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Oque parecia óbvio foi
finalmente confirmado
pela Associação para

Comemoração do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil. Em reunião realizada
quarta-feira, no escritório da
entidade, no segundo andar do
prédio do Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa), Reimei Yoshioka e
Kagetaka Toyama, coordena-
dor e porta-voz da associação,
respectivamente, admitiram
que “dificilmente” os quatro
projetos oficiais relacionados
ao centenário (Centro Integra-
do Brasil-Japão, construção do
Centro Cultural Regional (Ara-
çatuba), Reforma da Associa-
ção Harmonia (São Bernardo
do Campo) e Ampliação do
Hospital Santa Cruz) ficarão
prontos até 2008, como esta-
va previsto inicialmente.

Segundo Yoshioka, a asso-
ciação ainda está à procura de
terreno para o principal deles,
o Centro Integrado. “Sentimos
que não daria mais tempo para
concluir o projeto do Centro
Integrado quando o terreno da
Vila Leopoldina foi
inviabilizado”, explicou. De
acordo com o coordenador,
surgiram propostas de parce-
rias “mas não é nossa inten-
ção embarcar em aventuras”.
“Estamos tentando viabilizar
junto ao governo federal, mas
ainda não tivemos nenhuma
resposta”, ponderou o coorde-
nador.

Em relação aos outros pro-
jetos, Yoshioka aponta a am-

pliação do Santa Cruz como “o
mais fácil”. “A diretoria do
hospital tem como assumir
com o compromisso financei-
ro. Já o Harmonia está buscan-
do recursos junto aos ex-inter-
nos. Muitos deles ocupam hoje
posição de destaque na socie-
dade”, ressaltou Yoshioka, afir-
mando que “por falta de recur-
sos financeiros os trabalhos da
associação estão caminhando
aos trancos e barrancos”.

Os recursos, explica
Yoshioka, estão “pingando”.
“Estamos captando recursos
através do título de capitaliza-
ção Sudameris Cap 100 anos
Imigração Japonesa, da men-
salidade dos sócios e contribui-
ções espontâneas. Com o que
arrecadamos, dá para manter
apenas o escritório e cobrir
pequenos gastos. Ainda não

saímos para valer atrás de re-
cursos”, explicou Yoshioka,
afirmando que “se [a associa-
ção] fosse uma empresa, an-
daria melhor”.

“Por isso, a orientação da
associação é no sentido que os
patrocínios sejam captados
dentro do próprio nicho de
cada projeto envolvido”, ana-
lisa.

Não são só os projetos que
estão “emperrados”. A parte
festiva também. Nem mesmo
a vinda da família imperial, con-
siderado o ponto alto da pro-
gramação, está confirmada.
“Já enviamos o convite à Casa
Imperial, com três anos de an-
tecedência, como manda o
protocolo, e uma sugestão de
roteiro, que inclui passagens
por Brasília, Belo Horizonte,
São Paulo, Paraná, Araçatuba

e Rio de Janeiro e Belém”, dis-
se Yoshioka.

“A confirmação só deve vir
faltando seis meses para o
evento e assim mesmo sujeita
a alterações”, frisou. Não bas-
tasse, o cônsul geral do Japão
em São Paulo, Masuo Nishi-
bayashi, que já passou pela
Casa Imperial, se encarregou
de antecipar e dar a má notí-
cia para a associação. “Ele
[Masuo Nishibayashi] tem ex-
periência nesse assunto e se-
gundo seu parecer, achou a
agenda muito puxada e que
essa programação precisa ter
mais folga”, observou
Yoshioka.

Não foi a única notícia ruim
transmitida à associação por Ni-
shibayashi, que esteve recen-
temente de férias no Japão e
aproveitou para divulgar o cen-
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Associação admite que projetos podem não ficar prontos até 2008

Um dos efeitos pessoais do casamento,
conforme arrola o Art.1566, I do Código Civil,
é o dever de fidelidade entre os cônjuges.

Uma consulta interessante me foi formu-
lada. Se através da Internet poderia ocorrer
infidelidade e se o e-mail constitui prova.

Já tive oportunidade de falar sobre o e-
mail como prova. É claro que, dependendo do
teor do e-mail, ele poderá ser prova principal
ou prova circunstancial ou complementar. Nos-

sos tribunais pacificamente aceitam o e-mail
como prova e nem poderiam deixar de
reconhecê-lo como tal. Ainda, hoje a veiculação
da assinatura digital é normal.

Com o avanço tecnológico, não poderíamos,
simplesmente, ignorar os novos instrumentos de
comunicação, que, possivelmente, podem ge-
rar conflitos e servir de provas.

No caso, é importante definir quais as cir-
cunstâncias criadas ou veiculadas pela Internet
que constituiriam falta de dever de fidelidade.

O fato de um dos cônjuges entrar em uma
página da Internet, em que moças ou rapazes
oferecem seus serviços, ou aparecem em ce-
nas de sexo ou exibem sua nudez, a mim não
constitui qualquer falta de fidelidade. É como
se estivessem folheando uma revista de sexo,
de nudez, que por si só não constituem qual-
quer infidelidade.

Diferente é a questão do MSN, do Orkut,
em que as pessoas “falam” diretamente com
outras. Aqui, também há que se considerar, a
meu ver, que só haverá infidelidade, se, afinal,
os protagonistas dessa ação passarem às vias
de fato, isto é, se encontrarem e tiverem um caso.

Ninguém pode ignorar que inúmeros usuá-
rios deste sistema buscam fantasias sexuais que
outros oferecem, não se chegando a se encon-
trar fisicamente. Acredito que virtualmente, não
há como falar em falta de fidelidade.  É claro
que se um cônjuge descobrir que outro faz con-
fidências mútuas a outra pessoa, ficará chate-
ado, mas deve ter o bom senso de analisar a
situação, perguntar o porquê de tal procura e
não sair brigando como se tivesse sido traído.

Recentemente, li em uma revista de grande
circulação que a mulher descobriu pelo Orkut
que o marido “conversava” com outra, e, como
ela própria diz, que ele dizia agrados e palavras
de amor, que muito tempo ele própria não ou-
via. Aqui, volto à tecla. Melhor seria que ela
indagasse o porquê de tal atitude. Ou ela casou
com uma pessoa que necessita de fantasias
sexuais ou seu casamento está desestruturado.

