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Em evidência, Jorge Yanai é cogitado para
ser candidato a vice-governador de MT

ALDO SHIGUTI/JORNAL NIPPAKNas últimas semanas, o mé-
dico e segundo suplente de
senador, Jorge Yanai (DEM-
MT) viu sua rotina mudar. Em
Brasília desde o último domin-
go (25) para ir se “aclimatan-
do” – na terça (27), antes
mesmo de tomar posse, par-
ticipou de uma audiência pú-
blica realizada Comissão de
Agricultura e Reforma Agrá-
ria (CRA), que debateu o re-
financiamento dos débitos
agrícolas – Yanai está a uma
semana de entrar para a his-
tória como o primeiro nikkei

a assumir uma vaga no Sena-
do. Será por apenas quatro
meses. Mas que ele pretende
aproveitar da melhor forma
possível. “Será importante
participar das diversas comis-
sões, das suas discussões,
deliberações e votações.
Faço parte, por exemplo, de
comissões importantes como
agricultura e reforma agrária,
meio ambiente, defesa do
consumidor, orçamento e ou-
tras”, destacou, em entrevis-
ta exclusiva ao Jornal
Nippak.
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5º NIKKEY MATSURI –
Se ainda pairavam dúvidas
sobre o sucesso do Nikkey
Matsuri, elas certamente fo-
ram dissipadas com a realiza-

ção da quinta edição do even-
to, nos dias 24 e 25, no Clu-
be Escola Jardim São Paulo.
Tudo conspirou a favor do
tradicional festival da cultura

nipônica. Na sexta-feira (23),
o Ministério do Turismo em-
penhou R$ 50 mil de emenda
parlamentar do deputado fe-
deral Walter Ihoshi (DEM-

SP) para o evento, o que dei-
xou os organizadores mais ali-
viados. No sábado, apesar do
céu carrancudo, não choveu,
e no domingo, o sol apareceu.

Em dificuldade,
Bunkyo estuda
dividir Kokushikan
Presente da Fundação Esco-
lar Kokuishikan com sede em
Tóquio, o Centro Esportivo
Kokushikan Daigaku, em
São Roque (SP), pode ser di-
vidido em glebas, constituin-
do-se em um condomínio. A
possibilidade foi discutida no
último dia 24, durante reunião
do Conselho Deliberativo do
Bunkyo, da qual participou o
Jornal Nippak.
–––——–––––—–| pág 04

Comunidade nipo-
brasileira dá adeus
a Shunji Nishimura
O imigrante japonês Shunji
Nishimura criador da primei-
ra colheitadeira de café do
mundo morreu aos 99 anos
no último dia 23 de abril, na
Santa Casa de Pompéia (SP).
Considerado um dos grandes
empresários do agronegócio
brasileiro, ele estava interna-
do na Santa Casa de
Pompéia há cerca de 20 dias
antes de falecer.
–––——–––––—–| pág 07
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BAZAR DA SOLIDARIEDADE –  O valor arreca-
dado no 1º Bazar da Solidariedade promovido pelo Fundo
Social de Solidariedade do Governo de Andradina, no dia
17, será totalmente revertido em prol das famílias caren-
tes. Ao todo foram arrecadados R$ 2.581,00 com a ven-
da de tecidos de vários modelos além jaquetas e materi-
ais para limpeza, doados pelo Fundo de Solidariedade e
Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São
Paulo. “A população de Andradina sempre soube cola-
boram com as iniciativas do Fundo Social e por isso so-
mos muito gratos”, disse a primeira dama do município e
presidente do Fundo Social, Márcia Norie Ueda Ono,
anunciando a segunda campanha em prol Campanha do
Agasalho 2010, um baile.

NAGUISA – Em abril, a equipe de Sinuca ob-
teve 100% de aproveitamento no Torneio
Quadrangular de Sinuca promovido pelo Clube
Atlético Ypiranga, ao conquistar os títulos na
séries prata e bronze.

A equipe Prata de Sinuca com o seu troféu de Cam-
peão, nas mãos do capitão Norio Miyahara (esq),
tendo ao lado Hissao, Shin, Leonardo, Taka, e Franki

A equipe Bronze de Sinuca, também campeã: (esq/
dir): Jorge, Katto, Noboru, Kume, Robinson, Tsuji
(capitão) e Mitio. Atrás, encobertos: Takano e Aritana.

Shin da equipe Prata em ação. A concentração é
fundamental na Sinuca.

Raspando o Tacho: Norio fatiando e servindo a
perna de cordeiro.

Os “chefs” Takano (esq) e Mitio com a primeira
fornada da perna de cordeiro com batatas.

GAIMUSHO KENSHUSEI – O “Século 21
e Impacto Ambiental” foi o tema do 12º En-
contro Latino-Americano de Ex-Bolsistas do
Ministério das Relações Exteriores do Japão –
Gaimusho Kenshusei –, realizado de 10 a 14
de abril, em San Carlos de Bariloche, na Ar-
gentina. Do Brasil paticiparam, entre outros, o
coronel Armando Kihara; o presidente do Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa
e de Assistência Social), Kihatiro Kita, o pro-
fessor Kiyoshi Harada, o desembargador Ro-
que Komatsu, e o ex-vereador Aurélio Nomu-
ra. Leia mais na página 6

PORCO À PARAGUAIA –
Organizado por quatro entida-
des filantrópicas de Boituva
(SP) (Fundação Crescer Crian-
ça, Nosso Lar São Vicente de
Paulo, Lions Clube de Boituva
e Associação 6 de Setembro),
no último dia 19, no sítio Aruanã
– de propriedade do presidente
da Associação Cultural e Es-
portiva Piratininga, Elzo Sigueta
– no município de Boituva (SP),
o Porco à Paraguaia teve ren-
da revertida em prol das ativi-
dades promovidas pelas asso-
ciações.

JCI – Paz mundial e ações comunitárias em
busca de um mundo melhor foram os assun-
tos que marcaram o encontro entre o deputa-
do federal Walter Ihoshi  (DEM-SP) e o pre-
sidente mundial da Junior Chamber
international (JCI), Rolando Kwemain, ocor-
rido no último dia 19. Kwemain esteve em
São Paulo apenas entre os dias 18 e 19 e re-
servou um espaço em sua agenda para ho-
menagear o deputado com uma placa, ofertada
somente aos colaboradores especiais da or-
ganização. Ihoshi afirmou se sentir imensa-
mente honrado e completou dizendo que é uma
satisfação contribuir com organizações tão
sérias como a JCI. O presidente mundial, na-

tural de Camões, também convidou Ihoshi para
participar do congresso mundial da JCI, que
ocorrerá em Osaka, no Japão, em novembro
deste ano.

BRASIL-JAPÃO – A 3ª
Reunião do Comitê Conjunto
de Promoção de Comércio e
Investimentos Brasil Japão re-
alizada na Embaixada do Ja-
pão, contou com a presença
do deputado federal William
Woo (PPS-SP). A reunião dis-
cute formas de ampliar as tro-
cas comerciais e os investi-
mentos bilaterais entre os dois
países. Fazem parte da pauta

proposta pelo Brasil as expor-
tações de carne suína e café,
os subsídios japoneses para
produção de jatos de médio
porte, além de etanol, TV di-
gital, transferência de tecno-
logia e propriedade intelectu-
al. A reunião também contou
com a participação do vice-
ministro da Economia, Comér-
cio e Indústria do Japão,
Hiroyuki Ishige.

90 ANOS DE LINS
– Este ano, a Abcel

(Associação
Beneficente, Cultural e

Esportiva de Lins)
participou com carro
alegórico no desfile
cívico de 21 de abril,

Dia do Município,
sendo bastante

aplaudido. No carro,
Kazunori Yasunaga,

presidente do Conselho
Deliberativo da

entidade com a sua
esposa Ryoko e netos.

(Foto: Ossamu
Yasunaga)
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“Os valores e tradições de nossos antepassados
não devem ser esquecidos nunca”

ENTREVISTA/JORGE YANAI

Nas últimas semanas, o
médico e segundo su-
plente de senador, Jor-

ge Yanai (DEM-MT) viu sua
rotina mudar. Em Brasília des-
de o último domingo (25) para
ir se “aclimatando” – na terça
(27), antes mesmo de tomar
posse, participou de uma audi-
ência pública realizada pela
Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária (CRA), que
debateu o refinanciamento dos
débitos agrícolas – Yanai está
a uma semana de entrar para
a história como o primeiro
nikkei a assumir uma vaga no
Senado. Será por apenas qua-
tro meses. Mas que ele pre-
tende aproveitar da melhor for-
ma possível. “Será importante
participar das diversas comis-
sões, das suas discussões, de-
liberações e votações. Faço
parte, por exemplo, de comis-
sões importantes como agri-
cultura e reforma agrária,
meio ambiente, defesa do con-
sumidor, orçamento e outras”,
destacou, em entrevista exclu-
siva ao Jornal Nippak. Pri-
meiro deputado estadual por
Sinop (MT), cidade que ado-
tou há 30 anos, Jorge Yanai
também está sendo cogitado
para ser o vice do pré-candi-
dato a governador de Mato
Grosso, Wilson Santos
(PSDB) pela coligação PSDB/
DEM/PTB. “Existe essa pos-
sibilidade, mas é o patido que
vai decidir. É conveniente es-
perar pela Convenção, em ju-
nho, até porque ninguém cos-
tuma fechar o vice sem antes
fazer os acertos finais”, afir-
mou Yanai ao Nippak, de Bra-
sília. É esperar para ver.

(Por Aldo Shiguti)

Confira a entrevista concedi-
da ao Jornal Nippak

Jornal Nippak: O sr. é o pri-
meiro nikkei a assumir
uma vaga no Senado. Qual
a sensação de entrar para a
história?
Jorge Yanai: É muita honra,
uma satisfação muito grande
ser o primeiro nikkei a assu-
mir uma cadeira no Senado
Federal. Ao mesmo tempo,
muita responsabilidade, porque
estarei sendo observado e ana-
lisado tanto pela comunidade
japonesa como pelas pessoas
que represento no Estado de
Mato Grosso. Mas estou pre-
parado para o desafio. Desde
o início do mandato do Sena-
dor Jonas Pinheiro, venho es-
perando por essa oportunida-
de e vou aproveitar da melhor
forma possível, trazendo bene-
fícios importantes para Mato
Grosso.

JN: Qual a primeira medi-
da que pretende tomar
como senador?
JY: A primeira medida como
senador da República é con-
tar a minha vida pioneira de 31
anos em Sinop, quando não

existia rádio, jornal, televisão,
telefone, e a luz elétrica era
termodiesel e ainda por cima,
racionada. Mostrar que o tra-
balho duro do nosso povo, o
sacrifício e a determinação
contribuíram para que Mato
Grosso fosse o campeão naci-
onal de produção de grãos,
maior rebanho bovino e, aque-
le Estado que vivia às escuras,
hoje é exportador de energia
elétrica.

JN: Quais devem ser suas
prioridades?
JY: Minhas propostas, de for-
ma geral, serão as que trazem
benefício social, como o setor
da saúde, pelo conhecimento
médico, que tenho, no setor
educacional, porque acredito
ser a alavanca do desenvolvi-
mento de uma nação, da se-
gurança pública, porque está
impossível viver tranqüilo e em
paz no nosso país. Quero sem-
pre trabalhar em projetos que
proporcionem melhor divisão
de rendas, o reconhecimento
de todas as profissões e os li-
mites de suas atuações. De
forma específica tenho um
grande sonho, e vou trabalhar
nisso todos os dias do meu
mandato: aprimorar as rodovi-
as do Brasil, como o término
da BR163, que liga Cuiabá ao
Porto de Santarém; trabalhar
para que haja conclusão das
Ferrovias Norte-Sul e Leste-
Oeste, integrando nosso país
com trilhos que serão uma al-
ternativa a mais e mais barata
que as rodovias. E o mais im-
portante dos meus objetivos, a
implantação do transporte
aquoviário interligando todo
nosso país (mais econômico
para construir, mais rentável
para utilizar, menos poluído,
mais adequado para evitar o
aquecimento global).

JN: A princípio, o sr assu-
me por 4 meses. O que é
possível fazer, de fato, nes-
te período?

JY: Encaminhar o maior nú-
mero de projetos importantes
possível, mesmo porque os
projetos, desde sua apresenta-
ção, passagem pelas comis-
sões, emendas, mudanças, vo-
tações, podem levar meses e
anos até. Será importante par-
ticipar das diversas comissões,
das suas discussões, delibera-
ções e votações. Faço parte,
por exemplo, de comissões
importantes como agricultura
e reforma agrária, meio ambi-
ente, defesa do consumidor,
orçamento e outras.

JN: Sua experiência como
deputado estadual pode aju-
dar nessa empreitada?
JY: Sem dúvida, porque o po-
der executivo e o legislativo
têm papéis e função diferen-
tes. O legislativo precisa ter
capacidade de formatar as leis
de maneira que sejam boas e
justas para todos, sem prejuí-
zo ao povo ou ao erário públi-
co. Precisa ter capacidade de
diálogo, saber dizer sim e não
com a mesma serenidade.

JN: Pensa em se candida-
tar na próxima eleição? Por
quê?
JY: Ser ou não candidato na
próxima eleição depende mais
dos objetivos do partido, que
deve analisar essa possibilida-
de em benefício da vitória con-
junta. Em política, o “eu” sozi-
nho, não ganha nenhuma elei-
ção. Não basta ser um bom
candidato, existem outros fa-
tores também fundamentais,
que determinam a vitória ou a
derrota numa eleição.

JN: Nas entrevistas conce-
didas ao Jornal Nippak, o sr
tem ressaltado a educação
que recebeu de seus pais.
Qual a importância da edu-
cação japonesa? Como re-
fletiu na sua formação e
como poderá contribuir no
exercício de senador?
JY: Na minha infância e ado-

lescência, aprendi cedo com
meus pais que a disciplina é
fundamental, e força de von-
tade, essencial, e os estudos, a
alavanca para o sucesso. Creio
que no Senado, como em todo
tipo de trabalho, são necessá-
rias principalmente essas qua-
lidades para se obter sucesso.

JN:: A comunidade nikkei
comemorou, em 2008, cem
anos de imigração, sempre
lembrando das heranças re-
cebidas de seus ancestrais.
Em sua opinião, que lega-
do nós poderemos deixar
para as próximas gera-
ções?
JY: As tradições japonesas são
milenares, e foram transmiti-
das por gerações e creio que
até por DNA, e mesmo sendo

ARQUIVO PESSOAL

Em família (da esquerda para a direita): o filho Douglas, a nora Anna Leticia, a neta Anna Julia, a esposa
Marina, a  filha Evelyn e Jorge Yanai no aniversário de 2 anos da neta Anna Julia

de classes sociais diferentes,
mantinham o mesmo compor-
tamento contido, respeitoso e
perfeccionista. Minha mãe
veio de uma família modesta
que chegou ao Brasil com so-
nhos de dias de fartura, abun-
dância e de um dia serem pro-
prietários de terras. Meu pai
tinha um espírito mais aventu-
reiro, foi o único dos irmãos
que veio ao Brasil e, por vir
muito jovem, não teve diploma
universitário; ele tinha irmão
médico (que no século passa-
do pertenceu à Cruz Verme-
lha), outro engenheiro agrôno-
mo e um economista. Mas no
Brasil, sem conhecer a língua
e os costumes, tiveram que
usar a única ferramenta de que
dispunham: trabalho duro e
pesado. Por isso, em minha
opinião, o legado que deixamos
para as próximas gerações é
o mesmo que recebemos: ca-
ráter, perseverança e muito
trabalho.

