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55ª edição do Tooro Nagashi de Registro
espera cerca de 20 mil visitantes

DIVULGAÇÃO

Com o intuito de homenage-
ar os antepassados e as víti-
mas de afogamento do Rio
Ribeira de Iguape, a Associ-
ação Cultural Nipo-Brasilei-
ra de Registro (Acnbr),em
conjunto com o Templo
Emyoji de Nichirenshu reali-
zam neste fim de semana pro-
longado (dias 1º e 2 de no-
vembro) em Registro (distan-
te cerca de 184 quilômetros
de São Paulo), a 55ª edição
do tradicional Tooro Nagashi.
Cerca de 2000 mil tooros se-

rão lançados nas águas do rio
no dia 2. Antes disso, jovens
a bordo de um barco vão to-
car taiko para purificação das
águas para em seguida colo-
car os barquinhos flutuantes
um por um, colorindo o per-
curso. O Tooro Nagashi faz
parte do calendário oficial de
eventos turísticos da cidade e
do Estado de São Paulo, e
também promovido pelo Re-
gistro Beisebol Clube –
RBBC e pela Prefeitura Mu-
nicipal de Registro.
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Asebex celebra
50 anos e 2000
bolsas de estudo
e estágio
Em uma cerimônia oficial que
acontecerá neste sábado (dia
31 de outubro) a diretoria da
Associação Brasileira de Ex-
bolsistas no Japão – Asebex
–, vai comemorar os 50 anos
do início do sistema de bol-
sas de estudos e estágio ofe-
recidas pelos governos e fun-
dações japonesas. A festa de
confraternização, que terá
como palco o Restaurante
Aneto, na zona Sul de São
Paulo também vai marcar a
ida dos primeiros bolsistas
kenpi para o Japão.

—––––––––––—–| pág 11

Federação
Paraense de
Sumô realiza
40º Campeonato
Para marcar seu 40º aniver-
sário de fundação, a Federa-
ção Paraense de Sumô reali-
zará, no próximo domingo (8),
na Travessa Sn 3, na Cidade
Nova, em Ananindeua (Gran-
de Belém), o Campeonato
Paraense da modalidade, que
também está completando 40
anos. A cerimônia de abertu-
ra está marcada para às 9
horas, e deve contar com a
presença do cônsul geral do
Japão em Belém, Ryozo
Myoji e de representantes do
governo paraense.

O presidente da Petrobrás,
José Sergio Gabrielli de Aze-
vedo, participou nesta terça-
feira (27) em evento na Câ-
mara de Comércio Brasileira
no Japão (CCBJ), em Tó-
quio, com presença de cerca
de 150 empresários. Gabrielli
apresentou o plano de inves-
timentos da Companhia e fa-
—–––––––––——–––––––––––——––––––—–| pág 10
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Japão será referência da
Petrobras na Ásia em 2010

lou sobre as oportunidades de
negócios com a exploração
do pré-sal, principalmente nas
áreas de serviços, indústria
naval e de equipamentos. O
executivo reiterou que a refi-
naria Nansei Sekiyu deve se
tornar o principal ponto de
distribuição da Companhia no
continente.

Japão ainda é o terceiro
país com mais brasileiros
O Brasil tem atualmente o
menor número de estrangei-
ros de toda a sua história: cer-
ca de 1 milhão de pessoas,
que representam aproximada-
mente 0,4% da população
que mora no país. A explica-
ção, segundo o secretário
executivo do Ministério da
Justiça, Luiz Paulo Barreto,

pode estar na mudança do
perfil do estrangeiro que vem
para o Brasil. “Nós estamos
mandando mais brasileiros
para fora, ao contrário de an-
tes, quando nos recebíamos
mais”, constata Barreto. Ape-
sar da crise, o Japão ainda é
o terceiro país com a maior
concentração de brasileiros.

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

Culto aos Antepassados da Messiânica
deve atrair cerca de 25 mil visitantes
Nos dias 1º e 2 de novem-
bro, a Igreja Messiânica Mun-
dial do Brasil (IMMB) reali-
zará, no Solo Sagrado de
Guarapiranga (SP), o Culto
aos Antepassados. Realizado
anualmente no mês de no-
vembro, a cerimônia tem por

objetivo cultuar os parentes e
amigos já falecidos, dos mem-
bros e simpatizantes da
IMMB. Durante o evento,
junto com as preces e as ma-
nifestações de gratidão e de
saudade, são oferecidos ali-
mentos e flores.

—–––––––––——–––––––––––——––––––—–| pág 06
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Takako Nakayama, vencedora da Medalha de Ouro na categoria
Arte Craft (urushi), com a “Série Gaiolas”

O artista Yutaka Toyota, membro do júri da 3ª Grande Exposição José Eduardo de Nadai recebeu menção honrosa por sua obra
“Roda Viva” (aquarela) na categoria Biten

3ª GRANDE EXPOSIÇÃO DE ARTE BUNKYO – Aber-
ta no último dia 23, no hall da entidade, com uma cerimônia
reservada para a entrega dos prêmios com a presença de di-
versos artistas, a 3ª Grande Exposição de Arte Bunkyo 2009
ficará aberta ao público até 8 de novembro, de segunda a sex-

ta, das 12 às 18h, e aos sábados e domingos, das 10 às 18h.
Como nas edições anteriores, foram realizadas três seqüências
de premiação: arte contemporânea, arte figurativa (biten) e arte
craft (confira os premiados no site do Bunkyo). Durante o even-
to, os visitantes poderão adquirir o catálogo da exposição, que

traz o detalhamento das 297 obras selecionadas pela Comis-
são de Artes neste ano e, também, as informações sobre os
artistas. A exposição tem entrada franca. O Bunkyo fica na
Rua São Joaquim, 381, no bairro Liberdade. Entrada franca.
Informações: (11) 3208-1755

SEMPRE MULHER – O Grupo Sempre Mulher realizou no dia 18 (domingo) mais uma edi-
ção do seu tradicional yakissoba beneficente. O prato oriental foi servido exclusivamente no
Buffet Tutti Noi. Nesta edição, as entidades beneficiadas foram: Casa Tímoteo, Grupo Fraterno
Kadac, ambas realizam trabalho assistencial em São Bernardo do Campo, e a Construção do
Centro de Convivência da Comunidade Aparecida. Leia mais na pág 5

AERONÁUTICA – O Co-
mando da Aeronáutica realizou
no dia 23 de outubro cerimô-
nia de Imposição de Comendas
da Ordem do Mérito Aeronáu-
tico (OMA). Cento e noventa
personalidades civis e militares
foram agraciadas neste ano,
entre elas o deputado federal
William Woo (PPS-SP). A Or-
dem do Mérito Aeronáutico é
a maior comenda concedida
pela Força Aérea Brasileira
(FAB) para reconhecer servi-
ços prestados à Aeronáutica
por personalidades – civis e
militares, brasileiras ou estran-
geiras. William Woo recebeu
a medalha das mãos do coman-
dante da Aeronáutica, tenen-
te-brigadeiro-do-ar Juniti Saito.
“Os esforços empreendidos
nas diversas áreas têm asse-
gurado ao povo brasileiro a
certeza da paz, da soberania e
do desenvolvimento”, afirmou
Saito.

Comandante Juniti Saito
entrega medalha a

William Woo

O presidente do IPK, Victor
Kobayashi, prestigia desde a
primeira edição

O presidente do Kenren, Akeo
Yogui, parabenizou os jovens

O vereador Ushitaro Kamia
destacou o fortalecimento da
aliança entre os dois países

JAPAN EXPERIENCE –
Voluntários da Comissão de
Jovens do Bunkyo organizaram
nos dias 24 e 25 de outubro, no
Parque da Juventude, em São
Paulo, a quinta edição do Japan
Experience. A cerimônia de
abertura, no sábado, contou
com a presença do deputado
federal Walter Ihoshi (DEM-

Cerimônia de abertura contou com a presença de diversas autoridades

SP) – autor de uma emenda que
destinou R$ 50 mil ao evento
por intermédio do Ministério do
Turismo –, do vereador Ushi-
taro Kamia (DEM); do presi-
dente do Kenren (Federação da
Associação de Províncias do
Japão no Brasil), Akeo Yogui e
do presidente do IPK (Instituto
Paulo Kobayashi), Victor Ko-

bayashi, entre outros. Todos
destacaram o empenho dos jo-
vens na realização do evento
em prol da cultura japonesa.
Também no sábado, quem mar-
cou presença foi o ator Kendi
Yamai, que interpreta o perso-
nagem Chekin No Mon no hu-
morístico “Uma Escolinha Mui-
to Louca”, da Band.

Menina observa apresentação de
percussionistas de grupo de taikô

Voluntária Noemi ensina criança no Circuito
Kodomo

O deputado Walter Ihoshi destinou
R$ 50 mil em prol do evento por
meio de emenda parlamentarConvidados posam para foto após a cerimônia

No sábado, praça de alimentação foi uma das
mais concorridas

Tênis de mesa foi uma das modalidades no
evento



São Paulo, 30 de outubro a 05 de novembro de 2009 JORNAL NIPPAK 3

DEKASSEGUIS 1

Apesar da crise, Japão ainda é
o 3º país com mais brasileiros (PARTE 2)

*MAKIKO MATSUDA

Será que uma educação
formadora de especialistas não
seria mais apropriada para eles
do que uma educação forma-
dora de generalistas? Em ou-
tras palavras, minha proposta
seria estabelecer um ambien-
te em que jovens acima de 15
anos possam ter acesso às téc-
nicas profissionalizantes, tais
como turismo, beleza, enfer-
magem, contabilidade, compu-
tação, eletrotécnica, carpinta-
ria, carniçaria (ato de prepa-
rar carne para venda) e me-
cânica de carros, de forma
gratuita, multilíngue, curta du-
ração e avaliado por crédito.

Este sistema faz parte de
uma categoria que é conheci-
da no mundo como Vocational
Education and Training
(6ÿ%ÿ4ÿ), ou Career and
Technical Education (CTE) e
é muito comum em países
como a Austrália, Alemanha e
Finlândia. Na Austrália, por
exemplo, o curso mais rápido
forma alguém depois do perí-
odo equivalente ao 1º e 2º anos
da Educação Média normal.

Outro ponto forte é que, na
educação técnica, uma gran-
de parte do aprendizado não
depende da língua. Mesmo na
faculdade onde leciono, eu vejo
muitos dos estudantes estran-
geiros que, mesmo sem saber
falar japonês, vão estagiar em
fábricas para aprender a tec-
nologia.

No entanto, a educação de
treinamento vocacional do Ja-
pão é medíocre quando com-
parado à dos países que citei.
A maioria das escolas de trei-
namento vocacional tem como
alvo os trabalhadores maduros
que já possuem experiência
profissional enquanto os colé-
gios técnico e comercial, que
deviam estar direcionados aos
jovens inexperientes, possuem
características curriculares
muito parecidas com as dos
colégios normais, como já co-
mentei anteriormente, de for-
ma que não parecem influen-
ciar diretamente no aumento
da oportunidade de emprego.
Uma Escola Especializada
(Senmon Gakkô) normalmen-
te exige o Ensino Médio de
pré-requisito.

Não é preciso nem dizer que,
para um brasileiro nikkei que
não conhece a língua japonesa,
o exame de admissão é extre-
mamente difícil. Os critérios de
avaliação para os alunos entra-
rem numa escola de treinamento
vocacional diferem de escola
para escola, mas, a título de
exemplo, gostaria de colocar
aqui um exemplo de questão de
leitura de kanji que o governo
de Osaka indica como “do ní-
vel de um aluno formado no
Ensino Fundamental 2”.

Se os ideogramas sublinha-

dos acima fossem comparados
aos especificados pelo Teste
de Proficiência na Língua Ja-
ponesa (Nôryoku Shiken), três
deles seriam equivalentes ao
ikkyû (Nível 1) e dois estão
fora de abrangência. Em ou-
tras palavras, estão num nível
que nem um estudante estran-
geiro do nível superior no Ja-
pão consegue responder. Será
que uma questão deste grau de
dificuldade é necessária para
um estudante que quer apren-
der técnicas profissionais?

Devido à crise econômica,
estamos passando por um mo-
mento em que as escolas es-
tão abarrotadas de pessoas à
espera de trabalho, é uma boa
oportunidade para buscar um
enriquecimento na educação
de treinamento vocacional.
Além de uma revisão dos cri-
térios atuais de admissão nas
escolas de treinamento
vocacional, também seria uma
boa idéia as universidades, que
agora entraram num período
em que tem mas vagas do que
candidatos, poderiam oferecer
uma lista de opções educacio-
nais específicas para serem
ministradas como disciplinas
abertas aos moradores locais,
ou, quem sabe, as escolas es-
pecializadas já existentes po-
deriam oferecer oportunidades
gratuitas de aprendizado tec-
nológico com o auxílio de fun-
dos do governo ou das empre-
sas

Nesse caso, também seria
bom transformar os livros di-
dáticos em livros multilíngues
e simplificar o japonês utiliza-
do nas instruções, assim como
tornar multilíngues os exames
nacionais de certificação pro-
fissional. Com o tempo, seria
bom montar um sistema social
que dê incentivo às pessoas
que tenham aprendido as téc-
nicas por esses meios. Será
que estas melhorias não dari-
am mais oportunidade para
que grande parte dos jovens
brasileiros possa avançar para
uma situação bem diferente de
agora? (claro que existe tam-
bém a necessidade de criar
novos empregos alternativos,
mas isto depende de outra dis-
cussão).

Acho que seria muito pro-
veitoso para o próprio Japão,
se nós construíssemos uma
sociedade que dê crédito e
faça bom proveito de uma pes-
soa pelo que ela é capaz ou não
de fazer, em vez de julgar sua
capacidade em função de ter
ou não se formado no Ensino
Médio. Para trazer mudança
a esta sociedade repleta de jo-
vens incapazes de sentir orgu-
lho próprio, eu gostaria de de-
fender a necessidade de uma
reforma no treinamento
vocacional do Japão.

*Makiko Matsuda é professora
Associada do Departamento de
Educação Geral da Universidade
Tecnológica de Nagaoka (respon-
sável pelos estudantes estrangei-
ros) Voluntária da Praça de Nihon-
go de Nagaoka. É autora de “O
Jeitinho no Japão para Os Brasi-
leiros (Burajirujin No Tameno Nip-
pon No Urawaza)”, da Editora
Shumpusha

DEBATES

O obstáculo dos jovens
brasileiros

A falta de planeja-
mento no fluxo migra-
tório dos dekasseguis
ao Japão, bem como de
orientação adequada
aos que retornam ao
Brasil estão – silenci-
osa e continuamente—
, desestruturando mui-
tos lares nikkeis, mui-
tas carreiras que pode-
riam ter sido brilhantes,
foram abruptamente
interrompidas pela pro-
messa (até era real) de
enriquecimento fácil. A
constatação é do pre-
sidente da Reduplan
Alianças Estratégicas,
Renato Botuem, que
participou no dia 25 de
outubro do Fórum Internacio-
nal do Centro de Informação
e Apoio do Trabalhador no Ex-
terior (Ciate) - “Decasségui
diante da Crise Mundial”, rea-
lizado na Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social (Bunkyo). Na
ocasião ele abordou o tema
“Empregabilidade e Empreen-
dedorismo”.