Não podemos olvidar que a Internet facili-
tou o caminho da traição. Se antes a pessoa
teria de abordar outra fisicamente, marcar en-
contros pelo telefone, sujeitando-se a ser pego
antes da traição propriamente dita, hoje ficou
mais fácil. O contato físico pode ser a etapa

final de todo esse processo.
Mas o que mais me chamou a atenção e o

que muito me assusta é que já existem pesso-
as oferecendo serviços para detectar as “trai-
ções” pela Internet, mediante a paga de um
valor, funcionando como um verdadeiro “de-
tetive virtual”.

Não existe outra solução para evitar a fal-
ta do dever de fidelidade, pela Internet ou não,
a não ser a do casamento estruturado. Casais
estruturados, cientes de seus direitos e obri-
gações, não se abalariam com tais ameaças,
pois podem tranqüilamente avaliar com bom
senso a real extensão e importância da su-
posta traição.

Enfim, o e-mail faz prova sim, principal ou
circunstancial, e, a meu ver, para se caracteri-
zar falta de dever de fidelidade o ato tem de se
consumar fisicamente. Pode ser uma posição
retrógrada que mais tarde tenha que revê-la.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

Internet e o dever
de fidelidade

A partir da esquerda: Léo Ota, Kagetaka Toyama, Reimei Yoshioka e João Faria (DPZ)
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tenário. Segundo palavras do
cônsul, Yoshioka disse que um
apoio financeiro por parte do
governo japonês não está fácil.

Comitê – Dificuldades à par-
te, Toyama observou que a
associação decidiu criar o Co-
mitê Executivo justamente
para agilizar os trabalhos e
encurtar caminho, limitando o
número de participantes. A
segunda reunião foi realizada
na terça-feira passada.

Toyama disse que ficou de-
cidido que, após cada reunião do
Comitê, que tem os mesmos
poderes de decisão que a asso-
ciação, será convocada uma
coletiva com a imprensa nipo-
brasileira para evitar “desencon-
tros” e fornecer informações.
“Na próxima reunião, marcada
para o dia 1º de junho, vamos
definir os nomes do secretário
geral e do responsável pelas fi-
nanças”, afirmou Toyama,
acrescentando que o cargo de
secretário será o único com
status de contratado, ou seja, que
receberá salário da associação.

Outra preocupação refere-
se à participação dos jovens.
“Tanto que incluímos o Victor
Kobayashi [presidente do Ins-
tituto Paulo Kobayashi] e a
Lucilia Satomi [presidente da
Câmara Júnior Brasil-Japão],
que podem dar uma grande
contribuição”, declarou
Yoshioka, citando a realização
do projeto Japan Experience.

Campanha – O coordenador
destacou também a parceria

com a DPZ, a agência de pu-
blicidade oficial do centenário
e responsável pela criação do
logo do centenário e que se
encontra em fase de reestudo.
Pelo acordo, a DPZ compro-
mete-se a prestar todos os ser-
viços atribuídos a uma agên-
cia de propaganda, no plano
operacional e estratégico,
posicionando a marca do Cen-
tenário e estabelecendo a uni-
dade de comunicação dos
eventos ligados à comemora-
ção dos 100 anos da Imigra-
ção Japonesa no Brasil.

Segundo Léo Sussumu Ota,
diretor Cultural do Bunkyo e
coordenador geral da DPZ
para o centenário, a agência já
vem contribuindo com a comu-
nidade nipo-brasileira “desde
as comemorações dos 80 anos
da imigração”. Na época, con-
ta, foi realizada uma exposição
no Masp, sob curadoria de
Pietro Maria Bardi, intitulada
“Vida e Arte dos Japoneses no
Brasil”, reunindo artistas da
primeira, segunda e terceira
gerações. “A campanha, que
contou com a participação da
Globo, foi preparada pela
DPZ”, lembra.

Segundo o Relações Públi-
cas da DPZ, João Faria, a cam-
panha publicitária do centená-
rio, que será veiculada na tv e
mídia impressa, está em fase
de “planejamento estratégico”.
“O conceito que pretendemos
explorar é o de fortalecer o as-
pecto de integração envolven-
do os dois países”, antecipou.

(Aldo Shiguti)

Nem bem assumiu a presi-
dência do Kenren (Federação
das Associações de Províncias
do Japão no Brasil) e o recém-
eleito Osamu Matsuo já tem
um desafio pela frente. E, diga-
se de passagem, de tirar o sono.
Trata-se da realização da nona
edição do Festival do Japão, que
este ano acontece em dois fi-
nais de semana (15 e 16 e 22 e
23 de julho), no Centro de Ex-
posições Imigrantes.

“Em 2004, mesmo com a
expectativa criada pela mudan-
ça de local [era realizado an-
tes no estacionamento da As-
sembléia Legislativa], o Festi-
val foi um sucesso de público.
No entanto, não tivemos retor-
no financeiro e ficaram pen-
dências a serem resolvidas,
mas vamos ver o que saiu er-
rado para não repetir os mes-
mos erros”, frisou Matsuo, elei-
to no último dia 20 para suce-
der Koichi Nakazawa – a pos-
se aconteceu nesta terça-fei-
ra.

Por isso, afirma que a or-
dem é lutar contra o tempo. “Já

haviam compromissos assumi-
dos anteriormente e não nos
restam muitas opções. Antes
de lançarmos a nossa chapa,
cogitou-se até em não realizar
o Festival, mas decidimos que
seria melhor fazê-lo. Estamos
preocupados porque pela pri-
meira vez o evento ocupará
dois finais de semana”, expli-
cou o atual presidente do
Kenren, que atendeu a repor-
tagem do Jornal do Nikkey
na última quinta-feira, ao lado
do primeiro vice-presidente,
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‘Não estou preocupado com eventual racha no Kenren’, diz Matsuo

Hiromu Ohnishi, um dos prin-
cipais articuladores de sua can-
didatura. Matsuo conta que
outro compromisso assumido
anteriormente foi o de realizar
os dois próximos Festivais no
mesmo local. “Isso porque em
2005 não foi cobrado aluguel
do espaço, mas em contrapar-
tida foi firmado um acordo que
este ano e o próximo o Festi-
val seria realizado lá [no Cen-
tro de Exposições Imigrantes]
com o pagamento de aluguel”,
revela Matsuo.

