
soas que vieram para o Brasil
a bordo do Kasato Maru.

Monumento feito por Tomie Ohtake ganhou elogios de príncipe em solenidade de inauguração

Embaixador Ken Shimanouchi saudou representantes santistas e príncipe

JORNAL NIPPAK E ANDERSON BIANCHI/SECOM

ANDERSON BIANCHI/SECOM
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CENTENÁRIO/RIO DE JANEIRO

Bossa Nova, Cristo Redentor e
plantio de árvore são destaques

Como o próprio Código de
Defesa do Consumidor defi-
ne:

“Contrato de adesão é
aquele cujas cláusulas te-
nham sido aprovadas pela au-
toridade competente ou esta-
belecidas  unilateralmente
pelo fornecedor de produtos
e serviços sem que o consu-
midor possa discutir ou mo-
dificar substancialmente seu
conteúdo”.

São exemplos típicos de
contratos de adesão, os con-
tratos que firmamos ao soli-
citarmos os serviços de for-
necimento de luz, água, tele-
fone, ao tomarmos um trans-
porte público, e os contratos
unilateralmente definido por
fornecedores de bens e ser-
viços, sem que possamos mo-
dificar as cláusulas.

Tais contratos existem
pela necessidade de agilizá-
los, quer pela quantidade de
contratantes quer pela ne-
cessidade de se operar rapi-
damente a transação.

Imagine-se um contrato
com uma determinada com-
panhia de fornecimento de
eletricidade. Não é possível
que se estabeleça um contra-
to particular com cada um
dos clientes atendendo suas
peculiaridades.

Por outro lado, os grandes
magazines vendem seus pro-
dutos pelo sistema de crédi-
to. Os compradores querem
imediatamente levar o produ-
to e não querem perder tem-
po com mais delongas e assi-
nam um contrato que muitas
vezes nem lêem, pois, já vem
impressos e não se pode mu-
dar qualquer cláusula.

Como o consumidor mui-
tas vezes não tem acesso ao
inteiro teor de tais contratos
ou não os lêem ao assinar, a
lei o protege contra cláusulas
abusivas que eventualmente
neles contiverem, como já ti-
vemos oportunidade de escla-
recer.

A base fundamental do
contrato é a autonomia da
vontade das partes contratan-
tes. Daí alguns estudiosos en-
tenderem que no contrato de
adesão falta tal autonomia.
Porém, entendemos que a
autonomia da vontade vai re-
sidir na aceitação ou não de
tais bens ou serviços, objeto
de tal contrato.

Os contratos de adesão
escritos devem ser redigidos
de forma clara, com letras
ostensivas e legíveis, facili-
tando a sua compreensão,
destacando-se principalmen-
te em negrito as cláusulas que
limitem direito do consumidor.
Não raras vezes o consumi-
dor assina o contrato sem ao
menos lê-lo, pois, as letras do
contrato são tão pequenas
que se necessita de uma lupa
para enxergá-las, quando não
impressas em papel transpa-
rente que dificulta ainda mais
a sua leitura. É importante
que se leia os contratos ,e, se
eventualmente não concordar
com algumas cláusulas ou

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

CONTRATOS DE ADESÃO
quiser enxertá-las, pode-se
fazê-lo, manualmente. Geral-
mente, a outra parte não con-
corda com qualquer altera-
ção.

As cláusulas que reduzem
ou ampliam prazo de substi-
tuição de produto, deve ser
convencionada em separado,
por meio de manifestação ex-
pressa da vontade do consu-
midor. Da mesma foram a clá-
usula que prevê a adoção de
tribunal arbitral para solução
de eventual litígio.

O contrato de adesão
deve ser sempre interpreta-
do de forma favorável ao
consumidor, pois, entende-se
que a parte que o redigiu não
iria prever prejuízo contra si.

Quando houver no contra-
to cláusula ambígua ou con-
traditória, dever-se-á adotar
a interpretação mais favorá-
vel ao consumidor.

Como sempre afirmamos,
todo o contrato deve ser lido
e compreendido antes de as-
sina´-lo e o contrato de ade-
são não foge à regra.

Porém, casos há que não
se assina qualquer contrato e
muito menos não o lemos.
São os contratos de adesão
com entidades públicas , suas
autarquias e concessionários.
Simplesmente aderimos ao
solicitarmos tais serviços.
Entretanto, tais contratos,
também, estão subordinados
a proteção contratual do con-
sumidor.

Como vimos nos contra-
tos de adesão existem duas
partes contratantes o forne-
cedor de serviços e bens e os
usuários dos mesmos. Ambas
as partes têm obrigações.
Uma devendo prestar o ser-
viço ou dar o bem  e outra a
obrigação de pagar.

Se compramos um bem
depois de pagá-lo ou depois
de assumir pagá-lo tenho di-
reito de recebê-lo. Da mes-
ma forma, o fornecimento de
água de um lado gera para
outra a obrigação de pagar.
O fornecimento de energia
elétrica obriga o consumidor
da mesma a efetuar o paga-
mento.

Recentemente, o Superi-
or Tribunal de Justiça decidiu
que nos serviços essenciais,
no caso, de energia elétrica,
o consumidor não poderia dei-
xar de receber tais serviços
mesmo que não tenha pago a
sua conta. É um precedente
muito perigoso, pois, o con-
cessionário do serviço esta-
ria arcando com um peso que
não é de sua competência le-
vando-o ao desequilíbrio fi-
nanceiro. Se o serviço é de
primeira necessidade e o usu-
ário não pode ficar sem ele,
cabe ao Estado prover tal
assistência, mas, nunca “ fa-
zer cortesia com o chapéu
alheio.”

Alertamos, como sempre
o fazemos, cuidado ao assi-
nar qualquer tipo de contra-
to. É melhor se prevenir do
que ao depois ter que reme-
diar.

O governador Aécio Neves
recebeu, na última segunda-fei-
ra (23), no Palácio da Liberda-
de, em Belo Horizonte, o prín-
cipe herdeiro do trono do Ja-
pão. E, ao discursar, antes do
almoço oferecido em homena-
gem ao príncipe, o governador
destacou a forte presença da
cultura e da economia japone-
sa em Minas Gerais. “Em to-
dos os campos, a presença de
japoneses e seus descendentes
em Minas tem sido destacada
e expressiva. Na siderurgia, na
indústria da celulose, na produ-
ção de alimentos e nas univer-
sidades. Nos últimos quatro
anos, nossas exportações para
o Japão expandiram 79,3%,
acima da média nacional. Em
2007, Minas foi o 2º principal
estado nas exportações e o 5º
nas importações do Japão”, dis-
se Aécio Neves.

O governador também
relembrou sua visita oficial ao
Japão, em setembro de 2004,

CENTENÁRIO/MINAS GERAIS

Aécio Neves crê em fortalecimento de relações econômicas
com Japão após visita de Naruhito

uma comunidade de aproxima-
damente 10 mil japoneses, pes-
soas que atuam nas mais di-
versas áreas da economia.
Além disso, o Estado abriga
importantes empresas de ca-
pital japonês, como a Cenibra,
CBMM, Grupo Vallourec,
Daido Química, Sankyu, entre
outras.

As relações entre o Japão
e Minas Gerais se expressam
também em atividades de na-
tureza social e cultural. Minas
mantém um Acordo de Provín-
cias-Irmãs com a Província de
Yamanashi. O acordo de 1973,
de responsabilidade da Secre-
taria de Desenvolvimento Eco-
nômico, é o mais antigo relaci-
onamento internacional manti-
do pelo Estado e engloba áre-
as de interesse mútuo como
energia elétrica, indústria
agro-alimentícia, meio ambien-
te, indústria mineradora, infor-
mática, treinamento profissio-
nal e indústria manufatureira.

quando participou de encon-
tros com empresários e minis-
tros japoneses. Ele destacou as
particularidades das culturas
japonesa e mineira

“Vi como o seu povo é ca-
paz de usar o dinamismo da
razão sem prejuízo da emoção
diante do belo, do eterno, do
imanente. Ouso dizer que as-
sim também somos, os minei-

ros. Cultivamos o trabalho
como valor essencial do nosso
crescimento como sociedade.
Mas o fazer sem perder, um
só instante, as importantes re-
ferências que moldaram nos-
so caráter e forjaram nossa
identidade, que é regional, mas
essencialmente brasileira”,
afirmou Aécio Neves.

Minas Gerais acolhe hoje

Encontrou entre autoridades trará mais benefícios a mineiros

DIVULGAÇÃO

Antes de conhecer o jar-
dim japonês e plantar uma
muda de ipê branco, Naruhi-
to modificou a agenda pre-
vista e percorreu o Jardim
Botânico em um carro elé-
trico

O príncipe herdeiro as-
sistiu ainda a um concerto
no Theatro Municipal, no
centro do Rio. O evento, que
durou quase duas horas,
contemplou músicas nacio-
nais. Segundo o governador
Sérgio Cabral, Naruhito se
emocionou quando a or-
questra tocou “Águas de

Agenda na cidade foi revista várias vezes

Após passar por Minas
Gerais, o príncipe Na-
ruhito fez a última pa-

rada em terras brasileiras. No
Rio de Janeiro, o herdeiro ao
trono mostrou-se animado com
a cidade que, segundo ele, é
uma das mais chamativas no
Brasil.

E o clima de informalida-
de também tomou conta na
passagem de Naruhito no Rio.
O protocolo foi quebrado na
visita ao Pão de Açúcar, quan-
do ele pediu uma máquina fo-
tográfica para praticar um de
seus hobbies, a fotografia. No
topo do morro, virou de cos-
tas para os fotógrafos e apon-
tou a máquina para o Cristo
Redentor. Mas o céu estava
nublado e o Cristo, encober-
to. Em seguida, durante rápi-
da conversa com jornalistas
japoneses, disse que gostou do
que viu. Depois, o príncipe
seguiu para o Jardim Botâni-
co.

Antes de conhecer o jar-
dim japonês e plantar uma
muda de ipê branco, Naruhito
conheceu o Jardim Botânico,
acompanhado do presidente
Liszt Vieira. “Mostramos
plantas brasileiras e ele ficou
muito interessado na origem
Real do Jardim Botânico, que
completa 200 anos no cente-

nário da imigração japonesa”,
disse Vieira. Segundo ele,
Naruhito ficou encantado com
a vitória-régia e o pau-mulato
(Calycophyllum spruceanum),
árvore amazônica de cresci-
mento lento, que pode atingir
até 30 metros de altura, notá-
vel pelo tronco duro e retilíneo,
revestido de casca fina, mui-
to lisa e escorregadia.

A aparente tranqüilidade
e descontração do príncipe
destoava da tensão demons-
trada pela comitiva de as-
sessores, diplomatas e se-
guranças. A agenda, inicial-
mente cheia de restrições,
exigências e prazos, foi re-
vista várias vezes ao longo
do dia.

Após um almoço ofereci-
do pelo governador Sérgio
Cabral Filho no Palácio
Guanabara, sede do governo
fluminense, o príncipe herdei-
ro seguiu para uma recepção
no Centro Cultural Banco do
Brasil, no centro da cidade.
Ele conversou com o ex-joga-
dor Zico, que é considerado
um ídolo no Japão, onde viveu
por 15 anos, e artistas como
Flávio Shiró, as cantoras
Joyce, Ithamara Koorax e
Fernanda Takai, e os compo-
sitores Paulo Jobim e Wagner
Tiso.Governador Sérgio Cabral e príncipe Naruhito plantaram árvore

PAULO BOTELHO

Março” e “Garota de
Ipanema”, que fecharam a
noite.  “Ele falou que o con-
certo foi maravilhoso, falou
em português mesmo. É um
príncipe herdeiro que admira
a cultura brasileira. Ele já co-
nhecia Villa-Lobos e Tom
Jobim”, disse o governador,
após o evento.

