
�

O ministro da Previdência
Social, Carlos Eduardo Ga-
bas, assina nesta quinta-fei-
ra (29), em Tóquio, às 14h20
(horário local), o acordo pre-
videnciário Brasil-Japão. As
regras permitirão aos traba-
lhadores brasileiros que vi-
vem no Japão – cerca de 300
mil pessoas – e aos japone-
ses e seus descendentes que
residem no Brasil somar as
contribuições feitas aos dois
sistemas de previdência para
obter benefícios como apo-
sentadoria por idade e inva-
lidez e pensão por morte.
Para Gabas, o acordo amplia
a proteção social aos brasi-
leiros que estão no exterior.
“Essas regras nos permitem
oferecer aos migrantes o
mesmo grau de cidadania
mantido no país por meio de
diversas políticas sociais”,
afirma. O acordo também
prevê que os trabalhadores
deslocados temporariamen-
te – por um prazo de até cin-
co anos – poderão contribuir
para o sistema previdenciá-
rio de seu país de origem,
evitando a bitributação pre-
videnciária que ocorre atual-
mente.

Acordo previdenciário beneficiará cerca
de 300 mil brasileiros que vivem no Japão
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ALDO SHIGUTI

32º TANABATA – O tem-
po colaborou para que a
abertura da 32ª edição do
Tanabata Matsuri – Festival
das Estrelas, no bairro Ori-
ental da Liberdade, centro de
São Paulo, fosse realizada
sem a interferência climática
e com sucesso. O público no
evento superou as 100 mil
pessoas com relação a edi-
ção realizada em 2009, na
avaliação do presidente da
Acal, Hirofumi Ikesaki.
Como de costume a apre-
sentação das atrações foram
ficou a cargo dos apresenta-
dores e diretores da Rádio e
TV Nikkey, Paulo Miyagui e
Mieko Senaha. Co-organiza-
do pela Acal e Miyagui Ken-
jinkai do Brasil, o Tanabata
tem como objetivo divulgar
a cultura oriental e levar en-
tretenimento e lazer gratuitos
à população de São Paulo.
Como não poderia deixar de
ser alguns políticos que vão
concorrer às eleições 2010
aproveitaram para fazer cam-
panha visando ganhar a sim-
patia do público presente.

—––––––––––—–| pág 08

Yassuragui Home promove a 32ª edição
da Festa da Azaléia em Guarulhos

DIVULGAÇÃO

Com o objetivo de arrecadar
recursos para a manutenção
das suas atividades, o Centro
de Reabilitação Psicossocial
Yassuragui Home, unidade da
Beneficência Nipo-brasileira
de São Paulo (Enkyo), realiza
no dia 1º de agosto, no sítio
São Francisco, em Guarulhos
– Grande São Paulo, a 32ª
Festa da Azaléia. A novidade
é que este ano o tradicional
acontecimento da entidade fará
parte do calendário de even-
tos da Prefeitura de Guarulhos.
—–––––——––––––––––––––—–––––——––––––––––––––——––––––—–| pág 06

Paulista Nobuhiro Hirata conquista título do
Grand Prix do 25º Brasileirão em Curitiba

BRUNA NISHIHATA

Com lágrimas nos olhos e
num momento de muita emo-
ção, Nobuhiro Hirata sagrou-
se campeão no Grand Prix do
maior concurso de canção
japonesa, conhecido como
“Brasileirão 2010”, realizado
em Curitiba (PR), neste do-
mingo com a música  enka
“Jyoketsu”. Nobuhiro soma
assim, duas conquistas – a
primeira foi em 2007. “Não
esperava vencer, os cantores
estão com nível bem eleva-
do”, disse ele radiante e re-
cebendo os cumprimentos de
amigos e dos organizadores
do evento. ”Só tenho a agra-
decer todos que me apoia-
ram”, enfatiza. No dantaisen,
disputa por equipe, a regio-
nal Higashi - São Paulo, ficou
em primeiro, levando para
casa, em definitivo, o troféu
que era transitório.
—–––––––––––—–| pág 09
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TANABATA MATSURI – A Acal (Associ-
ação Cultural e Assistencial da Liberdade) e o
Miyagui Kenjinkai do Brasil realizaram, nos dias
24 e 25, na Praça da Liberdade, o 32º Festival
das Estrelas – Tanabata Matsuri. A abertura
ocorreu no sábado, por volta das 14 horas, com
a realização de uma cerimônia xintoísta cele-
brada defronte ao Jardim Japonês. Antes, os
convidados cortaram a fita inaugural sob o torii,
no Viaduto Cidade de Osaka. Estiveram pre-
sentes o cônsul geral adjunto do Japão em São
Paulo, Masahiko Kobayashi, o senador Romeu
Tuma, o deputado federal William Woo (PPS-
SP), o vereador Jooji Hato (PMDB), o
subprefeito da Sé, Nevoral Bucheroni, o presi-

Akeo Yogui, presidente do Kenren Apresentações de dança disputaram atenção do
público

Convidados posam no Jardim Oriental

dente do Kenren (Federação das Associações
de Províncias do Japão no Brasil), Akeo Yogui,
o vice-presidente do Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e de Assistência
Social), Jorge Yamashita, entre outros. Após a
solenidade, as autoridades se dirigiram ao pal-
co montado na Praça da Liberdade, onde teve
início a programação. Uma das atrações foi a
presença do cantor Robertinho Casanova e sua
esposa, Mika da Silva, que receberam uma
homenagem antes de retornarem ao Japão. No
domingo, as atividades de palco começaram às
12 horas, com a apresentação de danças, artes
marciais e desfile cosplay.Leia mais na pági-
na 8 – (Fotos: Aldo Shiguti)

Corte da fita ocorreu sob o torii Jorge Yamashita, vice-presidente do Bunkyo Masahiko, Ikesaki, Nevoral e Mauricio Miya

O cônsul adjunto, Masahiko Kobayashi O presidente da Acal, Hirofumi Ikesaki O senador Romeu Tuma não perde um Tanabata O subprefeito da Sé, Nevoral Bucheroni

O vereador Jooji Hato Roberto Casanova e Mika da Silva foram
homenageados no palco do Tanabata

Trajes típicos também chamarama a atenção Unzo Suzuki, vice-presidente do Miyagui Kenjinkai

MIMAKI – Foi realizada no último dia 23 a cerimônia de inauguração das operações da empresa
japonesa Mimaki Brasil Comércio e Importação Ltda no país. O escritoriio fica no bairro da
Aclimação (Zona Sul de São Paulo). A solenidade contou com a participação de autoridades e
diretores da matriz do Japão, como o vice-presidente Mikio Noguchi, o diretor sênior, Masaaki
Fujita, o deputado federal Walter Ihoshi (DEM/SP), o vereador Jooji Hato (PMDB), o presidente
da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social (Bunkyo), Kihatiro Kita,
entre outros. No Brasil a empresa têm três objetivos e atuará em três segmentos: têxtil (TA),
industrial (IP) e comunicação visual (SG). Leia mais na pág 7 (Fotos: Afonso José de Sousa)

TANABATA MATSURI DA REIYU-
KAI – A Reiyukai do Brasil realizou no
dia 25 de julho o seu tradicional Tanabata
Matsuri. Acompanhado pelo presidente da
entidade, Julio Okamoto, o deputado fe-
deral Walter Ihoshi (DEM-SP) visitou as
barras típicas, reencontrou amigos e cum-
primentou os membros e organizadores da
instituição pelo evento. “É uma imensa
honra e alegria estar aqui, novamente,
nesta linda festa. A Reiyukai está de pa-
rabéns por ajudar a manter viva a cultura
trazida por nossos ancestrais”, ressaltou
Ihoshi. A festa também contou com a pre-
sença do representante da Reiyukai do
Japão, Junichi Takatsu.

3º FESTIVAL NIPO-BRASILEIRO – O
deputado federal Walter Ihoshi (DEM/SP) es-
teve no último dia 25 no 3º Festival Nipo-Bra-
sileiro de Santo Amaro, na zona sul de São Pau-
lo. Ele foi recepcionado pelo presidente do Santo
Amaro Nikkey Esporte Club, Nelson
Tsunashima, e por Carlos Oba, com quem an-
dou pelas barracas típicas, pelo bazar a assis-
tiu a apresentações folclóricas. Ihoshi foi um
dos grandes colaboradores para a realização
do evento.

POLÍTICA – Mais de 1.200 pessoas, entre
prefeitos, vereadores, candidatos, líderes co-
munitários e moradores das regiões do Alto
Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte, acom-
panharam o lançamento oficial da campanha
de Junji Abe (DEM) a deputado federal, nom
último dia 24. O prefeito de São Paulo e líder
estadual do Democratas, Gilberto Kassab, e o
ex-chefe da Casa Civil e atual candidato ao
Senado pelo PSDB, Aloysio Nunes Ferreira
Filho, também prestigiaram o evento. Os infla-
mados discursos e a manifestação da platéia
ostentavam uma certeza: o ex-prefeito mogiano
ocupará uma das cadeiras na Câmara Fede-
ral. Leia mais na página 3
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ELEIÇÕES 2010

Candidatos nikkeis de São Paulo e Paraná preveem
mudanças, transparência e ética nas eleições 2010

O ex-prefeito de Mogi das
Cruzes, Junji Abe, lançou ofi-
cialmente sua candidatura a
deputado federal pelo Demo-
cratas no último dia 24. O ato
reuniu cerca de 1200 pesso-
as, segundo assessoria de im-
prensa do candidato, entre
prefeitos, vereadores, candi-
datos, líderes comunitários e
moradores das regiões do Alto
Tietê, Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte. O prefeito de São
Paulo e líder estadual do par-
tido, Gilberto Kassab, e o ex-
chefe da Casa Civil e atual
candidato ao Senado pelo
PSDB, Aloysio Nunes Ferrei-
ra Filho, também prestigiaram
o evento, além da esposa de
Junji, Elza Abe, os filhos
Juliano, Daniela e Mariana, o
genro Takeshi, a neta Sophia
e a sogra Kimiko Sakaguchi

O prefeito de Mogi das
Cruzes e presidente municipal
do Democratas, Marco Auré-
lio Bertaiolli, falou da experi-
ência e feitos do seu
antecessor. “Tenho convicção
de que Junji será eleito não
pelos 70 dias de campanha,
mas pelos anos de trabalho
que se passaram, pelos servi-
ços prestados. Agora é mo-
mento de reconhecimento do
que ele fez como vereador,
deputado estadual e prefeito
de Mogi. Tive a honra de ser
vice na última gestão e apren-
der como se constrói uma ci-
dade cada vez melhor”. E
conclamou a militância: “Mas,
não vamos fazer nada sozi-

enfim, que cada município te-
nha suas prioridades atendi-
das”, observou. Para mostrar
como pretende atuar, apre-
sentou o PGP – Plano de
Gestão Parlamentar, elabora
com a participação popular
por meio de seus represen-
tantes políticos e comunitári-
os.

Além disso, Junji acres-
centou que não se pode per-
der de vista temas como a
educação em período inte-
gral. “Esqueceu-se da ocio-
sidade dos estudantes fora da
sala de aula, que hoje é o
grande problema porque esta
falta de ocupação saudável
acaba virando um convite ao
caminho da violência e das
drogas. Temos também ou-
tras bandeiras fortíssimas,
como a saúde. Uma das pri-
oridades é trazer recursos
para as Santas Casas de Mi-
sericórdia, que respondem
pelo atendimento de 95% das
famílias pobres”.

A meta do democrata é
conquistar cerca de 150 mil
votos no Alto Tietê – sendo
aproximadamente 80 mil em
Mogi das Cruzes e 20 mil nas
cidades vizinhas –,  Vale do
Paraíba (de 30 mil a 40 mil)
e Capital, Região Metropoli-
tana e Interior (de 10 mil  a
15 mil). “É uma meta auda-
ciosa, reconheço, mas a vida
é assim: precisamos traçar
metas e fazer um árduo tra-
balho para alcançá-las”, ex-
plicou.

COMUNIDADE/POLÍTICA

Junji Abe lança oficialmente sua candidatura à deputado federal

nhos. É importante que todos
vocês participem”.

Ao registrar sua admiração
por Junji, o deputado estadual
democrata Estevam Galvão de
Oliveira, candidato à reeleição,
lembrou que o ex-prefeito era
um dos parlamentares mais
ativos na Assembleia Legisla-
tiva. “Eu era o líder, mas, nos
momentos mais difíceis, procu-
rava o Junji. Sereno, ele sem-
pre encontrava o caminho.
Hoje, tenho a honra de estar
numa dobrada oficial com ele.
Vamos trabalhar muito, não
somente na campanha.”

Outro que subiu ao palan-
que para carimbar seu apoio
ao candidato do DEM a depu-
tado federal foi o vereador
Francisco Moacir Bezerra de
Melo Filho (PSB), que concor-
re a deputado estadual. “O
melhor candidato a deputado
federal da Região chama-se
Junji Abe”, assinalou, acres-

centando que, além de ter uma
votação expressiva em Mogi,
já conquistou a preferência do
eleitorado de outras cidades.
“Tenho percebido nas minhas
andanças”, justificou.

150 mil votos – Junji Abe
agradeceu o apoio e destacou
a relevância de privilegiar o
povo sempre. “A grande tare-
fa dos homens públicos é cui-
dar das pessoas. É neste senti-
do que viemos aprendendo com
a vida. Não adianta nada che-
gar ao poder, se não tivermos
esse pensamento. Não basta
fazer só viadutos, pontes e ou-
tras grandes obras de concre-
to, sem ter em mente que o
objetivo central de toda e qual-
quer ação é o ser humano.”

De acordo com o ex-pre-
feito, cada cidade tem sua pri-
oridade. “É fundamental que a
gente consiga que as prefeitu-
ras, vereadores, lideranças,

DIVULGAÇÃO

Junji Abe com a esposa durante lançamento de sua candidatura

Mudança, transparên-
cia e ética na políti-
ca são as palavras

de ordem defendidas por três
candidatos nikkeis a cargos
políticos nas eleições 2010,
entrevistados pela reportagem
do Jornal Nippak. Em clima
de início da campanha eleito-
ral, a reportagem conversou
com os candidatos a deputado
estadual em São Paulo Maurí-
cio Miya (PPS), Victor Koba-
yashi (PSDB/DEM), e com o
candidato a deputado federal
pelo Paraná, Luiz Hiloshi Ni-
shimori (PSDB). O tema elei-
ções foi levado por um dos
candidatos até para o lado es-
piritual ao argumentar que se
hoje é necessária uma nova
consciência que preserve e
valorize as tradições, só será
possível com a crença em uma
espiritualidade superior que
guie e auxilie todos sem distin-
ção, e sem deixar os vícios
políticos do passado fazerem
parte do presente.

“É por meio do Amor do
Mestre Divino e de todos que
acreditam em sua palavra que
a transformação será verda-
deira”, atesta o candidato e
também cantor da comunida-
de, Maurício Miya. Para ele há
ainda muito caminho a ser tri-

lhado, no entanto acredita que
o clima para a população é
sempre buscar por mudanças
necessárias em direção à éti-
ca, bem como quem tenha
como base o trabalho para que
os anseios sociais sejam atin-
gidos. “Isso nunca sai de moda
e creio que é isso que as pes-
soas sérias procuram”, desta-
ca.