Há nove anos Renato
Botuem faz um trabalho de ori-
entação e reintegração profis-
sional para os dekasseguis.
Convive todos os dias com eles
por isso afirma que o Japão te-
ria tudo para ser ótimo para os
nikkeis. Mas os resultados que
vê no presente e o futuro in-
certo e sombrio que vislumbra
para muitos que foram para o
arquipélago, talvez seria me-
lhor que tivesse ocorrido o fe-
nômeno dekassegui. “Saliento
que o Japão foi até agora uma
excelente oportunidade de pro-

seguis. Comecei com 21 anos
de idade, totalmente inexperi-
ente. Seis meses após ter com-
prado a firma – Reduplan –,
estava às portas da falência. A
verdade é que eu queria fechar
a empresa. Até tentei, mas os
custos para encerramento eram
muito altos (ou seja, não tinha
dinheiro sequer para fechá-la!),
fui obrigado a continuar! Hoje,
depois de muita luta e sacrifíci-
os atendo 700 grandes empre-
sas em diversos segmentos de
mercado”, revela.

Renato Botuem não parti-
cipou do fórum de 2008, mas
crê que a grande diferença do
evento deste ano com relação
ao do ano passado é o aumen-
to no contingente de
retornandos e o fim da década
de ouro do fenômeno dekas-
segui. Para ele eventos desta
natureza como o fórum é de
suma importância na vida dos
dekasseguis, de seus respecti-
vos familiares e, por extensão
da comunidade nikkei, visto
que praticamente todas as fa-
mílias possuem ao menos uma
pessoa que foi para o Japão.

De acordo com o presiden-
te da Reduplan o apoio de en-
tidades como da Reduplan, do
Sebrae, do Instituto de Solida-
riedade Educacional e Cultu-
ral (ISEC) e da BR-JP, com-
provam a importância do
fórum. “São entidades que há
muito tempo estão envolvidas
com a questão dekassegui.
Também ratifica a importância
do evento, a presença de au-
toridades e representantes de
órgãos governamentais do Ja-
pão e do Brasil”, garante.

(Afonso José de Sousa)

gresso material. Também não
estou julgando – muito menos
condenando – os governos do
Brasil ou do Japão. Nem mes-
mo os dekasseguis têm culpa.
Mas como a corda sempre es-
toura do lado mais fraco...”,
destaca.

O presidente da Reduplan
assegura que se preocupa muito
com os filhos dos dekasseguis.
Para ele é essencial a união dos
esforços da sociedade civil, prin-
cipalmente, a participação e o
comprometimento dos dekas-
seguis com tudo o que foi ensi-
nado pelas gerações anteriores.
Exemplo do valor do trabalho,
da dedicação, do fazer o esfor-
ço valer a pena e que, sem luta,
disciplina, foco e sem raízes é
impossível crescer e prosperar.
“Um recado para todos os de-
kasseguis: acredite no Brasil!
Acredite em você! Lute pelos
seus sonhos! A vida não é só
dinheiro e trabalho. Seja feliz!

Faça a sua família feliz”!, res-
salta. “Às custas de muito tra-
balho e suor no rosto de nossos
pais e avós, os nikkeis conquis-
taram a fama de um povo ho-
nesto, trabalhador, esforçado,
ordeiro, inteligente e rico”, com-
pleta.

Fórum – No Fórum Interna-
cional do Ciate, Renato
Botuem discutiu temas como
a empregabilidade e o empre-
endedorismo para quem voltou
do Japão. Assuntos esses de
maior interesse para quem re-
tornou para o Brasil, bem como
a obtenção de renda no mer-
cado brasileiro. “Procurei in-
formar, atualizar e situar o ex-
dekassegui no que diz respeito
a recolocação no mercado de
trabalho e também na monta-
gem do negócio próprio no
Brasil. Transmiti as exigênci-
as do mercado, as tendências,
as oportunidades e os diferen-
ciais necessários. Na área de
emprego citei as vantagens e
desvantagens acarretadas pelo
fato de um candidato ter sido
dekassegui”, adiantou.

Na área de negócios o pre-
sidente da Reduplan deu dicas
sobre empreendedorismo, as
principais armadilhas, o que fa-
zer e o que não fazer. Também
citou sua experiência empresa-
rial de quase 25 anos, já que
teve uma trajetória muito simi-
lar à vivida por muitos dekas-
seguis que enfrentaram dificul-
dades, lutas, timidez, medos, pla-
nos econômicos, situações ad-
versas, e inexperiência.

“Penso que meu testemu-
nho foi um importante fator de
motivação para muitos dekas-

Renato Botuem, que participou do Forum
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Presidente da Reduplan, Renato Botuem vê “presente e
futuro incertos e sombrios” para dekasseguis

OBrasil tem atualmente
o menor número de
estrangeiros de toda a

sua história: cerca de 1 milhão
de pessoas, que representam
aproximadamente 0,4% da po-
pulação que mora no país. A
explicação, segundo o secre-
tário executivo do Ministério da
Justiça, Luiz Paulo Barreto,
pode estar na mudança do per-
fil do estrangeiro que vem para
o Brasil.

“Até metade da década de
90 [do século passado] nós
recebíamos imigrantes em-
preendedores. Eram chine-
ses, coreanos, libaneses, que
vinham ao Brasil tentar mon-
tar pequenos negócios. [De-
pois disso, o] cenário se mo-
dificou. Vimos o Brasil come-
çar a receber [trabalhadores
sazonais], mão de obra qua-
lificada ou especializada, que
[chegou ao país por causa
do] desenvolvimento da in-
dústria de petróleo, da indús-
tria automobilística, da quími-
ca pesada e da física tam-
bém”.

Segundo Barreto, esses
executivos de multinacionais
permanecem no país por no
máximo dois anos, sem as fa-
mílias, e em seguida vão para
outros países, deixando os car-
gos para brasileiros.

Além deles, há os migran-
tes sul-americanos, que atra-
vessam as fronteiras para vir
ao Brasil em busca de empre-
go e melhores condições de
vida. Apesar do grande fluxo
dos vizinhos, especialmente os
bolivianos, Barreto garante
que o trânsito de fronteira tem
se mantido estável.

Fluxo inverso – “Esse trân-
sito está acontecendo na mes-
ma intensidade, não houve ne-
nhum fator que indique que a

íses de maneira “substancial”,
segundo o embaixador.
Dekasseguis – Segundo ele,
no Japão, “os imigrantes bra-
sileiro trabalham em fábricas,
quase sempre a convite de
empreiteiros japoneses e via-
jaram com tudo organizado,
portanto não sofrem muito com
problemas de regularização”.

“Uma característica que eu
posso dizer que é comum a
toda a comunidade brasileira
no exterior é que ela é muito
trabalhadora e muito respeita-
dora das leis. Diferentemente
de outras comunidades, inclu-
sive latino-americanas, os bra-
sileiros não se envolvem com
atividades criminosas ou com
o crime organizado”.

Está em curso um progra-
ma de anistia de imigrantes ir-
regulares no Brasil. Até o dia
31 deste mês, eles podem pro-
curar qualquer posto da Polí-
cia Federal para dar entrada
na sua regularização. Para
isso, é necessário apenas não
ter antecedentes penais.

De acordo com o secretá-
rio executivo do Ministério da
Justiça, com isso o Brasil es-
pera também poder contar
com melhor tratamento para
seus imigrantes em outros pa-
íses. Para ele, é inaceitável que
um migrante seja preso por
estar sem visto.

“Isso não é uma questão
penal, não deve ser tratada
assim. Essa é uma questão
administrativa. E nós estamos
querendo mostrar que não va-
mos entrar nessa onda de tra-
tar imigrante como criminoso”,
afirma Barreto. Espera-se
que, até a data prevista, 50 mil
estrangeiros sejam regulariza-
dos no Brasil, ficando livres
para utilizar os serviços públi-
cos e trabalhar.

(Da Agência Brasil)

migração fronteiriça tenha au-
mentado em termos quantita-
tivos. O que há neste momen-
to é uma redução do fluxo mi-
gratório, nós estamos man-
dando mais brasileiros para
fora, ao contrário de antes,
quando nos recebíamos
mais”.

De fato, a quantidade de
brasileiros que moram fora do
país, cerca de 3,5 milhões de
pessoas, tem sido motivo de
maior atenção das autorida-
des do que o fluxo inverso.
Os Estados Unidos são o país
com a maior quantidade de
brasileiros: 1 milhão de imi-
grantes. O Paraguai ocupa o
segundo lugar, com 400 mil e
o Japão, que atualmente tem

270 mil brasileiros – embora
antes da crise esse número
chegasse a 315 mil.

De acordo com o chefe da
Subsecretaria-Geral de Comu-
nidades Brasileiras no Exteri-
or, Oto Agripino Maia, o perfil
das colônias nesses três luga-
res é bastante diferente.

Os brasileiros que moram
nos Estados Unidos e na Eu-
ropa são, em geral, de baixa
qualificação profissional, e tra-
balham em funções que não
são de interesse dos trabalha-
dores locais.

No Paraguai e na Bolívia
vivem produtores rurais, em
muitos casos de médio e gran-
de porte, que contribuem para
a produção agrária desses pa-

DIVULGAÇÃO

Placas em português indicam presença brasileira em Hamamatsu
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Asebex celebra 50 anos de bolsas
de estudo e estágio Brasil-Japão

COMUNIDADE 1

Diferentemente do que
ocorreu nas edições anteriores
quando cantores consagrados
da comunidade animaram o
jantar beneficente das quatro
principais entidades assistenci-
ais nikkeis de São Paulo, o “6º
Jantar Show Beneficente”
deste ano terá como destaque
o cantor Edson Saito e Banda.
Cerca de 700 pessoas estão
sendo aguardadas no evento
que vai acontecer no dia 13 de
novembro (sexta-feira), no
Espaço Hakka de Eventos. O
jantar é uma organização con-
junta da Associação Pró-Ex-
cepcionais Kodomo-no-Sono,
da Assistência Social Dom
José Gaspar “Ikoi-no-Sono”,
da Casa da Esperança Kibô-
no-Iê e do Centro de Reabili-
tação Social Yassuragui Home.

Promovido pela sexta vez
consecutiva pelas instituições
co-irmãs o objetivo é arreca-
dar recursos para prover as
necessidades diárias de cada
uma delas. De acordo com um
dos coordenadores do evento,
André Korosue, a doação anô-
nima de um colaborador apro-
ximou as diretorias das entida-
des, tornando o grupo mais for-
te e mais conhecido. “O apelo
do grupo pedindo apoio para os
patrocinadores foi o nosso gan-
cho. Este ano decidimos fazer
um diferencial com a apresen-
tação do Edson Saito e ban-
da”, explica. As presenças do
cônsul-geral do Japão em São
Paulo, Kazuaki Obe e da con-

sulesa Eiko Obe já estão con-
firmadas.

Na ocasião o jantar que
será oferecido para os convi-
dados ficará a cargo do Bufê
Kuwazuru que servirá pratos
da culinária japonesa como
sushi, sashimi variado, e op-
ções quentes. Os participantes
também vão concorrer ao sor-
teio de vários prêmios como
um automóvel Celta zero km,
uma motocicleta, um aparelho
de televisão LCD e um paco-
te de viagem para Punta Del
Leste, famoso balneário do
Uruguai, localizada no depar-
tamento de Maldonado. “Pelo
tamanho e proporções do
evento, a idéia é multiplicar o
valor do carro por oito”, escla-
rece André Korosue ao com-
pletar que o evento será a
união e a solidariedade em prol
das entidades assistenciais da
comunidade.

6º JANTAR SHOW
BENEFICENTE
QUANDO: 13 DE NOVEMBRO DE 2009
HORÁRIO: DAS 19H À MEIA-NOITE

ONDE: ESPAÇO HAKKA DE EVENTOS

RUA SÃO JOAQUIM, 460, LIBERDADE

INFORMAÇÕES:
IKOI-NO-SONO – 3209-0215
SEDE@IKOINOSONO.ORG.BR

KIBÔ-NO-IÊ – 5549-2695
VOLUNTARIADO@KIBONOIE.ORG.BR

KODOMO-NO-SONO – 3208-3949
KODOMO@KODOMONOSONO.ORG.BR

YASSURAGUI HOME – 5581-3105
CONVITES ANTECIPADOS: R$ 200,00
INDIVIDUAIS E À VENDA NAS ENTIDADES

JANTAR SHOW BENEFICENTE

Entidades assistenciais nikkeis
se unem para 6º megaevento

Em uma cerimônia ofici-
al que acontecerá nes-
te sábado (dia 31 de

outubro) a diretoria da Asso-
ciação Brasileira de Ex-bolsis-
tas no Japão – Asebex –, vai
comemorar os 50 anos do iní-
cio do sistema de bolsas de
estudos e estágio oferecidas
pelos governos e fundações
japonesas. A festa de confra-
ternização que terá como pal-
co o Restaurante Aneto, na
zona Sul de São Paulo também
vai marcar a ida dos primeiros
bolsistas kenpi para o Japão
pela província de Okayama e
da ida do primeiro bolsista bra-
sileiro para o país através do
Monbukagakusho (antigo
Monbusho - Ministério da Edu-
cação do Japão).

Durante a cerimônia serão
realizadas algumas atrações
como a apresentação do grupo
de taiko Ryukyu Matsuri Daiko
às 19h; do coral da Asebex for-
mado por ex-bolsistas às 20h30;
e sorteios de brindes como es-
tadias em hotéis e pousadas,
almoço e jantares em restau-
rantes, curso de inglês e trata-
mento em salão de beleza. A
solenidade é uma realização da
Asebex, da Federação das As-
sociações de Províncias do Ja-
pão no Brasil (Kenren), da So-
ciedade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência So-
cial (Bunkyo) e patrocínio do
Banco Real.

Com a solenidade os obje-
tivos da Asebex é agradecer o
governo japonês que por mais
de meio século vem fornecen-
do bolsas de estudos e estági-
os aos descendentes, assim
como agradecer as entidades
nikkeis brasileiras envolvidas
na idealização e concretização
das bolsas. Além de homena-
gear os ex-bolsistas e ex-es-
tagiários que contribuíram e
contribuem com a continuida-
de da relação Brasil-Japão, e
manutenção dos valores japo-
neses. Bem como principal-
mente se transformar na gran-
de comemoração entre os ca-
louros mais novos “kohais”, os
mais experientes “sempais” e
aos que atuaram e/ou continu-
am atuantes na comunidade,
retribuindo o que foi recebido
do Japão. O festejo incluirá
todos os tipos e modalidades
de bolsas para o Japão exis-
tentes ou que existiram.

Não menos importante para
a história da comunidade japo-
nesa do Brasil com relação ao
grande festejo do Centenário
da Imigração Japonesa no país
em 2008, as bolsas de estudo
e estágio no arquipélado já be-
neficiaram mais de 2000 cida-
dãos nipo-brasileiros. As bol-
sas são oferecidas pelos gover-
nos das províncias e japonês
através do Ministério da Edu-
cação, da Japan International
Cooperation Agency (JICA),
fundações particulares, priva-
das e públicas como a Nippon
Foundation, a Associação
O v e r s e a s T e c h n i c a l
Scholarship (AOTS), etc.