Naruhito disse que sua mu-
lher tem uma amiga japonesa
que é cantora de bossa nova
e elogiou a versão de Garota
de Ipanema que ouvira na
véspera, no Teatro Municipal,
cantada por Joyce.Visita no Rio de Janeito chamou atenção de príncipe Naruhito
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CENTENÁRIO/PARANÁ 1

Maratona marca visita de Naruhito no Estado

Em Rolândia (norte do Pa-
raná), a solenidade oficial do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Paraná, o Imin 100
Paraná, foi realizado no Imin
Center, localizado ao lado do
Parque Yume. Cerca de 75 mil
pessoas – segundo estimativas
da PM local – participaram da
solenidade. Os números po-
dem ser traduzidos pelos veí-
culos estacionados no local:
aproximadamente dois mil car-
ros de passeios e cerca de 600
ônibus de turismo.

O príncipe herdeiro do tro-
no do Japão, Naruhito, foi re-
cepcionado pelo coral de Mil
Vozes, representado por pes-
soas de 26 cidades do Paraná,
que abriu a programação com
os hinos japonês e brasileiro.

O príncipe Naruhito e sua
comitiva, composta por 23 pes-
soas – entre elas deputados,
autoridades ligadas ao gover-
no japonês e a segurança pes-
soal – participaram de toda a
programação: taikô, danças ét-
nicas, pirâmide humana, ban-
da, bênçãos e homenagens.

Por quase três horas o prín-
cipe assistiu a calorosa recep-

A relação harmoniosa en-
tre brasileiros e japoneses e o
lamento em razão de práticas
e leis xenófobas que estão
ocorrendo sobretudo na Euro-
pa foram alguns pontos abor-
dados pelo governador do Pa-
raná Roberto Requião, em seu
discurso na solenidade oficial
em comemoração aos 100
anos da imigração japonesa,
realizada em Rolândia.

Requião reafirmou ainda o
interesse do Paraná de estreitar
parcerias com o Japão, não só
na área comercial, como tam-
bém nos campos cultural, técni-
co, de ensino e de pesquisa.

“Brasil e Japão já deram
bons exemplos de convivência
e respeito, em relação aos seus
imigrantes. Podemos ser refe-
rência de uma harmonia possí-
vel, desejável e necessária”, sa-
lientou, que lamentou “o surgi-
mento de manifestações e legis-

lações discriminatórias, racistas
que, principalmente na Europa,
perseguem os imigrantes”.

O discurso, no entanto, pro-
vocou vaias do público. Menos
pelo conteúdo e mais pela de-
mora. Temendo o pior, o vice-
presidente da República, José
Alencar, que discursaria em se-
guida, tratou de amenizar a si-
tuação. Diante dos telões que
exibiam longas páginas que se-
riam lidas, Alencar pediu paci-
ência e prometeu abreviar o
discurso. Além de risos, o vice
de Lula cometeu também uma
gafe ao dizer que se sentia hon-
rado em participar da inaugu-
ração da Praça da Imigração
japonesa Tomi Nakagawa, lo-
calizada em Londrina, distante
poucos quilômetros de Rolân-
dia e onde estivera horas atrás.

(Aldo Shiguti, com Agên-
cia de Notícias do Estado

do Paraná)

apresentações do centenário.
Da dança japonesa mais de

400 mulheres participaram tra-
jando quimonos. As músicas e
danças escolhidas foram “Sa-
kura, Sakura” e “Umi wo
watatte Hyaku Shueen”, que
relembra a saga dos japoneses
que vieram pra o Brasil.

Para representar a união e
a força, cerca de 200 homens
e mulheres, entre 14 e 45 anos
de idade, apresentaram a Pi-
râmide Humana – união, su-
peração e integração fizeram
parte da atividade chamada
Ginástica Montada. O grupo de
ginasta pertence a Associação
Brasil Soka Gakkai Internaci-
onal e apresentou a sua per-
formance ao som de “Exodus”,
trilha sonora orquestral do fil-
me homônimo dirigido por Otto
Premienger, em 1960.

(Aldo Shiguti, com Agên-
cia de Notícias do Estado

do Paraná)

Sempre sorridente, príncipe Naruhito conquistou o público que esteve presente em Rolândia

JULIO COVELLO/SECS

Opríncipe herdeiro do
Japão, Naruhito, mos-
trou ter, além de caris-

ma, muito fôlego para enfren-
tar uma verdadeira maratona
durante a visita de dois dias
que fez ao Paraná, onde parti-
cipou das comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil no norte e no-
roeste do Estado.

O príncipe chegou ao Pa-
raná no domingo (22). Depois
de desembarcar no aeroporto
de Londrina, onde foi recebi-
do pelo governador Roberto
Requião e pelo vice-presiden-
te José de Alencar, o príncipe
inaugurou a Praça Tomi Na-
kagawa, que leva o nome da
última sobrevivente do navio
Kasato Maru, que trouxe os
primeiros imigrantes japone-
ses, e participou de um almo-
ço com a comunidade no cen-
tro de eventos Village, em
Cambé.

Em seguida, a comitiva se-
guiu para o Imin Center, em
Rolândia, onde aconteceu a
cerimônia oficial dos 100 anos
de imigração japonesa, acom-
panhada por cerca de 75 mil
pessoas. Estiveram presentes,
entre outras autoridades, o
vice-presidente da República,
José Alencar; o embaixador do
Japão Ken Shimanouchi; o go-
vernador do Estado do Para-
ná, Roberto Requião e o vice,
Orlando Pessuti; o cônsul

Em Londrina, príncipe inaugurou Praça Tomi Nakagawa

Impressão – O cumprimento
mais longo foi dedicado ao de-
putado Luiz Nishimori. “Eu fiz
questão de agradecer ao prín-
cipe por ter vindo ao Paraná,
especialmente a Maringá, que
não fazia parte de seu roteiro
original. O compromisso dele
era somente em Rolândia. Mas
ele estendeu sua visita a Lon-
drina e Maringá, trazendo ale-
gria para todos nós. A minha
avaliação de sua visita é a me-
lhor possível. O príncipe estrei-
tou os laços de amizade entre
Brasil e Japão. É lógico que
esta amizade já existia, mas a
vinda do príncipe trouxe uma
aproximação inegável”, desta-
cou.

Segundo o prefeito Silvio
Barros, o próprio príncipe fez
uma avaliação emocionada de
sua visita a Maringá. “Ouvi

dele, momentos antes de em-
barcar, que estava extrema-
mente feliz com a oportunida-
de de estender sua visita à ci-
dade. Ao mesmo tempo, agra-
deceu pelo que nós estamos
fazendo para homenagear os
descendentes japoneses, com
a construção do Parque do
Japão. Pelo menos estas foram
suas últimas palavras. Acredi-
to que ele está feliz e nós mais
ainda”, concluiu.

O cônsul do Japão no Pa-
raná, Soichi Sato, disse que a
visita do príncipe ao Brasil vai
contribuir muito para desper-
tar as relações entre os dois
países. “O príncipe teve muito
boa impressão do Paraná. Gos-
tou do que viu em Londrina,
Rolândia e Maringá e sentiu-
se feliz pelo resultado de sua
visita ao Estado”, concluiu.

cia ao aeroporto de Maringá,
para um último contato com o
príncipe japonês, antes dele
embarcar no Boeing 737 cedi-
do pela Presidência da Repú-
blica.

O príncipe Naruhito mais
uma vez quebrou o protocolo
e fez questão de cumprimen-
tar todos que participaram de
sua segurança no Paraná, in-
clusive os batedores de moto
da Policia Militar. Em seguida,
cumprimentou os deputados, o
prefeito e líderes da comuni-
dade nipo-brasileira.

Soichi Sato; deputados estadu-
ais e federais.

Os últimos compromissos
do dia foram cumpridos pelo
príncipe em Maringá, onde vi-
sitou as obras do Parque do
Japão, um moderno complexo
esportivo, turístico e cultural,
que será inaugurado oficial-
mente em novembro próximo.

De lá, a comitiva seguiu
para a Associação Cultural e
Esportiva de Maringá (Ace-
ma), para que o príncipe pu-
desse contemplar um ipê que
ele mesmo plantou em 1982,

em homenagem à imperatriz
Michiko. No Hotel Bristol, Na-
ruhito manteve encontro com
representantes da comunidade
nikkei. O príncipe e comitiva
pernoitaram em Maringá. De-
pois, a comitiva seguiu para
Belo Horizonte.

Na segunda-feira (23), não
houve nenhum compromisso
agendado em Maringá. Mas as
autoridades, entre as quais o
prefeito Silvio Barros e os de-
putados Luiz Nishimori e Ri-
cardo Barros, compareceram
com uma hora de antecedên-

Se ainda pairavam dúvi-
das sobre o carisma do prín-
cipe Naruhito, elas logo se
dissiparam em seu primeiro
contato com a multidão que
o aguardava no Imin Center.
Sorridente e com o semblan-
te sempre sereno, Naruhito
encerrou seu discurso com
um “muito obrigado”, em por-
tuguês, e agradeceu a “calo-
rosa” receptividade que en-
controu no Paraná e a aco-
lhida do povo brasileiro – e
paranaense – aos imigrantes
japoneses.

“A recepção foi muito ca-
lorosa, não só [por parte] dos
imigrantes japoneses e seus
descendentes, como também
dos brasileiros”, destacou
Naruhito, que também afir-
mou desejar que a relação
bilateral entre Brasil e Japão
seja cada vez mais intensifi-

cada.
O príncipe disse que se

sentirá satisfeito se sua visita
ao País for útil ao estreita-
mento das relações entre os
dois povos. “Se a minha visi-
ta contribuir para isso, ficarei
muito feliz”, declarou.

Na avaliação do príncipe,
o Brasil de hoje está mais
avançado em comparação
com a vez anterior quando ele
esteve no país. “Comparan-
do com a primeira visita, há
um quarto de século, diante
dos olhos vejo o Brasil de hoje
alcançando cada vez mais o
progresso”.

O príncipe herdeiro lem-
brou que, no Japão, o cente-
nário da imigração para o Bra-
sil também vem sendo cele-
brada. Em abril, exemplificou
Naruhito, ocorreram ativida-
des em comemoração à data.

Príncipe Naruhito agradece acolhida
que os japoneses tiveram no Paraná

Rolândia reúne 75 mil pessoas na solenidade oficial do
Paraná em comemoração ao Centenário da Imigração

CENTENÁRIO/PARANÁ 2

Vaias e gafe marcam discursos
políticos em Rolândia

ção que os filhos e netos de
imigrantes japoneses preparam
para ele, sempre com o sem-
blante atento e a fisionomia
tranqüila, por vezes sorridente
nos momentos de maior emo-
ção quando da apresentação do
coral, da pirâmide, entre ou-
tras. A programação artística
e cultural foi elaborada pela
Aliança Cultural Brasil-Japão
e organizações parceiras.

Programação – Uma das
apresentações que marcou a
força da etnia japonesa no

evento foi a apresentação do
taikô. O instrumento foi toca-
do por um grupo de 1340 ho-
mens e mulheres entre 10 e 50
anos de idade, provenientes de
diversas cidades do norte sul
do Paraná. A duração foi de
100 minutos, com a apresen-
tação da música Kizuna, com-
posta no Japão por mestres do
taikô exclusivamente para as

“Diante dos meus olhos vejo o Brasil alcançando o progresso” Alencar destacou a importância dos japoneses no Paraná

Uma grande festa marcou
a inauguração da revitalização
da tradicional praça do Japão,
no Batel, nesta segunda-feira
(23). As obras na praça, que
ganhou também uma bibliote-
ca com publicações em portu-
guês e japonês, integram o ca-
lendário de comemoração do
Centenário de Imigração Japo-
nesa ao Brasil na capital para-
naense.

