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Brasil discute acesso de dekasseguis ao
serviço de saúde japonês

DIVULGAÇÃORepresentantes da comunida-
de brasileira e da japonesa
apresentaram, nesta quarta-
feira (27/8), na Câmara dos
Deputados, em Brasília, pro-
postas para reduzir as
vulnerabilidades dos dekas-
seguis brasileiros ao HIV e a
outras doenças sexualmente
transmissíveis (DST). As dis-
cussões aconteceram no en-

cerramento do Seminário Bra-
sil Japão, que discute com-
promissos dos dois países na
prevenção e no tratamento da
aids e de outras DST para os
dekasseguis. Os brasileiros,
segundo o Ministério da Saú-
de e Bem-Estar japonês, são
o segundo grupo de estran-
geiros mais infectados pelo
HIV.

————––—–| pág. 06

As comemorações do Cen-
tenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil continuam a
todo vapor. Em Registro
(SP), os festejos prosseguem
no próximo sábado (6), com
a presença do embaixador
do Japão no Brasil, Ken Shi-
manouchi. A programação
inclui a circulação da Tocha
da Amizade e a inauguração
do “Obelisco da Integra-
ção”. O monumento tem
10m de altura e pesa cerca
de 30 toneladas.

Registro celebra o
Centenário no
próximo sábado

————––—–| pág. 10

A Nissan anunciou oficialmente
o lançamento dos primeiros
carros de passeio produzidos
no Brasil: o Nissan Livina e o
Nissan Grand Livina. Com tra-
dição na produção nacional de
veículos 4X4, a Nissan entra
no segmento de carros de pas-
seio inaugurando também a
produção com motores bi-
combustível (flex fuel). Os ve-
ículos deverão chegar ao mer-
cado brasileiro em 2009. O
anúncio foi feito pelo CEO
mundial, Carlos Ghosn.

Nissan produzirá
veículos de
passeio no Brasil
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FLORES E MORANGOS
– Com a chegada da prima-
vera, tem início também as
festas que celebram a esta-
ção. Uma delas é a17ª Expo

Aflord – Feira de Flores (foto
acima), que prossegue neste
e no próximo final de sema-
na, na sede da Aflord, em
Arujá. Outro grande evento

acontece em Atibaia com a re-
alização da Festa das Flores
e Morangos, que este ano
chega a sua 28ª edição. Am-
bas têm como carros-chefes

as flores – no caso de Atibaia,
morangos – e costumam atrair
milhares de visitantes. As fes-
tas apresentam ainda diversas
atrações da cultura japonesa.

–—–––——––––—–——–—–—–––––—––| págs 2 e 4

A comissão organizadora do
6º Okinawa Festival festejou
o sucesso do seu principal
evento realizado no dia 23 de
agosto na Associação Okina-
wa de Vila Carrão, Zona Les-

Okinawanos comemoram
sucesso de Festival

JORNAL NIPPAK

te de São Paulo. A comuni-
dade okinawana que compa-
receu em peso para prestigi-
ar o acontecimento foi premi-
ada com várias atrações na-
cionais e internacionais.

–—–––——––––—–——–—–—––—–––——–| pág 11

A tradicional Seleção de Bei-
sebol Colegial do Japão
(Koko Yakyu) inicia hoje
(30), em Bastos (SP), série de
partidas amistosas contra a
Seleção Brasileira de Beise-
bol Juvenil (17 e 18 anos). O

Colegiais japoneses
realizam amistosos no País

DIVULGAÇÃO/CBBS

evento, batizado de “Beisebol
Internacional”, faz parte das
atividades programadas pela
Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol em home-
nagem ao Centenário da Imi-
gração japonesa no Brasil.

————––—–| pág. 05

No ano em que se comemo-
ra o Imin 100,o Londrina
Matsuri – Festival da Prima-
vera, amplia seu espaço, ofe-
recendo mais conforto aos
visitantes. O evento, que
acontece  nos dias 5, 6 e 7 de
setembro, tem tudo para ser
mais que especial: além de
celebrar o Centenário da Imi-
gração Japonesa, a edição
deste ano também marca os
20 anos do Grupo Sansey,
idealizador e organizador da
festa, que começou em 2003.

Londrina Matsuri
ganha novo
endereço

A comunidade nipo-brasilei-
ra perdeu um dos seus mai-
ores profissionais da área bo-
tânica. Faleceu terça-feira
(dia 26), em São Paulo, às
23h30, o professor Goro
Hashimoto, 95 anos. O bo-
tânico foi fundador do Cen-
tro de Pesquisas de História
Natural (Hakken), mesmo
local onde foi realizado o seu
velório. O enterro aconteceu
quarta-feira (dia 27), no Ce-
mitério do Carmo. A missa de
7º dia será realizada segun-
da-feira (dia 1º de setembro),
no Hakken às 16h. Conside-
rado um dos mais importan-
tes botânicos, Goro Hashi-
moto trocou o Japão pelo
Brasil, onde se dedicou ex-
clusivamente ao estudo da
flora. Mesmo sendo mais
conhecido aqui do que no
arquipélago, “Goro-tchan”
tornou-se a primeira pessoa
da colônia japonesa, na área
de Ciências Naturais, a ser
condecorada pelo governo
japonês, em 1990.

Goro Hashimoto
morre aos 95 anos
em São Paulo
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OKINAWA – Em comemoração ao
Centenário da Imigração Japonesa

no Brasil, a Associação Okinawa do
Brasil realizou no último dia 23, no
Clube da Cidade Vila Manchester,
em São Paulo, o sexto Okinawa

Festival. Entre as atrações, destaque
para o desfile organizado pela

Associação Okinawa Kenjin do
Brasil (leia mais na página 4

desta edição)

AQUARELA/KINKAKU-JI – O Templo
Kinkaku-Ji do Brasil realizou nos dias 16 e 17
de agosto, em Itapecerica da Serra, o 8º Festi-
val da Primavera/Verão 2008 – Omatsuri. O
evento contou com apresentações de danças
típicas, de taikô e de artes marciais, além de
exposições de artesanatos, ikebanas e bonsais.
Destaque especial para a participação de inte-
grantes do Universo da Aquarela, que aprovei-
taram para divulgar o evento que será realiza-
do em novembro deste ano.

LINS – O 1º Encontro Brasil-Japão em Lins (SP) reuniu, de 10 a 17 de agosto, autoridades e
celebridades da região e da capital no Blue Tree Park Lins – Águas Termais Resort. O evento
contou com várias atrações e ofereceu um panorama da cultura e das tradições japonesas.
Destaque para os Jogos da Amizade envolvendo as seleções das Universidade de Keio e Waseda
e da Seleção Brasileira principal, e a participação do Movimento Zeladoria do Planeta. A presi-
dente do Conselho do Blue Tree Hotels, Chieko Aoki participou do evento, como moderadora em
um debate realizado com lideranças nikkeis, como Jorge Nishimura (presidente da Jacto); Rena-
to Nakaya, (diretor da Associação do Centenário da Imigração e presidente da Sakura); Ângela
Hirata (diretora da Alpargatas) e Eduardo Sakamoto (diretor da All Nippon Airways)

DESPEDIDA –
A cantora

Mariko Nakahira
se despediu de
sua estada no

Brasil. Durante
sua passagem

pelo país, a
cantora

participou de
diversos eventos

da comunidade
nipo-brasileira e

deixou sua
mensagem de
fraternidade.

COMUNIDADE – O deputado federal Walter Ihoshi (DEM-SP) prestigiou, no último dia 19, a
abertura da Fensan 2008 – Feira Nacional de Saneamento, junto com o 19º Encontro Técnico da
Associação dos Engenheiros da Sabpes, no Expo-Center Norte, em uma cerimônia presidida
pelo presidente da entidade, Luiz Narimatsu (leia mais na página 3)

HOMENAGEM – Amigos do General de Divisão Paulo Komatsu se reuniram no último dia 26
para um almoço de confraternização

JIRO MOCHIZUKI
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DEKASSEGUIS

Falta de seguro de saúde é
preocupante, diz governo

EXCLUSÃO DO CONDÔMINO
NOCIVO AO CONDOMÍNIO (2)

Penso, entretanto, ser pos-
sível buscar outros mecanis-
mos existentes na própria lei
civil para fundamentar a ex-
clusão do incômodo condômi-
no.

No capítulo referente aos
direitos de vizinhança, dispõe
a lei civil:

“Art.1.227. O proprietário
ou o possuidor de um prédio
tem o direito de fazer cessar
as interferências prejudiciais
à segurança, ao sossego e a
saúde dos que o habitam, pro-
vocadas pela utilização de
propriedade vizinha.”

Ora, o cabimento da ação
para despejar o condômino
anti-social encontra-se no
próprio texto constitucional
que dispõe:

Art. 5º.............................

“XXXV - a lei não exclui-
rá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça de
direito.”

É claro, que o condomínio
para obter êxito nessa ação
deverá comprovar incontes-
tavelmente toda a matéria
fática: comprovar todo o in-
cômodo causado pelo condô-
mino nocivo, capaz de com-
prometer a saúde, a seguran-
ça, o sossego, o bem-estar  da
comunidade condominial,
bem como todas as tentativas
de solução do problema por
ele causado, inclusive com a
extrema providência legal em
matéria condominial que é a
aplicação da multa de dez
vezes o valor da cota condo-
minial. Comprovar que fez de
tudo para que cessasse o
comportamento anti-social e
que não obteve êxito.

Apenas para exemplificar.
Imagine-se um pessoa vicia-
da em drogas em um prédio
residencial onde várias vezes
foi pego oferecendo drogas às
crianças e aos adolescentes
do prédio. Tomaram-se todas
as medidas cabíveis, inclusi-
ve com a aplicação da multa
acima referida, mas, depois
de pagar a referida multa, seu
comportamento anti-social
persiste. Não há outra alter-
nativa senão socorrer-se da
via judicial para se livrar des-
se condômino.

Ainda, dispõe a lei civil:

“Art. 21. A vida privada
da pessoa natural é inviolável,
e o juiz, a requerimento do in-
teressado, adotará as provi-
dências necessárias para im-
pedir ou fazer cessar ato con-
trário a esta norma.”

Este dispositivo está
inserto no capítulo referente
aos direitos de personalidade,
assim definidos pelo Prof.
Goffredo Telles Jr. como, “di-
reitos subjetivos da pessoa
defender o que lhe é próprio,
ou seja, a vida, a integridade,
a liberdade, a sociabilidade,a
reputação ou honra, a ima-
gem, a privacidade, a autoria
etc.”.  Tais direitos subjetivos
asseguram um comporta-
mento negativo de outrem,
viabilizando ao prejudicado
buscar o Judiciário para pro-
teger tais bens inatos.

Pode ainda, o condomínio
na competente ação para ex-
clusão do condômino valer-se

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

do disposto no Código de Pro-
cesso Civil, para requerer a
tutela jurisdicional antecipa-
da. Vejamos:

“Art. 273. O juiz poderá,
a requerimento da parte, an-
tecipar total ou parcialmente,
os efeitos da tutela pretendi-
da no pedido inicial, desde
que, existindo prova inequívo-
ca, se convença da verossi-
milhança da alegação e:

I - haja fundado receio de
dano irreparável, ou

II - fique caracterizado o
abuso de direito de defesa ou
o manifesto propósito prote-
latório do réu.

§ 1º Na decisão que ante-
cipar a tutela, o juiz indicará,
de modo claro e preciso, as
razões do seu convencimen-
to.

§2º Não se concederá a
antecipação da tutela quan-
do houver perigo de irrever-
sibilidade do provimento an-
tecipado.

§3º A efetivação da tutela
antecipada observará, no que
couber e conforme sua natu-
reza, as noras previstas nos
arts. 588,461, §§ 4º e 5º e
461ª

§ 4º A tutela antecipada
poderá ser revogada ou mo-
dificada a qualquer tempo, em
decisão fundamentada.

§ 5º Concedida ou não a
antecipação da tutela, pros-
seguirá o processo até final
julgamento.

§ 6º A tutela antecipada
também poderá ser concedi-
da quando um ou mais dos
pedidos cumulados, ou parce-
la deles, mostrar-se incontro-
verso.

§ 7º Se o autor, à título de
antecipação de tutela, reque-
rer providência de natureza
cautelar, poderá o juiz, quan-
do presentes os respectivos
pressupostos, deferir a medi-
da cautelar em caráter inci-
dental do processo ajuizado.

Como se vê, duas impor-
tantes comprovações se fa-
zem necessárias: a prova ine-
quívoca da veracidade dos
fatos alegados e o periculum
in mora, isto é, um fundado
receio de dano irreparável ou
de difícil reparação se não
houver uma imediata tutela
jurisdicional.

A prova inequívoca deve
ser inconteste. No caso, deve
o condomínio comprovar to-
das as medidas cabíveis que
adotou para coibir o compor-
tamento anti-social e a sua
reiteração. Ademais, deve
comprovar o dano irreparável
que o não afastamento do in-
cômodo condômino pode oca-
sionar. Esclareça-se aqui que,
uma vez afastado de sua uni-
dade condominial ele, é cla-
ro, não perde o direito de pro-
priedade, podendo vender o
imóvel ou alugá-lo. Ele perde
o direito de moradia.

O Poder Judiciário deve
ter a coragem de decidir tais
questões favoravelmente aos
condôminos prejudicados e
não dar guarida a um anti-
social que incomoda a comu-
nidade. Não pode prevalecer
aqui a regra ‘os incomodados
que se retirem’, mas, a regra
de que o anti-social, o causa-
dor do incômodo deve ser
retirado para não incomodar
toda uma da comunidade.

A Secretaria do Meio Am-
biente e Recursos Hídricos,
em parceria com a Agência de
Cooperação Internacional do
Japão (Jica) e Associação de
Avanços Ambientais de Hyo-
go (HEAA), promove em se-
tembro o 3º Seminário sobre
Desenvolvimento Sustentável
no Litoral do Paraná, enfocan-
do o Monitoramento Costeiro
e Marinho.

A iniciativa faz parte do tra-
tado de cooperação internaci-
onal firmado em 2003 entre
Paraná e Hyogo para troca de
experiências e apoio técnico no
monitoramento e desenvolvi-
mento socioeconômico do lito-
ral paranaense.

Segundo o secretário do
Meio Ambiente e Recursos
Hídricos, Rasca Rodrigues, o
seminário terá dois grandes
objetivos. “Além de dar o
pontapé inicial para constru-
ção de um sistema de moni-

cutir e apresentar propostas
sobre monitoramento costeiro
e marinho e sua inclusão nas
políticas públicas. A solenida-
de de abertura contará com a
presença do secretário de
Meio ambiente da Província de
Hyogo, Junichi Kikui.

