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Walter Ihoshi vive expectativa de assumir
2º mandato na Câmara dos Deputados
O deputado federal Walter
Ihoshi (DEM-SP) está em
contagem regressiva. A contagem, no caso, é apenas para
conferir quantos suplentes ainda estão a sua frente antes de
ele assumir seu segundo mandato na Câmara dos Deputados. Pois, ao que parece, sua
posse é questão de tempo.
Mais ou menos. Conforme
antecipou o Jornal Nippak
na edição da semana passada, a mais otimista o coloca
na Câmara dos Deputados já
em fevereiro do ano que vem,

quando os deputados eleitos
tomam posse. “A condição
de sexto suplente da coligação não é confortável, mas
nos dá uma expectativa muito boa em ser mais um representante da comunidade nipobrasileira na Câmara dos Deputados porque o Geraldo
Alckmin deve convocar de
dois a quatro deputados eleitos para montar sua equipe de
governo”, conta Ihoshi. O
anúncio foi feito no último dia
25, durante coletiva com a
imprensa nipo-brasileira.

–––——––––––––——–––––—––––––––––—–| pág 03

Faltou público, mas 2º Bunkyo
Rural atinge objetivos
AFONSO JOSÉ DE SOUSA

DIVULGAÇÃO

HOMENAGEM – Depois eleitos Iolanda Keiko Mia- das porque o segundo turno nossas raízes. É preciso
da Uces (União Cultural e shiro Ota (PSB) e Junji Abe ainda está em andamento e manter nossa tradição pois
Esportiva Sudoeste) e da (DEM) e os deputados es- alguns deputados eleitos es- ela está desaparecendo. E
Fenivar (Federação das En- taduais eleitos Jooji Hato tão fazendo campanha para uma comunidade que não
tidades Nikkeis do Vale do (PMDB) e Hélio Nishimoto seus respectivos candida- preserva suas tradições é
Ribeira), agora foi a vez da (PSDB). Em entrevista ao tos”, justificou Ikesaki. Se- uma comunidade que tende
Acal (Associação Cultural e Jornal Nippak, o presiden- gundo ele, “os políticos a sumir. Por isso é imporAssistencial da Liberdade) te da Acal disse estar “satis- nikkeis precisam se unir e tra- tante esta homenagem porprestar sua homenagem aos feito” por reunir os quatro balhar para preservar a cul- que, queira ou não, os popolíticos nikkeis eleitos em políticos nikkeis eleitos. tura dos nossos antepassa- líticos nikkeis eleitos carre3 de outubro. Comparece- “Para nós foi uma honra, pois dos”. “Quanto mais velhos gam consigo essa cultura
ram os deputados federais não foi fácil conciliar as agen- ficamos, mais valorizamos milenar”, destacou Ikesaki.
–––——––––––––——–––––—––––––—––––––––——–––––—–––——–––—–––——––——–––—–| pág 03

Dairakudakan Temputenshiki Akemi Nishimori é reeleita
realiza mini-turnê pelo País presidente da Abrac
DIVULGAÇÃO

JORNAL NIPPAK/ARQUIVO

A Seleção Brasileira de Sumô três pódios no individual: praretornou do 17º Campeona- ta com Doroteia da Costa, no
to Mundial, realizado nos dias peso leve júnior feminino, e
16 e 17, na Polônia, com o bronze com a também júnior
terceiro lugar por equipes na Natany Freitas, e com a peso
categoria feminino, além de leve Luciana Watanabe.
–––——––––––––——–––––—–––——–––—–| pág 11

A companhia japonesa de Composto por 10 atos, disdança butô Dairakudakan tribuídos em 100 minutos de
Temputenshiki realiza curta duração, que evocam eletemporada em São Paulo e mentos da vida, como mistéem Santos, nos dias 3, 4 e 6 rio, dualidades morais e a rede novembro, sempre às 21 velação perante a morte. A
horas, apresentando o espe- peça reúne 22 bailarinos lidetáculo inédito no país rados pelo mentor do grupo,
“Secrets of Mankind - Os Akaji Maro, que fundou o
Segredos da Humanidade”. grupo em 1972.
–––——––––––––——–––––—–––——–––—–| pág 06

A atual presidente da Abrac Paraná). Além da eleição da
(Associação Brasileira de nova diretoria, foram discutiCanção), Akemi Nishimori, dos ainda outros assuntos
foi reeleita para mais um man- como a definição da cidade
dato frente à entidade. A elei- de Lins (SP) como sede do
ção ocorreu durante a Assem- 26º Concurso Brasileiro da
bleia Geral Ordinária da Canção Japonesa. Akemi NiAbrac realizada no último dia shimori já antecipou novida23, no Templo Hompoji, na des para o Brasileirão do ano
cidade de Londrina (norte do que vem.
–––——––––––––——–––––—–––——–––—–| pág 12

JBIC OFERECE VAGA PARA
SECRETÁRIA

JBIC OFERECE VAGA PARA
PESQUISADOR(A)

Apesar do público abaixo do dia do evento foi a chuva que
previsto o 2º Encontro Bun- caiu na manhã do sábado lekyo Rural, promovido nos vando a diretoria da comisdias 23 e 24 de outubro na são a alterar a programação
cidade de Araçatuba, foi rea- original. As visitas agendadas
lizado com sucesso de acor- no campo foram transferidas
do com avaliação da comis- para o período da tarde, e das
são organizadora. Um impre- três programadas apenas uma
visto registrado no primeiro foi concretizada.
–––——––––––––——–––––—––––—–| págs. 04 e 05

Equipe feminina de sumô
conquista bronze no Mundial

• FLUÊNCIA EM PORTUGUÊS;

• ENSINO SUPERIOR COMPLETO OU EM FASE DE CONCLUSÃO;

• FLUÊNCIA EM JAPONÊS OU INGLÊS;
• NOÇÕES BÁSICAS DE WORD, EXCEL E INTERNET;
• DISPONIBILIDADE DE RESIDIR NO RIO DE JANEIRO.

• NÃO HÁ NECESSIDADE DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR, PORÉM É PREFERÍVEL
AQUELES QUE TENHAM INTERESSE EM NEGÓCIOS RELACIONADOS COM
RECURSOS NATURAIS, MEIO AMBIENTE E FINANCIAMENTO INTERNACIONAL;

INTERESSADAS ENVIAR CURRÍCULO COM FOTO PARA:
r-hagino@jbic.go.jp

• CONHECIMENTO BÁSICO DE INFORMÁTICA (PACOTE OFFICE) E INTERNET;

MAIS INFORMAÇÕES NO TELEFONE:
(21) 2554-2305 OU VIA E-MAIL.

INTERESSADO(A)S ENVIAR CURRÍCULO COM FOTO PARA:
r-hagino@jbic.go.jp

www.jbic.org.br

MAIS INFORMAÇÕES NO TELEFONE (21) 2554-2305 OU VIA E-MAIL.
www.jbic.org.br

• DOMÍNIO DAS LÍNGUAS PORTUGUESA E INGLESA (CONVERSAÇÃO, LEITURA
E ESCRITA) E CONVERSAÇÃO NA LÍNGUA JAPONESA
• DISPONIBILIDADE DE RESIDIR NO RIO DE JANEIRO.
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2º GANJU MATSURI – A Associação Okinawa
Vila Carrão realizou
no dia 12 de outubro, em sua sede, o
2º Ganjyu Matsuri
Kariyushi Roujin
Club. O evento contou com a presença
do vereador Ushitaro Kamia.

São Paulo, 28 de outubro a 03 de novembro de 2010

AGRADECIMENTO 1– No dia 16 de outubro, o deputado federal Walter Ihoshi (DEM)
esteve em Assis com prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), para entregar uma carta
assinada pelo governador e senador eleitos, Geraldo Alckmin e Aloysio Nunes, ao prefeito Ézio
Spera (DEM), em agradecimento pelos votos
recebidos no município e na região. O evento,
realizado na Associação Comercial, reuniu cerca de 400 lideranças, dentre elas, 8 prefeitos,
vice-prefeitos, vereadores e presidentes regionais do Democratas. Kassab também aproveitou a ocasião para pedir o apoio de todos ao
candidato à presidência da República, José Serra, e para anunciar que o deputado Walter Ihoshi
assumirá o segundo mandato na Câmara Federal. “Podem ficar tranqüilos, porque Walter Ihoshi
vai dar continuidade ao seu trabalho aqui na região. Ele teve um número de votos expressivos,

mais de 100 mil votos, ficou na suplência, e com
o remanejamento das cadeiras vai assumir já no
início de fevereiro”, garantiu.

AGRADECIMENTO 2– No último dia 18,
o deputado estadual eleito Hélio Nishimoto
(PSDB) recebeu das mãos de Guilherme Afif,
vice-governador eleito, uma carta de agradecimento assinada pelo governador Geraldo
Alckmin e pelo senador Aloysio Nunes. Na
carta, ambos agradecem a votação recebida
no primeiro turno das eleições e pedem apoio
à campanha de José Serra à presidência da
República. Afif foi incumbido pelo governador eleito de fazer a entrega da mensagem
em São José dos Campos. A entrega aconteceu no diretório do PSDB joseense e contou
com a presença das principais lideranças do
PSDB e do DEM, na cidade e região. O prefeito de São José, Eduardo Cury, também recebeu a carta de agradecimento.
DIPLOMACIA – O prefeito de Curitiba
(PR), Luciano Ducci, reuniu-se no último dia
22, em Cingapura – cidade-país do sudeste
asiático, com o ministro do Desenvolvimento
Nacional de Cingapura, Mah Bow Tan. No
encontro, Luciano e Mah Bow Tan trocaram
informações e experiências sobre projetos e
ações de Curitiba e Cingapura na área de desenvolvimento sustentável social e
econômico.Na segunda-feira (25), o prefeito
de Curitiba embarcou para Nagoya, no Japão, para participar da 10ª Conferência das
Partes na Convenção sobre Diversidade Biológica (COP-10), evento da Organização das
Nações Unidas. Paralelamente acontece a
Quinta Reunião das Partes do Protocolo de
Cartagena (MOP- 5).
TEATRO – Atores japoneses Bryam Goto (do elenco de Gypsy) e Ricardo Oshiro (do elenco
de Casting) prestigiaram a atriz Totia Meireles na comemoração do seu 52º aniversário. A atriz
teve uma festa surpresa promovida pela produção após a apresentação do musical, no último dia
11 de setembro, no Teatro Alfa, em São Paulo. Fotos: Luci Júdice Yizima

BAZAR NAGUISA – A Associação Naguisa realizou no dia 23 outubro, em sua sede, na
Zona Sul de São Paulo, o seu tradicional bazar
beneficente, que atrai um público bastante diversificado em busca de roupas, utilidades domésticas, brinquedos, cosméticos, doces e salgados e até o bazar da pechincha em que são
vendidos artigos usados, principalmente roupas
e calçados. O bazar da Associação que vem
sendo realizado há mais de 10 anos, tem como
meta a doação da arrecadação, juntamente com
as de outros eventos, para instituições de caridade, em forma de alimentos, produtos de higiene e limpeza e de dinheiro. Na parte de alimentação, foi servido um “Katsudon”, um prato (na verda de uma tijela) típica japonesa com
tiras de lombo de porco empanado, com verduras e ovo servido em cima de uma tijela de
arroz.
Foram também servidos pastéias, guiozas e

rolinhos de primavera, além de sanduíches.
Para completar, algumas rodadas de bingo.
“Ainda não temos o balanço, mas tenho certeza de que vamos conseguir fazer uma boa doação” disse Luzia Denda.

Lúcia fazendo um “test drive” dos cosméticos em
Mitiko.

Todos quiseram o “katsudon” para ganhar no
bingo.

A pequena Melissa antes de provar o seu
“katsudon”.

O “prato” típico, “katsudon” preparado pelo “chef”
Mitio (no centro).

Bingo: para animar os presentes.

Luzia Denda (diretora social), conferindo a sua
sorte com Norio Miyahara (v.presidente).

Clélia do depto. de Artesanato, expondo e vendendo bijouterias feitas pelas associadas.
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COMUNIDADE/POLÍTICA 1

“Queira ou não, os políticos nikkeis carregam
essa herança no sangue”, diz Hirofumi Ikesaki
NIKKEY SHIMBUN

D

epois da Uces (União
Cultural e Esportiva
Sudoeste) e da Fenivar
(Federação das Entidades
Nikkeis do Vale do Ribeira),
agora foi a vez da Acal (Associação Cultural e Assistencial da Liberdade) prestar sua
homenagem aos políticos
nikkeis eleitos em 3 de outubro.
Além dos quatro homenageados – os deputados federais
eleitos Iolanda Keiko Miashiro
Ota (PSB) e Junji Abe (DEM)
e os deputados estaduais eleitos Jooji Hato (PMDB) e Hélio
Nishimoto (PSDB) – estiveram
presentes o vereador Ushitaro
Kamia (DEM); o vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Mateus Ordine; o presidente do
Enkyo (Beneficência NipoBrasileira de São Paulo), Ignácio Moriguchi; o presidente da
Uces e da Fenivar, Toshiaki Yamamura; o presidente do Bunkyo de Registro, Kuniei Kaneko e o presidente do Conseg
Liberdade, Akio Ogawa, além
dos candidatos derrotados à
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Victor Kobayashi (PSDB) e Elzo Sigueta (PPS), entre outros.
Primeiro político a discursar, Helio Nishimoto foi o autor da frase mais emblemática
da noite. O representante do
Vale do Paraíba e região lembrou os percalços destas eleições, afirmando ter sido uma
das mais difíceis que enfrentou, e destacou que “a comunidade nikkei pode oferecer
uma contribuição muito maior
da que quer requerer”. Nishimoto disse que, durante o período que assumiu uma cadeira na Assembleia paulista
como suplente – de janeiro de
2009 a março de 2010 – “percebi que a comunidade tem
uma vontade muito grande de
deixar um legado como aqueles que nos antecederam”.
“E nós não somos diferen-

aprendemos tudo no que se
refere à ética com nossos ancestrais. Mas uma parcela
menor de brasileiros, totalmente despreparada, nos desonra
e nos coloca na vala comum.
Na condição de homem público e inconformado, cabe a nós
– ao lado de políticos como a
deputada eleita Keiko Ota –
lutarmos com muita insistência
para uma reforma política-partidária-eleitoral. Não podemos
mais continuar sendo eleitos
para depois nos envergonharmos”, frisou o ex-prefeito de
Mogi das Cruzes, acrescentando que “não fui eleito para pendurar um título na parede”.

Homenageados receberam lembrancinhas entregues pelo presidente da Acal, Hirofumi Ikesaki

tes. Cada um dentro de sua vocação, mas contribuindo para o
crescimento da comunidade e
do Estado de São Paulo. Precisamos desta retaguarda da
etnia para caminharmos de
mãos dadas para o caminho do
bem”, discursou.
O vereador Jooji Hato se
referiu ao presidente da Acal,
Hirofumi Ikesaki, como “o prefeito da Liberdade”, e citou a
homenagem recebida no Bunkyo de Registro, que reuniu representantes de 14 municípios.
O Jornal Nippak apurou que
os dois eventos – o de Registro
e o da Acal, haviam sido marcados para o mesmo dia (15),
mas acabou prevalecendo o do
Vale do Ribeira por ter organizado encontros antes das eleições com os candidatos nikkeis.
Jooji considerou uma “injustiça” a não reeleição dos
deputados federais Walter
Ihoshi e William Woo, “bem
como dos candidatos à Assembleia, Victor Kobayashi e Elzo
Sigueta, e elegeu suas priori-

dades nos próximos quatro
anos. “O compromisso é muito grande e temos muito a fazer. Quero melhorar a educação, alicerce de todo desenvolvimento, e a agroindústria, que
gera emprego e riqueza. Também quero aplicar a tolerância
zero no Estado”, disse Jooji,
referindo-se ao conjunto de
iniciativas de sua autoria, como
a Lei Seca, o projeto que proíbe garupas em motocicletas e
blitze de conscientização sobre
o desarmamento.
Econômica – Terceira
candidata mais votada do PSB
– ficou atrás apenas de Gabriel Chalita e Luiza Erundina –
Keiko Ota foi novamente econômica em suas palavras como
ocorrera no Bunkyo de Registro. Disse que pretende representar bem a comunidade
“preservando os costumes da
comunidade”, e prometeu “trabalhar na questão da justiça,
que também é uma preocupação da comunidade nikkei”.