JN: Um dia após assumir no
Senado, o sr. será apresen-
tado à comunidade nikkei
de São Paulo. O que espe-
ra dessa relação?
JY: Considero a comunidade
nikkey de São Paulo a maior e
mais representativa do país.
Isto envolve também não só o
aspecto social, mas empresa-
rial, e com este estreitamento
de relações, aproveitar para
carrear negócios para Mato
Grosso e, ter a oportunidade de
no futuro, estabelecer um ca-
nal de negociação do Estado
de Mato Grosso e o governo
japonês.

JN: De que forma o sr pre-
tende utilizar sua ascendên-

cia japonesa para fortalecer
os laços com a comunida-
de?
JY: É interessante como a co-
munidade japonesa se relacio-
na com facilidade e tem uma
forte tendência a se aglutinar
e formar amizades. É uma coi-
sa instintiva, talvez pelos mes-
mos hábitos e costumes de cri-
ação e fortalecidos pela forte
semelhança física de seus ros-
tos inconfundíveis. No início os
agrupamentos foram constitu-
ídos pela necessidade conjun-
ta de sobrevivência em um
país estranho, depois também
pelos hábitos e costumes.

JN: É possível estender
essa relação para fortalecer
também o intercâmbio Bra-
sil - Japão?
JY: De uma forma natural,
porque a Comunidade Japone-
sa é muito unida, valoriza mui-
to suas tradições e torce sem-
pre pelo sucesso de seus mem-
bros. Dessa forma, através das
associações de clubes e de
relações comerciais, pretendo
fortalecer o intercâmbio Bra-
sil – Japão também com pro-
jetos para intercâmbio Japão -
Mato Grosso.

JN: Como senador, pode
apresentar algum projeto
nesse sentido?
JY: Estimular sempre a dimi-
nuição da proteção dos produ-
tos do seu país, para intensifi-
car o comércio. O Brasil, por
exemplo, escolheu o padrão
japonês de TV de alta defini-
ção. Mais troca de experiên-
cias e conhecimentos tecnoló-
gicos entre o Brasil e o Japão.
Hoje, o lugar preferencial são
os EUA, pela facilidade e tra-
dição de intercâmbio, principal-
mente entre as Universidades.
Se fortalecermos mais o inter-
câmbio, como conseqüência
teremos mais negócios no fu-
turo, trazendo benefícios ao
Brasil, pois o Japão é a segun-
da maior economia mundial e
um grande comprador de
comodities.

JN: Que mensagem gosta-
ria de deixar para a comu-
nidade nipo-brasileira?
JY: As tradições e valores de
nossos antepassados não de-
vem ser esquecidas nunca. E
com elas associar as caracte-
rísticas positivas próprias do
povo brasileiro como otimismo,
alegria e adaptabilidade. A
soma destas características
deve resultar sempre em uma
participação cada vez mais ati-
va dos nikkeis em todas as áre-
as públicas e privadas. E as-
sim teremos cada vez mais
membros da comunidade nipo-
brasileira em posições de des-
taque, CEOs de companhias
brasileiras, cientistas, secretá-
rios de estado, ministros e
quem sabe governadores e até
presidentes. Temos que fazer
a diferença, sempre com ho-
nestidade e caráter.

COLUNA DA ERIKA SUMIDA

A coleta e o armazena-
mento das células-tronco
têm sido muito falado e dis-
cutido em diversos países,
muitos experimentos vêm
sendo realizados para a cura
de doenças degenerativas ou
que se diziam incuráveis. Se-
gundo as pesquisas que rea-
lizei, o Brasil é um dos paí-
ses mais avançados no es-
tudo sobre células-tronco.

E agora, o armazenamen-
to em tanques refrigerados
a nitrogênio, sob temperatu-
ra de 196 graus negativos,
pode ser feito aqui mesmo no
Japão. O serviço é ofereci-
do por um banco particular
de células-tronco, localizado
em Tókio e Yokohama, e

para os pais interessados, o
banco conta com o serviço de
tradutores em espanhol e por-
tuguês.

Os pais interessados na
coleta e armazenamento das
células-tronco, deverão assi-
nar um contrato, onde o perí-
odo de armazenamento é de
dez anos, o valor gira em tor-
no de 2.200 dólares. Caso a
família queira renovar o con-
trato por mais dez anos, pa-
gará somente a taxa de guar-
da em torno de 735 dólares.

O contrato será cancelado
se não for possível extrair a
quantidade necessária de cé-
lulas-tronco ou se elas apre-
sentarem capacidade insufici-
ente de reprodução celular. O

Armazenamento de células-tronco no Japão também para a comunidade brasileira
banco tem esse contrato tra-
duzido para o português, para
uma maior facilidade e enten-
dimento da família.21'

As parturientes deverão
avisar com antecedência o
período previsto para o parto,
o médico obstetra procederá
a coleta, conforme as instru-
ções do laboratório, o trans-
porte será feito pelo próprio
laboratório, onde será feita a
separação das células-tronco
do sangue.

Feita a contagem da quan-
tidade das células-tronco, elas
são submetidas a um proces-
so de refrigeração, onde a
cada minuto a temperatura vai
baixando um grau. As amos-
tras são colocadas em tanques

resfriados , cada tanque ar-
mazena cerca de 2.500 amos-
tras, esses tanques são moni-
torados 24 horas por dia, qual-
quer anormalidade é detecta-
da através de painéis com
alarmes.

O armazenamento de cé-
lulas-tronco significa uma ga-
rantia contra imprevistos, pois
os avanços têm sido muito es-
perançosos, uma vez que no-
vas descobertas sobre o fun-
cionamento desses recursos
potenciais são reveladas a
cada dia, o que pode gerar sal-
tos muito grandes.

A família também pode se
beneficiar com o armazena-
mento das células-tronco, pois
a compatibilidade entre ir-

mãos é de 25 %, outra gran-
de vantagem é que  a pessoa
pode utilizá-las no momento
que for necessário, sem pas-
sar pela fila de receptores.

E segundo os diretores do
banco, muitos estrangeiros
têm procurado os serviços, por
isso a contratação de tradu-
tores, no intuito de passar
mais segurança para a famí-
lia. Na minha opinião, mais
um ponto para os brasileiros,
afinal, quando trata-se da saú-
de familiar, todo cuidado é
pouco, e o melhor é a segu-
rança aliada à confiança. Pois
estamos morando num país
que não é o nosso, não enten-
demos o idioma, e quando o
assunto é um filho nosso, que-

remos todas as informações
para que ele tenha uma boa
saúde, uma boa assistência
médica, e se o simples fato
de não dominarmos o idioma
já nos assusta, que dirá en-
tão quando a questão diz res-
peito à saúde de alguém da
família. Agora podemos con-
tar com mais um serviço à
comunidade, está certo que
tem que se pagar pelo servi-
ço, mas já é um grande pas-
so para a comunidade brasi-
leira no Japão.

*Erika Sumida nasceu em Ara-
çatuba (SP) e mora há 12 anos
no Japão, onde trabalha com de-
senvolvimento de criação. E-
mail: erikasumida@hotmail.com

A mãe Ayako Hasegawa Yanai, que mora em Curitiba, o neto Daniel
Benjamim, o filho Douglas e neta Anna Julia
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Em dificuldade, Bunkyo estuda
dividir Kokushikan em glebas

COMUNIDADE 1

*YOICHI KOIKE

Existe uma discussão sobre
a “brasileirização” do Japão. A
expressão quer dizer que o
Japão está ficando parecido
com o Brasil porque está de-
monstrando aumentos na de-
sigualdade econômica e na
pobreza, informalização do
emprego e crescimento na cri-
minalidade. Pelos mesmos
motivos, a China também teme
a “brasileirização” como pro-
blema. Também existe outro
uso de “brasileirização”, só que
com sentido diferente. Trata-
se da “brasileirização” da Ín-
dia. Aqui, a expressão era usa-
da para falar da intromissão
excessiva do governo, o que
tornava a economia indiana
ineficiente. Todos os exemplos
são meio ofensivos ao país,
mas o Brasil também já usou
um recurso semelhante, como
a expressão “Belíndia”. Ela
dizia que o Brasil era formado
por um pequeno número de
belgas ricos e uma imensa
maioria de indianos pobres.

Estas metáforas não trans-
mitem toda a realidade. Tal
qual a “brasileirização” do Ja-
pão. Certamente o Japão já foi
um símbolo do sucesso econô-
mico. Em contrapartida, o Bra-
sil era exemplo do país que
falhou em se desenvolver. Não
me recordo do título, mas ha-
via um livro que falava sobre
o Japão, mas que usava a ban-
deira brasileira na capa. Tra-
tava-se de uma ironia para,
pois a mensagem era de que o
Japão merecia mais que o Bra-
sil as palavras contidas na ban-
deira: “Ordem e Progresso”.
Mas, e agora? Como estão os
dois países? O Brasil desfruta
elevado crescimento econômi-
co e faz crescer a sua presen-
ça na comunidade internacio-
nal. A “brasileirização do Ja-
pão” está perdendo o sentido.
Aproveitando, gostaria tam-
bém de dizer que a “Belíndia”
está virando uma expressão
ultrapassada pois, nos últimos
anos, a Índia tem crescido ace-
leradamente.

O Japão não consegue
apresentar uma estratégia de
crescimento, mesmo sendo
detentor de avançadas tecno-
logias, tanto industrial quanto
ambiental. A única coisa que
faz é tentar alavancar a eco-
nomia pegando carona no cres-
cimento dos países emergen-
tes como a China e a Índia.

Apesar de ter um patrimônio
financeiro descomunal na eco-
nomia doméstica, ele não é
aproveitado de forma eficaz no
país. As finanças estão em pe-
rigo, mas prestam pouca aten-
ção na disciplina financeira.

A política de cartel e a or-
ganização burocrática que pro-
vocaram o déficit financeiro
não sofreram nenhuma inter-
venção. O buraco na rede de
segurança está crescendo por
outro lado. Devido à inseguran-
ça no emprego e na aposenta-
doria, as pessoas param de
consumir e resultam na espi-
ral deflacionária. A desigualda-
de social só tem aumentado
entre a metrópole e o interior.

Em comparação, o Brasil
possui um modelo bem defini-
do de desenvolvimento. Além
de estruturarem o complexo
industrial usando de eixo a
agricultura e os recursos na-
turais, estabeleceram como
estratégicas as indústrias au-
tomobilística, aeronáutica, bio-
lógica e de Tecnologia de In-
formação, e estão tentando
estabelecer o sistema para o
desenvolvimento industrial fa-
zendo obras de infra-estrutura
usando o PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento).

*Yoichi Koike, 61, nasceu na pro-
víncia de Saitama e é professor ti-
tular da Faculdade de Economia da
Universidade de Ritsumeikan. Foi
nomeado em diversos cargos,
como pesquisador do Instituto de
Economias em Desenvolvimento
da Ásia, segundo diretor regional
do mesmo laboratório, professor
visitante do Laboratório de Eco-
nomia da USP e professor titular
da Faculdade de Desenvolvimen-
to Internacional. Está no atual car-
go desde 2007. É membro do con-
selho da Associação Central Nipo-
Brasileira e do Centro de Recur-
sos do Pacífico Asiático (PARC) e
especialista em pesquisa de desen-
volvimento e pesquisas da região
latino-americana.

**Este artigo foi possível graças
à colaboração da Associação
Central Nipo-brasileira

DEBATES

A “brasileirização” do Japão
(Parte 1)

Santa Catarina, São Luiz do
Paraitinga (cidade a 182 km da
capital paulista, bno Vale do
Paraíba), Jardim Pantanal (bair-
ro da Zona Leste de São Pau-
lo) e Vale do Ribeira são algu-
mas regiões brasileiras castiga-
das pelas chuvas dos últimos
anos e que sofreram, e ainda
sofrem, com as conseqüências
das tragédias. Embora incalcu-
láveis – e irreparáveis quando
existem vidas humanas em jogo
– os prejuízos poderiam ser ain-
da maiores não fosse a ação da
Defesa Civil do Estado de São
Paulo, que celebrou seus 34
anos de atividades numa ceri-
mônia realizada no último dia 20,
no Palácio dos Bandeirantes.

Na ocasião, foram home-
nageados com a “Medalha da
Defesa Civil” profissionais e
personalidades que se desta-
caram no desenvolvimento da
comunidade e em ações rela-
tivos à Defesa Civil. Entre
eles, o General Brigadeiro do
Exército Brasileiro, Roberto
Sebastião Peternelli Júnior, o
Brigadeiro Paulo Roberto
Pertursi, comandante do IV
Comando Aéreo Regional, os
prefeitos de São Luiz do Pa-
raitinga, Ana Lúcia Bilard
Sicherle, e de São Paulo, Gil-
berto Kassab, e os integrantes
da equipe de rafting de São
Luiz do Paraitinga que promo-
veram o resgate de centenas
de vítimas que ficaram isola-
das no início deste ano.

Na verdade, conta o coor-
denador da Defesa Civil do
Estado de São Paulo, Luiz
Massao Kita, a comemoração
era para ter ocorrido em feve-
reiro, mas apesar de fora de
época, ainda bastante signifi-
cativa. E o motivo do adiamen-
to não poderia ter sido outro
senão as fortes chuvas. “Tive-
mos um verão muito atípico,
não chovia tanto na capital
paulista desde 1933), lembra
Kita, acrescentando que, ape-
sar dos elevador índices
pluviométricos que acabaram
provocando tragédias incalcu-
láveis, há sim, o que comemo-
rar.

Para ele a data é muito im-
portante e marca uma nova
fase da corporação, que tor-
nou-se referência no país gra-
ças ao contínuo trabalho de

prevenção que promove junto
aos municípios. “São Luiz do
Paraitinga ficou praticamente
debaixo de água, mas não foi
registrado nenhuma vítima por
afogamento, o mesmo pode-
mos dizer do Jardim Pantanal
e do Vale do Ribeira. Foram
três localidades em que as
ações preventivas funciona-
ram muito bem”, afirmou Kita,
lembrando que, em novembro
do ano passado, São Paulo
sediou, pela primeira vez, o 5º
Defencil – Seminário Interna-
cional de Defesa Civil, evento
que contou com a participação
de 20 Estados brasileiros, além
de representantes de oito paí-
ses de língua portuguesa.

“Se não agíssemos preven-
tivamente, preparando os mu-
nicípios, os desastres naturais
poderiam ter conseqüências

bem piores”, conta Kita, afir-
mando que o objetivo da De-
fesa Civil é evitar prejuízos
materiais ao meio ambiente e
preservar vidas humanas.

Histórico – No Estado de São
Paulo, a Defesa Civil teve sua
origem em 1976, após aciden-
tes de grandes proporções
como as intensas chuvas ocor-
ridas em Caraguatatuba (1967)
e os incêndios dos edifícios
Andraus (1972) e Joelma
(1974). Tais eventos demons-
traram a necessidade da cria-
ção de um órgão capaz de co-
ordenar os diferentes agentes
públicos bem como promover
sua integração com a comuni-
dade.

Reorganizada em 1995,
pelo então Governador Mário
Covas, a Defesa Civil do Es-
tado de São Paulo atua pre-
venção de desastres naturais
ou, na impossibilidade da pre-
venção, na minimização de
seus efeitos visando a preser-
vação de vidas.

Atualmente, a Defesa Ci-
vil do Estado de São Paulo
conta com uma Coordenado-
ria Estadual ligada diretamen-
te ao gabinete do Governador
do Estado. A coordenadoria
estadual constitui-se também
no órgão central do Sistema de
Defesa Civil do Estado de São
Paulo.
(Aldo Shiguti, com o portal do
Governo do Estado de São Paulo)

DIVULGAÇÃO

Luiz Massao Kita: desastres poderiam ter consequências bem piores

COMUNIDADE 2

Massao Kita destaca importância da Defesa Civil

Presente da Fundação
Escolar Kokushikan
com sede em Tóquio, ao

Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social), o Centro Es-
portivo Kokushikan Daigaku,
localizado no município de São
Roque (SP), pode ser dividido
em glebas, constituindo-se em
um condomínio. A possibilida-
de foi discutida no último dia
24, durante reunião do Conse-
lho Deliberativo do Bunkyo, da
qual participou a reportagem
do Jornal Nippak.