Para obter mais informa-
ções sobre o evento acesse o
Portal do Meio Ambiente -
www.meioambiente.pr.gov.br

MEIO AMBIENTE

Especialistas japoneses vêm ao País para discutir
monitoramento costeiro no Paraná

toramento costeiro, neste
evento começaremos a dis-
cutir a implantação do comi-
tê da bacia hidrográfica Li-
torânea”, detalhou Rasca,
acrescentando que desde o
início a parceria com o go-
verno japonês tem garantido
excelentes resultados.

O seminário será realizado
entre os dias 08 e 11 de se-
tembro na Associação Banes-
tado, em Praia de Leste, bal-
neário de Pontal do Paraná.
Mais de 300 técnicos, pesqui-
sadores, além de estudantes de
instituições públicas e privadas
são esperados para avaliar, dis-

Iniciativa faz parte do tratato de cooperação internacional

DIVULGAÇÃO

Com o tema “Regulação do
Saneamento - Nova Era, No-
vos Horizontes”, foi aberta, no
último dia 19, a Fenasan 2008
- Feira Nacional de Saneamen-
to, junto com o 19º Encontro
Técnico da Associação dos
Engenheiros da Sabesp, no
Expo-Center Norte, em uma
cerimônia liderada pelo presi-
dente da entidade, Luiz
Narimatsu.

Durante a solenidade foi
realizada uma homenagem aos
membros da comunidade nipo-
brasileira que atuam na
Sabesp, representados por
Paulo Shoichi Nogami, Shigueo
Makita, Maria Cristina
Shinoda e Fernanda Takeuti
Pinto, que receberam troféus

alusivos à comemoração do
centenário da imigração japo-
nesa no Brasil, entregues pelo
deputado federal Walter Ihoshi.

COMUNIDADE

Deputado Walter Ihoshi participa de homenagem à
comunidade nikkei na Feira Nacional de Saneamento

Além de Walter Ihoshi, ou-
tras autoridades marcaram
presenças nesse evento, como
a secretária de Estado de Sa-

neamento e Energia- Dilma
Pena, do deputado estadual
Rodolfo Costa e Silva, o presi-
dente da Sabesp, Gesner Oli-
veira, os subprefeitos do Jaba-
quara e de Pirituba, Heitor
Sertão e José Augusto Darcie,
o vereador José Rolim e de-
mais personalidades da enge-
nharia nacional.

A edição do 2008 do “19º
Encontro Técnico da AESabesp
- Fenasan 2008” superou  as
expectativas de crescimento,
com um aumento de 20% em
termos de número de exposito-
res, área ocupada e visitação,
o que motivou já a marcar a
edição do ano que vem, a ser
realizada em 12,13 e 14 de
agosto de 2009.

Walter Ihoshi e Luiz Narimatsu com homenageados

DIVULGAÇÃO

Afalta de preocupação
com a saúde é, atual
mente, um dos grandes

problemas entre os brasileiros
que residem no Japão. Pensan-
do justamente nessa área, a
Câmara dos Deputados pro-
moveu nessa semana o semi-
nário “DST/HIV/AIDS: Bra-
sil e Japão Fortalecendo La-
ços”, como parte das come-
morações do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.

Durante o encontro, o con-
selheiro do Ministério das Rela-
ções Exteriores João Pedro
Correa Costa confirmou que o
maior problema para os cerca
de 1.200 dekasseguis brasileiros
infectados pelo vírus da aids é
que eles não têm seguro de saú-
de para serem tratados em um
hospital japonês. Segundo o con-
selheiro, dos 320 mil dekasseguis
brasileiros que vivem naquele
país, menos de 15% têm o se-
guro, que corresponde a 11%
dos rendimentos do trabalhador.

“Eles alegam que, como
pretendem voltar ao Brasil,
não vão investir em seguro de
saúde”, alertou. Esses brasilei-
ros trabalham, em sua maio-
ria, para empreiteiras que não
incentivam a adesão ao segu-
ro, “para não criar barreiras aos
imigrantes”.

O representante da Rede
Nacional de Pessoas Vivendo
com HIV/aids José Araújo
Lima ressaltou que essa rede
de apoio não existe. “Quem
mora longe dos grandes cen-
tros não têm acesso ao teste
de HIV, pois não existe inte-

resse do governo local em
fazê-lo. É uma agressão para
uma cidade do interior consta-
tar um caso de HIV”, disse.

O representante do Progra-
ma Conjunto das Nações Uni-
das sobre HIV e Aids (Unaids)
Pedro Chequer informou que,
em 2006, existiam 12.394 pes-
soas com aids no Japão, sen-
do 25% delas estrangeiras.
Segundo Pedro Chequer, há
precariedade de informação
sobre as implicações da doen-
ça naquele país, pois os pais
não querem que os filhos re-
cebam educação sexual nas
escolas, temendo estimular a
atividade sexual precoce.
Além disso, frisou, poucas pes-
soas usam o preservativo

como meio de prevenção da
aids. “Em 2001, o gabinete ja-
ponês fez pesquisa de opinião
sobre aids e 30% dos entre-
vistados disseram que a aids é
uma doença de uma categoria
específica de pessoas.” E os
decasséguis brasileiros,
alertou, também não têm aces-
so a informações sobre o HIV.

Reciprocidade - O ministro
da Embaixada do Japão,
Tatsuo Arai, informou que os
dois governos já estão traba-
lhando juntos para resolver
essas questões, tendo sido cri-
ado grupo de trabalho nas áre-
as de previdência e educação.

O representante do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-

tura Japonesa e de Assistên-
cia Social), Reimei Yoshioka,
defendeu acordo entre os dois
países que possibilite o acesso
de dekasseguis à assistência
previdenciária. Ele lembrou
que os imigrantes japoneses no
Brasil tiveram ajuda do gover-
no japonês, que enviou médi-
cos, e que o Brasil deveria fa-
zer o mesmo.

José Araújo Lima ressaltou
que a comunidade japonesa
tem contribuído para o desen-
volvimento do Brasil e que ago-
ra chegou a vez de o País fa-
zer a sua parte, pois está à fren-
te em termos de tratamento
contra aids. “Temos a obriga-
ção de contribuir com o Japão
nesse trabalho”.

Segundo dados da Unaids, em 2006 existiam 12.394 casos de aids no Japão, 25% deles estrangeiros

DIVULGAÇÃO
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COMUNIDADE

Okinawanos comemoram
sucesso de seu festival

Robson e o pai, o senador Romeu Tuma: vínculo com os nikkeis

MASAYUKI FUKASAWA (NIKKEY SHIMBUN)

ELEIÇÕES 2008

Robson Tuma quer sistema de
trânsito japonês em São Paulo

Implantar um sistema de
trânsito em São Paulo similar
ao do Japão que minimizou os
problemas do tráfego intenso
naquele arquipélago é um dos
compromissos de Robson
Tuma, candidato a vereador
em São Paulo, onde espera
conquistar o voto dos cidadãos
da comunidade nikkei. Con-
corrente a Câmara paulistana
pela sigla do PTB-SP, ele quer
seguir os mesmos princípios do
pai, o senador Romeu Tuma
(PTB-SP), que possui uma
aproximação grande com a co-
munidade há mais de 30 anos,
quando firmou vários acordos
envolvendo Brasil e Japão,
entre eles com o Ministério das
Relações Exteriores.

Para Robson Tuma o Japão
na área de trânsito é um país
que pode dar uma grande con-
tribuição para a cidade, porque
o sistema japonês pode surtir
o mesmo efeito em São Paulo
que sofre com os problemas do
trânsito. “O mais importante
que deve ser feito é trazer os
técnicos de trânsito japonês
que tem uma experiência ex-
traordinária”, afirma.

O petebista assegura que
entre os benefícios que o sis-
tema japonês pode trazer es-
tão a diminuição dos congesti-
onamentos e a queda na quan-
tidade de ocorrências. “Quan-
do se fala do trânsito, não é

apenas o tempo que as pesso-
as perdem nos congestiona-
mentos, mas também o custo
alto para o país em vários sen-
tidos, como a queima desne-
cessária de combustíveis, o
estresse que se tornou um gra-
ve problema de saúde, e até o
número de funcionários subs-
tituídos nas empresas que não
aceitam atrasos devido à im-
paciência”, explica.

Segundo Robson Tuma o
Japão tem uma área do tama-
nho do Estado de São Paulo e
a grande maioria da população
está concentrada em Tóquio e
Osaka. “A quantidade de car-
ros por metro quadrado nas
duas cidades é muito maior do
que São Paulo. Eles desenvol-
veram um transporte coletivo
de primeira grandeza, através
de uma única entrada de Me-
trô pode-se acessar 36 esta-
ções”, adianta.

Em São Paulo, Robson
Tuma critica o rodízio e a con-
seqüente restrição de cami-
nhões na cidade durante o dia,
que provoca um custo alto para
os comerciantes que para abrir
seus estabelecimentos à noite
e receber mercadorias, preci-
sam pagar seguranças.

O ex-deputado federal re-
conhece que não se consegue
fazer um projeto específico
voltado para uma comunidade
estrangeira, mas sim para a
comunidade como um todo. Ele
sugere que o correto é levan-
tar o problema de cada uma, e
tentar resolvê-lo. “A comuni-
dade japonesa é muito educada
e ordeira, não tem problemas
específicos, mas sim inerentes
da coletividade. A colônia é
fortíssima no Brasil, a Liber-
dade é um bairro oriental, está
mais do que batizado. Para o
turismo da cidade temos que
lutar intensamente para que a
cidade se torne uma cidade
modelo japonês”, defende.

Com relação à polêmica lei
Cidade Limpa em vigor desde
o dia 1º de janeiro de 2007 em
São Paulo, Robson Tuma dis-
se que ela foi uma boa propos-
ta, mas que se perdeu por que
a cidade deve ser limpa de su-
jeira, de bandidos, etc. “As pla-
cas foram retiradas, mas as
estruturas não, as fachadas fi-
caram horríveis, na verdade a
atitude teve um efeito publici-
tário, e a cidade não está lim-
pa”, argumentou.

De acordo com ele a Pre-
feitura de São Paulo não está
dando oportunidade para os
comerciantes se adequarem à
lei. “As pessoas precisam ter
a chance de se regularizarem
e não simplesmente ter o seu
comércio fechado e causando
desemprego. Com a lei, mais
da metade dos estabelecimen-
tos podem fechar as portas”,
ressaltou.

Lembrando que a lei que
criou o projeto Cidade Limpa
foi regulamentada pela Pre-
feitura, através de um decre-
to publicado no Diário Oficial
da Cidade no dia 6 de dezem-
bro de 2006. O objetivo é eli-
minar a poluição visual da ci-
dade, e proibir todo tipo de pu-
blicidade externa, como
outdoors, painéis em fachadas
de prédios, backlights e
frontlights. Os responsáveis
por anúncios fora das regras
podem ser multados em R$ 10
mil, mais R$ 1 mil por metro
quadro excedente.

A Câmara Municipal de
São Paulo celebrou no sába-
do, 23 de agosto, o “Dia do
Cuidador Voluntário”, lei ins-
tituída pelo vereador Ushitaro
Kamia (DEM) com o objeti-
vo de valorizar as pessoas que
se dedicam aos cuidados de
pessoas portadoras de defici-
ência ou idosos e também,
estimular o voluntariado e
melhor preparar o cuidador.

Na ocasião, Kamia home-
nageou Clara Silva Nehme,
Paulo Roberto Beraldo,
Nazira Kida, Vera Pedrosa
Caovilla e Clara Nakagawa,
uma das grandes incentivado-
ras da data. “Pessoas com ad-
miráveis histórias de assídua
dedicação ao próximo, seja
como profissional, seja a um
ente querido. Tenho certeza
que essa missão ainda conti-
nua. Espero incentivar essas
ações e que esse trabalho
continue em prol da socieda-
de”, declarou o vereador.

Para a assistente social
Nazira Kida, receber as hon-
ras foi uma alegria muito
grande. Ela que possui um tra-
balho não só como profissio-
nal, atuando por mais de 30
anos no Ikoi No Sono (Assis-
tência Social Dom José
Gaspar), mas também como
alguém que tratou do filho,
que possuía distrofia muscu-
lar, tipo Duchene, o mais gra-
ve de todos os existentes.

“Foram anos muito difí-
ceis. Mas acredito que den-
tro da infelicidade, meu filho
foi feliz”, mostrou Nazira.
“Acredito que o cuidador é
uma pessoa esquecida e con-
sidero importante valorizar o
trabalho dele e informá-lo so-
bre o cuidado ao próximo e o
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Vereador Ushitaro Kamia homenageia
personalidades “anônimas”

Ushitaro Kamia (esquerda) com os homenageados
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O Museu Histórico da
Imigração Japonesa no Bra-
sil e o Memorial do Imigran-
te receberam no último dia
21, no Salão Nobre do Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social), o banco de
dados do projeto Ashiato, de-
senvolvido pela Associação
para a Comemoração do
Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil em parcei-
ra com o Bunkyo e o Museu
Histórico da Imigração Japo-
nesa no Brasil. Estiveram
presentes voluntários e per-
sonalidades da comunidade
nikkei.

Na ocasião foi lançado o
catálogo da exposição “O Ja-
pão em cada um de nós”.

Lidia Yamashita, respon-
sável pelo projeto, explicou
sobre o Ashiato e agradeceu
o trabalho dos voluntários.
Graças a eles, será possível
deixar dados acessíveis para
gerações futuras de estudio-
sos ou interessados. “A gen-
te agradece, de coração, o
trabalho que esse pessoal
todo fez”, disse a represen-
tante dos voluntários,

Florinda Aragaki.
Nomes encontrados “me-

xeram com emoções de pes-
soas”, de acordo com Ana
Maria Leitão, diretora execu-
tiva do Memorial do Imigran-
te.  O presidente do Bunkyo,
Kokei Uehara, afirmou em seu
discurso que “o Brasil está ca-
minhando para a integração
cultural”.

O que é – O Projeto Ashiato,
idealizado pela empresária
Leda Shimabukuro, teve
como objetivo preservar da
história e permitir que os des-
cendentes conhecessem suas
origens. Cerca de 126 volun-
tários da comunidade nipôni-
ca foram mobilizados para
transcrever registros de em-
barque de imigrantes japone-
ses que viajaram em 322 na-
vios, no período de 1908 e
1972. O grupo foi composto
de idosos acima de 75 anos,
pois somente eles entenderi-
am os ideogramas arcaicos. A
digitalização dos nomes foi
coordenado por Lidia Yama-
shita.
(com o site do Bunkyo:
www.bunkyo.org.br)

COMUNIDADE 2

Projeto Ashiato é entregue ao
MHIJB e Memorial do Imigrante

Projeto Ashiato permite aos descendentes descobrirem suas raízes

FRANCINE SAYURI SHIMIZU

Acomissão organizadora
do 6º Okinawa Festi-
val festejou o sucesso

do seu principal evento reali-
zado no dia 23 de agosto na
Associação Okinawa de Vila
Carrão, Zona Leste de São
Paulo. A comunidade okinawa-
na que compareceu em peso
para prestigiar o acontecimen-
to foi premiada com várias
atrações nacionais e interna-
cionais, a sua maioria realiza-
da durante o tempo bom que
colaborou para que tudo ocor-
resse de acordo com a progra-
mação.