Com um discurso menos
panfletário do que fez em Registro, onde pediu votos para o
candidato à Presidência do
PSDB, José Serra, o deputado federal eleito Junji Abe disse ser um “ser humano otimista, cheio de energia e com
muita esperança”, porém,
“inconformado” com a imagem dos políticos. “Somos frutos desta gloriosa imigração e

Sem-voz – Diferentemente
do encontro em Registro,
quando também os não eleitos
“fizeram uso da palavra”, na
Acal eles não tiveram esse
privilégio. Quem lamentou a
oportunidade de falar foi o presidente do Instituto Paulo Kobayashi, que concorreu a uma
vaga a Assembleia paulista.
Além de agradecer os 49.671
votos recebidos, Victor pretendia destacar que foi o candidato nikkei que mais voto recebeu, incluindo também os
candidatos a deputados federais, no bairro da Liberdade,
com 1.271 votos. Foi também
o terceiro candidato mais votado do PSDB na 1ª Zona Elei-

O deputado estadual eleito Hélio Nishimoto recebe seu kabuto

toral (que abrange a Bela Vista, Liberdade, Sé, Consolação
e Higienópolis), atrás de Bruno Covas e Fernando Capez –
ambos eleitos.
“Fico contente com essa
votação e tenho certeza que a
comunidade nikkei contribuiu
com uma grande parte. Por
isso, eventos como esses e o
de Registro são cada vez mais
importantes por envolver as lideranças da comunidade na
política e por mostrar que os
políticos nikkeis sempre vão
precisar do apoio da comunidade”, disse Kobayashi.
Quase sumindo – Em entrevista ao Jornal Nippak, o presidente da Acal disse estar “satisfeito” por reunir os quatro
políticos nikkeis eleitos. “Para
nós foi uma honra, pois não foi
fácil conciliar as agendas porque o segundo turno ainda está
em andamento e alguns deputados eleitos estão fazendo
campanha para seus respectivos candidatos”, justificou Ikesaki.
Segundo ele, “os políticos
nikkeis precisam se unir e trabalhar para preservar a cultura dos nossos antepassados”.
“Quanto mais velhos ficamos,
mais valorizamos nossas
raízes. É preciso manter nossa tradição pois ela está desaparecendo. E uma comunidade que não preserva suas tradições é uma comunidade que
tende a sumir. Por isso é importante esta homenagem porque, queira ou não, os políticos
nikkeis eleitos carregam consigo essa cultura milenar”, destacou Ikesaki.
Kabuto e kataná – Ao final,
os homenageados ganharam
lembranças da Acal – os deputados federais eleitos receberam katanas e os deputados
estaduais eleitos levaram para
casa um kabuto (espécie de
capacete).
(Aldo Shiguti)
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“Só pela comunidade já valeu meu primeiro mandato”, afirma Ihoshi
JORNAL NIPPAK

O deputado federal Walter
Ihoshi (DEM-SP) está em contagem regressiva. Não que ele
já esteja aguardando a virada
de ano. A contagem, no caso,
é apenas para conferir quantos
suplentes ainda estão a sua
frente antes de ele assumir seu
segundo mandato. Pois, ao que
parece, a posse é questão de
tempo – menos. Conforme
antecipou o Jornal Nippak na
edição da semana passada,
possibilidade mais otimista o
coloca na Câmara dos Deputados já em fevereiro do ano
que vem, quando os deputados
eleitos tomam posse.
O anúncio foi feito no último dia 25, durante coletiva
com a imprensa nipo-brasileira realizada no recém-inaugurado Café Kohii, no bairro da
Liberdade. Na ocasião, Ihoshi
lembrou que o prefeito de São
Paulo e líder do DEM no Estado de São Paulo, Gilberto

Ihoshi.
A outra hipótese, e menos
provável, é retornar daqui a
dois anos, quando ocorrem as
eleições municipais. Tudo indica que Ihoshi acredita mais
na primeira, pois, conforme
apurou o Jornal Nippak,
apesar de ter algumas “alternativas” – é atualmente vicepresidente da Federação das
Associações Comerciais do
Estado de São Paulo – o parlamentar afirmou que não
está preocupado com o assunto nesse momento.
Kurita, Yassunaga, Hideshima, Ihoshi, Fujimoto, Cacau e Vanessa

Kassab, já requisitou a volta de
Walter Feldman – quinto suplente da coligação – para ocupar a Secretaria Municipal de
Esportes, Lazer e Recreação.
“A condição de sexto suplente da coligação não é confortável, mas nos dá uma ex-

pectativa muito boa em ser
mais um representante da comunidade nipo-brasileira na
Câmara dos Deputados porque o Geraldo Alckmin deve
convocar de dois a quatro deputados eleitos para montar
sua equipe de governo”, conta

Sofrimento – A confiança é
endossada também pelo prefeito Gilberto Kassab, que fez
questão de tornar o assunto
público em reunião realizada no
último dia 16, no município de
Assis (SP), que mobilizou cerca de 400 lideranças regionais.
Acompanhado de Kassab, que
entregou uma carta assinada
pelo governador e senador
eleitos, Geraldo Alckmin e
Aloysio Nunes, ao prefeito
Ézio Spera (DEM), em agradecimento pelos votos recebidos no município e na região,
Ihoshi ouviu do prefeito de São
Paulo, que “podem ficar tranqüilos, porque Walter Ihoshi vai
dar continuidade ao seu trabalho aqui na região”.
“Ele teve um número de
votos expressivos, mais de 100
mil votos, ficou na suplência, e
com o remanejamento das ca-

deiras vai assumir já no início
de fevereiro”, garantiu Kassab.
De qualquer forma, Ihoshi
não parou de trabalhar desde 3
de outubro. “Visitei 40 municípios nas duas últimas semanas,
numa média de cinco por dia”,
comentou o parlamentar, lembrando que foi agraciado com
a Ordem do Mérito Aeronáutico (OMA). A comenda foi entregue no último dia 22 na Base
Aérea de Brasília pelo comandante da Aeronáutica, tenentebrigadeiro-do-ar Juniti Saito.
Em sua primeira coletiva
pós-eleição, Walter Ihoshi reuniu sua equipe de trabalho –
formada pelos assessores Vanessa Nakasato, Maria Cláudia
Yoshida, Cláudio Kurita, Marcelo Hideshima, Massah Fujimoto, Marcus Hide e Shinichi
Yassunaga para agradecer.
“Agradeço os 104.400 votos de confiança no nosso trabalho e o carinho e apoio da
comunidade nikkei ao longo
desses quatro anos”, explicou
Ihoshi, lembrando que, apesar
do efeito Tiririca e das dificuldades apresentadas pela coligação PPS-DEM-PSDB durante o processo eleitoral,
além da candidatura de Serra
à Presidência – a qual os deputados tiveram suas campanhas vinculadas – sua votação
em Marília praticamente dobrou e no Vale do Ribeira estacionou. “Perdi votos na capital”, avaliou, revelando que,

se tiver uma segunda oportunidade, pretende desenvolver
um trabalho mais organizado
na capital “para não ter mais o
mesmo sofrimento”.
Trem-bala – Segundo Ihoshi,
em seu primeiro mandato, que
continua até fevereiro de 2011
– até lá pretendo continua sendo útil à comunidade –, pôde
viver momentos especiais. Um
deles foram as comemorações
do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil. “Como deputado, tive muitas alternativas
de atuação, mas priorizei a comunidade nipo-brasileira e as
relações Brasil-Japão. Só por
isso já valeu meu primeiro mandato”, assegurou Ihoshi, lembrando que, “como costumam
dizer, o primeiro mandato é para
aprender a trabalhar”.
Caso assuma seu segundo
mandato, Ihoshi disse que
“gostaria de focar alguns projetos que não conseguimos realizar. Disse que seu apoio ao
trem-bala vai depender do
presidente eleito. “Se for o
Serra, terá que ser rediscutido”, ponderou. Explicou
também que “o Brasil é hoje
uma vitrine, uma grande oportunidade de investimentos” e
vê na Copa do Mundo de
2014 e nos Jogos Olímpicos
de 2016 uma grande chance
de o governo japonês estar
presente no Brasil.
(Aldo Shiguti)
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Apesar do público abaixo do esperado, 2º Bunkyo
Rural em Araçatuba atinge objetivos
AFONSO JOSÉ DE SOUSA

Apesar do público abaixo
do previsto o 2º Encontro Bunkyo Rural, promovido nos dias
23 e 24 de outubro na cidade
de Araçatuba (532 quilômetros da capital paulista), foi realizado com sucesso de acordo com avaliação da comissão
organizadora. Um imprevisto
registrado no primeiro dia do
evento foi a chuva que caiu na
manhã do sábado levando a
diretoria da comissão a alterar
a programação original. As visitas agendadas no campo foram transferidas para o período da tarde, e das três programadas apenas uma foi concretizada como a plantação do
produtor de quiabo Massao
Yamashita. Foram canceladas
as visitas a colheita de cana
mecanizada do Grupo Cosan
e da produção de plantas ornamentais de Irineu Locatelli.
A novidade no encontro foi
o anúncio da concretização do
primeiro negócio discutido na
primeira edição do Bunkyo
Rural por intermédio do engenheiro agrônomo, Isidoro Yamanaka, e colocado em prática em São Paulo. A transação
diz respeito a implantação de
lotes aquícolas para a criação
de peixes em cativeiro, os
quais foram adquiridos na licitação pública junto ao governo federal. Durante o evento
também foram abordados temas relacionados ao cultivo de
horticultura, floricultura, aqüicultura, agronegócios e agricultura de precisão.
Na opinião do presidente da
Comissão do Bunkyo Rural,
Kiyoji Nakayama, a participação do público no encontro foi
boa e proveitosa, bem como a
visita feita no campo, apesar
da chuva. Para ele o fato dos
participantes terem se interessado pelos assuntos abordados
incentiva ainda mais a comissão a preparar o terceiro encontro. “O local adequado da
próxima edição e o calendário
serão discutidos até o começo
de 2011, e será em uma cidade do interior de São Paulo”,
adiantou o dirigente.
O encontro foi positivo na
visão do presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social (Bunkyo), Kihatiro Kita, porém o mais importante foi mais
uma etapa que a entidade superou ao realizar o evento. No
entanto disse que o público
poderia ter sido melhor, uma
vez que previu inicialmente a
participação de um público de
cerca de 200 pessoas, fato
esse que não se confirmou.
O presidente da Associação Cultural Nipo-Brasileira de
Araçatuba, e Kazoshi Shiraishi, ratificou que o segundo
encontro demonstrou que o
primeiro evento (realizado na
Fundação Shunji Nishimura em
Pompéia/SP), proporcionou
frutos como os negócios na
área da piscicultura. Na contramão dos otimistas ele deu
nota dez para o evento devido
os palestrantes renomados da
comunidade e os temas discutidos como a agricultura de
precisão, assunto este do futuro, mas que já é uma realidade no presente, além da piscicultura.
“Algum fruto deve sair do
2º Bunkyo Rural que serve de
alerta para os interessados nos
negócios até então apresentados, não perderem espaço porque se demorar pode ficar de
fora caso outra pessoa pegue
a oportunidade. O aproveitamento da segunda edição é
nota dez”, destaca.
Motivação – A cidade de Araçatuba foi escolhida para
sediar o 2º Bunkyo Rural por
que a região Noroeste é considerada o berço da agricultu-

Legenda

Participantes da segunda edição do Bunkyo Rural realizada em Araçatuba: chuva levou diretoria a alterar programação inicial

ra e dos imigrantes japoneses
em São Paulo. Durante o evento considerado um dos maiores da comunidade nikkei dirigido para a área agrícola no
Estado, especialistas discutiram vários temas com o intuito de promover um intercâmbio de conhecimentos e idéias.
Os temas foram abordados
por profissionais como o técnico em agrimensura e administrador de empresas, Massao Yamashita; o engenheiro
Isidoro Yamanaka; os contábeis Mitsutoshi Akimoto e

Marie Egashira; Carlos Setsuo
Otsubo; Laurice Yoko Arita; a
administradora de empresas
Alessandra Nishimura; e o
engenheiro agrônomo do Grupo Cosan, Luís Ricardo Bérgamo.
Questionados pela reportagem do Jornal Nippak se
os vários temas abordados
terão continuidade e mais
atenção de agora em diante,
Kiyoji Nakayama, Kihatiro
Kita e Kazoshi Shiraishi concordaram que o projeto de
criação de peixes em cativeiro é o que vai se confirmar

como uma das grandes conquistas do Bunkyo Rural.
Futuro – Para Kiyoji Nakayama além da piscicultura, a
agricultura de precisão poderá se transformar em alternativas de negócios por serem
bons projetos que já estão sendo colocados em prática em
São Paulo. “O nosso objetivo
é trazer sempre palestrantes
com projetos viáveis que possam ser implantados de imediato”, assegura.
Kazoshi Shiraishi que também é presidente da Federação

das Associações Culturais
Nipo-Brasileiras da Noroeste,
falou que tudo de proveitoso
tem que ser colocado em prática. “Os interessados pelo menos têm que pesquisar, verificar pessoalmente o que acontece, como por exemplo, a piscicultura e contatar como funciona esse negócio do futuro”,
defende o representante regio-

nal do Bunkyo ao avaliar que
quando falta produto peixe, o
preço aumenta, mas com incentivos o valor pode cair.
Na prática, para Kihatiro
Kita o projeto de piscicultura
deverá se desenvolver, precisa apenas divulgar mais para
as pessoas tomarem conhecimento. Por outro lado ele espera que o trabalho prestado
pelo Bunkyo, seja um serviço
para o desenvolvimento da
agricultura, trazendo benefícios para a economia brasileira,
melhorando a qualidade de
vida do povo brasileiro. Ele
aproveitou para esclarecer que
a comissão do Bunkyo Rural
foi criada com o objetivo de
integrar os produtores e as
pessoas ligadas a agricultura,
porque percebeu um distanciamento cada vez maior nas
famílias dos agricultores, a começar pelo pai desmotivado,
que continua com o mesmo
método, exceto os grandes
empreendedores.
“A maioria dos pequenos
produtores familiares a tendência é extinguir. A preocupação
do Bunkyo é motivar e mostrar o setor de essencial importância como o da alimentação
com alimento de qualidade, inclusive o Brasil é um celeiro
para alimentar o mundo inteiro. O Japão, principalmente, é
o maior consumidor, comprador e importador de produtos
brasileiros, nós temos que estar preparados para isso”, salienta.
(Afonso José de Sousa)
O jornalista viajou a convite
da Comissão Organizadora
do Evento

Isidoro Yamanaka com o presidente do Bunkyo de Mogi

Troca de gerações também
ganhou importância no evento

Grupo de proprietários de lotes agrícolas: preocupação do Bunkyo é incentivar produtores

O prefeito de Araçatuba (centro) com membros da Comissão Organizadora do 2º Bunkyo Rural

