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Câmara aprova nova anistia para
imigrante em situação irregular no País
A Câmara dos Deputados
aprovou nesta quinta-feira (4)
projeto que reabre por 180
dias (a partir da publicação da
lei) o prazo para os estrangei-
ros que estão em situação ir-
regular no Brasil entrarem
com pedido de residência pro-
visória, que é válido por dois
anos. Nos três meses anteri-
ores ao término do registro de
residência provisória, o es-
trangeiro poderá requerer sua
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KOBE SHIMBUNtransformação em permanen-
te, conforme regulamento a
ser definido pelo governo. Já
aprovado pelo Senado, o pro-
jeto foi enviado à Presidência
da República, para sanção. O
novo prazo beneficia o imi-
grante que tiver entrado no
Brasil até o dia 1º de feverei-
ro deste ano. O prazo anteri-
or era 29 de junho de 1998,
definido pela Lei 9.675, pu-
blicada na mesma data.
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Festival Inverno integra
roteiro do Expresso Turístico

parte dos roteiros de passeios
oferecidos pela cidade no Ex-
presso Turístico, um trem de
turismo que resgata o glamour
das viagens férreas da década
de 50, num trajeto de 48 qui-
lômetros entre a Estação da
Luz, na Capital, e Mogi das
Cruzes.

DIVULGAÇÃO

Os produtores de orquídeas
da região do Taboão, em
Mogi das Cruzes (SP), a maior
produtora nacional da planta,
realizam a partir deste sábado
(6) e até o próximo dia 21,
sempre nos finais de semana,
o Festival de Orquídeas Inver-
no. Nesta edição, o evento faz

Com intensos laços fraternais,
ambas prometem ampliar o
relacionamento e coroar a
celebração com marcos im-
portantes. Um das principais
será o “Sino Comemorativo”,
réplica do “Miotsukushi no
Kane”, que será doado pela
prefeitura japonesa para a ci-
dade paulista. Por aqui, o mo-
numento deve desembarcar
em julho, com previsão de ser
inaugurado entre agosto e se-
tembro. O local escolhido
para abrigar    é o bairro da
Liberdade – mais especifica-
mente a Praça.

Osaka doará
“sino do amor”
para comemorar
40 anos de
irmandade com SP

––––––––––––—–| pág 04

Já virou rotina. Ás vésperas de
competições internacionais, o
ritual é sempre o mesmo. E
vale tudo para representar o
País lá fora. Desde vender ri-
fas e camisetas até correr até
atrás de doações. Desta vez,
o alvo é a participação do Bra-
sil no World Games 2009, que
acontece em julho, em
Kaohsiung (Taiwan). Consi-
derado os Jogos Olímpicos
dos esportes não olímpicos, a
competição é realizada a cada
quatro anos e reúne 30 moda-
lidades esportivas, totalizando
mais de 4500 atletas.

Sumotoris
brasileiros vendem
rifa para participar
do World Games
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“A Partida” (Okuribito, drama/
131 min), de Yojiro Takita,
primeiro filme japonês vence-
dor do Oscar de Melhor Fil-
me Estrangeiro em 2009
estreia nesta sexta-feira (5) nos
cinemas paulistanos. O filme
segue a história de um jovem
que começa a trabalhar como
“Nokanshi”, uma espécie de
agente funerário, responsável
por lavar o corpo, colocá-lo
no caixão e enviar a pessoa
que morreu para o outro mun-
do, agindo como um porteiro
entre a vida e a morte.

Vencedor do Oscar,
“A Partida”, estreia
em São Paulo
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CENTRO DE EMIGRA-
ÇÃO – Com a inauguração do
reinauguração do Centro de
Emigração para o Exterior e
Intercâmbio Cultural, no últi-
mo dia 3, encerra-se, simboli-
camente, o primeiro ciclo da
partida dos pioneiros imigran-
tes japoneses ao Brasil. Con-
siderado um marco na história

da imigração japonesa ao Bra-
sil – o porto de Kobe era o
ponto de partida para quem
deixava o país em busca de
melhores condições em solo
brasileiro – a antiga Hospeda-
ria dos Emigrantes passou por
uma série de reformas não so-
mente em sua estrutura, como
também nas instalações inter-

nas. No Centro, funciona ago-
ra um museu – com as própri-
as acomodações locais para
indicar as condições experi-
mentadas pelos japoneses em
seus preparativos antes do
embarque – e um espaço de
apoio a intercambistas. Acima,
a cerimônia de inauguração e
a fachada do novo prédio.
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A inauguração de um ginásio
de esportes (ainda sem nome)
no complexo turístico e es-
portivo no Parque do Japão
no dia 22 de junho na cidade
de Maringá, no Paraná, coin-
cide com a visita que o prín-
cipe Naruhito realizou em
2008. Para o evento os or-
ganizadores preveem um pú-
blico aproximado de 4.000

pessoas presentes entre auto-
ridades e personalidades.
Para começar a integração do
Parque do Japão com a soci-
edade maringaense algumas
atividades esportivas estão
previstas. Paralelamente tam-
bém será inaugurada a rua
Sadao Inaoka, um dos pio-
neiros da imigração japonesa
no município.

DIVULGAÇÃO

Parque do Japão em
Maringá inaugura ginásio
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O Bunkyo, Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistencia Social, realizou, no final de semana dos dias 23 e 24 a 2ª.
Ediçao do Bazar do Bem. Centenas de pessoas puderam conferir os diversos bazaristas. O evento colaborou com as entidades
Kibo-No-Ie, Kodomo-No-Sono, Ikoi-No-Sono e Yasuragui Home.

Andre Toshiaki Murakoshi e Erica Yamauti. Ivo Sato, Ana Hanada e Tatiana Sakai.

O Cantor Joe Hirata realizou no dia 22 de maio no Nikkey Palace
Hotel, um Dinner Show em comemoração aos 11 anos de car-
reira e divulgação do novo CD de músicas japonesas Vol. 2
com músicas de grandes intérpretes femininas do Japão, com
um novo arranjo musical. Sua irmã, a cantora Jane Ashihara
também participou do show, que contou com um maravilhoso
jantar seguido de uma nimado e belíssimo show. Como os con-
vites foram rapidamentes esgotados, o cantos está preparando
um novo jantar no próximo dia 26 de junho. Para mais informa-
ções: (11)3203-0100.

Maria Luiza e Jairo Uemura.

Emerson Shunji e Andrea Morikawa.Joe Hirata e Jane Ashihara

Elisa e Luiz Okamoto.Yaeka Kurita, Sandra Mizuguchi, Marino Kurita e Minoru Mizuguchi.

Sergio e Lourdinha Oda.Andre Kurosue e Suely Waki.

Julia e Masahiro Nishikawa.Morio e Lúcia Minami.

NAGUISA – A Associação Naguisa comemorou no dia 30 de
maio passado, o seu aniversário de 37 anos, na sua sede, no
bairro de Cidade Vargas, com a presença de mais de 150 parti-
cipantes. Para completar a festa, foi oferecido um almoço com
buffet de pratos orientais e ocidentais feitos pelo Buffet Midori.
Leia mais na página 8
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DEKASSEGUIS

Casa do Trabalhador Brasileiro
deve ser inaugurada este ano *TAKASHI MIYAMA

Estive várias vezes em
Hamamatsu, no final do ano
passado, para reportagens. A
crise do desemprego era mais
séria do que imaginava. Mas
senti uma certa esperança
nessa que é a “maior crise
desde o início do fenômeno
dekassegui”. Esperança de-
monstrada na vontade de
aprender a língua japonesa e
no surgimento de grupos com
espírito de cooperação den-
tre os brasileiros. Pode ser um
fenômeno momentâneo sur-
gido das necessidades, mas
passada a crise, acho que os
dekasseguis conseguirão tor-
nar-se um membro da socie-
dade japonesa.

Sinceramente, até então,
estava descontente com a co-
munidade pela falta de ação.
Pode-se exemplificar na in-
diferença perante a não fre-
qüência às escolas e a delin-
qüência juvenil, ou na incons-
ciência de ser protagonista e
no quase total desinteresse
em relação à sociedade japo-
nesa.

Sem dúvida, em todas as
sociedades existem pessoas
inoperantes, mas na comuni-
dade brasileira, as pessoas
com condições de liderança
mantiveram-se distantes com
esses assuntos, como se não
lhes fossem pertinentes. Pelo
menos foi o que me pareceu.

Dentre 300 mil, se 10% ou
5%, se unirem e se associa-
rem, poderiam enfrentar uma
série de problemas, criando
canais de comunicação com
a sociedade japonesa e a
mídia. Nestes 20 anos, não
vislumbramos nenhum tipo de
movimento nesse sentido.

Quando se apresentava
alguma proposta, era logo re-
pelido: os japoneses desta-
cam apenas os aspectos ne-
gativos, a mídia é preconcei-
tuosa, o problema é a fecha-
da sociedade japonesa, ete...

Apesar de não concordar
com esses conceitos, na hi-
pótese de considerá-los váli-
dos, quanto tempo vão espe-
rar até que a sociedade japo-
nesa ou os japoneses mudem
seu comportamento? Pode
ser que este dia não chegue
na nossa geração. Com o
passar do tempo, os proble-
mas de algumas pessoas se
transformam em problemas
coletivos, e é onde já está se
transformando o problema
dos brasileiros. Pode ser um
preconceito dos japoneses,
mas a conseqüência é que as
vítimas serão os próprios bra-
sileiros.

É uma história contada
por um amigo argentino. É
melhor construir um relacio-
namento de confiança com
os proprietários de aparta-
mentos do que condená-los
por não alugá-los para es-
trangeiros, pois assim poderá
ampliar os números de apar-
tamentos alugáveis, contribu-
indo para resolver os proble-
mas dos companheiros em
dificuldade. Se cada um atu-
ar, ao invés de culpar a soci-
edade japonesa pelas dificul-
dades, o resultado será mais
palpável, em menor tempo.

Existe, na Internet, um
mal afamado blog denomina-

do “Canal 2”. São inúmeras
as mensagens preconceituo-
sas contra os estrangeiros.
Mas, tempos atrás, encontrei
uma mensagem dizendo
“reavaliei o brasileiro”. Foi
quando esse japonês conhe-
ceu a atividade de um grupo
de brasileiros que estava dan-
do o apoio aos sem-tetos de
Hamamatsu. Ou seja, para
acabar com os preconceitos
são importante as ações.

Até hoje, a maioria de bra-
sileiros foram protegidos pelo
sistema de trabalhadores ter-
ceirizados, vivendo no mun-
do sem a interferência com
os japoneses. Eram indiferen-
tes aos companheiros que se
enveredavam pelo caminho
do crime ou crianças que dei-
xavam de freqüentar as es-
colas. Não se preocupavam
com o “olhar” dos japoneses.

No ano passado, nas co-
memorações do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil, foram realizados vári-
os fóruns que debateram as
questões dos dekaseguis.
Mas, na maioria desses even-
tos, os promotores como par-
ticipantes eram quase exclu-
sivamente de japoneses, e a
presença de brasileiros se li-
mitaram aos convidados e
poucos ouvintes. Alegavam
que “os brasileiros não tem
interesse por este tipo de
evento”. Fiquei frustrado com
estas palavras de um sansei,
um velho conhecido. Me veio
a imagem do palhaço, acer-
ca dos voluntários e funcio-
nários das instituições assis-
tenciais que os socorrem.

Obrigado a procurar um
emprego, obrigado a procu-
rar sua casa. Com esta crise,
o brasileiro desempregado
está sendo compelidos a in-
tegrar-se à sociedade japone-
sa. Cada um, ao mesmo tem-
po que se esforça dentro des-
se processo, desenvolve a
cooperação e associação, e
através da atuação séria, bus-
ca a compreensão da socie-
dade japonesa. Inicialmente,
os próprios problemas devem
ser resolvidos com esforços
próprios para só depois pedir
apoio em seu entorno. Este é
a nova comunidade nipo-bra-
sileira que vislumbro para o
futuro.

*Takashi Miyama é jornalista
autônomo e trabalhou no Asahi
Shimbun. Residiu de 2000 a
2007 em Lima (Peru), onde par-
ticipou do Peru Shimpo reali-
zando reportagens sobre a co-
munidade nikkei do Peru e nos
paises sul-americanos. Publi-
cou “O Nippon mais distante do
Japão: notícias dos compatri-
otas da América do Sul após
100 anos”

DEBATES

A crise como meio para a
transformação da comunidade

O jornalista Takashi Miyama

DIVULGAÇÃO

Odesejo do governo
brasileiro é que os
dekasseguis que tra-

balham no Japão permaneçam
no arquipélago. A afirmação
é do diretor do Departamento
Consular de Brasileiros no Ex-
terior do Ministério das Rela-
ções Exteriores, embaixador
Eduardo Ricardo Gradilone
Neto. Lembrando que entre
outras medidas para atenuar
os efeitos da crise financeira
que deixou muitos desempre-
gados, o embaixador citou a
que o governo possibilitou o
saque do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS)
para aqueles que têm conta
inativa. Eduardo Gradilone
participou no dia 26 de maio
de uma audiência pública pro-
movida pela Comissão de Re-
lações Exteriores e de Defe-
sa Nacional para discutir
acordos bilaterais entre Bra-
sil e Japão nas áreas de Edu-
cação e Previdência.