O show do cantor sertane-
jo Joe Hirata foi um dos mais
aguardados pelo público pre-
sente. O artista cantou canções
do seu álbum “Mistura de Ra-
ças”, como “Sonho de Um
Brasileiro”, “Raça e Ginga
Misturou” e “Taiko”. A pre-
sença internacional foi da can-
tora japonesa Megumi Gushi
(de Okinawa), que interpretou
algumas canções do seu CD.

Várias apresentações cul-
turais fizeram parte do desfile
(ponto alto da festa), realizado
em frente à entidade. A pro-
gramação contou com a apre-
sentação inicial do Miruku –
Deus da fartura abençoando e
trazendo alegria para o públi-
co presente; em seguida as 13
misses Ryusso do Brasil
embelezaram a festa com o ar
da suas graças. Depois foi a
vez das bandeiras e da perfor-
mance dos representantes da
Província de Okinawa (Ja-
pão); das delegações proce-
dentes do Havaí, Argentina,
Peru, Estados Unidos, Bolívia,
México, entre outros países.

As 200 dançarinas vestidas
de bingata (o tradicional quimono
okinawano), que desfilaram ao
som de Yotsudake encantaram

da Imigração Japonesa no
Brasil contou com a presença
de várias autoridades, a prin-
cipal delas foi a da vice-gover-
nadora de Okinawa, Katsuko
Asato, entre outras.

De acordo com Terio
Uehara, presidente da comis-
são do festival, as festividades
da edição desse ano foram
deslocadas do centro da cida-
de para a Vila Carrão (sede da
associação), por uma questão
estratégica, com o objetivo de
acomodar melhor o público
participante. A infra-estrutura
contou com 75 barracas de
várias associações locais que
serviram diversos pratos típi-
cos de okinawa. O presidente
revelou que só na Vila Carrão,
moram 500 famílias originári-
as de Okinawa.

(Afonso José de Sousa)

Festival ofereceu um panorama da cultura okinawana e ainda promoveu integração entre os países
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o público presente. O desfile
contou também com a passa-
gem de um trenzinho com vári-
os veteranos com mais de 95
anos, além de mulatas da Esco-

la de Samba Rosas de Ouro e
do grupo de samba japonês O
Peixe que Ri, de Okinawa.

O Festival que fez parte das
comemorações do Centenário

A vice-governadora de Okinawa, Katsuko Asato durante evento

autocuidado em um evento
como esse”, ressaltou a assis-
tente social, que hoje atua
como voluntária na entidade
como agradecimento a ajuda
que recebeu, enquanto seu fi-
lho ainda era vivo.

Após a solenidade, o públi-
co assistiu às palestras dos
especialistas Daniel Sene Vas-
concellos, Ariani Corrales e
Clara Nakagawa, sobre a aten-
ção dedicada aos idosos e do-
enças, a fim de auxiliá-los no
zelo das pessoas assistidas.

Dia do Cuidador Voluntário
– Em homenagem a Madre
Tereza de Calcutá, símbolo do
trabalho e cuidado aos doen-
tes e necessitados, o “Dia do
Cuidador Voluntário” foi insti-
tuído em 26 de agosto, data de
seu nascimento.

Tal lei visa estimular infor-
mações sobre o trabalho vo-
luntário, valorizar ações exe-
cutados por muitas “Madres
Terezas” espalhadas pela ca-
pital, preparar o cuidador e
enriquecer este serviço.
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Festa das Flores e Morangos
espera mais de 100 mil visitantes

AAssociação Hortolân-
dia de Atibaia realiza a
partir da próxima sex-

ta-feira (5) a 28ª Festa das Flo-
res e Morangos. O evento
acontece durante os finais de
semana de setembro, no Par-
que Municipal Edmundo Zano-
ni, na Avenida Horácio Neto,
1030. A abertura oficial acon-
tece nesta quinta-feira (4), a
partir das 19h, com a presen-
ça de autoridades e convida-
dos.

A festa celebra o início da
primavera, estação da fertili-
dade e do florescimento. Em
sua 28ª edição, a tradicional
Festa das Flores e Morangos
apresenta novidades como
concurso de cosplay, jardim
japonês interativo e apresen-
tações de sumô (atrações fi-
xas), a luta milenar japonesa.

A idéia, segundo o vice-pre-
sidente da Associação Horto-
lândia, Nelson Yoshida, é dar
continuidade aos festejos do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil.

“Por isso, tivemos uma pre-
ocupação extra não só com as
atrações, que prometem agra-
dar as mais diversas faixas
etárias, mas também com a
decoração e montagem de toda
a estrutura”, explica Yoshida,
acrescentando que a proposta
é “interagir” com o público.

“O sumô e o concurso de
cosplay, por exemplo, devem
chamar a atenção porque são
atrações inéditas. Em relação
ao jardim japonês, haverá ori-
entadores no local que estarão
esclarecendo dúvidas dos vi-
sitantes sobre os significados
de cada elemento que o com-
põe”, conta Yoshida, lembran-
do que a garotada também
poderá se divertir nos espaços
de anime e mangá.

Além dos atrativos da cul-
tura japonesa, a festa também
terá exibições de danças fol-

clóricas internacionais como da
Bolívia, Itália e Rússia, entre
outros. Atualmente, o evento
traz uma programação varia-
da e faz parte do calendário
oficial das festividades da ci-
dade que recebe cerca de 120
mil visitantes todo ano. “Nos-
sa intenção é marcar bem a
passagem do Centenário, des-
tacando a importância da data,
mas por outro lado vamos man-
ter a tradição da festa ofere-
cendo um amplo leque de atra-
ções não só para a comunida-
de nikkei”, comenta Yoshida.

Ousadia – A Festa de Flores e
Morangos de Atibaia foi reali-
zada pela primeira vez em 1980
com idealização e organização
da comunidade nikkei como
uma iniciativa para o desenvol-
vimento da agricultura local.

Com a fundação da Asso-
ciação Hortolândia de Atibaia,
alguns anos mais tarde, o even-
to tomou novas proporções e
passou a expor a beleza e a

variedade das flores e frutas
locais com grande criativida-
de e ousadia nas belíssimas
decorações do Pavilhão de
Exposições - uma área de mais
de mil m2 toda decorada com
esculturas, ambientes e até
miniaturas de povoados cons-
truídos com flores. O destaque
fica por conta dos morangos e
as belas orquídeas de Atibaia.

Hoje, a festa oferece uma
programação variada, com
apresentações internacionais
de dança, teatro, música, brin-
cadeiras e projetos educacio-
nais para as crianças, exposi-
ção e vendas de flores e fru-
tas típicas e uma Praça de Ali-
mentação que surpreende o
paladar dos visitantes pela sua
variedade. Entre as apresen-
tações internacionais de dan-
ças folclóricas, está o Bon-
Odori, tradicional dança japo-
nesa que, de tão apreciada
pela população local, tornou-se
parte do calendário oficial das
festividades da cidade.

A Festa de Flores e Moran-
gos de Atibaia acontece no
Parque Municipal Edmundo
Zanoni, um dos mais belos e
visitados pontos turísticos da
cidade, que encanta por sua
extensa área verde, lago com
pedalinho e playground, além
de abrigar o Museu de Histó-
ria Natural e o Salão do Arte-
são de Atibaia.

(Aldo Shiguti)

28º FESTA DAS FLORES E
MORANGOS DE ATIBAIA
QUANDO: 5 A 7, 12 A 14 E 19 A 21 DE

SETEMBRO, DAS 9 ÀS 18H

CONVITES ANTECIPADOS: R$ 10,00
NA BILHETERIA: R$ 16,00
SEXTA-FEIRA (PROMOCIONAL): R$ 7,00
IDOSOS E ESTUDANTES: R$8,00
CRIANÇAS ATÉ 10 ANOS NÃO PAGAM

CENTRAL DE ATENDIMENTO:
0800-555979
PARQUE MUNICIPAL EDMUNDO ZANONI

(AVENIDA HORÁCIO NETO, 1030)
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

NO SITE:
WWW.FESTADASFLORESDEATIBAIA.COM.BR

Este ano, festa está mais interativa: objetivo é marcar a passagem do Centenário da Imigração
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EXPOÁ – A
37ª Expoá –
Exposição de
Orquídeas e
Plantas Orna-
mentais de
Poá – que será
realizada de 6
a 21 de setem-
bro, na Praça
dos Eventos
(em frente ao
Fórum), ho-
menageará o
Centenário da Imigração Japonesa no Brasil. A abertura ofi-
cial será no sábado (dia 6 de setembro), às 10 horas.

DIVULGAÇÃO

A Prefeitura Municipal da
Estância Turística de Pereira
Barreto (SP) realizou na últi-
ma quinta-feira (28), cerimô-
nia de inauguração do novo
centro odontológico. A obra,
orçada em R$ 156 mil, foi
construída graças a doação do
governo japonês por intermé-

CIDADES/PEREIRA BARRETO

Prefeitura inaugura obra com
recursos do governo japonês

dio do Programa de Assistên-
cia a Projetos Comunitários e
de Segurança Humana. A so-
lenidade contou com a presen-
ça do prefeito Dagoberto de
Campos, e do cônsul geral do
Japão em São Paulo, Masuo
Nishibayashi, entre outras au-
toridades.

CIDADES/LONDRINA

Londrina Matsuri muda de
endereço no ano do Centenário

No ano em que se come-
mora o Imin 100 e os 20 anos
do Grupo Sansey, o Londrina
Matsuri – Festival da Prima-
vera, amplia seu espaço, ofe-
recendo mais conforto aos vi-
sitantes. O evento, que acon-
tece  nos dias 5, 6 e 7 de se-
tembro, tem tudo para ser mais
que especial: além de celebrar
o Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil, a edição des-
te ano também marca os 20
anos do Grupo Sansey, ideali-
zador e organizador da festa,
que começou em 2003.

Para comemorar em gran-
de estilo, o Matsuri deste ano
vai sair da praça Nishinomiya,
onde vinha sendo realizado des-
de o começo, e se mudar para
o Parque de Exposições Ney
Braga. Com isso, o participan-
te terá muito mais conforto, com

uma pista de dança, praça de
alimentação, área comercial, e
estacionamento ampliados,
além de poder contar com uma
extensa programação cultural.
“Temos um carinho especial
pela praça, mas o local já esta-
va ficando pequeno para o ta-
manho da festa, que cresceu
muito no decorrer destes anos.
Essa mudança é para melhor
receber os visitantes”, explica
Mity Shiroma, presidente do
Grupo Sansey.

Outra novidade é uma ên-
fase maior no tema “primave-
ra”, já que o Matsuri saúda a
chegada dessa estação do ano.
O evento destinará um pavi-
lhão de cerca de mil metros
quadrados para exposição e
venda de flores, doação de
mudas e estandes educativos
sobre o meio ambiente.

Uma comitiva de Naha par-
ticipou nos dias 27 e 28 de agos-
to das comemorações dos 30
anos de convênio cidades-irmãs
- São Vicente e Naha (Japão)
e do Centenário da Imigração
Japonesa. O prefeito da Cida-
de de Naha, Takeshi Onaga, e
o presidente da Câmara de
Naha, Mitsuo Ageta, integra-
ram a delegação. As festivida-
des foram promovidas pela Pre-
feitura de São Vicente e pela
Câmara Municipal.

O convênio entre São
Vicente e Naha foi firmado em
agosto de 1978, tornando o vín-
culo entre as cidades muito

forte. São Vicente e Naha são
cidades-irmãs, pois têm carac-
terísticas parecidas, como o
clima e a população. Entre os
municípios há um programa de
intercâmbio com profissionais,
geralmente, da Educação, Tu-
rismo e Engenharia. Nesta
cooperação técnica, profissio-
nais de Naha vêm para São
Vicente aprender e passar co-
nhecimentos, assim como ci-
dadãos daqui vão se aprimo-
rar em Naha. A cidade japo-
nesa tem convênio com outras
três cidades, mas essa coope-
ração só acontece com São
Vicente.

CIDADES/SÃO VICENTE

Naha e São Vicente
comemoram co-irmandade

Apresentação de taikô é uma das atrações do Londrina Matsuri
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CIDADES/JABOTICABAL

Exposição Nacional de Orquídeas
acontece em setembro

A Prefeitura de Jaboticabal
e a Associação Jaboticabalen-
se de Orquidófilos realizam
nos dias 5, 6 e 7 de setembro a
Exposição Nacional de Orquí-
deas de Jaboticabal. Com en-
trada gratuita, o evento acon-

tece na Estação de Eventos
Cora Coralina.

A abertura oficial será às 20h
no dia 5 de setembro. Na oca-
sião, o público poderá comprar
orquídeas, além de ver as cores
e formas de várias espécies.

A 17ª Expo Aflord – Feira
de Flores, prossegue neste e
no próximo final de semana
(dias 30 e 31 de agosto e 6, 7
de setembro) na sede da
Aflord (Associação dos Flori-
cultores da região da Via
Dutra), em Arujá (a 40 km de
SP). A feira apresenta como
carro-chefe, as plantas de
hibiscos gigante, geneticamen-
te melhoradas no Japão, que
podem ser cultivadas em va-
sos, apresentam formato se-
melhante a um disco e são
apresentadas em três cores
branco com tonalidades de
rosa, vermelho e rosa. A vari-
edade hibisco que existe no
Brasil é conhecida popular-
mente como hibiscus gigante
e geralmente é utilizada em
cercas vivas.

A Aflord é conhecida por
antecipar tendências e por pos-
suir a maior diversidade de
produtos, cerca de 250 mil
itens à venda, com mais de mil
variedades, entre elas 120 tipo
de flores. No total, participam
da feira cerca de 77 produto-
res das cidades São José dos
Campos, Taubaté, Jacareí,
Guararema, Santa Isabel, Mogi
das Cruzes, Arujá, Itaquaque-
cetuba e Guarulhos. A exposi-
ção espera receber 35 mil pes-
soas e vender 80 mil itens e
pretende, principalmente, in-
centivar o hábito de cultivar
flores e plantas.

“A Disco Belle, como é
chamada essa seleção especi-
al do hibisco, poderá ser com-
prada pela primeira vez no
Brasil em vasos, já que antes

estava disponível apenas em
forma de mudas, proveniente
de estacas”, afirma Luis Kei
Takanashi, responsável pelo
marketing da Aflord.