A ideia é reservar as áreas
de uso comum e aquelas de
interesse da entidade, onde
existem benfeitorias, como,
por exemplo, o ginásio de
kendô, quadras de tênis, áreas
para futura construção de es-
tacionamento de veículos,
construção de uma sede e um
futuiro salão para realização de
feiras e eventos, que poderá
ser locado para terceiros inte-
ressados.

A sugestão foi apresenta-
da pela Comissão Mista de
Determinação de Uso do Ko-
kushikan, constituída em 2007
e presidida pelo ex-presiden-
te do Bunkyo, Atushi Yamau-
chi. Segundo ele, com base
num levantamento realizado
naquela época, “foi constata-
da a inviabilidade e
insustentabilidade de entidade
e lideranças da região assu-
mirem o uso e se tornarem
mantenedoras do Cnetro Es-
portivo Kokushikan Daigaku”.

Daí conclui-se que “manter
e preservar o imóvel é de total
responsabilidade do Bunkyo”.
De acordo com a Comissão, as
glebas seriam colocadas em li-
citação pública e cedidas aos
vencedores mediante comodato
por prazo determinado de 25
anos, podendo ser renovada por
igual período.

Também foi discutida a al-
teração do nome de Centro
Esportivo Kokushikan Daiga-
ku para Parque Ecológico Ko-
kushikan Daigaku da Socieda-
de Brasileira de Cultura Japo-

nesa e de Assistência Social.
Os ânimos ficaram acirra-

dos quando o presidente da
Editora Jornalística União
Nikkei, que edita o Jornal
Nippak e o Nikkey Shim-
bun, Raul Takaki, indagou so-
bre a possibilidade de vender
o imóvel, o que alguns enten-
deram como uma medida “ra-
dical” e apelaram para o
moralismo.

“No mundo, tudo é possí-
vel. Mas a comunidade japo-
nesa não se sentiria bem por
se tratar de uma doação”, fi-
losofou Yamauchi. Takaki con-
cordou quanto ao aspecto mo-
ral mas rebateu afirmando ser
uma alternativa.

Em cima do muro – Segun-
do o presidente da Comissão
Jurídica do Bunkyo, Kiyoshi
Harada, do ponto de vista jurí-
dico existe uma possibilidade
de alienação do imóvel, “des-
de que respeitadas as condi-
ções da escritura”. Harada
lembrou também que, para
vender o imóvel não se pode
estar em dívidas com o INSS.
O advogado enfatizou, porém,

que “a proposta de aproveita-
mento do Kokushikan não in-
clui, em hipótese alguma, a ali-
enação do imóvel. “Apenas
respondi a uma questão que foi
apresentada”, explicou, acres-
centando que a Comissão
apresentou as opções de loca-
ção, usufruto e comodato. “Por
isso, também não faz sentido
cobrar aluguel do pessoal do
mallet golf. Aí vai do bom sen-
so do Bunkyo”, disse Harada,
afirmando que “o que não po-
demos é ficar de braços cru-
zados”.

“Ninguém resolve nada fi-
cando em cima do muro, ven-
do aquilo se deteriorar”, criti-
cou Harada, que também cha-
mou  atenção para outro deta-
lhe. “Constatamos que o Ko-
kushikan é considerado um
imóvel urbano e rural ao mes-
mo tempo. É preciso definir se
o imóvel é urbano ou rural para
requerer o cancelamento de
um IPTU”, destacou Harada,
acrescentando também não
existir empecilho quanto a al-
teração de nome “desde que
se mantenha o ‘Centro Koku-
shikan’ para não se configurar

uma violação de pacto”.

Prejuízo – Para o conselheiro
Akio Ogawa, “muito se fala em
prejuízo”. “Falam algo entre R$
50 e R$ 60 mil por ano, o que
parece um ônus e um peso para
o Bunkyo.Com a emenda do
ex-deputado estadual Hélio Ni-
shimoto para o Festival da Ce-
rejeira, no valor de R$ 50 mil,
as despesas e receitas podem
ser equilibradas. É preciso en-
tão ter a noção de quanto é o
prejuízo anual e depois pensar
em como aproveitar melhor
aquele belíssimo espaço”, ob-
servou Ogawa, que aproveitou
para defender os praticantes de
mallet golf. “Eles não só aju-
dam a embelezar o local como
também são associados e pa-
gam a manutenção”.

Três meses – De concreto
mesmo, foi aprovado apenas
que um novo estudo “mais de-
talhado” deve ser apresenta-
do em uma nova reunião da-
qui a três meses, quando tam-
bém serão aceitas apresenta-
ção de projetos alternativos.

(Aldo Shiguti)

DIVULGAÇÃO

O Centro Kokushikan Daigaku, que deve virar Parque Ecológico Kokushikan Daigaku

O Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social) organiza no
próximo domingo (2), às 15h20,
em sua sede, recepção ao ex-
primeiro-ministro japonês, Taro
Aso, que visita o País com a
finalidade de reforçar o inter-
câmbio político, econômico e
cultural entre os dois países.

Taro Aso, secretário-geral
do PLD (Partido Democráti-
co Liberal), ocupou o cargo de
primeiro-ministro do Japão de
24 de setembro de 2008 a 30
de agosto de 2009. Nascido
em 20 de setembro de 1940 (às
vésperas de completar 70
anos), Taro Aso durante os
anos de 1960 morou em São

COMUNIDADE 3

Ex-primeiro-ministro do
Japão, Taro Aso visita o Brasil

Paulo por um ano. Retornou
ao Brasil em agosto de 2007
na qualidade de ministro das
Relações Exteriores.

Em 2008, como presidente
do Grupo Parlamentar Japão-
Brasil e presidente-honorário do
Comitê do Ano Internacional
Japão-Brasil, participou da so-
lenidade oficial comemorativa ao
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil e da visita do prín-
cipe-herdeiro do Japão ao país.

A recepção é um evento de
realização conjunta da Alian-
ça Cultural Brasil-Japão,
Enkyo, Kenren e Bunkyo.

O Bunkyo fica na Rua São
Joaquim, 381. Informações
pelo tel.: 11/3208-1755.

Taro Aso (esq) durante as comemorações do Centenário em SP

DIVULGAÇÃO
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Cristo Rei recebe visita inédita
de uma autoridade japonesa

CIDADES/PROMISSÃO CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Pindorama ganha base de
segurança inspirada no Japão

A Polícia Militar, por meio
do 17º Batalhão de Polícia Mi-
litar Metropolitano, inaugurou
no último dia 22, uma Base
Comunitária de Segurança
Distrital “Chuzaisho”, no qui-
lômetro 56 da rodovia Enge-
nheiro Cândido do Rêgo Cha-
ves, no Distrito de Pindorama,
em Mogi das Cruzes. A
Chuzaisho é uma base que se-
gue os moldes do sistema exis-
tente no Japão, no qual o local
onde o policial militar reside
torna-se referência de atendi-
mento às necessidades relati-
vas à segurança daquela co-
munidade.

Estiveram presentes na
inauguração o prefeito em
exercício de Mogi das Cruzes,
José Antonio Cuco Pereira; o
comandante geral da PM no
Estado de São Paulo, coronel
Álvaro Batista Camilo; e os
comandantes do CPAM-12,
coronel Milton Nomura, e do
17º Batalhão da PM, tenente-
coronel Paulo Roberto
Madureira Sales.

“É uma honra para nós, de

Mogi das Cruzes, receber nes-
te dia a visita do comandante
geral desta gloriosa corpora-
ção e inaugurar uma unidade
tão importante como esta. Ti-
vemos aqui a participação de-
cisiva da comunidade local,
formada em sua maioria por
lavradores, e posso afirmar
que a Prefeitura também ofe-
rece uma significativa colabo-
ração para o trabalho da polí-
cia, seja por meio de apoio lo-
gístico, seja através do com-
plemento de salários aos sol-
dados e oficiais”, disse Cuco.

Exemplo – O policiamento
comunitário foi implantado no
Japão após a Segunda Guerra
Mundial, e é mantido até hoje.
A experiência japonesa se
transformou em exemplo para
o mundo. No Japão, existem os
“chuzaishos”, que se localizam
normalmente em bairros resi-
denciais. É uma casa que ser-
ve de posto policial 24 horas,
onde o policial reside com seus
familiares. No Estado de São
Paulo, este é o 35º Chuzaisho.

DIVULGAÇÃO

Base de segurança “Chuzaisho” foi inaugurada no dia 22

Ocônsul Geral do Japão
em São Paulo, Kazua-
ki Obe, acompanhado

da consulesa Eiko e do cônsul
Kamura Yoshiaki, visitou, no
último dia 24, a Igreja Cristo
Rei, em Promissão (SP), vin-
do de Marília escoltado por
veículos da Polícia Militar. Foi
recebido, entre outras autori-
dades, pelo prefeito Geraldo
Chaves Barbosa, padre Adair
Eltivor Maurer, o assessor do
deputado federal Walter Ihoshi
(DEM-SP), Shiniti Yassunaga,
o presidente da Federação das
Associações Culturais Nipo-
Brasileiras da Noroeste,
Kazoshi Shiraishi, o presiden-
te da Associação Cultural Es-
portiva Nikkei de Promissão,
Edson Riohei Yassunaga – au-
tor do convite para a visita à
igreja e representante da co-
munidade local.

É a primeira vez que uma
autoridade do governo japonês
visita essa relíquia histórica e
o cônsul ouviu do padre res-
ponsável diversas reivindica-
ções, já que o edifício necessi-
ta de muitos melhoramentos e
reparos. A igreja foi construí-
da pelos católicos japoneses
perseguidos pelas autoridades.
Eles vieram com a intenção de
permanecer em caráter per-
manente, sem intenção de vol-
tar, por isso a construção da
igreja. Inaugurada em 15.8.38
e reinaugurada em 25 de no-
vembro de 2004.

Em seguida, o cônsul geral
dirigiu-se à Praça Shuhei
Uetsuka, onde recebeu o de-
creto considerando-o hóspede

A reintegração de posse de
uma área da fazenda Monte
D’Este de propriedade do Gru-
po Tozan, em Campinas (102
quilômetros de São Paulo), foi
determinada pela Justiça Es-
tadual de Campinas para ser
realizada nesta quarta-feira
(dia 28), sem horário previsto.
A informação foi divulgada
pelo vereador Paulo Oya
(PDT) daquela cidade ao in-
formar que o restabelecimen-
to do local foi conquistado pe-
los proprietários através de um
pedido de liminar elaborado
pelo advogado do Sindicato
Rural de Campinas, Luís Fer-
nando Amaral Binda. A Polí-
cia Militar que determinou o
prazo final foi incumbida para
convencer os invasores a de-
socuparem a área da fazenda.

A área da fazenda foi ocu-
pada no dia 13 de abril por cer-

ca de 150 famílias ligadas ao
Movimento dos Trabalhadores
Sem Terra (MST), ou aproxi-
madamente 100 pessoas se-
gundo dados da PM da cida-
de. Considerada uma das mais
antigas do município a fazen-
da – foi fundada em 1798 –
produz atualmente café, milho,
tomate e exploração do agro-
turismo. Os proprietários da
fazenda ingressaram na justi-
ça no mesmo dia da ocupação
com pedido liminar de reinte-
gração de posse da proprieda-
de.

A ocupação de acordo com
representante do MST foi pro-
gramada para cobrar a desa-
propriação da área e que o Ins-
tituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (Incra)
declarou a terra improdutiva.
Segundo o Movimento a inva-
são integra a jornada de lutas

CIDADES/CAMPINAS

Justiça determina reintegração de posse de fazenda da Tozan
pela reforma agrária, denomi-
nado ‘Abril Vermelho’, movi-
mento para denunciar a impu-
nidade no caso do massacre de
Eldorado dos Carajás, ocorri-
do há 14 anos, quando 19 pes-
soas morreram em confronto
com a polícia do Estado do
Pará.

Paulo Oya vê a ocupação
da fazenda Monte D’Este
como irregular e arbitrária por-
que é produtiva em frutas, le-
gumes e hortaliças, além do
agro negócio e turismo rural
em convênio com a Prefeitura
Municipal de Campinas. Ele
afirmou que seu partido é a
favor da ocupação em áreas
improdutivas, o que não é o
caso daquela fazenda que é
produtiva. “A ocupação provo-
ca prejuízos por que os donos
usam a Área de Proteção Per-
manente (APP), para descan-
so enquanto cultivam em ou-
tro setor, sou contrário ao mo-
vimento sem terra”, atesta.

Moção – “A moção nº 52/
2010 de apoio e solidariedade
que protocolei na Câmara
Municipal de Campinas que
protesta a ocupação da fazen-
da foi votada no dia 19 de abril,
teve 20 votos favoráveis, três
contra, e nove abstenções. In-
clusive muitos vereadores de
partidos da esquerda votaram
a favor da minha moção. Tam-
bém tenho muita amizade com

o Sindicato Rural de Campi-
nas, pela sua seriedade e a fa-
vor de uma sociedade mais jus-
ta e com produtividade rural”,
destaca.

Questionado sobre a pro-
dução de café, milho e tomate
no local, a exploração do agro-
turismo e a quantidade de em-
pregos e renda gerados, o par-
lamentar adiantou que não tem
dados precisos a respeito da
produção, só sabe que é muito
grande e precisa consultar a
administração da fazenda. “O
agro turismo é feito juntamen-
te com a Prefeitura de Cam-
pinas, sobre o número de em-
pregados preciso consultar o
departamento de recursos hu-
manos da fazenda”, salienta.

Há pouco tempo a fazenda
foi palco de filmagens do fil-
me japonês “haru Natsu” do
Japão, onde muitos associados
do Instituto Cultural Nipo Bra-
sileiro de Campinas participa-
ram como figurantes. Como
vereador, Paulo Oya assegu-
rou que estará sempre empe-
nhado a favor da fazenda Mon-
te D’Este e da comunidade de
Tozan, uma vez que é referên-
cia e orgulho não somente para
a comunidade japonesa de
Campinas, mas do Brasil. O
MST foi fundado em 1980, em
Cascavel (PR), por trabalha-
dores rurais com interesse de
transformações sociais.

(Afonso José de Sousa)

SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

O cônsul Kazuaki Obe e a consulesa Eiko posam em frente a igreja construída pelos pioneiros

beu também o decreto de hós-
pede oficial e foi conhecer a
Praça do Centenário, no cen-
tro da cidade, com dois toriss.
Dirigiu-se em seguida à Co-
lônia Hirano, a primeira fun-
dada na noroeste e a única
ainda em atividade.

No local, existe também o
primeiro Templo Budista cons-
truído no Brasil. Visitou o mar-
co da Colônia, uma pequena
construção no meio de terras
tombadas para o plantio de
cana, de difícil acesso e tam-
bém o mausoléu de Umpei
Hirano no cemitério da Colô-
nia, hoje desativado.

 (Shigueyuki Yoshikuni)

oficial do município e plantou
muda de sakura. Visitou tam-
bém o mausoléu do Pai da
Imigração no cemitério local.
Após o almoço, reuniu-se com
a comunidade no clube local.

Em Lins – À noite, após co-
nhecer o Portal do Centenário
da Imigração Japonesa no
centro da cidade,acompanhado
do presidente Mitiyuki Nishi-
zawa e esposa, foi recebido
pela diretoria da Associação
Beneficente, Cultural e Espor-
tiva de Lins (Abcel). Cada um
dos presentes foi apresentado
pelo presidente do Conselho
Deliberativo, Kazunori Yasu-

naga, e foi feita um histórico
das atividades da associação.
Foi-lhe entregue também con-
vite para a 54ª Exposição Agrí-
cola. A vice-prefeita, enge-
nheira Keiko Obara Kurimori,
fez entrega do decreto consi-
derando-o hóspede oficial do
município. Em seguida foi-lhe
oferecido jantar.