O embaixador explicou
que o governo não está con-
cedendo nenhuma ajuda aos
nipo-brasileiros que vivem no
Japão, diferente da que é
dada aos que trabalham no
Brasil. Para receber o segu-
ro-desemprego, por exemplo,
Eduardo Gradilone disse que
o trabalhador nikkei no Japão
precisa ter contribuído com
os encargos sociais. Mas, se-
gundo ele, grande parte de-
les não paga encargos soci-
ais.

“Nessa crise estamos ven-
do que menos brasileiros do
que gostaríamos contribuem
com todas as prestações: Pre-
vidência Social, seguro médi-
co, e Imposto de Renda. Às
vezes o brasileiro prefere ar-
riscar a não fazer as contribui-
ções pensando que vai voltar

sil.
Ihoshi lembrou que o gover-

no japonês lançou um pacote
de 20 medidas para apoiar os
trabalhadores estrangeiros de-
sempregados. Entre elas, a op-
ção de retornar ao Brasil tendo
apoio para aquisição de passa-
gem aérea. Agora, segundo
Ihoshi, chegou a oportunidade
de cobrar ação do governo bra-
sileiro. “É o momento de cobrar-
mos, sobretudo do governo fe-
deral ações que dêem apoio aos
brasileiros que lá estão (no Ja-
pão)”, disse.

Educação – De acordo com
Walter Ihoshi, cerca de 50%
das escolas brasileiras no Ja-
pão foram fechadas porque
grande parte dos alunos teve
dificuldades de manter as va-
gas em função do desempre-
go dos pais.

O chefe da Assessoria In-
ternacional do Ministério da
Educação, Leonardo Barchini
Rosa, explicou que o governo
brasileiro não pode criar esco-
las no exterior, mas fornece
apoio às existentes, todas par-
ticulares. Essas escolas, se-
gundo ele, recebem kit de li-
vros escolares do governo bra-
sileiro.

Já o coordenador-geral de
Imigração do Ministério do
Trabalho e Emprego, Paulo
Sérgio Almeida, informou que
o governo deverá inaugurar
ainda neste ano a Casa do
Trabalhador Brasileiro em
Hamamatsu (Shizuoka). No
local, o trabalhador nipo-bra-
sileiro poderá obter informa-
ções específicas sobre o país
e a respeito dos seus direitos.
Além disso, observou, quem
quiser retornar ao Brasil vai
ter a possibilidade de conse-
guir emprego.

DIVULGAÇÃO

ao Brasil e não vai poder
aproveitá-las. Por isso, esta-
mos negociando o acordo da
Previdência para que não haja
o desestímulo da vinculação à
previdência”, observou. Por
outro lado o secretário-execu-
tivo do Ministério da Previdên-
cia Social, Carlos Eduardo
Gabas, informou que o acordo
de Previdência com o Japão
deverá ser fechado ainda nes-
te ano.

Retorno ao Brasil – Autor
do requerimento para realiza-

ção dos debates, o deputado
Walter Ihoshi (DEM-SP) in-
formou que esteve no Japão
em missão oficial, em mar-
ço, quando comprovou a si-
tuação dos nipo-brasileiros
que trabalham no arquipéla-
go. “Quase metade está
prestes a perder o emprego,
criando dificuldade muito
grande até para sobrevivên-
cia”, afirmou. O parlamentar
ressaltou que, dos cerca de
300 mil brasileiros que vivem
no Japão, aproximadamente
30 mil já retornaram ao Bra-

Quase metade dos dekasseguis pode ficar sem emprego

Com intensos laços
fraternais, ambas pro-
metem ampliar o rela-
cionamento e coroar a
celebração com mar-
cos importantes. Um
das principais será o
“Sino Comemorativo”,
réplica do “Miotsuku-
shi no Kane”, que será
doado pela prefeitura
japonesa para a cida-
de paulista. Por aqui, o
monumento deve de-
sembarcar em julho,
com previsão de ser
inaugurado entre agos-
to e setembro. O local
escolhido para abrigar?
Segundo a comissão
responsável pelas comemora-
ções dos 40 anos de irmanda-
de, o lugar mais acessível e
com grande visibilidade é o
bairro da Liberdade – mais es-
pecificamente a Praça.

Com cerca de 1,26m por
1,82m de altura, o sino produ-
zido em bronze deve chamar
a atenção das pessoas que fre-
quentam o bairro, da mesma
forma que o original desperta
curiosidade em Osaka. Por lá,
fica no topo do prédio da pre-
feitura e soa todos os dias às
22 horas. O motivo para esta
tradição é a de “proteger os
jovens e as crianças”, pois, em
1955, o Conselho das Entida-
des Femininas uniu-se para
monitorar a geração mais
nova, cuidando para que todos
estivessem em casa até o pre-
sente horário. Outra simbolo-
gia do “sino do amor” é a de
lembrar, na época, os 10 anos
do fim da Segunda Guerra

Mundial, com um saldo estar-
recedor: muitas crianças órfãs.

Para um dos membros da
comissão, Luis Hanada, o mar-
co não poderia vir em melhor
hora, especialmente após a
primeira parte da revitalização
do bairro oriental ter sido con-
cluída. Todavia, falta negociar
com a prefeitura paulistana a
autorização para o sino ser ins-
talado. Expectativa positiva
não falta: em maio, o prefeito

Gilberto Kassab esteve em
Osaka justamente para cele-
brar os 40 anos de co-irman-
dade.

“Será de vital importância
ter um monumento como este
sino em São Paulo. Primeiro
porque fortalece ainda mais a
relação com o Japão. Segun-
do, mostra que as duas cidades
possuem laços de amizade for-
tes. Afinal, Osaka ajudou a
construir o torii (portal em esti-
lo japonês localizado na rua
Galvão Bueno), conta com um
viaduto denominado ‘Cidade de
Osaka’, e possui um histórico
de relações econômicas e cul-
turais intensas”, afirma Hana-
da, destacando o interesse das
próprias autoridades japonesas
para viabilizar o projeto. “A pre-
feitura de lá quer algo concreto
para celebrar os 40 anos.”

Centenário – O interesse dos
japoneses faz sentido. No ano
passado, quando comemorou-
se os 100 anos de imigração
japonesa no Brasil, um projeto
de construir uma praça na re-
gião da Liberdade fora pro-
posto. Não conseguiu sair do

CIDADES CO-IRMÃS

Osaka doará “sino do amor” para comemorar 40 anos de
irmandade com a cidade de São Paulo

papel. Em seguida, cogitou-se
a construção de um posto po-
licial em estilo japonês, tam-
bém com auxílio de Osaka.
Também não deu certo. Ago-
ra, contudo, o sino deve mes-
mo marcar o relacionamento
das duas cidades. E com pom-
pas.

“Está tudo certo para trazer
o sino. Infelizmente, por proble-
mas burocráticos, não conse-
guimos viabilizar os projetos no
ano passado. Dessa vez, já está
planejado e com aprovação de
ambas as cidades. Só falta mar-
car a data oficial de inaugura-
ção e acertar detalhes com a
Prefeitura de São Paulo sobre
o ponto exato que o monumen-
to ficará disposto”, detalha Ha-
nada. Se depender da vontade
e das negociações, São Paulo
poderá mesmo ganhar mais
um marco japonês. Ponto para
ambas as cidades, para a co-
munidade nipo-brasileira, e
para a população – que pode-
rá contemplar mais um dos
muitos aspectos históricos do
Japão.

(Rodrigo Meikaru, es-
pecial para o Jornal Nippak)

Sino deverá ficar na Praça da Liberdade

DIVULGAÇÃO
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BRASIL-JAPÃO

Kobe inaugura Centro de
Emigração e Intercâmbio Cultural

– PARTE III –

“Consta dos autos que
os autores se casaram em
05 de março de 2005 e
quando da contratação do
Salão de Festas do Clube
de Campo de Sorocaba
para realização da festa,
foram informados que de-
veriam pagar a importân-
cia de R$ 210,00 (duzentos
e dez reais), correspondente
a 10% do valor do aluguel
do salão, a título de direi-
tos autorais pela execução
de musicas na festa. A Lei
9.610/98, que trata dos di-
reitos autorais, estabelece
em seu artigo 46, inciso IV,
que não ofende os direitos
autorais a execução musi-
cal quando realizada em re-
cesso familiar, não haven-
do intuito de lucro. Ora, a
festa de casamento é reali-
zada com a presença de fa-
miliares e amigos próxi-
mos, o que pode ser consi-
derado recesso familiar,
uma vez que a festa não é
aberta ao público, mas ape-
nas para convidados dos
noivos. Ademais, trata-se
de festa sem finalidade lu-
crativa, portanto, a festa de
casamento se encaixa na
exceção prevista na lei, de
modo que, não ofendendo
os direitos autorais, não há
que se falar em recolhi-
mento de qualquer contri-
buição ao ECAD. Portan-
to, entendendo que a hipó-
tese encontra-se prevista na
exceção mencionada e que
não se pode falar em reco-
lhimento de qualquer con-
tribuição ao ECAD [...] 1.
Diante do exposto JULGO
PROCEDENTE a ação [...]
para DECLARAR a inexis-
tência de violação aos di-
reitos autorais na realiza-
ção da festa de casamento
dos autores e desobrigar os
autores do recolhimento da
contribuição dos direitos
autorais, e extingo o pro-
cesso nos termos do artigo
269, inciso I do Código de
Processo Civil. Expeça-se
guia de levantamento dos
valores depositados pelos
autores (fls. 170), em favor
desses. (Processo Nº
602.01.2005.002773-1, 5ª.
Vara Cível de Sorocaba Juiz:
Pedro Luiz Alves De Carva-
lho, Data do Julgamento 26/
03/2007) [02]”.

Por derradeiro, o próprio
formulário do ECAD refere-
se a ingressos, estimativa de
público, receita bruta, etc, ex-
pressões essas incompatíveis
com festas de casamento ou
de aniversário.

Enfim, a nosso ver, o
ECAD não pode exigir paga-
mento de direitos autorais em
festas familiares tais como,
casamento, aniversário, etc.

Por outro lado, os eventos
sem finalidades lucrativas, pro-
movidos por entidades ampa-
radas constitucionalmente
com imunidade tributária não
devem sujeitar-se ao paga-

mento de direitos autorais nas
execuções públicas de músi-
cas, representação teatral etc.

O legislador constitucional
sensibilizado com o trabalho
desenvolvido por tais entida-
des beneficentes colocam-
nas ao abrigo da imunidade
tributária, proibindo instituição
de impostos pela União, Dis-
trito Federal, Estados e Mu-
nicípios sobre o patrimônio,
rendas e serviços de tais en-
tidades. Por que o fez?  Por-
que tais entidades aplicam
integralmente seu lucro para
atingimento de seus objetivos
estatutários, culturais, assis-
tenciais,  secundando a ativi-
dade estatal neste particular.
A sua capacidade contributi-
va é desconsiderada.

Ora, se o Estado abre mão
de seus impostos,  em nome
da finalidade não lucrativa e
dos objetivos estatutários das
entidades assistenciais, cultu-
rais etc, com muito mais ra-
zão o particular, aqui o ECAD
deve levar em conta tais pe-
culiaridades, isentando-as do
pagamento de  direitos auto-
rais por ele cobrados, em be-
neficio de toda uma comuni-
dade necessitada.

Interessante trazer aqui
alguns julgados, onde a ausên-
cia da finalidade lucrativa foi
o fundamento para tornar in-
devida a cobrança pelo
ECAD.

Vale transcrever:

“EMENTA: DIREITO
AUTORAL. ECAD. LEGI-
TIMIDADE PARA OS EM-
BARGOS DO DEVEDOR.
CASA DE DIVERSÃO
COM FINALIDADE LU-
CRATIVA. COBRANÇA
PELO ENQUADRAMEN-
TO DE USUÁRIO PER-
MANENTE E EVENTUAL
PELOS BAILES DE CAR-
NAVAL. POSSIBILIDADE
DE COBRANÇA PELA
UTILIZAÇÃO PERMA-
NETE E EVENTUAL NOS
BAILES DE CARNAVAL,
DEVIDO A FINALIDADE
LUCRATIVA DO ESTA-
BELECIMENTO E CA-
RACTERISTICA ESPECI-
AL DESTE EVENTO. RE-
CONHECIDA A ILEGITI-
MIDADE DE UM DOS
EMBARGANTES. RE-
CURSO DE APELAÇÃO
IMPROVIDO. (Apelação
Cível Nº 599372679, Décima
Primeira Câmara Cível, Tri-
bunal de Justiça do RS, Re-
lator: Marcelo Cezar Muller,
Julgado em 14/03/2001)”.

“EMENTA: DIREITO
PRIVADO NÃO ESPECI-
FICADO. AÇÃO DE CO-
BRANÇA. ECAD. LEGITI-
MIDADE DAS PARTES.
MÉRITO. O ECAD é parte
legítima para cobrar o direito
autoral pela reprodução de
obras musicais. Incidência do
disposto no artigo 115 da Lei
nº 5.988/73, reeditado nos ar-
tigos 98 e 99 da Lei nº 9.610/
98.

(continua)

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

ECAD-DIREITOS AUTORAIS

A Casa de Repouso
Akebono e a Assistência So-
cial Dom José Gaspar (Ikoi-no-
Sono) lançaram no dia 30 de
maio na Associação Miyagui
Kenjinkai do Brasil, o manual
“Como cuidar de Idosos” pro-
duzida por duas voluntárias
assistentes sociais da Agência
de Cooperação Internacional
do Japão (JICA). A publicação
foi lançada durante a palestra
Como Cuidar de Idosos reali-
zada em conjunto com a Be-
neficência Nipo-Brasileira de
São Paulo e o Hospital Nipo-
Brasileiro.