Produzidas no Japão, é a
primeira vez que as sementes
híbridas chegam ao Brasil.
Estão disponíveis em vasos
para o público da feira e nas
versões Rosy Red (vermelho),
Pink (rosa mesclado) e White
(branco). Antes, as cores mais
encontradas do hibisco no País
eram o amarelo e o rosa tradi-
cional. O hibisco - espécie de
planta de origem norte ameri-
cana e muito cultivada no Bra-
sil - é conhecida por ser muito
utilizada na arborização &cc
edil;ão urbana, abaixo da rede
elétrica, além de enfeitar jar-
dins e praças. Possui vários
híbridos e variedades.

Cursos gratuitos – Quem
pretende visitar a exposição e

CIDADES/ARUJÁ

Carro-chefe, hibisco gigante e réplica do Kasato-Maru são
atrações na 17ª edição da Expo Aflord

Feira deve atrair mais de 35 mil visitantes até o final do evento
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estiver com tempo disponível,
poderá realizar cursos gratui-
tos de bonsai, ikebanas, culti-
vo de orquídeas e forrações
(plantas para jardins). No
Garden Center, pavilhão de
estufas, os visitantes podem
realizar compra de flores e
plantas ornamentais, além de
acessórios em geral. Com mais
de 2,4 mil metros quadrados, o
espaço ainda terá disponível 5
engenheiros agrônomos e os
próprios produtores para auxi-
liarem nas vendas e sanar dú-
vidas quanto ao cultivo das
plantas.

A feira revela ainda outras
surpresas. No pavilhão central
encontra-se uma réplica do
navio Kasato-Maru construído
de madeira, medindo aproxi-
madamente 8 metros de com-
primento e 2,5 metros de altu-
ra, inteiramente adornado com
flores. “Os visitantes poderão
embarcar e circular por den-

tro do navio para tirar fotos e
relembrar os 100 anos de Imi-
gração Japonesa no Brasil”
complementa Kei. A festa terá
outras atrações que lembram
a cultura japonesa, como o
portal conhecido como tori.

Este ano o concurso de
Miss Primavera contará com
a presença das ganhadoras do
ano passado e será escolhida
uma nova representante. A
atração internacional, o cantor
Massaki Hajime, vindo da Pro-
víncia do Hokkaido, se apre-
senta todos os dias na feira.
Destaque também para a com-
petição anual de decoração de
arranjos de flores entre os prin-
cipais expositores.

Estão disponíveis para o
público o total de 50 barracas
de comida, que oferecem além
de especialidades da cozinha
japonesa, quitutes de diferen-
tes regiões e de diversos paí-
ses, como os conhecidos do-
ces portugueses.

17ª EXPO AFLORD
QUANDO: DIAS 30,31 DE AGOSTO, E 6
E7 DE SETEMBRO

ONDE: SEDE DA AFLORD (AV. PL DO

BRASIL, KM 4,5, FAZENDA VELHA,
ARUJÁ – SP).
INGRESSOS: R$ 12,00 ANTECIPADOS E R$
14,00 NAS BILHETERIAS. ESTUDANTES COM

CARTEIRINHA E PESSOAS ACIMA DE 60 ANOS

PAGAM MEIA-ENTRADA. ATÉ OITO ANOS,
ENTRADA FRANCA.
FORMAS DE PAGAMENTO: VISA E MAS-
TERCARD E DINHEIRO, ACEITA CHEQUE.
SITE: WWW.EXPOAFLORD.COM.BR OU

WWW.AFLORD.COM.BR

MAIS INFORMAÇÕES: 11/4655-4227
OU 4655-1928.
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DEKASSEGUIS

Encontro discute ‘modelo
japonês’ no mundo do trabalho

OCentro de Documenta-
ção e Memória (Ce-
dem) da Unesp pro-

move, nesta segunda-feira
(1º), às 19h, encontro com
Fábio Ocada e Paula Marce-
lino, cujas pesquisas abordam
o mundo do trabalho e, por
caminhos diversos, vêm apro-
fundando a discussão do cha-
mado modelo japonês. O
evento buscará aprofundar as
discussões sobre o universo
dos trabalhadores dekasse-
gui, o toyotismo, as respos-
tas que as organizações sin-
dicais de trabalhadores vêm
dando ao chamado modelo
japonês e a outras estratégi-
as empresariais correlacio-
nadas, como a terceirização,
entre outros temas igualmen-
te relevantes.

Fábio Ocada discutirá em
especial o que chamou de “mo-
tivações invisíveis” para a
emigração ao Japão de brasi-
leiros nascidos em famílias de
origem nipônica. Suas pesqui-
sas no terreno da história oral
permitiram-lhe abordar a fala
de trabalhadores de diversas
gerações pertencentes a esse
universo, buscando compreen-
der as representações e os
condicionantes históricos que
acompanham sua partida de
trabalhadores rumo ao país de
seus antepassados.

Paula Marcelino focará sua
exposição no tema da terceiri-
zação e seu papel na precari-
zação do trabalho, com base
em pesquisas centradas na
experiência de trabalhadores
subcontratados numa empre-

sa transnacional de origem ja-
ponesa instalada no Brasil,
bem como no estudo de outros
espaços de trabalho. A tercei-
rização como um fator de
fragmentação não apenas das
tarefas mas dos próprios tra-
balhadores; as contradições
entre, de um lado, a busca do
toyotismo pelo consentimento/
colaboração do operariado e,
de outro, a resistência deste;
e, ainda, os limites à ação sin-
dical impostos pela terceiriza-
ção – são alguns dos principais
itens a serem abordados pela
pesquisadora.

3Ks – Fábio é autor, entre
outros trabalhos, de “Nos sub-
terrâneos do modelo japonês -

Os 3Ks: Kitanai (sujo), Kiken
(Perigoso) e Kitsui (pesado),
(Mestrado em Sociologia,
Unesp, 2002), e “A Tecelagem
da Vida com Fios Partidos: as
motivações invisíveis da emi-
gração dekassegui ao Japão
em quatro estações” (Douto-
rado em Sociologia, Unesp,
2006).

Paula é autora, entre outras
obras, de “A Logística da
Precarização: a terceirização
do trabalho na Honda do Bra-
sil” (Mestrado em Sociologia,
Unicamp, 2002) e “Terceiriza-
ção e Ação Sindical: a singu-
laridade da reestruturação do
capital no Brasil” (Doutorado
em Ciências Sociais, Unicamp,
2008).

EXPOSITORES: PAULA MARCELINO

(DUTORA EM CIÊNCIAS SOCIAIS -
UNICAMP, PESQUISADORA E PROFESSORA

DO IPEP/CAMPINAS) E FÁBIO OCADA

(DUTOR EM CIÊNCIAS SOCIAIS - UNESP/
ARARAQUARA E TUTOR EM CIÊNCIAS

CONTÁBEIS NA UNICOC/RIBEIRÃO

PRETO)
MEDIADOR: AUGUSTO ZANETTI (DUTOR

EM HISTÓRIA SOCIAL - UNICAMP E

PROFESSOR DA FMU E UNESP/FRANCA)
QUANDO: 1º DE SETEMBRO (SEGUNDA-
FEIRA),
ONDE: CEDEM/UNESP - CENTRO DE

DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA (PRAÇA DA

SÉ, 108 - 1º ANDAR – PRÓXIMO À ESTAÇÃO

SÉ DP METRÔ

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3105-9903
WWW.CEDEM.UNESP.BR

INSCRIÇÕES GRATUITAS

C/ SANDRA SANTOS PELO E-MAIL:
SSANTOS@CEDEM.UNESP.BR

De acordo com estatísticas oficiais existem atualmente cerca de 320 mil brasileiros no Japão

REPRODUÇÃO

TERCEIRA IDADE

Ikoi-no-Sono promove curso
para Cuidadores de Idosos

O Ikoi-no-Sono promove
nesta segunda-feira (1º), das 13
às 19h, nas dependências do
Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social), o 1º Curso de
Cuidadores de Idosos. A dura-
ção é de 42 horas distribuídas
em 14 aulas, sempre as segun-
das-feiras. As aulas serão mi-
nistradas pelos especialistas
Adriana Tamie Irikawa, Clara
Nakagawa, Cleber Kimura,
Eliane Satie Sendo, Emília
Tiemi Taexi, Helith Flávia
Arjona Moreno, Lurdes Noriko
Kato, Sarah Nayumi Nishihira,
Solange Real Garcia Nomura.

O objetivo é despertar a
sociedade para as questões e
demandas que precisam ser
atendidas a fim de se propor-
cionar o bem-estar dos idosos.
O programa oferece o conhe-
cimento básico para se cuidar
do idoso e praticar o auto-cui-
dado, através de informações
teóricas e demonstrações prá-
ticas; pretende contribuir para
a melhoria da qualidade de vida
dos idosos e de seus familia-
res, em atenção a uma deman-
da da população local.

Será utilizada a metodolo-
gia da problematização, que
propicia a participação ativa do
educando no aprendizado, a
partir de suas vivências e sua
compreensão da realidade. Em

cada aula haverá a presença
de um educador que orientará
o trabalho de aprendizado se-
gundo a metodologia propos-
ta, utilizando várias dinâmicas
de grupo. Cada aula seguirá a
sequência de: observação da
realidade; identificação dos
pontos chaves, teorização e
hipóteses de solução. Para a
teorização, contará com a pre-
sença de profissionais de Ge-
riatria e Gerontologia, tendo
como base uma visão do en-
velhecimento como uma reali-
dade complexa e multidimen-
sional, o curso procurará inte-
grar as dimensões racionais,
corporais e afetivas no proces-
so de aprendizado.

1º CURSO DE CUIDADORES
DE IDOSOS
QUANDO: 1º DE SETEMBRO A 1º DE

DEZEMBRO, DAS 13 ÀS 16H

ONDE: BUNKYO (RUA SÃO JOAQUIM,
381, SALA 14, 1º ANDAR, LIBERDADE,
SÃO PAULO)
SERÃO MINISTRADAS AS AULAS DE PSICO-
LOGIA I E II, GERIATRIA, FONOAUDIOLO-
GIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM II.
ONDE: HOSPITAL SANTA CRUZ (RUA

SANTA CRUZ, 398, AUDITÓRIO, VILA

MARIANA)
AULAS DE FISIOTERAPIA, TERAPIA

OCUPACIONAL, ENFERMAGEM I, NUTRI-
ÇÃO I, NUTRIÇÃO II, REEDUCAÇÃO ALI-
MENTAR E HIGIENE E CUIDADOS COM OS

ALIMENTOS.

Objetivo é despertar sociedade para o bem-estar dos idosos

DIVULGAÇÃO

C R O N O G R A M A

01/09 - Apresentação
– Informações Preliminares
– Abertura
– Integração e Levantamento de

Expectativas

08/09 - Psicologia I
– O que é envelhecer?
– Autonomia, Independência e

Interdependência
– A Arte de Cuidar

15/9 - Geriatria
– Epidemiologia do Envelheci-

mento
– Conceito de Saúde/Doença
– Doenças Mais Comuns na Ve-

lhice
– Alterações do Comportamento

22/09 - Psicologia II
– Mudanças Psicológicas no In-

divíduo que Envelhece
– Perdas e Ganhos
– Sexualidade e Afetividade
– Relações Familiares e Envelhe-

cimento

29/09 - Fonoaudiologia
– Alterações nos Órgãos dos

Sentidos do Idoso
– Comunicação e Relacionamento
– Dificuldades no Ato de Engolir
– Cuidados na Alimentação e Hi-

dratação do Idoso

06/10 - Fisioterapia
– Instabilidade e Quedas
– Transferências
– Adaptações do Ambiente: Se-

gurança eAcesso
– Atividades Físicas

13/10 - Terapia Ocupacional
– Como Facilitar as Atividades da

Vida Diária

– Dispositivo de Ajuda e Manu-
tenção da Autonomia

– Atividades Prazerosas e Signi-
ficativas para o Idoso

20/10 - Enfermagem I
– Higiene, Vestuário e Cuidados

com a Pele
– Perda Involuntária (Urinária e

Fecal)
– Constipação Intestinal
– Medicamentos do Idoso

27/10 - Nutrição
– As Necessidades Alimentares

de uma Pessoa Idosa
– O que é uma Alimentação Sau-

dável
– Como Preparar Cardápios Ade-

quados
– Nutrição Face às Necessidades

Especiais

03/11 - Nutrição e Reeducação
Alimentar
– Nutrição e Reducação Alimen-

tar para Cuidadores

10/11 - Serviço Social
– O/A Idoso/a Cidadão/ã
– Os Direitos do/a Idoso/a
– A Família, a Comunidade e o Es-

tado no Cuidado Ao/A Idoso/a
– Rede Social

17/11 - Odontologia
– Saúde Bucal e Higiene do Idoso

24/11 - Higiene e Cuidados com
os Alimentos

01/12 - Enfermagem II
– Transtornos do Sono: Insônia

e Sonolência Excessiva
– Emergência: Providências a To-

mar- Avaliação e Encerramento

A Secretaria Municipal de
Cultura inaugurou no último
dia 20, no Museu de Arte de
Londrina, a exposição “Mosai-
co de arroz”. A mostra poderá
conferida até 5 de setembro,
das 12 às 18h, na sala José
Antonio Teodoro, na Praça 1º
de Maio, nº 110. Ao todo, es-
tão expostos 35 quadros que
foram confeccionados pela
equipe Águia, coordenada pelo
artista, Yasuharu Ueda. Estas
obras foram expostas na So-
ciedade Rural durante a Expo
Imin-100 e criadas especial-
mente para comemorar o Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil.

Segundo a diretora do Mu-
seu de Arte de Londrina,
Sandra Jóia, o objetivo desta
segunda edição é permitir que
a comunidade escolar e em
geral conheçam tenham aces-
so a este trabalho, considera-
do uma arte “muito diferen-
te”. Para Ueda, 25 dos 35
quadros atuam como um do-
cumentário da imigração japo-
nesa. “Eles são divididos em
duas fases; antes e depois da
guerra e mostram desde a
saída do navio Kasato Maru
até as atividades e dificulda-
des que os japoneses senti-
ram”, explicou. Os demais

quadros mostram figuras di-
versas.

De acordo com o artista,
cada quadro tem entre 62 cm
e 80 cm e foram confecciona-
dos pelos 18 integrantes que
formam a equipe Águia. A téc-
nica do mosaico de arroz exi-
ge muita paciência e concen-
tração. “Primeiro se escolhe o
tema, tinge o arroz virgem,
com casca, e depois o arroz é
colado um por um. Cada qua-
dro tem cerca de 15 mil grãos”,
disse. Ele disse ainda que cada
quadro demorou entre 7 e 10
dias para ficar pronto, contan-
do as noites em que os artistas
também trabalharam.