Na inauguração, que con-

tou com a presença do gover-
nador da província de Hyogo,
Toshizo Ido, o prefeito de Cu-
ritiba assinou contrato com a
Caixa Econômica Federal ga-
rantindo recursos para as
obras de implantação do par-
que do Centenário da Imigra-
ção Japonesa, no Uberaba.
Também foi lançada a pedra
fundamental e assinado o de-
creto de criação do parque.

“É um momento muito es- Crianças na Praça da Japão

DIVULGAÇÃO

CENTENÁRIO/CURITIBA

Prefeitura entrega obras de revitalização da praça do Japão
pecial. Essa praça que já é um
marco da comunidade japone-
sa em Curitiba está como nova,
simbolizando o reforço nos la-
ços de amizade entre japone-
ses e brasileiros. E em breve,
Curitiba terá o parque do Cen-
tenário da Imigração Japonesa,
que irá selar essa belíssima
união e também deixará para a
memória de todos um pedaço
da história do povo japonês no
Brasil”, disse o prefeito.

JORGE WOLL/SECSJORGE WOLL/SECS

ROBERTO CORRADINI/SECS

Em Rolândia, Naruhito participou de cerimônia de oferenda de flores
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PÓS-CENTENÁRIO

Embaixador acredita em
fortalecimento de parceria

O prefeito de Dourados
(MS) Laerte Tetila entregou,
no dia 14 de junho, as obras de
intervenção no canteiro central,
iluminação e obelisco na rua
Toshinobu Katayama, edifica-
das em homenagem ao cente-
nário da imigração japonesa no
Brasil.

Durante a inauguração, o
prefeito Laerte Tetila afirmou
que a equipe responsável pelas
obras realizou um sonho, cons-
truindo no centro de Dourados
um pedacinho do Japão, lem-
brando o ambiente do bairro da
Liberdade, em São Paulo, que
congrega a população nipo-bra-
sileira na capital paulista.

Segundo Tetila, a obra, que

CIDADES/PRESIDENTE PRUDENTE

Festa marca comemorações dos 100 Anos de Imigração Japonesa
Em homenagem ao Cente-

nário da Imigração Japonesa, a
Prefeitura de Presidente Pru-
dente (SP) promoveu no dia 19
uma grande festa na Praça das
Cerejeiras. O evento contou
com apresentações dos grupos
de dança Yuukyo Gumi, Cen-
tenário da Imigração e o Minyô,
vindo do Japão.

Além da dança, o público
de aproximadamente 1.500
pessoas também acompanhou
execuções de taikô e inaugu-
rações de monumentos orien-
tais. Na praça, a prefeitura
através da Secretaria Munici-
pal de Obras (SOSP) construiu
uma ponte sobre lago seco, um
templo Gojiu-no-tó e um torii.

Os organizadores da festa
homenagearam várias autori-
dades, entre elas, o prefeito
Carlos Biancardi, secretários
municipais e integrantes da co-
munidade japonesa. No discur-

so do presidente da comissão
organizadora do Centenário da
Imigração e da Liga das As-
sociações da Alta Sorocabana,
Toshio Koketsuo, a comunida-
de japonesa reconhece com
grande orgulho as homenagens
dos Cem Anos de Imigração.

Na solenidade de abertura,
o prefeito Biancardi lembrou
quando os japoneses chegaram

no Brasil, em 18 de junho de
1908, sem dominar a língua por-
tuguesa, mas com esperança e
sonhos de crescimento: “ O
brasileiro é grato a essa gente
que veio do outro lado do mun-
do trazendo sabedoria milenar”,
disse Biancardi, que participou
da sessão de solenidade em co-
memorações ao centenário da
imigração japonesa, realizada

pela Câmara Municipal. O
evento aconteceu na sede cam-
po da Associação Cultural,
Agrícola e Esportiva (Acae),
homenageando descendentes,
entidades e autoridades.

De acordo com o presiden-
te da Acae, Yassuyuki Hório,
foram homenageadas 76 pes-
soas que receberam placas de
prata com dizeres em portugu-
ês, traduzidos para o japonês:
“A homenagem simboliza um
elo de união entre duas nações.
A história de como os imigran-
tes japoneses chegaram no
Brasil em 18 de junho de 1908
e a maneira como conquista-
ram o seu espaço”, concluiu.

O prefeito Biancardi co-
mentou que a homenagem
também é o reconhecimento da
comunidade prudentina a todos
os nikeis: “Devemos o nosso
reconhecimento a este povo
que lutou e venceu”, finalizou.

Festa em Presidente Prudente foi realizada na Praça das Cerejeiras
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CIDADES/OURINHOS 2

Data foi comemorada com
culto aos antepassados

Ourinhos (SP) celebrou o
Centenário da Imigração japo-
nesa no Brasil com a realiza-
ção, na sede da Aeco (Asso-
ciação Esportiva e Cultural de
Ourinhos), de um culto aos
antepassados da comunidade
nikkei. O evento foi organiza-
do pela Comissão do Centená-
rio, da qual fazem parte inte-
grantes da Aeco, da Seicho-

No-Ie e da Prefeitura, através
das Secretarias Municipais de
Cultura e Desenvolvimento
Econômico.

Estiveram presentes na so-
lenidade o prefeito Toshio
Misato, o presidente da Aeco,
Shozo Hattori, o presidente da
Comissão do Centenário, Na-
tal Nishikawa e o vereador
José Claudinei Messias.

Evento foi organizado pela Comissão do Centenário de Ourinhos

DIVULGAÇÃO

CIDADES/OURINHOS 1

Livro revela trajetória dos
imigrantes em Ourinhos

A Prefeitura
Municipal, a Secre-
taria de Cultura, a
Comissão Organi-
zadora do Centená-
rio da Imigração
Japonesa e a Asso-
ciação Cultural e
Esportiva de Ouri-
nhos (Aeco) lança-
ram no último dia 20
o livro “Um olhar
sobre a presença
Japonesa em Ouri-
nhos”. O lançamen-
to aconteceu no
Teatro Municipal
Miguel Cury.

O livro-reporta-
gem foi uma inicia-
tiva da Prefeitura de Ourinhos
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Cultura e foca a culi-
nária, o esporte e a organiza-
ção social da colônia japonesa
em Ourinhos, destacando a in-
fluência e a contribuição da
comunidade nipônica para a
cidade.

A história da comunidade
japonesa agora está registrada
neste livro, como salientou o
Prefeito. “Marcamos de forma
concreta a passagem da colô-
nia nipônica por Ourinhos. Pas-
so por uma gestão em que con-
tribuí para a história, porque no
futuro, daqui a 100 anos, quan-
do não estivermos mais aqui,
este livro será lembrado”.

A titular da pasta de Cultu-
ra, Neusa Fleury Moraes des-
tacou a importância deste li-
vro. “Tivemos uma semana
intensa de eventos em come-
moração ao Centenário, mas
essas atividades se perdem no
tempo e o que estamos deixan-
do escrito neste livro, daqui a
50 anos se alguém quiser sa-
ber como foi a celebração em
Ourinhos, fatalmente vai ter
que pesquisar neste documento
escrito. O registro da memó-
ria na forma escrita é o que
tem mais importância para fu-
turas pesquisas”.

Felicidade – A publicação é
resultado de uma série de en-
trevistas realizadas pela equi-

pe de funcionários, Marco
Aurélio, Evelise, Tatiana e
Neusa, Secretária Municipal
de Cultura com os membros
da colônia japonesa. A pesqui-
sa demorou cerca de um ano.

O professor, jornalista e his-
toriador, Norival Vieira da Sil-
va também registrou sua ale-
gria pelas comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa, principalmente pelo res-
peito que eles têm com os pro-
fessores.

Uma das pessoas citadas
no livro, Tutomu Hayachida,
81anos, falou de sua felicida-
de em ver registrada a história
da comunidade nipônica. “Ti-
nha apenas 18 meses quando
vim para o Brasil e cheguei em
Ourinhos em 1933. Estou muito
orgulhoso com o livro”. O li-
vro-reportagem foi distribuído
a todos os presentes no lança-
mento.

O livro foi dividido em três
capítulos: a organização social
e as várias formas encontra-
das pela comunidade japone-
sa para se manter unida; a cu-
linária, pois se trata de uma das
manifestações onde a cultura
japonesa é facilmente identifi-
cada e o último capítulo res-
gata a dedicação dos japone-
ses aos esportes, destacando
principalmente a prática do
beisebol, que no passado ob-
teve importantes conquistas
em competições nacionais.

“Um olhar sobre a presença japonesa”

REPRODUÇÃO

Laerte Tetila: chegada dos imigrantes foi marcada por dificuldades

custou R$ 150 mil aos cofres
da Prefeitura, foi concebida
para homenagear os 100 anos
da imigração japonesa no Bra-
sil e ser também um espaço
para o turismo em Dourados,
atraindo a atenção de visitan-
tes para conhecer um pouco
da cultura japonesa.

Empenho – O vice-presiden-
te da Associação Cultural Nipo-
Brasileira Sul-Mato-Grossense,
Kiyoshi Rachi, agradeceu ao
prefeito Laerte Tetila pela ho-
menagem ao centenário da imi-
gração japonesa no Brasil e
destacou o empenho do secre-
tário municipal de Fazenda, Luiz
Seiji Tada para sua efetivação.

Para a população e a co-
munidade nikkei, os fes-
tejos do Centenário ser-

viram para comemorar os anos
de luta e sacrifício no Brasil.
Já para diplomatas, a visão é
diferente. Para eles, o mais
importante é a reaproximação
dos países e aprofundamento
das relações bilaterais. Na prá-
tica, o fomento das relações
econômicas e comerciais en-
tre Brasil e Japão.

Na avaliação do subsecre-
tário-geral político II do Minis-
tério das Relações Exteriores,
Roberto Jaguaribe, tais relações
foram negligenciadas nas últi-
mas décadas. “Do ponto de vis-
ta político e diplomático dos in-
teresses imediatos, e até de
médio e longo prazo, não se tra-
ta apenas de comemoração.
Trata-se também do relança-
mento de uma parceria que sem-
pre foi importante e que teve seu
ápice a partir dos anos 70 e 80,
mas que, em função de razões
múltiplas, perdeu a sua relevân-
cia relativa ao longo dos últimos
anos”, destacou.

“Acredito que inicialmente
o processo tenha sido mais por
responsabilidade nossa”, reco-
nheceu Jaguaribe, lembrando
da dificuldade brasileira de fa-
zer pagamentos na década de
80. O Japão acabou entrando
na moratória brasileira de pa-
gamento da dívida externa.
Nos anos 90, quando o Brasil
abriu as portas para investi-
mentos estrangeiros, o Japão

Para Roberto Jaguaribe, governo está disposto a dar novo impulso às relações bilaterais

passava por um período de cri-
se econômica.