Em Cafelândia – No dia 25,
domingo, pela manhã, foi re-
cebido no gabinete de
Orivaldo Gazoto, prefeito de
Cafelândia, pelos presidentes
das entidades ligadas a Hira-
no, Hissasse Moribe e
Massakatsu Iano, onde rece- CIDADES/REGISTRO

Caravana de Cotia Seinen
visita Registro

Cotia Seinens apreciam a apresentação de Minyo Yamatokai

Uma caravana de “Cotia
Seinen” esteve no município
de Registro (SP), no último dia
17. Os Cotia Seinens são os
jovens japoneses solteiros, en-
tre 18 a 25 anos, que imigra-
ram para o Brasil, através da
Cooperativa Agrícola de Cotia.
Embora seja denominado de
“seinen (jovem), a idade mé-
dia atual desse grupo é de 74
anos.

Os primeiros Cotia Seinens
desembarcaram no Porto de
Santos no dia 15 de setembro
de 1955 com grande sonho.
Dede então, ao longo dos anos
imigraram 2805 Cotia Seinens
e cerca de 500 hanayome imin
(noivas imigrantes). Muitos
contribuíram para o desenvol-
vimento de suas respectivas
regiões, principalmente através
das lavouras.

Por isso, quando se fala da
história da  imigração japone-
sa no Brasil, que caminha para
os 102 anos, não se pode dei-
xar de lado os “ Cotia
Seinens”. De acordo com in-
formações da Secretaria da
Associação de Cotia Seinen,
um terço deles já faleceu, um
terço voltou definitivamente
para Japão (seja para fixar
morar ou para trabalhar tem-
porariamente) e outro um ter-
ço permanece no Brasil.

A Caravana que esteve em
Registro com o objetivo de
confraternização, era compos-
ta de 44 pessoas, entre elas o

presidente da Associação de
Cotia Seinen, Shizuka Niidome;
o coordenador da caravana
Cotia Seinen de São Paulo,
Ibiúna, Vargem Grande, Pie-
dade, Colônia Pinhal, Curitiba
e Osasco, Hiroyuki Bando; e
jornalistas dos jornais da comu-
nidade nikkei.

Acompanhados por acom-
panhados pelo presidente da
Associação Cultural Nipo-Bra-
sileira de Registro, Kuniei
Kaneko, e por Satoru Sassaki,
o grupo visitou a Caverna de
Diabo (nos arredores da cida-
de) e o Memorial da Imigra-
ção Japonesa. À noite, foi re-
alizado um jantar de confrater-
nização no salão do Bunkyo
que contou também com a par-
ticipação de cinco Cotia
Seinens de Registro, entre eles
o professor de Minyo Yama-
tokai, Tsutomu Yamaguchi, que
veio ao Brasil em 1962, e dire-
tores do Bunkyo. Tahei Kimu-
ra, de Registro, um dos primei-
ros Cotia Seinens – desembar-
cou em setembro de 1955 –
saudou a vinda da caravana.

O evento contou ainda com
apresentações de danças fol-
clóricas (minyo) e shamisen
pelas crianças e adolescentes
do Minyo Yamatokai de Regis-
tro. Toshiaki Yamamura, pre-
sidente da Uces (União Cul-
tural e Esportiva Sudoeste) e
da Fenivar (Federação das
Entidades Nikkeis do Vale do
Ribeira), conduziu o brinde.

KUNIEI KANEKO
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12º Encontro Latino-Americano
discute questões ambientais

Av. Nações Unidas, 21.621
São Paulo - SP - Tel.: (11) 3585-9393
Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1919
São Paulo - SP - Tel.: (11) 2112-2555

Uma delegação de Taiwan
liderada por Fredrick Chien,
alto consultor da Fundação do
Mercado Comum Através do
Estreito, participou do Fórum
Boao para a Conferência da
Ásia 2010 no período de 9 a
11 de abril. O tema do evento
deste ano foi “Recuperação
Verde: A Escolha Realista da
Ásia para o Crescimento Sus-
tentável”. Devido à ampla aten-
ção que um acordo-quadro de
cooperação econômica através
do Estreito (ECFA) tem atraí-
do, o tópico “Oportunidades
Resultantes do ECFA” foi in-
cluído na agenda para discus-
são em mesa redonda entre
empreendedores de Taiwan e

China continental.
Chien disse que o acordo

econômico através do Estrei-
to seria um acordo-quadro
muito importante na promoção
futura do desenvolvimento
através do Estreito. Logo após
os dois lados terem dado o pri-
meiro passo, os intercâmbios
se tornarão mais freqüentes e
isso beneficiará tanto Taiwan
quanto a China continental.

O ECFA é um arranjo re-
gional de comércio admissível
sob as regras da Organização
Mundial do Comércio (OMC),
disse Chien. Como Taiwan e
China continental são mem-
bros da OMC, o acordo eco-
nômico através do Estreito

ASIA

Fórum Boao afirma acordo econômico através do Estreito
será criado e assinado sob a
estrutura da OMC e em acor-
do com as relevantes regula-
mentações da OMC.

A porta-voz da delegação
de Taiwan, principal assesso-
ra econômica da Chinatrust
Financial Holding Co., Christi-
na Y. Liu, disse que um ECFA
geraria oportunidades comer-
ciais de amplo alcance indo
muito além da lista de “colhei-
ta antecipada” e estas seriam
abrangentes, sinérgicas, de
longa duração e sustentáveis.

A estrutura de negociações
fechadas de investimentos e
comércio, no passado, era
distorcida na ausência de
institucionalização, conforme
exemplificado pelos empreen-
dedores de Taiwan geralmente
fazendo investimentos de mão
única na China continental. O
ECFA poderá criar a oportuni-
dade para corrigir isso.

(Fonte: Divisão de Informações –
Escritório Econômico e Cultural
de Taipei)

Realizado de 10 a 14 de
abril, em San Carlos de
Bariloche, na Argenti-

na, o 12º Encontro de Ex-Bol-
sistas do Ministério das Rela-
ções Exteriores do Japão –
Gaimusho Kenshusei – elegeu
como tema o “Século 21 e
Impacto Ambiental”.

A abertura oficial do En-
contro ocorreu no dia 11 e teve
como mestre de cerimônia o
engenheiro Roberto Kihara, da
Argentina, que convidou os
presidentes das associações
de ex-bolsistas, professor Ri-
cardo Miyagi, da Argentina;
coronel Armando Kihara, do
Brasil; engenheiro Rodolfo
Sakata, do Peru, para integra-
rem a mesa, que contou ainda
com o professor Carlos
Kasuga, do México.

Após as execuções dos hi-
nos nacionais da Argentina e do
Japão, Ricardo Miyagi saudou
os congressistas com palavras
de boas-vindas. Em seguida,
homenageados os bolsistas fa-
lecidos e lida a mensagem do
cônsul do Japão na Argentina,
Armando Kihara, em nome dos
convidados, agradeceu aos an-
fitriões argentinos.

A segunda parte do progra-
ma consistiu na seção de con-
ferências, tendo como seu co-
ordenador geral o professor
Kiyoshi Harada, e o presiden-
te do Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social), Kihati-
ro Kita como mestre de ceri-
mônias.

Kiyoshi Harada abordou o
tema do encontro, Século 21 e

Impacto Ambiental, dando um
panorama geral do meio am-
biente em relação a vários seg-
mentos e discorreu sobre os
vários encontros mundiais que
abordaram o assunto (Proto-
colo de Kyoto, Eco Rio, Con-
ferência de Copenhagen, en-
tre outros).

Mário Iwamizu falou sobre
o Meio Ambiente  e Crédito de
Carbono, tendo como modera-
dor o desembargador Roque
Komatsu, ambos do Brasil.

O tema seguinte foi Meio
Ambiente e Resíduos Sólidos,
proferido pelo ex-vereador
Aurélio Nomura, mediado por
Luiz Sanda.

O ex-bolsista argentino,
engenheiro Roberto Kihara,
com a mediação do engenhei-
ro Maçahico Tisaka, do Bra-
sil, enfocou o tema Meio am-
biente e Agricultura.

Já o professor Ricardo
Miyagi, da Argentina, discor-

reu sobre o tema Meio Ambi-
ente e Comércio, Indústria e
Serviços, tendo como modera-
dor o engenheiro Rodolfo
Sakata, do Peru.

Renato Yamada falou sobre
o Meio Ambiente e o Setor de
Saúde, com mediação do de-
sembargador Jô Tatsumi. Am-
bos ex-bolsistas do Brasil. E,
finalmente, o engenheiro Emílio
Onchi, do Peru sob mediação
de Yuji Ikuta, do Brasil, profe-
riu a palestra sobre Meio am-
biente e Exploração de Recur-
sos Naturais.

Conscientização – Segundo
Kiyoshi Harada, os temas fo-
ram muito interessantes e cati-
varam a atenção de todos,
“principalmente das esposas
que acompanhavam seus ma-
ridos”. “Em tempo de preser-
vação do meio ambiente, elas
exercem um papel da mais ex-
trema importância, quer seja na

educação dos filhos quer seja
na seleção dos lixos domésti-
cos”, comentou Harada, lem-
brando que o encontro foi mes-
clado por momentos descontra-
ídos, com jantares, torneio de
golfe, torneio de pesca, com-
pras e passeios. “Passeios
lindíssimos em Bariloche, pelo
Lago Nahuel Huapi, Cerro Ca-
tedral, Cerro Campanario, Bos-
que de Arrayanes, entre outras
atividades”, emendou.

“Mas, o que mais marcou
o encontro foi a profunda cons-
cientização de todos de que o
meio ambiente deve necessa-
riamente ser preservado sob
pena de comprometimento das
gerações futuras. Por outro
lado, todos sentiram que a cada
encontro dos ex-bolsistas a a
mizade se fortalece e um gran-
de carinho envolve todos”, ex-
plicou Harada.

Veja mais foto na pág 2
desta edição

ARQUIVO PESSOAL

Participantes do 12º Encontro Latino-Americano de Ex-Bolsistas do Gaimusho Kenshusei

O deputado federal Walter
Ihoshi (DEM/SP) solicitou à
Mesa Diretora da Câmara a
distribuição do PLP 559/10
para a Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional
(CREDN). O Requerimento
6641/10 foi entregue com o
intuito de ampliar o debate
acerca do projeto de lei com-
plementar, que propõe a cria-
ção de uma taxa sobre remes-
sas de dinheiro de pessoas fí-
sicas residentes no exterior
para pessoas físicas ou jurídi-
cas residentes no Brasil. A
alíquota, a princípio, seria de
2%. Segundo o autor do texto,
deputado Manoel Júnior (PSB/
PB), o objetivo é arrecadar
recursos para atender brasilei-
ros em situações emergenci-
ais no exterior.

De acordo com o projeto,
a criação da nova contribuição
social geraria uma receita anu-
al de aproximadamente US$
140 milhões. Este montante
seria utilizado na repatriação de
brasileiros no exterior em caso
de necessidade; custeio e hos-
pedagem de brasileiros no ex-

DEKASSEGUIS

Ihoshi quer ampliar debate acerca do projeto que propõe
criação de taxa sobre remessas de dinheiro do exterior

to, ele mexe no orçamento do
governo e diverge, em muitos
pontos, da Constituição Fede-
ral. Alguns benefícios propos-
tos no texto, por exemplo, não
podem ser cumpridos no mo-
mento porque não são previs-
tos por lei, como o traslado de
corpos de pessoas falecidas no
exterior. Isso significa que o
aumento de recursos não ga-
rantirá pronto atendimento das
solicitações, seja no Japão ou
em qualquer lugar do mundo.

“Sem contar que os brasi-
leiros que remetem um maior
volume de recursos em rela-
ção à sua renda são justamen-
te aqueles cujas famílias, no
Brasil, mais dependem desse
dinheiro”, enfatiza Ihoshi.

O parlamentar ressalta que
compreende as necessidades
dos brasileiros residentes no
exterior, mas explica que an-
tes de inventar um novo tribu-
to é preciso debater sua ne-
cessidade e aplicação com
calma e bastante atenção. “E
é isso que estou buscando na
Câmara dos Deputados”, fina-
lizou.

terior pelo prazo mínimo ne-
cessário à repatriação; trasla-
do de corpos de brasileiros ao
Brasil em caso de acidente ou
de crime quando a família da
vítima for carente; custeio de
despesas hospitalares emer-
genciais de brasileiros no ex-
terior em caso de indigência;
prestação de assistência jurí-
dica imprescindível à defesa de
brasileiros no exterior em caso

de hipossuficiência; e promo-
ção de atividades de interesse
comunitário dos brasileiros re-
sidentes na circunscrição do
Consulado.

Apesar de a intenção pa-
recer boa, Ihoshi afirma que
este é um projeto que deve ser
analisado cuidadosamente,
porque não se trata somente
de demandas e benefícios.
Além de criar um novo tribu-

“Walter Ihoshi com Gilberto Kassab durante visita ao Japão

ARQUIVO

COLUNA DO JORGE NAGAO

JORGE NAGAO

Enquanto os ecologistas
discutem as consequências
das mudanças climáticas,
que tal refletirmos sobre o
clima em nosso mundo cor-
porativo?

Carlos, colega,
Enquanto os ecologistas

discutem as consequências
das mudanças climáticas, que
tal refletirmos sobre o clima
em nosso mundo corporati-
vo?  O clima aqui, sincera-
mente, anda pesado demais
e, no fundo, todos nós somos
um pouco responsáveis por
isso.  A gente precisa mudar
de atitude para tornar esse
nosso ar condicionado mais
respirável.

Em casa, somos ecologi-
camente corretos, pois os 3
R  seguimos. Reutilizamos
coisas, reduzimos o desper-
dício e reciclamos materiais.
Por que não fazemos o mes-
mo no trabalho, reutilizando
todo o papel (menos o higiê-
nico),  reciclando  conceitos
e  reduzindo  as  animosida-
des para o bem de todos e
felicidade geral da seção?

É nesta Firma S/A que
ganhamos o nosso sustento,
então viva a sustentabilidade!
O desafio é cada um de nós
sustentar a habilidade profis-
sional sem pisar na Ética e na
tal da etiqueta.

A Natureza anda revolta-
da com nosotros.  Dispara os
torpedos via tornados e tem-
pestades, e ainda  leva milha-
res de vidas.

A natureza humana se co-
nhece muito bem nos locais
de trabalho. O assédio moral
causa enchentes de lágrimas.
O choque permanente de
egos causa sempre estragos
no ambiente, e nós ficamos
assim meio sem ambiente. O
recém-tornado chefe é um
tornado que tem tornado a
seção um inferno. Cada vez
que ele passa, o ambiente
estremece e alguém se ma-
chuca.

Cara, pode crer que esse
cara, logo, logo, quebra a

cara. Chefe bom tem uma
boa dose de tolerância e de
solidariedade. É o primeiro
passo para reinar a harmonia
num ambiente como o nosso.
É condição sine qua non para
se ter um ambiente alegre e
produtivo. Local de pouco
riso, como o nosso, é
desolador. Até os hospitais
descobriram isso e chamam
os doutores da alegria para
levar a luz do bom humor às
crianças.

A tristeza é insidiosa. Che-
ga como quem não quer nada
e vai ficando e a alma que
chora tem que mandá-la em-
bora, como ensina o velho
samba. Reparou como uma
risada atrai a curiosidade?
Logo alguém se aproxima e
diz:

- Conta pra mim. Quero
rir também.

Sem falar na gargalhada
que é contagiante. O riso é
um gênero de primeira ne-
cessidade. Trabalhar sem sor-
rir, literalmente, não tem gra-
ça. Vamos fazer alguma coi-
sa para que o nosso ambien-
te de trabalho volte a ser
como a Ave-Maria, cheia de
graça. Amém.