Para Victor Kobayashi a
imagem do político está des-

gastada devido aos escânda-
los envolvendo corrupção no
meio, com isso as pessoas es-
tão propensas às mudanças,
além de ver um anseio grande
pelo retorno da transparência
e da ética na política, que virá
caso ocorra mudanças nos ru-
mos do cenário atual. “A cam-
panha, efetivamente, começa
agora, com as equipes de rua
com o material dos candidatos.
Até então, a população ainda

não estava ‘em clima de elei-
ção’”, avalia.

No Paraná o tucano Luiz
Nishimori acredita que a cam-
panha terá 60 dias, com a elei-
ção começando de fato só em
agosto. O concorrente obser-
va que a eleição deste ano será
polarizada, com José Serra
(PSDB) de um lado e Dilma
Rouseff (PT) do outro, duas
correntes fortes. No Paraná,
para ele, não será diferente,

ARQUIIVO PESSOAL

Victor Kobayashi (com Geraldo Alckmin e William Woo): “A imagem do político está desgastada”

A Procuradoria Regional
Eleitoral em São Paulo
(PRE-SP) prossegue julgan-
do as candidaturas dos con-
correntes que pretendem dis-
putar cargos políticos nas
eleições de 2010. Do total de
802 impugnações computa-
das até o dia 27 de julho, até
o momento nenhum candida-
to nikkei teve a candidatura
impugnada, porém 16 con-
correntes nipo-brasileiros de
São Paulo, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e Para-
ná aguardam julgamento de
suas candidaturas, mas todos
ainda existem prestações de
contas em processamento ou
não inseridas na base de da-
dos do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE). Apenas em São
Paulo foram confirmadas 80
impugnações sendo que até
o momento nenhum candida-
to nikkei teve a candidatura
impugnada.

Em São Paulo nove can-
didatos aguardam julgamen-
to com impugnação como o
candidato a deputado federal
Carlos Tadashi Nagata (PV).
Para deputado estadual estão
na expectativa Jorge Naruhi-
to Tanaka de Lima (PSL);
Marcelo Miyazaki (PTB);
Milton Missaka (PTB); Nel-
son Massomi Ohno (PSB);
Rubens Yoshida (PSDB/
DEM); Satiro Candido (PV);
Simone Ferreira dos Santos
Tahira (PSL); e Toshiaru Jor-
ge Hebara (PSB).

Em outros três estados
que concentram um número
grande de nipo-brasileiros
candidatos nikkeis também
estão na mesma situação jun-
to ao TSE. No Mato Grosso
o candidato à senador Jorge
Yanai (DEM), aguarda julga-
mento da sua candidatura
com impugnação. O mesmo
ocorre com o candidato a
deputado estadual, Glauco
Ninomiya – PV. No Mato
Grosso do Sul aguarda julga-
mento o candidato a deputa-
do federal Roberto Hashioka
Soler – PMDB.

No Paraná dos nove can-
didatos nikkeis para deputado
federal que pretendem con-

correr às eleições deste ano,
quatro aguardam julgamento
com impugnação, os concor-
rentes são: Akito Willy
Taguchi – PPS; Geraldo
Atsumi Yamada e Hidezaku
Takayama – PSC; e José Luiz
Yamashita (jornalista) - PT do
B. O candidato Jairo Tamura
– PSB já tem a sua candida-
tura deferida e Jorge Luiz
Massaro – PSDB renunciou.

Veto – De acordo com a pro-
curadoria, as impugnações fo-
ram feitas “a partir dos crité-
rios” da Lei 135/2010, que
veta candidatura de condena-
dos por colegiado. Os proces-
sos serão examinados pela
Justiça. A PRE informa que o
prazo para impugnações no
estado de São Paulo deverá
se encerrar apenas no início
de agosto. As impugnações,
segundo a legislação eleitoral,
têm de ser feitas em até cin-
co dias após a publicação,
pelo Tribunal Regional eleito-
ral (TRE), do edital com os pe-
didos de registro de todos os
candidatos em cada estado.

Em razão do volume de
pedidos de registro em São
Paulo (mais de 2.500), o TRE
paulista decidiu publicar qua-
tro editais divididos por parti-
dos e coligações e em datas
distintas – portanto, a PRE-
SP trabalha com quatro dife-
rentes prazos para impugna-
ções. Também em razão do
volume de trabalho, parte da
PRE-SP vai funcionar no pró-
prio Tribunal. Uma estrutura
provisória foi instalada no
TRE-SP e cerca de 20 servi-
dores da Procuradoria foram
deslocados para lá, trabalhan-
do inclusive nos finais de se-
mana.

Dois editais com os nomes
de candidatos impugnados fo-
ram publicados e divulgados
nos dias 14 e 20 de julho, a
previsão do TRE-SP é de pu-
blicar dois outros editais, o ter-
ceiro em 23 de julho e o últi-
mo no dia 27. Se esse crono-
grama se confirmar, o último
prazo para a PRE-SP impug-
nar as candidaturas se encer-
rará no dia 1º de agosto.

Candidatos nikkeis com
fichas sujas aguardam julgamento

de candidaturas às eleições

Beto Richa e Osmar Dias são
os pólos do Estado, o que irá
definir serão os planos de go-
verno. Ele disse que serão elei-
tos novos governadores, sena-
dores, deputados e presidente
na eleição 2010, considerada
muito importante uma vez que
vai definir o futuro do Brasil e
dos Estados.

Objetivos – Há muito tempo
Maurício Miya percebeu a im-
portância do incentivo para
novos programas sociais (e a
sua continuidade), que enrique-
çam a vida das pessoas, tra-
zendo qualidade de vida inde-
pendente da renda ou do gru-
po social a que cada um per-
tença. Oportunidades para as
pessoas viverem bem dentro
de sua cultura e também co-
nhecer e experimentar toda a
riqueza cultural de São Paulo.
“Uma de minhas maiores pre-
ocupações como candidato é
apoiar os movimentos que pro-
porcionem espaço para a pre-
servação, o ensino e a divul-
gação das tradições culturais,
não só da cultura japonesa
como também de todos os po-
vos que escolheram São Pau-
lo para viver e que hoje com-
põem a imensa riqueza cultu-
ral deste Estado”, analisa.

Victor Kobayashi por sua
vez toma como base o seu
slogan, ‘Multiplicando Ações
Sociais e Culturais’ devido às
ações já realizadas em benefí-
cio da sociedade e quer reali-
zar mais. Seu objetivo é trazer
soluções para as demandas que
existem, nos campos sociais,
cultural, terceiro setor, agricul-
tura e educação. Através do
Instituto Paulo Kobayashi, en-
tidade sem fins lucrativos que
fundou há cinco anos, já bene-
ficiou milhares de pessoas.

“Só no ‘Projeto Integração
- Inserindo a Terceira Idade na
Era Digital’, mais de dois mil
alunos se formaram e aptos

para operar um computador.
No campo cultural, aproxima-
mos crianças de escolas públi-
cas para com os espetáculos
teatrais e parques de diversões.
Na área de urbanismo,
revitalizamos o bairro da Liber-
dade através do projeto ‘Ca-
minho do Imperador’. Nas
entidades, apoiamos e demos
suporte para a realização de
grandes eventos, ou seja, são
tantos trabalhos desenvolvidos
que, eleito, poderei fazer ain-
da muito mais”, afirmou.

O candidato Luiz Nishimo-
ri contou que desde o início da
sua vida pública sempre defen-
deu o setor produtivo como a
agricultura, o comércio e a in-
dústria por serem à base da
economia e desenvolvimento
do Brasil. A agricultura para
ele precisa de investimento e
a exportação de mais incenti-
vo, bem como a necessidade
de uma reforma tributária e fis-
cal, entre muitas outras melho-
rias. Ao acreditar no potencial
brasileiro ele crê que o país tem
chances de ser a quinta maior
potência mundial na próxima
década. “O potencial
energético é enorme, com o
pré-sal, etanol e o biodiesel;
além das riquezas naturais, as
quais sempre dei atenção atra-
vés de projetos de preserva-
ção do meio ambiente”, sali-
enta.

Outra área que o tucano vê
a necessidade de atenção es-
pecial e revolução é o setor
educacional que precisa de
mais projetos e investimentos
do âmbito federal, para
melhoria do ensino fundamen-
tal, como mais escolas profis-
sionalizantes, professores com
melhor remuneração e maior
posição social. “São diversas
mudanças que podem ser fei-
tas e que são essenciais para
a formação e melhoria do Bra-
sil”, ressalta.

(Afonso José de Sousa)Mauricio Miya com o senador Jorge Yanai: Apoio à cultura japonesa
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BRASIL-JAPÃO

Japão sugere redução das tarifas
de importação do etanol brasileiro

COLUNA DA ERIKA SUMIDA

Festa Junina no Japão
Um ano após a crise eco-

nômica que assolou o Japão,
e que prejudicou muito a vida
dos brasileiros, posso dizer
que a economia está em fase
de reabilitação, mas com
grandes sinais de melhora e
muita perspectiva de aumen-
to no aquecimento econômi-
co nacional.

E eu, este ano, ganhei de
presente de um casal ami-
go que retornou ao Brasil, o
direito de organizar a Festa
Junina da minha cidade, jun-
tamente com a prefeitura
local. Confesso que não é
uma tarefa fácil, mas é gra-
tificante!

Acho que esse ano, muito
mais do que em outros anos
passados, a comunidade bra-
sileira realmente merece uma
festa para comemorar a vitó-
ria sobre a crise econômica.
Além do mais tem os 20 anos
do movimento dekassegui,
que justo ou não, merece ao
menos uma festa.

Estou empenhadíssima,
pois como é a minha primei-
ra festa como organizadora,
tento pecar pelo zelo exces-
sivo, melhor do que pela es-
cassez ou improvisação. Dá
muito trabalho, mas cada eta-
pa conquistada eu comemo-
ro muito, e isso me dá forças
para continuar o empenho
para que a festa esteja ple-
namente perfeita.

Comemorei muito quando
cada patrocinador fechou o
contrato comigo, comemorei
cada resposta positiva das
escolas brasileiras que eu
convidei, comemorei cada
brinde ganhado, desde os
mais simples até os mais ca-
ros. Enfim, cada etapa de
estruturação do evento tem
uma história, sorrisos, lem-
branças e aprendizados.
Sempre trabalhei em eventos,
mas como staff, essa é a pri-
meira vez como cabeça. A
experiência como staff con-
tou muito, assim como os con-
tatos, mas agora como orga-
nizadora, tenho que ver e re-
ver todos os lados.

Mas como nessa vida nem
tudo é um paraíso, surgem
imprevistos negativos, e por
incrível que pareça estou ten-
do problemas com brasilei-
ros! Pois os japoneses me
apoiam em tudo, inclusive os
órgãos governamentais, e um
grupo de brasileiros tentam a
todo preço me derrubar. Creio
eu que são movidos por um
sentimento cruel: a inveja.

Afinal a festa ganhou pro-
porções nacionais aqui no
Japão, a divulgação alcançou

uma grande audiência, e ao
mesmo tempo que isso é
imprescindivelmente positivo
para a festa, também gera
consequências negativas.
Como pode haver pessoas
que não zelam pelo bem co-
mum? Como pode as pesso-
as colocarem a inveja, e o
deslumbramento como plano
principal nas suas vidas? Sen-
do elas brasileiras, e a festa
tem como intuito o lazer da
comunidade brasileira no Ja-
pão, visando a integração da
cultura brasileira com a japo-
nesa. São parâmetros que
não consigo entender.

Mas pensando pelo lado
positivo da situação, tudo isso
só serviu para me fortalecer,
e hoje posso dizer que estou
100% segura para a realiza-
ção deste evento que ocor-
rerá dia 1 de agosto, domin-
go próximo.

A intenção seria fazer a
festa junina no mês de junho,
como na verdade o é. Acon-
tece que a prefeitura não
disponibilizava de data nem
local para a realização da fes-
ta, pois os meses de junho e
julho coincidem com as fes-
tas tradicionais japonesas co-
nhecidas como matsuri. En-
tão nos restou o primeiro do-
mingo de agosto, e resolvi
abraçar essa data.

A primeira vez que fui na
prefeitura para combinar so-
bre a festa, perguntaram-me
se haveria apresentação de
samba. Expliquei que samba
e festa junina não combina
muito bem, mas na cabeça
dos japoneses festa brasilei-
ra é sinônimo de samba. E
quero mostrar aos japoneses
a verdadeira festa junina,
com as brincadeiras e comi-
das típicas, alem de apresen-
tações musicais ao vivo de
duplas sertanejas. E fui com
tudo para a divulgação em ja-
ponês para os japoneses par-
ticiparem da festa.

Isso serve também para
as crianças brasileiras que
moram há muito tempo aqui
no Japão e frequentam a es-
cola japonesa, pois não teem
noção do que é festa junina.

E é com muita expectati-
va para o evento que fecho
essa coluna, prometendo que
semana que vem volto para
contar a todos como foi o
evento, queria mutio que
meus pais estivessem aqui.

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

Oministro de Meio Am-
biente do Japão,
Sakihito Ozawa, visi-

tou a sede da Petrobrás, no Rio
de Janeiro (RJ). Durante o
encontro, ocorrido no último dia
19, o presidente da estatal bra-
sileira, José Sergio Gabrielli de
Azevedo, apresentou as ações
da companhia na área de bio-
combustíveis. Gabrielli ressal-
tou que a empresa tem inves-
tido no aumento da capacida-
de de produção e da logística
de transporte do etanol tanto
para o mercado interno como
para exportação seguindo os
quesitos de sustentabilidade.
“Além de nos associarmos a
grandes produtores de etanol
preocupados com sustentabi-
lidade social e ambiental, es-
tamos construindo alcooldutos
para aumentar nossa compe-
titividade no mercado interna-
cional”, afirmou.

A importância do projeto
Sodegura - parceria Brazil-
Japan Ethanol Corporation
(BJE) com o Ministério de
Meio Ambiente do Japão –
para demonstrar a viabilidade
técnica e econômica da utili-
zação do E3 (3% de etanol na
gasolina) na região metropoli-
tana de Tóquio, também foi
reforçada pelo presidente
Gabrielli. O ministro Ozawa
ressaltou a importância que
tem a Nansei Sekiyu e BJE no
plano de demonstração e uso
de etanol em todo Japão.

O ministro demonstrou in-
teresse nas iniciativas da Pe-
trobras voltadas para o etanol
e elogiou a Usina Vertente,
pertencente ao Grupo Guarani,
do qual a Petrobras Biocom-
bustível tem participação. Se-
gundo Sakihito Ozawa, o Ja-
pão tem meta de aumentar
mistura de etanol na gasolina
até 2020. “O governo japonês
estuda aumentar a taxa de 3%

de etanol para até 10%, no fu-
turo”, disse o ministro.

A redução das tarifas de
importação do etanol brasilei-
ro está na pauta das sugestões
que o ministro de Meio Ambi-
ente apresentará ao governo.
Também está em estudo au-
mentar a taxação sobre com-
bustíveis de origem fóssil para
estimular a mudança da ma-
triz energética japonesa visan-
do o uso de combustíveis re-
nováveis.

Também estiveram presen-
tes no encontro o diretor da
Área Internacional, Jorge Luiz
Zelada, o diretor de etanol da
Petrobras Biocombustível, Ri-
cardo Castello Branco, o ge-
rente executivo de Segurança,
Meio Ambiente e Saúde, Ri-
cardo Azevedo, e o Gerente
Geral da Petrobras e Vice-pre-
sidente da Brazil-Japan
Ethanol Corporation, Kuniyuki
Terabe. O cônsul-geral do Ja-
pão, Yoshihiko Arakawa, e au-

toridades do governo compu-
seram a comitiva japonesa.