As duas responsáveis pela
criação do manual, Nao Takai
e Tazuko Moribayashi, volun-
tárias jovem e sênior da JICA,
respectivamente, ministraram
uma palestra na qual discuti-
ram quatro temas. Técnicas
japonesas de cuidados aos ido-
sos; exercícios para deglutinar
e saborear melhor os alimen-
tos; a importância da higiene
bucal e doenças comuns em
idosos. Também participaram
do evento a fonoaudióloga da
Ikoi-no-Sono, Sara Nayumi
Nishihira e a profissional Rosa

TERCEIRA IDADE

Ikoi-no-Sono e Jica lançam manual inédito sobre cuidados
com idosos produzido por voluntárias

Takai de HyMgo-ken (Provín-
cia do porto de Kobe), onde já
trabalhou quatro anos com de-
ficientes e outros quatro cui-
dando de casas de repouso
dirigidas para famílias; bem
como de Tazuko Moribayashi
da Província de Aomori, onde
trabalhou cinco anos em casa
de repouso e mais 20 anos
com deficientes. Ambas retor-
nam em julho para o Japão.

Segundo Reimei Yoshioka
o manual vai beneficiar a po-
pulação acostumada a lidar
com idosos para cuidar melhor
as pessoas da terceira idade,
o que é fundamental. “As ins-
tituições não comportam mais
receber idosos, por isso as fa-
mílias têm que cuidar de seus
idosos em casa e não separá-
los deles”, incentiva o dirigen-
te ao completar que pessoas
entre 40 e 50 anos tem se in-
teressado em atuar como cui-
dadores para oferecer os ser-
viços e porque tem um idoso
em casa. O manual bilíngüe
terá uma tiragem de 100 exem-
plares em português e outros
100 em japonês, além da dis-
tribuição em forma de CD.

Yuka Sato Chubaci.
O manual contém orienta-

ções e ilustrações adequadas
de fácil entendimento e foi pre-
parado não apenas para as ins-
tituições, mas também para
uso familiar, o qual será útil
para as pessoas e profissionais
que cuidam de idosos. A publi-
cação foi idealizada em virtu-
de dos poucos manuais práti-

cos existentes e específicos em
cuidados aos idosos. O públi-
co alvo do manual são funcio-
nários de ILPIs, familiares e
pessoas que cuidam de idosos.

De acordo com o presiden-
te da Ikoi-no-Sono, Reimei
Yoshioka, a iniciativa da ela-
boração do manual partiu de
duas voluntárias da JICA: a
auxiliar de enfermagem Nao

Manual contém orientações e ilustrações de fácil entendimento
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Com a reinauguração do
Centro de Emigração
para o Exterior e Inter-

câmbio Cultural (antiga Hos-
pedaria de Emigrantes de
Kobe), no último dia 3, encer-
ra-se, simbolicamente, o pri-
meiro ciclo da partida dos pio-
neiros imigrantes japoneses ao
Brasil. Considerado um mar-
co na história da imigração ja-
ponesa ao Brasil a antiga Hos-
pedaria dos Emigrantes pas-
sou por uma série de reformas
não somente em sua estrutu-
ra, como também nas instala-
ções internas e passa a abri-
gar o Museu da Emigração e
um espaço cultural.

A campanha de captação
de recursos contou com pro-
moção do Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social). O
valor arrecadado foi de R$
43.535,00.

A cerimônia de reinaugura-
ção contou com a presença de
diversas autoridades locais,
entre elas o governador da
Província de Hyogo, Toshizo
Ido; o prefeito municipal de
Kobe, Tatsuo Yada, deputados
e vereadores, bem como de
Tadashi Nishimura, presiden-
te da Associação Nipo-Brasi-
leira (Nippaku Kyokai), que
coordenou o projeto de refor-
ma.

A comunidade nipo-brasilei-
ra, que promoveu campanha
de arrecadação de recursos
para as obras, também esteve
representada da cerimônia.
Akinori Sonoda, vice-presiden-
te da Federação das Associa-
ções de Províncias do Japão
no Brasil (Kenren) participou,
ao lado das autoridades locais,
do corte da fita simbólica e
proferiu discurso em nome da
comunidade nipo-brasileira.

O Bunkyo esteve represen-
tado pelo vice-presidente do
Conselho Deliberativo e vice-
presidente da Comissão de
Relacionamento com o Japão,
Masato Ninomiya, e o presi-
dente da Comissão de Admi-
nistração do Museu Histórico
da Imigração Japonesa no
Brasil, Takeshi Kurihara.

Também fizeram parte da
comitiva brasileira, Sadao
Onishi (presidente do Brasil
Hyogo Kenjinkai) e Takashi
Goto (ex-presidente da Câma-
ra de Comércio e Indústria
Japonesa no Brasil).

para viagem, envolvendo do-
cumentação e exames médi-
cos.

Com o crescente número
de emigrantes, as vagas em
pensões e hotéis da cidade
eram insuficientes, além de
toda precariedade de acomo-
dações. Diante dessa situação,
em 1926, foi criada a Associa-
ção Nipo-Brasileira (Nippaku
Kyokai) com a finalidade de
coordenar a construção do
edifício. Em 1928, foram inau-
guradas as instalações da Hos-
pedaria dos Emigrantes em
Kobe - um prédio de concreto
de cinco andares, com 600 lei-
tos. Dois anos depois, foi re-
formado, ampliando sua capa-
cidade para 1.300 pessoas.

Em 1945, com a derrota na
Segunda Guerra, novamente
o país se viu atolado em in-
termináveis problemas. Entre
eles, a crise alimentar e habi-
tacional agravada pelo retor-
no de cerca de 6,3 milhões de
japoneses que moravam em
países como Coréia, Taiwan,
Manchúria, Sacalina do Sul e
outros territórios ocupados
antes do início do conflito.

Mais uma vez, a Hospeda-
ria transformou-se em mora-
dia temporária aos interessa-
dos em mudar-se ao Brasil.
Essa função deixou de existir
somente em 1971, quando as
viagens passaram a ser reali-
zadas por via aérea.
(com o site do Bunkyo:
www.bunkyo.org.br)

Recém-inaugurado, Centro passa a abrigar o Museu da Emigração e um espaço para intercambistas

KOBE SHIMBUN

“A delegação brasileira
teve um lugar de destaque na
cerimônia e descerramento da
placa comemorativa onde es-
tão gravados os nomes dos
contribuintes”, descreveu Ni-
nomiya, acrescentando que as
tevês e jornais divulgaram
amplamente a reinauguração
do Centro.

Apesar de não poder com-
parecer a inauguração devi-
do aos compromissos junto à
entidade neste início de ges-
tão (assumiu em abril), o pre-
sidente do Bunkyo, Kihatiro
Kita, comemorou. “Para nós,
descendentes de japoneses, é
um motivo de grande júbilo,
tanto pela preservação de um
marco significativo de nossas
raízes, como também pela
constituição de um centro que
passará a ser uma referência
dos brasileiros que vivem no
Japão”, disse Kita lamentan-
do a ausência na inauguração
devido aos compromissos jun-
to ao Bunkyo, neste início de
gestão.

História – Construída na ci-
dade portuária de Kobe (pro-
víncia de Hyogo), em 1928, por
força do Decreto Imperial nº.
229, a Hospedaria dos Emi-
grantes é uma das referências
mais expressivas de um mo-
mento histórico de profunda
crise do Japão.

Em 1925, o governo japo-
nês decidiu adotar a emigra-
ção como política de estado e

assumir os custos com as des-
pesas de viagem dos interes-
sados, após enfrentar uma in-
terminável série de aconteci-
mentos trágicos.

Só para citar alguns desses
fatos, em 1918 os tumultos do
arroz resultante da falta de
comida; em 1923, o grande ter-
remoto de Kanto que destruiu
principalmente as cidades de
Tóquio e Yokohama, somando
mais de 140 mil mortos e de-
saparecidos.

Em 1927, devido à desor-
ganização econômica, três mi-
lhões de japoneses estavam
sem trabalho. E, as dificulda-
des pareciam não ter fim - em
1931, a região nordeste (con-
siderada uma das mais pobres
juntamente com Okinawa) so-
freu graves prejuízos provoca-
dos pela onda de frio intenso.

Considerada uma das vál-
vulas de escape, a saída ao
exterior - com o devido estí-
mulo dos órgãos governamen-
tais - crescia continuamente,
principalmente ao Brasil que
era um dos poucos países
abertos à entrada de japone-
ses.

Nesse contexto de crise, a
construção de uma hospeda-
ria aos emigrantes, na cidade
de Kobe, foi uma maneira de
propiciar melhores condições
aos interessados em tentar a
sorte no exterior. Eles vinham
de todas as províncias do Ja-
pão e eram obrigados a se
submeter aos preparativos



São Paulo, 05 de junho de 2009 JORNAL NIPPAK 5

CIDADES/MARINGÁ

Parque do Japão em Maringá
inaugura ginásio de esportes

Ainauguração de um gi-
násio de esportes (ain-
da sem nome) no com-

plexo turístico e esportivo no
Parque do Japão no dia 22 de
junho na cidade de Maringá
(674 km de São Paulo e 428
km de Curitiba), no Paraná,
coincide com a visita que o
príncipe Naruhito realizou em
2008. Para o evento os orga-
nizadores prevêem um públi-
co aproximado de 4.000 pes-
soas presentes entre autorida-
des e personalidades. Para
começar a integração do Par-
que do Japão com a socieda-
de maringaense algumas ativi-
dades esportivas estão previs-
tas. Paralelamente também
será inaugurada a rua Sadao
Inaoka, um dos pioneiros da
imigração japonesa no municí-
pio.

De acordo com a gerente
executiva do Parque do Japão,
Mary Cristina Yoshii Fugou, o
ginásio já foi designado pelo
Ministério dos Esportes como
Centro de Excelência do Judô
na região Sul do Brasil, com o
isso o local está preparado
para receber qualquer compe-
tição da modalidade e ofere-
cer para os atletas um local
adequado para treinar. “O gi-
násio que foi construído com
verba do Ministério dos Espor-
tes, conta com tatames de pa-
drão internacional e quadra
poliesportiva para a prática de
outros esportes”, antecipa.

Mary Yoshii prevê que den-
tro de um mês o nome do gi-
násio será definido pela dire-
toria do parque. “Existe a pre-
ocupação de não colocar qual-
quer nome, estão sendo levan-
tados nomes históricos e de
personalidades da comunidade
da região que contribuíram
para o desenvolvimento do es-
porte na região”, revela.

O ginásio tem uma área de
3.423,91 m² para uso dos atle-
tas e da comunidade. O proje-
to trará uma integração para o
incentivo ao esporte junto aos
bairros adjacentes e região,
possibilitando oficinas de artes
marciais além de vários outros
esportes. O espaço também
conta com uma quadra de
areia, uma vez que Maringá
como é uma região quente, in-
tegra-se ao paisagismo japonês
e aos esportes brasileiros.

A construção do ginásio de
esportes foi idealizada com
base na arquitetura contempo-
rânea japonesa, elaborada por
uma equipe de profissionais bra-
sileiros e japoneses, entre eles
voluntários que buscam a inte-
gração dos dois povos. A edifi-
cação ficará harmoniosamen-
te inserido na paisagem do Jar-
dim Japonês, sendo que o giná-
sio vai se interagir num estilo
único, trazendo um pedacinho
do Japão para o Brasil.

Ao mesmo tempo à inau-
guração do ginásio ainda será
inaugurada a Rua Sadao
Inaoka que circunda o Parque
do Japão, em uma homena-
gem ao então Prefeito de Ka-
kogawa que assinou o tratado
de coirmandade com a Cida-
de de Maringá em 1975.

Após a inauguração do gi-
násio um jantar beneficente
será realizado no Buffet Moi-
nho Vermelho com arrecada-
ção revertida para as obras do
parque. Haverá apresentação
de danças e cantos japoneses,
além de um desfile de modas.
A expectativa é que cerca de
600 pessoas participem da con-
fraternização.

Parque do Japão – As obras
para a conclusão do complexo
estão em fase adiantada. Ou-
tras obras com prazo de en-
trega para a população previs-
to para o ano que vem é o jar-
dim japonês que está em fase
de finalização e o Centro de

uma pessoa física para a cida-
de e constituirá em um espaço
para preservação ambiental,
cidadania e no aprimoramento
da formação do indivíduo,
completando as necessidades
da comunidade maringaense e
do Brasil. Sendo ponto de atra-
ção turística com inclusão em
roteiros, traz consigo um incre-
mento na economia e na cul-
tura local.

Após a conclusão da cons-
trução, o complexo será geren-
ciado pela Organização da So-
ciedade Civil de Interesse Pú-
blico (Oscip), composta pelos
representantes do Conselho de
Desenvolvimento Econômico
de Maringá (Codem), da As-
sociação Comercial de Marin-
gá e pela Associação Cultural
e Esportiva de Maringá
(Acema).

(Afonso José de Sousa)

INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO
DE ESPORTES
QUANDO: DIA 22 DE JUNHO

HORÁRIO: 9H
ONDE: PARQUE DO JAPÃO MEMORIAL

IMIN 100 – AVENIDA KAKOGAWA, 50
PARQUE DAS GREVÍLEAS – MARINGÁ –
PARANÁ (ENTRE O PARQUE ITAIPU E

JARDIM INDUSTRIAL - SAÍDA PARA CAMPO

MOURÃO)
INFORMAÇÃO: (44) 3221-1551.