Outros dos vários temas
abordados no 2º Encontro
Bunkyo Rural também ganharam importância através
de Kazoshi Shiraishi e de
Alessandra Nishimura que
atualmente é coordenadora
do Conselho da 3ª Geração
do Grupo Jacto. O presidente da Noroeste, por exemplo,
observou que a continuidade
da família é muito importante não só na comunidade
nikkei, mas também na sociedade brasileira. O dirigente
analisa que enquanto o pai e
o filho ganham dinheiro e os
netos acabam com tudo.
“Perder dinheiro na terceira geração não é nada,
acaba a amizade, a harmonia, a família fica brigada e é
destruída por causa do dinheiro. Em toda palestra é necessário conscientizar as pessoas em geral para que além de
dinheiro, ao invés de perder
amigos e parentes, é preciso
ter harmonia para a família
ter continuidade”, argumenta.
Filha do empresário Jiro
Nishimura (filho do lendário

Shunji Nishimura), Alessandra Nishimura é integrante do
Conselho de Administração
do Grupo Jacto. Ela que se
dedica ao programa de desenvolvimento dos herdeiros
palestrou na ocasião sobre a
substituição dos fundadores
das empresas pelos membros
das famílias, bem como a troca do comando sem crise. A
administradora também é suplente no Conselho Holding
Jacto, membro do Conselho
FBN Brasil e coordenadora
do programa das Futuras Gerações.
Kihatiro Kita por sua vez
finalizou dizendo que a comissão do encontro não fez ainda nem 10% do que é necessário, pois pretende crescer
nesse trabalho dirigido para a
agricultura, visando dar oportunidades para as pessoas.
“Hoje em dia qualquer atividade mal feita, mal gerida e
mal administrada, para recuperar é perda de tempo, e não
se pode perder tempo. Nós do
Bunkyo estamos fazendo a
nossa parte”, garante.
(Afonso José de Sousa)
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Sem concorrência, Massao Yamashita mantém
uma produção diária de até 300 caixas de quiabo
AFONSO JOSÉ DE SOUSA

C

om 34 hectares de quiabo irrigado em Araçatuba (532 quilômetros
da capital paulista), o técnico
em agrimensura Massao Yamashita, se transformou em um
agricultor que deu certo na
área agrícola, por conta do
plantio do fruto. Por ser uma
lavoura difícil de plantar, porém
conseqüentemente mais lucrativa do que outras, ele não têm
concorrentes na cidade. A experiência de sucesso do administrador de empresas nikkei
adquirida ao longo de 46 anos
produzindo quiabo e depois
abóbora, tomate e grãos, foi
conhecida durante palestra realizada no último sábado (dia
23) no 2º Encontro Bunkyo
Rural, na sede da Associação
Cultural Nipo-Brasileira de
Araçatuba.
Em uma área arrendada de
80 alqueires de quiabo Massao
Yamashita produz diariamente cerca de 200 a 300 caixas,
70% desta produtividade é vendida para a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais
de São Paulo (Ceagesp), na
capital paulista. Outros 10%
da sua produção é comercializada para um distribuidor no
varejo nos supermercados da
cidade. “Mandamos em torno
de 400 a 600 caixas para o
Ceagesp três vezes por semana. A mercadoria é transportada para São Paulo nas terças, quintas-feiras e domingos.
Cada caixa pesa 17 quilos”,
destaca. Este ano ele já colheu
1000 caixas por hectare, e em
uma segunda etapa da plantação vai colher mais 1000 por
alqueire.
Massao Yamashita explica
que a cultura do quiabo é boa
porque é uma lavoura rápida
para se produzir e o custo em
si não é muito alto por causa
do pouco uso de adubo. De
acordo com ele quando se
planta, só começa a gastar no
momento da colheita que deve
ser diária, uma vez que se atrasar o fruto endurece no pé,
podendo estragar e sugar o alimento que seria do quiabo da
próxima colheita do dia seguinte.
Parceria – O produtor afirma
que Araçatuba não é a melhor
região para plantio de quiabo,
mas para se fazer uma colheita são necessárias pessoas
treinadas. Entretanto, como a
cidade é pioneira da lavoura de

Nikkei colhe diariamente entre 200 e 300 caixas de quiabo

Participantes do Bunkyo Rural visitam sítio de propriedade de Massao Yamashita

quiabo, a mão-de-obra é facilitada, por isso ele não sai da
região. “A terra é fértil, o clima é bom, estamos a 460 metros de altitude acima do nível
do mar, tudo favorece. Araçatuba é uma região boa para se
plantar”, garante.
Trabalhando no sistema de
parceria, Massao Yamashita
atua na proporção de 60% da
produção para ele e 40% destinados para o trabalhador, que
é quem define para onde e para
quem venderá a mercadoria,
se está satisfeito ou não. “Desta forma eu não mando nele,
ele não é meu funcionário, é
meu parceiro na divisão do produto que de cada dez caixas,
ele vende quatro e eu vendo
as outras seis. Assim, ele não
está subordinado a mim, Diante
da Receita Federal somos produtores, ficando claro que 60%

são meus e 40% é dele, conforme a forma de contrato e
execução da nota fiscal de produtor de parceria”, esclarece.
Massao Yamashita conta
com créditos bancários por que
além de seu sócio (seu irmão)
também têm outros agricultores na família que estão começando na área agrícola. Segundo ele são considerados de
acordo com a tabela de classificação do produtor, mini, pequeno e médio produtor. “A
gente encaixa esse pessoal que
está vindo ai – minha filha e
meu sobrinho –, como mini agricultores. Então nós conseguimos financiar um trator até 75
HP a 4% de juros ao ano, com
seis anos de prazo e dois anos
de carência”, comemora.
Além de cultivar quiabo
desde os seus 15 anos de idade sempre na região de Ara-

çatuba o produtor também têm
outras lavouras como de abóbora em torno de 35 toneladas
por alqueire, soja com produção de cerca de 60 sacas de
grãos por hectare – colhida em
março. Bem como milho
safrinha com a média de 100/
110 até 150 sacas por hectare,
plantado em abril, e uma área
de cana-de-açúcar. “Também
fui produtor de tomate, cheguei
a semear em uma safra de 130
a 140 hectares de tomate rasteiro para a indústria de massa”, atesta.
Solo fértil – Para tocar a produção ele revela que é necessária uma área boa para se
plantar, com solo fértil, sem
doença que ataca o quiabo
como a Nematóide, além da
capacidade de preparar um
esquema para fazer uma boa

colheita e acondicionar a mercadoria para São Paulo em
quantidade. “Tem também a
perseverança que é uma qualidade que mora dentro da gente, faz parte da agricultura.
Nasci dentro dela e vou morrer nela se Deus quiser”, salienta. Para a produção de quiabo proporcionar resultados
positivos a área de plantio tem
que ser uma extensão que não
seja plantada há muitos anos,
como área de pastagem; a
qualidade do solo tem que ser
barro e não pode ser areia; e
deve estar próxima da água
para facilitar a irrigação. “Outra situação, devido a mão-deobra ser manual a área tem
que ser perto da cidade onde
estão os trabalhadores, o que
baixa o custo do transporte do
pessoal”, Ressalta. De acordo com Massao Yamashita o
custo do quiabo atualmente
depende muito da irrigação e
da quantidade que se colhe.
Tanto que ele vai colher quia-

bo nos próximos 12 meses,
com isso o custo será maior,
mas terá uma produtividade a
mais.
O produtor revela que o capital que tem, quando sobra e
têm condições, investe na pecuária no município de Alcinópolis,
Mato Grosso do Sul (460 quilômetros de Campo Grande). “Lá
temos quatro mil cabeças de
vaca, trabalhamos na produção
de bezerros, não somos re-criadores, desmamou nós vendemos. Hoje o preço está muito
bom, R$ 700 por macho de oito
a nove meses”, informa.
Massao Yamashita assegura que está satisfeito até onde
chegou até os seus 61 anos de
idade, mas de dois anos para
cá está procurando acertar
uma posição para alguém dar
continuidade ao seu esquema.
“Hoje estou praticamente só
administrando, fazendo o financeiro, e colocando os filhos
e sobrinhos para trabalhar”,
anunciou.
Perfil – Massao Yamashita é
formado técnico em agrimensura e administração de empresas. Iniciou suas atividades
agrícolas por volta de 1965
com o plantio de milho, arroz,
e outros. Em 1980 ele deixou
as plantações e trabalhou com
pecuária. Retomou a agricultura em 1995 e em 2001 investiu no plantio de cana-de-açúcar. Além do quiabo ele também cultiva soja, milho safrinha
e tomate.
(Afonso José de Sousa)
O jornalista viajou a convite da
Comissão Organizadora

Yamashita diz que cultura do quiabo é boa porque colheita é rápida

Massao Yamashita e Kiyoji Nakayama

FALECIMENTO

Comunidade nipo-brasileira lamenta morte do senador Romeu Tuma
JORNAL NIPPAK/ARQUIVO

O senador Romeu Tuma
(PTB) morreu às 13h desta
terça (26) no Hospital SírioLibanês, em São Paulo, por
falência múltipla dos órgãos. O
corpo foi velado na Assembleia
Legislativa de São Paulo. O
corpo foi enterrado na quartafeira no Cemitério de São Paulo, em Pinheiros (Zona Oeste
de São Paulo).
Sempre que podia, Romeu
Tuma fazia questão de prestigiar os eventos realizados no
Bairro da Liberdade, especialmente o Tanabata Matsuri.
Na última edição, a 32ª, realizada nos dias 24 e 25 de julho
pela Acal (Associação Cultural e Assistencial da Liberdade), disse em entrevista ao
Jornal Nippak que era sempre uma alegria imensa participar do Tanabata Matsuri,
pois para ele representava e
o fazia lembrar “o que vinha
da alma e do coração”.
“Participo desta festa desde seu início. Estava em Aparecida, mas fiz questão de pegar um helicóptero para vir até
aqui”, revelou Tuma.
Não à toa, conquistou uma
legião de admiradores na comunidade nikkei. “Perdi um
grande amigo”, lamenta o presidente da Acal, Hirofumi Ikesaki, que mantinha um relaci-

Senador Romeu Tuma costumava frequentar o Tanabata Matsuri

onamento de mais de 20 anos
com o senador. Apresentado a
Tuma por um amigo comum do
Japão, Ikesaki lembra de passagens pitorescas. Uma delas,
pouquíssimas pessoas sabem.
“Na época do governo Collor,
ele me chamou para auxiliá-lo
em São Paulo. Não aceitei porque nunca fui de andar com
arma na cintura, meu negócio
sempre foi vender xampu”, recorda Ikesaki, afirmando que,
“se tivesse aceitado a nomeação, fosse por um dia, tria ficado conhecido no País inteiro”. “Mesmo já com o coração abalado, semana sim, semana não, ele fazia questão de
me visitar para tomar um
café”, conta Ikesaki.
Paulista de ascendência

síria, Tuma tinha 79 anos e estava internado na UTI do hospital desde o começo de setembro, para tratar de um quadro
de insuficiência renal e respiratória. Ele, que sofria de diabetes e problemas cardíacos,
permanecia ligado a aparelhos
de diálise e de respiração artificial. No último dia 2, ele havia sido submetido a uma cirurgia cardíaca, para colocação de um dispositivo de assistência ventricular que auxilia o coração, chamado Berlin
Heart. Desde então, seguia
internado.
Política – Nas últimas eleições,
ele concorreu pela terceira vez
ao Senado pelo PTB, mas desde o início da campanha a vitó-

ria era tida como improvável
por conta da fragilidade de sua
saúde. Ficaram com as vagas
Aloysio Nunes (PSDB) e Marta Suplicy (PT). Tuma ficou em
quinto lugar e obteve 3,9 milhões de votos (10,79%).
Antes de chegar ao PTB,
militou pelo Democratas.
Quando a legenda se chamava PFL, foi relator do processo de expulsão do então deputado federal Hildebrando
Pascoal, acusado de serrar
opositores. Também com parecer de Tuma, o partido expulsou o deputado estadual
capixaba Carlos Gratz, por
envolvimento com o crime organizado.
“Xerife” – A vida de Tuma
na política foi consequência
de sua carreira como policial. Formado em Direito pela
PUC-SP, foi investigador, delegado e diretor de polícia especializada na Secretaria de
Segurança Pública do Estado de São Paulo. Em 1983,
assumiu a Superintendência
da Polícia Federal paulista e
em seguida se tornou diretorgeral da PF, onde ficou até
1992.
Ainda nesse posto, acumulou os cargos de Secretário da
Polícia Federal e Secretário da

Receita Federal, quando instituiu a recepção de declarações
do Imposto de Renda por meio
digital. Também foi assessor
especial no governo de São
Paulo, na gestão de Luiz Antônio Fleury Filho.
Em 1995, assumiu mandato de senador pela primeira
vez, eleito junto do hoje presidenciável José Serra (PSDB).
Reelegeu-se em 2002 para
atuar até 2011. No Congresso Nacional, foi eleito
corregedor do Senado, cargo
criado em 2006 e ocupado
apenas por ele até hoje.
Entre seus principais trabalhos policiais, que o levariam a cargos políticos, estão
a descoberta de ossadas de
um dos mais procurados criminosos de guerra da Alemanha nazista, o médico Joseph
Mengele, e a captura do
mafioso italiano Thomazzo
Buscheta, cujas confissões
abalaram o crime nos EUA
e na Itália.
Tuma também ficou conhecido por ter sido um dos
policiais mais atuantes durante os anos do regime militar
(1964-85), o que lhe rendeu
o apelido de “xerife” e suspeitas de ligações com a ditadura.
Entre 1977 e 1983, foi di-

retor-geral do Dops (Departamento de Ordem Política e Social), órgão que ficou marcado por controlar e reprimir com
rigor movimentos políticos e
sociais contrários ao regime.
Por conta disso, foi alvo de um
ação civil pública movida pelo
Ministério Público Federal de
São Paulo contra civis que tiveram participação em fatos
da repressão na ditadura militar.
Ele foi acusado de participar do funcionamento da estrutura que ocultou cadáveres
de opositores do regime nos
cemitérios de Perus e da Vila
Formosa, em São Paulo, na década de 70.
Casado com a professora
Zilda Dirane Tuma, teve quatro filhos e nove netos. Dos
filhos, Robson teve quatro
mandatos de deputado federal, Romeu Tuma Júnior foi
secretário nacional de Justiça, mas acabou exonerado
em meio a um escândalo,
Rogério é médico neurologista e oncologista e cuidou do
pai durante a internação no
Sírio-Libanês, e Ronaldo é cirurgião dentista com especialização em identificação criminal.
*Aldo Shiguti, com informações
da Agência Senado e do UOL
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DANÇA BUTÔ
COLUNA DO JORGE NAGAO

Dairakudakan Temputenshiki se
apresenta pela primeira no Brasil

Texto de Humor
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A

companhia japonesa de
dança butô Dairakudakan Temputenshiki
realiza curta temporada em
São Paulo e em Santos, nos
dias 3, 4 e 6 de novembro, sempre às 21 horas, apresentando
o espetáculo inédito no país
“Secrets of Mankind - Os Segredos da Humanidade”.
Composto por 10 atos, distribuídos em 100 minutos de duração, que evocam elementos
da vida, como mistério,
dualidades morais e a revelação perante a morte. A peça
reúne 22 bailarinos liderados
pelo mentor do grupo, Akaji
Maro. Nascido em Nara, o
ator, dançarino e diretor/coreógrafo fundou o grupo em
1972, que já recebeu prêmio
de Críticos de Dança do Japão por quarto anos (1974,
1987, 1996 e 2007). Como ator,
já trabalhou com diretores de
cinema como Takeshi Kitano
e Quentin Tarantino.
O grupo apresentou-se, em
outubro, no Festival Internacional de Cervantino, no México e, em 2011, celebra os 39
anos de sua criação exibindo
uma nova produção no Japão,
sua terra natal. O nome do
grupo remete a três elementos: camelo, leão e criança,
personagens retirados da obra
clássica “Assim falou Zaratustra”, do filósofo alemão
Friedrich Nietzsche, escrito
entre 1883 e 1885.
A companhia já produziu
mais de 60 peças, reunindo e
compondo movimentos e gestos usualmente desprezados
por outros coreógrafos. Diversos dançarinos emergentes já
passaram pela companhia e,
logo em seguida, formaram
outros grupos de Butô como
Sankai Juku e Ko Murobushi,
entre outros.
Constituída em 1972 por