De acordo com a presiden-
te da Asebex, Jenny Sayaka
Komatsu, as bolsas beneficia-
ram estudantes de todas as
áreas. O perfil dos candidatos
segue a tendência do merca-
do, por exemplo, na década de
90 existiam muitos bolsistas na
área de informática, mais tar-
de a preferência passou para
a área de design. Hoje muitos
são das áreas de humanas,
seguindo a preferência das
escolhas de descendentes por

áreas técnicas na seleção da
faculdade como engenharia.
“A maioria das modalidades de
bolsas oferecidas não restrin-
gem a profissão, mas há algu-
mas específicas para estudos
da língua e cultura japonesa”,
destaca.

Jenny Komatsu revela que
incluir a modalidade de bolsas
kenpi – oferecidas pelas pro-
víncias, foi uma conquista da
comunidade nipo-brasileira
através da luta de entidades
nikkeis como o Bunkyo e os
kenjinkais, estes últimos em
sua maioria não existiam for-
malmente na época. “A come-

moração é uma forma de
agradecimento para os ex-bol-
sistas e às entidades nikkeis
que concretizaram as bolsas
na modalidade kenpi e ou-
tros”, ressalta.

A Asebex tem hoje 18 anos
e nasceu da fusão de duas ou-
tras entidades a Associação de
Ex-Bolsistas (ASEB) e a As-
sociação de Ex-Estagiários
(ABEX). Contando o tempo do
mais antigo predecessor são 43
anos de atividades. Além de
organizar o Koshukai - seminá-
rio preparatório para futuros
bolsistas, sempre em janeiro, a
entidade também orienta os re-

cém-retornados do Japão sobre
mercado de trabalho, divulga e
ajuda na seleção das bolsas de
estudo para que mais pessoas
tenham a oportunidade única de
estudar/estagiar no Japão. “Ela
também é co-coordenadora da
área cultural do Festival do Ja-
pão. Orgulhamos-nos de ter um
quadro de diretores sempre jo-
vens renovados a cada ano”,
antecipa a presidente.

(Afonso José de Sousa)

COMEMORAÇÃO DOS 50
ANOS DE BOLSAS DE ESTUDO
/ ESTÁGIO JAPÃO – BRASIL
ASEBEX
QUANDO: DIA 31 DE OUTUBRO (SÁBADO)
HORÁRIO: DAS 18H30 ÀS 22H
19H - CERIMÔNIA OFICIAL, COM

HOMENAGEM A EX-BOLSISTAS QUE

RETRIBUEM À SOCIEDADE O QUE

RECEBEMOS DO JAPÃO, E AGRADECIMENTO

ÀS ENTIDADES APOIADORAS DAS BOLSAS

20H30 - QUEBRA DE BARRIL DE SAKE

(KAGAMI WARI) E JANTAR COM

ATRAÇÕES E SORTEIOS

22 H – ENCERRAMENTO.
ONDE: RESTAURANTE ANETO. AVENIDA

DO CAFÉ, 277 - CENTRO EMPRESARIAL

DO AÇO. (METRÔ CONCEIÇÃO)
CONVITE: R$ 55,00 – PODEM SER

ADQUIRIDOS NOS KENJINKAI; NO BUNKYO

OU NO KENREN - RUA SÃO JOAQUIM,
381 (3º ANDAR)
INFORMAÇÕES: (11) 8120-0087
COM JENNY SAYAKA KOMATSU

JENNYSKOMATSU@ASEBEX.ORG.BR

JENNYSK@ASEBEX.ORG.BR OU

WWW.ASEBEX.ORG.BR

Em uma pesquisa execu-
tada pela Asebex em 2007
por conta da realização da
reunião de representantes da
48ª Convenção dos Nikkeis e
Japoneses Residentes no Ex-
terior, promovida pela primei-
ra vez em São Paulo, foi
constatado que dos 184 des-
cendentes (41% homens e
59% mulheres), 45% eram
nisseis e 48% sanseis. O res-
tante 1% eram isseis e 2%
yonseis, originários de 42 pro-
víncias e 4% não descenden-
tes. Em 2007 86% deles mo-
ravam no Brasil, 11% no Ja-
pão, um de nacionalidade
paraguaia e 3% de outros
países.

A pesquisa segundo Jenny
Komatsu demonstra que hoje
muitos nisseis e sanseis bol-
sistas têm cerca de 30 a 40
anos. Mas não quer dizer que
isseis, yonseis e descenden-
tes não procurem pelas bol-
sas. “Apenas a maioria das

bolsas é para descendentes,
então não vale para isseis de
acordo com a modalidade. Os
yonseis ainda estão para en-
trar na faculdade hoje ou co-
meçando a se formar, ou
seja, ainda não atingiram na
idade de obter uma bolsa de
estudo que em sua maioria é
direcionada para graduados”,
explica.

Faixa etária – Na ocasião
responderam a pesquisa ex-
bolsistas das mais variadas ida-
des, com grande participação
de pessoas com participação
ativa no mercado de trabalho.
As bolsas de estudo, tanto
modalidade kenpi, quanto
Monbukagakusho começaram
a ser fornecidas na década de
50. Treze por cento deles par-
ticiparam de mais de um pro-
grama de bolsa, 42% kenpi-
kenshu, e 36% kenpi-ryugaku.

Área de estudos / pesquisa

– Cerca de 75% dos ex-bol-
sistas prosseguem atuando na
mesma área de estudo/está-
gio, enquanto 46% trabalham
ou trabalhou em empresa ja-
ponesa, e 17% trabalha/tra-
balhou em empresa com cli-
entes/fornecedores japone-
ses.

Contribuição da bolsa –
Cem por cento dos partici-
pantes responderam que gos-
taria que seus (futuros) filhos
também tivessem a mesma
oportunidade de estudar/
estagiar no Japão. Continuam
realizando trabalhos voluntá-
rios 85% deles: 53% em ken-
jinkai, 39% na Asebex, 20%
em kaikan do bairro/cidade,
20% em entidade assistenci-
al, 43% em outras entidades
como JCI, Jovens do Bunkyo,
Abeuni, ONGs, escoteiros,
etc. O total resultou em mais
de 100% pois muitos ajudam
em mais de uma entidade.

Nisseis e sanseis são os principais beneficiários de
bolsas e estágios, revela pesquisa da Asebex

 “Orgulhamo-nos de ter um quadro de diretores sempre jovem e renovado a cada ano”, diz presidente

DIVULGAÇÃO

A presidente da Asebex, Jenny Sakaya Komatsu: “agradecimento”

ENTIDADES

Seminário gratuito esclarece
dúvidas sobre Código Civil

A Comissão Jurídica do Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assistên-
cia Social) realiza no próximo
sábado (7), no Pequeno Auditó-
rio da entidade, seminário com
o tema “Constituição de Asso-
ciações, Entidades Assistenciais
e Beneficentes, seu Regime Ju-
rídico, Isenções e Imunidades.
Abordagens Teóricas e Práti-
cas”. A entrada é franca.

A abertura acontece às 9h,
com uma saudação do presi-
dente do Bunkyo, Kihatiro
Kita. A primeira palestra tem
início logo em seguida, às 9h15,
e terá como tema “Constitui-
ção de Associações, Entidades
Assistenciais e Beneficentes e
seu regime jurídico”, com o
presidente do Conselho Deli-
berativo, Tuyoci Ohara.

Às 10h30 será a vez do es-
pecialista em Direito Tributá-
rio e em Ciência das Finanças
e presidente do Centro de Pes-
quisas e Estudos Jurídicos, Ki-
yoshi Harada comentar sobre
“Isenções e Imunidades. Pro-
postas de possíveis soluções
dos problemas enfrentados
pelas entidades”.

Após as palestras, haverá
um debate sobre os temas abor-
dados. O encontro terá como
mediador Mário Iwamizu.

Segundo o coordenador ge-
ral do Simpósio, Nelson Mi-
yahara, “embora se tratem de
questões aparentemente com-
plicadas para os leigos, os as-
suntos são de extrema impor-
tância já que todos os dirigen-
tes de entidades devem se ade-
quar às exigências do novo
Código Civil”.

Benefícios – Miyahara con-
ta que o objetivo é justamente

o de fornecer mais informa-
ções a todos os envolvidos so-
bre a importância dos aspec-
tos legais que devem reger os
estatutos sociais uma vez que
os dirigentes devem se respon-
sabilizar por suas respectivas
entidades”.

“Temos ouvido que, em al-
gumas entidades da comunida-
de nipo-brasileira, principal-
mente as do interior, onde os
presidentes costumam perma-
necer nos cargos por muito
tempo por falta de interessa-
dos em sucedê-los, não existe
uma  preocupação no sentido
de atualizar nem adaptar a
essa nova realidade. Então, o
Simpósio visa alertar que to-
das as entidades sem fins lu-
crativos devem se enquadrar
ao novo estatuto”, esclarece
Miyahara, acrescentando que
outro aspecto importante mas
que causa muitas confusões
refere-se aos benefícios.

“Dependendo das ativida-
des exercidas e dos objetivos
sociais, as entidades podem ou
não requere benefícios. Mas
não são todas as entidades as-
sistenciais. Existem ONGs,
por exemplo, que são consti-
tuídas com a finalidade de ar-
recadar recursos mas acabam
desviando as verbas. É de fun-
damental importância esclare-
cer certas peculiaridades”,
explica Miyahara.

Inscrições – Os interessados
devem fazer a inscrição gratui-
ta, pelo telefone (11) 3208-1755
(falar com Kenia) ou pelo e-
mail bunkyosp@bunkyo.org.br.
Vagas limitadas.

O Bunkyo fica na Rua São
Joaquim, 381, Liberdade.

(Aldo Shiguti)

Membros da Comissão Jurídica do Bunkyo: para tirar dúvidas

DIVULGAÇÃO
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Comunidade de Registro exalta
a 55ª edição do Tooro Nagashi

Com o intuito de home-
nagear os antepassa-
dos e as vítimas de afo-

gamento do Rio Ribeira de
Iguape, a Associação Cultural
Nipo-Brasileira de Registro
(Acnbr),em conjunto com o
Templo Emyoji de Nichirenshu
realizam neste fim de semana
prolongado (dias 1º e 2 de no-
vembro) em Registro (distan-
te cerca de 184 quilômetros de
São Paulo), a 55ª edição do tra-
dicional Tooro Nagashi.

Cerca de 2000 mil tooros
serão lançados nas águas do
rio no dia 2. Antes disso, jo-
vens a bordo de um barco vão
tocar taiko para purificação
das águas para em seguida
colocar os barquinhos flutuan-
tes um por um, colorindo o per-
curso. O Tooro Nagashi faz
parte do calendário oficial de
eventos turísticos da cidade e
do Estado de São Paulo, e tam-
bém promovido pelo Registro
Beisebol Clube – RBBC e pela
Prefeitura Municipal de Regis-
tro.

Várias atrações estão pro-
gramadas durante o evento
como show pirotécnico com
queima de fogos, apresentação
de sumô, culto ecumênico,
Wadaiko, Minyo, Bon Odori,
espetáculos musicais, etc. Na
ocasião a culinária japonesa
estará presente através do
Bunkyo de Registro e da Fe-
deração das Entidades Nikkeis
do Vale do Ribeira (Fenivar)
que prepararam pratos como
yakissoba, sushi, tempura,
sukiyaki, gyosa, pastel, udon,
inclusive sashimi de manjuba,
e bebidas. A cerimônia do
evento é ecumênica e conta
com adeptos do Registro
Honganji, da igreja católica,
Seicho-No-Ie, Igreja Episco-
pal, Igreja Messiânica,
Omotokyo e Sokagakkai.

O coordenador do Tooro
Nagashi, Satoru Sasaki, prevê
um público de 20 mil pessoas
nos dois dias do evento. O côn-
sul-geral do Japão em São
Paulo, Kazuaki Obe e a con-

1º DE NOVEMBRO

10h00 Culto ecumênico no
Memorial das almas – Cemitério
da Saudade
18h30 Wadaiko do Bunkyo de
Registro - Rua Miguel Aby-Azar
19h00 Apresentação de Dan-
ças de Minyo Yamato-kai
19h30 Bom Odori
23h00 Encerramento

2 DE NOVEMBRO

14h00 Culto às Vítimas de aci-
dentes no BR-116 (Seichô-no-
Ie) cabeceira da ponte

15h00 Exibição de sumô - Rua
Miguel Aby-Azar
16h30 Apresentação de
shows diversos
17h30 Cerimônia de Purifica-
ção das águas do Rio Ribeira do
Iguape
18h00 Culto Ecumênico para
as almas dos Antepassados
19h00 Tooro Nagashi (soltu-
ra de barcos)
20h00 Bom Odori
22h00 Show pirotécnico –
queima de fogos
22h30 Bom Odori
23h00 Encerramento

P R O G R A M A Ç Ã O

sulesa Eiko Obe são duas das
autoridades já confirmadas. A
arrecadação da venda dos
tooros será destinada para co-
brir o custo do evento orçado
em R$ 80 mil. A edição deste
ano conta com uma verba de
apoio fornecida pelo Deputa-
do Samuel Moreira da Silva Jr
(PSDB/SP). “Estamos con-
versando com o deputado fe-
deral Walter Ihoshi (DEM/
SP), para obtermos verba para
o ano que vem”, adianta ele
que é membro do conselho
consultivo do Bunkyo.

Satoru Sasaki esclarece que
os barquinhos flutuantes (con-
feccionados em madeira) se-
rão acesos e colocados na
água cerca de 800 a 1000 me-
tros rio acima para que após
30 minutos sejam contempla-
dos durante 1h30 pelo público
em uma praça beira rio próxi-
ma do centro da cidade.

55º TOORO NAGASHI DE
REGISTRO
QUANDO: DIAS 1º E 2 DE NOVEMBRO

ONDE: PARQUE BEIRA RIO / RIO RIBEIRA

DE IGUAPE / RUA MIGUEL ABY-ASAR, S/
Nº – REGISTRO – SÃO PAULO (PRÓXIMO

AO TORII)
INFORMAÇÕES: (13) 3822-4144/2865
ACNBRGT@ITELEFONICA.COM.BR

Apesar do cunho cada vez mais festivo, celebrações religiosas ainda são o ponto forte em Registro

REPRODUÇÃO

Taikô também integra a programação do Tooro Nagashi de Registro

Segundo Satoru Sasaki os
vários eventos realizados em
comemoração ao Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil, no ano passado colabo-
raram significativamente para
um aumento de 10% no qua-
dro de associados da Associa-
ção Cultural Nipo Brasileira de
Registro (Acnbr), atualmente
360 famílias são associadas da
entidade. “Depois do Centená-
rio os festejos despertaram as
pessoas que se mostraram
mais interessadas pela cultura
japonesa influindo para o cres-

Centenário alavanca crescimento dos associados da Acnbr
cimento. No Registro Beisebol
Clube são mais de 600 famíli-
as associadas, 30% delas são
formadas por nikkeis e 70% de
não descendentes”, afirma.