JANTAR BENEFICENTE
QUANDO: DIA 22 DE JUNHO

HORÁRIO: 19H
ONDE: BUFFET MOINHO VERMELHO - AV

COLOMBO, 8700 - PARQUE INDUSTRIAL

BANDEIRANTES – MARINGÁ

CONVITES: R$ 200,00 POR CASAL

INFORMAÇÕES: 3221-1551.

Nome do ginásio deve ser decidido em um mês: “Existe a preocupação de não colocar qualquer nome”

DIVULGAÇÃO

Convenção com uma área de
2.500 m² que servirá de palco
para a realização de vários
eventos culturais e sociais.
Com um espaço amplo o local
contará com um restaurante e
diversas lojas para a venda de
lembranças do parque para que
no futuro essas receitas cola-
borem para a preservação do
parque que conta com o apoio
da prefeitura e da comunida-

de. “Estamos trabalhando e
viabilizando para finalizar o jar-
dim japonês em 2010”, ressal-
ta Mary Yoshii.

O parque que ocupa uma
área de cerca de 100.000 me-
tros quadrados abriga a prin-
cípio três espaços distintos
compostos de Jardim Japonês,
Centro Cultural Nipo-Brasilei-
ro e Complexo Esportivo. A
área do parque foi doada por

Ginásio trará integração entre a comunidade e moradores da região

O comerciante Nelson
Afuso de São Bento do Sul a
190 quilômetros de Florianópo-
lis, se tornou pai de quadrigê-
meos no dia 22 de maio, em
Joinville (Santa Catarina). É
que sua esposa, a professora
Eraci dos Santos Conceição
Afuso, de 52 anos (completa-
rá 53 em agosto), deu à luz
quadrigêmeos. A mãe passa
bem e recebeu alta no dia 26.
Os quatro bebês nasceram de
uma gestação prematura de
seis meses e ainda estão inter-
nados na UTI pediátrica da
Unimed, mas também passam
bem. Os recém nascidos de-
vem continuar no hospital até
completarem oito meses no
mínimo.

Eraci é natural de São Ben-
to do Sul e tentava engravidar
há dez anos. Ela já tinha feito
duas inseminações artificiais
e somente na terceira deu cer-
to. O tratamento foi realizado
na Clínica de Reprodução Hu-
mana Dr Roger Abdelmassih
em São Paulo. Eraci já tem
uma filha de 14 anos, chama-
da Susan. A família está feliz.

Os bebês – Ramires, Giova-
na, Yasmim e Pablo – já se ali-
mentam com o leite materno.
Yasmim é a menorzinha, nas-
ceu com 950 gramas e Pablo,
o maior dos quatro, nasceu

com 1kg 310 gramas. De acor-
do com informações do hospi-
tal, a mãe disse ter realizado
um sonho.

Atualmente, mesmo que a
mulher esteja na menopausa
e não produza mais seus pró-
prios óvulos, poderá
engravidar. Ao contrário do
que se pensa, não há nenhu-
ma fórmula mágica. Novas
tecnologias têm permitido que
a mulher fique grávida com
idade entre 50 ou 60 anos. Ela
pode engravidar através de
tratamento de fertilização in
vitro (FIV) com óvulos de
uma doadora, de preferência
com menos de 35 anos. Foi o
que aconteceu com a profes-
sora Eraci Afuso. Ela fez
inseminação artificial depois
de dez anos de tentativa.

CIDADES/JOINVILLE

Nikkei é pai de quadrigêmeos

Um Novo Cenário da Saúde
Mundial - Deixem Taiwan Fazer

Parte da Solução Global

ÁSIA

(PARTE 2 – FINAL)

*YEH CHING-CHUAN, MINISTRO DO

DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA RE-
PÚBLICA DA CHINA (TAIWAN)

Como outros países, Tai-
wan enfrenta estas grandes
questões de saúde pública.
Enfrentando os desafios de
um mundo globalizado, Tai-
wan participará ativamente
das atividades da OMS. Jun-
tar-se ao sistema de saúde in-
ternacional daquele organis-
mo mundial garantirá a saú-
de e a segurança dos 23 mi-
lhões de habitantes de Tai-
wan.

Contribuições que Tai-
wan poderá fazer para a
saúde global – Em meio
ao rápido crescimento eco-
nômico, Taiwan montou um
notável sistema de saúde. A
Economist Intelligence Unit
classificou Taiwan em se-
gundo lugar no mundo em
termos de desempenho de
sistema de saúde, enfatizan-
do as distintas realizações
de saúde da ilha. Do século
20 aos dias atuais, Taiwan
tem acumulado impressio-
nantes realizações de saú-
de, tais como a erradicação
da varíola, cólera, malária e
pólio; vacinações abrangen-
tes contra hepatite B; e o lan-
çamento de um programa
nacional universal de segu-
ro-saúde. O retorno de Tai-
wan ao cenário internacional,
já que agora temos a opor-
tunidade de participar da As-
sembléia Mundial de Saúde
com o status de observador,
nos permitirá compartilhar
nossa experiência com ou-
tros países e contribuir com
a saúde de todos no mundo.

Taiwan tem demonstrado
resultados no combate à ma-
lária em São Tomé e Prínci-
pe e montou Centros de Saú-
de de Taiwan, respectivamen-
te, nas Ilhas Salomão e Ilhas
Marshall para prestar trata-
mento médico e serviços de
saúde pública. Taiwan mais
do que deseja ajudar outros
países a resolver vários pro-
blemas médicos e ligados à
profissão de saúde, tais como
planejamento de rede médi-

ca, prevenção e tratamento de
doenças infecciosas, seguro
de saúde, pesquisa médica,
ajuda humanitária de emer-
gência, bem como prevenção
de risco de tabaco. Faremos
tudo ao nosso alcance para
contribuir com a comunidade
internacional e ajudar a me-
lhorar a saúde das pessoas em
todo o mundo.

Conclusão – A comunidade
internacional tem afirmado
positivamente esta atitude
pragmática e flexível ao Tai-
wan tornar-se observador na
Assembléia Mundial de Saú-
de neste ano. A participação
de Taiwan na OMS será um
grande passo a frente para os
direitos humanos globais re-
lacionados à saúde e preen-
cherá a última lacuna na rede
internacional de segurança de
saúde. Esperamos atingir
maior participação através de
um método adequado em fu-
turos eventos, mecanismos e
reuniões ligadas a OMS. Es-
peramos ardentemente a par-
ticipação de Taiwan, a qual
nos possibilitará contribuir
substantivamente com a saú-
de dos povos em todo o mun-
do.

Taiwan está pronto para
compartilhar as suas realiza-
ções e experiência de saúde
pública com o mundo e pro-
mete que, no futuro, estará
ativamente em consonância
com cada política da OMS,
participará dos eventos da-
quele organismo e fará tudo
em termos de contribuição.

Fonte: Divisão de Informações
– Escritório Econômico e Cul-
tural de Taipei

DIVULGAÇÃO

Ministro Yeh Ching-Chuan

Um projeto de lei aprovado
no dia 30 de março que reduz
18 dos Cargos Comissionados
(Ccs) da Câmara de Maringá,
e devolvido pelo prefeito Silvio
Barros (PP), agora só depen-
de do presidente da Câmara,
Mario Hossokawa, (PMDB),
para a sua promulgação. No
entanto, isto não está nos pla-
nos do presidente, pelo menos
por enquanto. O projeto é re-
sultado da proposta de reforma
administrativa encomendada
pelo parlamentar nikkei.

Com uma terceira propos-
ta de reforma administrativa,
que  prevê mais cortes de gas-
tos que o atual projeto, o obje-
tivo de Mario Hossokawa é
“segurar” a promulgação.
“Quero que a nova proposta
seja melhor analisada. Porque
uma vez promulgada a segun-
da proposta, esta terceira au-
tomaticamente perde o efeito”,
destaca.

O presidente daquela Casa
presumiu que este novo proje-
to de reforma administrativa na

CIDADES/MARINGÁ 2

Mario Hossokawa “segura” promulgação de
projeto de lei que reduz cargos comissionados

As obras para a conclusão do complexo estão bem adiantadas

Câmara entraria em discussão
na sessão realiza no dia 2 de
junho (terça-feira). Esta ter-
ceira alternativa foi proposta
pelos vereadores Carlos
Eduardo Sabóia Gomes
(PMN), Evandro Júnior
(PSDB), Luiz do Postinho
(PRP) e Paulo Soni (PSB).
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EMBU DAS ARTES

Festival da Cultura Japonesa terá oficinas de
origami, shows artísticos e comidas típicas

COMUNIDADE

Ikoi-no-Sono realiza formatura da
2ª turma de Cuidadores de Idosos

AAssistência Social
Dom José Gaspar
“Ikoi-no-Sono” reali-

zou no dia 3 de junho a forma-
tura das turmas do programa
básico de orientação a Cuida-
dores de Idosos de São Paulo
e do 18º curso para familiares
e voluntários que cuidam de
Idosos no município de Gua-
rulhos. Os cursos fazem parte
do atendimento comunitário
que visa oferecer aos mem-
bros da comunidade um olhar
para o envelhecimento ativo
como uma realidade biopsicos-
social, para que possam apren-
der a praticar o autocuidado, o
cuidado mútuo e também es-
tejam preparados para serem
cuidadores, tanto nas famílias
como na sociedade.

A formatura dos 45 alunos
da segunda turma do progra-
ma básico de orientação a
Cuidadores de Idosos de São
Paulo aconteceu no auditório
do Hospital Santa Cruz, onde
receberam certificados de par-
ticipação do curso que contou
com a parceria da Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social
(Bunkyo) e da Secretaria Mu-
nicipal dos Esportes de Gua-
rulhos.

Na cerimônia de encerra-
mento do 18º curso para fami-
liares e voluntários que cuidam
de idosos no município de Gua-
rulhos, realizada no Jardim de
Repouso São Francisco –
“Ikoi-no-Sono”, em Guarulhos,
64 formandos foram diploma-
dos. O curso é patrocinado
pela Fundação Kunito Miyasa-
ka em parceria com a Secre-
taria Municipal da Saúde de

Guarulhos (Programa da Saú-
de do Idoso) e da Secretaria
Municipal dos Esportes de
Guarulhos.

Os cursos são realizados
semestralmente com a dura-
ção de 42 horas, distribuídas
em 14 módulos, sempre às
quartas-feiras das 13 às 16
horas. Nos próximos cursos as
inscrições gratuitas serão ini-
ciadas em agosto, com início
das aulas em setembro. Infor-
mações detalhadas podem
ser obtidas pelos telefones
(11) 3208-7248 e 3209-0215
com a psicóloga Sirley; (11)
2480-1122 com a psicóloga
Cinthia ou ainda pelo site
www.ikoinosono.org.br

Os cursos são realizados semestralmente, com duração de 42 horas, distribuídas em 14 módulos

DIVULGAÇÃO

Festival da Cultura Japone-
sa de Embu das Artes, Ani-
maembu Nippon Matsuri, vem
este ano com o tema Nezasu
(enraizar) e tem o objetivo de
fixar lembranças boas dos an-
tepassados para as gerações
futuras. O evento, com entra-
da franca, acontece nos dias
20 e 21 de junho no Parque do
Lago Francisco Rizzo, na en-
trada da cidade, que fica a
menos de 30 quilômetros do
centro de São Paulo. O públi-
co estimado é de 10 mil pes-
soas.

Os visitantes poderão des-
frutar de diversas atividades,
como oficinas de origami, apre-
sentações de sumô, teatro
cosplay, mostra e venda de
orquídeas e bromélias, cerimô-
nia do chá e muitas outras atra-
ções. (confira a programação
completa no site http://anime.
geocities.jp/animaembu)

As primeiras famílias japo-
nesas chegaram a Embu das
Artes nos anos 30. Atualmente
a maioria se integra na região
e participa ativamente da vida
política, cultural e econômica
da cidade. Para comemorar a
Semana de Imigração Japone-
sa, a prefeitura de Embu das
Artes incluiu o festival no Ca-
lendário Oficial de Eventos do
Município.

ATIVIDADES

Exposições e mostras: Or-
quídeas e bromélias, lagos or-
namentais com carpas e
bonsais, ikebana, memoriais e
fotos, cerimônia de chá,
fanzines
Atrações: Danças típicas,
taikô, bon-odori, sumô e artes
marciais, bandas de anime, te-
atro cosplay
Oficinas: Sumi-ê, washi-ê,

oshibana, shodô, gô (jogo de
estratégia), cultivo de orquíde-
as, mangá, origami
Concursos e Torneios: De-
senhos infantis, vídeo game,
card game, animekê, cosplay,
ilustrações
Comidas Típicas: Yakissoba,
tempurá, sushi, temaki, inari,
entre outras
Vendas: Orquídeas, bromélias,
bonsais, mangás, revistas, li-
vros e produtos ligados a ani-
me e diversos produtos típicos

FESTIVAL DA CULTURA
JAPONESA DE EMBU DAS
ARTES, ANIMAEMBU NIPPON
MATSURI
QUANDO: DIAS 20 E 21 DE JUNHO, DAS

10H ÀS 20H

ONDE: PARQUE DO LAGO FRANCISCO

RIZZO – RUA ALBERTO GIOSA, 300
(COMO CHEGAR: KM 282 DA RODOVIA

RÉGIS BITTENCOURT – BR116 –
ENTRADA PELA ROTATÓRIA DO CAIPIRÃO)

Danças típicas são algumas das atrações programadas para o Festival da Cultura Japonesa

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO

ANIME E MANGÁ

Penúltima dupla da seletiva
WCS é definida  em Brasília

Realizado nos dias 30 e 31,
na Universidade Paulista, em
Brasília, no Distrito Federal, o
evento Kodama definiu a pe-
núltima dupla para a grande
final brasileira do WCS (World
Cosplay Summit).