Grupo adota o estilo Tempu-Tenshiki e produziu mais de 60 obras

Akaji Maro, a companhia adota
o estilo Tempu-Tenshiki (que
significa “Ter nascido neste
mundo já é um grande talento”) e produziu mais de 60
obras, reunindo e compondo
movimentos e gestos frequentemente desprezados. Em
1982, a companhia estreou internacionalmente na França e
nos Estados Unidos; e sua atuação causou grande impacto e
contribuiu largamente para o
conhecimento do butô no mundo.
A Companhia fomenta dançarinos emergentes e tem criado muitos grupos de Butô
como o Sankai Juku, com
Ushio Amagatsu, Ko Murobushi, entre outros. Os integrantes se apresentam no estúdio do Dairakudakan, Kochuten, em Kichiyoji, Tóquio,
Japão, e também com vários
outros grupos. Além disso,
criou a Mujinjuku, uma escola
que oferece workshops de butô
para o público em geral.
Akaji Maro – Fundador da
companhia, ator, dançarino e
diretor/coreógrafo, Akaji Maro
nasceu em Nara, em 1943.
Após atuar com o Budou no

Kai, dirigido por Yasue Yamamoto, estudou com Tatsumi
Hijikata, um dos pioneiros do
Butô. E em 1964, fundou o
Jyokyo Gekijyo com o renomado ator e diretor japonês Juro
Kara, sob forte influência de
Hijikata. Em suas produções,
Maro era conhecido como o
ator que personificou a “privilegiada teoria física” de Kara,
e que com sua abordagem de
atuação inspirou muitos artistas cênicos durante as décadas de 1960 e 1970.
Polêmico – Quando Maro
fundou a Dairakudakan
Temputenshiki, explorou sua
peculiar técnica de atuação
nas peças de dança Butô. Um
de seus ensinamentos básicos, Tempu-Tenshiki, foi considerado polêmico não somente no Japão mas também em
outros países, após a chocante estreia em festivais de dança na Europa e nos Estados
Unidos, nos anos 1980.
Desde então, o Butô tem
influenciado o cenário internacional de dança. Maro aplica
o lema Ichinin-Ippa (“um dançarino, uma escola” – é a ideia
de que cada indivíduo deve

expressar/criar o seu próprio
repertório de movimentos) em
sua metodologia.
Atualmente, Maro está fixado no estúdio Kochuten, em
Kichijoji, Tóquio, onde apoia vários grupos de Butô, enquanto
apresenta as performances do
Dairakudakan Temputenshiki,
assim como do Kochuten. Estrelou em filmes independentes
como Yumeji (Yumeji), Tsuki
wa Dotchi ni Deteiru (De que
Lado fica a Lua?), Kikujiro no
Natsu (Verão Feliz), Kill Bill
(Kill Bill Vol. I). Tem sido pioneiro, como ator, ao participar
de obras como La Marie-Vison
(Kegawa no Marie), peça de
teatro, e Tange Sazen, conhecida série de TV. Como artista
de butô, atuou no Festival Americano de Dança, em julho de
2008. Maro recebeu o Prêmio
do Comissário da Agência para
Assuntos Culturais do governo
japonês, em 2006.
SECRETS OF MANKIND – OS
SEGREDOS DA HUMANIDADE
QUANDO: DIAS 3, 4 E 6 DE NOVEMBRO
SÃO PAULO – SESC PINHEIROS (RUA
PAES LEME, 195 – PINHEIROS)
DIAS: 3 E 4 DE NOVEMBRO, ÀS 21H.
SANTOS – S ESC S ANTOS (R UA
CONSELHEIRO RIBAS, 136 – APARECIDA.
TEL.: 13/3278-9800)
DIA: 6 DE NOVEMBRO, ÀS 21H.
DURAÇÃO: 1H40 - SEM INTERVALO
RECOMENDÁVEL PARA MAIORES DE 12
ANOS. NÃO É PERMITIDA A ENTRADA APÓS
O INÍCIO DO ESPETÁCULO.
INGRESSOS À VENDA PELO SISTEMA
INGRESSOSESC ( EM TODAS AS
UNIDADES DA REDE) R$ 20,00; R$ 10,00
(USUÁRIO MATRICULADO, APOSENTADOS E
ESTUDANTES COM CARTEIRINHA); R$ 5,00
(TRABALHADOR NO COMÉRCIO E SERVIÇOS
MATRICULADOS E DEPENDENTES).
INFORMAÇÕES SOBRE OUTRAS
PROGRAMAÇÕES LIGUE 0800 118220 OU
CONSULTE O SITE: WWW.SESCSP.ORG.BR

MANGÁ

Editora JBC traz ao Brasil Fairy Tail, mangá premiado nos
Estados Unidos e na França
A Editora JBC lança no
país o grande sucesso dos
mangás da atualidade: Fairy
Tail, de Hiro Mashima, um dos
títulos mais aguardados pelos
fãs de quadrinhos japoneses.
De acordo com a Oricon (Original Conference Inc.), empresa japonesa referência em
pesquisa e estatística do mercado de entretenimento, no
período entre os fins de 2008
e de 2009 Fairy Tail obteve
exatos 2.886.942 de cópias
vendidas, e foi listado entre os
dez mangás de maior sucesso
no Japão.
Somente entre janeiro e setembro de 2010, o título já acumulou mais de 432 mil exemplares vendidos, somando
aproximadamente 3,6 milhões
de edições no total – resultado
que o coloca entre os três mangás mais vendidos no arquipélago ao lado de One Peace e
Naruto.
Entretanto, a sua consolidação não se restringe somente
em terras nipônicas. Lançado
originalmente em 23 de agosto
de 2006 na revista japonesa
Shonen Magazine, da editora
Kodansha, o título também conquistou americanos, canadenses, espanhóis, franceses e até
malasianos e cingapurianos.
Provas de que Fairy Tail
conquistou definitivamente fãs
do mundo inteiro são os prêmios que conquistou. Em 2009,
o mangá recebeu o prêmio de
Melhor Mangá Shonen (para
meninos) na 5ª edição do evento Japan Expo Awards, que é
realizado anualmente na França. Já nos Estados Unidos, a
editora Del Rey Manga conferiu à criação de Mashima o

REPRODUÇÃO

Capa do mangá Fairy Tail

título de Melhor Mangá de
Comédia no evento SPJA
Industry Awards.
Segredo – O segredo está em
seu tom bem-humorado, os traços propositalmente cômicos
misturados a uma boa dose de
aventura e ação, em um enredo recheado de magias e situações fantásticas. Fairy Tail
também traz em sua fórmula
de sucesso tramas bem elaboradas com personagens
carismáticos que conseguem
prender a atenção de leitores
de diversos gostos e idades.
E como no Japão os mangás de destaque acabam transformando-se em anime, Fairy
Tail estreou nas telinhas japonesas em 12 de outubro de 2009
pela TV Tokyo, uma das mais
importantes emissoras do país.
Em menos de um ano no ar, a
versão animada já consta no
ranking dos mais assistidos pelos jovens a partir dos 14 anos,
permanecendo constantemen-

te entre os 20 animes de maior
audiência. Sucesso garantido
também na TV – e com forte
patrocínio do McDonald’s – , a
revista Shonen Magazine anunciou recentemente que Fairy
Tail não se despedirá tão cedo
das telas nipônicas e que ganhará uma segunda temporada
em 2011.
Além da versão impressa e
animada, a obra de Mashima
conquistou também o mercado
de games. Este ano as concorrentes Sony e Nintendo lançaram títulos exclusivos de Fairy
Tail praticamente na mesma
época para os seus respectivos
portáteis, o PSP (Playstation
Portable) e o DS. Enquanto
Fairy Tail Gekitou! Madoushi
Kessen, desenvolvido pela
Hudson para o console da
Nintendo, está focado na ação,
a versão para PSP intitulado
Fairy Tail Portable Guild produzida pela Konami possui até personagens inéditos. Mas a primeira vez que os personagens da
série surgiram nos games foi em
2009 com o jogo Sunday x Magazine: Taisen Action para PSP,
em que os heróis das revistas
Shonen Sunday e Shonen Magazine se confrontam.
A história – Fairy Tail é uma
famosa guilda de magos-guerreiros localizada na cidade
mercantil de Magnólia. Seus
integrantes possuem a fama de
serem os mais poderosos, mas
também os mais arruaceiros do
Reino de Fiore. Apesar de
muito animados e divertidos, na
realidade, todos os feiticeiros
pertencentes à guilda carregam algum tipo de sofrimento.
Assim é com o protagonista da

história, Natsu, um feiticeiro
muito forte que consegue dominar o fogo.
Órfão, quando pequeno foi
encontrado por um dragão chamado Igneel, que acabou adotando-o. Foi também Igneel
quem treinou o garoto e o ensinou a dominar o fogo. Mas,
certo dia, o dragão desapareceu misteriosamente. Desde
então, Natsu tem percorrido
várias cidades procurando o
seu pai adotivo, sempre acompanhado de Happy, um gatinho
falante que possui asas.
Em uma dessas viagens de
busca, o feiticeiro conhece
Lucy, uma jovem bastante
atraente, cujo sonho era fazer
parte de uma guilda – uma espécie de cooperativa que atua
como mediadora de assuntos
relacionados a trabalhos e informações para feiticeiros –,
mais especificamente da Fairy
Tail. O sonho da garota não
demorou muito para acontecer,
pois Natsu acaba ajudando-a
a entrar para o bando de loucos da Fairy Tail. Na realidade, Lucy será mais uma aliada
na jornada em busca a Igneel.
Juntamente com Gray e Elza,
Natsu e sua nova amiga irão
enfrentar poderosos magos
pertencentes a guildas das trevas, além de viverem muitas
aventuras emocionantes.
FAIRY TAIL
Autor: Hiro Mashima
Formato: 13,5cm x 20,5cm
Páginas: média 200
Periodiciadade: mensal
Edições: ainda em publicação no
Japão
Preço: 10,90
Previsão de banca: 05/11/2010

(JORGE NAGAO)
- Colunista, você está devendo um texto de humor
como o Descarrego.com, do
Marcilio Godoi, afinal, você
foi contratado pra isso.
- Tem razão. Mas preciso de um descarrego pra tirar esse encosto que não
sai deste corpo que não lhe
pertence. Ah, será uma
desmacumbação irreversível,
meu.
- Esquece. Nessa reta final de eleição e do Brasileirão, as agendas dos pais-desanto estão lotadas.
- Tem razão. O Galo foi
pra encruza e disse “sai,
Luxa!” E parou de perder. O
Mengo disse “sai, Zico!” e
começou a ganhar. Pra dizer
“sai, zica” estão lá o Flu, o
Corinthians, petistas, tucanos,
hechicera y tal. Então, texto
de humor só em 2011.
- Mas o verdadeiro palhaço tem que fazer o público rir,
na alegria ou na tristeza, na
saúde ou na doença.
- Palhaço, eu? Sou humano, nem sempre acerto a mão,
na mosca, então, hay que
tener mucha paciência para
tirar um barato, caro leitor.
- Chega de desculpas.
Escreva um texto de humor,
por favor.
- O seu desafio me deixa
meio sem graça. E, sem graça, o leitor pode até rir. De
mim, não do texto.
- Chega de trololó. Pode
começar.
- Pô, o humor é muito
complicado. Vão me comparar com o Millôr, com o very,
very, Veríssimo ou com o
Mário Prata, cara, “James
Lins” é demais. Sem falar no
Souza Freitas y no Barretony.
Baita responsa.
- Hãn, hãn.
- Leitor, então, dá uma força pra mim. Sorria.
- Rê,rê
- Desse jeito, não. Um
riso amarelo desse me desanima ainda mais.
- Ah, eu preciso me soltar. Me ajuda aqui.
Tira paletó, gravata, sapato, meias, camisa, cal...
- Chega! Assim vou ser
preso, em vez de me soltar.
Pensa. Pensa.
- Quem sabe um cerveja
bem gelada não ajuda a refrescar as idéias? Pega lá
duas latinhas, amigo. Agora,
vai.
- Taqui, colunista. Saúde!
- Saúde! Glub! Glub! Que
delícia, hein? Ah, tem um
salaminho na cozinha, você
fatia pra nós?

Pensa. Põe a mão no
queixo, se queixa. Pensa.
- Já que o assunto é humor, vou escrever sobre o humorista.
“Ser humorista no Brasil
não é fácil. Os políticos fazem uma concorrência desleal como essa Weslian que
botou o Tiririca no bolso. Publicar humor aqui depende do
humor dos editores, porisso a
situação do humorista brasileiro é uma piada.”
- Tá meio devagar, mas
está saindo. Pega outra cerva, amigo?
- Colunista, beba com
moderação, senão o texto não
sai redondo.
Pensa. Coça a cabeça.
Pensa.
“O humorista recebeu a
graça de fazer graça, até de
graça, Graça, graças a Deus,
num mundo sem graça em
que grassa a desgraça.”
- Acho que já publiquei
isso, leitor, deleto?
- Bobagem, o Zé Simão
repete mil vezes suas piadas
e ninguém reclama.
- Vê lá, hein?! Vê mais
uma latinha, amigão. Hic!
- Cuidado porque a cerveja dilata a barriga.
- Engraçadinho, quer escrever no meu lugar?
O c@lunista faz cara de
conteúdo e recomeça.
“Na tribo dos humoristas,
um é diferente do outro. Raro
é o humorista espontâneo que
vive em estado de graça.
Tem aquele que se casa para
fazer piada de sogra, como
tem o solteiro convicto que
não se casa para não entrar
no rol dos homens sérios.
Tem humorista que fica em
cima do muro: é o murista. E
aquele que se decide na última hora, é um horista. Tem
até um nikkey humorista, é o
Morita. Ah, tem o gay, o
homorista, um luxo! No salão de Piracicaba, todo ano,
humor com humor se pega.
E teve aquele humorista que
morreu de uma bala perdida
que acertou a sua veia irônica.”
- Amigo, pega outra loura, por favor.
- Acabou.
- Como acabou? Então,
vamos pro boteco!
- Boteco? E o texto de humor?
- Texto de humor? Deixa
pra lá. Deixa pro Millôr, pro
Veríssimo, pro Pratinha...
*Jorge Nagao é jornalista e colunista do site Primeiro Programa
(www.primeiroprograma.com.br).
E-mail: jlcnagao@uol.com.br

São Paulo, 28 de outubro a 03 de novembro de 2010
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Eleito deputado estadual, Takimoto
visa projetos na área da saúde