Importância – Yasuharu
Ueda ressaltou ainda a impor-
tância da exposição. “A obra
traz uma mensagem muito
grande, pois o arroz na mito-
logia japonesa tem um signifi-
cado muito profundo pela sua
função histórica. Tenho que
ter orgulho de ser descendente
de japoneses. As obras são
para que as pessoas lembrem
de nosso passado”, comple-
tou. Mais informações sobre
a exposição ou agendamento
de vistas podem ser obtidas
no Museu de Arte pelo (43)
3337-6238 ou 3334-3977.

CIDADES/LONDRINA

Exposição de arte “Mosaico
de arroz” reúne 35 obras

Ueda entre as obras: “exposição traz mensagem muito grande”

DIVULGAÇÃO

As comemora-
ções do Centenário
da Imigração Japone-
sa continuam a todo
vapor em Registro, no
interior paulista. No
próximo sábado (6)
serão realizados vári-
os eventos alusivos à
data com a  com a
presença do embaixa-
dor do Japão no Bra-
sil, Ken Shimanouchi.
A comissão Municipal
do Centenário da Imi-
gração Japonesa no
Brasil está progra-
mando a circulação
da “Tocha de Amiza-
de” nos dias 4 a 6
com a participação de
alunos de 34 escolas
estaduais, municipais e par-
ticulares.

A “Tocha de Amizade”,
que simboliza os imigrantes ja-
poneses, foi acesa no Porto de
Kobe no dia 28 de abril, às
9h30, exatamente na mesma
hora em que o Kasato-Maru
partiu daquele porto, há 100
anos. Um dos pontos altos da
festa deve ser a inauguração
do “Obelisco da Integração”,
construído na rotatória locali-
zada no inicio da Rodovia SP-
139.

Neste mesmo local, mil alu-
nos de escolas públicas e par-
ticulares da região canta-
rão os hinos nacionais do Bra-
sil e do Japão, e as músicas
“Sakura Sakura”, “Umi o
watatte Hyakushunen” e
“Aquarela do Brasil”.

Em seguida, a Comissão
Regional (Sudoeste e Vale do
Ribeira) do Centenário se en-
carregará de realizar outras
programações festivas. O
obelisco tem 10 metros de al-
tura e pesa 30 toneladas,
aproximadamente.

O monumento foi constru-
ído em comemoração ao Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil e mostra a inte-
gração entre Brasil e Japão

e também regiões das regiões
Sudoeste do Estado de São
Paulo e Vale do Ribeira.

A obra é suspensa por duas
mãos, uma brasileira e outra
japonesa. O local para a sua
instalação é ponto de partida
para às outras cidades de Su-
doeste como São Miguel Ar-
canjo, Pilar do Sul, Capão Bo-
nito, daí o motivo de sua esco-
lha.

Culto – Às 18h do dia 6 de
setembro, será realizado no
Hangar 116,  o Culto Ecumêni-
co  ministrado pelo padre da
Igreja católica com a participa-
ção de outros religiosos. Às
18h45, serão cantados os hinos
nacionais brasileiro e japonês.

A Banda Municipal de
Peruíbe, campeã sul-america-
na, executará os hinos nacio-
nais. Em seguida será realiza-
da a homenagem às pessoas
que contribuíram para o pro-
gresso da sociedade nikkei e
da região. Após discursos das
autoridades será servido o jan-
tar e em seguida haverá apre-
sentação de wadaiko do Bun-
kyo de Registro, danças de
minyo yamatokai e yosakoi-
soran de Campinas, campeão
brasileiro.

CIDADES/REGISTRO

Inauguração do ‘Obelisco da
Integração’ é ponto alto da festa

Obelisco pesa cerca de 30 toneladas

DIVULGAÇÃO
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Bunkyo apresenta ‘A Fascinante
Cultura Japonesa’

TERCEIRO SETOR

IPK inaugura mais uma sala
de inclusão digital

Victor Kobayashi, fundador
do Instituto Paulo Kobayashi
(IPK) esteve presente à aula
inaugural da quarta Sala de
Inclusão Digital para a Terceira
Idade, na Cidade Ademar Nik-
key Clube (zona sul de São
Paulo), no último dia 20. O pro-
jeto de inserção digital foi
viabilizado pelo IPK, que man-
tém outras três salas semelhan-
tes,  na Associação Cultural e
Esportiva Saúde, na Casa da
Esperança (Kibô-no-Iê) e no
Instituto Nipo-Brasileiro de
Campinas.

O curso, de três meses de
duração será iniciado com tur-
ma de 20 alunos, e já há filas
de espera para os próximos
dois grupos. Os alunos saem
capacitados a digitar um texto
em Word, navegar na Internet
e gerenciar uma conta de email.

Victor Kobayashi disse que
este projeto evidencia a mis-
são do Instituto Paulo Koba-
yashi, que é desenvolver e exe-
cutar projetos educacionais e
de inclusão social para melho-
rar a auto-estima e confiança
das pessoas, que irão engros-
sar a corrente de cidadãos
conscientes do seu papel na
sociedade, agindo como agen-
tes de transformação social,
essenciais para melhorar a
qualidade de vida na cidade.

Para implantar curso de in-
clusão digital para a terceira
idade, a entidade entra em con-
tato com o IPK, que se respon-
sabiliza pela operacionalização
da sala, com o apoio da iniciati-
va privada (que doa os equipa-
mentos). O treinamento dos
professores e monitores tam-
bém é feito pelo Instituto.

 “Poder me comunicar com
o mundo de igual para igual,
com o meu próprio email me
faz um bem tão grande, que eu
posso dizer que não sou a mes-
ma pessoa depois do curso”,
atestou Maria Sumiko
Miyabara, formanda do primei-
ro grupo e hoje uma das
monitoras mais bem prepara-
das e animadas do curso de
informática do ACE Saúde

Novas salas – Estão em fase
de montagem final outras sa-
las de inclusão digital IPK, uma
na Associação Showa, em San-
to Amaro , e outra na Associ-
ação Cultural e Esportiva Vila
Matilde.

Helena Takayama, presi-
dente da Comissão das Senho-
ras da Vila Matilde falou so-
bre a empolgação entre os as-
sociados, que aguardam com
ansiedade a inauguração da
sala ainda no mês de setem-
bro. Ela conta que até os as-
sociados que de início estavam
receosos com a proposta do
Instituto Paulo Kobayashi, por
acharem o projeto arrojado
para ser implantado em uma
associação nipo-brasileira de
bairro, estão envolvidos com a
reforma da sala.

“Essa iniciativa uniu mais
ainda os associados, e veio no
momento certo, pois tínhamos
uma sala que funcionava para
aulas de japonês, e estava
desativada”, informou dona
Helena, que espera ainda que
os jovens voltem a freqüentar
a associação, com mais um
atrativo: computadores de úl-
tima geração e com programas
interessantes instalados.

Projeto de inserção digital foi viabilizado pelo IPK

DIVULGAÇÃO

“Arigatô Brasil –
Influência do Japão
no Design Brasilei-
ro”, é o tema da ex-
posição que o Centro
Universitário Belas
Artes de São Paulo
realizará entre os dias
2 a 12 de setembro,
na galeria do Núcleo
de Design, em São
Paulo. O objetivo é
mostrar a junção e a
influência que a cul-
tura japonesa tiveram
no design brasileiro,
bem como apresen-
tar ao público traba-
lhos nas áreas de
design gráfico, interi-
ores, moda e produto
que têm forte ligação
com o Japão. O
evento faz parte das comemo-
rações do Centenário da Imi-
gração Japonesa, e a curado-
ria o evento é dos próprios alu-
nos da instituição.

Na exposição que deve reu-
nir cerca de 70 trabalhos, alu-
nos e ex-alunos vão apresen-
tar obras de design com fortes
referências buscadas na cultu-
ra japonesa. Na lista de artis-
tas convidados estão grandes
nomes do meio artístico, entre
eles os estilistas Jum Nakao e

Érika Ikezili (com nove indu-
mentárias). Uma linha de ins-
piração oriental em dois ambi-
entes será apresentada pela
Tok&Stok, patrocinadora da
exposição; o apoio é da Câmera
Press e da Nippak Graphics,
que exibirá alguns.

De acordo com uma das
curadoras do evento, Gabriela
Yano (aluna do 5º semestre de
design gráfico), cada expositor
vai expor de maneiras diferen-
tes. Camila Rocha vai mostrar

ARTES

Influência do Japão no design brasileiro é tema de exposição
uma sessão de fotos de dese-
nhos japoneses tatuados em
pessoas não descendentes; a
ilustradora Elisa Sassi participa-
rá com uma arquibancada com-
posta de 40 bonecos Toy Art e
seu Jack Poat Graffiti Crew.
“Sobre o quimono, por exem-
plo, terá uma roupa com influ-
ência no origami. Têm vários
design descendentes de japone-
ses que vão expor, como tam-
bém não descendentes com in-
fluência na cultura japonesa”,
esclarece.

Segundo Gabriela Yano na
exposição os artistas querem
passar para o público quanto a
fusão das duas culturas podem
transformar uma beleza. “Que-
remos divulgar cada vez mais
a cultura japonesa que se ins-
talou no Brasil, mostrar que a
Belas Artes prestigia o Cente-
nário”, destaca.

Belas Artes – Prestes a com-
pletar 25 anos de atuação na
área de Design, o Centro Uni-
versitário Belas Artes de São
Paulo é uma das instituições de
ensino superior mais tradicio-
nais da cidade, tendo sido inau-
gurado em 1925. O Núcleo de
Design surgiu em 2007 inte-
grando-se a infra-estrutura dos
cursos de design gráfico, inte-

riores, moda e produto para
maior sintonia entre as áreas.
Desde então, dedica-se ao en-
sino, pesquisa e extensão, pro-
movendo eventos como o HQ
na Belas Artes, dedicado à pro-
dução de arte seqüencial, e o
Fórum de Gestão do Design.

“ARIGATÔ BRASIL – INFLUÊNCIA DO

JAPÃO NO DESIGN BRASILEIRO”
QUANDO: ABERTURA NO DIA 2 DE

SETEMBRO, ÀS 20H E A EXPOSIÇÃO

ENTRE OS DIAS 3 E 12 DE SETEMBRO

ONDE: CENTRO UNIVERSITÁRIO BELAS

ARTES DE SÃO PAULO - GALERIA DO

NÚCLEO DE DESIGN, RUA JOSÉ ANTÔNIO

COELHO, 879 – VILA MARIANA - SP
HORÁRIO: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,
DAS 10H ÀS 21H
ENTRADA GRATUITA

INFORMAÇÕES: 5576-7300

WWW.BELASARTES.BR

Exposição acontece no Núcleo de Design

DIVULGAÇÃO

No ano do Centenário da
Imigração Japonesa, a cidade
de Salvador foi escolhida para
representar a região Nordeste
do Brasil no Festival Anual da
Cultura Japonesa. O evento,
patrocinado pelo Banco Real,
ocorre entre os dias 29 e 31
de agosto no Parque de Expo-
sições de Salvador ( BA), lo-
calizado na Avenida Paralela,
s/n.

O festival, que conta com
a participação de associações
nikkeis da Bahia, Sergipe e
Pernambuco, terá exposições
e oficinas de origami, bonsai e
mangás, entre outros.

O destaque fica por conta
do intercâmbio das culturas
japonesa e brasileira na perfor-
mance do Grupo Malê em har-
monia com show de taikô do
grupo tri-campeão brasileiro, o

Ishindaiko, de Londrina. Outra
grande atração é o show do
cantor Joe Hirata, que se apre-
senta hoje (30) interpretando
seus sucessos e comemoran-
do os 10 anos de carreira. “É
a primeira vez que temos par-
ceria com a comunidade na
região Nordeste do país e te-
mos grandes expectativas em
relação ao evento”, afirma
Milton Toshio Nakamura, Su-
perintendente Executivo de
Comunidades e Remessas do
Banco Real.

FESTIVAL ANUAL DA
CULTURA JAPONESA
QUANDO: HOJE (30) E AMANHÃ (31),
10 ÀS 23H

ONDE: PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE

SALVADOR (AV. LUIZ VIANA FILHO, S/N)
ENTRADA: R$ 5,00
MAIS INFORMAÇÕES: WWW.ANISA.COM.BR

CULTURA JAPONESA

Festival Anual termina
amanhã (31) em Salvador

Festival reúne associções da Bahia, Sergipe e Pernambuco

DIVULGAÇÃO

Em setembro, o Centro de
Chadô Urasenke prepa-
ra um final de semana

especial onde os interessados
em cultura japonesa poderão
conhecer melhor algumas das
artes milenares do arquipéla-
go, em especial a Cerimônia
do Chá e a Ikebana, nos dias
6 e 7 de setembro, no Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social).

A programação de A Fas-
cinante Cultura Japonesa -
Exposição sobre o Chá e a
Ikebana está repleta de ati-
vidades, com mostra de fil-
mes, palestras, demonstra-
ções de cerimônia do chá,
música tradicional japonesa,
cosplay, entre outros. A en-
trada é franca.

O evento ocupa diversas
instalações do edifício Bunkyo.
Nesta edição estão previstas
exposição de objetos e monta-
gem de seis salas temáticas de
cerimônia do chá, intituladas:
Lua, Neve, Flores, Verão,
Ryurei Chachitsu e Tradicional.
Haverá também exposição de

ikebana, cerâmica, oshibana,
biblioteca de mangá e bazar
com artigos de arte.

A expectativa dos organi-
zadores é de que dez mil pes-
soas compareçam ao evento
em cada dia.