Passados os problemas
conjunturais, Jaguaribe garante
que o governo federal está dis-
posto a dar novo impulso às re-
lações econômico-comerciais –
de olho em um mercado que é
hoje o maior importador do mun-
do de produtos agrícolas. A ex-
pectativa é de que o intercâm-
bio comercial bilateral passe da
casa de US$ 12 bilhões em
2008. No ano passado, as tro-
cas totalizaram US$ 8,9 bilhões,
com pequeno déficit brasileiro de
US$ 287 milhões. Para se ter
uma idéia, o intercâmbio com os
Estados Unidos, nosso principal
parceiro comercial, foi de US$

43,7 bilhões em 2007.
Jaguaribe também aposta no

crescimento dos investimentos
recíprocos. Segundo ele, a Pe-
trobras já é um investidor im-
portante no Japão e pretende
instalar uma refinaria naquele
país. Por outro lado, há expec-
tativa quanto à construção, pelo
Japão, de uma fábrica de se-
micondutores no Brasil. O em-
preendimento faz parte do pa-
cote negociado entre os dois
países na época da escolha,
pelo governo brasileiro, do sis-
tema japonês de TV digital.

Acordos políticos - De acor-
do com o embaixador, também
estão em negociação acordos

políticos em áreas como edu-
cação e previdência para faci-
litar o dia a dia dos cerca de
300 mil brasileiros que vivem no
Japão.

”Não apenas é uma retoma-
da na quantidade e qualidade no
nível da relação, mas também
uma relação diferente. A
assimetria desenvolvimentista
que existia nas décadas anteri-
ores continua existindo hoje,
mas de forma muito mais ate-
nuada, e a relevância relativa
de cada país no contexto inter-
nacional mudou dramaticamen-
te”, ponderou o embaixador.
“Hoje vejo uma relação com
um nível de paridade muito
maior do que existia antes.”

DIVULGAÇÃO

Fazer negócios, mostrar
projetos paulistas e estreitar
relacionamento entre Brasil e
Japão, além do caráter cultu-
ral, esportivo e de turismo fo-
ram alguns dos objetivos do
Governo do Estado de São
Paulo na comitiva empresari-
al, em maio deste ano, forma-
da entre governo estadual e
entidades empresariais, que já
começaram a obter os primei-
ros  resultados.

Na última quinta-feira (19),
o reitor da Universidade Esta-
dual de São Paulo (Unesp),
Marcos Macari e Joji
Kamioka, vice-reitor da Uni-
versidade Hakuoh, da provín-
cia de Tochigi, Japão, assina-
ram o Acordo de Cooperação
Internacional de Desenvolvi-
mento Mútuo, com o intuito de
internacionalizar os câmpus
das instituições.

A aproximação entre as
universidades foi promovida
pelo secretário de Esporte,
Lazer e Turismo do Estado de
São Paulo, Claury Alves da
Silva. Em recente viagem ao
Japão, o secretário conversou

com os dirigentes de Hakuoh,
que demonstraram interesse
em receber estudantes brasi-
leiros. “Ao chegar no Brasil,
procurei o professor Macari
para apresentar o interesse da
universidade japonesa em fa-
zer o intercâmbio. De imedia-
to, ele aceitou”, informou o
secretário Claury.

Para se tornar uma univer-
sidade internacional, Hakuoh
precisa destinar 30% de suas
vagas para alunos estrangei-
ros. “Em nossos campus temos
estudantes de 45 países, como
Paquistão e Estados Unidos.
Do Brasil, são 10, sendo nove
jogadores de beisebol”, expli-
cou Kamioka.

Já Macari finalizou dizen-
do que a Universidade de
Kakuoh tem um papel de des-
taque na formação e prepara-
ção de atletas nos esportes
olímpicos e no beisebol. “Com
a parceria, esperamos desen-
volver projetos conjuntos em
Educação Física e áreas afins.
Também queremos introduzir
novos esportes nos jogos
Interunesp”.

EDUCAÇÃO

Universidades paulista e
japonesa assinam acordo

CIDADES/DOURADOS (MS)

Prefeito inaugura obras em
homenagem ao Centenário

DIVULGAÇÃO
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Estação Liberdade lança três
novas obras de literatura japonesa Dedicada aos 100

anos de imigração ja-
ponesa, a obra infantil
Japonesinhos, lança-
mento da Editora
Peirópolis, apresenta
em forma de poesia a
fauna japonesa. Os
versos de Lalau são
ilustrados por
Laurabeatriz, promo-
vendo um diálogo
lúdico entre forma, tex-
to e imagem para que
os brasileirinhos daqui
conheçam os
japonesinhos de lá. O
lançamento acontece
hoje (28/06), na Livraria da
Vila-Lorena (Al. Lorena, 1731,
Jardins, tel.: 11/3062-1063), a
partir das 16 horas, com ses-
são de autógrafos dos autores.
Os visitantes também estão
convidados a participar de ofi-
cina gratuita de origami, minis-
trada por Lu Saito, às 16h.

Segundo Lalau, “do outro
lado do mundo, no Japão, vive
uma fauna bem diferente da
nossa. São animais que povo-
am as montanhas cobertas de
neve, as ilhas, as florestas e
encantam todos pela beleza e
exotismo”. Além dos versos,
as crianças também encon-
tram na obra um breve perfil
dos animais, com o nome ci-
entífico em português e em ja-
ponês, acompanhando a des-
crição.

“Os Japonesinhos” tem o
selo do Centenário da Imigra-

ção Japonesa e perpassa os li-
mites da literatura infantil de
entretenimento. Ao retratar
com poesia animais como a
Salamandra Gigante e o Ma-
caco do Japão, Lalau e
Laurabeatriz contribuem para
que o respeito à biodiversida-
de esteja presente na forma-
ção das crianças.

O paulistano Lalau, poeta
e publicitário, e a carioca
Laurabeatriz, artista plástica
radicada em São Paulo , tra-
balham juntos desde 1994, pro-
duzindo literatura infantil. Te-
mas como meio ambiente, ani-
mais e ecologia estão presen-
tes em quase toda a obra da
dupla: quase duas dezenas de
títulos publicados. Por isso o
interesse em mostrar às crian-
ças a variedade, o encanta-
mento e o exotismo da fauna
japonesa.

LITERATURA INFANTIL

Editora Peirópolis lança
‘Japonesinhos’

Capa do livro “Japonesinhos”
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Chikara Inoue, comandante
do navio Escola Kashima, acei-
tou o convite de Mauricio de
Sousa para visitar seu estúdio
no último dia 20. O convite foi
feito no dia 18 de junho, duran-
te os festejos no Porto de San-
tos para relembrar a vinda do
navio Kasato Maru em 1908,
trazendo os primeiros imigran-
tes japoneses ao Brasil.

O nome do almirante, por
coincidência, tem a mesma
pronúncia do de Tikara, mas-
cote criado por Mauricio de
Sousa para o Centenário da
Imigração Japonesa ao Brasil.

Após uma conversa sobre
o valor da linguagem das his-
tórias em quadrinhos (conhe-
cidas como mangás, no Japão),
tanto na área cultural quanto
na educacional, Mauricio e sua
esposa Alice Takeda (que é
co-criadora das mascotes do
Centenário, Tikara e Keika),
apresentaram o processo de
produção de uma revista, du-
rante um passeio pelos depar-
tamentos do estúdio.

Chikara disse que foi a pri-
meira vez que visitou um estú-
dio de quadrinhos e ficou im-
pressionado e fascinado com
o processo de criação. “O Ja-
pão é o país dos mangás e ago-
ra conheci o ‘mangá’ brasilei-

mil exemplares. Depois de pas-
sar pela Editora Abril e Edito-
ra Globo, assinou contrato com
a multinacional italiana Panini.

O autor já alcançou o ex-
traordinário número de 1 bilhão
de revistas publicadas.  Mais de
100 empresas nacionais e inter-
nacionais são licenciadas para
produzir quase 3 mil itens com
os personagens de Mauricio de
Sousa, suas criações chegam a
cerca de 30 países

Em 2005, lançou o perso-
nagem Ronaldinho Gaúcho que
em menos de um ano ganhou
publicações em mais de 20
países e centenas de produtos
infantis lançados na Europa.

No ano passado, num feito
inédito, a Unicef – Fundo das
Nações Unidas para Criança e
Adolescência – nomeou como
embaixadora a personagem
Mônica, criação de Mauricio
inspirada em sua segunda filha.

Nesta ocasião, Mauricio de
Sousa foi nomeado Escritor
para Crianças da Unicef. Suas
mais recentes criações são
Tikara e Keika, personagens
especialmente criados para as
comemorações do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil e que farão parte das
histórias da Turma da Mônica
em breve.

CHIKARA & TIKARA

Almirante Chikara Inoue, da Marinha japonesa, visita Estúdio
Maurício de Sousa e conhece ‘xará’ Tikara

ro, que tem tanta qualidade
quanto o nosso”, acrescentou
o almirante.

Mauricio lembrou que foi
muito amigo de Osamu Tezu-
ka, o grande nome dos mangás
e animês (desenhos animados)
no Japão. O pai da Turminha
apresentou ao visitante as ar-
tes da revista Turma da Môni-
ca Jovem, que mistura seu es-
tilo ao do mangá e que estará
nas bancas em agosto.

Além dessa novidade,
Tikara e Keika já estão sendo
publicados em tiras de jornais e
nos gibis da Turma da Mônica.

“Estou muito contente por
participar ativamente dessa
festa que comemora a aproxi-

mação dos dois povos”, decla-
rou Mauricio.

Carreira – Mauricio de Sousa
iniciou sua carreira como ilus-
trador na região de Mogi das
Cruzes, próximo de Santa Isa-
bel, onde nasceu. Aos 19 anos,
mudou-se para São Paulo e,
durante cinco anos, trabalhou
no Jornal Folha da Manhã (atu-
al Folha de S.Paulo) escreven-
do reportagens policiais.

Em 1959 criou seu primei-
ro personagem, o cãozinho
Bidu. A partir daí vieram, Ce-
bolinha, Cascão, Mônica, e tan-
tos outros.

Em 1970, lançou a revista
Mônica, com tiragem de 200

Mauricio de Sousa com o almirante Chikara, da Marinha japonesa
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Por ocasião das comemo-
rações do Centenário da
Imigração japonesa no

Brasil, a Estação Liberdade
lança três novos títulos da lite-
ratura japonesa: A dançarina de
Izu, de Yasunari Kawabata
(tradução do japonês de Carlos
Hiroshi Usirono); Crônica da
estação das chuvas, de Nagai
Kafu (tradução de Dirce Mi-
yamura) e O livro do chá, de
Kakuzo Okakura (traduzido
por Leiko Gotoda).

A dançarina de Izu, lança-
do originalmente em 1926, é
uma novela baseada em ano-
tações autobiográficas e tem
como temas o amor impossí-
vel, a solidão e a sexualidade
velada, recorrentes na exten-
sa e brilhante obra de Yasunari
Kawabata, escritor japonês
ganhador do Prêmio Nobel de
Literatura de 1968.

Neste livro, primeira obra
de destaque do autor, um jo-
vem de dezenove anos, da eli-
te japonesa, viaja até a penín-
sula de Izu, região que fica a
oeste da capital Tóquio, e lá
trava contato com artistas vi-
ajantes, com quem faz amiza-
de, e se encanta com uma ar-
tista da trupe: a pequena dan-
çarina Kaoru, de treze anos.

As personagens femininas,
sempre melhor compostas que
os masculinos, representam
papel importante na obra de
Kawabata, talvez como antí-
doto para uma solidão perene
que o acompanhou durante
toda a vida. Em A dançarina
de Izu a situação não é dife-
rente, pois temos ali um amor
platônico, consumado nas
profundezas do coração lírico
do protagonista.

A dançarina de Izu é um li-
vro muito lido até hoje no Ja-
pão. Teve várias versões cine-
matográficas, sendo a primei-
ra de 1933, sob a direção de
Heinosuke Gosho. Ganha sua
versão brasileira traduzida do
japonês por Carlos Hiroshi
Usirono. Este volume também
traz um competente estudo
feito pela professora Meiko
Shimon, especialista na obra de
Kawabata.