Canto do
BACURI
MARI

S ATA K E
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N

a próxima legislatura
de 2011 a 2014 na Assembleia Legislativa do
Mato Grosso do Sul a comunidade nikkei do Estado será
representada por um único deputado estadual nikkei eleito no
pleito do dia 3 de outubro. No
lugar de Akira Otsubo
(PMDB/MS), que se candidatou a deputado federal, mas
não se elegeu apesar dos
49.944 votos recebidos, entrará George Takimoto (PSL/
MS), que teve 23.646 votos.
Com os votos que recebeu o
médico da cidade de Dourados volta a ocupar um cargo
parlamentar depois de 17 anos
afastado da política. Ele já foi
vice-prefeito de Dourados,
vice-governador de Mato
Grosso do Sul e deputado federal.
Médico há 42 anos em
Dourados, George Takimoto
visitou a redação do Jornal
Nippak na semana passada
quando afirmou que foi eleito
graças a sua clientela não
elitizada e sim ativa que freqüenta seu consultório desde
que se instalou na cidade. Por
conta disso ele selecionou 1.500
famílias para se eleger junto com
sua clientela, clientes esses que
para ele foram seus verdadeiros cabos eleitorais que o ajudaram na campanha. “42 anos
trabalhando junto com essas
famílias então votou o pai, a
mãe, o filho e o neto. Foi uma
eleição entre amigos mesmo”,
destaca ele que tomará posse
em janeiro de 2011.
Apenas na cidade de Dourados George Takimoto recebeu 18.200 votos, o restante foi
conquistado em aproximadamente 12 cidades próximas
onde é conhecido e têm clientes. “Foram nesses municípios que realizei a minha campanha na base da amizade e
do companheirismo. Foi tudo
perto, a cidade mais longe tem
90 quilômetros”, avalia o médico eleito que ao concorrer
entre os 113 candidatos a deputado estadual no estado (três
deles nikkeis), ficou na 17ª colocação. No Estado também foi
reeleita a candidato Dione
Hashioka (PSDB), que herdou
o sobrenome do marido nikkei.
Ao fazer uma avaliação da
sua campanha e das eleições
George Takimoto disse que fez
a sua campanha exclusivamente pensando na amizade

campanha porque os outros
candidatos foram antes e firmaram compromisso com eles,
quando visitou respeitou essa
decisão. “Não gosto de atravessar, falei que me elegeria assim
mesmo, um grande número de
nisseis votaram em mim, mas
eu não fiz compromisso com o
presidente do kenjinkai e com
a juventude. Eu sempre fui
muito atuante na colônia, mas
como médico eu não tive muito
tempo para freqüentar as atividades festivas, por isso eles não
gostam muito de mim porque
quase não vou aos eventos por
falta de tempo. Sou divorciado,
eu acho chato ir sozinho, então
dificilmente eu vou, sou antisocial na colônia”, admite.
George Takimoto em visita à redação do Jornal Nippak

do ser humano e do companheirismo. “Acredito no ser
humano por isso fui candidato,
isso prova mais uma vez que
tenho razão que em política
ninguém acredita nas pessoas,
é muita corrupção, compra de
votos e poder econômico muito violento”, afirmou.
O deputado estadual eleito
adiantou que não visa trabalhar
para a comunidade nikkei do
Estado, mas garantiu que tem
que trabalhar politicamente pensando pela comunidade. Entre
os projetos do médico, além da
criação de um Centro de Diagnóstico do Idoso Carente, ele
anuncia que outro plano muito
importante diz respeito ao aposentado brasileiro inválido que
necessita de um complemento
no salário para pagar um acompanhante. “Eu fui um dos que
votei o piso mínimo de salário
para todo cidadão brasileiro, na
época eu era deputado federal
e representei o meu partido nesse pleito. Agora o Lula fala que
existe muito dinheiro no Pré-sal,
eu acho que a primeira visita que
vou fazer é para o Senador Paulo
Paim (PT/RGS), um expert em
Previdência, para pegar um pouco do recurso do Pré-sal e dar
uma complementação para o
aposentado inválido que precisa
de um acompanhante 24h. Hoje
ele está morrendo a míngua, não
tem nem dinheiro para remédio”,
alerta.
Ficha Limpa – Para George
Takimoto é importantíssimo o
Ficha Limpa ocorrer porque é
a maneira de transformar o

Brasil sem revolução sangrenta uma vez que é necessário
encarar a realidade, devido os
brasileiros estar acostumados
com corrupção, roubo e falcatrua. Além de que a sociedade
é omissa e também pratica. “Se
o exemplo vier da política e
prender político corrupto como
aconteceu na nossa cidade, a
Ficha Limpa é de fundamental
importância a aplicação severa
dela. Eu acho que é um dos
projetos mais moralizantes que
foi apresentado no Congresso
Nacional”, assegura.
Takimoto informa que nunca teve projetos voltados para
a comunidade nikkei, mas fez
um trabalho, uma vida política
direcionada para a colônia,
como por exemplo, os terrenos
da Escola Japonesa de Dourados foram estruturados no período em que foi vice-governador em 1988. A Casa do Estudante Japonês que obteve da
Japan International Cooperation Agency (JICA) um empréstimo, contou com um recurso
pedido pelo médico para o cônsul japonês em São Paulo na
época, que posteriormente passou para a Embaixada e a JICA
financiou a construção da casa.
“A casa está lá até hoje ociosa”, revela ele ao preferir não
entrar em detalhes. Além disso, ele garantiu que todos os
clubes japoneses tiveram a sua
participação econômica ativa,
não lembra quanto, mas sempre ajudou.
Takimoto informou que não
visitou a colônia japonesa de
Dourados e região para fazer

Drauzio Varella – Antes de
tomar posse em janeiro do ano
que vem o médico contou que
começa a trabalhar em seu consultório nesta semana (18 a 22)
normalmente. Ele sempre foi
proprietário de hospital que acabou falindo de tanto atender “pobre”, o último foi o São Luis.
Para ele têm pessoas que gostam muito de dinheiro, têm outras que gostam mais ou menos e outras que não ligam.
“Não sou um médico que vive
atrás do dinheiro. Da minha clientela 70% são pessoas carentes, eles sentem muito a minha
falta. Telefonam de dia e de noite e sempre atendo esse pessoal, minha clientela é muito
grande e fiel porque atendo o
pai, a mãe e fiz o parto do filho.
Encontrei nessa campanha
muitas pessoas que falaram,
olha doutor em nasci na sua
mão, estão com 38, 40 anos
hoje. Nos casos de cirurgia procuro os hospitais mais baratos
e opero nele”, esclarece.
George Takimoto ressalta
que é da turma do professor
Reinaldo Brant que atua hoje
no Hospital Albert Einstein, já
trabalhou nos Hospitais Santa
Catarina, São Luiz e Sírio Libanês. “Tenho colegas de turma hoje que estão na crista da
onda. O professor Drauzio
Varella que aparece na TV foi
meu colega. Após tomar posse do cargo, pelo menos três
dias por semana vou continuar atuando como médico, porque a política é muito passageira e espero viver um pouco
mais, então quatro anos passam rápido”, antecipa.
(Afonso José de Sousa)

Para Pedrinho
É Pedrinho, fico lhe devendo esta. Não vai ser ainda desta vez que volto a falar de algum livro ou filme
que tenha visto e gostado.
Não, Pedrinho eu não deixei
de gostar de ler e nem de ver
filmes. Lido bons livros, confesso, não tenho lido. Já tem
alguns meses que não encontro tempo para ler uma
boa ficção. Você sabe, na
verdade, tempo é desculpa.
Tempo sempre se encontra
quando há uma boa razão. É
que ultimamente, não caiu
em minhas mãos nada que
me pegasse. Filmes? Tenho
visto alguns interessantes.
Principalmente na televisão.
Você viu? Começou a
Mostra Internacional de Cinema. Até assinalei alguns
que quero ver. Sábado mesmo passou um de Kore-eda.
Horário bom, local bom. Agora lhe pergunto, eu fui? Não
fui. Tinha o tal do trabalho
que eu precisava entregar e
nem tinha a mínima idéia sobre o quê escreveria. Não fui
ver o filme, não fui visitar
minha irmã, não escrevi uma
linha sequer. No sábado só
fui à meditação e nada mais.
Passei o domingo de molho,
tinha alguns outros filmes
que também quis ver, mas
não saí de casa.
É assim mesmo. Cada
um tem um ritmo. O meu é

esse. Mas cansa. Volta e
meia me acontece dessas.
Sei do prazo estourando e
nada de trabalhar. Parece
que os miolos e dedos se
atrofiam. Às vezes é
desesperador. Quando começo a vislumbrar a tragédia, o meu mundo caindo por
não cumprir o estabelecido.
Quando tudo parece perdido, uma estranha sensação
de tranqüilidade se aproxima. Miolos e dedos começam a ganhar movimentos.
O tempo parece parar para
qualquer outra coisa que não
seja buscar palavras. Enfim,
meio que do nada tudo vai
se estruturando, tomando
corpo e sentido.
Assim foi. E desta vez,
consegui concluir o trabalho
antes do meu prazo final.
Vou ter tempo para revisar,
não é uma maravilha? Agora, quanto ao seu texto sobre filmes e livros, fico lhe
devendo. Sinceramente, espero que você não se aborreça em demasia comigo.
Vou me empenhar para te
deixar contente, está bem?
Vou me despedindo por
aqui e se por acaso, você tiver alguma sugestão legal a
me fazer, por favor, não se
acanhe. Eu não prometo ler
e ver tudo que sugerir, mas
esteja certo que ficarei grata pelas sugestões.

marisatake@yahoo.com.br

CIDADES/FREI ROGÉRIO (SC)

Governo japonês faz doação à
Prefeitura de Frei Rogério
DIVULGAÇÃO

HAICAI

Encontro Brasileiro acontece no próximo dia 6 em São Paulo
O Grêmio Haicai Ipê, associação de brasileiros praticantes de haicai fundada em 1987
realiza no próximo dia 6, na
Associação Miyagui Kenjinkai
do Brsil, em São Paulo, o 22º
Encontro Brasileiro de Haicai.
Trata-se de uma grande confraternização de admiradores e
praticantes do haicai, pequeno
poema originário do Japão, caracterizado por “fotografar” em
palavras um instante da realidade. Consistindo de palestras,
atividades e de um concurso,
que propõe aos presentes a

composição de um haicai em 20
minutos, seguido de julgamento e premiação, o evento é
aberto a todos os interessados.
A capacidade de um minúsculo fragmento de texto despertar um universo de sentimentos e associações em quem
o lê faz com que o haicai cative admiradores no mundo inteiro, estimulando todos os tipos de pessoas a praticar a sua
composição, inclusive no Brasil. E em português.
É bastante popular no Japão, onde existem revistas e

PROGRAMA
12h: Recepção ao público em geral - Início das inscrições para o
Encontro
14h: Abertura do 22º Encontro Brasileiro de Haicai
14h30: Grande Desafio - Tradicional concurso, promovido desde
1986, onde os participantes são desafiados a escrever um haicai em
20 minutos, a partir de um tema proposto na hora. Os vencedores
serão conhecidos no mesmo dia.
15h30: Palestra
16h10: Apresentação musical: Grupo Teclas e Flautas em Harmonia sob regência de Mitsuca Miyashita
O conjunto da cidade de São Vicente apresentará uma seleção
musical especialmente elaborada para o Encontro Brasileiro de
Haicai.
16h30: Premiação dos vencedores do 9º Concurso Brasileiro de
Haicai Infanto-juvenil
16h45: Premiação dos vencedores do Grande Desafio
17h: Encerramento

programas especializados de
rádio e TV. Nos EUA e na
Europa já é bem conhecido e
seus praticantes formam associações locais e nacionais de
estudo e prática do haicai.
Baseando-se na observação
da natureza, o haicai não necessita de um grande conhecimento teórico. Ao principiante, basta conservar a mente aberta ao
que acontece ao redor, escrevendo frases curtas que representem apenas aquilo que ele vê
e sente. O haicai é acessível a
pessoas de todas as classes sociais, não fazendo distinção de
raça, gênero ou idade.
Durante o Encontro Brasi-

leiro de Haicai, será realizada
a entrega dos prêmios do Concurso Brasileiro de Haicai
Infanto-juvenil, iniciativa do
Grêmio Haicai Ipê voltada à
difusão do haicai entre os estudantes do Ensino Fundamental. Haverá venda de livros relacionados a haicai durante
todo o evento.
(do site Caqui)
ENCONTRO BRASILEIRO DE
HAICAI
QUANDO: DIA 6 DE NOVEMBRO
ONDE: ASSOCIAÇÃO MIYAGUI KENJINKAI
DO B RASIL (R UA F AGUNDES , 152,
LIBERDADE)
ENCONTRO@KAKINET.COM

NIPPAK GRAPHICS

NOVO
ENDEREÇO
Rua da Glória, 332
Liberdade - São Paulo
3271-0808
3208-4863
contato@nippak.com.br

Parque Sino da Paz foi inaugurado em 2001 em Frei Rogério

O Governo Japonês fez
uma doação à Prefeitura Municipal de Frei Rogério (SC) no
valor de US$ 22.139,00, para a
aquisição de equipamentos
para a sala de auditório. A cerimônia de assinatura do contrato de doação entre a Prefeitura
Municipal de Frei Rogério e o
Consulado Geral do Japão em
Curitiba foi firmado nesta terça-feira (26), nas dependências do Consulado, em Curitiba.
A Prefeitura de Frei Rogério, junto com a Associação
das Vítimas e seus descendentes de explosão de Bomba Atômica, sediada em Frei Rogério, tem desempenhado um
revelante papel em divulgar e
promover a paz mundial, através do Parque Sino da Paz
inaugurado em 2001, e do
Museu da Paz recém-inaugurado em maio deste ano. O
Museu, que possui no seu
acervo painéis e materiais

áudio-visuais doados pela prefeitura de Nagasaki, tem promovido palestras e aulas de
educação para a paz, estas
voltado aos alunos do ensino
médio da cidade e região, porém por não dispor de equipamentos áudio-visuais estava
privado em exibir os filmes e
documentários.
Esta realidade motivou este
Consulado a firmar o convênio para que o museu dê continuidade à missão de promover a paz, ajudando a combater a proliferação das armas
nucleares, através da educação dos jovens. A doação será
viabilizada através do Programa de Assistência a Projetos
Comunitários do Governo Japonês (Programa APC), cujos
recursos provêm dos impostos
pagos pelo povo japonês, e visa
promover o intercâmbio cultural e o aprofundamento da cultura japonesa.
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Alto da Serra Pescarias
ARQUIVO PESSOAL

L

ocalizado na Serra do
Mar, encrustado em
meio às árvores nativas,
direcionado para quem curte a
natureza, o Alto da Serra Pescarias proporciona além da
pesca, um local extremamente prazeroso e agradável de se
estar.
Localização – Km 37 da Rodovia dos Imigrantes (Pista
Santos - São Paulo)
Saindo da cidade de São
Paulo, seguir em direção ao litoral pela Rodovia dos Imigrantes e, depois de passar o
pedágio, fazer retorno no km
40 (trevo da interligação). Voltar pela própria rodovia sentido São Paulo e no km 37, entrar a direita em estrada de
terra. Aí seguir as placas do
pesqueiro por 2 km de boa estrada de terra cascalhada.
Estrutura – É um pesqueiro
antigo que, há mais de um ano,
sob nova administração, procura repovoar com bons espécimes e, de quebra, proporcionar ao pescador, além da atividade, atendimento personalizado e diferenciado.
Quatro lagos para atender
o mais aficionado pescador
sugerem diversão à vontade,
de cansar o braço. Logo na
entrada, o maior deles mostra
que tem peixe de sobra com
grandes rebojos, indicações de
gigantes, muito peixe acima de
10 kg.
Prepare-se para andar,
pois, se quiser ficar sossegado
no seu canto - com sua turma
- é um bom local para isso.
Caminhada não vai faltar.
Também a molecada aqui
não foi esquecida e tem um
playground para atendê-los.
Dicas – Varas compridas e de
ação média, podem fazer a diferença, pois os peixes costumam fazer muito estardalhaço no meio dos lagos. E para
alcançar a distância necessária, só com o uso de equipamento deste porte. Bóias
cevadeiras facilitarão a vida de
quem for com miçanga. E
quem usar salsicha “boiada”
(prefira as de frango) também
não vai fazer feio, aliás, pode
até ser a solução para o dia.
Para as carpas não tem jeito,
o ideal é o mesmo de sempre:
chuveirinho e massa!!! Aí vale
a sua receita, secreta ou não.
Ceva sempre é fundamental, seja ração flutuante para
quem vai pescar na superfície
e, ração de coelho ou similar
para quem vai pescar no fundo. Apoiadores de vara proporcionam o conforto para pescar com mais de uma vara, e
iscas diferentes, além de deixar você livre para arriscar
também com varinhas de mão.
Como todo local, tem os
seus pontos direcionados para
determinada espécie, assim
não se acanhe e pergunte! Fique tranqüilo que lá, vão te
passar todas as dicas necessárias para você ter sucesso
na sua pescaria.
Peixes – Para quem gosta de

A molecada também tem vez no Alto da Serra Pescarias: pesqueiro antigo sob nova direção

Quem prefere os grandes redondos não vão passar vontade

empreendimento para atender
e ajudar no que for preciso.