Programação terá cerimônia do chá: evento deve atrair cerca de 20 mil visitantes ao Bunkyo

DIVULGAÇÃO

Grande Auditório
6 DE SETEMBRO

10h - Início / Exibição de
documentário
11h - O Desabrochar das Flo-
res com Vozes Musicais /
Demonstração de Ikebana
Sanguetsu
11h40 - Palestra A Arte da
Cultura do Ferro no Japão,
pelo Mestre Keisen Yamamo-
to
12h40 - Concerto de Shami-
sen e Nagauta (Wa no Kai)
13h - Recitação de poema -
União Cultural Guinken Shibu
do Brasil
13h10 - Demonstração de
Caligrafia - Assoc. Shodô do
Brasil / Recitação de Poema
e a Caligrafia
13h50 - Recitação de Poe-
ma e a Cerimônia do Chá
com cenário de “Neve” / De-
monstração de Cerimônia do
Chá com “Cenário Luar”
14h40 - Demonstração da

Associação Ikebana do Brasil
15h20 - Apresentação de Ar-
tes Marciais pelo Instituto Cul-
tural Niten
16h - Apresentação de
Cosplay
17h - Exibição de Animê (com
legenda em português) - Lupin
III - O Castelo de Cagliostro,
de Hayao Miyazaki - Focus
Filmes
18h30 - Encerramento das
atividades

7 DE SETEMBRO
10h - Exibição de filme (com
legenda em português) - Len-
das Japonesas, de Masaki
Kobayashi
11h20 - Demonstração da
Associação Ikebana do Brasil
12h - Concerto de Koto e Sha-
kuhachi - Assoc. Brasileira de
Música Clássica Japonesa
12h30 - Show de Kimono /
Grupo de Hanayagi Ryuchita
13h10 - Exibição de filme
(Documentário)

14h - Origami - Aliança Cul-
tural Brasil-Japão
14h30 - Demonstração de
Kagetsu - Cerimônia do Chá
em grupo
15h - Palestra A Arte da Cul-
tura do Ferro no Japão, pelo
Mestre Keisen Yamamoto
16h - O Desabrochar das Flo-
res com Vozes Musicais / De-
monstração de Ikebana
Sanguetsu
16h40 - Artes Marciais:
Aikidô - Associação Pesquisa
de Aikidô
17h - Exibição de Animê (com
legenda em português) - Akira,
de Katsuhiro Otomo - Focus
Filmes
18h30 - Encerramento das
atividades

Térreo - Saguão e Recepção
• Salas de Cerimônia do Chá:
Neve, Lua e Flor
• Exposição de Ikebana
• Exposição de Ashiya-gama

P R O G R A M A Ç Ã O

- Caldeira de ferro de Ashiya

1º andar
Exposição de Oshibana e Bi-
blioteca de Mangá (sala 13)
• Mini-Bazar de Artesanato
- Local de entrega do livro
Singularidades da Cultura Ja-
ponesa (sala 14)

2º andar - Salão Nobre
• Salas de Cerimônia do Chá:
Verão e Ocidentalizada
• Exposição de Ikebana
• Exposição de Cerâmica

4º andar
• Sala de Cerimônia do Chá:
Hakuei de 4 tatames e meio
• Jardim do Chá
• Sala de Exposição (Prédio
Anexo)
• Decoração de Tanabata
• Tenshin - refeição leve
(para participar desta ativida-
de é necessário adquirir con-
vite)

A FASCINANTE CULTURA JAPONESA - EXPOSIÇÃO SOBRE O
CHÁ A IKEBANA
QUANDO: DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO, DAS 10H ÀS 18H30
ONDE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(RUA SÃO JOAQUIM, 381 - LIBERDADE – SP)
INFORMAÇÕES: 11/3208-5485 / 3815-3641 / 5535-1723 / 5579-6662
ENTRADA GRATUITA
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ORQUÍDEAS

Exposição da Aosp no Bunkyo
homenageia o Centenário

AAssociação Orquidófi
la de São Paulo
(Aosp) promove a

79ª Exposição de Orquídeas
entre os dias 12 e 14 de se-
tembro, das 9 às 19h, nas de-
pendências do Bunkyo (So-
ciedade Brasileira de Cultu-
ra Japonesa e de Assistência
Social). Nesta edição da fei-
ra, a entidade – cuja história
está diretamente ligada à imi-
gração japonesa no Brasil
(leia box) –   fará toda a de-
coração da exposição  volta-
da a este tema.

O público terá à disposi-
ção mais de 15 mil vasos, de
26 produtores convidados,
com preços a partir de 8 re-
ais, além de adubos e outros
itens para o cultivo. A entra-
da é franca.

Os visitantes poderão par-
ticipar de aulas gratuitas so-
bre o cultivo de orquídeas em
todos os dias da feira, às 10h,

14h e 16h. A Aosp também
disponibiliza ao público, gra-
tuitamente, o folheto Orquí-
deas – Manual de Cultivo. Já

Exposição da Aosp reúne espécies raras e exóticas no Bunkyo

A Aosp (Associação
Orquídófila de São Paulo) foi
criada em 1967 com o objeti-
vo de reunir imigrantes japo-
neses que cultivavam informal-
mente as orquídeas nos quin-
tais de suas casas e queriam
ter um espaço para trocar in-
formações. O surgimento des-
ta nova associação respondia,
entre outras questões, à difi-
culdade que tinham de se co-
municar na língua portuguesa.

Passados mais de 40 anos,
a entidade conta com 80 as-
sociados, muitos desses já a
segunda geração dos primei-

ros participantes da associação
e hoje alguns são produtores
profissionais de orquídeas no
Brasil.

Segundo Futao Inoue, pri-
meiro presidente da Aosp, o
sucesso se deve ao esforço de
seus associados, que se consti-
tui em patrimônio e herança,
motivo de orgulho diante do
mundo inteiro. E relembra uma
frase pela qual se norteia e que
se tornou a filosofia da entida-
de: “Nunca esquecer o Princí-
pio”, ou seja, não esquecer do
espírito de aprendiz e que cada
associado se sinta como uma

orquídea, flor eterna que, com
seu sublime aroma e nobreza,
nos oferece sonho e esperança.
E conclui, dizendo: “Uma cáp-
sula contém milhões de semen-
tes. É nossa missão semear or-
quídeas no mundo inteiro. Uma
semente de orquídea leva de 5
a 6 anos para se transformar
numa planta adulta e nos ofere-
cer uma formosa flor. Devemos
também nos esforçar para cres-
cermos juntos.”

A importância do cultivo das
orquídeas para os japoneses se
justifica pela ligação e respeito
que os orientais têm com a na-

tureza. Então a necessidade de
estar próximo a uma planta se
faz compensada com o culti-
vo delas em ambiente domés-
tico, sejam jardins, bonsais ou
orquídeas.

A orquídea tem um papel de
destaque pois é uma planta que
oferece desafios para cultivá-
la, assim, é preciso dedicação
para entender como fazer a sua
orquídea crescer e florescer. E
o desafio é constante devido à
diversidade de espécies (cerca
de 35 mil no mundo) e à exi-
gência individualizada que cada
uma apresenta.

Fundada por imigrantes japoneses, Aosp quer semear orquídeas no mundo

no primeiro dia da feira, os
visitantes conhecerão as es-
pécies premiadas no concur-
so promovido pela Aosp en-

tre as cerca de 30 associa-
ções expositoras participan-
tes.

O segundo volume do livro
da Aosp Orquídeas – Manual
de Cultivo poderá ser adquiri-
do na exposição a R$ 70,00 e
o primeiro volume a R$ 60,00,
ambos ricamente ilustrados,
com mais de 500 fotos, além
de informações sobre as inú-
meras espécies de orquídeas
e seu cultivo. O livro é de au-
toria de Denitiro Watanabe e
Márcia Morimoto.

79ª EXPOSIÇÃO DE
ORQUÍDEAS DA ASSOCIAÇÃO
ORQUIDÓFILA DE SÃO PAULO
QUANDO: DE 12 A 14 DE SETEMBRO, DAS

9H ÀS 19H

ONDE: BUNKYO (RUA SÃO JOAQUIM, 381
– PRÓXIMO AO METRÔ SÃO JOAQUIM)
ENTRADA GRATUITA

INFORMAÇÕES: (11) 3207-5703 OU

AOSP@AOSP.COM.BR

WWW.AOSP.COM.BR

A cantora japonesa Yuri Mori

DIVULGAÇÃO

A Igreja Messiâni-
ca Livre Concílio
Nikkei de Diadema
(Grande São Paulo)
comemora o Centená-
rio da Imigração Japo-
nesa no Brasil com o
show da cantora Yuri
Mossi, hoje (30), a par-
tir das 19h, no Teatro
Clara Nunes (centro de
Diadema). A entrada é
a doação de 1kg de ali-
mento não-perecível.

Paralelamente, a exposição
“A presença japonesa em Di-
adema” prossegue até o pró-
ximo sábado (6/9), entre as 13
e 21h, no hall do teatro. A mos-
tra reúne uma série de entre-
vistas com pessoas da comu-
nidade nipo-brasileira que con-
tribuíram para o desenvolvi-
mento da cidade, além da pre-
servação da cultura e costu-
mes japoneses.

Entidades representativas
na cidade como o Centro Cul-
tural Okinawa do Brasil, a As-
sociação Cultural de Diadema
(Bunka), o Grupo Escoteiro
Uirapuru e o Grupo Oriental,
além de fotos, esculturas em
madeira e ikebana também in-
tegram a exposição.

Na terça e quarta-feira (2
e 3 de setembro) ocorre o pro-
jeto “Viva Japão em Diadema”
com uma programação de dan-
ças, culinária típica japonesa,
arte marcial, taikô e workshops
de manga e de origami. Todas
as atividades são gratuitas e
abertas à população.

Yuri Mori – A cantora japo-
nesa Yuri Mori participou do
programa infantil da NHK e
realizou vários concertos em
prol das vítimas de terremotos
ou de fome em países da Ásia
e África. Cristã, a artista for-
mada na Faculdade de Arte de

Kyoto, tem se dedicado à mú-
sica gospel. Yuri Mori realiza-
rá uma turnê pelo País, sendo
o primeiro show em Porto Ale-
gre. No estado de São Paulo,
o primeiro show será em Dia-
dema.

A inciativa é uma homena-
gem da Igreja Metodista Livre
de Diadema à cidade que a
acolheu na década de 70,
quando iniciou seus trabalhos
de evangelização focando a
comunidade nikkiei.

SHOW DA CANTORA
YURI MORI
QUANDO: SÁBADO (30 DE AGOSTO),
ÀS 19H

INGRESSO: 1KG DE ALIMENTO

NÃO-PERECÍVEL

A EXPOSIÇÃO “A PRESENÇA JA-
PONESA EM DIADEMA” ACON-
TECE NO HALL DE ENTRADA DO TEATRO

ATÉ O DIA 6 DE SETEMBRO, DAS 13 ÀS 21
(EXCETO AS SEGUNDAS-FEIRAS)
“VIVA JAPÃO EM DIADEMA”
DIA 2/9 –WORKSHOP DE MANGA (16H),
CULINÁRIA TÍPICA (18H), NOITE DE

APRESENTAÇÃO DE DANÇAS (BUNKA E

GRUPO CRI), COREOGRAFIA E STREET

DANCE (19H)
DIA 3/9 – WORKSHOP DE ORIGAMI

(16H), CULINÁRIA TÍPICA (18H), ARTE

MARCIAL E TAIKÔ (DAS 19 ÀS 21H)
ONDE: TEATRO CLARA NUNES (RUA

GRACIOSA, 300, CENTRO DE DIADEMA)
INFORMAÇÕES PELO TELEFONE:
11/4057-3779 (IGREJA METODISTA

LIVRE DE DIADEMA)

CIDADES/DIADEMA

Diadema comemora Centenário
com show de Yuri Mori

DIVULGAÇÃO
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ARTES

Mostra ‘Heranças do Japão’ reúne diferentes
gerações de artistas nipo-brasileiros na Unicamp

Aexposição de arte
“Heranças do Japão”
acontece dos dias 1º

a 11 de setembro, no Espaço
Cultural Casa do Lago,
Unicamp. O evento faz parte
da programação comemorati-
va da Universidade de Cam-
pinas. Nos meses de agosto a
setembro, o “Encontro Artís-
tico Cultural Brasil-Japão”
contará também com a apre-
sentação do coral da Univer-
sidade de Waseda (Japão),
ciclo de cinema japonês, con-
certos de música e dança tra-
dicional, apresentação de ban-
da pop e mostra de origami e
mangá.

O tema da curadoria é um
convite à reflexão sobre tradi-
ções e referências culturais
que tenham influenciado a pes-
quisa artística individual.

Os artistas selecionados
estão em diferentes momen-
tos da carreira profissional: a
maioria é jovem, alguns re-
cém-formados (Mai Fujimoto
e Juliana Kase), outros come-
çando a ganhar mostras indi-
viduais e residências artísticas
fora do país (Shima e César
Fujimoto). Alguns, como
James Kudo e André Koma-
tsu, são artistas já consagra-
dos, que participam de expo-
sições também fora do Brasil
e têm obras em acervo de mu-
seus como o MAC-USP.

A idéia é apresentar uma
diversidade de escolhas artís-
ticas, pautada principalmente
pela variedade de suportes:
vídeo, fotografia, instalação,
site-specific... A produção
contemporânea tem como ca-
racterística a pesquisa e o uso

missão uniforme como seria
dado pela educação tradicio-
nal.

Contudo, as gerações pos-
teriores, cada vez mais dis-
tantes dos ideais da primeira,
estabeleceram outras rela-
ções com a cultura dos ante-
passados para firmar sua pró-
pria identidade. Assim, cada
artista cria um diálogo dife-
rente com a tradição, já que
seu referencial não é único,
transformado por sua
vivência e sua relação com a
imigração.

A proposta é falar de refe-
rências familiares, singulares,
relacionadas a uma trajetória
individual construída no Brasil.
Daí o título “Heranças” no plu-
ral, por remeter a histórias pes-
soais contidas (e escondidas)
em termos abrangentes como
“cultura japonesa” e “tradição
oriental”, tão celebradas nes-
te ano.

Nova geração – É preciso
lembrar que a cultura trazida
do Japão ao Brasil, além de ter
características particulares a
cada família, faz também re-
ferência à época em que es-
tes imigrantes deixaram seu
país. Alguns no começo do
século passado, fugindo da
pobreza, outros de imigração
mais recente, como o artista
Yasushi Taniguchi, no Brasil há
apenas quatro anos. Taniguchi
é parte de uma nova geração
de imigrantes, atraídos por
questões outras que não eco-
nômicas.

A presença de Taniguchi,
um japonês recém-imigrado,
e de Kako, um não descen-

dente de japoneses cujo tra-
balho faz referências a cer-
tos aspectos da cultura japo-
nesa, é relevante na medida
em que nos apresentam pon-
tos de vista diferentes: da-
quele que encontra uma ou-
tra visão sobre a cultura de
seu país natal, e de quem se
sente influenciado por uma
cultura que não é dada por
laços familiares, mas por ou-
tros meios, incluindo os de
comunicação.

MOSTRA COLETIVA
“HERANÇAS DO JAPÃO”
QUANDO: DE 2 A 11 DE SETEMBRO.
ABERTURA: DIA 1º DE SETEMBRO

(SEGUNDA-FEIRA), ÀS 19H

PERFORMANCE DO ARTISTA PLÁSTICO

SHIMA, ÀS 19H30
CONVERSA COM ARTISTAS NO AUDITÓRIO

DO INSTITUTO  DE ARTES: 9H30
OFICINA DE GRAFITE COM PAUL8: DIA

3 - 15 VAGAS (TAXA R$ 10)
ONDE: ESPAÇO CULTURAL CASA DO LAGO

L UNICAMP (RUA ÉRICO VERÍSSIMO, S/N -
CIDADE UNIVERSITÁRIA ZEFERINO VAZ,
BARÃO GERALDO - CAMPINAS – SP)
TELEFONE: 19/3788.7017
QUANTO: ENTRADA FRANCA

WWW.JAPÃO.HERANCAS.COM

Esses artistas, nem japo-
neses nem somente brasilei-
ros (identificados pela aparên-
cia física, qualificados de
“nipo-”), lidam com a questão
da referência à cultura de
seus antepassados.