Transparência – Passado o
Festival, Matsuo espera encon-
trar tempo para colocar em
prática o compromisso adota-
do durante sua campanha.
“Fomos eleitos com o compro-
misso de realizarmos uma ad-
ministração transparente. E
uma de nossas primeiras me-
didas foi a de submeter as con-
tas do Festival deste ano à
apreciação de uma auditoria.
Não estamos fazendo nada
mais do que acatar uma deci-
são suprema aprovada em as-
sembléia”, justifica, antecipan-
do que Ohnishi ficará encar-
regado das finanças, “uma vez
que ele foi membro do Conse-
lho Fiscal na gestão anterior”.

A próxima etapa deve ser a
de tentar aparar as arestas cri-
adas pela disputa. Matsuo, no
entanto, não parece preocupa-
do com isso. “Não estou preo-
cupado com um eventual racha.
Na verdade, ainda não conver-
sei com os representantes dos
kenjinkais porque a organização
do Festival está ocupando todo
o meu tempo. Fui eleito com

uma diferença expressiva [ob-
teve 28 votos contra 19 do can-
didato da situação, Issui Taka-
hashi, e um branco] com o ob-
jetivo de unir as forças. Sei que
existem críticas no sentido de
que uma entidade como o
Kenren não deve ser associa-
do somente a realização do
Festival. Existem outras priori-
dades como ajudar os
kenjinkais. Depois que acalmar
um pouco vamos sentar para
tentar atender as necessidades.
Primeiro, quero ouvir, mas acho
que algo urgente é criar um
departamento jurídico para
prestar serviços aos kenjinkais
porque a maioria está enfren-
tando problemas relacionados a
questões trabalhistas”, diz
Matsuo, que deve pedir demis-
são do cargo de vice-presiden-
te do Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa).

Para Ohnishi, que preside a
Sociedade Civil Hiroshima Ken-
jinkai do Brasil, o Festival do
Japão está acima de qualquer
disputa. “Nossa única preocu-
pação é se os kenjinkais terão

fôlego para agüentar dois finais
de semana”, observa Ohnishi,
acrescentando que convidou
Osamu Matsuo para liderar a
chapa da oposição porque a ges-
tão anterior estava “des-
gastada”. “É preciso que o
Kenren pense um pouco mais
em termos gerais. E para isso,
era preciso mudar a filosofia que,
por sua vez, requer troca de pes-
soas. Nossa intenção era sair
com uma chapa única, mas in-
felizmente não deu”, conta.

Outra preocupação da atu-
al diretoria  refere-se às no-
vas gerações. Dos 47
kenjinkais, 12 são presididos
por nisseis. “É a tendência da-
qui para frente e nossa inten-
ção é fazer com que o Kenren
sirva como uma espécie de
ponte entre eles e o Japão por-
que pode ser que haja uma
certa dificuldade de comunica-
ção”, destaca Matsuo, que es-
pera trazer de volta ao Kenren
os três kenjinkais que estão
afastados da entidade (Gifu,
Kanagawa e Toyama).

(Aldo Shiguti)

Osamu Matsuo (ao lado de Hiromu Ohnishi): “Vamos unir forças”
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As associações nikkeis do
Vale do Ribeira decidiram se unir
e criaram a Federação das En-
tidades do Vale do Ribeira
(Fenivar). A Assembléia Geral
Extraordinária realizada no mu-
nicípio de Sete Barras, no dia 25
de março, aprovou o estatuto da
nova entidade e elegeu a direto-
ria executiva. Na ocasião, foi
eleito para presidir a Fenivar o
vice-presidente da Associação
Cultural Nipo-Brasileira de Re-
gistro, Toshiaki Yamamura.

Segundo ele, a entidade é
formada por associações
nikkeis das cidades de Itariri,
Ana Dias, Pedro de Toledo,
Miracatu, Juquiá, Registro,
Sete Barras e Cajati. Segundo
Yamamura, que esteve na Ca-
pital na última quarta-feira,
quando apresentou a Fenivar
aos membros da Associação
para Comemoração do Cente-
nário da Imigração Japonesa no
Brasil e para a diretoria do Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa), o objetivo da
recém-criada entidade é “unir
as associações nikkeis da re-
gião, promovendo um maior in-
tercâmbio através da troca de
experiências e informações,
além de trabalharmos em prol
das comemorações do cente-

nário da imigração japonesa no
Brasil”.

“Como estamos praticamen-
te a dois anos do centenário,
vamos propor que cada asso-
ciação faça sua festa. Para
isso, vamos solicitar o selo para
a associação para que façamos
parte das comemorações ofi-
ciais”, revelou.

Além de Toshiaki Yamamu-
ra, foram eleitos para a direto-
ria da Federação das Entidades
Nikkeis do Vale do Ribeira: Ser-
gio Hirohi Sioia (1º vice-presi-
dente/Cajati), Paulo Itioka (2º
vice-presidente/Miracatu),
Kiyomi Ohta de Oliveira (1ª se-
cretária/Sete Barras), Mirna
Kiyoshi Takiuti (2ª secretária/
Registro), Eliza Akiko Untem
(1ª tesoureira/Registro) e José
Kohatsu (2º tesoureiro). Para
o Conselho Fiscal foram elei-
tos: Solange Kanashiro (Pedro
de Toledo), Gilberto de Olivei-
ra (Juquiá) e Antonio Carlos de
França (Sete Barras), titulares;
Eduardo Kanashiro (Itariri) e
Kunihiko Takahashi (Registro),
suplentes. Já o Conselho Con-
sultivo conta com Hideo
Nassuno (Registro), Massaru
Nomura (Miracatu) e Torajiu
Endo (Sete Barras).

(Aldo Shiguti)
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Vale do Ribeira cria Federação
das Entidades Nikkeis

O prefeito de Mogi das Cru-
zes, Junji Abe, recebeu no últi-
mo dia 24 o selo “Prefeito Em-
preendedor Mário Covas”, edi-
ção 2005. A premiação foi en-
tregue pelo gerente regional do
Sebrae, Émerson Moraes Vi-
eira. Dos 645 municípios
paulistas, 145 se inscreveram
ao prêmio e 75 foram selecio-
nadas. Mogi das Cruzes ficou
entre as seis melhores cidades
do Estado com mais de 200 mil
habitantes.

“Trata-se do reconhecimen-
to do Sebrae às cidades parcei-
ras no desenvolvimento de
ações para incentivar a micro e
a pequena empresa”, explicou
Moraes Vieira. “As ações de-
senvolvidas em Mogi estão
publicadas no livro editado pelo
Sebrae e servem de exemplo não
apenas às outras cidades do Alto
Tietê, mas para todo o Estado
de São Paulo”, completou.