Usina Vertente – No dia 18
de julho, o ministro Sakihito
Ozawa visitou, em companhia
de executivos da Petrobras Bi-
ocombustível e da Guarani, a
Usina Vertente, localizada em
Guaraci (SP). A comitiva parti-
cipou de uma reunião com o
diretor de Etanol da Petrobras
Biocombustível, Ricardo
Castello Branco, e com o dire-
tor presidente da Guarani, Jacyr
Costa. Em seguida, a comitiva
visitou as instalações da usina
Vertente, que tem foco no eta-
nol, e apresenta elevados pa-
drões de produção industrial e
alto percentual de mecanização
da colheita, além de outros fa-
tores que contribuem para a
produção sustentável de etanol.

O diretor de Etanol, Ricar-
do Castello Branco, destacou
as práticas sustentáveis da
produção de etanol da unida-

de, em Guaraci, como fatores
fundamentais para viabilizar a
abertura de novos mercados e
ampliar o uso desse combustí-
vel verde.

A Petrobras Biocombustível
tem hoje participação em ca-
pacidade de moagem superior
a 24 milhões de toneladas de
cana-de-açúcar por ano, com
capacidade para produzir mais
de 900 milhões de litros de eta-
nol/ano. Além da Guarani, com
unidades em São Paulo e Mo-
çambique, tem parcerias com
o Grupo São Martinho, em
Goiás, e a Total Agroindústria
Canavieira, em Minas Gerais.A
Usina Vertente é uma parceria
da Guarani com o Grupo
Humus, realizada em fevereiro
de 2010. A Guarani é um dos
atores mais importantes do eta-
nol e da indústria do açúcar bra-
sileiros. O principal negócio da
empresa é o processamento de
cana-de-açúcar para produzir
etanol, energia e açúcar. É a
terceira maior processadora de
cana-de-açúcar com capacida-
de de moagem estimada em
21,5 milhões de toneladas de
cana-de-açúcar na safra 2010/
11. Guarani possui oito unida-
des industriais, das quais sete
estão localizadas no Brasil, na
região noroeste do estado de
São Paulo e uma em Moçam-
bique.
(da Agência Petrobrás de
Notícias)

DIVULGAÇÃO

O ministro Sakihito Ozawa cumprimenta o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli

O presidente da Urbs -
Urbanização de Curitiba S/A,
Marcos Valente Isfer, rece-
beu nesta quarta-feira (28) o
vice-prefeito da cidade japo-
nesa de Toyama, Takamasa
Hirose, e comitiva, para co-
nhecer o funcionamento do
Sistema de Transporte Cole-
tivo de Curitiba.

Após a exposição técnica,
o grupo percorreu o Eixo Bo-
queirão e também a Linha Ver-
de, onde circulam os ônibus

articulados movidos por com-
bustível 100% à base de soja.

A cidade de Toyama, com
área territorial de 4.247 quilô-
metros quadrados e população
de cerca de 1,1 milhão de habi-
tantes, é capital da província de
mesmo nome, localizada na re-
gião de Chubu, centro da prin-
cipal ilha do Japão, Honshu.

A visita técnica tem como
objetivo conhecer detalhes do
Sistema Integrado de Trans-
porte, a ser apresentado pelos

TRANSPORTES

Missão de Toyama, no Japão, conhece
sistema de transporte de Curitiba

técnicos da Urbs, porque a pro-
víncia, que além da capital re-
úne 27 municípios e seis distri-
tos, quer dinamizar seu siste-
ma de transporte, tomando
Curitiba como exemplo.

A província, que a leste faz
fronteira com s províncias de
Niigata e Nagano, ao sul, com
Gifu, e a oeste, com Ishikawa,
é o principal pólo industrial do
Mar do Japão, graças à ener-
gia barata, oriunda de sua
abundância de fontes hídricas.
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CIDADES/ÁLVARES MACHADO

Comunidade nikkei de Álvares
Machado celebra 90º Shokonsai

Pela nonagésima vez con-
secutiva mais uma vez
o tempo colaborou para

que uma das maiores cerimô-
nias religiosas da colônia japo-
nesa na cidade de Álvares
Machado (578 quilômetros de
São Paulo), fosse realizada
sem chuva na região. Deno-
minada 90ª edição do Shokon-
sai – culto à alma dos heróis
ou “Convite às Almas para
Missa”, o acontecimento é or-
ganizado pela Associação Cul-
tural, Esportiva e Agrícola
Nipo-Brasileira de Álvares
Machado (Aceam), e este ano
foi promovido no dia 11 de ju-
lho, na capela do Cemitério
Japonês de Álvares Machado.
Essa grande tradição japone-
sa que ocorre sempre no se-
gundo domingo de julho, reu-
niu na ocasião centenas de
pessoas no único cemitério de
japonês do Brasil fora do Ja-
pão onde estão sepultados ja-
poneses, descendentes e um
único brasileiro (Manuel), que
morreu defendendo uma famí-
lia japonesa.

O evento é um culto religi-
oso em memória 784 pessoas
sepultadas no cemitério locali-
zado na estrada vicinal que liga
Álvares Machado ao Distrito
de Coronel Goulart, km 2,5. A
celebração é uma referência
ao dia de finados no Japão.
Denominado Ohaka, o cemi-
tério japonês é tombado histo-
ricamente pelo Conselho de
Defesa do Patrimônio Históri-
co, Arqueológico, Artístico e
Turismo do Estado de São
Paulo (Condephaat), através
da Resolução nº 23 de 11 de
julho de 1980, publicado no
Diário Oficial no dia 12 de ju-
lho 1980, e considerado verda-
deiro símbolo do espírito des-
bravador e destemido dos ja-
poneses pioneiros.

A programação foi iniciada
com a celebração de uma mis-
sa budista pelos monges da
igreja Koboji na capela do ce-
mitério, seguida da inauguração
do monumento do 90º Shokon-
sai (o primeiro aconteceu no dia
15 de julho de 1920), com a pre-
sença do cônsul adjunto do Ja-
pão no Brasil, Kazuhisa Nomu-
ra. Em seguida, os participan-
tes reverenciaram e oraram
pela paz em memória aos sol-
dados de todas as nações fale-
cidos na 2ª Guerra Mundial.
Além das celebrações e home-
nagens, o evento também con-
tou com apresentações artísti-
cas e de canto como karaokê
– danças tradicionais / folclóri-
cas – taikô, bem como do Bon
Odori – Ritual das Velas ilumi-
nando o cemitério, dando assim,
um espetáculo digno de ser vis-

matava os japoneses comple-
tamente indefesos contra a
febre tropical (o médico mais
próximo morava a 180 km). Os
adultos que morriam eram car-
regados por 14 km, às crian-
ças mortas eram enterradas na
própria roça.

Com a dificuldade das mor-
tes um colonizador doou cinco
alqueires e com o dinheiro re-
cebido do Japão construiu uma
escola – a principio só de ja-
ponês, e a partir de 1923 tam-
bém de português, além do
cemitério. O local começou a
ser utilizado em novembro de
1919 quando o primeiro corpo
a deitar neste campo sagrado
foi de Kusushigue Ogassawa-
ra. Em 1920 houve um mas-
sacre – inclusive ocasião em
que morreu o brasileiro Mano-
el, defendendo os japoneses
(único não descendente sepul-
tado no cemitério. Em 1942,
com a 2ª Guerra Mundial os
japoneses passaram a ser vi-
giados, a escola foi fechada, o
cemitério proibido e fechado
pelo então Presidente Getúlio
Vargas por conotar segregação
racial. As 784 pessoas ali en-
terradas seriam as únicas.
Acabada a guerra, o cemité-
rio continuou fechado e a es-
cola virou ruína.

O dia 15 de julho é marca-
do como o “Obon” (dia de fi-
nados no Japão – variando de
acordo com a região), data que
pela primeira vez foi realizado
o “Irei-Sai” – missa para con-
fortar a alma dos mortos, que
dois anos depois se transfor-
mou no “Shokon-Sai”. Desde
então a realização deste no
segundo domingo de julho, o
ritual vem sendo realizado há
90 anos.

DIVULGAÇÃO

Alberto Sano, Rogério Tokimatsu, Prefeito Juliano, Cônsul do Japão Kazuhisa Nomura e Issei Matsumoto

to, e encerrando mais um ano
de atividades.

Segundo os participantes
no momento em que as velas
são acesas nos túmulos, a sen-
sação que se tem é de que o
vento pára, para que as velas
queimem por completo. E foi
essa mesma sensação foi per-
cebida na 90ª edição; quando
as velas começavam a serem
acessas, o vento era intenso no
local, porém inexplicavelmente
se instalou uma calmaria. Ao
anoitecer, familiares e pesso-
as que prestigiavam o evento,
apreciaram o espetáculo das
velas.

Presidida por Issei Matsu-
moto e Alberto Sano, a Aceam
é reconhecida pela dedicação
e esforço em manter a tradi-
ção, considerada de grande
significado para a cidade Ál-
vares Machado e toda colônia
nipo-brasileira. A entidade que
também é responsável pela
preservação e conservação do
Cemitério Japonês local, é in-
tegrada por vários agricultores

e membros da sociedade en-
tre japoneses e descendentes
da cidade. Símbolo do idealis-
mo e do espírito desbravador
dos primeiros imigrantes japo-
neses, que acabaram falecen-
do em virtude das adversida-
des das doenças tropicais e
das condições climáticas, o lo-
cal permanece para homena-
gear os pioneiros que sacrifi-
caram suas vidas eternizadas
pelos ideais de coragem, ho-
nestidade e sabedoria.

História – Único campo san-
to dos japoneses na América
Latina, o cemitério conta com
crianças e desbravadores se-
pultados. Em lugar de honra, a
direita da capela está o túmulo
de Kenitiro Hoshima, assassi-
nado por desavença de terra
no dia 13 de dezembro de
1925, aos 61 anos. Em 1918
cerca de 200 pessoas já mo-
ravam em dois barracões; o
núcleo colonial já estava for-
mado e as dificuldades come-
çaram: primeiro a malária que

Batidas dos tambores japoneses marcaram presença

Instituída pela Lei Munici-
pal 5.256, de 19 de agosto de
2009, a Cultura Japonesa é
celebrada todos os anos na
segunda semana de agosto.
Em 2010, acontecerá a 3ª Se-
mana da Cultura Japonesa,
edição que vai de 7 ao dia 15.

Quem desembarcar na ro-
doviária não verá nenhuma
gueisha com vistosos quimonos,
mas estará ao lado da praça
onde vai ocorrer a abertura, dia
7, às 9h. Se chegar após essa
data, talvez ouça ainda os acor-
des dos taikôs ainda ecoando.
O encerramento é no dia 15, às
20h, na sede da Associação
Beneficente, Cultural e Espor-
tiva de Lins que, além da Pre-
feitura de Lins, IPK e Federa-
ção, é um dos parceiros do
evento, após o karaokê de inte-
gração.

Nem todas as atividades
ocorrerão em lugares públicos.
Só algumas, como peças tea-
trais, zeladoria do planeta, rá-
dio taissô, oficinas e apresen-
tações de Coral e Kotô e de
artes marciais. A maioria
acontecerá no Blue Tree Park,

CIDADES/LINS

Lins vira “cidade japonesa”
por uma semana

outro parceiro. Algumas ativi-
dades do resort, entretanto,
seráo abertas ao público, ou-
tras mediante aquisição ante-
cipada de ingressos, tais como
o show de Nobuhiro Hirata, dia
9; Joe Hirata, dia 10; e de os
Nisseis.

Uma coisa é certa: todas as
modalidades de manifestação
da cultura japonesa estarão ao
alcance dos moradores da ci-
dade e dos turistas. O resort
está com diárias promocionais,
bem como o  do uso diário de
lazer, com refeição. É só con-
ferir.

Além dos já citados, tere-
mos Bom Odori, bailes, encon-
tro de corais, gatebol,oficina e
festival gastronômico,  Matsuri
Dansu, Yosakoi Soran , Japan
Experience, direcionado aos
jovens, e o  Fórum, quando
serão discutidos temas rele-
vantes para a comunidade
nikkey, dia 14, às 14h, com a
presença de personalidades
proeminentes. A programação
atualizada logo será divulgada
a todos.
(Shigueyuki Yoshikuni)

CIDADES/LONDRINA

Lançamento do 8° Londrina Matsuri acontece nesta segunda
O 8º Londrina Matsuri, uma

das festas mais tradicionais de
Londrina e região, já tem data
e local definidos. O evento
será realizado de 4 a 7 de se-
tembro, no Parque de Exposi-
ções Ney Braga.

A festa costuma agitar
toda a comunidade e atrair
pessoas de várias partes do
Paraná. Como nas edições
anteriores, os organizadores
também esperam receber vi-
sitantes de outros estados,
como Mato Grosso e São Pau-
lo.

“O Londrina Matsuri ultra-
passou fronteiras. Há vários
anos, estudantes japoneses, da
província de Okinawa, presti-
giam nosso festival. Inclusive,
eles preferem vir para o Bra-
sil na época do evento, e neste
ano já esta confirmada a dele-
gação de sete estudantes” des-
taca a presidente do Grupo

DIVULGAÇÃO

8ª edição do evento acontece de 4 a 7 de setembro no Ney Braga

Lançamento – O Londrina
Matsuri é uma realização do
Grupo Sansey, entidade cultu-
ral e beneficente sem fins lu-
crativos. “Neste ano, o nosso
objetivo é atrair mais de 40 mil
pessoas para esta festa, que é
considerada uma das maiores
do gênero no país” enfatiza
Mity Shiroma.

O lançamento do 8° Lon-
drina Matsuri acontecerá nes-
ta segunda-feira (2 de agos-
to), na prefeitura de Londri-
na, às 14h. Durante a cerimô-
nia, no gabinete do prefeito
Barbosa Neto, o Grupo
Sansey “adotará” um cantei-
ro, fazendo parte do projeto
ambiental do festival e do pro-
jeto “Quem ama, cuida!” da
Prefeitura de Londrina. O lan-
çamento contará com a pre-
sença de autoridades, patro-
cinadores, apoiadores e pro-
fissionais da imprensa.

Sansey, Mity Shiroma.
Segundo o coordenador

geral do Londrina Matsuri,
Luiz Shiroma, a festa é muito
aguardada por àqueles que já
apreciam a gastronomia, a dan-
ça e a música oriental, mas
também é uma oportunidade
para que as pessoas conheçam
mais sobre a cultura japonesa.

A oitava edição do Londri-
na Matsuri vai contar com pra-
ça de alimentação, área co-
mercial, espaço criança e meio
ambiente, apresentações de
Matsuri Dance com banda ao
vivo, além de outras atrações.
Em breve, a programação
completa dos quatro dias do
evento será divulgada.

SÃO PAULO

Em São Paulo, rua Ushikichi
Kamiya, enfim, é pavimentada

As obras da Rua Ushikichi
Kamiya, localizada no Tre-
membé, que dá acesso à Ro-
dovia Fernão Dias, finalmente
estão sendo concluídas. Nes-
te mês de julho, a CTP Cons-
trutora Ltda, empresa que ga-
nhou a licitação, entra em fase
final dos serviços. Resultado
de um árduo trabalho do vere-
ador Ushitaro Kamia (DEM)
em colocar em prática o pro-
grama de melhorias na região
e, sobretudo, atender os
anseios da população.