Um abraço,
Raimundo Dutra Baglio

*Jorge Nagao é colunista do
Primeiro Programa
(www.primeiroprograma.com.br)
E-mail: jlcnagao@uol.com.br

Sete colunistas do Primeiro Pro-
grama, entre eles o colaborador
do Jornal Nippak, Jorge Nagao,
estarão lançando o livro Damas
de Ouro e Valetes Espada: crô-
nicas do baralho (Organização
de Leonel Prata. 176 páginas,
MGuarnieri. R$ 25). O livro será
lançado em São Paulo, hoje (29),
a partir das 20h, no Bar e Café
Skuantus (Av. Moaci, 550, em
Moema (tel.: 11/5042-3867 –
www.skuantus.com.br) e nas
cidades paulistas de São José
do Rio Preto (6 de maio, na
Bienal do Livro) e Lins (7 de
maio), e na Bienal de Belo
Horizonte (15 de maio). O
livropode ser adquirido pelo site
www.primeiroprograma.com.br
e na Livraria Cultura.

REPRODUÇÃO

E-Mail Ambiente

O deputado fe-
deral William Woo
(PPS-SP) assumiu
a presidência do
Grupo Parlamentar
Brasil Japão com-
posto por 146 mem-
bros entre deputa-
dos e senadores do
Congresso Nacio-
nal. O presidente
convidou o deputa-
do federal Cássio
Taniguchi, do Para-
ná, a ser vice-presidente jun-
tamente com o senador Flecha
Ribeiro, do Pará, e os deputa-
dos Walter Ihoshi (DEM-SP),
Hidekazu Takayama (PR) e
Osmar Serraglio (PR).

Em seu discurso, William
Woo ressaltou a importância
da relações parlamentares
entre o congresso nacional

brasileiro e o parlamento ja-
ponês. “A relações devem
também ser fortalecidas na
área comercial e nos
intercambios cultural, esporti-
vo e na saúde. Apesar de ser
um ano eleitoral neste primei-
ro semestre deverá ocorrer o
primeiro evento do grupo par-
lamentar”, destacou;

BRASIL-JAPÃO

William Woo assume presidência
do Grupo Parlamentar

A partir da esq.: Cássio Taniguchi, Renato
Amary, Walter Ihoshi, Nilmar Ruiz, Emanuel
Fernandes e William Woo

DIVULGAÇÃO
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Comunidade nipo-brasileira dá
adeus a Shunji Nishimura

FALECIMENTO

Oimigrante japonês
Shunji Nishimura cri-
ador da primeira

colheitadeira de café do mun-
do morreu aos 99 anos no últi-
mo dia 23 de abril, na Santa
Casa de Pompéia (470 quilô-
metros de São Paulo). Consi-
derado um dos grandes empre-
sários do agronegócio brasilei-
ro, ele estava internado na San-
ta Casa de Pompéia há cerca
de 20 dias antes de falecer. O
empreendedor ficou mais co-
nhecido na comunidade por
fundar a Jacto, um império que
hoje reúne uma dezena de
empresas, empregando três mil
trabalhadores, exporta para 90
países e fatura anualmente
quase R$ 1 bilhão.

O corpo de Shunji Nishi-
mura foi velado na Fundação
Shunji Nishimura de Tecnolo-
gia, de sua criação e sepulta-
do no dia 24 (sábado) no Ce-
mitério Municipal de Pompéia.
De acordo com o secretário do
conselho de administração da
Jacto, Gilson Nishitani, a famí-
lia decidiu segunda-feira (dia
26), por não realizar a cerimô-
nia da missa de 7º dia.

Natural Kyoto, veio para o
Brasil a bordo do navio Buenos
Aires-Maru em 1932. Em
1938 pegou um trem na esta-
ção da Luz e foi até o ponto
final da linha, parando e se es-
tabelecendo em Pompéia. Du-
rante dois anos, viveu conser-
tando peças quebradas e ven-
dendo canecas feitas com la-
tas de óleo. Em 1979, lançou a
primeira colheitadeira de café
do mundo, num projeto que le-

tência e dignidade.
O colégio ensina aos seus

alunos todas as etapas de
aprendizado em atividades ru-
rais, inclusive na prática, em
propriedades agrícolas. Eles
são monitorados por professo-
res e instrutores altamente ex-
perientes e capacitados. Em
outubro de 2009, um convênio
entre a Fundação Shunji Nishi-
mura de Tecnologia, Centro
Paula Souza e a Prefeitura de
Pompéia, possibilitou a criação
da unidade da Fatec em
Pompéia, onde é administrado
o curso de Agricultura de Pre-
cisão.

O curso universitário é si-
milar ao que é realizado na
Universidade de Oklahoma
(EUA). O profissional forma-
do em Mecanização em Agri-
cultura de Precisão pode atu-
ar em empresas ligadas aos
segmentos dos agronegócios e
que utilizem máquinas, imple-
mentos, insumos, equipamen-
tos de informática e serviços
para a produção agropecuária.

Na fundação há salas re-
pletas de presentes recebidos
por ele além de um museu com
objetos que contam sua traje-
tória e a história do grupo Jac-
to. Já foi homenageado deze-
nas de vezes por associações
empresariais e autoridades, in-
cluindo o Governo japonês.
Não falava muito, mas gosta-
va de ter amizades”. Shunji
Nishimura que completaria 100
anos no dia 8 de dezembro
deixa sete filhos, 21 netos e
nove bisnetos.

(Afonso José de Sousa)

O prefeito de Andradina,
Jamil Ono considera a morte
de Shunji Nishimura “como
uma grande perda para a co-
munidade que o tinha como
espelho, era uma autoridade
em termos de escola técnica
agrícola. Foi uma grande pes-
soa, um baluarte, uma referên-
cia para todos, um dos profis-
sionais mais procurados na
área de equipamentos agríco-
las. Deixou muitos ensinamen-
tos sobre a mecanização na
lavoura através do Grupo Jac-
to, teve participação por qua-
se um século na comunidade,
temos muito orgulho por ter
tido uma pessoa como ele no
nosso convívio”.

O prefeito de Pompéia, Os-
car Yasuda (PP), ressaltou que
“A cidade é diferenciada das
demais da região, foi moldada
de acordo com Shunji Nishimu-
ra que teve uma grande impor-
tância para o município. Em
termos de Brasil tudo o que ele
ganhou foi por ter sido aceito
pelos brasileiros, e seus filhos,
sempre quis ajudar, se dedicou
ao Brasil ajudando as pessoas
que o ajudaram. Formou gran-
des agricultores, foram 500
bons profissionais que atuam
hoje nas escolas que fundou.
Sua filosofia dificilmente have-
rá outra pessoa com a visão
dele que se preocupava com as
pessoas como missão. Tive o
privilégio, aprendi muito com
ele, com a sua filosofia, foi uma
grande perda”.

Para o presidente da Soci-
edade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência So-
cial (Bunkyo), Kihatiro Kita, o
falecimento do fundador da
Jacto “Foi uma perda
irreparável para a comunida-
de e para a sociedade. Ele
contribuiu muito para o desen-
volvimento e progresso do
Brasil e da agricultura, foi muito
conhecido na comunidade
como um grande idealizador e
realizador. Para se ter uma
idéia mais da metade da popu-
lação da cidade de Pompéia
trabalha na Jacto, 50% da re-
ceita da prefeitura depende da
empresa. Ele ajudou muito a
Kibo-No-Iê e o Bunkyo onde
foi homenageado quando com-
pletou 99 anos, seu nome é
muito reconhecido”.

O presidente da Assistên-
cia Social Dom José Gaspar
Ikoi-no-Sono, Reimei Yoshio-
ka, destaca que “Shunji Nishi-
mura é uma pessoa insubsti-
tuível que vai deixar uma gran-
de lacuna, nós que estamos
vivos temos que nos espelhar
nos ensinamentos que ele dei-
xou. Nos últimos dias de vida
ele disse que cumpriu tudo o
que deveria fazer na terra, é
muito difícil uma pessoa se pre-
parar para partir. Deixou
exemplos de vida, foi uma pes-
soa criativa, imaginava e fabri-
cava equipamentos, o impor-
tante para ele é o agricultor
receber bons equipamentos,
caso quebre antes do previsto

o aparelho tem que ser repos-
to o mais rápido possível, não
pode ser sacrificado por falhas,
deixou muitos ensinamentos”.

O presidente da Federação
das Associações de Provínci-
as do Japão no Brasil
(Kenren), Akeo Yogui disse
que “lamentavelmente a minha
convivência com Shunji Nishi-
mura aconteceu nos últimos
dez anos, mesmo o pouco tem-
po e com a idade avançada o
contato foi gratificante, apesar
disso é um fato da vida. Teve
uma longevidade, uma vida de
trabalho, devemos agradecer
por tudo o que ele fez. A co-
munidade perdeu uma figura
representativa que influiu em
muitas decisões. Tenho certe-
za que a infra estrutura criada
por ele, a família dará conti-
nuidade e seu nome sempre
será lembrado”.

Da Associação Cultural e
Esportiva da Saúde, o presi-
dente Tomio Katsuragawa re-
conheceu que o falecimento de
Shunji Nishimura “sem dúvida
foi uma grande perda, foi um
grande líder empresarial da
comunidade, apoiou os even-
tos e o Bunkyo para que se fir-
masse como associação. A
comunidade vai sentir falta
dele, deixou uma fundação
muito importante, bem como
escolas mantidas por ela. Só
temos que lamentar, vemos ele
como empresário de sucesso,
deixou suspiros para a família
que cuidará da sua fundação

e das instituições de ensino.
Além do lado material ele se
preocupava com a educação,
foi uma pessoa completa no
lado espiritual, moral e empre-
sarial”.

O membro do conselho do
Bunkyo, Isidoro Yamanaka co-
mentou que “Shunji Nishimura
foi um pioneiro como colono,
contribuiu muito para o desen-
volvimento da cidade de
Pompéia, recebeu todas as ho-
menagens. No setor de equipa-
mentos agrícolas foi o maior,
dava muita importância para a
educação se tornando referên-
cia na comunidade e na socie-
dade. Ele não permitia que as
indústrias da região compras-
sem o que precisava fora da
cidade para prestigiar o produ-
to local. Se destacou em vários
aspectos pioneiros, estávamos
pretendendo comemorar o cen-
tenário dele, mas ele foi antes.
Lembro que no início quando
veio de Kyoto para São Paulo,
tomou o trem e ficou no final
da linha, em Pompéia. Com um
trabalho rudimentar consertou
muitos pulverizadores, criativo,
colocou muitas alças em latas
de óleo; ajudava motoristas de
caminhão a consertar proble-
mas mecânicos. Um dia viu a
necessidade de trocar pulveri-
zadores de metal por plástico,
mais leve, baratos e sem pro-
blemas com corrosão; seu
maior investimento foram às
colheitadeiras de café”.

(AJS)

Falecimento repercute entre autoridades e personlidades

Com sentimento de pesar
pela passagem do professor
Shunji Nishimura, o cônsul-
geral do Japão em São Pau-
lo, Kazuaki Obe apresentou
uma oração pela felicidade
póstuma do grande pioneiro.
O cônsul lembra que Shunji
Nishimura partiu de sua ter-
ra natal para as longínquas
terras brasileiras, deixando
marcado na história a sua
grande contribuição na área
de desenvolvimento de tecno-
logia agrícola. Fundou o Co-
légio Técnico Agrícola de
Pompéia e educou inúmeros
jovens brilhantes para a soci-
edade.

“Nesta oportunidade, eu e
minha esposa gostaríamos de
transmitir o mais profundo res-
peito e gratidão a uma grande
vida de um pioneiro. Leia a
nota na íntegra:

“Com sentimento de pe-
sar pela passagem do gran-
de pioneiro Professor Shun-
ji Nishimura, gostaria de
apresentar minha oração
pela sua felicidade póstuma.
O Professor Shunji Nishimu-
ra que partiu de sua terra
natal, o Japão, para as lon-
gínquas terras brasileiras
deixou marcado na história
a sua grande contribuição
na área de desenvolvimento

de tecnologia agrícola. Fun-
dou o Colégio Técnico Agrí-
cola de Pompéia e educou
inúmeros jovens brilhantes
para a sociedade. Em no-
vembro passado, eu e minha
esposa estivemos presentes
na cerimônia de formatura
de 25 alunos do colégio, e
tivemos a oportunidade de
encontrar com o Professor
Shunji Nishimura, ocasião
que, infelizmente, se tornou
o nosso último encontro. Em
23 de abril, eu e minha es-
posa estávamos em Marília,
e assim que recebemos a tris-
te notícia do falecimento do
Professor Shunji Nishimura,

dirigimo-nos na mesma noi-
te, após às 23h30, ao seu
velório que ocorria no gi-
násio de esportes do colé-
gio. A paz e dignidade em
seu resto eram de um rei que
havia finalizado o seu tra-
balho vitoriosamente. Nes-
ta oportunidade, eu e mi-
nha esposa gostaríamos de
transmitir o mais profundo
respeito e gratidão a uma
grande vida de um pionei-
ro. Acredito que os pensa-
mentos do Professor Nishi-
mura continuarão a ser
perpetuados entre as pes-
soas. Que descanse em
paz”.

Consulado Geral do Japão em São Paulo emite nota de pesar

vou sete anos para ser conclu-
ído. Denominada Jacto K-3, a
colheitadeira é comercializada
até hoje com inovações tecno-
lógicas, como o GPS. Com
então 98 anos ele dizia que
estava muito satisfeito com o
que conseguiu e que já podia
partir em paz.

Shunji Nishimura fundou
três escolas: o Colégio Técni-
co Agrícola de Pompéia, uma
escola de ensino fundamental
e a Escola Profissionalizante
Chieko Nishimura, esta, em
convênio com o Serviço Naci-

onal da Indústria (Senai). A
fundação é referência na área
agrícola. Com 25 anos de ex-
periência e tradição em ensi-
no voltado para a agricultura,
o Colégio já formou mais de
mil alunos, muitos deles atuan-
do de forma efetiva em em-
presas e propriedades agríco-
las de renome no Brasil. Ins-
talada numa área de 35
alqueires, a escola visa ofere-
cer educação e tecnologia a
serviço da agricultura, prepa-
rando jovens para atuar no
mercado agrícola com compe-

Vice do Bunkyo, Jorge Yamashita cumprimenta Shunji Nishimura

BUNKYO

Canto do

Bacuri

FRANCISCO HANDA

De calça justa, esguia,
sem nenhuma protuberância
a mais, cabelos loiros e com-
pridos, olhos azuis, grandes,
como as meninas desenhadas
por Tezuka Osamu, quase ir-
real. Pior: acompanhada, ou
melhor, abraçada ao Shiró.
Naquela cidade do interior, os
japoneses moravam na zona
rural, saindo para a zona ur-
bana em duas ocasiões. Para
as compras de suprimentos,
uma vez por semana, e tam-
bém semanalmente, para as
sessões de cinema, às
4a.feiras, no Cine S.José. E
justamente, era no cinema,
que aparecia o Shiró acom-
panhado da loira.

- Obaatian, veja aquilo –
cutucou o garoto Kenji, que
ia ao cinema japonês com a
avó. Duas sessões, sempre.
Na primeira parte, um filme
açucarado, para distrair as
crianças. Era a sessão comé-
dia. Depois era vez daqueles
filmes Nouvelle Vague, car-
regado nas cores trágicas e
do absurdo da vida.

Por um pouco, leva um
safanão. A avó ocultou seu
rosto contraído de vergonha,
tornando as rugas frontais
mais pronunciadas. Parando
num canto, vendo que nin-
guém mais o observavam, a
avó corrigiu as impertinênci-
as do menino.

- Vê se se comporta. Se
você continuar assim, com
esta falta de modos, deixamos
de vir ao cinema à noite –
zangou-se ela.