Várias atividades são
mantidas e oferecidas para os
sócios como aulas de taiko;
cursos de língua japonesa; de
Minyo, kenko dan (danças e
músicas folclórica japonesa),
e rádio taissô com duas equi-
pes. “A Acnbr é a única enti-
dade que conta com crianças
praticando o Minyo. Já o ob-
jetivo do kenko dan é preve-

nir a saúde através da dança”,
afirma.

Satoru Sasaki informa que
a construção da sede do Bun-
kyo em estilo oriental foi a
principal conquista obtida pe-
las diretorias da entidade nos
últimos anos. Conforme dados
estatísticos do Centenário ele
revela que a cidade e a região
de Registro tem hoje, mais de
1200 famílias nikkeis “A cida-
de tem a comunidade mais in-
tegrada do Brasil por causa
da miscigenação. Hoje em dia
as moças nikkeis casam, mas

não levam o sobrenome nipo-
brasileiro da família”, explica.

O coordenador destaca que
a prefeitura tem ajudado mui-
to no desenvolvimento do Bun-
kyo; atualmente a Prefeita
Sandra Kennedy Viana (PT)
ajuda a entidade financeira-
mente e através de frentes de
trabalho na cidade. “Funcioná-
rios de vários departamentos
da prefeitura ajudaram quan-
do da realização dos eventos
da comunidade, fazendo lim-
peza e manutenções como da
rede elétrica”, ressalta.

O Grupo Sempre Mulher
realizou no dia 18 (domingo)
mais uma edição do seu tradi-
cional yakissoba beneficente.
O prato oriental foi servido ex-
clusivamente no Buffet Tutti
Noi. O yakissoba é servido
pelo Grupo Sempre Mulher. A
receita é a organização e a de-
dicação, divididos entre as cer-
ca de 200 voluntárias. Os pre-
parativos tiveram início a par-
tir das seis horas da manhã do
domingo, que é quando elas li-
teralmente colocam a mão na
massa. “É que preparamos
com tudo fresquinho, para fi-
car ainda mais saboroso”, ga-
rante uma das voluntárias.

Nesta edição, as entidades
beneficiadas foram: Casa
Tímoteo, Grupo Fraterno

CIDADES/SÃO BERNARDO DO CAMPO

Renda do yakissoba do Grupo Sempre Mulher beneficia
entidades de São Bernardo do Campo

formado por cerca de 250 vo-
luntários e, desde sua forma-
ção, no ano 2000, apóia as
ações sociais do vereador Mi-
nami, que somado a outras ati-
vidades, como jantares,
boutiques, bazares e bingos,
somam mais de R$ 190 mil des-
tinados a entidades filantrópicas
de São Bernardo do Campo.

“Quem já provou sabe que
é um yakissoba especial. As
voluntárias se reúnem para
preparar todos os ingredientes,
para que tudo seja servido fres-
quinho e gostoso. Sem contar
que nas mãos de algumas vo-
luntárias está o segredo do
tempero especial, trazido dire-
to do Japão”, garante Minami,
referindo-se às descendentes
japonesas.

Kadac, ambas realizam traba-
lho assistencial em São Ber-
nardo do Campo, e a Constru-

ção do Centro de Convivência
da Comunidade Aparecida.

O Grupo Sempre Mulher é

O vereador Hiroyuki Minami com voluntárias do Sempre Mulher

A Associação Rinri do Bra-
sil realiza neste domingo (8),
em Americana (SP), evento
de oficialização do 1º Núcleo
dos Estudos de “Ética-Rinri”
em língua portuguesa do País.
A programação, que contará
com a presença do diretor do
Instituto Rinri do Japão,
Tagata, terá início às 10h,
com a realização de uma ce-
rimônia seguida de uma pales-
tra com o tema: “Rinri e meio
ambiente” e um churrasco.

O Instituto de Ética Rinri
existe no Japão desde 1945 e
tem como objetivo incremen-
tar a qualidade de vida, ele-
vação moral e desenvolvimen-
to cultural através do estudo,
da prática e da disseminação
da Ética Pura em através des-
tas atividades, contribuir para
a paz e a prosperidade da hu-
manidade.

Para isso, realiza atividades
como pesquisa do pensamen-
to ético, palestras, seminários,
debates e explicações sobre a
vida cotidiana e atividades cul-
turais (incluindo o shodô e a
tanka).

A sede fica em Tóquio,
mas já está difundida também
nos Estados Unidos e em pa-

íses da Europa e do Sudeste
Asiático. No Brasil, onde
existe há 9 anos, a base está
estabelecida em São Paulo,
com escritórios na Vila Nova
Cachoeirinha e na Vila Mari-
ana, ambos com palestras em
japonês.

Em Americana, as reuni-
ões eram feitas numa sala
dentro de uma fábrica de con-
fecções. “Decidimos ampliar
o leque traduzindo o material
para o português e criamos um
grupo de estudo formado por
empresários e profissionais li-
berais”, conta Kiyotaka Sugo,
que conheceu a Associação
Rinri do Brasil há cerca de
quatro anos. Segundo ele, o
que se aprende na Ética Rinri
“não é a ética ensinada nas
escolas”. “Trata-se de um
estudo da ética diferente, que
se aplica no dia a dia”, diz
Sugo, afirmando que qualquer
pessoa pode praticá-la.

(Aldo Shiguti)

EM AMERICANA, INFORMAÇÕES SOBRE O
1º NÚCLEO DE ESTUDOS DE ÉTICA RINRI

EM LÍNGUA PORTUGUESA PODEM SER

OBTIDAS PELOS TELEFONES: 19/ 3465-
1356 OU 3468-2235 (COM KIYOTAKA

SUGO)

CIDADES/AMERICANA

Palestra oficializa 1º Núcleo
de “Ética Rinri” em português

CIDADES/SALTO

Anibras realiza 2ª edição
da Festa Nipo-Brasileira

A Anibras (As-
sociação Nipo-Bra-
sileira de Salto) re-
aliza no próximo fim
de semana (dias 7
e 8 de novembro),
a segunda edição
da Festa Nipo-Bra-
sileira de Salto. O
evento, que conta
com apoio da Pre-
feitura da Estância
Turística de Salto,
acontece na Praça
XV de Novembro.
A cerimônia de
abertura está mar-
cada para às 10h
de sábado (7). Em
seguida, estão pro-
gramadas diversas
atrações como de-
monstrações de ar-
tes marciais, apre-
sentações de danças folclóricas
e de taikô e um ato solene, às
19h. A cantora Karen Ito,
acompanhada do grupo de dan-
ça Awa Odori se apresentam
às 20h. Fechando a programa-
ção do doa, haverá apresenta-
ção do grupo de dança da As-
sociação Fukushima de Atibaia.

No domingo, o evento tem
início a partir das 10h, com
demonstrações de artes mar-
ciais (incluindo o kendô).

Os destaques ficam por
conta de um show com uma
banda cosplay, apresentações
de grupos de yosakoi soran,
bon odori e taikô de Salto,
Bragança Paulista e Indaiatu-
ba. Segundo o presidente da
Anibras, Cláudio Terasaka,
durante os dois dias haverá
oficina de origami, exposição
peças japonesas, atividades
para crianças e praça de ali-
mentação.

Na verdade, conta Terasa-
ka, apesar de ser a segunda
edição, este é o evento que
marca a estreia oficial da
Anibras como entidade orga-

nizadora. “Em 2008, por ser
ano das comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil, quase toda a
parte logística ficou a cargo da
Prefeitura”, explica Terasaka,
lembrando que a própria
Anibras foi fundada em mar-
ço deste ano.

“Começamos como uma
entidade atípica. Por enquan-
to, não temos sede própria e
também não cobramos men-
salidade dos sócios numa ten-
tativa de sermos uma entida-
de autossustentável”, desta-
ca Teresaka, acrescentando
que, temporariamente, as
reuniões estão sendo feitas
no espaço cedido por um dos
associados.

Kohdo Tanaka – Na próxi-
ma terça-feira (3), que estará
marcando presença na cidade
de Salto é o tenor Kohdo Ta-
naka, que se apresentará por
volta das 19h30, no Auditório
Maestro Gaó (na Praça São
João), com entrada franca.

(Aldo Shiguti)

Cartaz de divulgação da festa em Salto

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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CULTO AOS ANTEPASSADOS

Igreja Messiânica Mundial espera
25 mil visitantes neste feriado

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

Como parte das suas cam-
panhas anuais o Hospital
Nipo-Brasileiro – Beneficên-
cia Nipo-brasileira de São
Paulo – realiza no dia 7 de
novembro a campanha de
Detecção de Diabetes,
Colesterol e Hipertensão Ar-
terial através de consultas
gratuitas com especialistas.
Dirigida para pessoas maiores
de 15 anos da comunidade
geral, a campanha tem como
objetivo diagnosticar portado-
res do diabetes tipo dois, pro-
blema esse que mais afeta a
maioria da grande massa de
pessoas, e responsável por
provocar complicações como
Acidente Vascular Cerebral
(AVC) e infartos.

De acordo com a médica
endocrinologista Elza Setsuko
Ikejiri a previsão é que entre
1200 a 1500 pessoas sejam
consultadas na campanha que
contará com a participação de
especialistas nas áreas da
cardiologia e da nutrição, além
de orientação de atividades fí-
sicas. “Queremos detectar e
diagnosticar nos exames os
portadores de diabetes tipo

A Associação Cultural de
Mizuho em São Bernardo do
Campo (ABC Paulista) reali-
za no dia 11 de novembro a
34ª edição do Bazar Benefi-
cente Mizuho. Na ocasião
serão comercializados alimen-
tos, produtos de artesanato,
artigos orientais, brinquedos, e
roupas. Além de pratos típi-
cos da culinária japonesa
como harumaki, yakissoba,
manju, moti, pastel, sushi,

udon, hot-dog e bebidas. A
entrada é franca.

34ª EDIÇÃO DO BAZAR
BENEFICENTE MIZUHO
QUANDO: 11 DE NOVEMBRO

HORÁRIO: DAS 9H ÀS 17H

ONDE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE

MIZUHO – PRAÇA TOKUYAMA, 2 –
BAIRRO COOPERATIVA - SÃO BERNARDO

DO CAMPO – ALTURA DO Nº 751 DA

ESTRADA DA COOPERATIVA.
ESTACIONAMENTO NO LOCAL.

COMUNIDADE

Associação Mizuho de São
Bernardo realiza bazar

dois que sofrem sem saber.
Rastrear os pacientes que sen-
tem os sintomas clínicos”, ex-
plica ela ao avisar que é ne-
cessário que os interessados
compareçam em jejum e que
façam suas refeições duas
horas antes do exame.

Segundo ela a diabates tipo
1 surge mais em crianças pro-
vocando problemas renais, do-
enças de visão e outros males.
“Quando a glicemia atinge o
nível 200 sugerimos que os exa-
mes sejam repetidos”, esclare-
ce Elza Ikejiri. Na campanha
de 2008 a médica lembra que
foram atendidas 900 pessoas,
desse total 20% revelaram ser
portadores de hipertensão e
10% de diabetes.

CAMPANHA DE DETECÇÃO
DE DIABETES, COLESTEROL E
HIPERTENSÃO ARTERIAL
QUANDO: DIA 7 DE NOVEMBRO (SÁBADO)
HORÁRIO: DAS 9H ÀS 16H
ONDE: PARÓQUIA NOSSA SENHORA

APARECIDA DA BOA VIAGEM – RUA

SOLDADO BRASÍLIO PINTO DE ALMEIDA,
344 – PARQUE NOVO MUNDO – SÃO

PAULO

INFORMAÇÕES: 2633-2200

SAÚDE

Campanha visa detectar
diabetes e hipertensão arterial

ÁSIA

Um Breve Olhar sobre a
República da China (Taiwan)

PARTE VIII

Educação – Na República da
China, se enfatiza fortemente
a educação e uma grande par-
te dos gastos governamentais
está destinada a propósitos edu-
cacionais. Com uma crescente
parte da população recebendo
educação superior, pessoas com
no mínimo um grau universitá-
rio já representam o maior gru-
po de público literato de Taiwan
com idades de 15 anos e acima
– 34,9%, o que é 18,5 pontos
percentuais a mais do que dez
anos atrás. Anualmente os jo-
vens da nação obtem premia-
ções em competições interna-
cionais, tais como as Olimpía-
das Científicas Internacionais
em física, matemática, biologia
e informática. O bem-sucedi-
do setor de tecnologia de ponta
atraiu consistentemente cerca
de 45% de estudantes univer-
sitários para graduarem-se em
ciência e engenharia na última
década. O alto calibre dos re-
cursos humanos de Taiwan tem
contribuído enormemente para
aprimorar a prosperidade eco-
nômica e a qualidade de vida.

Números crescentes de uni-
versidades oferecem progra-
mas de estudos ministrados em
inglês. Bolsas de estudos go-
vernamentais e de universida-
des estão disponíveis para es-
tudantes internacionais. O Pro-
grama de Bolsas de Estudos de
Taiwan, por exemplo, oferece
subvenções para estudantes
interessados em estudos de
mandarim chinês bem como
para aqueles que desejam
engajar-se em programas de li-
cenciatura ou pós-graduação
em diversos campos. Os inte-
ressados podem contatar em-
baixadas e escritórios de repre-
sentação de Taiwan ou visitar
a página na Internet do Minis-
tério da Educação no endere-
ço http://english.moe.gov.tw.

Perfil Educacional
2008 - 2009

Taxa de alfabetização (maiores de
15 anos): acima de 98% (2008)
Dotação governamental para a
educação: 19% de gastos combi-
nados de governo central e local,
representando 4,5% do PIB (2008)
Instituições de educação superi-
or: 162 (147 universidades e fa-
culdades, 15 colégios pré-univer-
sitários)

Estudantes matriculados em
instituições de ensino superior
Total: 1,3 milhão
Programas de mestrado: 181.000
Programas de doutorado: 33.000
Taiwaneses estudando no exteri-
or: 37.800

Meios de Comunicação –
Os meios de comunicação tem
desempenhado um papel cen-
tral no desenvolvimento de
Taiwan, sendo que a sua proli-
feração e diversidade ofere-
cem oportunidades para o de-
bate político e a criatividade
cultural. Uma imprensa vigo-
rosa tem se beneficiado de um
ambiente livre nas comunica-
ções, conforme pode ser ates-
tado pela pesquisa “Freedom
of the Press 2009”.

Taiwan tem uma crescente
indústria de comunicações que
lança mais de 40 mil novos títu-
los todos os anos. A sua Exposi-
ção Internacional de Livros de
Taipei, realizada anualmente,
atrai centenas de editores de
todo o mundo e serve como ca-
nal de intercâmbio de comuni-
cações do mercado e transa-
ções de direitos autorais. Há
uma intensa concorrência entre
os seus quatro principais jornais
de interesse geral, que já enfren-
tam uma difícil batalha contra a

Internet, com um firme declínio
na taxa de penetração e recei-
tas de publicidade.

Cinco estações de televisão
terrestres análogas, incluindo o
Serviço de Televisão Pública,
sem fins lucrativos – e em cer-
tas áreas uma plataforma de te-
levisão digital terrestre parale-
la com extensões desses canais
– chegam virtualmente a cada
casa em Taiwan. Também,
uma programação de TV a cabo
está disponível em todo o país
a não ser nas áreas mais mon-
tanhosas da ilha, geralmente em
um pacote de cerca de 90 ca-
nais análogos. Os filmes taiwa-
neses recentemente começa-
ram a ter sucesso comercial
doméstico com o aparecimen-
to de nova geração de direto-
res, após terem ganhado vários
prêmios e muito reconhecimen-
to em festivais internacionais de
cinema ao longo dos anos.