Após uma série de contra-
tempos administrativos e inú-
meras reuniões junto a SIURB
(Secretaria de Infra-Estrutura
Urbana) e a Subpefeitura
Jaçanã/ Tremembé, o vereador
Kamia, com o apoio da admi-
nistração do Prefeito Gilberto
Kassab, conquista esta vitória,
dedicada especialmente aos
moradores do Jardim Fontális,
Jardim Felicidade e Vila Quei-
roz e transeuntes do local. “Esta
é uma luta antiga. Há muito
tempo estamos trabalhando
para que a via fosse asfaltada
e acabasse com os problemas
– especialmente em dias de
chuva. Foi uma tarefa muito
difícil, mas que hoje, deixa não

só a mim, mas todos, muito sa-
tisfeitos”, afirma o parlamentar
que mais atua em prol da zona
norte de São Paulo.

Além das melhorias viárias
já previstas no contrato – que
conta com pavimentação, dre-
nagem e escoamento de águas
pluviais –, o vereador Kamia
solicitou também, à Usina de
Asfalto da Prefeitura Munici-
pal de São Paulo, a execução
do recapeamento no trecho res-
tante do logradouro. Assim, bre-
vemente, a comunidade local,
bem como, todos àqueles que
utilizam a mesma serão bene-
ficiados com uma nova via.

Este trabalho faz parte do
programa de melhorias na re-
gião, iniciada em 2008. Com o
empenho do vereador Kamia,
foram construídas as galerias
da rua – que na época, a pedi-
do do próprio parlamentar, o
prefeito Kassab foi ao local
vistoriar o andamento desta
execução, pedindo aos enge-
nheiros que caprichassem. Faz
parte também do projeto a
construção de toda a rede
coletora de esgoto, em parce-
ria com a Sabesp, cujo projeto
já está sendo estudado e for-
mulado.

DIVULGAÇÃO

Vereador Ushitaro Kamia observa obras de pavimentação

Alunos dos cursos gratui-
tos de espanhol e japonês pro-
movidos pela Subprefeitura de
Vila Prudente/Sapopemba re-
ceberam no último dia 8, seus
certificados de formatura. Ao
todo, 71 pessoas receberam os
diplomas, sendo 34 do curso de
japonês, e 37 do espanhol.

Ministrado pela professora
Nair Takako Yoshida, o curso
de japonês teve 9 meses de
duração e chegou a ter, no iní-
cio, quase 80 alunos. Segundo
ela, os alunos puderam apren-
der o básico do idioma, algu-

mas expressões idiomáticas,
cumprimentos, despedidas, e
um pouco de vocabulário. “O
idioma japonês é muito difícil
e é necessário alguns anos
para se ter o domínio da fala e
da escrita, mas os alunos sur-
preenderam”, comenta a pro-
fessora emocionada por ter
chegado até ali com seus alu-
nos. Tanto que a grande maio-
ria de seus alunos vai continu-
ar para ter uma noção melhor
do idioma e reforçarem tudo o
que aprenderam nesse perío-
do.

ENSINO

Subprefeitura da ZL forma
alunos de espanhol e japonês
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COMUNIDADE

Yassuragui Home promove a 32ª
Festa da Azaléia em Guarulhos

O ministro da Previdência
Social, Carlos Eduardo Gabas,
assina nesta quinta-feira (29),
em Tóquio, às 14h20 (horário
local), o acordo previdenciário
Brasil-Japão. As regras permi-
tirão aos trabalhadores brasi-
leiros que vivem no Japão –
cerca de 300 mil pessoas – e
aos japoneses e seus descen-
dentes que residem no Brasil
somar as contribuições feitas
aos dois sistemas de previdên-
cia para obter benefícios como
aposentadoria por idade e in-
validez e pensão por morte.

Para Gabas, o acordo am-
plia a proteção social aos bra-
sileiros que estão no exterior.
“Essas regras nos permitem
oferecer aos migrantes o mes-
mo grau de cidadania mantido
no país por meio de diversas

políticas sociais”, afirma.

Garantias - O acordo também
prevê que os trabalhadores
deslocados temporariamente –
por um prazo de até cinco anos
– poderão contribuir para o sis-
tema previdenciário de seu
país de origem, evitando a
bitributação previdenciária que
ocorre atualmente.

Outro benefício garantido
com a formalização do acordo
é a colaboração administrativa
entre os órgãos executores –
no caso do Brasil, o Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS). Isso significa que o tra-
balhador - no momento de re-
querer um benefício - não pre-
cisará deslocar-se. Basta con-
tatar o órgão previdenciário do
país em que reside e informar

que tem contribuições no exte-
rior. A troca de informações fi-
cará a cargo desses órgãos.

O pagamento do benefício
será feito por cada um dos
países proporcionalmente ao
tempo de contribuição do tra-
balhador ao respectivo sistema
previdenciário. Para isso, será
mantido um sistema de com-
pensação entre os órgãos res-
ponsáveis pela execução do
pagamento.

Histórico - A negociação do
acordo previdenciário come-
çou em 2005, no Brasil, com a
formação de um grupo de tra-
balho para a troca de informa-
ções sobre os respectivos sis-
temas previdenciários. Novos
debates ocorreram em 2006,
no Japão, e em 2008, em Bra-

sília. Em junho de 2009, uma
missão interministerial brasilei-
ra esteve novamente no Japão
para a quarta rodada de nego-
ciação. No mesmo período,
ocorreram reuniões com auto-
ridades do executivo e do le-
gislativo japoneses e com re-
presentantes da comunidade
brasileira naquele país.

Em janeiro deste ano, hou-
ve a quinta rodada de negoci-
ação, em Brasília, quando fo-
ram finalizados os textos do
acordo e do ajuste administra-
tivo – documento que define
as regras de operacionaliza-
ção.

As regras passarão a vigo-
rar após ratificação do acordo
pelo Congresso Nacional.
(do site do Ministério da
Previdência Social)

BRASIL-JAPÃO

Brasil assina no Japão acordo previdenciário

Depois que a Fundação de
Intercâmbio através do Estrei-
to, de Taiwan, e sua congênere
na China continental, a Asso-
ciação para Relações através
do Estreito de Taiwan assina-
ram o Acordo Quadro de Co-
operação Econômica (ECFA)
em 29 de junho, o Gabinete
aprovou o acordo e o enviou
ao Legislativo para revisão, em
1º de julho.

Em uma coletiva a im-
prensa realizada no mesmo
dia, intitulada: “Novo Ponto de
Inflexão para Taiwan, Nova
Era para a Ásia – Escolhen-
do Corretamente uma Con-
juntura Crítica”, o Presidente
Ma enfatizou que o acordo
estimulará grandes realiza-
ções em três áreas: ele possi-
bilitará a Taiwan superar o
seu isolamento econômico;

encorajará relações econômi-
cas entre Taiwan e a China
continental para que se desen-
volvam na direção da recipro-
cidade e cooperação; e ace-
lerará a integração econômi-
ca da Ásia.

O ECFA, disse o presiden-
te, mantém implicações de lon-
go alcance para o futuro de
Taiwan, o qual a comunidade
internacional estará examinan-
do com nítido interesse. Ele
também solidificará mais a paz
através do Estreito enquanto
realiza mudanças estruturais
na economia da região da
Ásia-Pacífico, ele disse.

O acordo também poderá
colocar um ponto final no iso-
lamento econômico de Tai-
wan e impedir a nação de tor-
nar-se economicamente mar-
ginalizada, disse o presidente.

Ele proporciona uma estrutu-
ra sistemática para coopera-
ção mutuamente benéfica
através do Estreito de Taiwan
que criará mais oportunidades
de negócios e empregos.

O acordo, ele acrescentou,
agilizará a integração econô-
mica na Ásia, transformando
Taiwan em um ativo de maior
valor aos olhos da Ásia-Pací-
fico e do mundo. Ele também
tem o potencial de transfor-
mar Taiwan em um trampo-
lim para o mercado da China
continental para empresas de
todo o mundo.

Após a assinatura do
ECFA, o Conselho para Pla-
nejamento Econômico e De-
senvolvimento (CFEPD) or-
ganizará feiras de negócios
para buscar investimentos ex-
ternos em 12 setores focais

em Taiwan. Três desses
eventos acontecerão em Tai-
wan no final de agosto, nas
áreas norte, central e sul de
Taiwan. De outubro a dezem-
bro, o CEPD fará apresenta-
ções no Japão, Cingapura,
Estados Unidos e Europa.

Também, o Ministério de
Assuntos Econômicos abrirá
um escritório para prestar as-
sistência com serviços relaci-
onados a empresas estrangei-
ras em um só local, onde po-
derá se encontrar todas as fa-
cilidades, incluindo a locação
de instalações comerciais, ar-
ranjos educacionais para fi-
lhos de empregados e outros
arranjos da vida em geral

Fonte: Escritório de Infor-
mações do Governo Repú-
blica da China (Taiwan)

ÁSIA

Presidente Ma: O Acordo Quadro de Cooperação Econômica
acelerará a integração econômica da Ásia

COLUNA DO JORGE NAGAO

O Bem Amado
ri de alguém

DIVULGAÇÃO

(JORGE NAGAO)

Guel Arraes, diretor de
grandes sucessos como “O
Auto da Compadecida e
“Lisbela e o Prisioneiro”  es-
colheu o maior sucesso de
Dias Gomes , “O Bem Ama-
do”,  para turbinar o seu cur-
rículo. Com um belo orça-
mento, convocou o consagra-
do roteirista Cláudio Paiva, de
“A Grande Família”, juntou
um elenco espetacular, a
melhor equipe técnica, e es-
colheu a melhor época para
lançar esta sátira política, às
vésperas da eleição presiden-
cial.

Quem tem mais de 35
anos conhece bem o enredo.
Na telona, Marco Nanini é o
prefeito Odorico, o bem ama-
do especialmente pelas irmãs
Cajazeira, Zezé Polessa,
Andréa Beltrão e Drica
Moraes, as bem assanhadas;
José Wilker interpreta o Zeca
Diabo, o bem armado; Edmil-
son Barros é o bebum e co-
veiro  Moleza, o bem mama-
do; Tonico Pereira é o jorna-
lista e líder da oposição ao
prefeito, o bem informado;
Matheus Nachtergaele faz o
Dirceu Borboleta, o bem di-
famado; e Bruno Garcia, o
moribundo, faz o bem safa-
do, entre outros.

Quem tem menos de 35 e
não conhece a trama pode ir
tranquilo ao cinema que verá
uma boa comédia especial-
mente pela incrível retórica
atucanada de Odorico
Paraguaçu. “É com a alma
lavada e enxaguada que lhe
recebo em Sucupira”, “Vim
de branco para ser mais cla-
ro” ou “Eu também sou soci-
alista. Não da ponta esquer-
da, mas do meio de campo,
caindo pra direita!”.

Este folclórico persona-
gem foi inspirado em políti-
cos dos anos 50 e 60 como
Jânio Quadros e Carlos
Lacerda. Este era também
jornalista e publicou foto de
Dias Gomes, em 1953, em
Moscou, com o título: “Dire-
tor da Radio Clube (Dias
Gomes) leva flores para o
túmulo de Stalin, com dinhei-
ro do Banco do Brasil”. Era
mentira, mas colou. Dias caiu
no ostracismo por anos, vol-
tando aos poucos com pseu-
dônimos como Janete Clair,
nome de sua mulher, também
escritora e novelista. Juca
Chaves “homenageou”
Lacerda: “Dona Maria Tere-
sa/ Diga ao seu Jango
Goulart/ Lugar de feijão é na
mesa/ Lacerda é em outro lu-
gar...”

O diretor Guel, filho de

Miguel Arraes, ex-governa-
dor de Pernambuco, conhe-
ce os meandros da política.
Mesmo mantendo o cenário
dos anos 60, arriscou atuali-
zando os personagens, alfine-
tando a esquerda, intocável
naqueles anos dourados. Gra-
ças a isso ganhou Dilma vez
duas páginas inVeja que apro-
veitou para difamar a esquer-
da bolsafamilista e
badernenta.

Mas, chega dos
entretantos e vamos pros
finalmentes.

O filme “O Bem Amado”
certamente não foi bem ama-
do por Dias Gomes, que está
se revirando em seu túmulo.
Talqualmente o filme “Lula,
o filho do Brasil”, esta sátira
parecia que tinha tudo para
arrastar as multidões mas não
será bem assim. Ninguém co-
nhece a fórmula do sucesso
de um filme. O badalado di-
retor reuniu tudo de bom e do
melhor, mas não deu liga.
Deu numa zorra total.

Como? Provarei por A +
B e C – D esse meu
desaforismo maldosista.
Quem tem senso crítico e viu
a peça, a novela ou o seria-
do, reprovou a nova versão.
26 anos depois do fim do se-
riado, O Odorico de Paulo
Gracindo e o Zeca Diabo, de
Lima Duarte, permanecem
intactos na memória afetiva
dos que acompanhavam suas
irrepreensíveis interpreta-
ções, embalados com a ines-
quecível trilha sonora de
Toquinho e Vinicius. Até mes-
mo os coadjuvantes como
Dirceu Borboleta e o jorna-
lista “marronzista” Vladimir
Castro, dos anos 80 eram
mais convincentes do que os
tarimbados Nachtergaele e
Tonico Pereira. Zeca Diabo,
o matador de aluguel que nos
matava de rir, está sem gra-
ça e até a graciosa Maria Flor
e Caio Blat não empolgam.

As antigas irmãs eram
mais Cajazeira do que as atu-
ais odoriquetes Cachacei ras
jenipapistas do filme.  No
escurinho do cinema, com
80% das poltronas ocupadas,
ouviu-se poucos risos e gar-
galhadas. Portanto, a maio-
ria não fará a famosa propa-
ganda boca-a-boca que faz o
sucesso dos filmes. A não ser
que o pessoal aguentou “fil-
me” para não morrer de rir
para não ser o defunto inau-
gural do cemitério de
Sucupira...

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

Com o objetivo de arre-
cadar recursos para a
manutenção das suas

atividades, o Centro de Reabi-
litação Psicossocial Yassuragui
Home, unidade da Beneficên-
cia Nipo-brasileira de São Pau-
lo (Enkyo), realiza no dia 1º de
agosto, no sítio São Francisco,
em Guarulhos – Grande São
Paulo, a 32ª Festa da Azaléia.
A novidade é que este ano o
tradicional acontecimento da
entidade fará parte do calen-
dário de eventos da Prefeitura
de Guarulhos. Paralelamente a
solenidade o Hospital Nipo-
Brasileiro promoverá a cam-
panha da saúde através de
medição da pressão arterial
dos visitantes.

De acordo com o diretor-
executivo e presidente da co-
missão administrativa da enti-
dade, Akeo Uehara Yogui, a
previsão é que um público de
seis a sete mil contabilizados
nas edições anteriores presti-
gie o evento este ano. Estão
programadas várias apresen-
tações de shows musicais com
as presenças dos principais
cantores da comunidade nikkei
como Joe Hirata, Edson Saito
e Karen Ito. Além de danças
folclóricas e taikô com a parti-
cipação do grupo Requios
Gueinokai Eisá Brasil. A prio-
ridade será dirigida para a área
gastronômica, na ocasião se-
rão preparadas comidas típicas
da culinária japonesa tradicio-
nal. Cerca de 20 bazaristas vão
montar barracas para a venda
de diversos tipos de flores, fru-
tas, verduras, alimentos e ar-
tesanato em geral.