Ter a chance de ver aque-
le casal desfilando pelas ruas
da cidade, era um escândalo.
Escândalo maior era a ousa-
dia de uma mulher usar cal-
ças. Mais ainda. Uma loira
com japonês juntos seria a coi-
sa mais surreal que poderia
ser presenciado. Shiró era
nissei  e fazia gênero. Seu ca-
belo repartido ao meio era
longo e no rosto um marcan-
te cavanhaque, como o de
D’Artagan, dos Três Mos-
queteiros. Por sinal, bastan-
te atraente. |Por sí, Shiró era
a sensação naquela cidade
provinciana, de marcada co-
lonização italiana.

Por isso, os japoneses
chamavam tanta atenção. Era
a curiosidade de saber a res-
peito deles, que comiam com
pauzinhos, decifravam letras
em forma de pauzinhos, fala-
vam uma língua totalmente
inacessível, tomavam banho
por imersão em tambores de
latão e outros costumes, só
para enumerar alguns.

Era a época em que os

Minha namorada loira
jovens esforçavam-se em
comprar uma lambreta ou
uma vespa. Sabem, por via
das dúvidas, o que eram istos?
Veículos motorizados de duas
rodas! Pois bem, o Shiró, para
não ficar atrás, tinha a sua
vespa. Como a loira usava
calças, nem precisava sen-
tar-se com as pernas jogadas
somente de um lado. Ela en-
fiava as pernas na lambreta
como fosse uma perfeita
amazona. Era assim. Para
escândalo da sociedade local,
aquela mulher emancipada e
o japonês avançado ameaça-
vam os bons costumes, seja
dos brasileiros, como dos ja-
poneses. Ninguém poderia
acreditar, se não vissem com
os próprios olhos.

De fato, havia algo de pro-
vocador naquele comporta-
mento. Não se via também
relacionamentos de etnias di-
ferentes, como a de descen-
dentes de asiáticos e de eu-
ropeus. Quando estes casa-
mentos ocorriam (raros),
eram mantidos de forma dis-
creta. Não era o caso de
Shiró com a loira. Enquanto
durou, a sociedade se alarde-
ava. Mais tarde, nunca mais
se falou da loira. Talvez nem
ao menos tenha saído da ci-
dade. Pode ser que ela tenha
se casado e levado uma vida
comum, sem causar nenhu-
ma onda de sensação. Quan-
to ao Shiró, ele comprou uma
venda de secos e molhados,
e verduras em geral. O tem-
po da lambreta passou e com
a vinda de revolução sexual,
as mulheres e libertaram e
usar calças tornou-se um fato
banal.

Tão comum era que o far-
macêutico japonês também
se casou com uma loira. Sua
filha tinha os olhos claros e
os cabelos cacheados e
aloirados e que se comunica-
va com a avó em japonês,
com o acento da província de
Kumamoto. Os outros japo-
neses vendo aquela situação,
não se escandalizavam mais.
Achavam até interessante e
valorizavam a nova geração
de japoneses loiros, que sem
perder o sotaque, e os costu-
mes, estudavam mais do que
qualquer outra criança.

E que fim deu o menino
Kenji. Não se casou com uma
loira, mas seu irmão. As so-
brinhas nasceram loiras e de
olhos claros, misturando itali-
ano, português e japonês. A
mais velha foi ao Japão tra-
balhar e, segundo o que as
paredes contaram, está na-
morando um japonês.

chicohanda@yahoo.com.br
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EXPOSIÇÃO

Nipo-americano criado no Brasil, Yusk Imai expõe
trabalhos em galeria paulistana até 8 de maio

Oartista nipo-americano
radicado em São Pau
lo, Yusk Imai, realiza até

o dia 8 de maio na Galeria 600
a exposição “Born In to This”,
na qual vai expor 25 quadros.
Na mostra organizada no espa-
ço ROJO®artspace o artista
foca seus trabalhos influenci-
ados por grafite em cenas ex-
pressivas, espiritualizadas, co-
res ricas e profundas, e com
raízes no grafite ele vai além
de muros, ruas e paredes, seus
traços e cores inovadores. O
artista sente a urgência de re-
tratar o lado triste das coisas;
o sentimento profundo daquilo
que o atormenta. Busca tradu-
zir isso nas cores e nas fortes
divisões que faz em suas obras
entre o claro e o escuro.

Na exposição Yusk Imai
de 27 anos explica que dentro
do nascer cada pessoa tem um
destino, expressando idéias e
pensamentos; várias pessoas
têm grandes talentos, mas para
sobreviver estão jogando fora
essa aptidão. Para ele muitos
jovens estão descartando uma
vocação, mas se tiver coragem
tem que seguir adiante para
vencer.

Descendente de japoneses
e nascido em 1983 nos Esta-
dos Unidos, foi criado em São

Paulo desde os seis meses de
idade –, começou a desenhar
por causa do irmão (Diego),
um ano mais novo. O passo
artístico seguinte veio na ado-
lescência, aos 16 anos, quan-
do começou a andar de skate
e a grafitar com seus amigos
do colégio Arquidiocesano.
Mas a arte estava na alma. Em

2004, quando cursava design
gráfico no Senac, abriu um
escritório de comunicação com
duas amigas em um negócio
que durou pouco. O que Yusk
queria ia além de uma mesa e
um computador, não sabia ain-
da exatamente o quê. Até o
final de 2006.

Navegando pela Internet,

DIVULGAÇÃO

Com raízes no grafite, o trabalho de Yusk Imai vai além de ruas e paredes: artista sente urgência em retratar o lado triste das coisas

A Fundação Ja-
pão em São Paulo
realiza, a partir de
maio, juntamente
com a abertura da
biblioteca aos sába-
dos, narrações de
estórias através de
kamishibai (narra-
ção de estórias com
utilização de painéis
de desenho), uma
vez por mês, voltado ao públi-
co infantil. A sua estréia será
no dia 8 de maio no espaço ao
lado da biblioteca, com quatro
sessões (duas em japonês e
duas em português) gratuitas.

O novo horário de funcio-
namento da biblioteca é de ter-
ça a sexta-feira, das 10h30 às
19h30 e aos sábados, das
10h30 às 18h30.

A origem do kamishibai re-
monta à era Edo, mas foi di-
fundido em todo o país por vol-
ta dos anos 30. É uma arte di-
recionada principalmente para
crianças onde um contador
narra teatralmente uma estó-
ria mostrando desenhos. No
Japão, desde antigamente, ha-
via-se o costume de contar
estórias mostrando desenhos.
Isto era chamado de “etoki”.

Mesmo no clássico da lite-

ratura japonesa “Gengi Mono-
gatari”, há cenas em que amas
narram estórias para as prin-
cesas desse modo. Kamishibai
contém dezenas de desenhos
sobrepostos mostrando o de-
senrolar de uma estória. O
contador mostra à platéia o
desenho na ordem da estória
e os vai narrando, interpretan-
do cada um deles.

Por volta de 1946, o
kamishibai de rua começou a
ficar popular e os contadores
de estória rodavam as ruas da
cidades levando na bicicleta o
kamishibai e os doces. Eles
chamavam as crianças baten-
do as castanholas, vendiam os
doces e quando havia uma boa
platéia começavam a narra-
ção. Recentemente, em países
como Vietnã e Laos, o resul-
tado educativo da técnica está

Evento será realizado sempre aos sábados

DIVULGAÇÃO

ESTÓRIAS JAPONESAS

Narração de estórias japonesas inaugura
novo horário da biblioteca da Fundação Japão

sendo bem avaliada. Diferen-
temente de mídias unilaterais
como a televisão, o kamishibai
tem a característica de ser bi-
lateral e criar uma ligação do
contador com a platéia.

KAMISHIBAI - NARRAÇÃO DE
ESTÓRIAS COM UTILIZAÇÃO
DE PAINÉIS DE DESENHO
QUANDO: A PARTIR DO DIA 8 DE MAIO

HISTÓRIA: A PRIMEIRA FÁBULA É A DE

“TABERARETA YAMANBA” (A BRUXA

QUE FOI COMIDA), ONDE UM MONGE E SEU

APRENDIZ ENGANAM UMA BRUXA MÁ NAS

MONTANHAS.
DURAÇÃO: 20 MINUTOS

CENSURA: 04 A 12 ANOS

HORÁRIO: 14H E 15H – SESSÕES EM

JAPONÊS E DAS 14H30 E 15H30 – SESSÕES

EM PORTUGUÊS

ONDE: BIBLIOTECA – FUNDAÇÃO JAPÃO

EM SÃO PAULO (AV. PAULISTA, 37 – 2º
ANDAR – PARAÍSO – SP)
ACESSO PARA PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS

ENTRADA GRATUITA

INFORMAÇÕES: (11) 3141-0110
INFO@FJSP.ORG.BR

encontrou o fotolog do artista
plástico francês Eroné que
baseia a sua técnica no uso de
diversos tipos de tintas sobre
madeira. Enfim, havia se en-
contrado. Seus trabalhos de
cores vivas e cenas expressi-
vas misturam técnicas de
spray, caneta e estêncil e pon-

tuam seu estilo de composição
inspirado na Art Nouveau. Em
novembro de 2006, criou um
fotolog (álbum digital) com o
passo-a-passo de suas telas:
www.fotolog.com/yusk. O ál-
bum virou sucesso no meio
artístico – pessoas do mundo
todo deixam comentários elo-
giando seu estilo e traços.
Abandonou o design gráfico no
último ano para seguir os seus
instintos, pois descobriu o que
queria.

EXPOSIÇÃO YUSK IMAI
“BORN INTO THIS”
QUANDO: ATÉ O DIA 8 DE MAIO

HORÁRIO: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS

11H ÀS 19H E SÁBADOS, DAS 11H ÀS 18H

ONDE: ROJO®ARTSPACE SÃO PAULO -
RUA MARANHÃO, 600 - HIGIENÓPOLIS -
SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: (11) 3512 3909
E-MAIL SAOPAULO@ROJO-ARTSPACE.COM

SITE HTTP://WWW.ROJO-SAOPAULO.COM/
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COMUNIDADE

5º Nikkey Matsuri exalta “poder de mobilização”
da Zona Norte e reúne mais de 35 mil pessoas

Joe Hirata cantou e encantou os fãs no Nikkey Matsuri Família Kamia apresentou números circenses A dança também foi destaque no palco do Nikkey Matsuri

O Jornal Nippak marcou presença no Nikkey Matsuri Um dos pontos altos do evento continua sendo a apresentação de grupos de taikô, como o Ryukyu Koku Matsuri Daiko e o Himawari

�

Toshiaki Tamae entrega placa ao vereador Ushitaro Kamia...

... e ao deputado federal Walter Ihoshi: ajuda fundamental

Ação de marketing teve início no dia 23, na estação Liberdade

Autoridades, convidados e Comissão Organizadora brindam na cerimônia de abertura do Festival

FOTOS: ALDO SHIGUTI/JORNAL NIPPAK

Se ainda pairavam dúvi-
das sobre o sucesso do
Nikkey Matsuri, elas

certamente foram dissipadas
com a realização da quinta
edição do evento, nos dias 24
e 25, no Clube Escola Jardim
São Paulo. Tudo conspirou a
favor do tradicional festival da
cultura nipônica. Na sexta-fei-
ra (23), o Ministério do Turis-
mo empenhou R$ 50 mil de
emenda parlamentar do depu-
tado federal Walter Ihoshi
(DEM-SP) para o evento, o
que deixou os organizadores
mais aliviados. No sábado, ape-
sar do céu carrancudo, não
choveu, e no domingo, o sol
apareceu, como se convidas-
se os paulistanos a saírem de
suas casas.

Some-se a isso o trabalho
em equipe das oito entidades
co-realizadoras: Associação
Cultural e Esportiva Tucuruvi,
Associação Cultural e Espor-
tiva Okinawa Santa Maria,
Associação Cultural e Espor-
tiva Nipo-Brasileira Imirim,
Associação Cultural e Espor-
tiva Nipo-Brasileira Vila Nova
Cachoeirinha, Associação Cul-
tural e Esportiva Campo Lim-
po, União Cultural e Esportiva
Guarulhense, Anhanguera
Nikkei Clube e São Paulo Gi-
gante Beisebol, além das qua-
tro entidades assistenciais: Yas-
suragui Home, Kibô-no-Iê,
Kodomo-no-Sono e Ikoi-no-
Sono, mais o apoio da Prefei-
tura da Cidade de São Paulo
através da São Paulo Turismo
e da Secretaria Municipal de
Esportes, Lazer e Recreação).

Recheie com algumas atra-
ções que, ao mesmo tempo em
que encantam o público, pre-
servam as tradições e culturas
japonesas, como o taikô, a dan-
ça e atividades como origami,
ikebana e, é claro, a culinária.
O resultado só poderia ser um
evento fadado ao sucesso. De
acordo com estimativas dos

organizadores, mais de 35 mil
pessoas estiveram no local nos
dois dias de programação, o
que, de certa forma, não deixa
de ser uma preocupação para
2011, já que o espaço está fi-
cando cada vez menor.

Outra preocupação, segun-
do o presidente do 5º Nikkey
Matsuri, Toshiaki Tamae, é
coordenar melhor as atividades
de palco. “Numa avaliação ini-
cial, as atrações de anime e
mangá, que este ano ocuparam
um segundo palco, talvez pos-
sam ser inseridas no palco
principal”, antecipou Tamae,
explicando que “nosso objeti-
vo é sempre agregar novos
parceiros que valorizem ainda
mais o Nikkey Matsuri”.

Evento de SP – Para Tamae,
“tão grandiosa quanto a emen-
da do deputado Walter Ihoshi
são as petições do vereador
Ushitaro Kamia, que nos dá
condições para organizarmos
um evento deste porte”. “Sem

a conjunção desses fatores não
teríamos sucesso”, justificou.

Ihoshi, que também conse-
guiu emenda no valor de R$
50 mil através do Ministério do
Turismo para o 8º Japan Fest
de Marília, destacou que o Nik-
key Matsuri “começou peque-
no, com algumas associações
nipo-brasileiras da Zona Nor-
te”. “Fico feliz em poder aju-
dar um evento que cresceu e
se consolidou como um even-
to de São Paulo”, disse o de-
putado, que subiu ao palco do
festival no domingo – a ceri-
mônia oficial de abertura ocor-
reu no sábado – ao lado de li-
deranças locais e convidados
como o ex-deputado estadual
Hélio Nishimoto; os vereado-
res Ushitaro Kamia, Jooji Hato
e Gilberto Natalini; o presiden-
te do Instituto Paulo Kobaya-
shi, Victor Kobayashi; o presi-
dente da União Cultural Espor-
tiva São Paulo Norte, Toyohiro
Shimura; o ex-subprefeito de
Santana/Tucuruvi, Hélio

Rubens; e a diretora do Clube
Escola, Ana Maria Schiesari.

Patrono – Considerado
“patrono” do Nikkey Matsuri,
o vereador Ushitaro Kamia ti-
nha motivos de sobra para co-
memorar. Presente desde a pri-
meira edição, Kamia não só
acreditou no sucesso do even-
to como também deu um voto
de confiança às lideranças lo-
cais.

“O tempo mostrou que es-
tava certo ao apoiar um even-
to como este, cujo objetivo é
mostrar um pedaço da nossa
cultura para a sociedade bra-
sileira para que nossos costu-
mes não se percam com o tem-
po. O Nikkey Matsuri mostra
que é possível convivermos
com todos os povos”, explicou
Kamia, que espera que seu
projeto de lei que institui o Nik-
key Matsuri no calendário de
eventos oficiais de São Paulo
seja aprovado ainda este ano.

(Aldo Shiguti)
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AGRONEGÓCIO

Honda apresenta lançamentos
na 17ª edição da Agrishow 2010

FOTOGRAFIA/LANÇAMENTOS

Sony amplia linha com
soluções para o consumidor

Neste mês, a linha Cyber-
shot inova mais uma vez e traz
ao mercado seus primeiros lan-
çamentos do ano. A série S se
destaca pelo modelo DSC-
S2000, com 10.1 megapixels,
já a série W - uma das mais
comercializadas - apresenta
quatro novos equipamentos, a
DSC-W310, DSC-W320,
DSC-W350 e a DSC-W380.