Quiosques e amplos estacionamentos garantem conforto na pescaria e segurança para seu carro

traíras vai encontrá-las, principalmente no lago atrás da
sede e, poderá usar das iscas
artificiais para capturá-las. Aliás, é um bom local para praticar, pois com lagos grandes, espaço tem de sobra, seja para
quem vai de artificial, ou para
os que preferem as iscas naturais.
Os tilapeiros contam com
um lago exclusivo para esta
espécie para facilitar a vida.
Vale lembrar que os maiores
exemplares estão nos dois lagos de maior dimensão.
Já quem prefere pintados e
grandes redondos, também
não vai passar vontade, ao contrário vai se divertir com as

corridas destes brutos incansáveis. E põe bruto nisso!!!
Claro, não faltam as carpas,
sejam elas capim, húngaras e
as cabeçudas, algumas já estão lá a bastante tempo, o que
significa briga para gente grande, encrenca da grossa!
SERVIÇOS
Modalidade de pesca: Pesca esportiva - Entrada R$
15,00 (homem) R$ 10,00 (mulher) - por quilo. Crianças até
12 anos não pagam entrada.
Fone de contato:
(11) 9410-1005 – 7645-6147
Lanchonete e restaurante
self-service.

Quiosques e amplo estacionamento, garantem conforto
na pescaria e segurança para
seu carro. Limpeza de peixes
é gratuito.
Italo Losco e sua esposa
Maria Elena, estão a frente do

Outras informações
Pescaria noturna é permitida desde que agendada antecipadamente.
Não é permitida a entrada
de bebidas, mas você poderá
programar seu churrasco.
Aberto todos os dias das
07h até as 19h.
http://www.fishingteam.
com.br/altodaserra.asp
A despesa a mais (pedágio
R$ 17,50) vai ser compensada
senão pelos peixes, pelo carinho que vai ser tratado. Fora
isso a sensação de estar no

meio da mata, longe do barulho dos carros e tão próximo
de uma grande metrópole é de
aliviar o estresse de qualquer
um. O duro é ter de recolher a
tralha e ir embora!!!!
(Mauro Yoshiaki Novalo)

NIPPAK PESCA
Roberto Shirata
Texto:
Mauro Yoshiaki Novalo
Revisão:
Aldo Shiguti
Publicidade:
shirata@nippak.com.br
Tel. (11) 3208-3977
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Peça revisita obra-prima de
Kurosawa no centenário do diretor
DIVULGAÇÃO

H

omenagear um dos
maiores cineastas do
século 20 - Akira Kurosawa - no ano do seu centenário foi o ponto de partida da
Cia os Tios ao adaptar para o
teatro o texto Dentro do Bosque, tema do filme Rashomon
(1950), obra-prima que introduziu o cinema de Kurosawa
no Ocidente e que tem exibição marcada na Mostra Internacional de Cinema de São
Paulo (até 4 de novembro).
A peça Nem tudo é verdade Dentro do Bosque à
Noite, que estreia dia 3 de
novembro no Teatro Bella,
com direção de Paulo de
Moraes, propõe hoje, assim
como Kurosawa há 60 anos a reflexão universal sobre a
verdade e suas facetas a partir da apresentação de pontos de vista diferentes de um
mesmo fato. Kurosawa sugere que é impossível obter a
verdade sobre um evento
quando há conflitos de pontos
de vista. Na montagem da Cia
Os Tios, o público é convidado a refletir sobre o que é fato
e o que é versão.
Dentro do Bosque, conto
que deu origem a Rashomon
e é o texto mais famoso de
Ryunosuke
Akutagawa
(1892–1927), o “Pai do conto
japonês”, é a base para a dramaturgia de Armando Liguori
Jr., que coloca em cena quatro personagens vivenciando
quatro pontos de vista para
um mesmo crime. Cada versão interfere no entendimento sobre o que ocorreu e põe
em questão a capacidade do
homem para perceber e transmitir a verdade objetiva.
Uma reflexão que a Cia Os
Tios acredita ser pertinente no
passado e necessária no pre-

maturgo.

Montagem é do grupo Cia os Tios: narrativa não convencional

sente, quando tantas versões
sobre um mesmo fato circulam
em meios diferentes muitas

vezes mudando rumos de
acontecimentos e interferindo
de forma drástica na vida das
pessoas. Exemplos
não faltam no noticiário diário. “Uma
grande história não
pertence a um tempo específico, pertence ao momento
em que é contada
e recontada. Uma
grande história
toca, provoca, comove, surpreenCena de Rashomon, com Toshiro Mifune
de”, sustenta o dra-

Storyboards de Akira Kurosawa, em exposição até 28 de novembro no Instituto Tomie Ohtake

A linguagem - A construção do
espetáculo utiliza uma narrativa
não-convencional e uma linguagem que privilegia as ações físicas, criada a partir de uma intensa pesquisa de movimentos
dos nove atores da companhia,
sob a coordenação do diretor
Paulo de Moraes e de Leticia
Olivares, atriz e especialista em
dança e consciência corporal.
“Trabalhamos com arquétipos
que se traduzem em cada corpo por signos. Cada corpo busca uma mesma linguagem. A
pesquisa de partituras corporais
é utilizada como parâmetro de
encaminhamento dos conteúdos
das personagens”, diz Leticia.
“Os caminhos vão se formando pelo caminhar como trilhas no meio do mato; os movimentos vão se firmando com
o repetir e tornam-se símbolos, a voz preenche o espaço e
ecoa, a música cria o ambiente, a sobreposição de imagens
transparentes cria uma paisagem. Eliminamos quase todos
os elementos da cena, mas o
homem concretiza. Essa é a
força do teatro”, conclui Paulo de Moraes convidando o
público a descobrir por que
Nem tudo é Verdade dentro do
Bosque à Noite.
NEM TUDO É VERDADE
DENTRO DO BOSQUE À NOITE
DURAÇÃO: 50 MINUTOS
PREÇO: 20,00 (INTEIRA) E 10,00 (MEIA)
TEATRO BELLA: RUA RUI BARBOSA,
399B, BELA VISTA. TEL.: 11/3283-2780
- WWW.TEATROBELLA.COM.BR
ESTREIA: DIA 3 DE NOVEMBRO
TEMPORADA: DE 3 DE NOVEMBRO A 16
DE DEZEMBRO. QUARTAS E QUINTAS, ÀS
21H30
FICHA TÉCNICA
DRAMATURGIA: ARMANDO LIGUORI JR.
DIREÇÃO: PAULO DE MORAES
DIREÇÃO DE MOVIMENTO: LETICIA
OLIVARES
MÚSICA COMPOSTA: RICARDO ZOHYO
CENOGRAFIA E FIGURINOS: PAULO DE
MORAES
ILUMINAÇÃO: CIA OS TIOS
PRODUÇÃO: CIA OS TIOS
ELENCO: ARMANDO LIGUORI JR, CACÁ
FERNANDES, GABRIELA CARDOSO, H
KIMURA, LETICIA OLIVARES, LUCY HAN,
MAURA HHAYAS, RICARDO OSHIRO E
RICARDO SEQUEIRA

Torre de Tóquio
A torre de Tóquio, ou Tóquio Tower, como é conhecido por aqui, fica em Tóquio,
no bairro de Minato, tem 333
metros, e é considerada uma
das maiores estrutura de aço
auto-sustentável do mundo.
Semana passada estive lá
para um passeio – é a terceira vez –, e cada vez que vou
fico deslumbrada com a vista. Pode-se ver Tóquio por
cima, e ter uma real noção
da capital nipônica, pode-se
avistar também o litoral de
Yokohama, os jardins do palácio imperial, Roppongi Hills
e tudo o mais que envolve
Tóquio, em seus diversos aspectos.
E parando para pensar, a
gente fica imaginando,
quantas histórias envolvem a
Torre de Tokyo, afinal ela foi
construída em 1958, para ser
o símbolo da modernidade
japonesa, e continua moderna até hoje! É um dos cartões postais mais visitados de
Tokyo.
Na verdade a intenção
era fazer uma construção imponente, afinal o Japão fora
devastado pela guerra, e depois de tantos bombardeios e
destruição, era necessário
uma construção faraônica
para determinar a ascenção
do país.
Nas escolas, uma reformulação ideológica brotava
junto à nova geração: a importância do trabalho coletivo. As indústrias mergulhavam em um processo de reestruturação, baseando-se, a
princípio, na cópia de produtos estrangeiros, que rapidamente conquistavam o mundo baseados na qualidade
“made in japan”. Foi nesse
contexto histórico que, em
1958, se construiu o maior
símbolo da ascensão japonesa: a Tokyo Tower.
Ela ainda mantém o desempenho de suas funções:
principal antena de transmissão, a Tóquio Tower é uma
das responsáveis pelo envio
dos 24 sinais de diversos canais de televisão, tanto análogo quanto digital, além de
ondas de rádio FM, da região
de Kanto. É de lá que são

transmitidas as programações de canais como a NHK,
TBS, Fuji TV e TV Tóquio.
Para os fãs de anime e
mangá, a Torre de Tóquio é
a imagem mais conhecida do
Japão. Pudera. Justamente
por representar a era moderna do Japão, foi alvo de ataque de diversos monstros e
vilões - por sorte, só nos seriados de ficção.
Ao longo dos últimos 50
anos, a torre foi palco de batalha para seriados como
Godzilla, além de ser referência em mangás como Tóquio
Babylon e X, dos autores da
CLAMP.
Nos longas americanos, a
construção também teve
seus 15 minutos de fama,
quando estrelou ao lado da
bela Scarlett Johansson e o
cômico Bill Murray no filme
Encontros e Desencontros e
como pano de fundo para a
produção japonesa Always.
É uma construção que esbanja características próprias, peculiares, mas o significado dela para os japoneses
vai além da estética, tem um
significado incentivador, com
sabor de vitória, afinal ficou
provado que com a construção da torre é possível
reerguer um país devastado,
mas não só isso, o mais importante é que essa vitória só
é possível com a união de
uma população.
E esse é um dos motivos
que faz com que a população
tenha orgulho deste monumento, pois tem significado
glorioso.
A atração é a vista, a torre possui dois observatórios
uma a 150 e outro a 250 metros do chão. E em um andar
deles é possível ter a vista
geral de cima para baixo, pois
o chão é de vidro, tem q ter
coragem para pisar nele.
É por essas e por outras
que o Japão é um país interessante, mais ainda se mergulharmos fundo na cultura
dos antepassados.
*Erika Sumida nasceu em Araçatuba (SP) e há 12 anos mora
no Japão, onde trabalha com desenvolvimento de criação

JORNAL NIPPAK

10

São Paulo, 28 de outubro a 03 de novembro de 2010

AVIAÇÃO

VEÍCULOS

Honda anuncial recall de Fit e
City fabricados a partir de 2009

Lufthansa quer substituir a JAL
na rota Brasil-Japão

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

D

epois de constatar um
aumento gradativo da
demanda entre o Brasil e o Japão nos últimos anos,
principalmente sensível em outubro, a companhia aérea
Lufthansa pretende abocanhar
uma fatia maior das rotas aéreas entre os dois países. Com
a saída da Japan Airlines
(JAL) do mercado brasileiro
no fim de setembro a empresa
alemã passou a atender passageiros com destino ao arquipélago, entretanto, em junho, o
Airbus 380 da Lufthansa já vinha sendo utilizado nos vôos
entre a Europa e o Japão.
A previsão da empresa
para os próximos meses é obter um crescimento para esse
mercado de 20 a 30%, segundo o executivo da companhia
no Brasil, Alan Willian Jacch.
As informações sobre o aumento da demanda entre o
Brasil e o Japão foram anunciadas no dia 19 de outubro
pelos representantes da
Lufthansa no Brasil, durante
reunião com jornalistas.
A diretora de vendas e marketing da Lufthansa para o Brasil e Bolívia, Albena Janssen,
confirma o aumento da demanda presenciado pela companhia, exceto em 2009, ano da
pior crise econômica mundial.
Por conta do aumento de passageiros a diretora revela que
a receita da Lufthansa nos oito
primeiros meses de 2010 cresceu 157% com relação a 2009
no vôo para Nagoya, já para
Tóquio aumentou 50%.
De acordo com ela os passageiros estavam acostumados
com os vôos da JAL, além de
tomar conhecimento do alto

Pode ocorrer transferências de sujeira e detritos no Fit
A empresa aproveitou o bom momento para amplia a capacidade de passageiros

nível de exigência dos japoneses com relação à qualidade,
conforto e segurança. “Estamos sempre cientes do movimento grande de pessoas entre o Brasil e o Japão por causa dos laços estreitos, principalmente no início do ano com
a volta dos dekasseguis para o
Brasil, que colaborou para o
movimento de passageiros no
arquipélago”, destaca.
Tendo em vista o aumento,
a Lufthansa aproveitou o bom
momento para ampliar a capacidade de passageiros introduzindo um avião maior para
Tóquio, no caso o Airbus 380
com capacidade para 524 lugares, o que significa um aumento de mais de 30% na capacidade de passageiros para
Tóquio.
Questionada se a Lufthansa
ocupou o espaço da Jal no Brasil, Albena Janssen garantiu que
“posso dizer que ainda estamos
ocupando o espaço da Jal, mas
estamos estabelecendo ações
muito boas com as agências
japonesas no Brasil, as quais
confirmam que estamos no caminho certo para servir a comunidade japonesa. Ficamos

satisfeitos por corresponder às
expectativas”, ressalta.
O Japão se transformou
em um mercado estratégico
para a Lufthansa. “Atualmente a Lufthansa oferece
três vôos diários de São Paulo
para Munique e Frankfurt
(pela Lufthansa) e para Zurique – por meio da subsidiária
Swiss International Air Lines,
onde os passageiros têm a possibilidade de fazer conexão
para três cidades no Japão,
Tóquio, Nagoya e Osaka”,
explica Albena Janssen. Para
manter-se competitiva, a companhia disponibiliza serviços
específicos para os passageiros da rota para o arquipélago,
como aeromoças – comissários de bordo – e alimentação
japonesas durante o vôo.
Dekasseguis – Para os dekasseguis especificamente que
sempre viajam entre os dois
países, a Lufthansa oferece
benefícios como tarifas especiais de ida-e-volta em sintonia
com os escritórios da companhia e da Swiss Air em Tóquio.
“Oferecemos um produto muito atrativo na capital japonesa.