A beleza proporcionada por
um bosque de quatro mil pés
de azaléias poderá ser apreci-
ada pelos visitantes. “O impor-
tante é que as pessoas em fa-

mília conheçam a entidade e
participem de um dia diferen-
te visitando o local. Por ser
uma entidade social não temos
condições de promover gran-
des mudanças no evento”, des-
taca Akeo Yogui ao informar
que atualmente a Yassuragui
Home. A festa da Azaléia con-
tará com a participação de fun-
cionários, familiares, amigos e
voluntários e a renda será re-
vertida para o Centro de Rea-
bilitação.

Transporte – Com a finalida-
de de facilitar o acesso ao lo-
cal, os organizadores vão dis-
ponibilizar uma linha de ônibus
especial com seis veículos,
com saídas do viaduto Mie-ken
(Rua da Glória, 400). As parti-
das para o sítio estão progra-
madas no horário das 8h às
10h. Para quem vai de ônibus
ou vans de linha regular, a op-
ção é utilizar a linha Vila Any,
que sai da estação Armênia do
Metrô, centro de Guarulhos e

de São Miguel Paulista. A co-
missão organizadora do even-
to disponibilizará uma ampla
área para o estacionamento e
ingresso gratuito.

Atendimento – Fundada no
dia 19 de março de 1977, a
Yassuragui Home atende 37
portadores de transtornos men-
tais em regime de internato, de
ambos os sexos, com idades
entre 18 e 67 anos. Oferece
suporte social, psiquiátrico e
psicológico com a finalidade de
favorecer a inserção e
reinserção dos usuários à so-
ciedade e no mercado de tra-
balho, por meio dos quatro
módulos do Projeto de Reinte-
gração Indivíduo-Comunidade:
residência terapêutica, centro
de convivência, reabilitação
com internação e acompanha-
mento ambulatorial.

Com capacidade para 59
clientes ou internos, estes rea-
lizam várias atividades ocupa-
cionais e de lazer, com acom-

panhamento, orientação e su-
pervisão da equipe multidisci-
plinar, composta por assisten-
te social, psicólogos, psiquiatra,
clínico geral, enfermeira e te-
rapeuta ocupacional. Desde
outubro de 2006 a entidade
também faz um trabalho comu-
nitário junto às crianças da re-
gião com a implementação do
subprojeto Crintegrar, que visa
à promoção da educação in-
fantil de forma integrada e con-
tínua. Em caráter experimen-
tal e com freqüência média de
80 crianças/semana, o subpro-
jeto é direcionado a crianças
moradoras nas proximidades
entre 7 e 12 anos.

32ª FESTA DA AZALÉIA
QUANDO: 1º DE AGOSTO DE 2010
HORÁRIO: DAS 9H ÀS 17H

ONDE: YASSURAGUI HOME – RUA

ANÉZIO RUIVO, 377 – SÍTIO SÃO

FRANCISCO – GUARULHOS - SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: (11) 2480-4834/1788
OU YASSURAGUI@ENKYO.ORG.BR

ENTRADA: COLABORAÇÃO DE R$ 5,00.

DIVULGAÇÃO

Este ano, tradicional evento da comunidade fará parte do calendário da Prefeitura de Guarulhos
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IMPRESSORAS DIGITAIS

Líder mundial no segmento,
Mimaki inaugura filial no Brasil

Canto do

Bacuri

FRANCISCO HANDA

Justamente naquele dia,
ao retornar para casa, após
encher duas sacolas no retor-
no às compras na feira, não
pode apressar os passos, nem
mudar de calçada. Ao lado a
pequena Kimiko, que poucos
dias antes ingressara no ma-
ternal de uma instituição pú-
blica. O sol batia em seu ros-
to, revelando os traços deli-
cados, num corte de cabelo
reto, um pouco acima das
sobrancelhas. Lembrava
uma boneca japonesa, a
kokeshi ningyo, confeccio-
nado de madeira torneada.

Assim que cruzaram, as
duas mulheres cumprimenta-
ram-se, mais para atender as
formalidades.

- Bom dia, Harumi san,
como tem passado? - assim
falou a mulher mais velha,
aquela a quem tentava, inu-
tilmente, evitar.

- Estou bem – disfarçou
o sorriso.

Olhou atentamente para
Kimiko e distribuiu elogios.
Harumi apenas observava e
torcia para que tudo aquilo
acabasse logo. Sentiu-se ali-
viada quando a velha seguiu
adiante, um tanto pesada, em
direção oposta. Não que Ha-
rumi tivesse algum problema
pessoal, uma possível antipa-
tia em sua presença, mas fa-
tos passados criaram emba-
raços: Fusako Fujita fora a
nakaudo de seu casamento.

Este tinha sido um costu-
me bastante comum entre os
imigrantes japoneses. Sem-
pre alguém bem relacionado
na comunidade local desem-
penhava o papel. O nakaudo
era quem fazia as apresen-
tações dos candidatos ao ca-
samento. Sabedor de alguém
querendo se casar, lá ia o
nakaudo apresentar al-
guém. Se não existia interes-
se de uma das partes, o ca-
samento não se realizaria,
quando cada um seguia pro-
curando pelo par desejado.
Tinha sido também o caso de
Harumi. Seus pais eram pe-
quenos comerciantes de uma
cidade pequeno no noroeste
paulista.

Até conhecer Hiroshi,
com quem se casou, teve
quatro encontros que não vin-
garam. Não se pode dizer que
eram os melhores candida-
tos. O primeiro deles, com
quarenta anos, tinha se casa-
do uma vez e, com a morte
da esposa, entrou em depres-
são e passou a beber. Ao co-
nhecer Harumi ficou encan-
tado e prometeu que nunca

Nem sempre dava certo
mais colocaria um copo na
boca. De imediato, Harumi
descartou. O segundo tinha
a mesma idade que Harumi,
vinte anos, um rapazola que
não largava o seu violão. O
terceiro tinha uma cicatriz no
rosto, provocado por um gol-
pe de foice, que ele ostenta-
va como prêmio. Gostou
dele, apesar de sua aparên-
cia tanto assustadora; tinha
olhos meigos e profundos.
“Se continuar assim, com tan-
ta exigência não vai se casar
nunca”, advertiu a mãe.

- Isso não, não venha me
jogar praga – retornou.

- Desculpe-me Fujita san,
a senhora tem feito muito por
nós, por favor, aceita esta sin-
gela compensação – disse o
pai, demonstrando inquieta-
ção.

Colocou diante da
nakaudo, sobre a mesa, um
envelope com uma quantia
em dinheiro. Ficou sem jeito,
como das vezes anteriores, e
demonstrou modéstia.

- Faço este trabalho
pensamendo unicamente na
felicidade de Harumi. Eu a vi
crescer e foi coleguinha da
minha Kimichan lá no grupo
escolar.

Quando Hiroshi foi lhe
apresentada com porte de
galã de cinema, de paletó, ca-
misa branca com a gola en-
gomada, nenhuma pergunta
ficou sem resposta. O rapaz
era ágil. Fumava cigarros en-
fiados em piteiras confeccio-
nadas em osso. Esbanjava
charme. Nenhuma moça re-
sistiria à presença sedutora.
Harumi também o achou en-
cantador. Lembrava Toshiro
Mifune em “Cão Danado”, de
Akira Kurosawa. Marcaram
o casamento, cuja festa acon-
tecera no Clube Japonês Flor
de Cerejeira.

Passados dois anos, o ca-
samento se desfez. Hiroshi
era um boêmio com todas as
letras, passava grande parte
do tempo nas farras e com-
pondo músicas numa velha
harmônica. Talento ele tinha.
Harumi também alimentava
uma paixão desenfreada por
ele. Mas faltava comida em
casa. Quando veio a separa-
ção, ambos sofreram. Todos
na cidade passaram a zom-
bar da velha nakaudo, cau-
sadora daquele desastre. “Foi
ela”, diziam quando passava
pelas ruas. A partir de então,
nunca mais procuraram-na
para apresentações. A  cul-
pa era somente da nakaudo,
somente dela.

chicohanda@yahoo.com.br

A Mimaki Brasil Repre-
sentações Ltda foi criada no
dia 17 de junho de 2009.
Atualmente a empresa ocu-
pa uma área aproximada de
1.000 m2 na Avenida da Acli-
mação, 174, em São Paulo,
onde funcionam o
“showroom” de cerca de 200
m2, o escritório administrati-
vo, e os departamentos de
treinamento, assistência téc-
nica, vendas, peças de repo-
sição - dentro do princípio
básico e consagrado dos três
“S”: Sales, Spare Parts e Ser-
vice. Com a efetivação da
alteração social da empresa
para Mimaki Brasil Comér-
cio e Importação Ltda, ela
passou a operar com a im-
portação direta dos produtos
de seu portfólio, oferecendo
o benefício da disponibilida-

de de estoque local (máquinas,
tintas, insumos e peças de re-
posição).

Além disso, a empresa está
preparada para oferecer ser-
viços de treinamento comercial
e de serviços, no próprio
“showroom”. No local, serão
inicialmente treinados os ope-
radores das distribuidoras,
revendedores credenciados e
centro de serviços, bem como
os principais clientes usuários,
na manutenção preventiva e
corretiva, funcionando como
pólo multiplicador de mão-de-
obra treinada e especializada.

O site da Mimaki Brasil ain-
da está em fase de construção
e a filial em São Paulo fica na
Rua Urano, 400 – Aclimação.

Mimaki Japão – Fundada no
início dos anos 80, a Mimaki

Engineering Co. Ltd., localiza-
da em Nagano, no Japão, é
hoje uma indústria líder mun-
dial no segmento de impresso-
ras digitais de grandes forma-
tos para os mercados de co-
municação visual (sign), têxtil
e aplicação industrial. Atual-
mente a Mimaki têm 12 filiais
espalhadas pelo mundo, na
Europa, por exemplo, está pre-
sente na Holanda, Alemanha,
França, e nos Estados Unidos
considerado um grande mer-
cado com unidades em Chica-
go, Los Angeles, Atlanta e
Boston. Hoje são cerca de 700
funcionários atuando em todas
as unidades.

Os equipamentos da em-
presa são produtos de alta qua-
lidade, a tendência é que os
custos caiam e a qualidade de
produtos aumentando. “Todos

os países do mundo poderão
ser beneficiar dos nossos pro-
dutos. Com a unidade no Bra-
sil, o país será o segundo do
Continente americano a ter
uma filial da Mimaki”, adian-
ta Kiyoshi Kuniy.

A empresa desenvolve
em cada segmento, os seus
próprios aplicativos e consu-
míveis, o “hardware”, o
“software” e insumos como
tintas e lâminas de corte. Ofe-
rece a excelência em inova-
ções, alta qualidade, a confi-
abilidade em tintas: sejam
sublimática, à base de água,
solvente ou a jato de UV; pro-
curando sempre atender as
mais amplas faixas de apli-
cações e a demanda de solu-
ções de impressão digital. O
portal da matriz no Japão é:
www.mimaki.co.jp/english

Empresa já vinha atuando no Brasil desde 2009

AMimaki Engineering
Co. Ltd., indústria ja-
ponesa de impresso-

ras digitais de grandes forma-
tos para o mercado de comu-
nicação visual, industrial e têx-
til, iniciou recentemente as ope-
rações no Brasil com a implan-
tação da sua filial no país, a
Mimaki Brasil Comércio e Im-
portação Ltda. A cerimônia de
inauguração aconteceu no dia
23 de julho na sede da empre-
sa no bairro da Aclimação, em
São Paulo e contou com a vi-
sita do vice-presidente da em-
presa no Japão, Mikio Noguchi
e do diretor gerente, Masaaki
Fujita. Também prestigiaram a
cerimônia o vice-cônsul do Ja-
pão em São Paulo, Shinichiro
Sasaki, o deputado federal
Walter Ihoshi (DEM), o vere-
ador Jooji Hato (PMDB), o
presidente da Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social (Bun-
kyo), Kihatiro Kita, bem como
cerca de 75 profissionais de
várias áreas.

No Brasil as operações da
empresa serão coordenadas
pelo presidente Tadashi
Narukami. O consultor da Mi-
maki no país, Kiyoshi Kuniy,
revelou que já existia uma
infra-estrutura da Mimaki no
Brasil onde estava em desen-
volvimento para a indústria de
impressoras digitais de grande
porte que é o caso da compa-
nhia que há vários anos conta-
va com distribuidores locais.
“Chegou um momento que a
política do distribuidor local,
mais a política da matriz não
vão bem às vezes porque o
Japão tem certa precaução em
termos maiores a níveis de as-
sistência técnica, de pós ven-
da e serviços, e às vezes isso
não é financeiramente vanta-
joso para os distribuidores, às
vezes prejudicial. Para melho-
rar tudo isso a Mimaki se ins-
talou no Brasil para ficar mais
próxima dos distribuidores e
atender as necessidades dos
consumidores”, esclarece.

De acordo com Kiyoshi
Kuniy o investimento é pouco,
mas mais na infra estrutura
administrativa, showroom,
área comercial e depósitos
eventuais de produtos impor-
tados. Segundo ele o plano é
que a empresa venha a ter uma

unidade industrial – objetivo
final, porém para isso é neces-
sário a criação de um merca-
do antes para ter esse consu-
mo, devido às máquinas de
grande porte da empresa exi-
girem grandes investimentos.

“Isso virá com o tempo, o
primeiro passo foi dado, depois
terão outros passos para expan-
são e desenvolvimento do mer-
cado e a empresa no Brasil.
Depois de ser implantada no
Brasil nós vamos começar
atender logo logo países da
América Latina (AL), porque
eles não comportam uma uni-
dade industrial, são pequenos
em comparação ao Brasil que
é o maior país e consumidor da
AL. Outros países terão base
comercial, de serviços, de re-
posição de peças”, explica.
“Nosso desejo é que o merca-
do brasileiro atinja os níveis da
Europa e do Japão”, destaca o
presidente Tadashi Narukami.

A companhia japonesa tra-
balha com base em quatro vi-
sões, isto é, se tornar uma em-
presa de “desenvolvimento ori-
entado”, com a sua própria tec-
nologia, suprindo o mercado
global; ser uma empresa que se
adapte e apresente soluções rá-
pidas em produtos para satis-
fazer os seus consumidores;

empenhar em inovar sempre,
apresentando “algo novo e di-
ferente” para o mercado; e ser
uma corporação criativa aon-
de a cultura individual dos fun-
cionários explore suas caracte-
rísticas pessoais e capacidades
em seu grau máximo.

Objetivos – No Brasil a Mi-
maki ambiciona três alvos, ou
seja, pretende dar suporte lo-
cal ágil aos revendedores e ao
consumidor final; desenvolvi-
mento de novos produtos ba-
seado nas exigências do mer-
cado; introduzir novas tecno-
logias; e oferecer soluções de
negócios para os usuários fi-
nais. No Brasil a empresa pre-
tende atuar em três segmen-
tos: Têxtil (TA), Industrial (IP)
e Comunicação visual (SG).