Visitando Taiwan – Com a
sua singular fusão de culturas,
paisagens de prender a respi-
ração, uma gastronomia diver-
sificada, uma excitante vida nas
cidades e um setor hospitaleiro
bem desenvolvido, Taiwan é o
destino ideal para vários tipos
de viajantes. Os cidadãos de
vários países estão isentos de
vistos de entrada para uma per-
manência de até 30 dias ou po-
dem obter um visto por 30 dias
ao aterrissar no país. O gover-
no da República da China man-
tém vários web sites e linhas
telefônicas exclusivas para ofe-
recer aos estrangeiros informa-
ções a respeito de viagens, vida
e trabalho em Taiwan.

Fonte: Divisão de Informações – Es-
critório Econômico e Cultural de Taipei

DIVULGAÇÃO

A “nave principal”, que comporta até 25 mil pessoas, foi construída em forma de anel

Nos dias 1º e 2 de no-
vembro, a Igreja Mes-
siânica Mundial do

Brasil (IMMB) realizará, no
Solo Sagrado de Guarapiran-
ga (SP), o Culto aos Antepas-
sados. Realizado anualmente
no mês de novembro, a ceri-
mônia tem por objetivo cultuar
os parentes e amigos já faleci-
dos, dos membros e simpati-
zantes da IMMB.

Durante o evento, junto
com as preces e as manifes-
tações de gratidão e de sau-
dade, são oferecidos alimentos
e flores. No Culto aos Ante-
passados os participantes se
preparam para oferecer aos
seus ancestrais amor e grati-
dão, por meio de oração e de
oferta de donativo. Os cultos,
que serão celebrados às 10
horas, é um ato religioso cor-
respondente ao Dia de Fi-
nados.

Neste ano, o culto terá a
presença de Yoichi Okada, que,
pela primeira vez, visita o país
desde que se tornou o quarto
Líder Espiritual da Igreja Mes-
siânica Mundial.

O público esperado é de 25
mil pessoas, por dia, vindas de
todo o Brasil e de 27 países .

O Solo Sagrado de Guara-
piranga fica localizado na Es-
trada do Jaceguai, 6567, no
bairro de Parelheiros, São Pau-
lo. Inaugurado em 1995, o Solo
Sagrado é o maior parque pri-
vado religioso existente na
América Latina. A área ocu-
pa 27 mil metros quadrados e
harmoniza natureza e arte.

Sua construção teve início
em 1991, após um elaborado
projeto, em que cada detalhe
foi estudado para proporcionar
às pessoas um local onde elas
possam meditar e entrar em
sintonia com a natureza e ele-

e com amplas aberturas la-
terais, os freqüentadores cos-
tumam dizer que seu teto é o
céu e as paredes, a nature-
za.

O local também conta com
um Centro Cultural com es-
paço para exposições,  mi-
niauditório e duas salas para
cursos e palestras. Possui ain-
da um alojamento com capa-
cidade para hospedar cem
pessoas – entre adeptos e vi-
sitantes – para aprimoramen-
tos diversos.

Possui uma estrutura admi-
nistrativa com guias, praças de
alimentação, postos de saúde e
inúmeros espaços para receber
e alimentar milhares de pesso-
as em dias de grandes eventos.
O Solo Sagrado recebe cerca
de 30 mil pessoas, que visitam
mensalmente o local.

O site do Solo Sagrado é:
www.solosagrado.org.br

var sua espiritualidade. Para
isso, milhares de messiânicos
de todo o Brasil e também de
outros países se revezaram em
mutirões.

Os jardins seguiram o esti-
lo de Ogata Korin, renomado
pintor japonês que influenciou
a arte europeia.

Nave – A nave principal, que
comporta até 25 mil pessoas,
foi construída em forma de
anel, sustentado por
dezesseis pilares de 18 me-
tros de altura, que represen-
tam os pontos cardeais. Como
foi construída como um es-
paço aberto, sem cobertura

No culto, participantes oferecem amor e gratidão aos ancestrais
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TRANSPORTES

No Bunkyo, Portella afirma que
quer contar com apoio de nikkeis

Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

Amor desatinado

Nenhuma incerteza
É maior do que a certeza
Do fogo que queima
Nos olhos de quem ama.

Se viver de amor
Fosse suficiente
Simplesmente por capricho
Só pra dizer que ama
Desatino maior não haveria.

Mas ainda assim
Por teimosia
Para ser contra a instituição
Social dos bons costumes
Pela preservação da ordem
Pela manutenção da desordem
Continue amando.

Se viver é uma ilusão
De amor não se morre
Vive-se iludido.

A face de Hannya

Saltado de uma peça
De teatro Nô
Franziu a testa
E nunca a vi tão horrível
Remoída em ciúmes estava
A mulher transtornada
A máscara diabólica
A face de Hannya.

Ainda hoje desconheço
Se esta era sua cara verdadeira
Se sua cara fora sempre máscara.

O fogo da idade

Quando outubro vem
Quero esquecer os versos que fiz
E aqueles que não fiz relembrar
E sentir novamente
O calor de quando nasci
Cresceu e se multiplicou
Com o passar dos anos diminuiu
Quase frio ficou
Alguém passou por aqui
Atirou água e apagou.

Castelo de areia

Desconhece a criança
Que logo chega em derradeira
Força uma onda desabando
Por cima da areia
E tudo levando
E tudo carregando
Em instantes
Seu castelo de areia.

Também quando fui criança
Meu castelo de areia
Se foi desabando.

Quando cresci não parei mais
De construir
Castelos de areia
Mesmo sabendo de antemão
Duma onda em desalinho
Sua destruição.

A morte do bonsai

Após a morte de Luiza Yamashita
Seguiu-se também
Definhando as folhas
Secando
Secando as raízes
E todo líquido que tinha
Em seus galhos antes verdes
Pequeno pinheirinho
Bonsai de pinheiro.

chicohanda@yahoo.com.br

A Editora Prumo lança,
este mês, pelo selo Pruminho,
o livro ABC da bicharada, de
autoria de Gláucia de Souza, e
ilustrações de Marilena Saito.
Na obra, a autora apresenta de
forma bastante lúdica e diver-
tida, e com um texto em for-
ma de rimas, as característi-
cas de diversas espécies de
animais, como o pardal que
canta suavemente pela manhã;
a formiga que adora beliscar
um docinho; a girafa que tem
o pescoço enorme; a hiena e o
seu sarcasmo, entre outros.

A autora explica que os
ABCs são uma forma de com-
posição poética de origem po-
pular - são poemas que muitas
vezes surgem na fala de
cantadores e  repentistas e, por
esse motivo, podem agradar a
adultos e  crianças. Durante o
processo de criação, não foi
apenas nos pequenos leitores
que a escritora pensou.

No caso da criança, a for-
ma ABC interessa como auxí-
lio ao inicio do processo de lei-
tura e de escrita. Quanto aos
adultos, essa forma interessa
na medida em que a grande
surpresa está no fato de ten-
tar descobrir como o poeta vai
conseguir encaixar o tema a
que se propõe desenvolver em
determinadas letras.No ABC
da bicharada, por exemplo, ela

conta que foi difícil achar so-
luções para os poemas em K,
W e Y. A melhor forma que
encontrou foi aproximar W e
Y através da língua inglesa em
raças de cachorros (wippet e
yorkshire), conferindo a eles
um ar “britânico”, e vinculan-
do as duas estrofes. Já com o
K foi mais fácil: krill.

As ilustrações de Marilena
Saito são divertidas e dialogam
com o texto, oferecendo múl-
tiplas leituras e interpretações.
Marilena Saito formou-se téc-
nica em Artes Gráficas pela
Escola Senai Theobaldo De
Nigris e, na seqüência, estudou
programação visual na Fap.
Além disso, fez estágio na TV
Cultura e trabalhou em diver-
sos estúdios de animação, des-
de 2006, trabalha como ilustra-
dora freelancer para estampa-
rias e editoras. cas pela Esco-
la Senai Theobaldo De Nigris
e, na sequencia, estudou pro-
gramação visual na Faap. Além
disso, fez estágio na TV Cul-
tura e trabalhou em diversos
estúdios de animação, desde
2006, trabalha como ilustrado-
ra freelancer para estampari-
as e editoras.

LITERATURA

“ABC da bicharada” tem
ilustração de Marilena Saito

Capa do livro de Glaucia Souza

DIVULGAÇÃO

AAssociação para a Co-
memoração do Cente-
nário da Imigração Ja-

ponesa no Brasil promoveu, na
noite de 9 de outubro, cerimô-
nia de agradecimento a todas
as pessoas e entidades envol-
vidas nas festividades dos 100
anos.

A cerimônia do daruma,
amuleto que representa as di-
vindades do budismo, abriu a
celebração. De acordo com o
costume budista, quando se
faz um pedido é necessário
pintar um dos olhos do
amuleto; uma vez atendido o
pedido, é preciso completar a
pintura. Na ocasião, o profes-
sor Kokei Uehara, presidente
da Associação, pintou o outro
olho do amuleto.

Na sequência, o coral Bun-
kyo entoou os hinos nacionais
do Japão e do Brasil. Os ho-
menageados receberam o di-
ploma de gratidão. O secre-
tário dos Transportes Metro-
politanos José Luiz Portella
Pereira, foi um dos homena-
geados da noite.

Em seu discurso, lido em
japonês, Portella disse que era
uma grande honra receber o

diploma. Ele ressaltou que o
Plano de Expansão dos Trans-
portes Metropolitanos permi-
tirá que São Paulo tenha 240
km de trilhos com qualidade
de metrô, em 2010, e que até
2014 serão 380 km [com qua-
lidade de metrô].

Portella disse que gostaria

de continuar contando com a
comunidade nipo-brasileira na
condução do desenvolvimento
da metrópole. E que o Gover-
no do Estado tem orgulho de
compartilhar certos princípios
que são naturais da comunida-
de nipônica, como o compro-
metimento, a precisão e a ca-

pacidade de organização.
O evento foi realizado no

grande auditório do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social), na Liberdade.
Após a entrega dos diplomas,
os convidados participaram do
coquetel.

CAIO KENJI

Da esq. p/dir.: Jorge Yamashita (vice-presidente do Bunkyo), secretário José Luiz Portella, cônsul
Kazuaki Obe, consulesa Eiko Obe, Kokei Uehara e ministro do TST, Fernando Eizo Ono

Sensibilizar e capacitar edu-
cadores ambientais e arte-edu-
cadores para a introdução do
origami na contação de históri-
as em grupos é a proposta da
Universidade Livre do Meio
Ambiente e Cultura de Paz com
a realização de uma Oficina de
Histórias Contadas com Origa-
mis entre os dias 3 e 10 de no-
vembro, no Parque do Ibirapu-
era. Ministrada por Irene
Tanabe a oficina também visa
estimular a elaboração de dinâ-
micas e conteúdos que possam
ser aplicadas em atividades
lúdicas, pedagógicas, educaci-

onais ou cênicas, possibilitando
refletir sobre o meio em que o
ser humano está inserido. Ini-
ciativa da Secretaria do Verde
e Meio-Ambiente a oficina é
dirigida para educadores e de-
mais interessados.

OFICINA DE HISTÓRIAS
CONTADAS COM ORIGAMIS
QUANDO: DE 3 A 10 DE NOVEMBRO

ONDE: UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO

AMBIENTE E CULTURA DE PAZ - AVENIDA

IV CENTENÁRIO, 1268, PORTÃO 7ª,
PARQUE DO IBIRAPUERA.
INFORMAÇÕES: 3396-3077
INSCRICOESUMAPAZ@PREFEITURA.SP.GOV.BR

CULTURA

Origami é tema de oficina na
Universidade Livre

COMUNIDADE

Rotary Liberdade homenageia
profissionais da Liberdade

No dia 21 de outubro, em
reunião no Buffet Colonial
(Zona Sul de São Paulo), o
Rotary Club de São Paulo -
Liberdade homenageou dois
profissionais do bairro da Li-
berdade por seus importantes
serviços prestados à comu-
nidade. São eles: o coronel
Marcos Roberto Chaves, co-
mandante da PM da Área
Centro de SP CPA/M1, e o

cirurgião-dentista Toshio
Sannomiya. Na foto, o coro-
nel Marcos Roberto Chaves
e o Dr. Toshio Sannomiya
(que há 45 anos exerce a sua
profissão no Bairro da Liber-
dade), ladeados por Ruy Cid
Martins Vianna (presidente
do Rotary Liberdade) e Pau-
lo Eduardo de  Barros Fon-
seca (governador do Distrito
Rotário 4430).

Os homenageados com Ruy Cid Vianna e Paulo Barros Fonseca

DIVULGAÇÃO
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ARTES

Instituto Tomie Ohtake apresenta “Eternamente
agora: um tributo a Mario Cravo Neto”

Amostra “Eternamente
agora: um tributo a
Mario Cravo Neto”,

organizada pelo Instituto Tomie
Ohtake, com curadoria de Pau-
lo Herkenhoff e Christian Cra-
vo, homenageia o grande fotó-
grafo brasileiro recentemente
falecido. Por meio de 50 ima-
gens e três esculturas do artis-
ta são traçadas várias dimen-
sões de seu processo poético e
de seus paradigmas conceitu-
ais. A abertura da mostra acon-
tece no dia 5 de novembro e o
público poderá visitá-la até o dia
17 de janeiro.

O universo de afetos se
apresenta por meio de imagens
de seus familiares, como os
pais e os filhos. “A seleção de
retratos não privilegia a
fisionomia, mas o modo simbó-
lico como Cravo Neto viu cada
um deles, extraindo-lhes a di-
mensão interior, usando o pro-
cesso fotográfico como um
gesto afetuoso ou atribuindo-
lhes um caráter simbólico”, diz
Herkenhoff. Neste segmento
estão uma escultura (“Exu”) de
seu pai Mário Cravo Junior,
uma fotografia por seu filho
Christian Cravo e jóias de sua
irmã Kadi. Num ponto da sala
reproduz-se o canto na porta da
casa de Cravo Neto em sau-
dações a todos seus visitantes.

Na exposição, algumas re-
lações entre fotografia em pre-
to e branco e a cores foram
definidas mediante confrontos

A mostra Explosão, que
prossegue até o dia 23 de no-
vembro no Tote Espaço Cul-
tural, em Sousas, distrito de
Campinas (SP), é resultado de
pesquisas de nove artistas de
Campinas, baseadas em tex-
tos do psicanalista Mauro Men-
des Dias sobre terrorismo, ex-
plosão, vida e arte.

O grupo formado pelos ar-
tistas Afrânio Montemurro,
Alice Grou, Cecília Akemi,
Cecília Stelini, Celina Carva-
lho, Fábio de Bittencourt, Má-
rio Gravem Borges, Olivia Ni-
emeyer e Paulo Cheida Sans
busca uma reflexão sobre a
possibilidade de reversão da
violência, das questões ideoló-
gicas e dos conflitos globais.
A exposição conta com a cu-
radoria das artistas Norma Vi-
eira e Vera Orsini.