Segundo o gerente regional
do Sebrae, nas três vezes em
que participou do prêmio, a ci-

dade sempre ficou entre as seis
melhores, juntamente com São
José dos Campos. “Isso prova
que o trabalho desenvolvido pela
administração do prefeito Junji
Abe é contínuo. Não são ape-
nas ações específicas, pontuais,
mas sim um conjunto de medi-
das para fortalecer o empreen-
dedorismo”, lembrando que
Mogi foi premiada em 2001,
2002 e agora em 2005. Em 2003,
Mogi não participou e em 2004
o concurso não foi realizado.

Os municípios contempla-
dos pelo selo “Prefeito Empre-
endedor” receberão uma sé-
rie de programas para estimu-
lar ainda mais o surgimento de
novas iniciativas de apoio ao
micro e pequeno empresário.
Um dos cursos que será reali-
zado em Mogi é o de “Forma-
ção de Lideranças”. Empreen-
dedores que se destacam em
suas áreas de atuação serão
treinados pelo Sebrae e terão
a missão de disseminar as in-
formações recebidas

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Junji Abe recebe selo “Prefeito
Empreendedor Mário Covas”

Concebido pela Abeta (As-
sociação Brasileira de Estu-
dos Técnicos da Agricultura),
o tradicional Prêmio Kiyoshi
Yamamoto está com inscri-
ções abertas até o dia 30 de
junho. O objetivo do prêmio,
cuja entrega acontece em no-
vembro, é demonstrar reco-
nhecimento às pessoas que
contribuíram para o desenvol-
vimento da agricultura no
Brasil, criando novas técnicas,
novas variedades ou novos
sistemas de conservação de
produtos e que foram empre-
gadas para beneficiar a comu-
nidade e a agricultura em ge-
ral, através do ensinamento e
divulgação, permitindo um
melhor resultado global.

Para concorrer, os indica-
dos devem ser apresentados
por pelo menos duas entida-
des da região. As justificati-
vas e os currículos devem ser
enviados para o Bunkyo –
Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa (Rua São Joa-
quim, 381, Liberdade, São
Paulo, SP, CEP: 01508-900).

Instituído em 1965 (segun-
do ano de falecimento de
Kiyoshi Yamamoto), o prêmio
já homenageou 104 persona-
lidades, entre eles, Goro
Hashimoto – botânico que
deixou o Japão para se dedi-
car exclusivamente ao estu-

do da flora brasileira – e
Shunji Nishimura – fundador
da Jacto (empresa de máqui-
nas agrícolas), da Fundação
Shunji Nishimura (ensino fun-
damental) e do Colégio Téc-
nico Agrícola de Pompéia (en-
sino médio).

Em 2005 foram premiados
Hiroshi Ikuta (por sua contri-
buição à olericultura, criando
variedades híbridas de hortali-
ças); Kanji Sambuichi (um dos
pioneiros do cultivo do shiitake
em eucalipto); Tadao Morioka
(possibilitou a comercialização
da nêspera através da técnica
de amarelamento pós-colheita)
e Ikuko Suhara (ajudou a de-
senvolver o espírito cooperati-
vista entre as mulheres dos co-
operados, além de colaborar
com a Adesc – Associação dos
Departamentos das Senhoras
Cooperativistas. Na ocasião,
foi realizada uma homenagem
póstuma ao ex-presidente da
Abeta, Ruy Kikuchi.

Desde o ano passado, pas-
saram a integrar a Comissão
do Prêmio Kiyoshi Yamamo-
to representantes da Jatak
(Federação Nacional das Co-
operativas Agrícolas de Colo-
nização), Notakyo (Coopera-
tiva Central Agrícola e de Co-
lonização do Brasil), Tokyo
Nodai (Associação Tokyo
Nodai do Brasil) e Adesc.

AGRICULTURA

Prêmio Kiyoshi Yamamoto
recebe inscrições até 30 de junho

BAIRRO ORIENTAL

Feira de Artesanato da Liberdade é a
primeira a ser regulamentada em SP

Hirako Kumamoto afirma que iniciativa é inédita na cidade
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Por meio da Portaria
nº056/SP-Sé/Gab06,
publicada na edição de

quinta-feira (27) do Diário Ofi-
cial do Município de São Pau-
lo, a feira da Liberdade ganha
regulamentação oficial, tendo
autorizados o uso e ocupação
do solo na Praça da Liberda-
de, no Centro de São Paulo.

“É a única feira de São
Paulo regulamentada nesse
sentido, com a exposição e lo-
cal fixos. Porque pode haver
outras, mas que se expõem em
outras localidades também”,
diferencia o coordenador ho-
norário da feira, Hirako Ku-
mamoto, que ajudou no pro-
cesso que garantiu mais auto-
nomia aos expositores. Com a
vigência, as cerca de 150 bar-
racas que funcionam de sába-
do e as mais de 200 de domin-
go – alguns trabalham em am-
bos os dias – ficam responsá-
veis pela limpeza e conserva-
ção do local, e devem obede-
cer outras normas como pa-
dronização dos equipamentos
– como cores das lonas – e
tamanhos estipulados pela Pre-
feitura, mais especificamente

a Subprefeitura da Sé, coman-
dada por Andréa Matarazzo.

Cada setor é identificado de
acordo com o que vende: artes
plásticas, artesanato, antiguida-
de, plantas ornamentais e ali-
mentação. Este último deve se
ater às normas do Código Sa-
nitário do município. O prazo
para adequação é de 60 dias.
“É uma segurança que se tem;
e para nós é importante divul-
gar isso. Faz um ano que co-
meçamos a verificar o registro
da feira e hoje ela está mais

equilibrada”, conta uma das
expositoras, que há oito anos
vende lenços pintados com a
técnica batik. Para o aposenta-
do Nelson Yamanaka, que des-
de 1976 produz bijuterias em
murano e as vende na praça,
hoje com a ajuda da filha, “foi
uma vitória dos artesãos”. “Não
ficamos sob o julgo de associa-
ção nenhuma nem de
corrupção. Essa feira tornou-
se um ponto de encontro aos
sábados e domingos, com lim-
peza e segurança que nós con-

tratamos. A Prefeitura tem
dado apoio e suporte técnico
para nós e o Matarazzo tem
atenção especial à Liberdade”,
diz ele, afirmando que ganham
assim maior independência.
“Quem vai dirigir aqui são os
artesãos, subordinados à Pre-
feitura, que está ditando a coi-
sa certa. Queremos que seja
uma feira honesta e não fique
nas mãos de um só. Pretende-
mos também organizar outras
atividades culturais”, afirma,
com o intuito de atrair mais pes-
soas e turistas ao local, seja du-
rante eventos ou nos finais de
semana.