A dupla selecionada para a
final do WCS 2009 – Etapa
JBC Brasil foi Bruno de Cas-
tro Maciel Ribeiro e Gabriela
de Lima Birchal cujo tema foi
inspirado nos personagens
Albus e Shanoa do game
Castlevania: Order of Ecclesia.

Além de agradar os cospla-
yers, o Kodama apresentou

uma programação especial,
com diversas atrações: pales-
tra sobre mangá com o senhor
Tatsuo Arai, ministro da embai-
xada do Japão, exibição de ani-
mes,  apresentação de taikô
(“tambores” japoneses), fan-
zines, karaokê, Transcon-BSB
(convenção de Transformers),
Avalon-DF (convenção medi-
eval), Universoê (atividades
voltadas para animemaníacos)
e Jedi Express (convenção de
Star Wars).

A próxima seletiva WCS
será on-line. Mais informações:
www.wcsbr.com.br

Bruno de Castro Maciel e Gabriela de Lima venceram a etapa

Para quem quer melhorar
a comunicação, se soltar mais
ou simplesmente se divertir a
Diretoria Cultural da Comissão
de Jovens da Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social (Bun-
kyo), realiza no dia 6 de junho,
uma oficina de teatro improvi-
sacional no Salão Nobre da
entidade. Por meio de uma
série de jogos teatrais, os ato-

res Ricardo Oshiro e Henrique
Kimura demonstram na práti-
ca como trabalhar em grupo,
ter jogo de cintura e superar
desafios com desenvoltura.

Ricardo Oshiro e Henrique
Kimura são atores profissionais
e atuam em diversos segmen-
tos artísticos tais como teatro,
TV e cinema. Atuam juntos na
web-série “Mina e Lisa”,
dirigida por Helio Ishii, reconhe-

TEATRO

Seinen Bunkyo promove Oficina de Teatro Improvisacional
com Ricardo Oshiro e Henrique Kimura neste sábado

cido por seus documentários
sobre a realidade dekassegui.
A série já atingiu mais de 1 mi-
lhão de espectadores.

As inscrições que podem ser
feitas através do site do Seinen
(www.seinenbunkyo. com.br)
têm o limite de 20 vagas, a cen-
sura é de 14 anos. O custo da
oficina é R$ 15,00 (incluso
coffee break). Na ocasião os
organizadores orientam que os

participantes utilizem roupas le-
ves e evitem usar calça jeans.

OFICINA DE TEATRO
IMPROVISACIONAL
QUANDO: 6 DE JUNHO

HORÁRIO: DAS 14H ÀS 17H

ONDE: SALÃO NOBRE DO BUNKYO - RUA

SÃO JOAQUIM, 381 – SÃO PAULO

(PRÓXIMO AO METRÔ SÃO JOAQUIM)
INFORMAÇÕES: E-MAIL:
SEINENBUNKYO@GMAIL.COM (HTTP://
WWW.BUNKYO.ORG.BR/SEINEN/)
TELEFONE: 7250-3730 (JANAINA)
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ESTRANGEIROS

Câmara aprova nova anistia para
imigrante em situação irregular

INTERNACIONAL

Há grandes chances de incrementar as
relações comerciais com a Turquia, diz Ihoshi

Em missão empresarial a
convite da Tuskon para parti-
cipar do “Turquia-Mundo,
Ponte de Comércio 2009”, re-
alizado entre os dias 2 e 7 de
junho, o deputado federal
Walter Ihoshi (DEM-SP) dis-
se que “a Turquia está tentan-
do abrir mercado, assim como
o Brasil”. “Esta feira gera
uma imensa integração entre
os países, nas mais diversas
áreas, e os turcos, com isso,
têm atraído bons investimen-
tos. É algo neste sentido que
o Brasil precisa fazer”, des-
tacou o parlamentar, que está
em Istambul desde o dia 31
de março.

Organizado pela Tuskon
em parceria com o governo
turco, o evento está reunindo
2 mil empresas de 150 países
e 3 mil empresas da Turquia,
contando com seminários e
rodada de negócios. Estima-se
que haverá 120 mil reuniões
bilaterais e serão feitos acor-
dos de comércio de 7 bilhões
de dólares. O Turquia-Mundo
está em sua 7ª edição e esta é
a primeira vez que o Brasil in-
tegra o programa.

No dia 2, o deputado Ihoshi
e as demais autoridades bra-
sileiras, dentre elas, o vice-mi-
nistro de Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exteri-
or do Brasil, Ivan Ramalho,
senador Sergio Zambiasi
(PTB/RS), Hassan Gocen, re-
presentante da Câmara do
Comércio Turca em São Pau-
lo, Elias Haddad, da Fiesp, e
Sidney Docal, da Associação
Comercial de São Paulo, fo-
ram recepcionadas pelo  mi-
nistro de Comércio Exterior
da Turquia, Zafer Çaglayan.

Além de desejar boas-vin-
das à delegação brasileira,
composta por cerca de 50

empresários, Çaglayan reve-
lou a intenção de ampliar as
relações comerciais com o
Brasil. Atualmente, a relação
Brasil-Turquia atinge a marca
de US$ 1 bilhão. Segundo
Ihoshi, há grandes chances de
multiplicar este número.

Ainda no dia 2, Ihoshi es-
teve na abertura oficial do
evento, com a presença do
primeiro-ministro turco,
Recep Erdogan. Após a ceri-
mônia, iniciaram as rodadas
de negócios: empresa direta-
mente com empresa. Os diá-
logos estão sendo executados
em 33 idiomas, possibilitado
por 1.400 tradutores, sem in-
termediários.

O Turquia-Mundo conta,
em especial, com a forte pre-
sença dos países africanos e

dos russos.
Hoje, a Turquia detém a

15a maior economia do plane-
ta, sendo que há três décadas
ela ocupava a 57a posição.
Para que este salto aconteces-
se, o governo turco investiu
pesado em educação, reduziu
seu custo global e passou a
exportar 85% de sua produção
aos países vizinhos. Nos últi-
mos seis anos, houve amplia-
ção de investimentos, da ordem
de US$ 73 bilhões.

Integração – “A Turquia é
um grande exemplo pra nós,
em diversos aspectos. Ela con-
seguiu diminuir a inflação, os
gastos governamentais, e tem
ajudado o setor empresarial
estimulando investimentos. Em
Istambul, é possível abrir uma

empresa em um dia útil. No
Brasil, demora-se meses”, diz
Ihoshi. “Se fizermos metade
do que os turcos fizeram, nin-
guém segura o Brasil”,
enfatiza o deputado.

O senador Zamibiasi tam-
bém afirma que a Turquia é um
modelo a ser seguido. Segun-
do ele, o Turquia-Mundo é uma
importante iniciativa, e entida-
des empresariais como a Fiesp
(Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo), a Facesp
(Federação das Associações
Comerciais de São Paulo), a
Firjan (Federação das Indús-
trias do Rio de Janeiro), entre
outras, deveriam promover um
evento dessa magnitude para
oferecer produtos e apresen-
tar potencial brasileiro ao mun-
do.

Para Ihoshi, feira gera uma imensa integração entre os países, nas mais diversas áreas

ACâmara dos Deputa-
dos aprovou nesta
quinta-feira (4) proje-

to que reabre por 180 dias (a
partir da publicação da lei) o
prazo para os estrangeiros que
estão em situação irregular no
Brasil entrarem com pedido de
residência provisória, que é
válido por dois anos. Nos três
meses anteriores ao término
do registro de residência pro-
visória, o estrangeiro poderá
requerer sua transformação
em permanente, conforme re-
gulamento a ser definido pelo
governo. Já aprovado pelo Se-
nado, o projeto foi enviado à
Presidência da República, para
sanção. O novo prazo benefi-
cia o imigrante que tiver en-
trado no Brasil até o dia 1º de
fevereiro deste ano. O prazo
anterior era 29 de junho de
1998, definido pela Lei 9.675,
publicada na mesma data.

O projeto foi aprovado pela
Câmara em fevereiro último e
enviado ao Senado, onde rece-
beu quatro emendas - das quais
duas foram aprovadas hoje pe-
los deputados e duas rejeitadas.

Uma das emendas aprova-
das estabelece o prazo de 180
dias para o estrangeiro irregu-
lar requerer o registro provi-
sório. Não havia prazo no pro-
jeto aprovado pela Câmara.
Outra emenda estabelece que,
após a concessão do registro
provisório, o Ministério da Jus-
tiça expedirá a Carteira de
Identidade de Estrangeiro com
validade de dois anos.

O texto aprovado pela Câ-
mara e enviado ao Senado foi
o substitutivo do deputado

Carlos Zarattini (PT-SP),
relator do projeto na Comissão
de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJ), ao Projeto
de Lei 1664/07, do deputado
William Woo (PSDB-SP). O
relator detalhou os requisitos
necessários ao pedido e carac-
terizou o que é a situação irre-
gular.

Ao pedir a residência pro-
visória, o estrangeiro deverá
apresentar um comprovante de
entrada no País; uma declara-
ção de que não responde a pro-
cesso criminal ou de que não
tenha sido condenado criminal-
mente, no Brasil ou no exteri-

or; além de pagar taxa para
expedição da Carteira de Iden-
tidade de Estrangeiro (CEI).

Em até 90 dias antes do
vencimento dessa carteira, o
estrangeiro poderá requerer
sua transformação em perma-
nente. Para isso, precisará pro-
var outras condições: exercer
profissão ou emprego lícito ou
ter bens suficientes para a sua
manutenção e de sua família;
não ter dívidas fiscais ou ante-
cedentes criminais no Brasil e
no exterior; e não ter saído do
País por mais de 90 dias con-
secutivos durante o período de
residência provisória.

Exploração trabalhista – O
deputado William Woo esti-
ma que haja entre 150 mil e
200 mil estrangeiros em situ-
ação irregular no Brasil. “Em
virtude de sua situação pre-
cária, eles não têm as garan-
tias das normas trabalhistas
e previdenciárias e são fre-
quentemente explorados por
pessoas inescrupulosas”,
afirmou.

William Woo destacou que
o projeto não significa a natu-
ralização dos estrangeiros, e
sim uma forma de garantir que
eles tenham trabalho digno e
paguem tributos no Brasil.

William Woo: estrangeiros irregulares são frequentemente explorados

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A Associação Nikkei do
Rio de Janeiro realizou no dia
24 de maio, na Bacs (Base
Almirante Castro e Silva), Ilha
de Mocanguê, Niterói (RJ), o
tradicional Undokai da Rio
Nikkei. O evento contou com
o apoio da Câmara de Comér-
cio e Indústria Japonesa do Rio
de Janeiro, de anunciantes e da
Bacs.

Na abertura, discursaram o
presidente da Rio Nikkei, Mi-

noru Matsuura; o presidente da
Renmei, Akiyoshi Shikada; pre-
sidente da Câmara Japonesa,
Hidehiro Takahashi; o 1º Tenen-
te, Juarez Rodrigues Moraes,
representante da Bacs, o côn-
sul geral adjunto adjunto, Haji-
me Kimura; e Kunio Okoshi,
diretor da Escola Japonesa/RJ.

Empolgado, Minoru
Matsuura afirmou que o
undokai foi “excelente, graças
à colaboração de todos”

ENTIDADES

Associação Nikkei do Rio de
Janeiro realiza 37º Undokai

TERUKO OKAGAWA MONTEIRO

Autoridades e convidados prestigiaram o undokai da Associação
Nikkei do Rio de Janeiro

MEIO AMBIENTE

Inspirado no Festival do Japão,
Kenren planta 1000 árvores

Aproveitando o tema meio
ambiente do Festival do Japão
que acontecerá entre os dias
17 e 19 de julho no Centro de
Exposições Imigrantes, bairro
Água Funda (Zona Sul da ca-
pital), a Federação das Asso-
ciações de Províncias do Ja-
pão no Brasil (Kenren), e a
Associação Oisca Brasil, vão
plantar 1000 árvores no Par-
que Ecológico do Tietê, após a
realização do maior evento da
comunidade nipo-brasileira.

O objetivo da plantação de
acordo com presidente da
Kenren, Akeo Uehara Yogui, é
compensar, neutralizar e redu-
zir a emissão de gases poluen-
tes como o gás carbônico que
provoca o aquecimento global,
bem como coincientizar todas as
pessoas a colaborar com a pre-
servação ambiental do planeta.
A plantação acontecerá no Par-
que Ecológico do Tietê porque
a Associação Brasileira de Imi-
grantes Japoneses e a Oisca
Brasil, estão implantando o pro-
jeto Bosque da Amizade Brasil
Japão, cuja meta é também plan-
tar 100 mil árvores de espécies
nativas na Mata Atlântica.