Eu acho que algumas tarifas
são mais competitivas do que
as praticadas pela JAL; para os
dekasseguis temos três tipos de
tarifas na classe econômica e
acho que a mais baixa é muito
interessante, a diferença em
cada tarifa é de US$ 200. Eles
devem se informar nas agências de viagens para comprar
essas tarifas.”, assegura a diretora ao completar que os bilhetes são vendidos até cinco
vezes no cartão sem juros.
Albena Janssen comentou
sobre um projeto de expansão
da empresa para o Brasil que
por hora não forneceu detalhes
sobre os planos. “O projeto
está ligado a viagens do Brasil
para a Alemanha que também
vai ajudar a trazer mais passageiros, consecutivamente
para o Japão, vai ser bem interessante. Não há expectativas sobre o aumento de vôos,
mas não excluímos a possibilidade; tudo depende da demanda”, garantiu ela ao finalizar
que em setembro a rota São
Paulo/Frankfurt chegou a ser
a quinta rota intercontinental da
Lufthansa.
(Afonso José de Sousa)

VEÍCULOS

Toyota marca presença no 26º Salão Internacional do Automóvel
DIVULGAÇÃO

A Toyota participa da 26ª
edição do Salão do Automóvel de São Paulo, que comemora 50 anos em 2010, com
um estande de 2.100 metros
quadrados, que tem com base
o slogan Pensando Mais Longe, fundamentado em três pilares: visão de produto, visão
de futuro e crescimento sustentável. A mostra abre ao
público de 27 de outubro a 7
de novembro, e os visitantes
poderão conferir toda a linha
de produtos da marca. Destaque para o lançamento da
versão com tração 4x2 do utilitário esportivo compacto
RAV4 e para a introdução da
linha 2011 da picape Hilux e
do utilitário esportivo médio
SW4.
A visão de produto será
representada pela linha de veículos da marca comercializada no Brasil e também pelos
carros conceitos da Toyota,
que mostram o comprometimento da montadora com relação ao desenvolvimento de
fontes de energia limpas. Os
carros conceitos exibidos serão os seguintes: Prius Plugin, FINE-S e FT-EV.
A visão de futuro será
representada no estande da
Toyota pela nova fábrica da
montadora em Sorocaba.
Quem for ao Anhembi verá

uma maquete dessa nova fábrica e, por meio de mesas
com painéis interativos, também poderá acessar informações sobre a nova planta, bem
como conhecer um pouco mais
o município paulista que receberá a unidade da Toyota.
A nova fábrica da Toyota
começou a ser construída no
mês de setembro e entrará em
operação a partir do segundo
semestre de 2012. De lá, sairá uma nova família de carros compactos. A unidade da
Toyota em Sorocaba está recebendo investimentos de
US$ 600 milhões e irá gerar
1.500 empregos diretos. Produzirá, inicialmente, 70 mil
unidades por ano.
Como início da preparação

para o lançamento dessa nova
família de carros compactos,
a Toyota exibirá, nos painéis
luminosos de seu estande, algumas imagens teaser do modelo.
Outro pilar do estande da
Toyota no 26º Salão do Automóvel de São Paulo é o crescimento sustentável, representado pelo espaço interativo da Fundação Toyota do
Brasil, que comemora seu primeiro ano de atividades em
2010. Os principais projetos da
Fundação Toyota do Brasil
mostrados serão: a criação da
Floresta Toyota em Ilhéus, na
Bahia, onde foram plantadas
quinze mil mudas de árvores
nativas em sua primeira fase;
o Projeto Ambientação, que
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levou educação e conscientização ambiental a mais de 40
mil estudantes da rede pública da cidade de Indaiatuba; e
o fortalecimento da parceria
com o Projeto Arara Azul,
apoiado pela Toyota há 21
anos no Pantanal, que resultou na exclusão dessas aves
da lista de espécies em extinção no Brasil.
O aspecto visual e o entretenimento também têm forte presença no espaço da Toyota na exposição. O estande
contará com um Corolla totalmente cromado, que reforça
o aspecto jovial do modelo
campeão de vendas da marca. Na linha Hilux, as atrações
serão ainda mais evidentes.
Sucesso na exposição de
2008, a Hilux Invincible volta
ao Salão de São Paulo em
duas versões: a já conhecida
picape vermelha, que fez uma
expedição ao Pólo Norte
Magnético, enfrentando temperaturas de até 30º C negativos, e a nova Invincible azul,
que esteve em uma aventura
ainda mais radical, no Pólo
Sul. Também haverá uma
Hilux pendurada em uma parede de mais de cinco metros
de altura. Nessa picape, acrobatas farão performances que
prometem tirar o fôlego do
público.

A Honda do Brasil anunciou um recall dos Honda City
e New Fit, fabricados a partir
de 2009, para a aplicação gratuita de uma proteção suplementar no sensor do pedal do
acelerador.
Segundo a fabricante, Em
função do modo de limpeza
interna do veículo, poderá
ocorrer a transferência de sujeira e detritos presentes no
assoalho para a parte interna
do sensor do acelerador.
O agendamento poderá ser
feito a partir do dia 18 de ou-

tubro pelo 0800-775-5346 ou
no site www.honda.com.br/
recall. O chamado se estenderá até o dia 18 de abril. Abaixo
a relação do chassi dos veículos.
Modelo: New Fit
(ano/modelo 2009 em diante)
Chassis:
93HGE87709Z100001 a
93HGE6760BZ103544
Modelo: Honda City
(ano/modelo 2010 em diante)
Chassis:
93HGM2660AZ100032 a
93HGM2620BZ110022

CLOUD COMPUTING

NEC e Telefônica lançam oferta
de aplicações na Espanha
A NEC Corporation e a
Telefônica anunciam acordo
pelo qual a empresa japonesa
fornecerá tecnologia de Cloud
Computing à operadora para
que seus clientes corporativos
possam acessar tanto seu
desktop remoto virtualizado,
como as aplicações de escritório por meio de qualquer dispositivo, como smartphones e
PCs, na Espanha. A Telefônica utilizará tecnologia de Cloud
Computing e infraestrutura de
Desktop Virtual (VDI), como
parte da ampliação de sua parceria estratégica com a NEC
para criar e gerenciar serviços
em nuvem para grandes, pequenas e médias empresas espanholas.
“O custo competitivo e a
elevada capacidade de processamento oferecida pelas aplicações gerenciadas no modo
Cloud permitem que as empresas menores possam competir
em igualdade de condições
com grandes empresas, abrindo, portanto, novas oportunidades comerciais. A proposta da
solução da NEC, aliada à sua
experiência em TI e redes,
permite que a Telefônica aproveite as oportunidades de
transformação que estão
emergindo com rapidez para os
negócios e para a empresa”,
afirma Jaime Serrano, presidente da NEC Ibérica.
A solução do escritório virtual da NEC possibilita a oferta de um serviço de PC virtual
que proporciona uma série de
benefícios aos clientes empresariais da Telefônica, como
acesso confiável, além de oferecer as mais avançadas apli-

cações de negócio ao em vez
de alocar recursos com busca, aquisição, instalação e gerenciamento de softwares em
equipamentos portáteis e de
escritório. Essas funcionalidades proporcionam uma considerável economia nos custos
de gerenciamento e manutenção associados aos equipamentos, como também uma melhora substancial na segurança
em caso de um possível roubo
ou dano de hardware, pois os
dados são mantidos em um
servidor central de forma segura.
O acordo amplia a parceria entre a Telefônica e a NEC
para implementar SaaS
(Software como Serviço) na
Espanha para as PMEs (Pequenas e Médias Empresas),
com a marca “Telefonica
Aplicateca”, além de soluções
de desktop virtual (VDI) e outras aplicações na América
Latina. Desde seu lançamento em 2009, milhares de novos
usuários utilizam o serviço todos os meses.
Além disso, a NEC e a Telefônica realizarão um estudo
conjunto sobre a viabilidade e
as oportunidades de um serviço IaaS (Infraestrutura como
Serviço) no mercado espanhol.
O Centro de Competência
de serviços Cloud da NEC,
baseado em Madri e formado
por uma rede global de conhecimento, serviços, soluções e
tecnologia, é um recurso para
as operadoras de telecomunicações que querem oferecer
serviços e aplicações em nuvem para seus clientes.

EMPRESAS

Sony reestrutura divisão
profissional
A Sony reestruturou sua
divisão profissional e o foco de
seus serviços no Brasil. A área,
até então denominada
Broadcast & Professional
Group (BPG), passa a se chamar Professional Solutions
Brasil (PSB) e aumenta seu
foco em soluções completas
para seus clientes e não apenas em produtos. O objetivo
dessa transformação é alinhar
o nome do grupo com o novo
direcionamento de negócios do
segmento, o que vai além da
venda de equipamentos. A
área também tem como um
dos propósitos ampliar a inte-

gração com os outros setores
da empresa.
A área de PSB da Sony
comercializa soluções de negócios, como os sistemas de
segurança IP, equipamentos de
videoconferência, impressoras
para as áreas médica e fotográfica, projetores, equipamento para produção de vídeo e
mídia profissional, atuando nos
segmentos corporativo, educacional, entretenimento, saúde e
transporte. Também comercializa equipamentos para produção de vídeo e mídias profissionais, atuando nas emissoras de televisão e produtoras.
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TÊNIS DE MESA

Liga Nipo-Brasileira realiza o
Top 8 na Acenbo

Equipe feminina conquista
bronze no Mundial da Polônia
ARQUIVO PESSOAL

A

Seleção Brasileira de
Sumô retornou do 17º
Campeonato Mundial,
realizado nos dias 16 e 17, na
cidade de Varsóvia, na
Polônia, com o terceiro lugar
por equipes na categoria feminino, além de três pódios no
individual: prata com Doroteia
da Costa, no peso leve júnior
feminino, e duas medalhas de
bronze: na categoria peso pesado, com a também júnior
Natany Freitas, e com a peso
leve Luciana Watanabe, na
categoria feminino adulto.
Segundo o presidente da
Confederação Brasileira de
Sumô, Isao Kagohara, o balanço foi bastante positivo.
“Na categoria adulto, as conquistas são difíceis em função
do porte físico, que faz uma
tremenda diferença. Para se
ter uma ideia, alguns lutadores tem quase dois metros de
altura e pesam cerca de 200
quilos”, espanta-se Kagohara,
explicando que as chances de
medalhas do Brasil ficam restritas à categoria de base ou
“na base da sorte”.
“Vamos tentar trabalhar a
equipe júnior porque a maioria dos atletas ainda têm mais
dois anos nesta categoria”,
conta o dirigente, acrescentando que pretende aproveitar a empolgação da equipe
para dar continuidade ao trabalho. “Pretendemos contar
também com o apoio que algumas Prefeituras estão dan-

RICARDO TAKAHASHI

Competição reuniu os oito melhores de cada categoria

Delegação brasileira voltou da Polônia com bons resultados na bagagem: mudança à vista

do, como é o caso da região
Norte”, observa Kagohara.
Outra alternativa para
“driblar” os grandalhões europeus, explica Kagohara, é
investir na luta greco-romana.
“Na luta greco-romana o lutador não cai tão facilmente e
não caindo já é um grande passo para se obter êxito também
no sumô”, avalia o presidente
da CBS, lembrando que, no
passado já houve uma tentativa de aproximação entre as
duas modalidades. “Mas infelizmente não deu certo”.

A delegação brasileira que
disputou o Mundial foi formada pelos atletas: Doroteia da
Costa (Sudoeste), Joice de
Lima Bezerra (Nova Central),
Natany Freitas (Sudoeste),
Rafaela da Cruz (Norte),
júnior feminino; Leonardo
Naoyuki Nakamura (ABC),
Diego Froner (Norte), Rui
Aparecido Sá Júnior, David
Morais, júnior masculino;
Genilton Tibúrcio (Sudoeste),
Júlio César Vieira (Sudoeste)
e Takahiro Higuchi (São Paulo), adulto masculino; Lucia-

na Watanabe (Nova Central),
Fernanda Rojas (Sudoeste),
Jaqueline Silva (Londrina/PR)
e Janaína Silva (Londrina/
PR), adulto feminino.
Agenda – A próxima competição da CBS serão os Campeonatos Veterano e o Mirim e
Infanto-Juvenil, que acontecem
no dia 21 de novembro, no Ginásio de Sumô no Centro Esportivo e Cultural Brasil-Japão
(Mie Nishi), no bairro do Bom
Retiro, em São Paulo.
(Aldo Shiguti)

KOBUDÔ

Confira os campeões e vices do 9º Torneio Brasileiro por Equipes
DIVULGAÇÃO

O Instituto Niten realizou
nos dias 16 e 17, na FIG (Faculdades Integradas Guarulhos), a 9ª edição do Torneio
Brasileiro por Equipes de
Kobudô. A competição contou
com a participação de cerca
de 800 pessoas, entre praticantes e torcedores, nos dois dias
de programação. De acordo
com a filosofia do Niten –
“muito mais que vencer” – o
evento serviu não só para colocar em prática os conhecimentos os samurais das 40
Unidades espalhadas pelo País,
além de Chile e Argentina,
como também preparar o corpo e mente dos praticantes
moldando-os dentro da conduta de honra dos samurais. Trata-se, também, de uma oportunidade de estar em contato
com o fundador do Instituto
Niten, o professor Jorge Kishikawa, duas vezes pentacampeão brasileiro de kendô.
Resultados do 9º Torneio
Brasileiro por Equipes de
Kobudô – Guarulhos 2010
Jitte: 1°) Akira (SP/Ana
Rosa)/Ribeiro (SP/Ana Rosa),
2º) Brum (RJ)/ Fernanda (RJ),
Kusarigama: 1º) Bispo (SP/
Ana Rosa)/Gilberto (São José
dos Campos); 2°) Massao (SP/
Ana Rosa)/ Mitsuo (SP/Guarulhos)
Jojutsu 0 a 7° Kyu: 1º)
Apoena (SP/Ana Rosa)/ Marques (SP/Ana Rosa); 2º Mitsuo (SP/Guarulhos)/ Massao
(SP/Ana Rosa)
Jojutsu 6° Kyu: 1°) Rezende
(DF/Taguatinga)/ Furtado
(DF/Taguatinga); 2°) Sartori
(BH)/ Drawin (BH)

Campeonato Brasileiro de Kobudô por Equipes foi realizado em Guarulhos com 250 participantes

Jojutsu 5° Kyu Acima:
1°)Rocco (PR/Curitiba)/
Varasquim (PR/Curitiba); 2°)
Camillo (R. Preto)/Brandolin
(R. Preto)
Iaijutsu 0 a 6° Kyu: 1°) Mitsuo (SP/Guarulhos)/Marques
(SP/Ana Rosa)/ Laura (SP/
Ana Rosa); 2°) Lucas (Sorocaba)/Mateus (Sorocaba)/
Magno (Sorocaba) Iaijutsu 5°
Kyu Acima: 1°) Danilo (Campinas)/Rocco (PR/Curitiba)/
Karina (SP/Ana Rosa); 2°)
Wenzel (RJ)/Vianez (RJ)/
Brum (RJ)
Naginata: 1°) Massao (SP/

Ana Rosa)/Akira (SP/Ana
Rosa)/ Mitsuo (SP/Guarulhos);
2°)Camillo (R. Preto)/
Brandolin (R. Preto)
Kobudo: 1°) Danilo (Campinas)/ Holschuh (Campinas)/
Patrícia (Campinas), 2°) Massao (SP/Ana Rosa)/Akira (SP/
Ana Rosa)/Mitsuo (SP/Guarulhos)
Kenjutsu Iniciante: 1º)
Duarte (Franca)/ Saulo (Franca); 2º) Karine (SP/Ana Rosa)/
Lisboa (SP/Ana Rosa)
Kenjutsu Infanto-Juvenil:
1°) Motta (Franca)/David (SP/
F. Lima)/ Kenzo (SP/Ana