As duas séries possuem a
tecnologia SteadyShot, que
evita fotos tremidas, sendo que
nos modelos W350 e W380
está disponível o Optical
SteadyShot. Todas possuem
ISO 3200 de alta capacidade,
ideal para fotos em movimen-
to com pouca iluminação. Ou-
tra particularidade das câmeras
é o Face Detection, que reali-
za o balanço de controle de
cor e do flash automaticamente
no rosto do fotografado, cap-
turando todos os detalhes da
imagem, além da tecnologia
Smile Shutter, que identifica o
sorriso do fotografado e dispa-
ra até seis fotos na sequência.

“Essas câmeras confirmam
a excelência da linha Cyber-
shot, que prima pelo design e
tecnologia e traz ao mercado
inovações a cada série”, de-
clara Carlos Paschoal, geren-
te geral de Digital Image da
Sony Brasil.

Embora os modelos sejam
de séries diferentes, ambos
têm muito em comum. As duas
séries já vêm com memory
stick dentro da caixa, sendo a
DSC-S2000 com 2 GB e os
modelos DSC-W310, DSC-
W320, DSC-W350 e DSC-
W380 com 4 GB de capacida-
de cada um.

A DSC-S2000 é equipada
com zoom óptico de 3x, zoom
digital de 6x e a função iAuto
(Intelligent Auto), que reco-
nhece o tipo de cena e adap-
ta-se ao cenário mais apropri-
ado. A câmera estará disponí-
vel na cor preta e será vendi-
da por R$ 499,00.

Os quatro modelos da série
W contam com tela de LCD
de 2,7 polegadas. Na DSC-
W350 e DSC-W380, o desta-
que fica por conta do proces-
sador BIONZ, que potencializa
o processamento da imagem,
assegurando fotos mais colori-
das e ricas em detalhes. Uma
particularidade se destaca na
DSC-W350 e DSC-W380,
ambas possuem processador
BIONZ, que potencializa o pro-
cessamento da imagem, asse-
gurando fotos mais coloridas e
ricas em detalhes.

 “As boas vendas das séri-
es S e W nos motivaram a lan-
çar novos modelos no merca-
do brasileiro. Além disso, nos
preocupamos sempre em tra-
zer a solução mais completa
para os consumidores, ressal-
ta Alexandre Furtado, gerente
de produto da linha Cyber-shot
da Sony Brasil.

A DSC-W310 possui 12.1
megapixels e será vendida por
R$ 649,00 nas cores preta e
rosa. Já, a DSC-W320, dispo-
nível nas cores preta, prata,
rosa e verde, possui 14.1 me-
gapixels, zoom ótico de 4x, e
tem preço sugerido de R$
899,00.

A DSC-W350 dispõe de
zoom ótico de 4x e está dispo-
nível nas cores preta e rosa,
com preço sugerido de R$
1.099,00. A DSC-W380, ven-
dida por R$ 1.299,00, conta
com zoom ótico de 5x e vem
nas cores preta e dourada.

Todos os produtos acompa-
nham duas pilhas alcalinas, CD-
ROM com software PMB,
cabo USB e cordão de mão e
podem ser adquiridos pelo site
www.sonystyle.com.br, nas
SonyStyle Store do Shopping
Cidade Jardim e Bourbon Shop-
ping Pompéia (São Paulo),
Park Shopping (Brasília),
BarraShopping (Rio de Janei-
ro) e no Salvador Shopping (Sal-
vador) ou nas revendas autori-
zadas Sony.

Sony iinova mais uma vez com a linha Cyber-shot

DIVULGAÇÃO

VEÍCULOS

Nissan leva March e Leaf ao Salão de Pequim
A Nissan mostra no Salão

de Pequim modelos que car-
regam a tecnologia de ponta da
marca para a redução de emis-
sões. Os destaques são a apre-
sentação ao mercado chinês do
compacto global March, da
van pequena NV200 e do
Leaf, primeiro veículo 100%
elétrico a ser produzido e co-
mercializado em massa. O
compacto global também será
vendido no Brasil a partir de
2011. Já o Nissan Leaf será
peça-chave para o acordo as-
sinado entre a Nissan e a Pre-
feitura de São Paulo, no início
deste mês, para estudo de im-
plantação do carro elétrico na

maior cidade do país.
Na China, as vendas do

March serão iniciadas no se-
gundo semestre deste ano. O

modelo foi considerado um
“Eco-Car” na Tailândia, onde
atendeu aos padrões de segu-
rança e às exigências de bai-

xos níveis de consumo e de
emissões do programa desen-
volvido pelo governo daquele
país. A NV200, cujas vendas
começam em junho, estreia na
China com motor 1.6.

O veículo 100% elétrico
Leaf é uma das atrações mais
aguardadas do evento, já que
a Nissan anunciou no mês pas-
sado que fará parte do progra-
ma piloto do governo chinês de
redução da dependência do
petróleo e para um meio am-
biente mais limpo. O projeto
começa em 2011 em Wuhan,
uma das 13 cidades que apoia
o programa de energia alter-
nativa.

DIVULGAÇÃO

Leaf é o primeiro veículo 1005 elétrico a ser produzido em massa

Para fortalecer ainda mais
sua participação no mer-
cado do agronegócio e

divulgar a esse público as fun-
cionalidades e aplicações de
seus Produtos de Força, mo-
tocicletas e quadriciclos, a
Honda participa da 17ª edição
da Agrishow (Feira Internaci-
onal de Tecnologia Agrícola),
que termina nesta sexta-feira
(30), em Ribeirão Preto (SP).

O evento, considerado o
maior do segmento na Améri-
ca Latina, deve reunir um pú-
blico estimado em 140 mil pes-
soas, que poderá conferir os
novos modelos de roçadeiras
e motores estacionários
Honda, além de todos os de-
mais equipamentos da linha de
Produtos de Força da marca,
quadriciclos e motocicletas de
uso on-off road.

Na linha de roçadeiras, as
novidades são os modelos
UMR435T, que possibilita cor-
te mais exato, proporciona
mais conforto ao operador e
apresenta maior autonomia de
trabalho; UMK435T, com alto
torque, respostas mais rápidas,
durabilidade e baixa manuten-
ção; e HHT25, a roçadeira
mais leve e compacta da ca-
tegoria. Todas com tecnologia
quatro tempos.

Já os novos motores esta-
cionários da linha GX Mega
trazem como principais dife-
renciais escapamento em aço
inox, tampa do tanque com

fora-de-estrada e adequadas
ao trabalho no campo, além do
automóvel crossover   CR-V.

Para demonstrar toda a
versatilidade, força e robustez
do quadriciclo TRX 420
Fourtrax, suas versões com
tração em duas ou nas quatro
rodas estão disponíveis para
test-ride. Em uma pista espe-
cial de 1000 m2, formada por
obstáculos e irregularidades de
piso, o visitante pode conhecer
um pouco mais sobre o veícu-
lo e observar seus benefícios
tanto para o lazer quanto para
o trabalho no campo. Há ain-
da um espaço destinado à de-
monstração de implementos
agrícolas e equipamentos
acoplados ao quadriciclo.

Um plantão de vendas, for-
mado pelas concessionárias e
revendas da marca na região,
está à disposição dos interes-
sados em adquirir produtos de
Força, motocicletas ou quadri-
ciclos Honda durante a feira.

AGRISHOW (FEIRA INTERNACIONAL

DE TECNOLOGIA AGRÍCOLA EM AÇÃO)
QUANDO: ATÉ 30 DE ABRIL,
DAS 8 ÀS 18H

ONDE: SECRETARIA DE AGRICULTURA E

ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO

PAULO - PÓLO REGIONAL DE DESENVOL-
VIMENTO TECNOLÓGICO DOS AGRONE-
GÓCIOS DO CENTRO-LESTE / CENTRO DE

CANA

ENDEREÇO: RODOVIA ANTÔNIO DUARTE

NOGUEIRA, KM 321 - RIBEIRÃO PRETO

(SP)

corrente, sistema de parada,
corda de partida de alta resis-
tência e potência até 32% su-
perior.

Com área total de 1800 m2,
o estande da Honda abriga os
Produtos de Força da marca
em quatro diferentes ambien-
tes, de acordo com as carac-
terísticas de uso de cada um.
Roçadeiras e cortadores de
grama estão no espaço “ver-
de”, onde os visitantes podem
acompanhar de perto seu fun-
cionamento. Motobombas e
motores de popa estão no am-

biente “água”, que conta com
um mini-lago, uma caixa
d’água e um tanque para de-
monstração das suas ativida-
des. Os geradores podem ser
vistos em operação na área
“energia” e os motores esta-
cionários, utilizados em equipa-
mentos de construção civil,
kart e rabeta, ficam na área
“aplicações”.

Também estão em exposi-
ção as motocicletas NXR 150
Bros Mix, CRF 230F, XRE 300
C-ABS e XL1000V Varadero,
voltadas para o uso misto ou

DIVULGAÇÃO

Público pode conferir novos modelos de roçadeiras e motores

A Casio, uma gigante ja-
ponesa de eletrônicos, está
comemorando a evolução de
sua linha de relógios e ícone
G-Shock com o Shock The
World Tour, turnê que já pas-
sou por Londres, Nova York,
Hong Kong, Xangai, Cingapu-
ra, Sydney, Taipei, Tóquio,
Cidade do México e agora
chega ao Brasil. São Paulo foi
a cidade escolhida para sediar
o evento, que acontecerá em
13 de maio, na Casa das Cal-
deiras (Zona Oeste de São
Paulo)

Entre as atrações, o Shock
The World Tour contará com
a participação especial de

EVENTO

São Paulo recebe o Shock The
World Tour

Kikuo ‘Ibe, engenheiro japo-
nês e “pai” do G-Shock, e dos
embaixadores do evento, o
skatista Pedro Barros e Mar-
celo D2, que fará uma perfor-
mance ao vivo. O paraquedista
Sabiá e o apresentador André
Vasco também estarão pre-
sentes nesse momento único
para representar seus segmen-
tos e celebrar mais um culto
ao G-Shock em grande estilo.
A noite será ainda uma vitrine,
com projetos colaborativos e
tecnologia evolutiva, e conta-
rá com surpresas que prome-
tem deixar os convidados em
“shock”.
INFORMAÇÕES: WWW.G-SHOCK.CASIO.COM.BR
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TÊNIS DE MESA INFANTIL E JUVENIL

Seleção Brasileira defende
hegemonia no Sul-Americano

As maiores promessas
do tênis de mesa naci-
onal embarcam hoje

(29) para o Peru com a tarefa
de defender a hegemonia bra-
sileira em competições no con-
tinente. O Campeonato Sul-
Americano Infantil e Juvenil
será realizado em Chiclayo, no
Peru, de 30 de abril a 4 de
maio. As partidas acontecerão
no Coliseo Cerrado del Colegio
San Agustín.

Serão disputadas as seguin-
tes provas: Equipes, Individuais
Masculino e Feminino, mais
Duplas Masculino, Feminino e
Mistas, nas categorias Infantil e
Juvenil, totalizando 14 ouros em
disputa. Na era Tsuboi, Matsu-
moto, Kojima, Hanashiro, Yama-
moto, Monteiro, o Brasil vencia
quase todas (escapavam 2 ou
3), já nos últimos anos os núme-
ros não tem sido expressivos.

Esperamos que este ano
voltemos a brilhar nesta com-
petição com os atletas: Caroli-
ne Kumahara, Karina Haya-
ma, Bruna Alexandre, Priscila
Salvador, Hugo Calderano,

de Janeiro, em outubro.
As regiões são divididas

em: Capital, Oste Paulista, Su-
deste, Vale do Paraíba Baixa-
da Santista.

Uma grande preocupação
dos dirigentes dos clubes está
sendo a estrutura de arbitra-
gem da FPTM que nos últimos
anos, apesar de formar vários
em seus cursos oficiais, não
tem um número suficiente para
participar das competições, daí
os próprios atletas terem que
contar seus jogos, sem uma
regulamentação exigida e fis-
calizada, gera problemas téc-
nicos e educacionais.

Em Torneios da Amizade na
qual o objetivo é de integração,
participação e colaboração, é
compreensível que os próprios
atletas arbitrem no famoso,
“quem perder conta a próxi-
ma”, mas e em São Paulo, onde
temos os melhor nível técnico
no País, com partidas acirradas
e muita competitividade?.

*Engenheiro Marcos Yamada,
consultor e especialista em TM

Victor Ishii, Victor Brience,
Hiago Afonso, Katia Kawai,
Kim Inokuchi, Amanda Mar-
ques, Carolina Nagano, Danilo
Toma, Gustavo Messias, Fer-
nando Franco, Eric Jouti

Danilo Toma e Caroline
Kumahara venceram recente-
mente o último Aberto de Jo-
vens na Venezuela

Etapas Regionais movimen-
tam o Estado de SP – A Fe-

deração Paulista de Tênis de
Mesa, a maior do País, organi-
zou neste final de semana cin-
co seletivas regionais para o 2º
Ranking da FPTM, onde parti-
ciparam cerca de mil atletas.

Anualmente são organiza-
dos quatro competições deno-
minadas “ranking” objetivando
convocar a seleção paulista
que representa o Estado de SP
no Campeonato Brasileiro, a
ser realizado na cidade do Rio

Caroline Kumahara venceu recentemente o Aberto na Venezuela

DIVULGAÇÃO

O Departamento de Árbi-
tros de Softbol do Brasil,
(ASB), com supervisão da
CBBS (Confederação Brasi-
leira de Beisebol e Softbol),
concluiu mais um curso na se-
mana passada. Ministrado pelo
Diretor Técnico de Arbitragem
da ASB e ISF (Federação In-
ternacional de Softbol), Fer-
nando Matsumori, o curso for-
mou nove novos árbitros de
softbol. Segundo o diretor e
supervisor da ASB, a entidade
conta atualmente com 94 ár-
bitros credenciados e habilita-
do para o ano 2010 para todos
os jogos oficiais da CBBS.

Relação de árbitros
recém-formados:
Eduardo Wiillians  Icisaka
(Gecebs)
Oswaldo Sussumu Yabuta
(Gecebs)
Roberto Carlos B. Oliveira
(Cooper)
Mitsuru Sawada (São Paulo)
Floriano Massao Yasuhara
(Tozan)
Anderson Tomi Marin (Nikkey
Santo Amaro)
Enrique Tolomeo Fagundez
Yemini (Tozan)
Antonio Marcos T. Moura
(Tozan)
Julio Cezar Kise (Guarulhos)

SOFTBOL

Árbitros de Softbol do Brasil
forma nove árbitros para 2010

DIVULGAÇÃO

Quadro de árbitros da CBBS ganhou mais nove profissionais

BEISEBOL/COPA SEATTLE MARINERS

São Paulo vence no Júnior e
Nippon Blue Jays fatura no

São Paulo e Nippon Blue
Jays brilharam na disputa da
4ª Copa Seattle Mariners de
Beisebol Interclubes Júnior e
Juvenil encerrada no dia 25,
em Ibiúna (SP). Na categoria
Júnior, o São Paulo contou com
seu forte ataque para superar
o Nippon Blue Jays por 5 x 2
na partida final e levantou a
taça de campeão, tendo como
destaque o atleta Lucas Rojo
Oller, eleito o Melhor Jogador

do Campeonato.
Já na categoria Juvenil, o

Nippon Blue Jays deu o troco
sobre o rival São Paulo, ven-
cendo pelo apertado placar de
2 x 0, e garantiu a conquista
do título. O arremessador
Felipe Sato Fukuda foi uma das
estrelas da equipe de Arujá e
acabou eleito o Melhor Joga-
dor do Campeonato.