Segundo Akeo Yogui, outras
ações ligadas ao meio ambien-
te também ocorrerão durante o
festival. Na ocasião serão ins-
talados quiosques no Centro de
Exposições Imigrantes para a
coleta seletiva de lixo; e quios-
ques com participação de enti-
dades voltadas ao meio ambi-
ente para divulgar e incentivar
a educação ambiental. Tam-
bém no festival, a Kenren e a
Oisca, participam do festival
com um projeto difundido no
Japão que é o recebimento de
doação voluntária, em contra-
partida os doadores recebem
uma pena de ave higienizada na
cor verde. Durante o evento a
pena será comercializada ao
custo de R$ 1,00. “Mais do que
dinheiro o importante é a preo-
cupação com a preservação do
meio ambiente”, explica o pre-
sidente da Kenren.

No próximo dia 15 de ju-
nho com a participação de 27
pessoas da ONG japonesa
Tentsuku-man será realizado o
plantio de 2000 árvores no
Parque Ecológico do Tietê,
com a participação de 200 vo-
luntários de escolas e várias
associações e entidades liga-
das ao meio ambiente.

Reunião – No dia 4 de junho
foi realizada uma reunião na sede
da Limpurb reunindo a Kenren,
e a Cooperativa de Reciclagem
da Capela do Socorro
(Coopercaps), para organizar a
coleta seletiva durante o Festi-
val do Japão. A Limpurb tem
interesse em virtude do convê-
nio cidade irmã São Paulo/Osa-
ka, que tem ecebido apoio da
JICA. Participaram da reunião
o Presidente da Coopercaps,
Telines Basilio do Nascimento
Junior; o coordenador de coleta
seletiva da Limpurb, Diogo Hen-
rique Botura Micali; e o coor-
denador geral do Festival do Ja-
pão, Keiji Kato.

Festival do Japão – O Festi-
val do Japão apresentará
shows musicais, atrações cul-
turais, danças típicas, culinária,
exposições especiais e ativida-
des para as crianças. O even-
to é realizado desde 1998 pela
Kenren, entidade que reúne as
47 associações de províncias
japonesas sediadas no Brasil.

A festa tem o objetivo de
divulgar e preservar a cultura
e as tradições japonesas, e
também auxilia entidades e
projetos assistenciais. Parte
do Calendário Oficial Turísti-
co do Estado e do Município
de São Paulo, e das festas que
comemoram os 101 anos de
imigração japonesa no Brasil,
a 12ª edição do Festival reu-
nirá shows, com a apresenta-
ção de danças folclóricas ja-
ponesas, os principais grupos
de taikô (tambores japoneses)
da comunidade, e os cantores
mais renomados.

Diretoria do Kenren e da Oisca Brasil em visita ao Nippak

JORNAL NIPPAK
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ORQUÍDEAS

Festival Inverno integra roteiro
do Expresso Turístico em Mogi

Os produtores de orquí-
deas da região do
Taboão, em Mogi das

Cruzes (SP), a maior produto-
ra nacional da planta, realizam
a partir deste sábado (6) e até
o próximo dia 21, sempre nos
finais de semana, o Festival de
Orquídeas Inverno. Nesta edi-
ção, o evento faz parte dos
roteiros de passeios oferecidos
pela cidade no Expresso Tu-
rístico, um trem de turismo que
resgata o glamour das viagens
férreas da década de 50, num
trajeto de 48 quilômetros en-
tre a Estação da Luz, na Capi-
tal, e Mogi das Cruzes.

Em uma hora e trinta de vi-
agem, em vagões confortáveis
puxados por uma antiga loco-
motiva, os passageiros chegam
a Mogi das Cruzes, conhecida
principalmente pela sua produ-
ção de frutas, em especial o
caqui, e claro, pelas flores, que
fazem do município um dos
maiores produtores nacionais de
várias espécies, como as orquí-
deas. O Circuito das Flores fica
a cerca de 30 minutos do cen-
tro da Cidade e o traslado é feito
através de uma agência de vi-
agens, sendo que o passeio
pode ser adquirido diretamente
na Estação da Luz.

No Orquidário Oriental, que
funciona dentro do Parque
Hana No Mori, o turista pode-
rá conferir o melhor do Festi-
val de Orquídeas Inverno 2009
e aproveitar o que a natureza
reserva para a estação mais
fria do ano dentro de uma va-
riedade imensa de espécies de
orquídeas, com destaque para
a Cymbidium, variedade ori-
ginária das florestas chinesas
e que possuem folhagem de-
corativa e hastes florais de
grande duração, que florescem
em cores diversas.

E as atrações não param
por aí. No Festival, o público
pode desfrutar das delícias ofe-
recidas na praça de alimenta-
ção, que oferece no cardápio
pratos orientais e típicos da
cozinha brasileira, a começar
de um café da manhã tradici-
onal do campo, com compotas
e geléias caseiras.

Uma das maiores atrações,
disponível para adultos e cri-
anças, é o passeio com trator
pelas propriedades agrícolas,
com um roteiro que mostra o
cultivo das orquídeas desde o
início.

Aberto ao público das 9 às
17 horas, o Festival de Orquí-
deas Inverno 2009 conta com

entrada franca e tem progra-
mação aos sábados e domin-
gos. Excepcionalmente, funci-
onará também nos dias 11 e 12,
em razão do feriado de Corpus
Christi. O Expresso Turístico,
no caso, oferece o passeio so-
mente aos domingos, mas o
acesso de carro também é sim-
ples.

FESTIVAL DE ORQUÍDEAS
INVERNO 2009
QUANDO: DIAS 6 E 7; 11, 12, 13 E 14;
20 E 21. ABERTO DAS 9 ÀS 17 HORAS

ONDE: ORQUIDÁRIO ORIENTAL (ESTRADA

SÃO BENTO/LAMBARI, KM 27, MOGI DAS

CRUZES – ACESSO PELA SAÍDA 186 DA

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA)
ENTRADA E ESTACIONAMENTO GRATUITOS

INFORMAÇÕES: 4795-3060 OU

WWW.FESTIVALDEORQUIDEAS.COM.BR

Turista poderá conferir o melhor do Festival de Orquídeas Inverno e aproveitar o melhor da natureza

DIVULGAÇÃO

Uma das maiores atrações é o passeio com trator pela propriedade

SEMANA DA CULTURA JAPONESA

Associação Cultural e Esportiva
Nipo-Brasileira de Sumaré inicia preparativos

No último dia 17 de maio,
a Associação Cultural e Es-
portiva Nipo-brasileira de
Sumaré promoveu em sua
sede social, na avenida da
Saudade, 1499 – Parque
Residencial Florença, o seu
tradicional yakissoba. O
evento contou com as presen-
ças de muitas familias de des-
cendentes e não descenden-
tes de japoneses do município
e de cidades vizinhas como
Americana e Campinas.

Na oportunidade, a presi-
dente Sanae Miyake Nishimoto
anunciou as comemorações da
Semana da Cultura Japonesa
que está programada para os
dias 19, 20 e 21 de junho, na
sede da entidade.

A abertura oficial das fes-
tividades está prevista para as
18 horas do dia 19, com a apre-
sentação da Banda Sinfônica
Municipal de Sumaré “Dorival
Gomes Barroco”, sob a regên-
cia do maestro Márcio
Beltrami. A programação será
encerrada às 20h00, com a
apresentação de dança bom
odori da associação local.

No sábado, 20, haverá pa-
lestra e apresentações musi-
cais a partir das 17 horas. Às
19h30, os irmãos atletas Kin
Uehara Tayra, 14 anos, e Ian
Uehara Tayra, 11 anos, tricam-
peão e tetracampeão paulista,
respectivamente, da cidade de
Americana, farão demonstra-
ções de karatê. Kin Uehara,

em 2002, conquistou o título de
campeão brasileiro da catego-
ria mirim.

Nesse dia, estão programa-
das também apresentações de
danças e show musical até às
21 horas.

No domingo, 21, as ativida-
des deverão iniciar às 9 horas,
com o Torneio de Mallet Golf.
Está previsto um almoço es-
pecial seguido de apresenta-
ção de dança odori e de bingo.

No local, haverá exposição
de orquídeas, peças japonesas
e de comidas típicas como ya-
kissoba, sashimi, sushi, tempu-
rá  e dorayaki.

Informações pelos telefo-
nes: 3873-2254 (com Sanae) e
9708-0388 (com Tuca).

Tradicional Yakissoba da associação reuniu famílias descendentes e não descendentes em Sumaré

DIVULGAÇÃO

A Associação Naguisa co-
memorou, no último dia 30, em
sua sede (Zona Sul de São
Paulo), o seu aniversário de 37
anos. A cerimônia contou com
a presença de mais de 150
participantes.

A Asssociação Naguisa foi
fundada em 30 de maio de
1972, como uma entidade
associativa de  ex-funcionári-
os aposentados do antigo Ban-
co América do Sul, para pro-
porcionar atividades de cunho
cultural e recreativo voltado
para eles.

Assim, ao longo dos anos,
os funcionários que se aposen-
tavam associavam-se à “Na-
guisa-kai” como era chamada
e continuavam reunindo-se
mantendo o vínculo de amiza-
de que conquistaram durante
a época da “ativa”.

O fato é que a iniciativa deu
tão certo que hoje, passados
mais de 37 anos, a associação
continua reunindo ex-funcioná-
rios e também simpatizantes,
mesmo com o fim do Banco
América do Sul e coligadas
ocorrido há muitos anos atrás
e há um vínculo de amizade
muito forte entre os seus as-
sociados. E por ocasião do seu
aniversário, a Associação Na-

guisa, com o patrocínio da Fun-
dação Kunito Miyasaka (ex-
fundador do Banco América
do Sul) homenageia associa-
dos que tenham sido ex-funci-
onários do Sistema Financeiro
América do Sul e que tenham
completado no mesmo ano, 80
e 88 anos de idade.

As idades de 80 e 88 anos
são emblemáticos na cultura
japonesa, por trazerem fortes
significados associados à lon-
gevidade e prosperidade.

Este ano, foi homenageado
o sr. Masahumi Segawa, ex-
funcionário de carreira e ex-
dirigente do Banco América do
Sul que trabalhou naquela ins-
tituição durante 41 anos e que
completou este ano, 88 anos.

“O meu segredo para ter
chegado à essa idade é a ati-
vidade física, em primeiro lu-
gar. Eu caminho todos os dias,
durante 1 hora, sem faltar ne-
nhum dia” disse sr. Segawa
que todo dia acorda às 4 horas
da manhã e vai fazer a sua
caminhada.

Para completar a festa, foi
oferecido um almoço com
buffet de pratos orientais e
ocidentais feitos pelo Buffet
Midori. (Veja mais fotos na
página 2)

ENTIDADES

Naguisa comemora 37 anos
DIVULGAÇÃO

Diretoria da Naguisa canta o tradicional Parabéns

Promoção válida
até 10/06/2009
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CINEMA

Vencedor do Oscar, filme
japonês estreia em São Paulo

Partida” (Okuribi-
to, drama/ 131
min), de Yojiro

Takita, primeiro filme japonês
vencedor do Oscar de Melhor
Filme Estrangeiro em 2009
estreia nesta sexta-feira (5)
nos cinemas paulistanos. O fil-
me segue a história de um jo-
vem que começa a trabalhar
como “Nokanshi”, uma espé-
cie de agente funerário, res-
ponsável por lavar o corpo,
colocá-lo no caixão e enviar a
pessoa que morreu para o ou-
tro mundo, agindo como um
porteiro entre a vida e a mor-
te.

O jovem é Daigo Kobaya-
shi, violoncelista em uma or-
questra em Tóquio que acaba
sendo dissolvida. Ao ser ver
perambulando pelas ruas sem
emprego e sem esperanças,
Daigo decide encerrar sua car-
reira como músico e retornar
a sua cidade natal com sua
esposa.

O jovem começa a retomar
a sua vida através desse novo
emprego. Porém seu trabalho
é desprezado tanto por sua
esposa quanto pelas pessoas a
sua volta, mas através da mor-
te é que começa a descobrir o
verdadeiro sentido da vida.

Em São Paulo, ele será exi-
bido nas salas Metro Santa
Cruz (Cinemark), Cine
Bombril (Conjunto Nacional),
Belas Artes, Salas UOL
Lumiere (Itaim), Espaço
Unibanco Pompeia e Unibanco
Arteplex Frei Caneca.

O filme coleciona prêmios
por onde passa. Além do Os-
car de Melhor Filme Estran-
geiro de 2009, o filme arreba-
tou 10 prêmios no 32º Japan
Academy Prize Awards,
Grand Prix de Amerique no 32º
Festival Internacional de Mon-
treal, Golden Rooster Award
pela Academia Chinesa de Ci-

A Partida, de Yojiro Takita, venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2009

DIVULGAÇÃO

Filme coleciona prêmios por onde passa: produção arrebatou...

Canto do
Bacuri

FRANCISCO HANDA

Como sempre, desceu
apressado na Estação Central
de Tóquio, pois haveria de pas-
sar numa biblioteca a fim de
consultar alguns livros. Tinha
ingressado no concorridíssimo
curso de ciências políticas da
Universidade de Tóquio. Era
de uma geração que sucede-
ra as passeatas estudantis do
fim da década de 60. Não ti-
nha tantos sonhos assim, mas
procurava entender as contra-
dições sociais. Naquela tarde,
resolveu passar na casa de
uma colega, que alugara um
pequeno apartamento, próxi-
mo de onde se encontrava.
Um prédio velho, com corre-
dores escuros, cujos aparta-
mentos, em torno de doze,
colados um do lado do outro.