Hoje tradicional, a feira, que
tem mais de 30 anos de exis-
tência, reúne milhares de pes-
soas para saborear a comida
típica japonesa e comprar pro-
dutos fabricados pelos próprios
expositores. Com a medida,
acaba-se também a feira enten-
dida, realizada nos dias que an-
tecedem feriados, e foram con-
cedidos dois dias extras de
abertura, que os expositores es-
colheram ser a segunda e a
quarta sexta-feira de cada mês.

(Cíntia Yamashiro)

Para marcar o centenário
do bairro do Cambuci (Zona
Sul de São Paulo), o Rotary
Clube Cambuci, em conjunto
com as entidades locais, está
preparando a Campanha da
Saúde e Qualidade de Vida,
que acontecerá no Balneário
do Cambuci (Av. Lins de Vas-
concelos, 804 – entrada pela
Rua Carlos Teixeira de Car-
valho, 400), no dia 6 de maio,
das 12h às 17h.

O evento contará com a
participação da Escola de En-
fermagem do Colégio Inacy,

através da diretora Yara Esme-
ralda Arena, que levará volun-
tárias e materiais para testes de
diabetes, colesterol e pressão
alta. Vale destaque também
para a participação do docente
da Faculdade de Odontologia
da Universidade Metodista de
São Paulo, Eduardo Sannomiya,
que levará alunos da instituição
e fará um trabalho preventivo
de câncer bucal. Haverá ainda
aulas de yoga, feng shui, mas-
sagem e apresentação teatral
da Companhia Cênica
Farândola Troupe, às 16h.

CEM ANOS

Rotary Clube Cambuci
homenageia bairro do Cambuci

O Hospital Santa Cruz par-
ticipa, mais uma vez, da Cam-
panha de Vacinação Contra a
Gripe, que, neste ano, as Se-
cretarias de Estado e Munici-
pal da Saúde estão promoven-
do desde a última segunda-fei-
ra. A vacinação é gratuita e
destinada a pessoas com 60
anos ou mais.

No Hospital Santa Cruz a
vacinação acontece hoje e ama-
nhã (29 e 30), das 8h às 18h. O
local de vacinação será no pré-
dio novo do Serviço de Check-

up. É necessária a apresenta-
ção do RG e, se possível, da
carteira de vacinação.

É a quarta vez consecutiva
que o Hospital Santa Cruz par-
ticipa desta campanha. No ano
passado o Hospital imunizou
1.200 pessoas contra o vírus
“influenza”.

O Hospital Santa Cruz fica
na Rua Santa Cruz, 398, Vila
Mariana (próximo ao Metrô
Santa Cruz). Mais informa-
ções pelos telefones 11/5080-
2048 ou 5080-2421.

VACINAÇÃO

Hospital Santa Cruz participa da
campanha contra a gripe

A 35ª Cerimônia Nacional
de Chá Urasenke, promovida
pela Associação Cultural Nipo-
Brasileira de Registro – Bun-
kyo no último domingo (23), foi
prestigiada por dezenas de pes-
soas. O evento contou com a
presença do presidente do
Centro de Chado Urasenke do
Brasil, Sokei Hayashi, e reu-
niu núcleos praticantes da ce-
rimônia de São Paulo, Jandira,
Londrina e Curitiba.

De acordo com a vice-pre-
feita de Registro, Inês Kawa-
moto, “foi uma grande oportuni-
dade da comunidade nipo-bra-
sileira de Registro compartilhar
com outros núcleos uma das ati-
vidades culturais que melhor re-
presentam a essência da cultu-
ra japonesa”. “Foi um encontro
muito bonito, em que cada um
dos grupos pôde realizar uma
cerimônia diferente e de acordo
com seu estilo. Essa cerimônia
de chá é o ato de buscar o aper-
feiçoamento como ser humano.
Para este ato foram criados or-
dens e movimentos complexos.

Esses movimentos contêm ele-
mentos como aspecto filosófico
ou artístico, lazer refinado, que
são necessários para a forma-
ção do caráter do homem e por
isso é considerada a essência da
cultura japonesa”.

Na oportunidade, a filha de
Takeda Sensei, uma das prin-
cipais praticantes e dissemina-
dora da cerimônia do chá,
ofertou ao Bunkyo um equipa-
mento utililizado na cerimônia
do chá. Segundo o presidente
da entidade, Kunihiko Takaha-
shi, o equipamento é um pre-
sente valioso e que será utili-
zado para incentivar a prática
dessa cultura no município.
“Sentimo-nos muito honrados
com a presença dessas comi-
tivas e com o presente que re-
cebemos. O valor desse equi-
pamento é principalmente sen-
timental e com certeza será
muito apreciado”. Na ocasião,
o presidente do Bunkyo para-
benizou a iniciativa de
Yoshimitsu Matsumoto pela
organização do evento.

TRADIÇÃO

Registro sedia 35ª Cerimônia
Nacional de Chá Urasenke

Evento contou com a presença do presidente Sokei Hayashi

DIVULGAÇÃO

A Associação Cultural e Li-
terária Nikkei Bungaku do Bra-
sil está com inscrições abertas
para a 24ª edição do Concurso
Literário Yoshio Takemoto
2006” nas categorias poemas
de haicai e poesia livre em por-
tuguês. Os interessados devem
enviar seus trabalhos até o dia
15 de setembro. Serão premia-
dos os melhores trabalhos nas
categorias Especial, com R$
400,00, e Menção Honrosa,
com R$ 100,00. A cerimônia de
premiação deve acontecer em
março de 2007.

Na categoria haicai, cada
participante pode inscrever

LITERATURA

Nikkei Bungaku recebe inscrições
para Concurso ‘Yoshio Takemoto’

até dez poemas (tema livre),
que serão avaliados pelo pro-
fessor Goga Masuda. Já para
a poesia livre será aceito ape-
nas um trabalho com até 20 li-
nhas, que será julgado pelos
professores Yoji Fujiyama e
Eunice Arruda.