De maneira geral, a pri-
meira leva de imigrantes ja-
poneses, conquistada pela pro-
paganda governamental, al-
mejava retornar ao Japão após
“fazer fortuna” no Brasil. Por
isso, criava seus filhos na lín-
gua e nos costumes de sua
região, sem preocupar-se com
a integração local ou mesmo
com a aprendizagem da língua
portuguesa. Cada família
transmitiu sua cultura de ori-
gem, permeada de regionalis-
mos e escolhas particulares.
Este saber não foi uma trans-

Exposição reúne trabalhos de artistas que se encontram em diferentes momentos de suas carreiras

DIVULGAÇÃO

de suportes alternativos, como
é o caso da obra de Yasushi
Taniguchi, que pinta delicadas
figuras femininas em materi-
ais cortantes e enferrujados,
como serras e facões. Há ou-
tros exemplos: Paul8 grafita

paredes, Kako faz interven-
ção urbana com adesivos, Mai
Fujimoto realiza ação artísti-
ca que consiste em depositar
pedras brancas ao redor de
pequenos organismos mortos
de um jardim.

Idéia é apresentar uma diversidade de escolhas artísticas
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VEÍCULOS

Nissan confirma produção de
veículos de passeio no Brasil

NEGÓCIOS

Empresários paulistas
participam de missão à China

De 1º a 12 de setembro, vin-
te empresas integrantes dos
pólos calçadistas de São Pau-
lo, Franca, Jaú e Birigui parti-
ciparão da Missão Tecnológi-
ca à China. Desenvolvida pela
Associação Brasileira de Em-
presas de Componentes para
Couro, Calçados e Artefatos
(Assintecal) e pelo Sebrae em
São Paulo, a Missão Tecnoló-
gica à China é uma ação vol-
tada ao estudo das estratégias
de mercado utilizadas pelos
chineses, para serem aplicadas
pelas empresas participantes
do projeto.

A missão terá como foco
propiciar que os participantes
absorvam o máximo de conhe-
cimento possível, sempre res-
peitando nicho e peculiaridades
de cada um dos pólos, como
calçados femininos (Jaú), in-
fantis (Birigüi), masculinos
(Franca) e luxo (São Paulo).

As atividades da missão di-
videm-se em duas etapas, e
têm início com a participação
na feira All China que ocorre-
rá no período de 3 a 5 de se-
tembro, em Shanghai. Locali-
zada em um dos mais impor-
tantes centros econômicos,

comercial e cultural do país, é
o principal evento para quem
procura por produtos de cou-
ro, tecnologia e ofertas que vão
desde artigos para a fabrica-
ção do couro, como produtos
químicos até máquinas, equi-
pamentos, materiais e produ-
tos para calçados.

Competitividade – Posteri-
ormente, a comitiva realizará
visitas técnicas a empresas do
setor calçadista chinês, nas ci-
dades de Guangzhou e
Dongguan, que marcam o en-
cerramento da missão. O ob-
jetivo das visitas é ampliar a
percepção das empresas de
toda a cadeia produtiva
coureiro-calçadista sobre a
importância de se evidenciar
os atributos vindos da tecnolo-
gia. Além disso, também será
dado destaque a relação de
promoção de produtos agrega-
dos a tecnologia junto ao mer-
cado, procurando ampliar a
sinergia entre os elos desta
cadeia e, por conseqüência, as
bases competitivas, a fim de
garantir a consolidação do se-
tor nos mercados nacional e
internacional.

Objetivo é propiciar aos participantes que absorvam conhecimento

DIVULGAÇÃO

ANissan anunciou ofici
almente o lançamento
dos primeiros carros de

passeio produzidos no Brasil:
o Nissan Livina e o Nissan
Grand Livina. Com tradição na
produção nacional de veículos
4X4, a Nissan entra no seg-
mento de carros de passeio
inaugurando também a produ-
ção com motores bicombustí-
vel (flex fuel). Os veículos de-
verão chegar ao mercado bra-
sileiro em 2009.

O anúncio foi feito em con-
junto pelo CEO mundial da
Nissan, Carlos Ghosn, em vi-
sita ao Brasil, e por Thomas
Besson, presidente da empre-
sa no país. Globalmente o
Nissan Livina e o Grand Livina
já são vendidos em mercados
em franco crescimento como
China, Indonésia, África do
Sul, Tailândia e Oriente Médio.

Membros de uma das fa-
mílias de carros globais da
Nissan, o Nissan Livina tem
capacidade para cinco ocu-
pantes e o Grand Livina para
sete passageiros. O monovo-
lume Livina será comercializa-
do nas motorizações 1.6 16V
e 1.8 16V, com transmissão
automática ou manual.

 Já o Grand Livina será
equipado com motor 1.8 16V

também com duas opções de
transmissão. Com destaque
para o amplo espaço interno,
bom acabamento e muito es-
paço para bagagem, os veícu-
los da família Nissan Livina são
ideais para jovens famílias, ofe-
recendo muita versatilidade e
excelente custo-benefício.

Aumento – Com este lança-

mento a Nissan do Brasil am-
plia sua participação no merca-
do nacional em segmentos de
maior volume de vendas. Com
os atuais modelos comerciali-
zados, a montadora japonesa
compete em 17% do mercado
nacional total. Com a introdu-
ção da família Livina, a Nissan
passará a concorrer em seg-
mentos que respondem por

30% do mercado brasileiro.
Nissan Livina e Nissan

Grand Livina serão produzidos
no Complexo Industrial Ayrton
Senna que a Nissan comparti-
lha com a Renault em São José
dos Pinhais, Paraná. Atual-
mente a unidade produtiva
CVU (Curitiba Veículos Utili-
tários) tem capacidade de pro-
duzir 50.000 carros ao ano.

Nissan Livina e o Grand Livina já são vendidos em mercados em franco crescimento, como a China

DIVULGAÇÃO

A Nissan fechou o primei-
ro semestre deste ano com
9.770 unidades comercializa-
das no período de janeiro a
junho, maior crescimento en-
tre as montadoras japonesas
(130%, comparado ao mes-
mo período no ano anterior)
e o melhor resultado da his-
tória da montadora no Brasil,
desde o início de suas opera-
ções em 2001. Até o final
deste ano a meta é vender 18
mil unidades no mercado na-
cional. Com o incremento da
produção local de veículos de
passeio, a intenção é comer-
cializar 40.000 veículos até o
final do ano de 2009.

No ano de 2007 a Nissan
totalizou 11.883 unidades co-
mercializadas, o dobro em re-
lação ao ano anterior, impul-
sionada principalmente pelos
três lançamentos feitos ao
longo do ano passado: Nissan
Sentra, Nissan Tiida e Nova
Nissan Frontier. Segundo a
Anfavea, a indústria automo-

Neste ano a Nissan deve
aumentar a presença no mer-
cado brasileiro com a ampli-
ação de sua rede de conces-
sionárias. Atualmente a mon-
tadora tem 66 concessionári-
as em 26 Estados brasileiros
além do Distrito Federal, o
que lhe confere a cobertura
de 75% do território nacional.
A meta é fechar 2008 com
85% de cobertura, totalizan-
do 80 pontos de venda. Até o
final de 2009 a montadora
pretende atingir a marca de
120 concessionárias em ter-
ritório nacional.

A Nissan anunciou em se-
tembro de 2006 o plano de
negócios SHIFT_mercosul,
que envolve investimentos na
ordem de 150 milhões de dó-
lares na região até o final de
2009 e o lançamento de seis
novos modelos (sendo que
quatro destes já foram lança-
dos: Nissan Murano, Nissan
Sentra, Nissa Tiida e Nova
Nissan Frontier).

Nissan cresce 130% no primeiro semestre de 2008

bilística brasileira encerrou
2007 com 2,46 milhões de uni-
dades vendidas, crescimento
de 27,8% em relação a 2006.

Os três novos modelos in-
troduzidos no mercado brasi-
leiro ampliaram significativa-
mente a participação da
Nissan no segmento de carros
de passeio. O Nissan Sentra
foi o grande destaque e res-
ponsável por mais de 44% das

vendas totais da Nissan no ano
passado, sendo que 65% des-
tes veículos foram modelos
com câmbio automático
Xtronic CVT®. A receptivida-
de da Nova Nissan Frontier
por todo o país também cor-
respondeu às expectativas e a
picape já registra mais de 4.200
unidades vendidas desde o lan-
çamento no final de novembro
do ano passado.

Em 2007, NIssan totalizou 11.883 unidades comercializadas

DIVULGAÇÃO

Sumaré aumentará capacidade para 151 mil unidades/ano

DIVULGAÇÃO

Com uma demanda cada
vez maior por seus produtos e
colocando em prática seus pla-
nos para 2008, a Honda Auto-
móveis do Brasil passa, a par-
tir de agosto, a produzir 650
veículos diários em sua fábri-
ca de Sumaré (SP). Anterior-
mente, eram fabricados 550
unidades diariamente.

Com a mudança, a fábrica
irá aumentar a sua capacidade
produtiva para 151 mil unida-
des/ano. Responsável pela pro-
dução dos modelos New Civic,
Civic Si e Honda Fit, a unidade
localizada no interior paulista
pretende encerrar o ano de
2008 com 138.223 carros pro-
duzidos, o que significará cres-
cimento de 29% em compara-
ção com o ano passado.

VEÍCULOS

Honda Automóveis passa a
fabricar 650 veículos por dia

Para essa nova fase, a em-
presa também aumentou o nú-
mero de funcionários. São
mais 470 novos colaboradores
para trabalhar em três turnos.
Essa ampliação na linha de
produção reforça o excelente
momento da Honda Automó-
veis no país. Foram dois recor-
des históricos somente neste
ano.

No acumulado entre janei-
ro e junho, a empresa registrou
a expressiva marca de 55.569
unidades emplacadas. Isso re-
presentou o melhor semestre
em mais de dez anos de ativi-
dades no país. Além disso, ju-
lho se transformou no princi-
pal mês em vendas de toda a
história da Honda Automóveis
– foram 10.791 veículos.

RECALL

Honda convoca proprietários
do New Civic Flex e do Fit Flex

Desde o dia 21 de agosto,
a Honda Automóveis do Bra-
sil solicita aos proprietários dos
modelos New Civic Flex e
Honda Fit Flex, com os chas-
sis abaixo relacionados, a com-
parecerem a qualquer conces-
sionária autorizada da marca
para substituição gratuita do
filtro de combustível.

Algumas unidades podem
apresentar vazamento e, em
casos extremos, ocasionar a
parada do motor, existindo
eventual risco de acidente.

Trata-se de um reparo sim-

ples e rápido, porém visando o
conforto e a conveniência dos
proprietários, a Honda reco-
menda o agendamento prévio
numa concessionária de pre-
ferência do cliente.

Os endereços e telefones
podem ser obtidos pelo 0800-
701-3432 ou no site
www.honda.com.br.

NEW CIVIC FLEX – ANO/MODELO: 2008
CHASSIS: 93HFA66308Z218896 A

93HFA66808Z225445
HONDA FIT FLEX – ANO/MODELO: 2008
CHASSIS: 93HGE57608Z205611 A

93HGE57608Z207890

Com o obje-
tivo de auxiliar
os futuros de-
kasseguis a ter
uma melhor
adaptação du-
rante sua per-
manência no ar-
quipélago nipô-
nico, a Associa-
ção Brasileira
de Dekasseguis
(ABD) em par-
ceria com o Ser-
viço de Apoio a
Pequena Em-
presa no Paraná
(Sebrae) estará realizando nes-
ta segunda-feira (1º), às 19h,
na sede do Sebrae em Curiti-
ba (PR), a palestra “Planeja-
mento Pessoal Dekassegui”.

A palestra, ministrada pelo
consultor do Sebrae, Edmilson
Koji Tanaka, tem como objeti-
vos propiciar aos nipo-descen-
dentes uma visão geral sobre
o Japão, abordando temas
como a geografia, clima, cul-
tura e oportunidades de empre-
go no país, bem como estimu-

lar e sensibilizar os futuros de-
kasseguis em relação à impor-
tância do planejamento da vi-
agem.

“PLANEJAMENTO PESSOAL
DEKASSEGUI”
QUANDO: DIA 1º DE SETEMBRO, ÀS 19H

ONDE: SEBRAE – PR (RUA CAETÉ,
150, BAIRRO PAROLIM, CURITIBA, PR)
INVESTIMENTO: ENTRADA GRATUITA

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
(41) 3233-8449 OU PELO

E-MAIL: ABD@ABDNET.ORG.BR

PLANEJAMENTO

ABD e Sebrae realizam
palestra para dekasseguis

Objetivo do curso é auxiliar futuros dekasseguis

DIVULGAÇÃO
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BEISEBOL/KOKO YAKIU

Seleção Colegial do Japão realiza
série de amistosos no Brasil

Atradicional Seleção de
Beisebol Colegial do
Japão (Koko Yakyu)

inicia hoje (30), em Bastos
(SP), uma série de partidas
amistosas contra a Seleção
Brasileira Juvenil (17 e 18
anos). Amanhã (31), será a vez
de Londrina (PR) receber o
duelo, que passará ainda por
Campo Grande (3/9), Mogi das
Cruzes (6/9) e capital paulista
(7/9). A visita dos colegiais ja-
poneses é o terceiro evento
promovido pela Confederação
Brasileira de Beisebol e
Softbol (CBBS) para a come-
moração do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.

Os jogadores que compõe
a equipe japonesa foram se-
lecionados após o campeona-
to que contou com a partici-
pação de algumadas das prin-
cipais universidades do país.
“Será uma oportunidade para
o beisebol brasileiro medir for-
ças com uma fortíssima equi-
pe japonesa e também mais
uma homenagem da nossa
modalidade para o Centená-
rio da Imigração Japonesa no
Brasil”, disse Jorge Otsuka,

Jogos acontecem em Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, que recebe o primeiro e último jogos

DIVULGAÇÃO

presidente da CBBS, lem-
brando que o intercâmbio en-
tre os dois países já acontece
há algum tempo.

Ingressos – Os ingressos
para o evento Beisebol Inter-
nacional: Brasil x Seleção Co-

legial Japonesa (Koko Yakyu)
já estão disponíveis para com-
pra e retirada nas cidades-se-
des dos jogos.