Têxtil com máquinas de im-
pressão direta em tecidos, ou
com processos de transferên-
cia ou, ainda, via sublimação.
Os equipamentos possuem
medidas e formatos diversos
para atender as mais diversas
necessidades dos clientes, des-
de pequenas produções e cus-
tos compatíveis, a grandes vo-
lumes e produtividade. Exem-
plos do TX400-1800D, TPC-
1000, TS3, TS5, GP-604 e ou-
tras.

Industrial (IP) com máqui-
nas de impressão com tinta
UV, equipamentos de corte,
vinco e fresa. Estes equipa-
mentos de impressão e corte,
podem utilizar rolos e/ou fo-
lhas. Estas máquinas propici-
am o desenvolvimento de pro-
tótipos de embalagens (pape-
lão, papel cartão e PP
alveolar), juntas, placas de cir-
cuito impresso, etiquetas, pai-
néis de policarbonato etc. São
elas: JFX-1631, UJF 3042,
CF2, CF3, NC, ME, etc.

Comunicação visual (SG)
com máquinas universalmente
afamadas e consagradas. Estes
equipamentos da linha “sign”
são para impressão direta em
mídias como lonas, PVC e ou-
tros materiais rígidos e flexíveis;
ou de impressão sublimática
para “banners” de tecidos, por
exemplo. As mais conhecidas
pelas suas qualidades e
confiabilidades profissionais são
os modelos JV5, JV33, série
CJV, UJV-160 e suas séries.
Recentemente a Mimaki Brasil
participou da feira Serigrafia
Sign 2010 encerrada no dia 24
de julho, no Expo Center Norte
(São Paulo), onde expôs os pro-
dutos que disponibilizou no Bra-
sil após o evento.

(Afonso José de Sousa)

Kiyoshi Kuniy, vice cônsul Shinichiro Sasaki, Mikio Noguchi e Masaaki Fujita

AFONSO JOSÉ DE SOUSA/JORNAL NIPPAK
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32º Tanabata Matsuri atrai mais de 100 mil pessoas

Otempo colaborou para
que a abertura da 32ª
edição do Tanabata

Matsuri – Festival das Estre-
las, no bairro Oriental da Liber-
dade, centro de São Paulo, fos-
se realizada sem a interferên-
cia climática e com sucesso. O
público no evento, encerrado no
dia 25, superou as 100 mil pes-
soas com relação a edição re-
alizada em 2009, na avaliação
do presidente da Associação
Cultural e Assistencial da Liber-
dade (Acal), Hirofumi Ikesaki.
Como de costume a apresen-
tação das atrações foram ficou
a cargo dos apresentadores e
diretores da Rádio e TV Nik-
key, Paulo Miyagui e Mieko
Senaha. Co-organizado pela
Acal e Miyagui Kenjinkai do
Brasil, o Tanabata tem como
objetivo divulgar a cultura ori-
ental e levar entretenimento e
lazer gratuitos à população de
São Paulo.

O evento contou com as pre-
senças do cônsul geral adjunto
do Japão em São Paulo,
Masahiko Kobayashi; do sena-
dor Romeu Tuma (PTB-SP); do
deputado federal William Woo
(PPS/SP), vereador Jooji Hato
(PMDB); subprefeito da Sé,
Nevoral Alves Bucheroni (re-
presentando o prefeito Gilberto
Kassab; do cantor e candidato
a deputado estadual, Maurício
Miyazaki – PPS; do presidente
da Federação das Associações
de Províncias do Japão no Bra-
sil (Kenren), Akeo Ueraha
Yogui; e do vice-presidente da
Sociedade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência So-
cial (Bunkyo), Jorge Yamashi-
ta. Como não poderia deixar de
ser alguns políticos que vão con-
correr às eleições 2010 aprovei-
taram para fazer campanha vi-
sando ganhar a simpatia do pú-
blico presente.

Abertura – O evento foi aber-
to oficialmente com o corte de
uma fita inaugural sob o torii lo-
calizado na Rua Galvão Bueno,
seguido de uma cerimônia reli-
giosa xintoísta celebrada no Jar-
dim Oriental. No palco monta-

tugal celebram o 150º aniversá-
rio do Tratado de Paz, Amizade
e Comércio. A realização de
eventos lá é de iniciativa da
Embaixada japonesa”, disse.

O senador Romeu Tuma
afirmou que sempre é uma ale-
gria imensa participar do Tana-
bata Matsuri que para ele re-
presenta e faz lembrar o que
vem de dentro da alma e do
coração. “Participo deste even-
to desde quando começou, es-
tava perto da cidade de Apare-
cida, interior de São Paulo, fiz
questão de pegar um helicóp-
tero para vir até aqui”, revelou.

Hirofumi Ikesaki, ressaltou
que o acontecimento foi um
sucesso. “O objetivo foi alcan-
çado, em ano de eleição os
candidatos deveriam ter per-
manecido um pouco mais na
festa, apesar deles não pode-
rem falar devido à legislação
eleitoral. O Tanabata têm mui-
tas despesas, fizemos uma re-
vista para angariar fundos para
minimizar os custos”, analisa.

Veja mais fotos à pág 2
(Afonso José de Sousa,
com colaboração de Aldo
Shiguti)

Autoridades e convidados observam as batidas do taikô no palanque montado na Praça da Liberdade

FOTOS: ALDO SHIGUTI

Público aproveitou o sábado de sol e acompanhou o evento

Convidados brindam o sucesso do 32º Tanabata Matsuri

Para quem gosta de am-
bientes aconchegantes e boas
refeições, uma dica é  conhe-
cer a rua Brás Cubas, na
Aclimação (próxima ao par-
que), que está se tornando
um diferencial na região,
atraindo pessoas que saem a
procura de variedades na ci-
dade de São Paulo. Esta rua
arborizada conta com 4 ca-
sas de espetinhos, onde cada
uma oferece um diferencial,
como o Maria Namoradeira.
Com música ao vivo até às
22 horas e um ambiente mui-
to aconchegante, a casa con-
ta com uma decoração mo-
derna e sofisticada.

Um bar, com pequeno bal-
cão e bancos de madeira, re-

cebe os clientes para um
drinque enquanto aguardam
por uma mesa. Na decoração,
além das Marias Namoradei-
ras – bonecas de cerâmicas
trazidas de uma cidade de Mi-
nas Gerais –, há ainda postes
de madeira de eucalipto com
os selos originais das décadas
de 40 e 50 – também usados
em vários ambientes do bar.

Já o Costelão do Boni, além
dos espetinhos oferece pratos
fartos, como a costela muito
saborosa. Também há a opção
de rodízio, onde por pessoa sai
em média R$ 26,00, podendo
pedir quantos espetos quiser e
ainda vem com acompanha-
mento (salada, arroz, feijão).

Os preços dos espetinhos

GASTRONOMIA

Rua Brás Cubas, no bairro da Aclimação,
oferece ótimas opções em espetinhos

cabem na maioria dos bolsos,
por isso o sucesso da modali-
dade churrasco. Cada espeti-
nho tradicional, como carne,
frango e queijo, custa em mé-
dia R$ 3,00 e os especiais, como
cordeiro, picanha, camarão não
chegam o dobro disso.

Fica aí uma dica para to-
dos os gostos e bolsos, unindo
gastronomia e muita diversão.

MARIA NAMORADEIRA
RUA BRÁS CUBAS, 353
RESERVAS: 3729 0397
WWW.MARIANAMORADEIRA.COM.BR

COSTELÃO DO BONI
RUA BRÁS CUBAS, 344
TEL: 5084 2661
WWW.COSTELAODOBONI.COM.BR

A Associação Beneficen-
te dos Provincianos de Osa-
ka Naniwa-kai na Vila Mari-
ana realiza como de costume
no dia 1º de agosto em sua
sede da Vila Mariana, zona
Sul de São Paulo, o seu clás-
sico bazar beneficente. Na
oportunidade serão comerci-
alizados vários produtos de
artesanato como toalhas de
crochê, bordados, artigos
para presentes, roupas semi-
novas, etc. A culinária japo-
nesa marcará presença na
cozinha da entidade com a

comercialização de pratos tí-
picos como udon, sushi, do-
ces japoneses, entre outros.
Os organizadores incentivam
a participação dos sócios e da
comunidade local.

BAZAR BENEFICENTE

OSAKA NANIWA-KAI

QUANDO: DIA 1º DE AGOSTO

HORÁRIO: A PARTIR DAS 9H

ONDE: RUA DOMINGO DE MORAES,

1581 – SÃO PAULO (PRÓXIMO DO METRÔ

VILA MARIANA)

INFORMAÇÕES: 5549-7226 COM

CLARICE OKASAKI.

COMUNIDADE

Osaka Naniwa-kai realiza
tradicional bazar beneficente

do na Praça da Liberdade au-
toridades e público presentes
assistiram as apresentações de
dança e taikô. O cantor Rober-
to Casanova – campeão do
NHK Nodojiman 2010 – foi ho-
menageado com uma placa,
junto com sua esposa, Mika da
Silva. De partida para o Japão,
o cantor agradeceu a acolhida
e prometeu retornar em no-
vembro deste ano.

O cônsul Masahiko Kobaya-
shi que atuou como conselheiro

do Japão na Embaixada do Ja-
pão em Portugal – em Lisboa –
, durante dois anos e quatro
meses, parabenizou a realização
do evento cultural e destacou
que as manifestações são impor-
tantes para a manutenção das
relações bilaterais entre o Bra-
sil e o Japão. “Estou convicto
que a comunidade é um alicer-
ce importante. A comunidade
japonesa em Portugal, por exem-
plo, é pequena, têm apenas 600
pessoas. Este ano Japão e Por-
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1º Dia: ... / Istambul – 10/Out
Apresentação no aeroporto internacional de
Guarulhos para embarque com destino a
Istambul com a cia Aérea Turkish Vôo TK 16
as 23:25.

2º Dia: Istambul – 11/ Out
Chegada a Istambul as 18:05, recepção e
traslado ao hotel escolhido. Restante do dia
livre. Acomodação no Hotel Crystal 4* ou
similar.

3º Dia: Istambul – 12/Out
Pela manhã, saída para passeio panorâmico
clássico da cidade com almoço. Destaques
desta visita de dia inteiro: Museu do Palácio
Topkapi, Mesquita Azul, Igreja de Santa Sofia,
Hipódromo, Cisternas Romanas e o Grande
Bazar.

4º Dia: Istambul / Ankara /
Capadócia – 13/Out
No horário combinado traslado ao
aeroporto. Embarque para Ankara, capital
da Turquia. Recepção e visita ao Museu
das Civilizações Anatólicas e ao Mausoléu
de Kemal Artatuk. Almoço. Continuação para
a Capadócia, hospedagem e jantar. Hotel
Peri Tower 4* ou similar.

5º Dia: Capadócia – 14/Out
Início do passeio a Capadócia, destacando
a cidadela natural de Uchisar e a cidade
subterrânea de Kaymakli. Após o almoço,
visita ao Vale do Goreme e ao museu a céu
aberto. As últimas atrações serão o Vale de
Pasabag e Avanos. Retorno ao hotel e jantar.

6º Dia: Capadócia / Konya /
Pamukkale – 15/Out
Bem cedo, partida para Konya. No caminho,
visita ao Seljukian Caravanserai 
“Sultanhan”, do século XIII. Em Konya,
destacam-se as visitas ao Museu Mevlana
e à Escola Teológica dos Derviches
Rodopiantes. Almoço e continuação para
Pamukkale. Hospedagem e jantar. Hotel Pam
Thermal 4* ou similar.

7º Dia: Pamukkale /
Kusadasi – 16/Out
Saída para passeio à cidade de Hierápolis,
às ruínas da Necrópole, aos banhos
romanos, à Basílica e aos penhascos de
calcário. Continuação para Afrodisias. Após
o almoço, visita do povoado greco-romano,
uma cidade antiga dedicada a Afrodite, deusa
do amor. Continuação para Kusadasi,
hospedagem e jantar. Hotel Sealight Resort
5* ou similar.

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS – BASEADO EM QUARTO DUPLO/ TWIN

Cabine Interna .......................................................... EUR 2.848,00
Cabine Externa ........................................................ EUR 3.288,00

Forma de Pagamento: 40% de Entrada e o Saldo em 2x no Cheque Pré-Datado

AÉREO COM A TURKISH
Vôo Data De Para Horário
TK 16 10 OCT Guarulhos Istambul 23h25 18h05 - 11OCT
TK 1848 24 OCT Athenas Istambul 07h45 09h00
TK 15 24 OCT Istambul Guarulhos 10h45 20h00

USD974.00  + Taxas Aprox.: USD 287,00

FORMA DE PAGAMENTO:
Saindo do Brasil: 5x Sem juros no Visa e Amex // Mastercard somente a vista
Trechos Internos e Rotas iniciadas fora do Brasil: Faturado ou Cartão a Vista
Não permite duas formas de pagamento
Necessário Passaporte VÁLIDO com no mínimo 6 meses
SINAL para Pagamento EUR 400,00

CANCELAMENTOS:
– Até 31 dias antes ............................................ EUR 200,00
– De 30 a 15 dias antes ..................................... 40% do total
– Dentro de 14 dias antes .................................. 40% a 100% do total, dependendo

dos  valores que forem recuperados.
ALTERAÇÕES DE PREÇOS: Todos os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio seja
em função do aumento de custo de qualquer itens que compõem a viagem ou alteração no câmbio.

BILHETES AÉREOS: Os bilhetes aéreos incluídos nesta programação referem-se a tarifas especiais
reduzidas, implicando em certas restrições (endossos/mudanças de rotas/ reembolsos etc.). Favor
consultar em caso de dúvida.

HOTÉIS: O alojamento nos hotéis obedece ao critério internacional de horário de entrada (Check-
in) às 14 horas e saída (Check-out) às 12 horas.

RESPONSABILIDADE – CAJU REPRESENTAÇÕES, VIAGENS E TURISMO LTDA, EMBRATUR
n.º 18751 00-41-1 assim como os seus agentes e correspondentes, declaram explicitamente que
atuam como agentes operadores, intermediando os passageiros e as entidades ou pessoas chama-
das a cumprir os serviços mencionados no presente programa, tais como empresas de transporte,
hotéis, guias, veículos, etc. Os organizadores se responsabilizam inteiramente pelo cumprimento
dos serviços mencionados com as ressalvas especificadas nas condições gerais; no entanto,
declinam de responsabilidade(s) por greves, condições climáticas, terremotos, cancelamento(s) de
evento(s) e demais causas de força maior.

Em caso de acidentes, independentemente do país onde o veículo estiver matriculado, os passagei-
ros ficam expressamente sujeitos à legislação em matéria de acidentes deste país, renunciando
taxativamente a qualquer outro direito. As Empresas Transportadoras que participam dos programas
contratados não são responsáveis por nenhum ato, omissão ou eventualidade que ocorram aos
passageiros, quando os mesmos não se encontrarem a bordo de suas aeronaves, tornando-se o
contrato de transporte- aquele mencionado no bilhete de passagem o único compromisso entre os
passageiros e os transportadores.

SEIKSEIKSEIKSEIKSEIKO O O O O TURISMOTURISMOTURISMOTURISMOTURISMO
� (11) 3341-2275

com seus casarios brancos, ruas estreitas e
cafés ao ar livre debruçados sobre o
penhasco, acessíveis por teleférico ou no
lombo de mulas. Outra opção é o passeio
opcional às ruínas da cidade de Akrotiri,
cidade do período minoico em fase de
escavação, que induz à teoria de que
Santorini teria sido o continente perdido de
Atlântida. Retorno a bordo e jantar.