Crônica da estação das chu-
vas – Obra do escritor japo-

A Dançarina de Izu, de Yasunari Kawabata e O Livro do Chá, de Kazuko Okakura já estão à venda
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nês  Nagai Kafu escrita em
1931, Crônica da estação das
chuvas trata da vida noturna
da cidade de Tóquio do início
do século 20, das relações obs-
curas estabelecidas no agita-
do bairro de Ginza. O amor e
o interesse, o adultério e o
mundo das gueixas e prostitu-
tas são os pilares sobre os
quais se sustenta a narrativa
ácida de Kafu.

A prostituta Kimie, perso-
nagem central, ao ler em uma
revista de má fama um artigo
que expunha sua intimidade,
começa a estranhar a série de
reveses e acontecimentos
incomuns que, coincidentemen-
te ou não, passam a perturbá-
la. Decide procurar um viden-
te, numa tentativa desespera-
da de descobrir a causa dos
infortúnios. A partir daí, reve-
la-se a trama e é dada ao lei-
tor a possibilidade de deseno-
velar lentamente a narrativa e
compreender o complexo te-
cido dramático que se forma
ao redor da veleidade da pro-
tagonista.

O autor aplica as cores for-
tes de sua prosa sobre a tela
delicada da estação das chu-
vas; contrastando com a sua-
vidade da brisa e da garoa que

umedecem cada página, des-
filam ao rés do texto a ambi-
ção, o ódio, a vingança de per-
sonagens transtornados e en-
lameados pelo modo de vida
torpe do submundo.

O livro do chá – Escrito em
1906, num período em que o
Japão vivia profunda crise de
identidade cultural após três
décadas de contato com a cul-
tura ocidental promovido na Era
Meiji, O livro do chá propicia
uma reflexão, a partir da histó-
ria e da descrição desse ceri-
monial, sobre o antagonismo
entre tradição e modernidade.
No momento histórico em que
o Japão surpreendeu o mundo
derrotando a Rússia — com um
poderio naval desenvolvido de
maneira espantosa em poucas
décadas —, o livro de Okakura
representa um contraponto a
seus compatriotas que procu-
ravam ocidentalizar o cotidiano
japonês.

O livro do chá foi escrito
na língua inglesa, pois o autor
tencionava obter, com ela, re-
sultados que transcendessem
as fronteiras de seu país. Tor-
nar a tradição oriental conhe-
cida e respeitada também no
Ocidente é claramente um de

seus propósitos.
O poder contido na simpli-

cidade, a potência oculta nos
pequenos gestos quando exe-
cutados com perfeição, a in-
fluência do taoísmo e do zen
no cerimonial do chá — são
esses alguns dos motes da pre-
sente obra, desenvolvidos de
maneira poética e concisa.

À velocidade e ao imedia-
tismo do mundo industrializa-
do, Kakuzo Okakura contrapõe
a figura do mestre do chá,
aquele que orquestra os ele-
mentos da cerimônia de forma
que, por meio deles, os convi-
vas se aproximem da sereni-
dade e entrem em contato mais
profundo com o todo e consi-
go mesmos.

Permeado de lirismo e re-
flexão filosófica, o livro, com
sua linguagem refinada, final-
mente chega ao leitor brasilei-
ro em criteriosa tradução de
Leiko Gotoda. Com prefácio e
posfácio de Hounsai Genshitsu
Sen, descendente de importan-
te linhagem de mestres do chá,
alcança seu intuito de divulgar
o cerimonial e toda a sabedo-
ria que ele guarda em meio a
suas flores e silêncios.

Mais informações no site:
www.estacaoliberdade.com.br

LITERATURA 2

Haine mostra retrato da
comunidade nipo-brasileira

“Haine - Raízes - Expan-
são da Comunidade Nikkei nos
100 anos de presença no Bra-
sil”, livro que mostra um retra-
to da comunidade nipo-brasi-
leira, foi lançado no último dia
23, no Restaurante Madalosso,
em Curitiba (PR), como parte
das comemorações do Cente-
nário da Imigração japonesa no
Brasil.

Haine foi editado em Curi-
tiba (Paraná)  pela ABD (As-
sociação Brasileira de Deka-
seguis) e pela Associação Cul-
tural e Beneficente Nipo-Bra-
sileira de Curitiba, com patro-
cínio do Banco Real.  Escrito
por quatro autores descenden-
tes de japoneses os pesquisa-
dores Kaizô Beltrão e Sonoe
Sugahara e os jornalistas Ma-
ria Helena Uyeda e Cláudio
Seto, este livro é um verdadei-
ro passeio por toda a história
da imigração japonesa no Bra-
sil, abordando o contexto his-
tórico, econômico e cultural
das colônias que foram sendo

criadas em todo o país, princi-
palmente até as décadas de 50
e 60.

Dividido em dois exempla-
res, o livro é organizado de for-
ma cronológica. Tem início no
período pré-imigratório (1803),
ou seja, mais de 100 anos an-
tes da chegada do primeiro
contingente de japoneses, até
2008. Todas as informações
são baseadas em uma minuci-
osa pesquisa realizada pelos
autores em parceria com o
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). A
obra acompanha um cd-room
onde constam informações
sócio-econômicas da popula-
ção nikkei, organizadas por
período e Estado.

Shisei (Atitude), Yume (So-
nho), Kibo (Esperança), Ketsui
(Determinação) são alguns dos
subtítulos que o livro vai ga-
nhando e que ilustra claramen-
te os sentimentos de vida e
luta que faziam parte do dia-
a-dia dos imigrantes.

Livro é um verdadeiro passeio por toda a história da imigração

DIVULGAÇÃO
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EXPOSIÇÃO/CURITIBA

Museu Oscar Niemeyer abre
mostra dos 100 anos de imigração

Na comemoração dos
100 anos da Imigra
ção Japonesa no Bra-

sil, o Museu Oscar Nieme-
yer apresenta 70 obras de ar-
tistas japoneses consagrados
que, em sua maioria, possu-
em alguma relação com
Hyogo. Inaugurada no último
dia 23, com a presença do
governador do Paraná, Ro-
berto Requião, e comitiva de
Hyogo, a mostra ficará aber-
ta até 5 de outubro e é resul-
tado do intercâmbio de coo-
peração, existente desde
1970, entre o Estado do Pa-
raná e a província de Hyogo.

Em contrapartida, obras de
três artistas paranaenses –
Francisco Faria, José Antonio
de Lima e Mazé Mendes - se-
rão expostas, de 01 de novem-
bro a 07 de dezembro, no Mu-
seu de Arte da Prefeitura de
Hyogo, de onde provém parte
do acervo apresentado em
Curitiba.

Cada artista paranaense
apresentará 20 trabalhos, per-
tencentes ao acervo do Museu
Oscar Niemeyer e das cole-
ções particulares dos artistas,
selecionadas pelo curador do
museu japonês, Koichi Kawa-
saki, em parceria com os téc-
nicos do Museu Oscar Nieme-
yer.

Trabalhos – Para esta mos-
tra foram reunidos trabalhos
dos acervos do Museu de Arte
da Prefeitura de Hyogo, do
Museu de Arte e História da
Cidade de Ashiya e dos mu-
seus de arte memorial de
Koiso, de Kobe, e de Otani, da
província de Nishinomiya. As
obras expressam períodos im-

portantes da história da arte do
Japão, da era moderna até a
atualidade.

Os conceitos orientais de
modernidade e atualidade pos-
suem sentidos históricos parti-
culares. No Japão, os quinze
períodos, existentes até hoje,
marcam a passagem das eras,
da evolução política, social e
da sucessão de imperadores,
oriundos de linhagem secular.
Para os japoneses, o gênero

moderno compreende o final
da Era Edo (1603-1867) e o
início da Era Meiji (1868-
1912). Enquanto as obras con-
sideradas atuais não têm o sen-
tido restrito de agora, pois en-
globam a produção realizada a
partir de 1945.

Estrutura - A partir dessa
concepção histórica oriental, a
exposição é segmentada em
três núcleos. O primeiro é com-

posto de obras exemplares do
gênero moderno que se desen-
volve conforme o período em
que foram produzidas as obras
expostas.

As pinturas de paisagem,
com ênfase às pinturas de na-
tureza morta feitas ao ar livre,
compõem o segundo segmen-
to. Heizo Kanayama foi um
dos artistas que mais produ-
ziu obras desse tipo entre os
artistas japoneses, fazendo
com que os japoneses se sen-
tissem muito próximos de suas
obras.

A ultima parte é composta
por fotografias das obras dos
artistas integrantes do Grupo
Gutai (1954 – 1972), movimen-
to de vanguarda, semelhante
ao movimento moderno brasi-
leiro, que rompeu tradições da
pintura japonesa.

Formado por jovens artis-
tas, que se reuniram a Jiro Yo-
shihara, em 1954, expressa o
surgimento de uma nova era.
Como disse Yoshihara, o Gru-
po Gutai “não imita o estilo de
outro” e “pinta um quadro que
nunca foi visto até agora”. As
atividades do Gutai são reco-
nhecidas na Europa e nos Es-
tados Unidos, principalmente
no contexto da história da arte
na segunda metade do século
20.

ARTE DO JAPÃO – DO
MODERNO AO
CONTEMPORÂNEO
MUSEU OSCAR NIEMEYER

QUANDO: ATÉ 5 DE OUTUBRO. DE

TERÇA A DOMINGO, DAS 10 ÀS 18H

ONDE: MUSEU OSCAR NIEMEYER (RUA

MARECHAL HERMES, 999 - CENTRO

CÍVICO, CURITIBA)
TEL.: 41/3350-4400

Exposição em Curitiba apresenta 70 tralhos de artistas japoneses

DIVULGAÇÃO

EXPOSIÇÃO/GUARULHOS

Carlos Kubo expõe no Espaço
Cultural Infraero

A luminosidade está presente nas obras de Kubo

DIVULGAÇÃO

O Espaço Cultural Infraero
recebe a partir desta terça-fei-
ra (1º de julho) a exposição de
Carlos Kubo, em homenagem
ao Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil, destacan-
do a pintura “Kasato Maru”.
Aberta ao público até 1º de
agosto, a mostra reúne cerca
de 16 obras do artista paulista
Carlos Kubo, que nos oferece

um cromatismo atraente
límpido e luminoso.

Fundos de cores suaves,
contracenam com figuras com
imagens bastante incomuns,
que compõem cenas de deli-
cadeza, minúcias de coloração,
num traço detalhista mais leve.
A luminosidade está sempre
presente, sendo enlaçada às
linhas de forma sutil, numa
combinação  de elementos pic-
tóricos.

EXPOSIÇÃO DE CARLOS KUBO
QUANDO: DE 1º DE JULHO A 1º DE AGOSTO.
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8 ÀS

17H

ONDE: AEROPORTO INTERNACIONAL DE

SÃO PAULO/GUARULHOS, GOVERNADOR

ANDRÉ FRANCO MONTOURO. PISO

EMBARQUE - CORREDOR DE INTERLIGAÇÃO

(ENTRE OS TERMINAIS 1 E 2)O artista plástico Carlos Kubo

Amanhã (29), a par-
tir das 9h, será realizado
mais uma edição do Soho
Competition, o campeo-
nato interno do Soho
Hair International criado
para valorizar e incenti-
var os profissionais na
evolução constante de
suas habilidades.