Seja através de escultura,
vídeo performance, tela ou
imagem fotográfica, cada ar-
tista, com sua técnica e lingua-
gem, manifesta sua visão da
explosão. O ceramista Afrânio
Montemurro, por exemplo, se
inspirou no livro Syngué
Sabour A Pedra de Paciência,
do autor franco-afegão Aitq
Rahimi. “No livro, o autor faz
analogia com a mitologia persa
que fala de uma pedra para a
qual as pessoas falam de suas
infelicidades, seus sofrimentos,
suas dores, confiando à pedra,
que escuta e absorve, como
uma esponja, todas as palavras
até que, de tanto acumular es-
tes segredos, explode fazendo
com que a pessoa se veja livre
de todos os problemas”, expli-
ca Afrânio.

Para a exposição, Afrânio
modelou três cubos em argila
de 21 centímetros de diâme-
tro, repletos de letras carimba-
das, como três etapas que, na
seqüência, vão mostrando a
evolução da “Pedra de Paci-
ência” até se explodir.

A obra Identidade, de Ali-
ce Grou, pretende levantar
questões relacionadas à
multiplicidade e à fragmenta-
ção a que está sujeita a identi-
dade do ser humano na vida
contemporânea. O trabalho

EXPOSIÇÃO

ça de destruição causada, des-
ta vez, no século 21, por políti-
cas ambientais e práticas eco-
nômicas pouco responsáveis.

A vídeo performance De-
sarma-me é a linguagem com
o qual Cecília Stelini expõe sua
visão de explosão. A idéia cen-
tral deste projeto consiste em
amarrar uma corda de sisal
com nós ao redor da cintura,
tornozelos e mãos e, em segui-
da, desamarrar, desatando os
nós em uma representação de
atitudes contrárias: prender
para depois libertar, soltar as
amarras, deixar ir. O vídeo, que
tem 11 minutos de duração,
simboliza não só a solução ou
liberação, mas a crise ou a
morte, apresentando assim seu
caráter de ambivalência.

Nazismo –O artista Fábio de
Bittencourt apresenta, em
Gudrun, duas pinturas em téc-
nica mista sobre tela, retratos
simbólicos da terrorista alemã
Gudrun Enssilin, integrante do
grupo Baader Meinhof, grupo
de jovens terroristas na Alema-
nha da década de 1970 que
viam o imperialismo norte-ame-
ricano como uma nova faceta
do nazismo vivido pelo país du-
rante os anos de Hitler, e fun-

dadora da RAF - Rote Armee
Fraktion,organização guerrilhei-
ra e terrorista alemã de extre-
ma-esquerda, fundada em
1970, na antiga Alemanha Oci-
dental, e dissolvida em 1998.

A idéia de Mauro Mendes
Dias de unir seus textos com
a arte surgiu depois do conta-
to do psicanalista com a obra
do chinês Cai Guo Qiang, que
tem como principal meio artís-
tico a pólvora, que utiliza em
pequenos desenhos ou grandes
explosões com fogos de artifí-
cio. Mauro tem realizado es-
tudos sobre questões ligadas a
homens, mulheres e crianças
bombas. “O trabalho de
Mauro, aliado às práticas do
artista chinês, que fundem ci-
ência e arte em um processo
de destruição criativa, desper-
taram o interesse em desen-
volver uma exposição com
este tema”, conta Norma Vi-
eira, proprietária do Tote Es-
paço Cultural.

EXPOSIÇÃO “EXPLOSÃO”
QUANDO: ATÉ 23 DE NOVEMBRO

ONDE: TOTE ESPAÇO CULTURAL: RUA

D. MARIA FRANCO SALGADO, 260,
SOUSAS - CAMPINAS (SP)
TEL.: (19) 32580-9298
WWW.TOTEESPACOCULTURAL.COM.BR

interesse no minimalismo nor-
te-americano desde 1970”, ex-
plica Herkenhoff.

Segundo o curador carioca,
a mostra indica como os sig-
nos da luz em Cravo Neto sur-
gem por distintos processos.
Ora, através de uma encarna-
ção do corpo do objeto foto-
gráfico como matéria e pelícu-
la fotográfica – “a relação en-
carnada entre pele e película
fotografia é uma tônica de sua
produção, na qual há signos
carnais impregnados de dese-
jo” –  ora, surgem da capaci-
dade do artista em fazer res-
plandecer objetos banais na
obra a cores e, por fim, da
questão do uso de cinzas.

No plano da Escola Baiana
de Fotografia são apresenta-
dos confrontos sintéticos entre
o olhar de Pierre Verger e de
Cravo Neto. Nesse aspecto,
estão a escultura dos corpos
pela fotografia ou a impregna-
ção simbólica e religiosa da
imagem. “O pano de fundo das
relações entre cultura e tradi-
ções afro-baianas na obra de
Cravo Neto admite referênci-
as à literatura de Jorge Ama-
do, à fotografia de Verger e
outros, à pintura de Rubem
Valentim e Carybé, à escultu-
ra de seu pai, Mário Cravo
Junior”, ressalta Herkenhoff.

Segundo o curador, Pai e
filho se fixaram, sobretudo, no
imaginário totêmico em torno
da figura de Exu e Cravo Neto

também não se exila de certos
aspectos da nova cultura
baiana tropicalista que inclui do
músico Caetano Veloso ao po-
eta Wally Salomão. “No entan-
to, para não se diluir o foco do
tributo, foram evitadas as ima-
gens de personalidades da cul-
tura brasileira em sua produ-
ção de retratos”, completa.

Complexidade – Herkenhoff
e Christian montam um con-
junto de fotografias que cons-
trói a teoria do olhar de Mário
Cravo, na qual relações amo-
rosas e complexas, fugazes e
sutis entre o sujeito e o objeto
da fotografia, do fotógrafo
com seu estúdio ou com o apa-
relho ótico, bem como sua te-
oria do signo, propõem ele-
mentos de linguagem. “Aqui
cabe falar de uma marca da
produção de Cravo Neto: a
fenomenologia da percepção
da fotografia reitera o entrela-
ce pelo desejo e pelo olhar en-
tre imagem, fotógrafo e seu
público”, conclui Herkenhoff.

ETERNAMENTE AGORA: UM
TRIBUTO A MARIO CRAVO
NETO
QUANDO: DE 6 DE NOVEMBRO A 17 DE

JANEIRO. DE TERÇA A DOMINGO, DAS 11
ÀS 20H. ABERTURA: 5 DE NOVEMBRO

(QUINTA-FEIRA), ÀS 20H

ONDE: INSTITUTO TOMIE OHTAKE: AV.
FARIA LIMA, 201 (ENTRADA PELA RUA

COROPÉS), PINHEIROS (SP)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/2245-1900

do mesmo objeto interpretado
nestas duas formas técnicas, ou
da verificação no modo em que
a pele e o corpo se esculpiam à
luz da ausência ou presença da

cor. “O signo fotográfico na
produção de Cravo Neto se
molda através de um processo
de elegante redução formal,
que se explica por suas refe-

rências à tradição fotográfica
brasileira do pós-guerra (Pierre
Verger, Marcel Gautherot, José
Medeiros e outros), ao projeto
construtivo brasileiro e a seu

A seleção de retratos não privilegia a fisionomia, mas o modo simbólico como o artista os viu

“Explosão” reúne trabalho de Cecília Akemi em Campinas

consiste em um capacete de
superfície triangular, de acríli-
co, com faces externas pretas
e faces internas espelhadas,
com exceção de uma delas,
onde foi adesivada uma ima-
gem fotográfica.

Esfera – Já Cecília Akemi,
também ceramista, leva para
a exposição a escultura Esfe-
ra, com um metro de altura e
diâmetro de argila queimada a
1.240 graus. Para Akemi, a
Esfera é a forma geométrica
da explosão no espaço. “O
meu trabalho com argila deli-
mita a explosão representada
na escultura, pelo ar e pelo
vazio da obra”, conta.

Assim como Afrânio, Olívia
Niemeyer se inspirou na lite-
ratura para criar a obra 25ª
Hora, que remete ao livro do
romeno Constantin Virgil
Gheorghiu, onde está docu-
mentado o genocídio causado
pelas duas guerras mundiais, no
século 20.

“A 25ª hora não é a última
hora. É uma hora depois da
última hora, é a hora atual, a
hora certa. E é também a hora

em que o homem desperta para
novas idéias”, explica a artis-
ta. O trabalho consta de duas
caixas de MDF, (1m x 1m),
pintadas de preto e com uma
tampa de PETG cristal (1m x
2m). Dentro, Olívia pretende

acumular restos de construção,
cinzas, objetos quebrados ou
seja, vestígios da civilização,
que segundo ela, representam
o descuido com as questões
ambientais. O trabalho busca
alertar para mais uma amea-

“Esfera”, da ceramista de Cecília Akemi: forma geométrica da explosão do espaço

DIVULGAÇÃO
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CINEMA

Maratona da 33ª Mostra Internacional destaca filme
com Ricardo Oshiro no longa de Sergio Bianchi

Aatuação do ator Ricar-
do Oshiro na nova pro
dução “Os Inquilinos”

do diretor e produtor Sergio
Bianchi e a exibição de nove
filmes japoneses são dois dos
vários destaques da 33ª Mos-
tra Internacional de Cinema
que será realizada até o dia 5
de novembro em 17 cinemas
de São Paulo. No evento, or-
ganizado por Leon Cakoff e
Renata de Almeida, serão exi-
bidas quase 1500 sessões de
mais de 400 filmes do mundo
todo. Criada para comemorar
os 30 anos do Museu de Arte
de São Paulo (MASP), a mos-
tra hoje é um dos principais
acontecimentos cinematográ-
ficos do Brasil e reconhecida
em todo o mundo.

Em “Os Inquilinos” da
Agravo Produções Cinemato-
gráficas, com 103 minutos de
duração, Ricardo Oshiro atua
no papel de Fernando, que tra-
balha num entreposto hortifru-
tigranjeiro e é colega do per-
sonagem principal do filme,
Valter, interpretado por Marat
Descartes.

Fernando não pode ser con-
siderado um modelo de ética
(na verdade só está preocupa-
do é consigo mesmo). Valter e
sua família da periferia são vi-
zinhos de uma casa que, du-
rante os dias de atentados do
PCC em São Paulo, vê a rea-

Neste fim de semana pro-
longado e até o dia 5 de no-
vembro o público da 33ª Mos-
tra internacional de Cinema
também poderá assistir à fil-
mes japoneses em 12 cinemas
da capital paulista produzidos
por um seleto grupo de dire-
tores japoneses como Atsushi
Funahashi com o filme No
Vale Profundo; Hashiguchi
Ryosuke, em Tudo que nos
Cerca (Gururi no Koto) -
2008 – Japão; Hirokazu
Kore-Eda, Seguindo em
Frente (Aruitemo Arui-
temo) - 2008 – Japão; e
Keisuke Horibe, Elevador

Armadilha (Akumu no
Elevator) - 2009 – Japão.

Além de Marie Miyayama,
O Ponto Vermelho (Der
Rote Punkt) - 2008 – Alema-
nha; Miki Kuretani, Tatiana
Vilela, Futebol Brasileiro -
2009 - Japão, Brasil; Shinichi
Ota, Wolson: Ária de Fron-
teira (Wolson: Kaikyo no
Aira) - 2009 – Japão; Takeshi
Kitano, Aquiles e a Tartaru-
ga (Akiresu to Kame) - 2008
– Japão; e Toshi Fujiwara, em
O Cerco (Fence) - 2008 –
Japão. Informações sobre a
venda de ingressos com ante-
cedência de quatro dias a um

dia antes da sessão, podem
ser obtidas pela Internet atra-
vés do site http://
www.mostra.org/

As produções serão exi-
bidas no Cine Bombril - Con-
junto Nacional; Cine Olido;
Cine TAM Morumbi; Cinema
da Vila; Cinemark – Shopping
Eldorado; Cinemateca – sa-
las BNDS e Petrobrás; Es-
paço Unibanco Pompéia;
FAAP – Fundação Armando
Álvares Penteado; Museu da
Imagem e do Som (MIS);
Multiplex Marabá 2; Reser-
va Cultural; e Unibanco
Arteplex.

Filmes japoneses também são destaque no festival

aprendizado, “pela chance de
contracenar com atores com
grande experiência como
Marat Descartes, Carlos
Meceni e Paschoal da Concei-
ção”. “Além disso, já conhe-
cia o trabalho do diretor, mas
nunca imaginei que um dia pu-
desse atuar em um filme seu”,
conta.

“Lembro de quando assisti
‘Cronicamente Inviável’ e saí
do cinema pensativo. O Ser-
gio tem um forte ponto de vis-
ta sobre a realidade brasileira
e as suas mazelas e vai direto
na ferida. Por isso seus filmes
conseguem levar à reflexão e
refletir nos dias de hoje é mui-
to difícil, as pessoas estão cada
vez mais individualistas, não se
unem para resolver as maze-
las sociais como a violência, por
exemplo. Parece mais fácil
fechar os olhos e dizer que não
há como melhorar a nossa re-
alidade”, destaca. “Em relação
à direção, percebi que ele teve

uma grande preocupação com
a atuação de todos os atores,
sempre explicando detalhada-
mente o que ele queria de cada
cena”, completa Ricardo
Oshiro.

Espaço na mídia – Com a
participação na peça “Os Inqui-
linos” Ricardo Oshiro espera
cada vez mais que os atores
orientais conquistem espaço na
mídia, seja no cinema, no tea-
tro e na TV de maneira positi-
va, com trabalhos de qualidade
como a série “Mina e Lisa” de
Helio Ishii. Por isso ele e o ator
Henrique Kimura iniciaram um
movimento denominado Liga
dos Artistas Orientais para unir
e fortalecer a classe.

“É muito comum ainda os
produtores de elenco dizerem
que há poucos atores japone-
ses, chineses e coreanos e os
que têm não tem qualidade
suficiente. Mentira conheço
muitos atores excelentes, mas
sem espaço. Muitos talentos
brilharam em Miss Saigon e
ninguém disse nada, muita gen-
te boa está em cartaz nos tea-
tros de São Paulo, mas não
têm apoio.  Está na hora de
mudar esse quadro”, ressalta.

Ele lembra que a imigração
japonesa comemorou 100 anos
no ano passado, mas nenhum
ator nikkey foi destacado nos
eventos. “Ninguém se lembra
do Grupo de Teatro Ponkã nos
anos 80 que encenou lendas
japonesas para o grande públi-
co brasileiro e fez o maior su-
cesso. Essa é a minha luta como
ator e oriental”, defende.

(Afonso José de Sousa)

lidade alterada com a chega-
da de três jovens barulhentos
que alugam uma casa vizinha.
Com isso Valter, Iara e os dois
filhos pequenos passam a dor-
mir mal.

Empregado em uma banca
de frutas, Valter se atormenta
com as mudanças no cotidia-
no de sua rua, que conhece
apenas pela narrativa de Iara
que desde a chegada dos no-
vos inquilinos, lhe parece cada
dia mais bonita. Logo, eles per-
cebem que os três rapazes fa-
zem parte do crime organiza-
do.