Para as partidas progra-
madas em Bastos (SP), Lon-
drina (PR), Campo Grande
(MS) e Mogi das Cruzes (SP),

Bastos (SP) - 30 de agosto (Sábado)
Cerimônia de Abertura – 9h
Jogo - Brasil x Japão – 11h

Londrina (PR) - 31 de agosto (Domingo)
Cerimônia de Abertura – 08h30
1º jogo - Brasil x Japão – 9h30
2º jogo - Brasil x Japão – 13h30

Campo Grande (MS) - 03 de setembro (Quarta-feira)
Cerimônia de Abertura – 8h30
1º jogo - Mato Grosso do Sul x Japão – 9h30
2º jogo - Brasil x Japão – 13h30

Mogi das Cruzes (SP) - 06 de setembro (Sábado)
Cerimônia de Abertura – 9h
Jogo - Brasil x Japão – 11h

São Paulo (SP) - 07 de setembro (Domingo)
OBS: Entrada franca
Cerimônia de Abertura – 8h30
1º jogo - Brasil x Japão – 9h30
2º jogo - Brasil x Japão – 13h30

P R O G R A M A Ç Ã O

São Paulo
*Retirada gratuita dos convi-
tes (máximo de cinco por pes-
soa) para os jogos em São
Paulo:
• Confederação Brasileira
de Beisebol e Softbol - Rua
Visconde de Ourém, 161, Jar-
dim Aeroporto - São Paulo -
SP - Tel: (11) 5034-9904
• Federação Paulista de
Beisebol e Softbol - Rua dos
Estudantes, 74, 6º andar, Li-
berdade - São Paulo - SP -
Tel: (11) 3209-4426

Bastos
• Associação Cultural e Es-
portiva Nikkey de Bastos
(Acenba) - Rua Adhemar de
Barros, 466 - Centro - Bastos
- SP - Tel: (14) 3478-1209

Londrina
• Qualquer loja da rede de
farmácias Nissei
• Associação Cultural e
Esportiva de Londrina
(Acel) - Tel: (43) 3356-2002
/ 9994-3026 (Cristina) / 9994-
0477 (Miguel)

Campo Grande
• Federação de Beisebol e
Softbol do Mato Grosso do
Sul - Tel: (67) 3323-4500
(Carlos)

Mogi das Cruzes
• Centro Esportivo do Bun-
kyo – Associação Cultural
de Mogi das Cruzes - Ave-
nida Japão, 5919, Porteira
Preta - Mogi das Cruzes - SP
- Tel: (11) 4791-2022

E N D E R E Ç O S

KENDO & ARTES MARCIAIS

Confederação e Piratininga
realizam 7ª edição do Festival

A Confederação Brasileira
de Kendô e Associação Cul-
tural e Esportiva Piratininga
promovem no dia 14 de setem-
bro, na sede do Piratininga
(Zona Oeste de São Paulo) o
“7º Festival de Yakissoba e
Artes Marciais”.

Tradicionalmente realizado
há 14 anos, a cada biênio, em
setembro, o Festival de Yakis-
soba e Artes Marciais deve reu-
nir cerca de duas mil pessoas.

Além do saboroso prato tí-
pico da culinária oriental, os

visitantes poderão conferir
apresentações de kendô, taikô,
kembu, iaido e tameshi giri.

Estão previstos ainda um
bazar e sorteio de brindes.

7º FESTIVAL DE YAKISSOBA E
ARTES MARCIAIS
DATA: DIA 14 DE SETEMBRO, DAS 10 ÀS

17H30
ONDE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E
ESPORTIVA PIRATININGA (RUA VALÉRIO

DE CARVALHO, 63, PINHEIROS).
INGRESSO: R$ 12,00
INFORMAÇÕES: (11) 5584-6291.

Evento no Piratininga reúne artes marciais e culinária

DIVULGAÇÃO

Com duas corridas anotadas
na penúltima entrada, Presiden-
te Prudente derrotou o Nippon
Blue Jays por 2 x 0 na partida
final, no ultimo dia 24, e faturou
o título do 8º Torneio Internaci-
onal de Beisebol Interclubes
Infantil. A competição foi dis-
putada nos campos do CT
Yakult/CBBS, em Ibiúna (SP).

Com desempenho de des-
taque tanto no ataque, quanto
na defesa, o atleta Rodrigo
Takahashi, de Presidente Pru-
dente, levou para casa o prê-
mio de Melhor Jogador do
Campeonato, enquanto que o
atleta Dereke Takamure, do
Tayo (Peru), foi eleito o Joga-
dor Mais Esforçado.

BEISEBOL INFANTIL

Presidente Prudente
conquista título do 8º Torneio

Equipe de Presidente Prudente ficou o título do torneio

DIVULGAÇÃO

GATEBOL– A tradicional
competição de gatebol entre
os representantes das associ-
ações de províncias do Japão,
promovida anualmente pelo
Kenren (Federação das As-
sociações de Províncias do
Japão no Brasil), teve lugar no
estádio de GB do Centro Es-
portivo Professor Ryuzo

Ogawa (Zona Sul de São Pau-
lo), no dia 17 de agosto. Nes-
te ano, em sua 23ª edição, o
Torneio contou com a partici-
pação de 42 equipes. Na foto,
Roberto Sekiya (assessor par-
lamentar do deputado William
Woo); Kiji Kato (vice-presi-
dente do Kenren); Yamada
(vice-presidente do Kenren).

DIVULGAÇÃO

TÊNIS DE MESA/OPINIÃO

Criar, inovar, realizar?
Privilégio para poucos...

O pensamento de muitos
dirigentes é fazer apenas o tri-
vial, cumprindo o papel “bási-
co” para não ter muito traba-
lho.  Sair da mesmice? É pre-
ciso ter ousadia para arriscar
e sair dos modelos tradicionais,
elaborando um sistema inova-
dor, que com certeza dará
muito trabalho para:

1) Planejar, implantar, criar
e correr atrás das inovações;
2) Montar um grupo de traba-
lho, explanar as alterações e
que acreditem nelas; 3) Dele-
gar e coordenar as ações dos
colaboradores; 4) Conseguir
verba para o evento, mais as
novidades; 5) Explicar cons-
tantemente o novo sistema,
para entenderem os objetivos;
6) Realizar o evento e esperar
as dúvidas e as críticas surgi-
rem.

Daí conclui que é melhor
não mudar, pois a chance de
errar é menor. O Torneio do
Itaim Keiko foi um exemplo
para aqueles que gostam de
desafios e entrar para história
do esporte, principalmente tra-
zer boas recordações dos mo-
mentos marcantes de uma fes-
ta dos 25 anos. Vejam algumas
das realizações no Ibirapuera:
Revista totalmente colorida
com 48 páginas, edição histó-
rica comemorativa dos 25
anos. Presença de várias per-
sonalidades nikkeis importan-
tes como: William Woo, Walter
Ihoshi, Ushitaro Kamia, Auré-
lio Nomura, Elzo Sigueta...
Shunsaku Yamada, presidente
da maior empresa de materi-
ais de tênis de mesa do mun-
do, a “Butterfly”, veio especi-
almente do Japão. Show dos

cantores profissionais Karen
Ito e Joe Hirata, apresentação
de taikô okinawano, street dan-
ce, grupo de odori, do maior
atleta de todos os tempos –
Ubiraci Rodrigues da Costa
(Biriba), contra o atleta olím-
pico em 2004, formado no clu-
be Itaim Keiko, Hugo Hana-
shiro.

Tivemos ainda  torneio
“NON STOP” 36 horas inin-
terruptas, torneio para os gor-
dinhos acima de 120 kg “ FAT
Tournaments”,  torneio relâm-
pago de pingue-pongue, reali-
zado pela Federação Paulista
de Pingue-Pongue, mini-me-
sas à disposição dos participan-
tes para entretenimento, sor-
teios de mais de 800 prêmios,
entre eles bicicletas, televiso-
res, conjunto de som, suporte
para i-pod, DVD player para
autos, luminárias e materiais
de tênis de mesa, praça de ali-
mentação 24 horas, alojamen-
tos e colchonetes (para os atle-
tas darem uma pequena pau-
sa e descansarem), montagem
de 30 mesas oficiais para o
evento, mais duas de pingue
pongue...

Resumindo um evento com
mais de 700 atletas no 21º Tor-
neio da Amizade da ADR
Itaim Keiko - 25 anos em con-
junto com a Liga Nipo-Brasi-
leira. Quem participou, confir-
mou que jamais esquecerá des-
te evento cuja abertura e en-
cerramento foram dignos de
um Campeonato Mundial e
com muito tempo para fazer
novas amizades.

*Marcos Yamada, diretor
técnico da competição

Nova geração também teve fez na festa de 25 anos do Itaim Keiko

DIVULGAÇÃO

o valor do ingresso individual
é R$ 10,00. Em São Paulo, a
entrada é franca, porém é
obrigatória a apresentação do
convite, que pode ser retirado
nas sedes da CBBS e da Fe-
deração Paulista de Beisebol
e Softbol.
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DANÇA

37º Festival Internacional celebra
a harmonia entre os povos

OBunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assis-

tência Social) realiza nos dias
20 e 21 de setembro, no Gran-
de Auditório da entidade, o 37º
Festival Internacional de Dan-
ças Folclóricas, que este ano
terá como lema “Um sonho de
harmonia entre os povos”. Se-
gundo os organizadores, a idéia
é confirmar que, neste país
multi-étnico, a convivência é
uma realidade que extrapolou
o estágio da “possibilidade”.

O festival reunirá 28 grupos
adultos de danças e 12 grupos
infantis, representando o folclo-
re de 22 países. Um dos desa-
fios da Comissão tem sido aco-
modar o crescente número de
grupos folclóricos interessados
em mostrar a arte de seu país
de origem. Um evento que con-
grega grupos folclóricos e des-
cendentes de diferentes países
que, em alguns casos, a histó-
ria, a política ou a guerra se
encarregou de separá-los.

Por sinal, o Festival Inter-
nacional de Danças Folclóricas
é um dos poucos eventos, em
São Paulo, que reúne tantos
grupos folclóricos, represen-
tando um estímulo aos partici-
pantes para continuar com os
esforços de preservação da
cultura trazida pelos imigran-
tes ao Brasil.

As atrações – Grupos adul-
tos: Sociedad Folklorica Boli-
viana, Souham (Países Ára-
bes), Awaodori (Japão), Nostra
Itália, Slávia (Rep. Checa),
Volga (Rússia), Zrínyi (Hun-
gria), Jadran (Croácia), Nemu-
nas (Lituânia), Troyka (Rús-
sia), Edelweiss (Alemanha),

Kyiv (Ucrânia), Tirol (Áustria),
Rambynas (Lituânia), Tanzfre-
unde (Alemanha), Rancho
Arouquense (Portugal), Re-
quios (Japão), Chile Lindo,
Hispano, Afro II (África e Bra-
sil), Kantuta Bolívia, Alma
Guarani (Paraguai), Zorbás
(Grécia), Mabruk! (Síria),
Enzian (Suíça), Adamá (Isra-
el), Scottish Link Pipe Band e
St. Andrew Society (Escócia)
e Pántlika (Hungria).

Grupos infantis: Colégio Vis-
conde de Porto Seguro e Asso-
ciação Católica Kolping  (Ale-

manha), Volga (Rússia), Colé-
gio Benjamin Constant (Alema-
nha), Afro II (África e Brasil),
Zilvitis (Lituânia), Sociedad
Folklorica Boliviana, Kantuta
Bolívia, Kyiv (Ucrânia), Nade-
shiko Kai (Japão), Chile Lindo,
Pedilea (Grécia), Prachim (Is-
rael) e Heideblumen (Suíça).

As apresentações estão di-
vididas em dois dias. Dia 20 de
setembro, sábado, a partir das
14h30, com a apresentação
dos Grupos Infantis. Também,
no sábado, a partir das 17h
terá início a apresentação dos

Grupos Adultos.
No domingo, a partir das

15h, está programada a sessão
única, com a apresentação dos
Grupos Adultos.

Durante o Festival, vários
grupos folclóricos montarão
estandes no hall de entrada do
Grande Auditório com mostras
culturais e venda de comidas
típicas.

37º FESTIVAL INTERNACIONAL
DE DANÇAS FOLCLÓRICAS
DIA 20 DE SETEMBRO, SÁBADO, SESSÕES

ÀS 14H30 (GRUPOS INFANTIS) E ÀS 17H

(GRUPOS ADULTOS)
DIA 21 DE SETEMBRO, DOMINGO, A PARTIR

DAS 15H COM GRUPOS ADULTOS

ONDE: GRANDE AUDITÓRIO DA SOCIE-
DADE BRASILEIRA DE CULTURA JAPONE-
SA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (RUA SÃO

JOAQUIM, 381, LIBERDADE - PRÓXIMO À
ESTAÇÃO SÃO JOAQUIM DO METRÔ)
INGRESSOS: R$ 5,00 (ANTECIPADOS) E

R$ 7,00 (NA BILHETERIA)
MAIS INFORMAÇÕES SECRETARIA DO

BUNKYO: (11) 3208-1755, COM HASE

OU MISSAKO

COMISSÃO ORGANIZADORA:
(11) 3867-0574, COM OSVALDO

Festival reúne 28 grupos de dança adultos e 12 grupos infantis no palco do Bunkyo

DIVULGAÇÃO

Evento é um estímulo para que participantes continuem praticando

A Associa-
ção Nihon
Amateur Kayo
Renmei do Bra-
sil, promove
amanhã (31) a
terceira edição
do concurso de
karaokê benefi-
cente Museu de
Arte Nipo Bra-
sileira Manabu
Mabe Shien Kayo-Sai. O
evento que acontecerá no an-
tigo Colégio Campos Salles,
tem o objetivo de promover e
arrecadar verbas em prol da
construção do Museu da Arte
Moderna Nipo-Brasileira Ma-
nabu Mabe.

O concurso contará com a
participação de 200 cantores
da comunidade em várias ca-
tegorias, entre elas Natsumero,
voltada para os idosos cantar
músicas Enka. A novidade de
acordo com a presidente da
entidade, Julia Yochimi Kitaga-
wa, será a adoção da catego-
ria Tobiiri para os participan-

KARAOKÊ

Renda de taikai será revertida
para o Instituto Manabu Mabe

tes que desejarem cantar no
dia do evento. “As pessoas
também poderão fazer suas
inscrições no dia do concurso”,
avisa. Todas as categorias se-
rão premiadas e o início está
previsto para às 8h00.

CONCURSO DE KARAOKÊ
ASSOCIAÇÃO NAK DO BRASIL
QUANDO: DIA 31 DE AGOSTO

HORÁRIO: 8H
ONDE: ANTIGO COLÉGIO CAMPOS

SALLES (RUA SÃO JOAQUIM, 338 -
LIBERDADE - PRÓXIMO A ESTAÇÃO SÃO

JOAQUIM DO METRÔ

INFORMAÇÕES: 2275-8277
WWW.NAKBRASIL.ART.BR

Concurso deve reunir cerca de 200 cantores

DIVULGAÇÃO