Dividido em seis ca-
tegorias: Permanente,
Brushing Anelado, Pen-
teado, Unha Artística,
Corte e Coloração e Ike-
bana, terá a participação
de mais de 600 colabo-
radores do Soho. Para
cada categoria existe
uma premiação especí-
fica que varia de R$
200,00 a R$ 3.000,00.
Em corte e coloração, o
terceiro e o segundo co-
locados irão ganhar uma pas-
sagem para Angra dos Reis
para participar do Coiffeur
Congress 2007. Uma terceira
passagem será sorteada no fi-
nal do Campeonato entre to-
dos os cabeleireiros. O prêmio
master é para o primeiro colo-
cado em corte e coloração, que
leva uma viagem para a Euro-
pa, mais R$ 2.000,00.

O evento será realizado no
Espaço Hakka, localizado na
Rua São Joaquim, 460 – Liber-
dade, aberto ao público. O in-
gresso deve ser trocado por

um quilo de alimento não pe-
recível.

Todo alimento arrecadado
será entregue para a entidade
filantrópica Grupo Socorrista
São Paulo, que distribuirá os
alimentos para 16 entidades
que cuidam de crianças, ido-
sos e moradores de rua.

SOHO COMPETITION
QUANDO: DOMINGO (29/06),
DAS 9 ÀS 17H

ONDE: ESPAÇO HAKKA (RUA SÃO

JOAQUIM, 460 – LIBERDADE)
INFORMAÇÕES: 11/3170-4199

MODA

Soho Hair International realiza
Campeonato Interno amanhã

Evento será realizado no Espaço Hakka

DIVULGAÇÃO

EXPOSIÇÃO/SÃO PAULO

Espaço Cultural Banco
Central apresenta 19ª Coletiva

O  Espaço  Cultural  Ban-
co  Central  apresenta até o
dia 21 de julho a “19ª Exposi-
ção Coletiva do Banco Cen-
tral”, de servidores e de seus
familiares.  A primeira expo-
sição da série inaugurou o es-
paço expositivo do Banco
Central em 2 de janeiro de
1990, como parte das come-
morações do seu Jubileu de
Prata, em homenagem aos
funcionários. De lá para cá,
constatou-se que há mais do
que atividade técnica e buro-
crática na  autarquia: o inte-
resse pela arte, a sensibilida-
de, o domínio da técnica e a
visão do mundo dos exposito-
res foram revelados.

Trata-se de um evento que
une e reúne a família ba-
ceniana e que é compartilha-
do com os amigos, artistas e
público em geral. Alberto,
Alessandra Médici, Amaro
Diniz, Carolyn, Cecília Rhaja,
Elizabeth Pinheiro, Glaucius,
Hilton, Izabella Flegner, Jacira

Miyazato, Laura Mattos,
Luiza Setsuko Higashi, M. R.
Verçosa, Márcia Dutra, Ma-
ria Estela, Mariko, Marina
Sendacz, Marinês Takano,
Marta Lucia, Mônica Chi-
colet, Olegário Monteiro, Ra-
quel Cavalcante, Ruth Albu-
querque Katayama, Sandra
Sayuri Yamashita Nakagawa,
Satie Fucatu, Valéria Vives
Alves e Yoshida Junior apre-
sentam arte digital, cerâmica,
desenho, escultura, fotografia,
instalação e pintura.

19ª EXPOSIÇÃO COLETIVA
DO BANCO CENTRAL
QUANDO: ATÉ 21 DE JULHO.
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

(EXCETO FERIADO),
DAS 10 ÀS 16H

ONDE: ESPAÇO CULTURAL BANCO

CENTRAL DO BRASIL

(AV. PAULISTA, 1804, TÉRREO)
INFORMAÇÕES PELOS TELS.:
11/3491-6916 / 3491-7847
ESPACOCULTURALSP.ADSPA@BCB.GOV.BR

WWW.BCB.GOV.BR

Exposição ficará aberta ao público até 21 de julho

DIVULGAÇÃO

A exposição Arte
Nikkei no Centenário da
Imigração Japonesa
será inaugurada nesta
quarta-feira (2/7), no
Memorial de Curitiba,
Salão Paraná. Na aber-
tura, às 18h45, haverá
apresentação especial
do grupo de taikô
Wakaba, na Praça de
Eventos, convidando os
espectadores e público
em geral a conhecer o
melhor da arte japonesa
e nikkei. Depois do
show, um coquetel para
os convidados abrirá a
mostra.

A exposição traz
obras de quinze artistas
nipo-brasileiros da ter-
ceira e quarta gerações
retrata o que é e foi a
convivência entre japoneses e
seus descendentes e os bra-
sileiros,  imigrantes de outras
etnias e descendentes na ter-
ra do “em se plantando tudo
dá”.

Participam da exposição
Adelina Takako Nishiyama,
Akiko Miléo, Carolina Hana
Chuman, Celso Setogutte,
Chuniti Kawamura, Claudine
Akemi Watanabe Ollhoff,
Cláudio Seto, Eliza Mieko Iida
Maruyama, Júlia Ishida, Mar-
cos Kat Suji Kimura, Roger
Yuzo Noguti, Renata Otsuka,

Sandra Yoshie Yamakawa
Hiromoto, Shigueo Murakami
e Yumie Murakami.

A mostra ficará aberta até
o dia 07 de setembro no Me-
morial. A seguir, será trans-
portada integralmente para o
Espaço Cultural do Conselho
Regional de Medicina, com
abertura prevista para o dia 15
de setembro. O Memorial fica
na Rua Doutor Claudino dos
Santos, s/nº, bairro São Fran-
cisco, Curitiba (PR). Informa-
ções pelos telefones: 41/3321-
3263 / 3321-3313.

EXPOSIÇÃO/CURITIBA

Arte Nikkei no Centenário
reúne obras de 15 artistas

Mostra traz obras de 15 artistas nikkeis

DIVULGAÇÃO
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ESPETÁCULO

Grupo japonês traz magia do
teatro nô em cinco cidades do País

SANBASO
Encenada de acordo com um
antigo cerimonial ritualístico.
Compõe o programa de tea-
tro Nô durante o Ano Novo,
nas férias e em ocasiões es-
peciais. Refere-se a um ritu-
al popular no qual um Deus
abençoa as pessoas sendo
considerado por muitos uma
oração que traz paz,  tranqui-
lidade e uma colheita farta.
Atualmente o papel de Okina
é feito  por um ator Nôe o de
Sabaso por um ator Kyogen.

HAGOROMO
(Manto de Plumas)
Um pescador encontra um
manto pendurado numa árvo-
re. Uma donzela celeste apa-
rece e tenta convence-lo a
devolver o seu manto para
poder retornar ao seu lar, o
céu. O pescador lhe pede que
dance para ele. A donzela, o
anjo que desce à Terra, dan-
ça em júbilo, grata por reto-
mar o manto que perdera.

A história do mortal que
rouba o manto de plumas, o
Hagoromo propriamente dito,
de um anjo, é conhecida por
muitas civilizações. Um mito
que se espalhou, da China a
Índia, por toda a Ásia e até
pela Europa. A peça Nô, es-
crita por Zeami, é mais uma
versão, bem elaborada, ficou
mais conhecida mundialmen-
te. Haroldo de Campos lan-
çou pela Editora Estação Li-
berdade uma transcriação
desta obra, com ilustrações
de Tomie Othake
FUKURO YAMABUSHI

Taro, o irmão mais novo que
voltou da montanha, se mos-
tra estranho porque foi possu-
ído por um espírito mau. O ir-
mão mais velho, preocupado,
vai pedir a um  monge budista
itinerante (yamabushi) para
exorcisa-lo. Yamabushi, dan-
do-se ares de importante,
ouve-o e vai a sua casa. Ven-
do o estado do irmão mais
novo, começa a rezar. Des-
cobre então, que ele havia re-
tirado um ninho de coruja na
montanha, e por isso o espíri-
to da coruja teria-o possuído.
O Yamabushi reza com mais
ainda vivacidade, mas...

No passado, um yamabu-
shi de fato tinha  o poder de
acabar com os males das do-
enças ou de desastres atra-
vés de rezas. Porém, neste
Kyogen, tudo isso é repre-
sentado de maneira exagera-
da, deixando evidente sobre-
tudo que essa reza não surtiu
nenhum efeito.

SHAKKYO
(Ponte de pedra)
É a  história de um monge bu-
dista que chegando ao pé de
uma montanha na China avis-
ta uma ponte de pedra. Ao
tentar atravessa-la encontra
uma criança da montanha que
lhe conta que a misteriosa
ponte foi construída pela na-
tureza e levava ao paraiso e
que somente um penitente
poderia atravessa-la. A crian-
ça desaparece depois de pro-
fetizar que o monge seria ca-
paz de atravessá-la.

Sinopse

O Centro Kokushikan Dai-
gaku, localizado em São Ro-
que (SP), promove, no próxi-
mo fim de semana (5 e 6), mais
uma edição da tradicional Fes-
tival das Cerejeiras, que neste
ano chega em sua 12ª edição.
Com entrada gratuita, a festa
promete atrair mais de 5 mil
pessoas nos dois dias de pro-
gramação.

Por lá, o público poderá ver
de perto as cerca de mil árvo-
res que começam a florir, além
de assistir apresentações cul-
turais japonesas e degustar
pratos típicos servidos nos tra-
dicionais festivais nipo-brasilei-
ros. “Esperamos um bom pú-
blico nos dois dias de festa.
Montamos uma programação
variada e que agradará a to-
das as idades. Por isso mes-
mo, nosso evento é voltado
para toda a família”, destaca
um dos diretores do Kokushi-
kan, Yuho Morokawa.

Assim como nos anos an-
teriores, o Festival será toca-
do por cinco mãos: Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social), Associação Cul-
tural e Esportiva de Caucaia
do Alto, Centro Cultural de
Ibiúna,Associação Cultural e
Esportiva de Mairinque e As-
sociação Cultural e Esportiva
de Vargem Grande Paulista.
Além dessa ajuda, o evento
conta ainda com apoio da As-
sociação de Mallet Golf Ko-
kushikan, Associação Cultural
dos Departamentos das Se-
nhoras Cooperativistas, Asso-
ciação Orquidófila de São
Paulo.

EVENTO

Festival abre florada das cerejeiras no Kokushikan
DIA 05 - SÁBADO
• 10 horas - Sociedade Folcló-
rica Boliviana
• 10h30 - SHOW - Cantor Ed-
son Saito e Banda
• 11 horas - Cerimônia de Aber-
tura
• 11h30 - Grupo Folclórico
Tanzfreunde - Alemanha
• 12 horas - SHOW – Cantor
Joe Hirata
• 12h30 - Artes Marciais Kendô
Kokushikan
• 13 horas - SHOW - Cantor
Maurício Miya
• 13h30 - Intervalo
• 14 horas - SHOW - Cantora
Mariko Nakahira
• 14h30 - Cantora Mariana
Suzoki - Dourados MS
• 15 horas – Cantora Juliana
Okabe
• 15h30 - Grupo Tirol -
Sapateado - Áustria
• 16 horas - Apresentação de
Taikô - Centro Cultural de Ibi-
úna
DIA 06 - DOMINGO
• 10 horas - Ken Yamazato - En-
genheiro de Pipas
• 10h30 - Assoc. Ibiunense de
Artes Marciais - Aikidô
• 11 horas - Artes Marciais
Kendô Kokushikan
• 11h30 - Cia. Balalayka de
Danças e Folclore da Rússia
• 12 horas - SHOW - Cantora
Karen Ito
• 12h30 - Grupo Zorbás de Dan-
ças Gregas
• 13 horas - Sociedade Folcló-
rica Boliviana
• 13h30 – Intervalo
• 14 horas - SHOW - Cantora
Mariko Nakahira
• 14h30 - Cantora Mariana
Suzoki - Dourados MS
• 15 horas - Cantora Fernanda
Nakai
• 15h30 - Assoc. Cultural Gru-
po Volga de Folclore Russa
• 16 horas - Apresentação de
Taikô - A.C.E. Vargem Grande

Segundo Morokawa, cerca
de 50 pessoas estão direta-
mente ligadas com a realiza-
ção do Festival. “E todos mos-
trando garra e determinação
para que saia tudo perfeito.
Sinceramente, o Festival des-
te ano está bastante diversifi-
cado. Temos pela primeira vez
o apoio da Prefeitura de São
Roque, que liberou recursos
para a realização”, explica o
diretor.