Tirou do bolso do paletó o
endereço, num papel carcomi-
do, escrito com caneta
hidrográfica: 63. Tocou a cam-
painha. Ninguém atendeu.
Pensou: poderia pelo menos ter
avisado a sua chegada. Mas
Yukari tinha-lhe dito de que
poderia vir sem telefonar. Tal-
vez abusara desta auto-confi-
ança. Pronto para sair, uma vi-
zinha abriu a porta e, perceben-
do o estranho, mostrou-se solí-
cito com ele. “Yukari saiu, tal-
vez tenha ido fazer compras.
Temos uma feira-livre num es-
tacionamento próximo”. Sem
querer dirigir-lhe os olhos, o jo-
vem – que se chamava Shigeo
– ouviu e correspondeu-lhe a
gentileza sorrindo envergonha-
do. “Muito agradecido, senho-
ra”, disse, percebendo pela
aparência ser alguém de mais
de 70 anos, de aparência ale-
gre e vibrante.

Depois deste acontecido,
Shigeo voltou ao apartamento
de Yukari, mas o assunto da-
quele encontro com a senho-
ra foi esquecido. Achou des-
necessário falar com ela a res-
peito. Por trás das portas, um
mundo particular totalmente
diferente das relações sociais.
Como que a vida pudesse ser
separado, através de paredes,
de portas hermeticamente fe-
chadas. O que acontecia no
interior dos apartamentos di-
zia respeito unicamente aos
seus moradores.

No apartamento 60 vivia
uma viúva, repartindo o cubí-
culo com seis gatos. Eram os
felinos seus únicos compa-
nheiros, pois os filhos não a
visitavam. Num outro, o 65,
vivia um homem que traba-
lhava no correio, num cargo
de gerência. Toda a semana,
geralmente nas terças-feiras,
uma mulher de óculos escu-
ros, batom vermelho e casa-
cos longos e negros chegava
ao seu apartamento, depois

A senhora da esquina
do expediente. A velha do 67
faleceu, e os vizinhos somente
ficaram sabendo uma sema-
na depois. Havia também um
ator de teatro desempregado,
que para pagar as contas
aceitou o emprego de palha-
ço para animar aniversários
de crianças.

Foi justamente quando
Shigeo atravessava um par-
que, próximo à Estação
Shinjuku, ele viu o inusitado.
Ao lado de uma barbearia,
aquela velha vizinha de
Yukari, parecia estar espe-
rando por alguém. Ninguém
ficaria parado num lugar des-
tes. Menos ela? Seria? Ficou
curioso, ao mesmo tempo in-
dignado pela própria indiscri-
ção. Mas antes arriscou:
olhou bem, não tinha dúvidas.
Deu uma volta pelo quartei-
rão e passou novamente pelo
local. Um homem mais jo-
vem, da casa dos trinta anos,
conversava com ela. Ficou
envergonhado com o que via,
melhor nunca ter visto. Saiu
de lá apressado. Durante al-
gum tempo, aquele pensa-
mento não lhe saia da cabe-
ça: ela marcava encontros.

Se não resolvesse aquele
enigma, de um caso que nem
de longe lhe dizia respeito,
continuaria com a dúvida. Foi
até o apartamento de Yukari
e pediu que falasse a respei-
to da vizinha. Ouviu dela o
seguinte: a senhora chamava-
se Akemi e vivia com um fi-
lho de cinqüenta anos, para-
plégico. O marido tinha aban-
donado-a muito cedo, deixan-
do o filho dependente sob os
seus cuidados. Recebia pen-
são, mas insuficiente para os
cuidados que o filho merecia.
Mas ela sempre foi atencio-
sa com ele, dedicando a sua
vida para que ele fosse feliz.

– Mas qual é o seu inte-
resse por esta história – co-
brou Yukari.

– Bem, foi apenas curio-
sidade, nada mais.

Quando deixou o aparta-
mento da colega, Shigeo ain-
da divisou pelo vão da porta
da vizinha uma cadeira de
rodas. Um cobertor cobria as
pernas de seu usuário. De re-
pente, um copo d’água esti-
lhaça-se no chão, espalhan-
do cacos por todos os lados.
Uma voz se ouve:

– Meu querido, não tem
problema, foi apenas um
copo.

* Em 2004 hospedei-me num
hotel de Okayama. Num jornal
japonês escrito em língua ingle-
sa, numa pequena nota, dizia
que uma mulher octagenária fora
detida por prostituição. Ela vi-
via com um filho paraplégico.

chicohanda@yahoo.com.br

ki, Ryoko Hirosue, Kimiko Yo
e Takashi Sasano.

ENDEREÇOS
CINEMARK SHOPPING SANTA CRUZ

(RUA DOMINGOS DE MORAIS, 2.564,
VILA MARIANA. TEL.: 11/3471-8063)
CINE BOMBRIL

(AV. PAULISTA, 2.073, CERQUEIRA

CÉSAR. TEL.: 11/3285-3696)
BELAS ARTES

(RUA DA CONSOLAÇÃO, 2423.
TEL.: 11/3258-4092)
CINE UOL LUMIÈRE

(RUA JOAQUIM FLORIANO, 339,
ITAIM BIBI. TEL.: 11/3071-4418)
ESPAÇO UNIBANCO POMPÉIA

(RUA TURIASSU, 2100, POMPÉIA.
TEL.: 11/3673-3949)
UNIBANCO ARTEPLEX FREI CANECA

 (RUA FREI CANECA, 569, CENTRO.
TEL.: 11/3472-2365)

... 10 prêmios no 32º Japan Academy Prize Awards, entre outros

mônio” e “Secret”), a história
foi escrita por Kundo Koyama
com música de Joe Hisaishi
(“Hana-Bi – Fogos de Artifí-
cio” “O Castelo Animado”).
Rodado em 2008, no Japão, o
elenco é formado por Masahi-
ro Motoki, Tsutomu Yamaza-

nema, 28º Hawaii Film Festi-
val, Nikkan Sports Film Award,
Kinema Jumpo, 51º Blue Rib-
bon Awards, Elan d’or Award,
Mainichi Film Awards, Hochi
Film Award, entre outros.

Elenco – Dirigido por Yojiro
Takita (“A Última Espada”,
“Ashura – A Rainha dos De-

“A
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DUAS RODAS

CB 300R chega para ampliar
atuação da Honda no segmento

ACB 300R chega às
concessionárias para
ampliar a atuação da

Honda no segmento de média
cilindrada e atender à deman-
da dos fãs da CBX 250
Twister, além de usuários da
linha CG que buscam maior
diferenciação e evolução, bem
como novos adeptos da mar-
ca Honda e do mundo das duas
rodas.

De acordo com pesquisas
realizadas pela Honda, em
todo o Brasil, havia grande
expectativa em torno de uma
nova motocicleta da marca
com aparência de maior porte
e que proporcionasse ainda
mais adrenalina. Com base no
desejo desses usuários, a
Honda desenvolveu sua nova
representante na categoria
“street sport naked”.

O primeiro desejo foi con-
templado com a aplicação de
formas marcantes, inspiradas
nos modelos top naked mundi-
ais. Já o segundo foi possível
com a adoção de um motor
com cilindrada ampliada. Pe-
rante suas principais concor-
rentes, a CB 300R se destaca
por ser a única da categoria
com propulsor de 300cc, com
duplo comando de válvula no
cabeçote, e por utilizar siste-
ma de alimentação por injeção
eletrônica de combustível
PGM-FI.

A CB 300R tem linhas mo-
dernas e agressivas, destacan-

O Shopping Frei Caneca
lança uma promoção para o
Dia dos Namorados. Até o dia
13 de junho os visitantes terão
a oportunidade de ganhar uma
divertida caricatura digital para
presentear o seu amor. A pro-
moção é válida para os clien-
tes que juntarem R$ 150,00 em
notas e comprovantes de cré-
dito ou débito. Com R$ 220,00
é possível ter a caricatura do
casal.

Durante a elaboração do

DIA DOS NAMORADOS

Shopping Frei Caneca lança
promoção especial para a data

desenho os clientes acompa-
nham o trabalho do cartunista
Ivo Favero num monitor de
LCD. Além disso, o empreen-
dimento ainda fechou uma par-
ceria com a CVC e entregará
duas viagens para destinos
nacionais, com direito a acom-
panhante. Os ganhadores dos
passeios serão contemplados
pelo Programa de Fidelidade.
O Shopping Frei Caneca fica
na Rua Frei Caneca, 569 –
Cerqueira César.

FESTA JUNINA

Hikari investe em decoração
típica para incrementar vendas

A Hikari está promovendo
os produtos típicos para Fes-
tas Juninas nos pontos-de-ven-
da através de diversas ações
de marketing. Entre elas, des-
taca-se o investimento na de-
coração típica. Foram instala-
das barracas com telhados
imitando sapê e que são deco-
radas com bandeirolas. Nes-
tas barracas, estão expostos
todos os produtos da empresa
relacionados a Festas Juninas.
Também foram montados ter-
minais e pontos extras.

Este esforço promocional
foi iniciado em maio e deve
prosseguir durante todo o mês
de junho. De acordo com a
empresa, os produtos típicos
deverão ter o volume de ven-
das triplicado no período. A pi-
poca, principal produto do blo-

co junino, deverá ser o princi-
pal responsável por esse incre-
mento de volume.

Outro item que deverá ter
um crescimento significativo é
o Chá de Quentão Hikari. As
vendas de canjica branca,
amendoim, canela em casca,
canela em pó, cravo da índia e
fubá deverão seguir o mesmo
patamar de crescimento dos
demais itens típicos.

Inovação – A Hikari possui
uma ampla linha de pipocas, que
abrange a tradicional e a micro-
ondas. A empresa está sempre
inovando e foi a primeira a lan-
çar no mercado brasileiro as
pipocas para microondas light
e sabor chocolate e as pipocas
para microondas com 0% de
gordura trans.

DIVULGAÇÃO

Empresa instalou barracas com telhados e bandeirolas

PROJETO AMBIENTAÇÃO

Toyota e Prefeitura Municipal de Indaiatuba
promovem segunda edição do evento

A Toyota do Brasil, em par-
ceria com a Prefeitura Muni-
cipal de Indaiatuba, promove
a segunda edição do Projeto
Ambientação, destinado ao
desenvolvimento sustentável
da comunidade. Iniciado em
abril deste ano nas escolas
públicas da cidade, o progra-
ma será encerrado em um
grande evento para toda a po-
pulação, no dia 6 de junho, no
Parque Ecológico.

O evento terá inicio com
uma caminhada, que termina-
rá em uma área com diversas
atividades ligadas à saúde e
meio ambiente, voltadas para
toda a família. “Com este
evento, a Toyota pretende le-
var um pouco da sua cultura
de preservação e cuidado com
o meio ambiente à população
de Indaiatuba, promovendo
ações lúdicas e de entreteni-
mento. Dessa forma, todos
poderão aprender e se divertir
ao mesmo tempo, disseminan-
do conceitos em busca do de-
senvolvimento sustentável do
planeta”, afirma Luiz Carlos
Andrade Junior, vice-presiden-
te Sênior da Toyota Mercosul.

O Projeto Ambientação
teve início na rede municipal

Projeto totaliza participação de mais de 48 mil pessoas

DIVULGAÇÃO

ona melhor ergonomia, garan-
tindo o conforto tanto do piloto
quanto do garupa.

A altura do guidão foi ligei-
ramente elevada, melhorando
o conforto sem a perda da
esportividade, e as pernas do
piloto têm melhor encaixe jun-
to ao tanque, ampliando o pra-
zer na pilotagem. Já para o
garupa, a posição foi elevada
graças ao novo assento, que
deixa o passageiro numa situ-
ação mais confortável.

Com 143 kg de peso seco,
o modelo possui relação entre
comprimento, largura e altura
de 2.085 mm x 745 mm x 1.040
mm. A distância entre eixos é
de 1.402 mm, enquanto o as-
sento apresenta 781 mm de
altura e a distância mínima do
solo é de 183 mm. O ângulo
de cáster e o trail foram modi-
ficados, proporcionando mais
agilidade à motocicleta.

Motor – O motor DOHC
(Double Over Head
Camshaft) com duplo coman-
do de válvula no cabeçote,
monocilíndrico, quatro tempos,
com quatro válvulas e com ra-
diador de óleo do motor, agora
possui 291,6 cm³.

O aumento da capacidade
cúbica do propulsor quando
comparado ao motor da CBX
250 Twister (249 cm³) confe-
re à motocicleta agilidade na
pilotagem urbana e desempe-
nho superior nas estradas.

Enquanto o torque passou
de 2,48 kgf.m para 2,81 kgf.m
a 6.000 rpm, o que representa
um aumento de aproximada-
mente 13%, a potência passou
de 24 cv a 8.000 rpm para
26,53cv a 7.500 rpm, aumen-
tando aproximadamente
10,5%.

Disponível nas cores preta,
vermelha, amarela metálica e
prata metálica, a CB 300R tem
previsão de vendas de 50 mil
unidades até dezembro de
2009. Seu preço público suge-
rido é de R$ 11.490,00 (base
Estado de São Paulo) e não
inclui despesas com frete e
seguro.

CB 300R chega para atender demanda dos fãs da CBX 250 Twister

DIVULGAÇÃO

do sua robustez. Adota o con-
ceito “street fighter”, que
transmite força na parte dian-
teira e leveza na traseira, sem
carenagem e com o motor ex-
posto. Sua esportividade tam-
bém é favorecida por itens
como ponteira e protetor do
escapamento em aço inox,
paralama com linhas envol-
ventes e aerodinâmicas, pneus
largos e rodas de liga leve com
cinco raios duplos.