As correspondências de-
vem ser enviadas para Teruo
Hamada no seguinte endere-
ço: Praça da Liberdade, 107,
apartamento 1.608, São Pau-
lo, SP, CEP: 01503-010.

Em japonês, concorrerão os
trabalhos enviados nas modali-
dades: shoosetsu, zui-shitsu, hon-
yaku, sen-ryu, tanka, haiku e shi.

A Associação de Assistên-
cia Mútua à Saúde SBC realiza
amanhã seu 8º Karaokê Bene-
ficente em prol da entidade, com
início às 8 horas. O evento será
realizado na Associação Cultu-
ral e Desportiva de Pilar do Sul,
que fica na Av. Miguel Petrere,
500, bairro Campo Grande, em

Pilar do Sul (SP).
A associação foi fundada

em novembro de 1962 e pres-
ta serviços de assistência mé-
dico-hospitalar aos seus Atu-
almente possui 9.413 associa-
dos de 59 cidades em 7 Esta-
dos. Mais informações pelo te-
lefone 11/3641-4460.

KARAOKÊ

Associação SBC realiza evento
beneficente em Pilar do Sul

Um baile animado com a
presença do tecladista e voca-
lista Issamu animará o domin-
go num evento promovido pelo
Nikkey Cultural Grupo de
Amigos São Paulo-Liberdade.
O encontro será das 18h às
22h30, na Lega Itálica, na Li-
berdade.

AMANHÃ

Nikkey Cultural promove baile
com jantar na Liberdade

A entrada custa R$ 9,99 e
para jantar, é necessário pagar
mais R$ 6,00. O endereço é
Praça Almeida Jr., 86 – há
convênio com estacionamen-
to Millenium (R. Conselheiro
Furtado, 503), com manobrista.
Mais informações pelo telefo-
ne 11/3751-9910 (Emilia).
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Uma edição especial do
Baile Érika Kawahashi é o que
acontece hoje no Restaurante
Nandemoyá, na Liberdade.
Com o tema Noite do Hawaii,
os que comparecerem pode-
rão curtir a festa – que se ini-
cia às 19 horas – dançando aos
ritmos de música havaiana,
num clima preparado com dis-
tribuição de colares de flores
e para quem quiser, poderá vir
com trajes típicos.

A animação ficará por
conta dos cantores Sadao
Okawara, Nelson Harada e
Laura Okumura, além de

personal dancers, professo-
res convidados da Academia
Dançando na Lua. A idéia é
fazer par com damas que não
tiverem companhia. São es-
peradas cerca de 300 pesso-
as para o jantar – cobrado à
parte – e que concorrerão a
um anel de pérolas da NSK
Joalheiros.

O ingresso custa R$ 17,00
(no local) e o endereço é Rua
Américo de Campos, 9, Liber-
dade (próximo ao Metrô Liber-
dade). Mais informações pe-
los telefones 11/2578-3829 ou
9827-9925.

HOJE

Noite do Hawaii é tema do Baile
Érika Kawahashi

O Espaço de Arte Shoko
Suzuki recebe de amanhã até
o dia 14 de maio a Coletânea
Dia das Mães. A exposição
reúne quase cem trabalhos de
seis artistas nikkeis que, além
de exporem suas obras, colo-
carão as mesmas à venda.

Os convidados são: Hisako
Kawakami (traz tecidos tingi-
dos com seiva de plantas na-
cionais como pau-brasil e
urucum), Kenichi Kaneko
(quadros em aquarela), Mariko
Kaneko (tecidos tingidos com
técnica mais moderna, de in-
fluências de Kyoto), Mitsue
Hosoido (trabalhos em

makurame, tear manual),
Shoko Suzuki (peças pequenas
em cerâmica) e Yukio Suzuki
(gravuras em metal).

A inauguração será das 10h
às 18h30, e o público em geral
poderá conferir os talentos a
partir do dia 2 (terça-feira).

COLETÂNEA DIA DAS MÃES
QUANDO: ABERTURA AMANHÃ (10H ÀS

18H30); EXPOSIÇÃO DE 2 A 14 DE MAIO,
DE TERÇA A SEXTA-FEIRA (13H ÀS 18H), E
SÁBADOS E DOMINGOS (10H ÀS 18H)
ONDE: ESPAÇO DE ARTE SHOKO SUZUKI

– AV. JOÃO PAULO ABLAS, 330, JD.
DA GLÓRIA, GRANJA VIANA, EM COTIA

INFORMAÇÕES: 11/4702-3505

ARTES

Artistas nikkeis levam obras ao
Espaço de Arte Shoko Suzuki

A balada Friendz acontece
hoje em um novo espaço. Tra-
dicionalmente realizada no
ClubA, a festa que reúne jovens
nikkeis na média de 25 anos
muda desta vez de endereço e
vai para a Vila Olímpia. São três
ambientes decorados (lounge
de entrada, lounge Spazio e pis-
ta de dança cercada por
mezanino e camarotes).

O DJ Kako mais uma vez
tocará os sucessos de dance
music, electro, house, black,

funk, techno e flashbacks, com
apoio de VJ que comanda os
dois telões. O local conta tam-
bém com dois bares, que servi-
rão double tequila a noite toda.

O ingresso custa R$ 25,00
(no local) e a festa será das
23h às 6h. O endereço do
Spazio é Rua Julio Diniz, 176
(altura do nº 900 da Av. dos
Bandeirantes), na Vila
Olímpia. Mais informações
pelos telefones 11/9946-8926
(Shun) ou 8265-0727 (Nelly).

BALADA

Friendz acontece hoje na casa
Spazio, na Vila Olímpia

O Institut Universitaire
Kurt Bösch (IUKB) está ofe-
recendo cursos na Suíça em
áreas ligadas à administração
e turismo. Escola que segue
seus métodos e padrões de
ensino visando a educação
administrativa e enriqueci-
mento pessoal, disponibiliza os
cursos de Bacharelado em
Business (administração de

empresas), Tourism Ma-
nagement (turismo) e MBA
em Administração, Finanças e
Marketing.

No curso de MBA, que
dura um ano (dois semestres),
as aulas são ministradas em
inglês. O programa combina
uma introdução e atualização
de habilidades gerenciais, do
básico ao avançado, e os can-

MBA

Instituição de ensino oferece cursos de especialização na Suíça
didatos, se não apresentam
treinamento anterior em ge-
rência, devem ter boas habili-
dades pessoais.