14º Dia: Atenas – 23/Out
Regresso ao porto de Pireus em Atenas,
café da manhã e desembarque. Traslado
ao hotel e hospedagem. A tarde visita

panorâmica do centro Neoclássico
Ateniense: Parlamento, Universidade,
Biblioteca e Academia Nacional, Palácio Ilion,
Templo de Zeus, Arco de Adriano, Estádio
Panatenáico e outros muitos míticos
monumentos. Finalizada a panorâmica, visita
a espetacular Acrópole. Hotel Divani Palace
4* ou similar.

15º Dia: Atenas – 24/Out
Café da Manhã. Traslado de saída para o
aeroporto Saída pela manhã para pegar o
vôo TK 1848 as 07:45. FIM DOS NOSSOS
SERVIÇOS.

8º Dia: Kusadasi / Izmir /
Istambul – 17/Out
Café da manhã no hotel. Saída para
Meryemana e visita à Casa da Virgem
Maria. Logo após, passeio pela cidade antiga
de Éfesos, a capital romana da Ásia Menor.
Destaques: Avenida Odeon, Portão de
Hércules, Templo de Adriano, Biblioteca de
Celsius, Ágora e o grandioso Teatro Greco-
Romano. Após o almoço, visita à Basílica de
São João e continuação da viagem para o
aeroporto de Izmir. Embarque para Istambul.
Chegada, traslado ao hotel e hospedagem.
Restante do dia livre. Hotel Crystal 4* ou
similar.

9º Dia: Istambul / Atenas – 18/Out
Traslado ao aeroporto e embarque para
Atenas no vôo da TK 1845 as 08:05
Chegando em Athenas as 09:30
Recepção, Traslado para o Hotel.
Hspedagem. Restante do dia livre. Hotel
Divani Palace ou similar.

10º Dia: Atenas / Mykonos – 19/Out
Traslado ao porto e início do cruzeiro pelas
Ilhas Gregas e Turquia. Partida, almoço a
bordo e desembarque em Mykonos. Tempo
livre para desfrutar dos prazeres que esta
ilha oferece: sofisticadas lojas, bares,
restaurantes e ruelas estreitas. No final do
dia, retorno a bordo e jantar.

11º Dia: Kusadasi / Patmos – 20/Out
Café da manhã, almoço e jantar a bordo. O
primeiro porto do roteiro é Kusadasi na
Turquia. Os destaques são as visitas às
escavações da antiga cidade de Éfesos e à
casa da Virgem Maria, passeio opcional
organizado pelo navio. Ao meio-dia, o navio
parte para a Ilha de Patmos. O ponto alto
desta tarde é o passeio opcional ao Mosteiro
de São João e à gruta onde o Evangelista
viveu e escreveu o Livro das Revelações.

12º Dia: Rodes – 21/Out
Café da manhã, almoço e jantar a bordo. O
navio passa o dia em Rodes, também
conhecida como a Ilha das Rosas. Sugere-
se um passeio opcional à cidade de Lindos
com sua antiga Acrópole no alto da
montanha e, abaixo, a bela baía de São
Paulo. O roteiro também inclui visita à Cidade
Medieval dos Cavalheiros da Ordem de São
João.

13º Dia: Heraklio (Creta) /
Santorini – 22/Out
Café da manhã e almoço a bordo. Em
Heraklio, capital da Ilha de Creta, estão as
escavações do Palácio de Knossos, centro
da Antiga Civilização Minoica. Participe deste
passeio opcional.  Ao meio-dia, partida a
Santorini. À tarde continuação para Santorini.
Conheça a cidade de Fira, capital da ilha,

TURQUIA E GRÉCIA

10 ~ 24 out / 2010

Últimos

lugares

25° BRASILEIRÃO

Nobuhiro Hirata conquista título do Grand Prix

Com lágrimas nos olhos
e num momento de
muita emoção, Nobuhi-

ro Hirata sagrou-se campeão
no Grand Prix do maior con-
curso de canção japonesa, co-
nhecido como “Brasileirão
2010”, realizado em Curitiba
(PR), neste domingo com a
música enka “Jyoketsu”, numa
interpretação bem tradicional
. Com esta conquista, ele en-
tra para história do Abrac, pela
segunda vez – a primeira foi
em 2007. “Não esperava ven-
cer, os cantores estão com ní-
vel bem elevado”, disse ele
radiante e recebendo os cum-
primentos de amigos e dos or-
ganizadores do evento. ”Só
tenho a agradecer todos que
me apoiaram”, enfatiza. No
dantaisen, disputa por equipe,
a regional Higashi - São Pau-
lo, ficou em primeiro, levando
para casa, em definitivo, o tro-
féu que era transitório, já que
ganhou em três anos consecu-
tivos.

Emoção e nervosismo,
além da ansiedade e expec-
tativa. Tudo fazia parte do
show. O clima nos bastidores
do teatro de Convenções, pal-
co da maior festa do karaokê,
o 25° Concurso Brasileiro da
Canção Japonesa, realizado
nos dias 23,24 e 25 de julho,
reunindo 719 cantores de vá-
rias partes do Brasil, Mato
Grosso, São Paulo, Paraná,
Mato Grosso do Sul e Ama-
zonas. No ano que vem, se-
gundo a presidente da Abrac,
Akemi Nishimori, a novidade
será a participação da Bahia.
“Já estamos mantendo conta-
to com mais este grandioso
Estado”, disse ela, mostrando-
se satisfeita com os trabalhos
de todos os envolvidos. “Este
ano foi além das minhas ex-
pectativas e todos não medi-
ram esforços para a realiza-

BRUNA NISHIHATA

Nobuhiro Hirata: “Não esperava vencer; os cantores estão cada vez melhores”

Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, Soichi Sato e a
Consulesa Hiroko Sato, presen-
te na cerimônia discursou e
parabenizou a comissão orga-
nizadora do evento e todos os
cantores. “A música marca
uma época e uma fase da his-
tória e se mantém nos corações
das pessoas”, disse. Já Orídio
Shimizo, superintendente do
Banco Real, proferiu algumas
palavras de agradecimento e da
importância deste evento. O
mesmo pensamento foi de
Toshio Yamao, presidente da
UPK- União Paulista de Ka-
raokê. Jorge Yamawaki, presi-
dente  da Associação Cultural
e Beneficente Nipo-Brasileira
de Curitiba, agradeceu a confi-
ança depositada pela Abrac
para a realização do concurso
Muitos participaram da abertu-
ra e deixaram uma mensagem
tanto na abertura como no pro-
grama. É o caso de Yuichi Oshi-
ma, coordenador geral do Con-
curso, Ricardo Origassa, presi-
dente geral dos jurados, Tadao
Ebihara, vice-presidente dos
jurados.

Jubileu de Prata – Akemi
Nishimori, presidente da
Abrac, proporcionou momen-
tos de muita emoção, lembran-
do de todos os envolvidos na

organização, nominando todos
os vices-presidentes, patroci-
nadores, conselheiros, os ex-
presidentes Ricardo Origassa,
Eikiti Hirooka e Kencho Yama-
da. A presidente da NAK, Julia
Kitagawa, ofereceu troféu e
viagem para o Japão para o
vencedor do concurso.Outro
momento  especial foi a apre-
sentação do Hino da Abrac
com letra de Setsuko Kawai e
música de Tadao Ebihara, com
coral formado pelos membros
da Abrac. Finalizando a ceri-
mônia e para marcar o Jubileu
de Prata,  o tradicional bolo de
aniversário e o “parabéns à
você” cantado por todos os
presentes não podia faltar.
Participaram da abertura, Koiti
Sasaya, Hélio Goto, Kanji Ka-
tayama, Eixo Hassunuma,
Jintaro Ikeda, Jorge Iriguti,
Kuniei Kaneko, Paulo Kubo,
Paulo Terabe, Tetsuji Arie,
Fernando Ono, Hélio Duigan
(Furukawa do Brasil) Este
concurso teve o patrocínio do
Banco Real, Santander, Far-
mácias Nissei, Furukawa e
apoio do Instituto Municipal de
Turismo, com promoção da
Abrac e realização da Associ-
ação Cultural e Beneficente
Nipo-Brasileira de Curitiba.
(Célia Kataoka, especial
para o Jornal Nippak)

ção deste concurso”, comple-
ta Akemi.

Enquanto no palco os intér-
pretes esbanjavam talento e
beleza com suas roupas de
gala, com muito brilho, paetês,
além de muita criatividade, no
caso da categoria pop, onde
tudo era permitido. O movi-
mento era intenso, cabeleirei-
ros, maquiadores e professo-
res dando os últimos conselhos
musicais, para uma boa perfor-
mance dos cantores. Cada
detalhe era importante, não
faltaram mel, maçãs e spray
de própolis para limpar a gar-
ganta. No caso das crianças,
o apoio familiar, principalmen-
te das mães era visível e an-
gustiante para algumas. Mas
nos bastidores, os tibikos da-
vam um show de muita respon-
sabilidade e coragem, dando
inveja para muitos adultos. Já

os mais idosos deixavam o
cansaço de lado, brilhavam por
alguns momentos no palco,
como uma despedida.

Abertura Oficial – Na aber-
tura oficial, após o show de
taikô e apresentação de um
breve histórico da Abrac e exe-
cutadas os hinos do Brasil e
Japão, os presidentes das 25
regionais e suas portas-bandei-
ras, de quimono, ficaram per-
filadas à frente do palco. A

Miss Nikkey de Curitiba e tam-
bém Miss Nikkey do Paraná,
Jessica Shigueoka, foi apre-
sentada juntamente com a por-
ta- bandeira do Brasil, do Ja-
pão e da Abrac, Camila, Ana
e Carla, respectivamente. Em
seguida o troféu transitório da
equipe campeã do ano passa-
do, regional Higashi, São Pau-
lo, foi devolvida para Jorge
Kubota, ficando no palco du-
rante todo o evento.

O cônsul geral do Japão no
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49º Campeonato Brasileiro define representantes
para o Campeonato Mundial da Polônia

Onovo e moderno Giná-
sio de Sumô do Cen-
tro Cultural e Esporti-

vo Brasil-Japão, no Bom Reti-
ro (Zona Norte de São Paulo),
recebeu nos dias 24 e 25 de
julho, o 49º Campeonato Bra-
sileiro de Sumô e o 13º Cam-
peonato Brasileiro Feminino. A
competição contou com a par-
ticipação de cerca de 350 atle-
tas, de diversas faixas etárias,
incluindo delegações do Pará,
Paraná e Rio Grande do Sul,
que confirmou presença às
vésperas da competição. Na
ocasião, a Confederação Bra-
sileira de Sumô (CBS) home-
nageou Iwao Motomura e Sa-
buro Kuwabara com a entre-
ga do 7º grau, o mais alto no
país – para se ter uma idéia,
apenas cinco mestres possu-
em esse grau honorífico. Tam-
bém foram homenageados os
atletas gaúchos Edson
Dalmagro e Carlos Rauch, res-
pectivamente, por 10 e 15 anos
de dedicação ao sumô.

Foi o primeiro Campeona-
to Brasileiro realizado no local
após as obras de reforma e
ampliação – em março, o mes-
mo endereço sediou o 32º
Campeonato Paulista Infanto-
Juvenil. E, pelo jeito, atletas e
dirigentes aprovaram a “nova
casa”. “A comunidade do
sumô agradece o emprenho do
prefeito Gilberto Kassab cuja
administração foi a que mais
investiu em prol do desenvol-
vimento do sumô brasileiro”,
destacou o presidente da CBS,
Issao Kagohara. Segundo ele,
trata-se de uma construção
ímpar no mundo. “O Brasil
passa a ser o único país do
mundo, além do Japão, a con-
tar com um ginásio de sumô
construído por um órgão públi-
co em benefício da iniciativa
privada”, explicou o dirigente.

A competição serviu para
definir a equipe brasileira que
disputará o Campeonato Mun-
dial da Polônia, em outubro. No
entanto,como já é de costume
no sumô brasileiro, a participa-
ção só deve ser confirmada em
cima da hora. A viagem dos
atletas depende ainda da libe-
ração de verba por parte do
Ministério do Esporte. Como
o Jornal Nippak revelou com
exclusividade na edição ante-
rior, a CBS está tentando so-
lucionar uma “pendência”
(leia-se prestação de contas)
de 2007 para que o órgão libe-
re o dinheiro.

Em todo caso, estão com
passaportes prontos para se-
rem carimbados: Luciana Wa-
tanabe (leve), Fernanda Rojas
(médio), Jaqueline Silva (pesa-
do) e Janaína Silva (absoluto);
Tadashi Takakura (leve), Plínio
Moura (médio), Júlio César
Vieira (pesado) e Takahiro
Higuchi (absoluto), além dos
juniores Leonardo Naoyuki
Nakamura, Diego Froner, Rui

Na disputa por equipes, mais uma vez o título da categoria masculina ficou com Sudoeste

FOTOS: ALDO SHIGUTI

Aparecido de Sá Júnior e
David de Moraes.

“Contagiados” pela nova
arquitetura, os atletas
protagonizaram lutas empolgan-
tes no dohyo, que também me-
receu um tratamento especial
da CBS. Na disputa por equi-
pes, Sudoeste, no masculino, e
Paraná, no feminino, sagraram-
se campeões repetindo as con-
quistas obtidas em 2009. No
masculino, Paraná ficou com a
segunda colocação por equipes
seguida por São Paulo e Gran-
de ABC, respectivamente. En-
tre as mulheres, a briga foi mais
apertada. Paraná ficou à fren-
te da Sudoeste por uma dife-
rença de apenas dois pontos na
contagem geral. A disputa pela
terceira colocação também foi
acirrada entre Nova Central,
que totalizou 17 pontos, e Nor-
te, com 16.

Mundial – O equilíbrio tam-
bém foi a tônica no torneio in-
dividual.  No feminino, catego-
ria adulto leve, Luciana Wata-
nabe ficou em primeiro com
Edineia Kitabayashi, de Santo
Amaro, em segundo. Na ca-
tegoria médio, Juliana Medei-
ros e Fernanda Rojas repeti-
ram a final de 2009. Este ano,
porém, Fernanda Rojas “deu o
troco”. “No ano passado, per-
di a final para ela, mas este ano

procurei me esforçar ao má-
ximo e graças a Deus deu tudo
certo”, explicou Fernanda
Rojas, afirmando que “já tinha
algum tempo que estava per-
seguindo este título”. “Acho
que a preparação física me aju-
dou bastante”, disse a atleta,
lembrando que fez também
condicionamento físico.

Sobre o Mundial, Fernan-
da foi categórica: “É começar
do zero”. A atleta, de 31 anos
e que começou a praticar em
2007, já acumula uma experi-
ência internacional. “Participei
do World Games, em Taiwan,
e deu para sentir que o nível lá
fora é bastante forte. Em al-
guns países, é possível viver
somente do sumô, o que para
nós é impossível”, disse Fer-
nanda, que aposta no surgi-
mento de novos valores. “Acho
que esse ginásio incentivará os
novos praticantes”, acredita
ela, que no domingo levou ami-
gos para conhecerem a “nova
casa” dos sumotoris. “Eles fi-
caram encantado”, afirmou.