Nova geração de samurais do Niten em ação no Brasileiro

Rosa); 2°)Bruna (SP/Ana
Rosa)/ Emi (SP/Ana Rosa)/
Alexandre (SP/Ana Rosa)
Kenjutsu Sênior: 1°)Numa
(SP/Ana Rosa)/Osmar (SP/
Guarulhos)/César (SP/Guarulhos); 2°) Del Rio (RJ)/
Bhering (DF/Brasília)/ Fukuta
(SP/Ana Rosa)
Kenjutsu 0 a 6° Kyu: 1º)
Gardenal (R. Preto)/Del Vecchio (R. Preto)/Radha (SP/
F.Lima)/Ciro (RS/Porto Alegre)/ Jefferson (Piracicaba);
2º)Mathias (SP/ F. Lima)/Kimura (SP/Ana Rosa)/ Kodama
(SP/Tatuapé)/ Uehara (SP/Ana
Rosa)/Apoena (SP/Ana Rosa)
Kenjutsu Feminino: 1°)
Erika (Piracicaba)/Favaron
(SP/ F. Lima)/Milene (PR/
Ponta Grossa); 2°) Bruna (SP/
Ana Rosa)/ Menegheti (SP/
Tatuapé)
Kenjutsu 5° Kyu Acima: 1°)
Bispo (SP/Ana Rosa)/Ventureli (SP/ F. Lima)/ Demberg
(SP/ F. Lima)/ Hori (SP/ F.
Lima); 2°) Wenzel (RJ)/ Gilberto (SJcampos)/Silva (Santos)/Costa (RJ)/Ruy (SP/Ana
Rosa)

A Liga Nipo-Brasileira de
Tênis de Mesa realizou no último dia 24, no Ginásio da
Acenbo (Associação Cultural
e Esportiva Nipo-Brasileira de
Osasco), em Osasco, o Top 8.
A competição reuniu os 8 melhores atletas de cada categoria do ranking da Liga.
As disputas foram bastante acirradas e, a disputa pelo
troféu eficiência não poderia
ser diferente. Itaquera Nikkey
Clube venceu com 2370 pontos, seguido pela Acrepa com

1890 e, em terceiro lugar, apenas 20 pontos atrás, o Clube
Piratininga com 1860; em
quarto lugar, ficou a Casa Verde, com 1770.
Os melhores clubes e atletas serão premiados no dia 4
de dezembro. A última Etapa
será no dia 21 de novembro,
no Sesi A.E. Carvalho, organizado pelo Ken Zen.
(Gilberto Murakami, vice-presidente técnico da Liga Nipo-Brasileira de Tênis de Mesa)

Confira os campeões e vices do Top 8:
Pré-Pré-Mirim Feminino: 1)
Amy Sekimoto (Itaquera), 2)
Lina Yamamoto (Piratininga);
Pré-Pré-Mirim Masculino:
1) Caio Ono (Itaquera), 2)
Rodrigo Alves Mattos (ACEIT3); Pré-Mirim Feminino: 1)
Bruna Takahashi (Acrepa), 2)
Jackeline Nakano (Itaquera);
Pré-Mirim Masculino: 1)
Gustavo Silva (Bunka Sto
André), 2) Gustavo Molina
(Kosmos); Mirim Feminino:
1) Mika Yokota (Parque Edu
Chaves), 2) Erika Takaki
(Kosmos); Mirim Masculino
“A”: 1) Gustavo Yokota
(Acrepa), 2) Rafael Simas (Piratininga); Infantil Feminino:
1) Patrícia Oshiro (Bunka
SBC/Saúde), 2) Luiza Pereira
(Bunka SBC/Saúde); Infantil
Masculino “A”: 1) Diovani
F. Matheus (Kosmos), 2) Marco Aurelio Laurindo (Nippon);
Geral Feminino: 1) Rafaela
Ferreira Xavier (Piratininga),
2) Luana Cristina Ivo (Daruma Taubaté); Juvenil Masculino “A”: 1) Gustavo Kinoshita (Ken Zen/Carrão), 2)
Nicolas Andrade Saraiva (Pal-

meiras); Juventude Masculino: 1) Guilherme Araújo
(Acrepa), 2) Ronaldo Lopes
(Itaquera); Adulto Masculino “A”: 1) Marcelo Yuji
Tasato (Casa Verde), 2) Jonas
Diniz Moradei (Daruma Taubaté); Pré-Sênior “A”: 1)
Renato Rossi (Piratininga), 2)
Flavio Monteiro (Daruma Taubaté); Senhores “A”: 1) Joao
Roberto M. Ottoni (Piracaia),
2) Milton Ito (Kosmos); Veteranos: 1) Geraldo Yokomizo
(Nippon), 2) Renato Domenech (Acrepa); Ladies: 1)
Leiko Moribe (Nippon), 2)
Olga Uehara (Casa Verde);
Super Veteranos: 1) Décio
Shikasho (Itaim Iluminação), 2)
Mikio Matsumoto (Itaim
Keiko); Elite: 1) Nelson
Toyotani (Ateme), 2) Mario
Higuchi (Represa); Antigos:
1) Carlos Makiuchi (Piratininga), 2) Ricardo Issao Ito (Nipo
Jundiaí)
Troféu Eficiência: 1) Itaquera (2370,0), 2) Acrepa (1890,0),
3) Piratininga (1860,0), 4) Casa
Verde (1770,0)

KARATÊ GOJU-KAI

Associação Shizuoka é
destaque no Sul-Americano

Atletas da Associação Shizuoka tiveram bom desempenho

A Seleção Brasileira de
Karatê-do Goju-kai conquistou
o primeiro no Campeonato SulAmericano da modalidade, realizado nos dias 9 e 10 de outubro, em Montevidéu, no Uruguai. Destaque para o desempenho dos atletas da Associação Associação Shizuoka Gojukai, que ajudaram o Brasil a
ficar à frente de chilenos e uruguaios, respectivamente.
Confira os resultados obtidos pelos atletas da Associação Shizuoka:
Akira Saito: Campeão
Bunkai-Kata-Kumite e ViceCampeão Kata adulto;

Horácio Saito: Campeão
Bunkai-Kata-Kumite e Campeão Kata adulto;
Cláudia Kanashiro: Campeã Kata adulto
Jean Monné Medrado:
Campeão Kumite adulto acima de 84 kg
Bruno Akiyoshi Yoshida:
Vice-campeão Kumite adulto
acima de 84 kg
Victória Ferreira de Oliveira: Campeã Kata juvenil
Jacqueline Monné Medrado: Campeã Kumite juvenil
Vinicius Trevisioli Nakamura: Vice-campeão Kata juvenil

JORNAL NIPPAK

12

São Paulo, 28 de outubro a 03 de novembro de 2010

KARAOKÊ 1

Reeleita presidente da Abrac, Akemi Nishimori
quer fortalecer departamentos da entidade
ARQUIVO

A

atual presidente da
Abrac (Associação
Brasileira de Canção),
Akemi Nishimori, foi reeleita
para mais um mandato frente
à entidade. A eleição ocorreu
durante a Assembleia Geral
Ordinária da Abrac realizada
no último dia 23, no Templo
Hompoji, na cidade de Londrina (norte do Paraná). Além da
eleição da nova diretoria, foram discutidos ainda outros
assuntos como a definição da
cidade de Lins (SP) como sede
do 26º Concurso Brasileiro da
Canção Japonesa; apresentação das atividades dos exercícios de 2009 pelos Departamentos de Jurados, de Informática, de Senhoras, Enkai, de
Jovens, Apresentadores e Relações Públicas.
Reeleita para seu terceiro
mandato, Akemi Nishimori já
antecipou novidades para o
Brasileirão do ano que vem.
Um delas é a divisão da
categoria juvenil em duas. A
outra será participação da Regional da Bahia como convidada, a exemplo do que ocorreu este ano com a Regional
da Amazônia.
Akemi Nishimori também
antecipou que os candidatos
inscritos no Brasileirão continuarão interpretando apenas
uma estrofe. “No começo, a
mudança assustou um pouco,
mas acabou sendo bem assimilada. Quem canta garantiu
que é possível mostrar o potencial e os jurados também
afirmaram que é tempo suficiente para fazer uma avaliação
sem prejudicar os candidatos.
Mas a alteração agradou especialmente o público porque

mo e Lazer, nos dias 30, 31 de
julho e 1 de agosto. Cerca de
1000 visitantes são esperados
para esses dias.
A cidade anfitriã tem bons
pontos turísticos. Em Promissão, cidade vizinha, poderá visitar os monumentos de Shuhei
Uetsuka, o Pai da Imigração e

a primeira igreja católica construída pelos imigrantes vindos
de Fukuoka. Em Cafelândia,
há a Colônia Hirano, uma das
primeiras a ser fundada e a
única em atividade, com o primeiro templo budista construído no Brasil.
(Aldo Shiguti)

HOMENAGEM

Centenário de Kurosawa é
comemorado na Mostra de SP

Akemi Nishimori (à direita), com Cintia NIshimura (com trofeu) no Brasileirão de 2009

as apresentações ficaram mais
dinâmicas. Ficou mais gostoso de assistir”, disse Akemi,
admitindo que esperava uma
manifestação contrária por
parte de algumas Regionais.
“Esperava uma contestação
mas todas as Regionais acataram a mudança”, destacou a
presidente, explicando que pretende dar continuidade ao trabalho iniciado, como o fortalecimento dos vários departamentos da Abrac, principalmente o
de Jovens com o objetivo de
formar novos líderes.
“São os jovens os responsáveis pelo futuro da nossa
entidade”, disse Akemi, afirmando que pretende também
estreitar o relacionamento com

o Estado de São Paulo através da UPK (União Paulista
de Karaokê). “A Abrac sempre considerou e sempre vai
considerar a UPK uma parceira. Creio que não nos desgastamos no processo eleitoral
ocorrido em São Paulo porque
achamos que toda a discussão
é salutar. Passada a eleição,
estamos de braços e coração
abertos até porque achamos
que a eleição do Toshio Yamao
aproximou ainda mais nossas
relações”, conta Akemi, lembrando que um dos pontos fortes de sua gestão sempre foi o
diálogo.
“Nossa meta é evoluir sempre com o apoio de todas as
Regionais”, garantiu a presi-

KARAOKÊ 2

2° Suzuki Kyoushitsu Karaokê Taikai reúne
cerca de 250 cantores em Atibaia
DIVULGAÇÃO

Yoshio Kagueyama

Teresa Nakazawa

Vitório Uehara

No dia 3 de outubro, foi realizado o “2°Suzuki Kyoushitsu
Karaokê Taikai”, no Kaikan
Jardim Imperial, em Atibaia
(SP), com a participação de
250 cantores, representantes
de 34 cidades e associações.
Os jurados foram Massako
Ishihara, Kozo Kawabata e
Isao Kihara. O professor
Shoiti Shimada foi o presidente de honra e a realização do
professor Caio Suzuki.
Os classificados foram:
Shinjin: Tyoko Moriyama
(Atibaia)
B 7: Hisako Watanabe (Capão
Bonito)
B 6/5/4: Kenji Takao (Jundiaí)
B 3/2: Roberto Correa (Piracicaba)
B1 - Juv B: Akemi Ito (Aoki)
Tibiko I: Massahiro Uehara
(Aoki)
Tibiko II: Saori Uehara
(Aoki)
A 7: Kosuke Yoshino (Atibaia)
A 6: Mamoru Kobayashi (Atibaia)
A 5: Hiromi Nakagawa (Itu)
A 4: Claudio Oliveira (Atibaia)
A 3: Paulo Kawakami (Piedade)

A 2.1 Juv: Tiemi Kunitake
(Atibaia)
Esp 7: Fukasi Ogata (Jundiaí)
Esp 6: Kikue Uehara (Jundiaí)
Esp 5: Heiko Saito (Campinas)
Esp 4: Kazuhiko Yoshimoto
(Atibaia)
Esp 3: Paulo Suenaga (Indaiatuba)
Esp 2: Hiromi Ito (Aoki)
Esp 1: Marcelo Hojo (Campinas)
Ext 7: Tsuyoshi Araki (Jundiaí)
Ext 6: Shigueru Yoshida (Atibaia)
Ext 5: Tokuyoshi Kawakami
(Piedade)

Ext 4: Reiko Shimosaka
(Jundiai)
Ext 3: Eliza Miyazawa (Piedade)
Ext 2: Francisco T Alves
(Sakai)
Ext 1: Yoshiaki Shinde (Sorocaba)
S Ext 6: Iseko Saito (Campinas)
S Ext 5: Kimiyo Kunitake (Itu)
S Ext 4: Seiko Yamashita
(Bragança)
S Ext 3: Mitsu Nakashima
(Suzano)
S Ext 2.1: Kanetoshi Makiyama (Atibaia)
Star: Yuka Ozawa (São Paulo)

dente, que também pretende
abrir mais campo para que os
cantores de karaokê possam
cada vez mais galgarem o profissionalismo”.
26º Brasileirão – Lins, distante cerca de 445 km da capital paulista, na região noroeste, com 70 mil habitantes,
três universidades e a Fatec e
boa rede hoteleira, a escolhida
para sediar o 26º Brasileirão da
Abrac, teve como concorrente Foz de Iguaçu.
O concurso será realizado
na arena do Blue Tree Park e
será organizado pela Abcel
(Associação Beneficente, Cultural e Esportiva de Lins) e a
Secretaria de Esportes, Turis-

Pela segunda vez, o diretor
japonês Akira Kurosawa
(1910-1998) assina o cartaz da
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, no ano em
que se comemora seu centenário de nascimento. A ilustração utilizada no pôster integra
a exposição “Kurosawa – criando imagens para cinema”,
com 80 storyboards desenhados pelo cineasta desde 1980,
que chega ao Brasil depois de
ser exibida apenas em Tóquio.
É parte do que o diretor e fundador da Mostra, Leon Cakoff,
afirma ser a “maior celebração mundial” dos 100 anos de
Kurosawa.
Com dificuldades para financiar “Kagemusha”, no início da década de oitenta, Kurosawa resolveu ele mesmo
desenhar o filme inteiro para
não perder as ideias que tinha
imaginado. “Ele tomou gosto
pela coisa e fez isso em todos
os longas seguintes”, conta
Ricardo Ohtake, diretor geral
do Instituto Tomie Ohtake, que
sedia a exposição.
A homenagem prossegue

com a presença na programação de uma cópia restaurada de
“Rashomon” (1950), um dos
clássicos da obra do diretor e
do cinema mundial. Além disso, Teruyo Nogami, produtora
e braço-direito de Kurosawa
por 50 anos, virá a São Paulo
para o lançamento da edição
brasileira do livro “À espera do
tempo – filmando com Kurosawa” (Cosac Naify, 320 páginas, R$ 69). A obra reúne artigos escritos por Nogami, desenhos e fotografias dos bastidores dos 19 longa-metragens em
que ela trabalhou ao lado de
Kurosawa.
(do iG)
KUROSAWA – CRIANDO
IMAGENS PARA CINEMA
INSTITUTO TOMIE OHTAKE (AV. FARIA
LIMA, 201 – ENTRADA PELA RUA COROPÉS)
ATÉ 28 DE NOVEMBRO. DE TERÇA A
DOMINGO, DAS 11H ÀS 20H
ENTRADA FRANCA
INFORMAÇÕES: (11) 2245-1900
“RASHOMON” NA MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA DE SÃO PAULO
DURAÇÃO: 88 MINUTOS
CINEMATECA - SALA BNDES, 31/10
(DOMINGO), ÀS 20H20, SESSÃO