O uso da violência parece
ser inevitável, e eles começam
a se sentir acuados. “Minha
participação em termos de
tempo não foi grande, mas pro-
curei fazer o meu melhor, não
importando se seria muita ou
pouca participação”, explica
Ricardo Oshiro. Os Inquilinos
será exibido em duas oportu-
nidades: nesta sexta-feira (dia
30) no Espaço Unibanco
Augusta 3 às 13h30 e domin-
go (dia 1º de novembro) no
Cine Bombril sala 1 às 18h20.

Teste – O ator revela que

participou de um teste junta-
mente com outros atores e o
diretor Sergio Bianchi gostou.
Para Ricardo Oshiro atuar no
longa significa um grande

Para Ricardo Oshiro, atuar no longa significa um grande aprendizado por trabalhar com grande atores

DIVULGAÇÃO

Cena de “Os Inquilinos”: longa é destaque na Mostra Internacional



10 JORNAL NIPPAK São Paulo, 30 de outubro a 05 de novembro de 2009

BRASIL-JAPÃO

Petrobras amplia oportunidades
de negócios no Japão

*MARCOS MORITA

Foi sancionada a lei que
obriga as empresas do estado
de São Paulo cumprir o horá-
rio prometido para a entrega
de uma mercadoria ou a pres-
tação de um serviço. A partir
de agora, quem descumprir a
faixa de horário estabelecida -
que varia entre 7h às 12h, 12h
às 18h e 18h às 23h - poderá
receber multas superiores a
três milhões de reais.

Quem sabe a punição pos-
sa diminuir a falta de respeito
e o comprometimento de mui-
tas empresas e prestadores de
serviço. Clientes sentem-se
reféns em sua própria casa,
aguardando a entrega ou o pro-
fissional que nunca chega.
Horas de trabalho perdidas,
compromissos cancelados e o
sentimento de frustração ao
final de mais um dia sem o pro-
duto ou o serviço.

As respostas padrões, for-
necidas pelas centrais de aten-
dimento deixam os clientes ain-
da mais perplexos e inconfor-
mados. Ser informado que seu
produto deixou o armazém às
sete da manhã, não diz muito.
Saber que a visita está agenda-
da também não reconforta.

A fúria cresce conforme os
ponteiros do relógio avançam.
O serviço, na maioria das ve-
zes, já está contratado e o pro-
duto, provavelmente pago. O
custo e o tempo, envolvidos
num eventual processo de can-
celamento levam os reféns de
volta ao sofá por mais algumas
horas.

A simpatia e cordialidade,
apresentadas no momento da
venda, deixam de existir. Os
clientes por sua vez, respondem
com a deserção e a propagan-
da negativa. Antes restrita aos
parentes, amigos e conhecidos,
se alastra nos dias de hoje
como um vírus pela rede mun-
dial de computadores.

As empresas que compre-
enderam a importância do pro-
cesso de pós-venda na fideli-
dade dos clientes, já investiam
para minimizar este desconfor-
to. Frotas próprias, sistemas de
rastreamento e localização, eti-
quetas de identificação por rá-
dio freqüência são ferramentas
que aliadas a um planejamento
logístico, podem diminuir as
agruras dos clientes reféns.

Apesar das dificuldades
existentes nas grandes cidades

- trânsito, restrições de circula-
ção de caminhões e obras de
melhoria viária - as empresas
terão que se adequar à nova lei.

Creio que haverá três gru-
pos de empresas: as já adap-
tadas, as seguidoras e as indi-
ferentes. O primeiro grupo terá
que fazer pequenas mudanças,
o segundo adotará planeja-
mento e tecnologia, enquanto
o último subirá o frete ou au-
mentará o prazo de entrega.

Estas últimas, em geral, se
utilizam da estratégia denomi-
nada como balde furado. O
número de clientes que entram
é igual ou inferior ao número
de clientes que saem - os
desertores.  Pouco ou nenhum
relacionamento é criado.

A prática apresentada tem
se mostrado ineficiente no
médio prazo, uma vez que os
clientes tornam mais lucrativos
à medida que aprofundam suas
relações com a empresa. Com-
pras regulares em maior quan-
tidade e variedade, além de
divulgação positiva da marca.

Como clientes, precisamos
ficar atentos com as empresas
do terceiro grupo, exigindo que
a nova regulamentação seja
efetivamente cumprida. Blogs,
sites especializados, comunida-
des virtuais, jornais, rádios, re-
vistas e órgãos de defesa do
consumidor são nossas armas
contra a falta de respeito e con-
sideração hoje predominantes.

*Marcos Morita é mestre em Ad-
ministração de Empresas e profes-
sor da Universidade Mackenzie.
Especialista em estratégias empre-
sariais, é colunista, palestrante e
consultor de negócios. Há mais
de quinze anos atua como execu-
tivo em empresas multinacionais.

Contato:
professor@marcosmorita.com.br
www.marcosmorita.com.br

ARTIGO

O fim da espera nas entregas

Marcos Morita

DIVULGAÇÃO

Pelo segundo ano seguido,
a Takaoka Orgânicos partici-
pa da Biofach América Lati-
na, o principal evento interna-
cional do setor orgânico, que
acontece até hoje (30), no
Transamérica Expo Center.
Neste evento, a Takaoka Or-
gânicos apresenta alguns de
seus produtos, entre eles os
pêssegos nas variedades
Tropic Beauty e Douradão. A
empresa também trabalha com
palmeira real, lichia, nectarina,
atemóia, ameixa e goiaba, além
de produzir geleia e criar gado
orgânicos.

Com histórico conhecido no
desenvolvimento de empreen-
dimentos mais sustentáveis, a
Takaoka em 2006 expandiu
seus negócios, com o mesmo

cuidado e preocupação para o
setor de alimentos. Desde en-
tão, a fazenda da Takaoka pro-
duz frutos e produtos orgâni-
cos no município de Iaras, no
interior de São Paulo.

Numa área de 32 hectares,
foram plantadas 9.500 árvores
frutíferas, das mais diversas
variedades, e também 36 mil
pés de palmeiras reais, tudo
seguindo os requisitos do plan-
tio tradicional. O pomar está
localizado numa área com o
máximo de insolação durante o
ano, promovendo maior produ-
tividade e sabor às frutas, como
também oferece condições des-
favoráveis a predadores e do-
enças comuns às plantas.

A relação de dedicação, res-
peito e carinho que a Takaoka

costuma depositar em seus
empreendimentos também foi
levada para a fazenda. Nela, os
produtos orgânicos são cultiva-
dos cuidadosamente, com téc-
nicas que respeitam a natureza
e preservam ao máximo o meio
ambiente. Para a empresa, a
atitude do homem em relação
à natureza é o elemento funda-
mental para que a terra produ-
za alimentos mais saudáveis,
saborosos e nutritivos.

O cultivo – Na Takaoka, cada
fase do plantio merece aten-
ção especial e é feita por mãos
hábeis e caprichosas. A empre-
sa utiliza técnicas que melho-
ram a produtividade e a quali-
dade de frutas de forma natu-
ral, alinhando conhecimentos

AGRICULTURA

Takaoka Orgânicos expõe seus produtos na Biofach
modernos a métodos tradicio-
nais. As variedades escolhidas
possuem características de
sabor e consistência que agra-
dam os mais exigentes consu-
midores.

O controle de plantas inva-
soras é feito por capinas ma-
nuais e mecânicas e a
adubagem é realizada com
composto orgânico, produzido
na própria fazenda. Para com-
bater as pragas são usados
controles biológicos e outros
sistemas aprovados para o cul-
tivo orgânico. Todos os proces-
sos são realizados com o mais
alto controle de qualidade para
oferecer ao consumidor final
frutas saborosas e de alta qua-
lidade.

Opresidente da Petro-
bras, José Sergio
Gabrielli de Azevedo,

participou de reunião com o
ministro do Meio Ambiente ja-
ponês, Sakihito Ozawa, no úl-
timo dia 27, em Tóquio, na qual
apresentou os avanços brasi-
leiros no setor de energias
renováveis, com foco em eta-
nol. Na quarta (28/10), a Pe-
trobras inicou a comercializa-
ção da gasolina E3 (3% de eta-
nol) para o segundo posto de
combustível naquele país.

De acordo com o presidente
da Petrobras, a Companhia ne-
gocia com o Governo de Okina-
wa tornar a província um mo-
delo de distribuição da gasolina
E3 no Japão, podendo ser ainda
a localidade modelo para início
das vendas do E10 (10% de eta-
nol). Durante o encontro com o
ministro japonês, Gabrielli des-
tacou que a intenção da Petro-
bras é tornar a refinaria Nansei
Sekiyu um centro de distribuição
de etanol para o Japão e para a
Ásia. “Queremos que Okinawa
seja um exemplo para todo o Ja-
pão, principalmente quanto às
medidas para redução das emis-
sões de CO2 por automóveis.
Nós estamos prontos para con-
tribuir com o fornecimento de E3
para todo o arquipélago”, afir-
mou.

Gabrielli apresentou os avan-
ços do projeto de etanol no Bra-
sil e o desenvolvimento da in-
fraestrutura para produção e
comercialização do combustí-
vel. Também falou sobre as
vantagens dos carros flex fuel.
Segundo Sakihito Ozawa, o
Ministério do Meio Ambiente
apóia a difusão do E3 no mer-
cado japonês como ponto de
partida para se chegar ao E10.

O segundo posto de com-

Também na terça-feira
(27), o presidente da Petro-
bras participou em evento na
Câmara de Comércio Brasi-
leira no Japão (CCBJ), em
Tóquio, com presença de cer-
ca de 150 empresários.
Gabrielli apresentou o plano
de investimentos da Compa-
nhia e falou sobre as oportu-
nidades de negócios com a
exploração do pré-sal, princi-
palmente nas áreas de servi-
ços, indústria naval e de equi-
pamentos.

Sobre os negócios da Pe-
trobras na Ásia, Gabrielli rei-
terou que a refinaria Nansei
Sekiyu deve se tornar o prin-

cipal ponto de distribuição da
Companhia no continente. As
operações de recebimento do
petróleo brasileiro na Nansei
Sekiyu e sua distribuição para
a Ásia deverão começar em
2010. O presidente da empre-
sa também disse que a Petro-
bras já encomendou um estu-
do sobre as tendências do con-
sumo na Ásia para orientar o
projeto de adequação
(Revamp) da Refinaria de
Okinawa, possibilitando o re-
fino do petróleo brasileiro. A
Nansei Sekiyu refina hoje ape-
nas petróleo leve. Com a re-
novação, poderá também pro-
cessar petróleo do Brasil, o que

resultará em maior ganho fi-
nanceiro com a comercializa-
ção de derivados.

A Petrobras possui 87,5%
de participação societária na
refinaria Nansei Sekiyu, em
Okinawa, com capacidade de
processar 100 mil barris de
petróleo leve por dia e pro-
duzir derivados de alta quali-
dade e nos padrões do mer-
cado japonês. Também con-
ta com um terminal de petró-
leo e derivados para armaze-
namento de 9,6 milhões de
barris e comporta suporte lo-
gístico para distribuição dos
produtos da Petrobras no
mercado asiático.

Refinaria deve receber petróleo brasileiro a partir de 2010

bustível naquele país a vender
a gasolina E3 fornecida pela
refinaria Nansei Sekiyu/Petro-
bras está localizado na cidade

de Toyohashi, a 300 km da re-
gião central do Japão. A Pe-
trobras produz o combustível
em uma planta na cidade de

Posto de combustível na cidade de Toyohashi, no Japão, que vende
a gasolina E3, fornecida pela refinaria Nansei Sekiyu/Petrobras

DIVULGAÇÃO

Sodegaura, na região de Kanto
(centro do país) e já comerci-
aliza o produto em um posto
de gasolina em Kawasaki, a 70
km de Tóquio. A venda do E3
no Japão é coordenada pela
Brazil Japan Ethanol (BJE),
joint venture entre a Petrobras
e a Nippon Alcohol Trade.

(Da Agência Petrobras)

Posto na cidade de Kawasaki
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SUMÔ

Federação Paraense de Sumô
realiza campeonato comemorativo

GATEBOL – No 11º Campeonato Copa Hiramoto de
Gatebol, realizado em Presidente Prudente (SP), no dia 18, a
equipe  da série Ouro de Lins foi a campeã. No torneio par-
ticiparam 70 equipes de diversas regiões do Estado, além do
Paraná e Mato Grosso do Sul. Na foto, a partir da esquerda:
João Ramos, Paulo Tobara, Shiguetoshi Teruya, Kubo Wa-
kamatsu e Yutaka Makino

SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

Para marcar seu 40º ani-
versário de fundação, a
Federação Paraense de

Sumô realizará, no próximo do-
mingo (8), na Travessa Sn 3, na
Cidade Nova, em Ananindeua
(Grande Belém), o Campeona-
to Paraense da modalidade, que
também está completando 40
anos. A cerimônia de abertura
está marcada para às 9 horas,
com a presença do cônsul ge-
ral do Japão em Belém, Ryozo
Myoji; de representantes do
governo paraense e da Câma-
ra de Comércio e Indústria
Nipo-Brasileira do Pará; do pre-
sidente da Associação Pan-
Amazônia Nipo-Brasileira, Yuji
Ikuta e de lideranças locais.

Segundo o diretor superin-
tendente da FPS, Masahiro
Nagahama, a competição
deve contar com a participa-
ção de cerca de 80 atletas,
entre homens e mulheres, nas
categorias mirim, infantil, juve-
nil e adulto.

Nagahama disse, em entre-
vista ao Jornal Nippak, por
telefone, do Pará, que o núme-
ro de participantes correspon-
de a quase totalidade de prati-
cantes do Estado. “No auge,
há 5 ou 6 anos, chegamos a
ter 130 atletas, sendo que 40
eram mulheres. Hoje, deve-
mos ter apenas 15 praticantes
do sexo feminino”, lamenta

Nagahama, acrescentando que
a queda se deve, em parte,
pela saída do ex-lutador Geral-
do Fujishiro, que encontra-se
atualmente no Japão.

Ex-lutador profissional e
terceiro colocado na categoria
absoluto no Mundial de 2003,
Fujishiro foi um dos principais
responsáveis pelo desenvolvi-
mento do sumô paraense.
“Graças ao Fujishiro, o Pará
conquistou o inédito título de
Campeão Brasileiro”, lembra
Nagahama, acrescentando que

atualmente, quem está tocan-
do o barco são os alunos do
Fujishiro, entre eles os atletas
Plínio Moura a Alexandra
Marques (que temporariamen-
te interrompeu a carreira para
cuidar do filho), Marcio Trin-
dade, Rodrigo Alves e Midiel
Formento.

Enraizado – “A Federação
Paraense dá o suporte e, para
isso, contamos com a ajuda da
Prefeitura de Tomé-Açu”, des-
taca o superintendente, que

aproveita para comunicar uma
boa notícia para os pratican-
tes de sumô do Pará. “Hoje,
contamos com quatro isseis
praticando. Isso é um motivo
de alegria pois para nós signi-
fica continuidade”, comemora
Nagahama, afirmando que, das
manifestações culturais japo-
nesas, como o karaokê e o bon
odori, o sumô é o costume que
está mais enraizado no Pará.
“Isso nos enche de orgulho”,
conta Nagahama.