Na parte artística, a preo-
cupação dos organizadores é
valorizar a diversidade. Para
tanto, estão confirmados a pre-
sença de cantores como
Mariko Nakahira, Joe Hirata
e Maurício Miya – ícones den-
tro da comunidade. Fugindo do
esteriótipo nikkei, haverá tam-
bém apresentações de danças
folclóricas bolivianas, austría-
ca, grega e até russa.

“A idéia é valorizar a parte
artística não só dos japoneses,
mas também de outras cultu-

ras. Por isso há essa diversi-
dade. Não podemos esquecer
que artistas de Dourados, no
Mato Grosso do Sul, estará no
palco”, destaca o diretor de
Comunicação do Bunkyo,
Victor Kobayashi.

Ao público interessado em
conferir o evento, ônibus par-
tirão do Bunkyo (rua São Joa-
quim, 381, São Paulo), ao pre-
ço de R$ 15,00 (ida e volta).
As passagens podem ser ad-
quiridas antecipadamente na
secretaria da entidade. Quem
preferir ir de carro, o estacio-
namento no Kokushikan cus-
tará R$ 10,00.

12º FESTIVAL DAS
CEREJEIRAS BUNKYOS
ONDE: CENTRO KOKUSHIKAN DAIGAKU

(RODOVIA BUNJIRO NAKAO, KM 48 -
ESTRADA DE IBIÚNA

QUANDO: 5 E 6 DE JULHO

HORÁRIO: DAS 10H ÀS 17H

CONTRIBUIÇÃO: R$ 10,00
(ESTACIONAMENTO)

Festival conta com programação para todas as idades

DIVULGAÇÃO

Praça de alimentação traz iguarias japonesas Apresentações culturais estão programadas

BENEFICENTE

‘Sukiyaki do Bem’ arrecada
fundos para Ikoi-no-Sono

Sukiyaki do Bem é o nome
do criativo jantar beneficente
que, em sua edição 2008, faz
uma grande celebração do bem
e da arte. Organizado pela
ceramista Hideko Honma, pelo
hotel Grand Hyatt São Paulo
e pelo Chef Adriano Kanashi-
ro, o evento acontecerá no pró-
ximo sábado (5), a partir das
18h. Todo valor arrecadado na
venda dos convites será rever-
tido para a Assistência Social
Dom José Gaspar, mantenedo-
ra do “Ikoi no Sono”, institui-
ção que este ano completa 50
anos dedicados a cuidar de ido-
sos japoneses e para a Asso-
ciação Travessia, responsável
por oferecer educação regu-
lar às crianças que necessitam
de cuidados especiais.

O evento vai reunir 750 pes-
soas e faz parte do calendário
oficial de Comemoração do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil, na série Saberes
e Sabores da Japan Foundation
São Paulo, que realiza palestras
sobre gastronomia japonesa e
conta com o apoio da Fundação
Kunito Miyasaka, difusora da
cultura japonesa no Brasil. Es-
tão confirmadas para noite as
presenças do Embaixador do
Japão em Brasília Ken Shima-
nouchi e do Cônsul Geral do Ja-
pão em São Paulo Masuo Ni-
shibayashi e sua esposa.

Na edição do ano passado,
os convidados participaram de
uma performance pressionando
seus polegares em pedaços de
barro mole, criando impressões
digitais anônimas, chamadas de
Digital-Objeto Original. As pe-
ças foram oferecidas a artistas
conceituados, de diferentes áre-

as, comprometidos com ações
solidárias para que, cada um
dentro da sua arte e conceito,
criassem livremente peças artís-
ticas. Os resultados desse tra-
balho “As obras: Livre Interpre-
tação acerca de uma Digital-
Objeto Original”, farão parte de
uma exposição e serão leiloados
durante o jantar.

Outro destaque do Sukiyaki
do Bem é o utsuwa, objeto uti-
litário japonês que possui a for-
ma da junção das mãos aco-
lhedoras, utilizado para degus-
tar o Sukiyaki, prato de origem
camponesa surgido na era me-
dieval japonesa, feito em pane-
la de ferro própria com legumes,
carnes, molhos e outros ingre-
dientes. Nesta edição comemo-
rativa, as ceramistas Hideko
Honma, Estela Horta Miyauchi,
Heloisa Reis, Miki Iryo, Sônia
Bogaz e alunos-ceramistas cri-
aram e executaram com suas
mãos 750 utsuwa, onde será
servido o sukiake.

Cada participante da noite
beneficente, após o jantar, po-
derá levar dois utsuwa para
casa, em uma embalagem
exclusiva.A preparação do
sukiyaki ficará sob o comando
do mestre da culinária japone-
sa Adriano Kanashiro, chef do
restaurante Kinu, localizado no
Grand Hyatt São Paulo.

SUKIYAKI DO BEM
QUANDO: 5 DE JULHO

LOCAL: GRAND HYATT SÃO PAULO -
AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 13.301
QUANTO: R$ 200,00 (INCLUI DUAS

CERÂMICAS,JANTAR, SAQUÊ, VINHO, ÁGUA,
REFRIGERANTE, SOBREMESA E CAFÉ)
RESERVA DE CONVITES:
(11) 5042-4450 / 3209-0215

O chef Adriano Kanashiro é um dos organizadores do evento

DIVULGAÇÃO

Na continuação das co-
memorações dos 100
anos de imigração, cin-

co cidades brasileiras (São
Paulo, Belo Horizonte, Ipatin-
ga, Salvador e Brasília) terão
a oportunidade de assistir a um
dos mais marcantes aspectos
culturais do Japão, o teatro nô,
designado em 2001 como Pa-
trimônio  da Humanidade pela
Unesco. São apresentações
raras e preciosas, com a parti-
cipação de 21 artistas vindos
especialmente do Japão, da
mais respeitada escola dessa
arte, a Escola Hosho, reconhe-
cida pelo governo japonês
como Tesouro Cultural Intan-
gível, e representada pelo mes-
tre Hajime Sano.

Em São Paulo, o público
poderá assistir ao espetáculo
hoje (28) no Auditório Ibirapu-
era. O grande destaque dessa
turnê é o músico instrumentista
de Otsuzumi (tamboril de anca),
Shonosuke Okura, o filho mais
velho da 15ª. Geração do Gran-
de Mestre Chojuro Okura, da
escola Okura, que existe des-
de há 600 anos. Além de atuar
em espetáculos tradicionais de
Nô, Okura consagrou-se como
instrumentista solo de Otsuzu-
mi, muito raro no teatro Nô.
Tem-se apresentado com artis-
tas das mais diversas áreas, tan-
to dentro do Japão quanto no
exterior, como por exemplo no

Museu Metropolitano de Nova
York e na Sala de Concerto do
Vaticano, convidado pelo Papa.

Uma peça de Nô pode ser
apresentada de diversas ma-

neiras: apenas com os instru-
mentos musicais, ou apenas
através do canto e bailado, ou
ainda sem o figurino ou sem
as máscaras (somente música,

canto e bailado). Mas, em co-
memoração ao centenário da
imigração japonesa no Brasil
e ao ano de intercâmbio Bra-
sil-Japão, o   grupo se apre-
senta completo, envolvendo
todo o conjunto de artes/artis-
tas (atores profissionais, mú-
sica, dança, bailado, figurino,
acessórios) desta modalidade
de teatro.

A vinda do Teatro Nô ao
Brasil faz parte das comemo-
rações do Centenário da imi-
gração Japonesa no Brasil.

Os espetáculos terão em
sua primeira parte uma expla-
nação com ilustração prática
sobre o Teatro Nô, seguido da
execução das peças. Haverá
legenda eletrônica em portugu-
ês.

Os ingressos estão à ven-
da no auditório Ibirapuera
(Av. Pedro Álvares Cabral, s/
nº - Portão 2 Tel.: 11
3629.1075), das 9h às 21 h.
Estudantes, professores da
rede estadual, aposentados e
idosos acima de 60 anos, me-
nores de doze acompanhados,
mediante apresentação de do-
cumento detificação, têm direi-
to a 50% de desconto no valor
do ingresso, de R$ 30,00.
Quem preferir, pode adquirir o
ingresso em casa e pontos de
venda do ticketmaster, ou pelo
site www.ticketmaster.com.br
ou Tel.: 11 6846-6000.

Apresentação conta com a participação de 21 artistas japoneses

DIVULGAÇÃO
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KARAOKÊ

Alexandre Hayafuji conquista
título de ‘Paulistão do Centenário’

Não foi só o lado positivo que
sobressaiu-se no Paulistão 2008.
Problemas estruturais como
atraso na programação e até
furtos dentro do Grande Audi-
tório causaram problemas para
a organização do evento. No fim
das contas, o que era para ser
uma comemoração aos 100
anos, transformou-se em dor de
cabeça para alguns dos dirigen-
tes ligados ao karaokê.

O maior problema deu-se
na madrugada de sábado (21)
para domingo (22). Após o fi-
nal do primeiro dia de concur-
so, toda a parafernália utiliza-
da para a sonorização fora
colocada em ordem para os
cantores que se apresentariam
na manhã seguinte. Inclusive
os microfones, posicionados
no palco. Entretanto, na ma-
nhã seguinte, um deles havia
sido furtado, causando trans-
tornos dentro da programação.

“Atrapalhou principalmen-
te a categoria pop, porque era
um sistema sem fio. E ficaria
ruim o uso do microfone com
fio, devido às coreografias.
Não vimos quem furtou, então
não podemos acusar ninguém”,
afirma o presidente da comis-
são organizadora, Toshio

Deu Alexandre Hayafuji
no Paulistão 2008. O
nikkei, reconhecido

como um dos maiores intérpre-
tes de canção japonesa no Bra-
sil, faturou mais uma vez o tí-
tulo do Concurso de Karaokê
do Estado de São Paulo, reali-
zado no último fim de semana
e que neste ano chegou em sua
14ª edição. Com o troféu, o
cantor recebeu ainda um prê-
mio de R$ 2,5 mil e a certeza
de ter fincado definitivamente
seu nome no cenário musical
da comunidade.

Emocionado com a conquis-
ta – a quarta só no Paulistão –
, Hayafuji confirmou que não
esperava “levar desta vez”,
devido à forte concorrência. Por
outro lado, sabia que estava
com o “gogó” afiado para po-
der conquistar mais uma edição
do concurso. “Esperar não es-
perava [o título]. Porém, se um
raio caiu três vezes no mesmo
lugar [referência aos três títu-
los conquistados anteriormen-
te], por que não cairia uma
quarta vez? Sabia que estava
preparado e com uma técnica
vocal adequada para me apre-
sentar. Nos últimos três anos
me preparei para a disputa no
ano do Centenário. E, felizmen-
te, consegui”, ressaltou ele.