RESULTADOS
Categoria Júnior
Fase Final (25/04)

São Paulo 5 x 2 Nippon Blue
Jays (final)

Gecebs 7 x 3 Ibiúna (3º lugar)
Nikkei Curitiba 3 x 4 Paraná

Clube (5º lugar)
Londrina 1 x 8 Maringá (7º lugar)

Categoria Juvenil
Fase Final (25/04)

Nippon Blue Jays 2 x 0 São
Paulo (final)

Atibaia 1 x 3 Presidente Pruden-
te (3º lugar)

A Associação Cultural e Es-
portiva Nipo-Brasileira de Osas-
co (Acenbo) promoverá domin-
go – dia 2 de maio, o 46º Undo-
kai da entidade em sua sede es-
portiva. A cerimônia oficial da
Gincana poliesportiva está pro-
gramada para as 13h com o des-
file de membros dos 20 depar-
tamentos esportivo e cultural da

entidade, além de apresentações
artísticas. Durante o evento que
visa divulgar a cultura japonesa
haverá apresentação de taiko,
odori e rádio taissô.

De acordo com a vice-pre-
sidente Lídia Shimizu, o evento
que é organizado por cerca de
500 voluntários associados do
kaikan, é apontado como o maior

CIDADES/MARÍLIA

Associação Nikkey de Marília comemora
sucesso do 8º Japan Fest de Marília

A comissão organizadora
do 8º Japan Fest realizado no
período de 23 a 25 de abril
na sede campestre do Nik-
key Clube de Marília – 437
quilômetros da capital paulis-
ta, está festejando o grande
sucesso do evento muito bem
organizado. De acordo com
o vice-presidente da Japan
Fest, Carlos M. Nakamura,
65 mil pessoas visitaram a
festa nos três dias. As expec-
tativas foram alcançadas e
tudo correu dentro do progra-
mado sem imprevistos, ape-
nas na abertura choveu um
pouco.

“O evento desse ano não
poderia ter sido melhor. Vári-
as atrações chamaram a aten-
ção como o Miss Nikkey, as
apresentações do Joe Hirata,
Yudi Tamashiro, Kendi Imai,
Karen Ito, Takeshi Nishimura,
Taiko Okinawa, Sérgio Reis

Banda Show. E também atra-
ções culturais, exposição de
ikebana. Próximo de 1200 ar-
tistas passaram no evento du-
rante as 30h de apresenta-
ções”, afirmou.

A estrutura do evento foi
excelente de acordo com
Carlos Nakamura, para a edi-
ção do ano que vem ele adian-
tou que deverá manter as atra-

Evento reuniu cerca de 65 mil visitantes em Marília

DIVULGAÇÃO

GINCANA ESPORTIVA

Acenbo realiza o maior Undokai da comunidade nikkei
undokai da comunidade por con-
ta do campo de competições
com 28 mil metros quadrados, o
maior da região Oeste de São
Paulo. “Nenhum kaikan tem um
igual, por Osasco ter três mil
famílias nikkeis acreditamos num
público rotativo de dez a 15 mil
pessoas procedentes de Alpha-
ville, Barueri, Carapicuíba, Cotia,

Jandira, Santana de Parnaíba”,
afirma a dirigente.

Segundo Lídia Shimizu o des-
file dos departamentos é uma
ação dentro do undokai que não
é vista nas outras gincanas, e
esse é o diferencial da associa-
ção. “Tem o espírito de integra-
ção familiar para a prática de
atividades desde as crianças até
os idosos, são atividades para
todas as idades”, esclarece.

No undokai Lídia Shimizu
destaca o lado social da comu-
nidade que cria uma expectati-
va nas pessoas de encontrar os
amigos. “Nosso presidente Sus-
sumu Araki foi criado na asso-
ciação, tem colegas atletas e na
correria do dia-a-dia não conse-
guem se ver, por isso fazem de
tudo para participar e se encon-
trar”, atesta. O undokai da
Acenbo inclui várias competi-
ções, para as crianças como re-
vezamento, corrida rasa, prova
de cálculos, encestar bolas; para
adultos corrida da centopéia,
trupe, procurar noivo e noiva,
prova da pesca, emprestar ob-
jetos, gatebol; e para idosos pro-
va do tesouro.

QUANDO: DIA 2 DE MAIO

HORÁRIO: A PARTIR DAS 8H

ONDE: ACENBO – RUA ACENBO, 100 –
JARDIM UMUARAMA – OSASCO – SP
INFORMAÇÕES: 3684-0904 / 7244-
7131

ções, mas poderá haver mu-
danças. Algumas entidades
beneficentes da cidade parti-
ciparam da festa como igrejas,
Apae e igreja Tenrikyo. “Rea-
lizamos também uma campa-
nha do agasalho, foram arre-
cadadas 12 toneladas de aga-
salhos de boa qualidade, no ano
passado foram quatro tonela-
das”, explicou.

A equipe do Nippon Blue Jays venceu na categoria Juvenil

DIVULGAÇÃO

São Paulo venceu na júnior
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RECORDAR É VIVER

Turnê de Os Incríveis no Japão
em 1968 é abordada em livro A Comissão

Organizadora do
Filme-Concerto
Misora Hibari deve
acertar os últimos
detalhes para a
apresentação do
projeto comemora-
tivo dos 55 anos de
fundação do Bun-
kyo (Sociedade
Brasileira de Cultu-
ra Japonesa e de
Assistência Social)
e dos 40 anos de
apresentação da
cantora no Brasil.
Conforme anteci-
pou o Jornal Nippak na edi-
ção de 25 a 31 de março, pela
nova formatação, a exibição
sairá “praticamente de graça”
ao Bunkyo.

Diante da inviabilidade do
projeto inicial, que previa des-
pesas no valor de R$ 200 mil
para bancar passagens aéreas,
estadias e alimentação da equi-
pe que viria do Japão, a Comis-
são enviou uma nova proposta
à Hibari Production, desta vez
solicitando o empréstimo sem
custo do DVD. Segundo o pre-
sidente da Comissão, André
Korosue, os direitos autorais
serão pagos no Japão.

Segundo ele, para garantir
a segurança e a integridade do
DVD, um responsável do Bun-
kyo estará presente em todos
os locais de exibição para evi-
tar que sejam feitas cópias pi-
ratas. “Nos comprometemos a
devolver o DVD intacto, do
jeito que recebemos”, explicou
Korosue, acrescentando que
“no dia 20 de abril a Hibari
Production respondeu positiva-
mente a todas as sugestões”.

Falta, agora, definir os dias
e horários das exibições. As

entidades interessadas em se
candidatar devem dispor de
uma sala/auditório para proje-
ção e de um telão; equipamen-
tos de som de boa qualidade;
arcar com as despesas de
transporte, estadias e alimen-
tação para duas pessoas (ope-
rador do equipamento e res-
ponsável do Bunkyo) e se com-
prometer a não cobrar ingres-
so do público, que será rever-
tido na doação de um quilo de
alimento não perecível (os ali-
mentos por sua vez deverão
ser doados a alguma entidade
assistencial local).

Estão previstas quatro exi-
bições no Grande Auditório do
Bunkyo. Também manifesta-
ram interesse em exibir o DVD
entidades de Presidente Pru-
dente (SP), Tupã (SP), Mogi
das Cruzes (SP), Campinas
(SP), Campo Grande (MS),
Belém (PA), Araçatuba (SP) e
Belo Horizonte (MG). As da-
tas de apresentações em cada
localidade, que deverão ocor-
rer todas em agosto, devem ser
definidas nos próximos dias,
segundo André Korosue.

(Aldo Shiguti)

PROJETO MISORA HIBARI

Produtora aceita emprestar
DVD sem custo ao Bunkyo

Projeto, enfim, deve sair do papel

REPRODUÇÃO

Os nikkeis e japoneses
com mais de 40 anos
devem se lembrar das

músicas Kokoro-no-niji e I
Love You Tokyo que foram in-
terpretadas pelo extinto grupo
Os Incríveis, durante uma
turnê de shows realizada no
Japão em 1968. A excursão do
grupo brasileiro no arquipéla-
go, bem como a trajetória mu-
sical de Nenê Benvenuti (63
anos) iniciada em 1959 aos 12
anos, as histórias vividas nas
duas décadas na área musical
e artística, foram retratadas
pelo ex-integrante do Os Incrí-
veis em seu livro denominado
Os ‘Incríveis anos 60 – 70’...
e eu estava lá. O livro será
apresentado para a comunida-
de nikkei durante uma noite de
autógrafos que acontecerá pa-
ralelamente ao jantar italiano
do Grêmio Esportivo Hokkai-
do, no dia 15 de maio, na Vila
Mariana.

Em visita à redação do Jor-
nal Nippak Nenê Benvenuti
concedeu entrevista exclusiva
para a reportagem e falou so-
bre o seu trabalho. A publica-
ção lançada no mercado edi-
torial brasileiro pela Novo Sé-
culo Editora, não é um livro
autobiográfico segundo o pró-
prio autor, mas diz respeito às
experiências que ele, como
músico, vivenciou tocando em
diferentes bandas como The
Rebels, The Beatniks e o gru-
po Os Incríveis criado em
1966. Bem como a participa-
ção no Programa Jovem Guar-
da na TV Record em 1965 e o
Programa Os Incríveis na TV
Excelcior em 1966 e 1967, na
TV Tupi em 1968, e na TV
Record em 1971. Mais famili-
arizado em tocar baixo, guitar-
ra, teclado e bateria, o escritor
leva o leitor de volta a um pas-
sado, abordando assuntos re-
lativos àquela época que mar-
cou uma geração e influenciou
as seguintes.

Bem-humorado e espontâ-
neo Nenê Benvenuti conta que
na publicação leva os leitores
de volta a um passado célebre
da música brasileira. No con-
teúdo do livro Nenê relata his-
tórias incríveis, narrando os
caminhos percorridos, repleto
de aventuras e com várias ex-
periências musicais. “Lancei o
livro para deixar um registro
porque até então ninguém ti-
nha escrito nada sobre os In-
críveis e o começo do rock and
roll, achava importante isso,
por isso que escrevi”, afirmou.
De fácil leitura a publicação é
excelente para quem viveu a
época, melhor ainda para quem
não teve a oportunidade, mas
que deseja conhecer aqueles
tempos que fizeram história.

Lenda viva do rock brasi-
leiro Nenê lembra de músicas
como Eu Te Amo Meu Brasil
que deu problemas para o
quinteto porque a imprensa
escrita achou que eles esta-
vam puxando o saco dos mili-
tares. “É o que eu falo, nós
gravamos a música certa na
hora errada, a música ficou em
primeiro lugar nas paradas de
sucesso do Brasil Inteiro, mas
como era época de ditadura

bém do estado de espírito, tem
que ter muito cuidado e tato
para não ferir ninguém. Como
estou falando de mim nos gru-
pos tenho que ter cuidado e
carinho, inclusive o livro vem
como brinde um CD com dez
músicas instrumentais que gra-
vei na minha casa, achei legal
dar para os leitores”, assegu-
rou ele ao completar que pre-
cisa fazer alguns adendos
“quem sabe na segunda edição
porque são muitos anos e his-
tórias. Vou conversar com a
editora e talvez coloque mais
algumas histórias”.

Atualmente Nenê Benve-
nuti tem um pequeno estúdio
em casa onde atua como pro-
dutor musical produzindo CDs,
jingles, trilhas; trabalha com
outros estúdios, como músico,
como produtor. “Por causa do
livro estou começando a fazer
palestras a respeito da minha
trajetória de vida que teve ex-
periência dom drogas,
anfetamina, cocaína, experi-
mentei. Mas a coisa que mais
me pegou foi o álcool, um capí-
tulo fala sobre eu e o alcoolis-
mo, parei de beber faz 17 anos.
Deixa de ser um exemplo que
acho importante passar para a
moçada que está começando
agora, principalmente com as
drogas pesadas que estão che-
gando, o que é um problema
muito sério”, finaliza.

O livro Os ‘Incríveis anos
60 – 70’... e eu estava lá está
sendo vendido nas Livrarias
Saraiva, Cultura, Fenac, Mar-
tins Fontes, entre outras do
Brasil ao preço de R$ 34,90.
As músicas do CD brinde tam-
bém podem ser ouvidas no site
www.nenedosincriveis.com.br

(Afonso José de Sousa)

em 1970, a imprensa caiu ma-
tando em cima da gente. A le-
tra da música não diz nada,
enaltece o país, não tem nada
a ver com política, mesmo as-
sim fizemos sucesso e deu tudo
certo”, ressalta.

No livro Nenê fala do fim
do grupo em 1972 quando cada
um foi para um lado seguir
outro tipo de música como rock
inglês, rock progressivo, e ou-
tro membro que queria parar.
A partir daí ele começou a ser
músico de estúdio para apren-
der outros ritmos e aprimorar;
depois em 1979 tocou com a
cantora Elis Regina, com Raul
Seixas em 1985. “Fomos tocar
no garimpo Marutá (Pará), foi
uma viagem muito louca, uma
coisa doida porque o garimpo,
depois fui morar no Alasca
(EUA) onde morei um tempo
maravilhoso para montar um
estúdio de jingles com um ami-
go brasileiro que morava lá,
mas por uma infelicidade meu
pai faleceu e eu tive que vol-
tar. Foi um momento difícil na
minha vida”, salienta.

Japão – Em um dos capítulos
do livro Nenê conta sobre a
turnê que Os Incríveis fizeram
no Japão em 1968 quando os
japoneses ficaram admirados
em ver um grupo brasileiro
cantando em japonês. “Eles
aplaudiam, traziam sakê para
nós e agradeciam. Eu acho o
povo japonês o mais educado
do mundo, gosto muito dele,
até tenho uma cabeça meio
oriental também”, destaca. A
passagem de dois meses pelo
arquipélago na ocasião incluiu
várias apresentações em
Tókyo, Sapporo, Asahikawa e
Otaru.

De acordo com o também
tecladista naquela época era
difícil a realização de intercâm-

bio de cantores brasileiros no
Japão, onde por incrível que
pareça não recebeu outros con-
vites para tocar. Ele lembra que
apesar de uma empresa brasi-
leira cancelar a participação em
uma feira que acabou não sen-
do realizada no país, o quinteto
avisou que realizaria os shows.
“Fomos muito bem recebidos lá
e pela comunidade japonesa
que comprou os nossos discos
por causa da música Kokoro-
no-niji (arco íris do coração) e
I Love You Tokyo, fizemos vá-
rios shows, a comunidade sem-
pre apoiou a gente, foi muito ca-
rinhosa. Depois disso em 1968
recebemos o Prêmio Roquete
Pinto vestidos de kimono, eu
acho o povo japonês o mais
educado do mundo”, afirma.

Ao contar para os ex-inte-
grantes do grupo Os Incríveis,
o guitarrista conta que acha-
ram ‘legal’ a idéia de escre-
ver, de falar de todos os gru-
pos que tocou, o que achava
importante. Antes de iniciar o
livro seus ex-colegas de ban-
da comentaram que Nenê têm
muitas histórias engraçadas
para contar, porque não escre-
via um livro. “Falei que nunca
fui escritor, insistiram tanto que
comecei a escrever e deu cer-
to. O começo foi difícil, mas
depois peguei o jeito, demorei
nove anos para escrever,
pesquisei muitas datas porque
são 50 anos e para lembrar de
tudo (risos)”, ressalta.

CD brinde – O autor disse
que começou a escrever o li-
vro muito devagar, mudou, ti-
rou, acrescentou muitas coisas,
e deixou de escrever muita
coisa, quando encontrava ami-
gos após o livro estar escrito
perguntavam de fatos e pas-
sagens da vida do escritor.
“Moldar um livro depende tam-
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Nenê Benvenuti: livro diz respeito as experiência que ele vivenciou