(Aldo Shiguti)

Competição em Ananindeua (Grande Belém) deve reunir cerca de 80 atletas do Estado do Pará
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COPA BRASIL SUL SUDESTE III – Com 30 mil pontos,
o clube Estrela de Ouro/Santos, mesmo com uma equipe re-
duzida, conquistou o Troféu Eficiência da Copa Brasil Sul
Sudeste III, encerrada no último dia 25, no Ginásio Meda-
lhão, em Videira. Em segundo lugar ficou o Guaru Esd.ADR
Itaim Keiko/SP, com 24.400, seguido pelo Circulo Italiano, de
São Caetano do Sul.

DIVULGAÇÃO

GOLFE 1

Erico Sato e Lídia Tsuru são
campeões do 5º Torneio Braido

O 5º Torneio Braido Bas-
tos Golfe Clube, em Bastos
(SP), foi disputado no último
dia 25 num clima de total
descontração e confraterniza-
ção. Considerado um dos mais
concorridos torneios internos
do clube, o evento teve como
campeões Érico Shoji Sato e
Lídia Nishi Tsuru.

Com 77 gross, Érico Shoji
Sato conquistou o título na ca-
tegoria scratch masculino. O
troféu de vice-campeão ficou
para Marcelo Shinagawa, que
jogou 78. No handicap para
homens, os vencedores foram:
categoria A - 1º Eduardo Sakita
(net 67), 2° Marcos Ebisawa
(72) e 3° Kenji Amano (73);
categoria B - 1° Vitor Kenji
Terui (net 63), 2° Carlos Ta-

kashi Kobayashi (67) e 3° Fá-
bio Katayama (68); e catego-
ria C - 1° Wilson Matsuzaki
(net 62), 2° Nelson Caetano Jr.
(70) e 3° Syoiti Sato (71).

No scratch feminino, o tí-
tulo foi conquistado por Lídia
Nishi Tsuru, com 83 gross. No
handicap feminino, as vence-
doras foram: categoria geral -
1° Hatsue Nozawa (net 73), 2°
Nair Hanagata (73) e 3°
Sadako Ikeda (73).

A competição, que reuniu 68
jogadores do clube, contou com
patrocínio da Agroquímica
Braido, integrante do Grupo
Braido, um dos maiores conglo-
merados do País, formado por
indústrias e fazendas de pecu-
ária e que está instalado em São
Caetano do Sul desde 1951.

A competição reuniu 68 jogadores do Bastos Golfe Clube

DIVULGAÇÃO

Nesta segunda-feira (2), fe-
riado de Finados, quem for à
cidade de Registro, no Vale do
Ribeira, para acompanhar a tra-
dicional cerimônia do Tooro
Nagashi – que este ano chega
a sua 55ª edição – poderá con-
ferir uma programação cada
vez mais eclética (leia mais na
página 5 desta edição) que in-
clui, entre outras atrações, uma
demonstração de sumô. E para
o registrense João Takeshita
será mais uma oportunidade
para praticar um de seus ritu-
ais preferidos: ajudar a prepa-
rar o dohyo (arena).

Impedido de lutar por for-
ça de contrato, já que á atleta
profissional, Takeshita já é fa-
miliar no meio do sumô, ape-
sar de nunca ter competido.
“Participo do tooro nagashi há
4 anos, desde que introduziram
o sumô na programação”, con-
ta ele, acrescentando que o
sumô “é totalmente diferente”
das outras marciais que prati-
ca. “Mas é gotoso de assistir
e uma oportunidade a mais pra
gente fazer novas amizades”,
diz o lutador, explicando que
sua “praia” é outra.

João Takeshita descobriu
as artes marciais com apenas
três de idade, através do
karatê. Aos 14 já era faixa pre-
ta. Aos 22, conheceu Ryan
Gracie (1974-2007) e, por ta-
bela, o jiu-jitsu. Pegou tanto
gosto pela modalidade que, de
1998 a 2002, chegou a fazer
várias lutas no Japão.

Por sinal, foi na terra de
Jigoro Kano que Takeshita
acabou conhecendo outra arte
marcial: o aikidô. Também foi
no Japão que ele conheceu o
vale tudo. “Na época, o vale
tudo já era uma febre entre os
japoneses e só perdia em po-
pularidade para o beisebol e
para o sumô”, conta Takeshita,
que tirou sua carteira de lutar
profissional há dez anos.

Lyoto Machida – Hoje, aos

ARTES MARCIAIS

João Takeshita comemora
28 anos de carreira

38 anos, com 1,98m de altura
e 113 kg, orgulha-se de viver
do esporte e de tr lutado em
países como os Estados Uni-
dos. Na última terça-feira (27),
Takeshita comemorou 28 anos
de carreira e “se deu” de pre-
sente uma vitória sobre o
manauara José Carlos em luta
válida pelo cinturão da catego-
ria pesado de uma entre as tan-
tas entidades que controlam o
jiu-jitsu e realizada no sábado
passado (24), no Centro de
Desenvolvimento Esportivo
Santa Cruz, na capital paulis-
ta.

No entanto, seu sonho mes-
mo é repetir os passos de um
outro nikkei, Lyoto Machida,
campeão dos meio-pesados do
UFC e que, assim como ele,
teve o karatê como base.

“O sonho de qualquer luta-
dor é ser campeão do UFC.
Sei que, no meu caso, a idade
é um obstáculo, pois já estou
com 38 anos, mas vontade e
dedicação é o que não faltam”,
observa Takeshita, que conta
com o patrocínio do Posto 4
Irmãos e da grife Bad Boys.E
para quem duvida, o próprio
avisa: “Ainda tenho muita le-
nha pra queimar”, afirma
Takeshita, lembrando que qua-
se três décadas de carreira lhe
renderam muitos hematomas e
alguns ossos quebrados.

(Aldo Shiguti)

O lutador João Takeshita

JORNAL NIPPAK

JUDÔ

Brasil fica em 5º no Mundial
Jr; Japão volta a dominar

O Brasil encerrou a partici-
pação no Campeonato Mundial
Júnior, disputado de 22 a 25 de
outubro, em Paris (França), com
três medalhas, sendo uma de
ouro (Sarah Menezes -48kg) e
dois bronzes (Mayra Aguiar -
78kg e Mariana Silva -63kg). O
país também obteve dois quinto
lugares, com Raphael Minoru (-
60kg) e Eleudis Valentim (-
52kg) e terminou na quinta co-

locação no quadro geral de me-
dalhas, atrás do Japão, Ucrânia,
França e Coréia do Sul.

Os japoneses, aliás, volta-
ram a mostrar sua força e con-
quistaram 8 medalha de ouro,
uma de prata e cinco de bron-
ze. A única prata dos japone-
ses foi na categoria ligeiro fe-
minino, onde a atleta foi der-
rotada pela brasileira Sarah
Menezes.

O pódio da categoria até 48 kg, com a brasileira no lugar mais alto

DIVULGAÇÃO

Marcio Sadao Kimura e
Ruriko Nakamura sagraram-
se campeões scratch do 38º
Aberto Masculino e Feminino
do Guarapiranga Golf &
Country Club - Taça Banco
Real, disputado no último dia
26, na Capital.

Kimura, que defende as co-
res do São Fernando Golf Club,
de Cotia, fechou a competição
com 150 gross (77/73), contra
159 (79/80) de Alexandre
Domingues, do próprio Guara-
piranga. Moacir Avancini, tam-
bém do GGCC, ficou em 3º lu-
gar, com 161 tacadas (81/80).

Rogério Alves Cardoso, do
Itapeva, brilhou na categoria
handicap índex até 8,5, com
149 net, seguido por dois ad-
versários com 150, Ik Kyoon
Ahn, do GGCC, 2º colocado no
desempate, e Marcio Kimura.

Na handicap de 8,6 a 14,
venceu Cristiano Silveira
Navajas, jogador filiado dire-
tamente à FPG. Ele totalizou

137 tacadas, contra 140 de dois
representantes do Guarapiran-
ga: o vice-campeão Houng
Chul Lung e Ivan Jorge Ribei-
ro, o 3º colocado.

Ricardo Ota somou 142 ta-
cadas para vencer na catego-
ria 14,1 a 19,4, seguido por Igor

O golfista Marcio Kimura conquistou o título da competição

DIVULGAÇÃO

GOLFE 2

Marcio Kimura, do São Fernando, e Ruriko Nakamura, do
Lago Azul, conquistam o 38º Aberto do Guarapiranga

Damas, do Guarapiranga, com
145, e Ricardo Matsumoto, do
Paradise, com 147. Já na 19,5
a 25,7, o título foi para Fran-
cisco Becker, do Guarujá, com
147 tacadas, contra 148 de
Uipiquer Santos, do Terras de
São José, e 151 de Cássio

Haddad, do Portal Japy.

Feminino – A experiente
Ruriko Nakamura, do Lago
Azul, de Araçoiaba da Serra,
venceu a categoria scratch
para mulheres ao totalizar 169
tacadas (83/86), contra 172
(87/85) de Catarina Park e 180
(91/89) Choung Young Lee,
ambas do GGCC.

Suzy Lin Ai Chiu, do Arujá,
venceu na categoria handicap
índex até 16, com 151 net, se-
guida por Catarina Park, com
155, e Sadako Kuramochi, tam-
bém do GGCC, com 157. Já
na 16,1 a 25,7, o título foi para
Silvia Sung Un Yun, do Guara-
piranga. Paula Yun, com 150,
e Sofia Kim, com 156, ambas
igualmente do GGCC, termina-
ram em 2º e 3º lugares, res-
pectivamente.

O Aberto do GGCC, um
dos mais tradicionais do Esta-
do de São Paulo, valeu para os
rankings estaduais.
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KARAOKÊ 1

Mary Hassunuma: a odisséia
de uma artista de karaokê

KARAOKÊ 2

Conquista de Isadora Kataoka
é atração no Nipo de Campinas

Amais recente premia-
ção de Mary Hassunu
ma foi em maio último,

no Japão, no concurso Gran
Prix International da NAK
(Nihon Amateur Kayosai) re-
alizado na  TV NHK em Tó-
quio, no qual participaram 150
cantores de várias partes do
mundo, como Peru, EUA, Ca-
nadá, Coréia, Hawai, Argenti-
na, México e muitos outros.
Cantando a música Owarinaki
Tabi, conquistou o l º Prêmio
Shinsa Tokubetsu Show.

Entre inúmeras atividades,
como voluntária da Apae (As-
sociação de Pais e Amigos dos
Excepcionais), por exemplo,
ensina karaokê em Lins e em
Bauru onde mora, recebendo
muitos alunos de outras cida-
des. E é presidente da NAK
Regional Noroeste, Relações
Públicas do Instituto NAK do
Brasil e assessora de impren-
sa da Associação Brasileira de
Canção Japonesa (Abrac).
Além de atuar desde 2006
como jurada em inúmeros con-
cursos regionais ou de âmbito
nacional como o da Abrac,
contemplada que foi com os
títulos de professora e de jura-
da da NAK do Brasil (hoje
Instituto NAK do Brasil).

Seu currículo é vasto. Ci-
tar todos os títulos seria can-
sativo. Vamos resumi-lo: cam-
peã regional de vários concur-
sos de quase todas as regiões
do estado, inclusive da capital.
Tetracampeã estadual do
Yosen Taikai, campeã do Nihon
Amateur Kayosai em Yokoha-
ma, 2001; participou do con-
curso internacional de karaokê
em Los Angeles (2002), me-

e economista Eiso Hassunu-
ma, ex-Embratel e NEC.
Hoje consultor. Tem casal de
filhos. Renato e Cristina.
Ambos dentistas e professo-
res de faculdade. Ele com
doutorado e mestrado. Ela
com mestrado.

Mary iniciou no karaokê em
1989, com música popular ja-
ponesa. E a partir do ano se-
guinte iniciou a sua galgada na
conquista de títulos e mais tí-
tulos. Toda sua história está li-
gada à música. O grupo Nik-
key, por exemplo, nasceu den-
tro da casa dela. Estava fal-
tando um guitarrista no grupo
em que atuava em Bauru e
contratou o Eiso que hoje é seu
marido e auxilia-a nas aulas de
karaokê, tomando conta do
som. Quando solteiro, ele pos-
suía um conjunto.

“Basta gostar” – Sua sogra
é a dona Massae Hassunuma,
lendária ícone no karaokê. Sua
cunhada é a artista bastante
conhecida, Érica Kawahashi.
Sem falar no genro que toca
shamisen. Seu filho, Renato, já
venceu diversos torneios e
dava shows, bem como a filha
Cristina, no Pop. Aliás, seu avô
tocava violão e cantava e sua
mãe é campeã como cantora.
Para finalizar, uma tia é cam-
peã de minyo.

Indagada como alguém
pode se iniciar no karaokê, res-
pondeu: basta gostar de músi-
ca e estar preparado para ser
feliz. Karaokê é um estado de
espírito e tem tudo de bom.

(Shigueyuki Yoshikuni é jor-
nalista e reside em Lins)

lhor intérprete e apresentação
no Koohaku Utagassen –
NAK, São Paulo(2008). Apre-
sentações ainda de shows em
diversas cidades do Japão,
Paraguai e diversos estados do
Brasil.

Mary Hassunuma nasceu
em Presidente Prudente. Seus

pais são Augusta e Kazuo e
residem em Anápolis (GO).
Foi uma garota precoce. Com
quatro anos aprendeu
acordeão e já tocava em
shows. Em 1964 formou-se no
Conservatório Maestro Juliano
daquela cidade.

Casada com o engenheiro

Para Mary Hassunuma, “é preciso estar preparado para ser feliz”

ARQUIVO PESSOAL

A Associação Pró-Excep-
cionais Kodomo-no-sono todo
ano promove o Concurso Na-
cional de Karaokê Beneficen-
te em prol da entidade. O tro-
féu, oferecido pelo professor
Kozo Kawabata, atualmente
está em Campinas, no Institu-
to Cultural Nipo-Brasileiro de
Campinas, presidido por Tada-
yoshi Hanada, e foi trazido ra-
ças ao mérito da cantora Isa-
dora Akemi Kataoka Volpato,
vencedora deste ano e cam-
peã do 24º Brasileirão na ca-
tegoria tibiko, realizado no Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social) com a música
“kaerantya yoka”.

No 15º Concurso de Kara-
okê do Estado de São Paulo, o

Paulistão, realizado no Nipo de
Campinas, Isadora obteve a
maior nota da Grande São Pau-
lo. E no ano anterior também
no Paulistão, ela conseguiu a
maior no ta de todos os tibikos.
O troféu transitório será entre-
gue no próximo concurso  que
será realizado no dia 31 de ja-
neiro, no auditório da Associa-
ção dos Shizuoka Kenjin do
Brasil, à rua Vergueiro, 193,
Liberdade, São Paulo.
Galeria dos Campeões:
2002: Eduardo Ohashi
2003: Juliane Nakirimoto
2004: Yukari Tanabe
2005: Manabu Araki
2006: Raissa Kusaba
2007: Toshi Teruya
2008: Harumi Miyamura
2009: Isadora Kataoka

Isadora Kataoka venceu o 24º Brasileirão na categoria Tibiko
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