Entre irmãs – Na categoria
pesado, a final foi mais uma
vez “doméstica”. A exemplo de
2009, o duelo reuniu as irmãs
Jaqueline Silva e Janaína Sil-
va. Se no ano passado a irmã
mais nova levou a melhor, des-
ta vez foi Jaqueline que come-

morou a vitória. “Se nós duas
chegamos à final é porque nós
duas treinamos muito, mas não
tem essa de rivalidade nem de
camaradagem. Ganhar ou per-
der é conseqüência”, discursou
Jaqueline, que comemorou a
vitória de Janaína na catego-
ria absoluto.

Independente de o Brasil
participar ou não do Campeo-
nato Mundial, Jaqueline preten-
de, desde já, intensificar os trei-
nos para a competição. “O
importante é não ir desprepa-
rada”, conta a atleta, que fi-
cou em quarto lugar no Mun-
dial na Tailândia. “Com muito
treino e bom preparo físico dá
para chegar”, afirmou.

Entre os homens, o pesado
Júlio César Vieira teve que su-
perar uma série de adversida-
des para ficar em primeiro.
Terceiro colocado em 2009 –
foi campão em 2007 na cate-
goria pesado e em 2008, na
absoluto – Júlio César explicou
que “ultimamente minha vida
está atribulada”. “Valeu pela
força de vontade, mas não es-
tou treinando como gostaria em
função dos estudos”, disse o
atleta, que cursa atualmente o
último ano do curso de Admi-
nistração na FMU. “Agora,
que venha o Mundial”, disse
Vieira.

(Aldo Shiguti)

Final na categoria Absoluto entre Ana Claudia e Janaína Paraná conquistou o título por equipes no feminino Plínio (com a bandeira) comandou a delegação do PA

Masculino –
Torneio Individual

Mirim: 1) Edwin Taves (Sudo-
este), 2) Victor Camargo (Norte),
3) Makoto Shimomura (Rio Gran-
de do Sul), 3) Richard August
Leme (Sudoeste)
Infantil: 1) Rui de Sá Júnior (Pa-
raná), 2) Lucas Aburaya (São
Paulo), 3) Diogo Uehara (Gran-
de ABC), 3) Josemar de Melo
(Sudoeste)
Juvenil: 1) David de Moraes (Pa-
raná), 2) Max Silva (Grande
ABC), 3) Diego Froner (Norte),
3) Danilo Soares (Grande ABC)
Adulto Leve: 1) Tadashi
Takakura (São Paulo), 2)
Genilton Tibúrcio (Sudoeste), 3)
Marcio Trindade (Pará), 3) Bru-
no Takikawa (Sudoeste)
Adulto Médio: 1) Plínio Moura
(Pará), 2) Ricardo Aoyama (Nova
Central), 3) Yuzo Sato (Rio Gran-
de do Sul), 3) Yoshihiro Higuchi
(São Paulo)
Adulto Pesado: 1) Júlio Csar Vi-
eira (Sudoeste), 2) Mario
Frabetti (Sudoeste), 3) Victor
Pastrello (Sudoeste), 3) Lucas de
Almeida (Sudoeste)
Adulto Absoluto: 1) Takahiro Hi-
guchi (São Paulo), 2) Victor
Pastrello (Sudoeste), 3) Jonas
Angelim (Santo Amaro), 3) Ga-
briel Fernandes (Santo Amaro)

Masculino –
Torneio Por Equipes

Mirim: 1) Sudoeste, 2) Norte, 3)
Nova Central, 3) Paraná
Infantil: 1) Paraná, 2) Sudoeste,
3) Norte, 3) Grande Abc
Juvenil: 1) Paraná, 2) Grande
Abx, 3) Nova Central
Adulto: 1) Sudoeste “A”, 2) Rio
Grande do Sul, 3) São Paulo “A”,
3) Paraná “A”

Equipe Campeã: Sudoeste (55
pontos)
Vice: Paraná (38 pontos)

Feminino –
Torneio Individual

Mirim: 1) Monique Lopes (Pa-
raná), 2) Tamires Santos (Nova
Central), 3) Jaqueline Rodrigues
(Sudoeste), 3) Larissa Maciel
(Sudoeste)
Infantil:1) Doroteia da Costa
(Sudoeste), 2) Andressa Freitas
(Nova Central), 3) Estela Leão
(Paraná), 3) Joyce dos Santos
(Nova Central)
Juvenil: 1) Rafaela da Cruz (Nor-
te), 2) Natany Freitas (Sudoes-
te), 3) Daiana da Silva (Sudoes-
te), 3) Joyce Bezerra (Nova Cen-
tral)
Adulto Leve: 1) Luciana Wata-
nabe (Nova Central), 2) Edineia
Kitabayashi (Santo Amaro), 3)
Stefani Amâncio (Paraná), 3)
Fernanda Campana (Paraná)
Adulto Médio: 1) Fernanda Rojas
(Sudoeste), 2) Juliana Medeiros
(Sudoeste), 3) Meire Uehara
(Grande ABC), 3) Maira Bezerra
(Nova Central)
Adulto Pesado: 1) Jaqueline Sil-
va (Paraná), 2) Janaína Silva (Pa-
raná), 3) Ana Cláudia de Souza
(Norte), 3) Amanda da Costa
(Paraná)
Adulto Absoluto: 1) Janaína da
Silva (Paraná), 2) Ana Claudia de
Souza (Norte), 3) Fernanda Rojas
(Sudoeste), 3) Juliana Medeiros
(Sudoeste)

Torneio Por Equipes
Adulto: 1) Paraná “A”, 2) Norte,
3) Sudoeste “A”, 3) Sudoeste
“B”
Equipe Campeã: 1) Paraná (36
pontos)
Vice: Sudoeste (34 pontos)

Resultados do 49º Campeonato
Brasileiro de Sumô

Confederação prestou homenagens durante a competição
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Confederação Brasileira homenageia Carlos
Rauch e Edson Dalmagro por dedicação ao sumô

m descendente de
alemães pratican-
do sumô, por si só,

já é, no mínimo diferente.”. É
assim que o gaúcho Carlos
Rauch define sua participação
na milenar arte marcial japo-
nesa. Aos 33 anos, 15 deles
dedicados ao sumô, Rauch
afirma que aprendeu a admi-
rar a cultura japonesa. E a de-
dicação não passou desperce-
bida pela Confederação Bra-
sileira de Sumô. No último do-
mingo (25), durante o 49º Cam-
peonato Brasileiro de Sumô,
realizado no ginásio de sumô
do Centro Esportivo e Cultu-
ral Brasil-Japão, Carlos Rauch
e Edson Dalmagro foram ho-
menageados pela entidade.
Rauch pelos 15 anos dedica-
dos ao sumô e Dalmagro por
uma década em prol do espor-
te.

“Para mim, foram 15 anos
muito gratificantes e de muita
satisfação. Pude conhecer ou-
tras culturas e representar o
nome do Brasil no Exterior”,
explica Rauch, que defendeu
a seleção brasileira por quatro
anos. “Nesse período, foram
muitos os momentos marcan-
tes. Participei do Campeonato
Mundial do Japão, em 2001, e
do Mundial da Polônia, onde
fiquei em quinto lugar”, lem-
brou Rauch, que participou
também do World Games na
Alemanha.

Para ele, a falta de patro-
cínio é ainda o principal obstá-
culo não só do sumô como tam-
bém da maioria dos esportes
amadores no Brasil. “Para este
Campeonato Brasileiro, só
confirmamos nossa participa-
ção às vésperas da competi-
ção. É uma despesa muito alta
para o atleta bancar”, lamenta
Rauch, que, apesar de todas as
dificuldades fez questão de
estar presente.

“Esta homenagem é uma
prova que estamos construin-
do uma história de participa-
ções não só em termos de re-
sultados como também para a
formação do atleta”, disse ele,
que viajou em companhia de
cerca de 20 atletas do Rio
Grande do Sul, sendo cinco da
categoria mirim. “É daí que
encontramos uma força extra
para participar. É importante
que esta garotada tenha incen-
tivo para continuar pratican-
do”, observa Rauch, que vê na
longevidade do futebol um
exemplo a ser seguido.

Longevidade – “Antes, um
jogador de 30 anos era consi-
derado acabado para o futebol.
Hoje, cuidando do físico e man-
tendo o ritmo é possível partici-

par por muitos anos. Aqui mes-
mo temos o exemplo de
Kaneyoshi Ueno, que com seus
60 anos continua praticando
com a mesma disposição”, con-
ta o atleta, que treina todos os
sábados em Nova Petrópolis
(região da Serra Gaúcha).

Graças ao esforço de “vete-
ranos” como o próprio Carlos
Rauch e René Crespo, o sumô
vem conquistando novos adep-
tos no sul do País. “Em novem-
bro, vamos realizar um Campe-
onato Regional em Nova
Petrópolis para promover os
atletas locais”, antecipa Rauch,
que começou a praticar sumô
com 16 anos de idade para tra-
tar de uma hérnia de disco. A
dica para a prática de sumô
como alternativa para fortalecer
a musculatura foi dada pelo
massagista Kaneyoshi Ueno.

A situação do sumô no
Pará reflete bem o que acon-
tece em outras regiões do
País onde o esporte sobrevi-
ve graças ao trabalho de ab-
negados. É assim também no
Paraná e no Rio Grande do
Sul. “Para quem é amante do
sumô, qualquer sacrifício vale
a pena”, resume o paraense
Plínio Moura, que conquistou
o título na categoria médio.
Segundo ele, o primeiro lugar
foi uma surpresa. “Não es-
tava treinando. No Pará, cos-
tumamos dizer que conquis-
tei o título no arranque, na
força bruta”, disse Plínio, que
ainda encontrou forças para
brincar: “Apostei todo meu
dinheiro nessa viagem”. Ex-
plica-se. Para participar do
Campeonato Brasileiro, os

Equipe paraense lamenta “enfraquecimento”
cinco atletas do Pará banca-
ram suas despesas.

Plínio, que dá expediente
como “voluntário” na Federa-
ção Paraense, onde é uma es-
pécie de “faz tudo” – pode se
considerar um “privilegiado”.
Ele recebe uma ajuda de cus-
to da Secretaria de Estado de
Esporte e Lazer (SEEL) do
Pará, de cerca de R$ 530, 00
por mês, e recursos da Lei
Pelé. Lamenta, porém, o fato
de a crise econômica ter “en-
fraquecido” o sumô no Esta-
do. “Eu, por exemplo, desde
2006 participo do Campeona-
to Brasileiro apenas para brin-
car e para incentivar os mais
novos”.

Plínio conta que o Pará já
chegou a ter mais de 150 atle-
tas e “uns 6 ou 7 de ponta”.

“Hoje, não somos nem 70 pra-
ticantes em todo Estado e
sem nenhum atleta de desta-
que”, afirma Plinio, explican-
do que mesmo a comunida-
de nikkei não ajuda mais
como antes. “Falta mais lo-
cais de treinos. No Pará, só
temos um dohyo em Ananin-
deua (região da Grande
Belém) e outros dois de trei-
nos. A Confederação Brasi-
leira faz o que pode, mas fal-
ta uma política pública de es-
porte para desenvolver o
sumô na região”, diz Plínio,
que nas próximas eleições
pretende participar mais efe-
tivamente da Federação Pa-
raense. “Me convidaram
para fazer parte da diretoria
e eu aceitei”, revelou Plínio.

(Aldo Shiguti)
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Médio: Yoshihiro, Plinio (1º), Ricardo e Yuzo SatoAbsoluto: Takahiro Higuchi ficou em primeiro

Absoluto: Juliana, Janaina (1º), Ana Claudia e Fernanda Premiação da categoria Leve, com Luciana em 1º

Leve: Bruno, Takakura (1º), Genilton e Márcio

Médio: Maria, Fernanda Rojas (1º), Juliana e Meire

Pesado: Amanda, Jaqueline (1º), Janaína e Ana Cláudia Pesado: Julio Cesar Vieira conquitou o primeiro lugar Edson Dalmagro e Carlos Rauch foram homenageados

Infantil: Doroteia da Costa faturou o troféu de campeã Juvenil: Rafaela ficou em primeiro no feminino Mirim: Monique, do Paraná, levou o troféu para casa

Batismo – De lá para cá,
Rauch não parou mais.”No
sumô, o respeito e a hierarquia
para com os senseis é algo que
não vemos mais hoje em dia na
sociedade brasileira, nem mes-
mo numa uma relação entre pais
e filhos ou entre professores e
alunos. No sumô, é fundamen-
tal o respeito entre os atletas mais
jovens e os mais graduados”, diz
Rauch, que é casado há cinco
anos com Nádia.

Pai de Gabriela, de apenas
seis meses, Rauch não vê a
hora de a pequena crescer para
apresentá-la à comunidade do
sumô. “Apesar da distancia, as-
sim que tiver oportunidade pre-
tende trazê-la para conhecer o
esporte”, afirma o pai, garan-
tindo que a esposa também é
apaixonada pela cultura nipôni-
ca.         (Aldo Shiguti)

“U
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COMUNIDADE

Desfile e bingo marcam a sexta
edição do Nagui-Chá da Naguisa

AAssociação Naguisa
realizou no dia 21 de
julho, em sua sede, lo-

calizada no bairro Cidade
Vargas (Zona Sul de São
Paulo), o chá beneficente, já
pelo sexto ano consecutivo.
No “chá” deste ano, também
foi servido um almoço antes:

“Resolvemos iniciar este
evento às 11h30, abrindo com
um almoço e depois servir o
chá, porque para muitas pes-
soas, havia problemas de ho-
rário, atrapalhando o almo-
ço” disse a diretora social e
coordenadora do evento, Lu-
zia Denda.

Os cem convites destina-
dos para a ocasião foram to-
dos vendidos. A programa-
ção, além do almoço e chá foi
composta de bingos e um
desfile de lingeries, promovi-
do pela Magnolia Lingeries,
com a venda no local.

O Banco Santander este-

ve presente através de Orídio
Shimizu e Márcia Nakagawa,
oferecendo brindes que fo-
ram colocados no bingo.

O produto arrecadado
será destinado à uma
institituição de caridade, a ser
escolhida, conforme Luzia
Denda.

O presidente Eiji Denda discursa durante o evento Programação incluiu desfile que chamou a atenção da plateia

Todos os convites destinados para a ocasião foram vendidos

BAILE ALLEGRO – Rea-
lizado no dia 24 de julho, nas
dependências da Associação
Mie Kenjin do Brasil (Zona Sul
de São Paulo), o tradicional
Baile Allegro foi animado pela
banda Issamu Music Show. A
promoter Beth Yajima come-
morou o sucesso do baile “O
evento foi um sucesso, princi-
palmente pelo dia maravilhoso
e clima agradável. Tudo isso
favorece às pessoas estimula-

rem a sair de casa para dan-
çar. A banda , contando com
mais uma vocalista feminina,
agradou o público, principal-
mente com o seu repertório”,
explicou Beth lembrando que,
de 5 a 8 de agosto, estará rea-
lizando o 8º Dance Comigo no
Hotel Blue Tree de Lins. “Por-
tanto, o próximo Baile Allegro
será no dia 4 de setembro, com
a sensacional Banda Ritmo &
Arte / Zenith”, antecipou.

Sentados: Alice, Janete, e Sueli. Em pé: Regina, Maria Fabrício e Beth

Beth com músicos da Banda Issamu Music Show

DIVULGAÇÃO
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