A data de início dos pró-
ximos cursos (verão) é 30 de
outubro, mas o prazo de ob-
tenção do visto de estudan-
te do aluno brasileiro é de
oito semanas – quem tem
passaporte europeu não pre-

cisa de visto. O curso de
MBA custa US$ 22 mil, e a
passagem para a Suíça, a
partir de US$ 1.400,00 mais
taxas. Outras informações
sobre os programas podem
ser obtidos no IUKB pelo
telefone 11/3062-0202, site
www.business.iukb.ch ou na
Alameda Lorena, 1.304/
1.308, São Paulo.

Dalai Lama encerra sua
visita ao Brasil hoje
com encontros abertos

a admiradores. Após dois dias
de conferências no Templo Zu
Lai, em Cotia, e no Palácio de
Convenções do Anhembi, em
São Paulo, o líder budista par-
ticipa de mais uma palestra,
com o tema “O poder da com-
paixão”, no Ginásio do Ibira-
puera, na parte da manhã – os
ingressos estão esgotados.

Mas de 12h15 às 12h45,
está programada a inaugura-
ção do Espaço Gandhi, na Pra-
ça Túlio Fontoura, localizada
entre as esquinas da Av. Pedro
Álvares Cabral com a Rua
Abílio Soares. O local foi
revitalizado e deve acolher ati-
vidades recreativas inspiradas
na cultura de paz. A atividade
poderá ser acompanhada gra-
tuitamente, bem como a “Ce-
lebração Inter-religiosa pelo
Entendimento entre os Povos”
que ele fará na Catedral da Sé,
das 14h30 às 16h30, com co-
realização da Arquidiocese de
São Paulo.

Esse compromisso terá a
participação do cardeal dom
Cláudio Hummes, do rabino
Henry Sobel e de representan-
tes de outras crenças religio-
sas. “Da mesma forma que
outras tradições religiosas que
existem no mundo, o budismo
ajuda a criar a paz interior. E
quando isso se consegue, vai
ser bom para as famílias e no
nível da coletividade”, afirmou
ele na entrevista coletiva que
concedeu à imprensa na tarde
da quarta-feira, dia em que
chegou ao Brasil. Desde en-
tão, esbanjou simpatia a quem
o acompanhou na sua jornada
pela metrópole. No encontro
com os jornalistas, realizado no

bairro do Brooklyn e próximo
ao hotel onde está hospedado,
Dalai Lama fez reverências,
distribuiu sorrisos e acenos e
mostrou sua característica se-
rena.

Entrevista - “Estou muito fe-
liz em voltar ao Brasil. Acho
que houve muito desenvolvi-
mento desde que vim aqui
[pela última vez], mas agora
estou ficando mais velho.
Vocês sabem, eu toda parte
que vou sempre me manifesto
em dois sentidos. Todos somos
seres humanos e iguais nesta
dimensão. O futuro da huma-
nidade depende de cada um de
nós, e uma coisa fundamental
para propiciar uma vida feliz é
o afeto humano, algo que nos
nutre desde nosso nascimen-
to. É muito importante que te-
nhamos essa consciência para
se promover uma sociedade
feliz, um mundo pacífico, de
modo que em todo lugar que
vou tenho compartilhado isso”,
disse, na ocasião.

Líder budista tem encontro hoje com
outras religiões na Catedral da Sé

VISITA DE DALAI LAMA

Com tempo estipulado de
45 minutos de entrevista, além
de sua mensagem inicial, ape-
nas quatro perguntas puderam
ser feitas ao líder religioso.
Sobre a identidade tibetana e
o desenvolvimento da China,
o aumento de seguidores do
budismo no Brasil, a reencar-
nação e a crença em profeci-
as milenares. Todas foram
respondidas, no início em in-
glês e algumas em tibetano,
quando discutidas com um
monge que o acompanhava, e
traduzidas para o português.
“Um ponto que busco ressal-
tar é que, apesar das diferen-
ças filosóficas, todas as reli-
giões carregam a mesma
mensagem de compaixão, de
perdão. E meu compromisso
é promover a harmonia religi-
osa”, afirmou.

Durante sua passagem pelo
País, a Palas Athena Editora,
da associação que o traz a São
Paulo, aproveita a oportunida-
de para lançar o livro “Com-
paixão ou competição – Valo-

res humanos nos negócios e na
economia” (160 pág., R$
28,00), que pode ser encontra-
do nas principais livrarias. A
publicação, mais uma de sua
autoria, aborda a compaixão e
a necessidade de aplicá-la na
concorrida área dos negócios
e da produção econômica.

Ao falar sobre o aumento
de seguidores ou simpatizan-
tes de sua filosofia no Brasil,
ressaltou que “eu sempre acho
que a base da harmonia religi-
osa é o respeito recíproco”.
Mas criticou o surgimento de
outras tendências “new age,
que colocam um pouco daqui
e dali no liquidificador; isso é
um erro”. “É importante que
seja uma tradição autêntica, e
aconselho que o mais seguro
é conservar a religião que já
se tem, em vez de adotar uma
nova”, ensina.

Outro assunto comentado
brevemente por ele na cole-
tiva foi a ciência, em que fa-
lou da diferença entre a rea-
lização de experimentos
laboratoriais com o raciocínio
lógico do budismo. A religião,
que tem também seu lado
investigativo da ciência, é
passível de mudança, na sua
opinião. “Até mesmo as pa-
lavras do Buda, se forem con-
traditórias, podem ser des-
cartadas ou reinterpretadas,
e o praticante fica livre para
mudar de postura.” Um
exemplo que comprova a im-
portância de seu papel na
área é a troca de idéias que
teve ontem com pesquisado-
res da Unifesp, em discussão
sobre a prática da medicina
oriental e seus efeitos em
determinados casos de trata-
mento em saúde.

(Cíntia Yamashiro)

Duas entidades nipo-brasi-
leiras realizam hoje a eleição de
sua diretoria, em sessões que
acontecem hoje no bairro da
Liberdade. Pela manhã, a As-
sociação para Comemoração
do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil promove
uma assembléia cujo um dos
pontos é a eleição, que deve
apenas confirmar a continuida-
de do presidente Kokei Ueha-
ra no cargo. À tarde, o clima
deve esquentar na Associação
Shizuoka Kenjin do Brasil, já que
a escolha para o comando da
União Paulista de Karaokê
(UPK) será mais acirrada, com
duas chapas inscritas.