A canção escolhida para a
apresentação não poderia ter
sido mais apropriada: Onna-
misaki, de Takashi Hosokawa,
um dos intérpretes mais ver-
sáteis da música japonesa.
Para Hayafuji, um desafio
levá-la ao palco. Afinal, fo-
ram três meses de treinamen-
tos vocais e só um mês para
“sentir” a música. “Foi difícil.

Tive auxílio de dois professo-
res, Maeda e Kikuchi Etsuko,
para aperfeiçoar a técnica
vocal e entrar em sintonia
com a música. No final, todo
o esforço foi recompensador”,
acrescenta.

Com dezenas de títulos con-
quistados ao longo de 20 anos
de concursos, Hayafuji expli-
ca que só falta um na coleção,
a do júri técnico da Abrac (As-
sociação Brasileira de Canção
Japonesa). Já bateu na trave
por três vezes, levando o júri
popular. “Se for falar de obje-
tivos dentro dos taikais, é só
esse título”, ressalta. A chance
está no Brasileirão do mês que

vem, que acontece no Paraná.
Depois disso, aposenta-se dos
palcos – pelo menos nas com-
petições.

“Já havia decidido parar de
participar de competição no
ano passado. Tenho outros
objetivos pessoais, profissio-
nais e dentro da própria músi-
ca. Mas isso não quer dizer
que não subirei mais aos pal-
cos. Tenho a Banda Pop e pos-
so realizar alguns shows. Es-
tou me esforçando também
nas aulas de saxofone e há pla-
nos de gravar um CD com clás-
sicos japoneses. Enfim, o ka-
raokê é minha paixão e nunca
deixarei de lado”.

Marca na história – Títulos
em dezenas de concursos es-
palhados pelo Brasil e até prê-
mio no Japão. Tudo isso traz
um orgulho enorme para quem
se dedica à música japonesa.
Para Hayafuji não é diferen-
te. Ele, que fechou com chave
de ouro sua participação nos
concurso paulistas, diz estar
contente com todas as con-
quistas. Mas uma em especial
ele considera a mais importan-
te: a relação fraterna com os
companheiros de karaokê.

“Mais que um título, o que
me deixa realizado é saber que
construí sólidas relações de
amizades. Tem pessoas que
lembram quando eu comecei,
há 20 anos. Não adianta ter só
títulos. O reconhecimento é o
que me deixa mais realizado.
É legal, por exemplo, ver pro-
fessores hoje que competiam
comigo há alguns anos”, res-
salta o cantor.

Por falar em professores,
Alexandre Hayafuji pode ser
um “sensei” de canto no futu-
ro próximo. O caminho, segun-
do ele, é tortuoso mas, ao mes-
mo tempo recompensador.
“Quero passar um pouco do
que sei para as próximas ge-
rações. Por isso, até hoje, ain-
da pego aulas. É legal saber
que eu posso, um dia, dar au-
las. Será uma grande satisfa-
ção. O karaokê é uma paixão,
um marco cultural da comuni-
dade que deve ser preservado
para o futuro”, finaliza o cam-
peão e, quem sabe, um dos
grandes mestres de canto ja-
ponês no Brasil. É esperar para
ver.

(Rodrigo Meikaru)

Yamao.
Mas não foi só o microfo-

ne que sumiu nas dependênci-
as do Grande Auditório. Celu-
lares e componentes utilizados
no sistema de som digital tam-
bém foram furtados. “O res-
ponsável pelo som não saiu do
lugar, inclusive dormindo, ou
melhor, cochilando, no local.
Ao acordar, notou a falta do
seu celular e de um componen-
te utilizado na sonorização. É
uma peça que não tem valor
sozinha, mas é primordial jun-
to com outros equipamentos”,
destaca Yamao.

Por conta dos imprevistos,
toda a programação sofreu
atraso. O final do Grand Prix,
por exemplo, deu-se somente
às duas da manhã. Já a premi-
ação aconteceu por volta das
2h30, horário em que toda a
dependência do Anhembi es-
tava vazia. “Em todo Paulis-
tão, aprendemos com os erros.
Com certeza no próximo não
vamos inscrever tantos canto-
res e temos de tomar cuidado
com a segurança. Mas, no fim
das contas, o evento foi 99%
positivo”, finaliza o presidente
da comissão.

                              (RM)

Hayafuji: quarto título no Paulistão e aposentadoria em vista

DIVULGAÇÃO

Furtos e atraso na programação
atrapalharam evento

JORNAL NIPPAK

Organizadores lamentaram ocorrências durante Paulistão

TRADIÇÃO

São Paulo sedia Festival
de Pipas de Hamamatsu

Os eventos para celebrar o
Centenário da Imigração Japo-
nesa continuam. O Parque
Ecológico do Tietê recebe hoje
(28) cinco pipas coloridas tra-
zidas diretamente da cidade
japonesa de Hamamatsu. Tra-
ta-se de um presente da pre-
feitura de Hamamatsu para
comemorar os 100 anos da
imigração japonesa no Brasil.
Um dos modelos ficará em
exposição no Museu Históri-
co da Imigração Japonesa no
Brasil. Outros exemplares fi-
carão na Associação dos Shi-
zuoka Kenjin do Brasil e na
Associação Paulista de Pipas.

As pipas medem cerca de
3 metros de altura e são con-
feccionadas com técnicas se-
culares, feitas artesanalmente
com papel e varetas de bam-
bu cuidadosamente escolhidos,
e pintura feita à mão.

Em Hamamatsu, uma cida-

de que abriga alta concentra-
ção de brasileiros, o tradicio-
nal festival de pipas acontece
anualmente durante o feriado
do “Golden Week”, entre os
dias 3 e 5 de maio, com a par-
ticipação de dezenas de pipas
gigantes que colorem o céu.

De acordo com uma lenda,
o festival originou-se há mais
de quatro séculos, quando o
senhor feudal do castelo de
Hikuma (atualmente conhecido
como Castelo de Hamamatsu)
celebrou o nascimento de seu
primeiro filho empinando uma
grande pipa com o seu nome
para reverenciar e pedir prote-
ção e prosperidade aos céus.

Os técnicos japoneses da
cidade de Hamamatsu, trazi-
dos pelo Comitê Executivo de
Hamamatsu para a Comemo-
ração do Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil, e
coordenados pelo Hamamatsu

Visitors and Convention
Bureau, vão montar as pipas
gigantes e treinar equipes bra-
sileiras.

 Além da diversão e encan-
tamento, o Festival de Pipas
celebra a cultura milenar japo-
nesa, mostrando valores como
o trabalho em equipe. Também
serão distribuídas 8.000 pipas
para as crianças.

FESTIVAL DE PIPAS DE
HAMAMATSU
DATA: 28/06 (SÁBADO)
HORÁRIO: 10 ÀS 16H

LOCAL: PARQUE ECOLÓGICO DO TIETÊ -
RODOVIA AYRTON SENNA, KM 17
(SENTIDO SP/RJ) - SÃO PAULO

ENTRADA GRATUITA.
TRANSPORTE: ÔNIBUS CIRCULAR GRATUITO

ENTRE A ESTAÇÃO DO METRÔ TATUAPÉ E O
PARQUE ECOLÓGICO DO TIETÊ-LESTE.
(SAÍDA DO TERMINAL DE ÔNIBUS AO LADO

DO SHOPPING BOULEVARD TATUAPÉ)
ESTACIONAMENTO GRATUITO NO LOCAL

Presentes da Prefeitura de Hamamatsu, pipas gigantes medem cerca de 3 metros de altura

DIVULGAÇÃO

O Palácio de Verão do Go-
verno de São Paulo, no Horto
Florestal apresenta até o dia 30
de setembro a exposição ma-
quetes de templos e palácios
japoneses. A mostra faz parte
do calendário estadual de co-
memoração do centenário da
imigração japonesa ao Brasil.
São 15 delicadas peças que re-
produzem em detalhes castelos,
tempos, santuários, as ruínas de
um palácio, o portal de um anti-
go palácio e um memorial. As
maquetes, construídas entre os
séculos 5 e 17 e que pertencem
ao Consulado do Japão em São
Paulo, receberam cerca de 7
mil visitantes no período em que
ficaram expostas no Palácio
dos Bandeirantes, entre março
e maio.

Entre as obras destaca-se
a reprodução do santuário xin-
toísta Itsukushima, erguido no
século 6, na ilha com o mesmo
nome, localizada na província
de Hiroshima. Considerado o
maior e mais belo castelo ja-
ponês, o Himeji, localizado na
cidade de mesmo nome, na
Província de Hyogo, também
está presente na exposição.
Outra obra que atrai pela his-
tória é o Portal Shureinomon.

EXPOSIÇÃO

Palácio do Horto recebe maquetes de templos
e santuários japoneses

A peça era um dos portões do
Castelo de Shuri, sede da Di-
nastia de Ryukyu, que reinou
de 1429 a 1879. O portal foi
restaurado em 1958, após um
incêndio, e atualmente fica na
entrada da cidade de Shuri, na
Província de Okinawa.

Considerado Patrimônio
Histórico da Humanidade pela
Unesco, maquete a Genbaku
Dome, ou Cúpula da Bomba
Atômica, emociona. Localiza-
da em Otemachi, perto da Pon-
te Aioi, em Hiroshima, que foi
aproximadamente o epicentro
da explosão atômica de 6 de

agosto de 1945, é o único edifí-
cio atingido pela bomba atômi-
ca que ainda existe. Na maque-
te é possível ver uma constru-
ção totalmente devastada.

PALÁCIO DO HORTO (RUA DO HORTO,
931 – HORTO FLORESTAL, SÃO PAULO)
INFORMAÇÕES: (11) 2193-8282 OU

WWW.ACERVO.SP.GOV.BR

SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DAS

10H ÀS 14H

GRUPO DE 20 PESSOAS DE MEIA EM

MEIA HORA

TODAS AS VISITAS SÃO ACOMPANHADAS

POR EDUCADORES

ENTRADA FRANCA

Peças reproduzem cada detalhe de templos e santuários

DIVULGAÇÃO

A partir desta segunda-fei-
ra (30) estarão abertas as ins-
crições para a Grande Expo-
sição de Arte Bunkyo, edição
2008, um evento que prestigia
diferentes tendências artísticas
do circuito de arte brasileiro.

Serão diversas modalidades
contempladas: pintura, desenho,
fotografia, arte em craft, mista,
escultura e gravura. Cada parti-
cipante poderá inscrever até três
trabalhos em cada modalidade,
produzidos a partir de 2006. Os
artistas concorrem aos seguin-

tes prêmios: 1 Grande Prêmio
de Ouro (passagem aérea para
o Japão e mais R$ 1.000,00); 3
Medalhas de Ouro (passagem
aérea nacional e mais R$
500,00); 6 Medalhas de Prata
(Prêmio Acrilex); 9 Medalhas
de Bronze (Prêmio Acrilex); 15
Menções Honrosas; Prêmios
Aquisição e Outros.

O prazo para as inscrições
prossegue até 4 de julho. Para
participar é necessário preen-
cher uma ficha e pagar a taxa
de R$ 100.

A inscrição e a entrega dos
trabalhos devem ser feitas na
Sociedade Brasileira de Cultu-
ra Japonesa e de Assistência
Social (Bunkyo), que fica na
Rua São Joaquim, 381 - Liber-
dade (próximo à estação São
Joaquim do metrô).

Informações pelo telefone:
(11) 3208-1755, ou pelo e-mail:
bunkyosp@bunkyo.org.

A Grande Exposição de
Arte Bunkyo ocorre entre os
dias 8 e 19 de outubro, com
entrada franca.

ARTES

Grande Exposição de Arte Bunkyo abre inscrições