No Bunkyo (Sociedade

ELEIÇÕES

Associação do Centenário e UPK
escolhem hoje sua diretoria

Brasileira de Cultura Japone-
sa), os membros da Associa-
ção do Centenário têm encon-
tro marcado para às 9 horas.
Na chapa registrada, Kokei
será reeleito ao lado de 40
vice-presidentes para ficar no
cargo pelo menos até 2009,
ano seguinte à grande festa.

Já na UPK, Elzo Sigueta
defende seu posto numa elei-
ção que tem também como
candidato o presidente de hon-
ra da entidade, Luiz Yuki. Além
do presidente, a chapa é for-
mada ainda por três vices, três
membros do Conselho Fiscal
e mais três suplentes. O início
será às 13h30, com término
previsto para as 18h.

A Seleção Brasileira de
Kendô confirmou seu favori-
tismo e conquistou todos os tro-
féus e medalhas em disputa na
competição realizada no último
dia 22, no Club Gymnasia y
Esgrima de Buenos Aires, na
Argentina. Além de Brasil e
Argentina, o torneio contou
com a participação de atletas
da Colômbia, Chile, Equador e
Uruguai.

O Brasil sagrou-se cam-
peão na disputa por equipes
com Ernesto Eisaku Onaka,
Jogi Sato, William Shuhei
Fujikura, Flavio Toshio Haya-
shi, Edson Jundi Toida, Julio
Kendi Toida e Ricardo Hissao
Yokaichiya.

Os brasileiros também do-
minaram no individual. O títu-
lo de campeão ficou com Er-
nesto Eisaku Onaka e o vice
foi Jogi Sato, com Flavio Toshio
Hayashi na terceira coloca-

ção. Segundo o presidente da
Confederação Sul-Americana
de Kendô, Tadachi Tamaki, foi
a primeira vez que o Campeo-
nato Sul-americano aconteceu
fora do Brasil. O próximo, an-
tecipa, está programado para
Santiago do Chile.

Tamaki fez questão de res-
saltar que o Brasil levou a sua
melhor equipe – a mesma que
participou do Mundial, realiza-
do no final do ano passado em
Taipei/China – “para nivelar
por cima o kendô praticado na
América do Sul”.

Já o presidente da Confede-
ração Brasileira de Kendô,
Ciutoko Kogima, ficou satisfei-
to com os resultados obtidos
pelos atletas brasileiros, e elogiou
o crescimento do nível pratica-
do no Chile, que ficou em ter-
ceiro lugar por ter caído na mes-
ma chave do Brasil, ficando o
segundo lugar com o Uruguai.

KENDÔ

Brasil mantém hegemonia no
Campeonato Sul-Americano

Da direita para a esquerda: campeão: Ernesto E. Onaka, vice-
campeão: Jogi Sato e 3º lugar: Flávio T.  Hayashi

DIVULGAÇÃO

O Grupo Bikai anuncia que
já está recebendo as inscrições
de artistas para o Biten 2006,
exposição de arte que visa a
revelação de novos talentos e
a ascensão dos participantes no
cenário artístico e cultural. O
júri, composto por cinco artis-
tas experientes (Bin Kondo,
Iwao Nakajima, Kenichi Ka-
neko, Yoshiyuki Miura e Yuta-
ka Toyota), fará a seleção.

De acordo com o regula-
mento, o trabalho, seja figurati-
vo ou abstrato, em gravura, pin-
tura, desenho, de técnica livre
(aquarela, óleo, acrílica, mista),

deve ser original e inédito –
nunca ter sido exposto em sa-
lões ou mostras oficiais e parti-
culares. O tamanho deve obe-
decer ao mínimo de 0,60m x
0,80m e máximo de 1,50m x
1,20m já com moldura; e deve
ser preparado para exposição,
com dois pontos interligados
com arame, etiquetado com
nome do artista, título da obra e
valor no verso.

Cada candidato deve levar
duas obras de tema livre em
uma só modalidade, e a taxa
de inscrição é R$ 150,00 – não
sendo classificado, será reem-
bolsado o valor de R$ 50,00.
As entregas devem ser feitas
entre 22 e 25 de maio (de se-
gunda a quinta-feira, das 8h30
às 17h), no Bunkyo – Socie-
dade Brasileira de Cultura Ja-
ponesa (Rua São Joaquim, 381,
Liberdade).

No ano passado, 73 artis-
tas participaram do Biten, e
segundo a coordenadora Elza
Oda, a expectativa para esta
edição é de cem pessoas. O
Biten 2006 acontece de 6 a 15
de julho, e mais informações
podem ser obtidas pelo telefo-
ne 5571-7594 (Tomohisa
Sunago) ou 3399-5981 (Elza).

BITEN

Candidatos têm prazo de um mês
para entrega de trabalhos artísticos

Dalai Lama veio ‘a convite’ e para promover harmonia religiosa
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P A N O R A M A
Fotos: Marcus Kiyohide Iizuka

Vista panorâmica da rua Galvão Bueno, sentido da rua  São Joaquim para Rua Fagundes.

...e uma infinidade de espécies que viveram em terras brasileiras (mais informações no site:
p.php.uol.com.br/dinosnaoca)

A exposição Dinos na Oca, no Parque do
Ibirapuera, prossegue somente até amanhã...

... e uma réplica do Carcharodontosauros,
réptil com dentes de tubarão...

... destaques para o esqueleto do dinossauro
Ondwanatitan...

No dia 22, o casamento dos noivos Adriana Takakura e
Ângelo Morita, movimentou a cidade de Capão Bonito...

... Adriana com seu irmão e sua sobrinha ficaram
emocionados durante cerimônia realizada na Igreja Matriz...

...  e contou com as presenças dos pais da noiva, Michikazu e
Yassuko, Takakura e os pais do noivo, Pedro e Yoko Morita

A presença nikkei em São Miguel Arcanjo pode ser constatada
através de construções como a Fazenda Colônia Pinhal...

...e no detalhe da placa, em 1992: a colônia completou este
ano seu 30º aniversário

... a Cooperativa Sul Brasil e também um campo de
beisebol, além de escolas...

A Missa de 1 ano do falecimento do saudoso Paulo Kobayashi, celebrada no último dia
26, na Igreja São Luiz, foi prestigiada por familiares, amigos e parentes...

...com a presença de personalidades como o irmão Sergio Kobayashi, que representou a
família e agradeceu as homenagens recebidas