O conjunto frontal, com for-
mas aerodinâmicas, dá à CB
300R identidade marcante. O
farol com refletores multi-
focais garante boa visibilidade
noturna, com maior área de ilu-
minação e menor índice de dis-

sipação. Sua carenagem, mais
moderna e esportiva, está in-
tegrada ao conjunto e amplia
a sensação de grande porte da
motocicleta.

O tanque de combustível
possui linhas acentuadas, vin-
cos e curvas que potencializam
a robustez. Capaz de armaze-
nar 18 litros de combustível
(com três de reserva), propor-
ciona grande autonomia e pra-
ticidade em longas viagens e
permite excelente encaixe
para as pernas do piloto.

Na traseira, o modelo con-
ta com lanterna exclusiva e
rabeta mais curta e afilada, o
que reforça sua leveza. O as-
sento em dois níveis proporci-

de ensino, quando foram ensi-
nadas as atividades realizadas
internamente na Toyota,
focadas na minimização de
impactos ambientais (água,
energia e resíduos). Estes as-
suntos se tornaram projetos
para serem aplicados nas pró-
prias escolas e comunidades.
Todo o material produzido será
exposto no Parque Ecológico,
no dia 6 de junho.

Colaboradores – Foram en-
volvidas no Projeto Ambienta-
ção 60 escolas municipais de
ensino fundamental de Indaia-
tuba, o PAEE (Programa de
Apoio à Educação Especial) e

o EJA (Educação de Jovens e
Adultos). Esta participação
totaliza mais de 48 mil pesso-
as, entre alunos, pais e cola-
boradores das instituições de
ensino.

DIA MUNDIAL DO MEIO
AMBIENTE – PROJETO
AMBIENTAÇÃO
QUANDO: DIA 6 DE JUNHO

ONDE: PARQUE ECOLÓGICO – AV.
ENGENHEIRO FÁBIO ROBERTO BARNABÉ

– INDAIATUBA (SP) – CONCENTRAÇÃO

EM FRENTE AO CHAFARIZ

HORÁRIO: A PARTIR DAS 8H – CONCEN-
TRAÇÃO DA CAMINHADA ECOLÓGICA

PARTICIPAÇÃO GRATUITA

VEÍCULOS

Nissan inaugura fábrica na Rússia
Em cerimônia que contou

com a presença do presidente
e CEO da Nissan, Carlos
Ghosn, a Nissan inaugurou n
último dia 2 a fábrica de São
Petersburgo, na Rússia. Com
capacidade para produzir 50
mil veículos por ano, a nova
unidade recebeu investimentos
de US$ 200 milhões para mon-
tar o sedã executivo Teana e
o utilitário esportivo X-Trail.

“Esta fábrica é um marco
para a Nissan no mercado rus-
so. Em meio às condições atu-
ais, reforça a nossa confiança
no alto potencial da economia
do país. A Nissan passa a ser

parte da comunidade local”,
disse Ghosn. Segundo o exe-
cutivo, a nova unidade, que
emprega 750 pessoas, contri-

DIVULGAÇÃO

buirá para a marca aumentar
sua participação no mercado
russo, que hoje é de 5,7%.

Assim como em qualquer
lugar onde produz, a Nissan irá
utilizar na fábrica russa o seu
padrão global de manufatura,
chamado de Nissan
Production Way (NPW). Ele
assegura aos veículos o mais
alto padrão de qualidade de
construção. Com 180 mil fun-
cionários em todo o mundo, a
Nissan planeja produzir e ven-
der mais de 3 milhões de veí-
culos em 190 países no ano fis-
cal 2009, que termina em mar-
ço de 2010.

X-Trail será montado na Rússia
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Seleção Brasileira vende rifa
para participar do World Games

A seleção brasileira de judô
disputa neste fim de semana
(6 e 7/6) a Copa do Mundo de
Bucareste, na Romênia. O
Brasil será representado por
Ricardo Ayres (-60kg), Breno
Bufolin (-60kg), Luis Revite (-
66kg), Charles Chibana (-
66kg), Marcelo Contini (-
73kg), Leonardo Luz (-73kg),
Nacif Elias (-81kg), Hugo

JUDÔ 2

Charles Chibana disputa a
Copa do Mundo de Bucareste

Pessanha (-90kg), Leonardo
Leite (-100kg), Leandro Gon-
çalves (-100kg), Alex Reiler (-
100kg) e Walter Santos
(+100kg).

Válidas pelo ranking mun-
dial da Federação Internacio-
nal de Judô, as copas do mun-
do distribuem pontos para a lis-
ta. A medalha de ouro equiva-
le à 100 pontos

SOFTBOL

Central Glória conquista título
da Taça Brasil categoria Júnior

Atletas do Central Glória conquistaram o título no Coopercotia

Com uma campanha
irrepreensível, as paranaenses
do Central Glória confirmaram
sua superioridade ao vencer a
equipe de  Guarulhos por 9 x 0
na final, consagrando-se cam-
peão da 7ª Taça Brasil de
Softbol Feminino Interclubes
Júnior. A competição foi dis-
putada nos campos do Coo-
percotia, em São Paulo (SP).

Nas premiações individuais,
mais festa para a garotada da
capital paranaense: a atleta

Milena Manami Calixto foi
eleita a Melhor Jogadora do
Campeonato e sua compa-
nheira Raquelli Harumi Bianco
recebeu o prêmio de Jogadora
Mais Eficiente.

RESULTADOS – FASE FINAL
31/05 (Domingo)

Chave Ouro
Central Glória 7 x 0 Atibaia

(Semifinal)
Gigante 4 x 7 Guarulhos

(Semifinal)
Atibaia 2 x 1 Gigante (3º lugar)
Central Glória 9 x 0 Guarulhos

(Final)
Chave Prata

Nikkei Curitiba 4 x 0 Dragons
(Semifinal)

Marília 0 x 9 Maringá (Semifinal)
Dragons 2 x 5 Marília (3º lugar)
Nikkei Curitiba 4 x 0 Maringá

(Final)
Chave Bronze

oopercotia 4 x 0 Gecebs
(Semifinal)

Nippon Blue Jays 3 x 0 Tozan
(Semifinal)

Tozan 14 x 0 Gecebs (3º lugar)
Coopercotia 2 x 5 Nippon Blue

Jays (Final)

A atleta Milena Manami Calixto,
do Central Glória, recebe o tro-
féu de Melhor Jogadora do Cam-
peonato.

ERIC AKITA / CBBS

As equipes do Clube de
Campo de São Paulo e do
Arujá sagraram-se campeãs
gerais respectivamente da 1ª
e 2ª categorias do 35º Interclu-
bes Feminino do Estado. A
competição teve um total de
quatro etapas: Guarapiranga,
PL, São Fernando e Arujá.

O CCSP fechou a Primei-
ra Categoria com 11 pontos
no geral e jogou na rodada fi-
nal com Lucia Guilger, Vivian
Golombek, Maria Eliza
Filizola, Ana Cristina
Thompson, Cecilia Kleinert e
Cristina Rosel.

O São Fernando terminou
em 2º lugar, com 8 pontos, con-
tra 7 do Guarapiranga, 6 do
Arujá (4º) e PL (5º) e 2 do

Paradise (6º) e Associação
Esportiva São José (7º).

Já na Segunda Categoria,
o Arujá chegou ao título ao
somar 10 pontos no geral e foi
a campo na rodada final com
Marise Nishi, Suzy Fang, Elisa
Mizoguchi, Harumi Yoshioka,
Sayuri Mori e Junko Omura.

O Clube de Campo de São
Paulo ficou em 2º lugar, com 9
pontos, mesma pontuação do
PL, que terminou em 3º lugar
pelo desempate. O Guarapi-
ranga terminou em 4º lugar,
com 8 pontos, contra 6 do Ri-
acho Grande. A Associação
Esportiva São José e o São
Fernando, com 1 ponto cada,
ficaram no 6º e 7º lugares, res-
pectivamente.

GOLFE

CCSP e Arujá são campeãs
gerais do Interclubes Feminino

Jogadoras participaram da quarta e última etapa em Arujá

DIVULGAÇÃO

Já virou rotina. Ás véspe-
ras de competições inter-
nacionais, o ritual é sem-

pre o mesmo. E vale tudo para
representar o País lá fora.
Desde vender rifas e camise-
tas até correr até atrás de do-
ações. Desta vez, o alvo é a
participação do Brasil no
World Games 2009, que acon-
tece em julho, em Kaohsiung
(Taiwan). Considerado os Jo-
gos Olímpicos dos esportes
não olímpicos, a competição
é realizada a cada quatro anos
e reúne 30 modalidades es-
portivas, totalizando mais de
4500 atletas.

E, para viabilizar a partici-
pação no World Games, os
sumotoris brasileiros precisam
arrecadar R$ 30 mil. A quan-
tia é suficiente apenas para as
passagens aéreas e despesas
com vistos. Alimentação e hos-
pedagem são por conta da or-
ganização. Para captar recur-
sos, cada um dos cinco atletas
ficaram encarregados de ven-
der dois mil números de uma
rifa a R$ 3, 00 cada bilhete.
Os prêmios são uma TV 32”
LCD, um aparelho de som e
outros três prêmios surpresas.
O sorteio acontece no dia 14
de junho.

Este ano, além da crise
mundial, que atrapalhou a cap-
tação de patrocínio, a CBS
teve que priorizar outras duas
competições internacionais: o
Sul-Americano, marcado para
agosto, na vizinha Argentina, e
o Mundial, programado para
novembro, no Egito.

Apesar do drama, os atle-
tas parecem conformados com
a situação. Ou melhor, com a
realidade do esporte amador
brasileiro. “Todo ano temos

o segundo maior evento polies-
portivo do planeta, perdendo em
importância apenas para a
Olimpíada. Espero que nossa
participação sirva de incentivo
para as novas gerações”, des-
taca Higuchi, lembrando que na
edição passada, na Alemanha,
a Confederação Brasileira de
Sumô arcou com metade das
despesas.

Contato – Para ajudar na acli-
matação, a equipe embarca no
dia 6 de julho para o Japão,
onde ficará treinando até às
vésperas da competição. “No
Japão será mais fácil porque
ficaremos hospedados em ca-
sas de parentes”, explica
Higuchi.

Além de Takahiro Higuchi,
a Seleção Brasileira conta ain-
da com a peso leve Luciana
Watanabe (5ª colocada no úl-
timo Mundial), a peso médio
Fernanda Rojas (vice-campeã
brasileira e vice-campeã sul-
americana, o peso médio Ri-
cardo Aoyama (bicampeão
sul-americano) e o peso pesa-
do Tooru Kozaihira (3º coloca-
do no Mundial de 1997).

Quem quiser ainda pode
ajudar a Seleção Brasileira de
Sumô a participar do World
Games. Interessados em ad-
quirir rifa ou até mesmo fazer
doações pode entrar em con-
tato com o próprio Takahiro
Higuchi no bar Kintaro (Rua
Tomaz Gonzaga, 57, no bairro
da Liberdade, em São Paulo).
Mais informações podem
ser obtidas pelos telefones:
11/3277-9124 ou 7336-8566
(ambos com Takahiro Higuchi)
ou ainda pelo e-mail:
taka.higuchi@gmail.com

(Aldo Shiguti)

que fazer milagres”, desabafa
o peso médio Takahiro
Higuchi, 5º colocado no último
Campeonato Mundial e um dos
integrantes da equipe.

Para Higuchi, o mais impor-
tante é não desviar o foco da
competição, mesmo com toda
as dificuldades. “Estamos ten-
tando nos reunir de uma a duas
vezes por semana para treinar
no dohyo de Mogi das Cruzes.

Quando não dá, o jeito é cada
um treinar por conta”, conta
Higuchi, acrescentando que a
seleção foi formada tendo
como base os campeonatos
Brasileiro e Sul-Americano
realizados em 2008.

Segundo o sumotori, o sa-
crifício vale a pena. “É muito
importante para o Brasil que o
sumô brasileiro esteja represen-
tado porque o World Games é

ARQUIVO PESSOAL

Takahiro, Fernanda Rojas, Luciana Watanabe e Ricardo Aoyama

Takahiro Higuchi e Luciana Watanabe durante evento na Acenbo

As atletas Sarah Menezes,
Erika Miranda, Andressa Fer-
nandes, Ketleyn Quadros, Da-
nielli Yuri, Camila Minakawa,
Mariana Barros, Claudirene
César e Priscila Marques se
formaram no último dia 2 no
Cefan (Centro Esportivo da
Marinha), no Rio de Janeiro,
como marinheiras. O objetivo
é a disputa dos Jogos Milita-
res, em 2011, no Rio.

Entre as atletas, nomes de
peso do judô nacional: Ke-
tleyn Quadros, medalhista
olímpica, Sarah Menezes,
campeã mundial júnior, Erika
Miranda, prata no Pan 2007,

JUDÔ 1

Danielli Yuri e Camila Minakawa
“se formam” como marinheiras

DIVULGAÇÃO

Danielli Yuri, prata no Pan
2007, Claudirene César, cam-
peã pan-americana, Camila
Minakawa, bronze no mundi-
al júnior, e Priscila Marques,
bronze no Pan 2007.

A judoca Camila Minakawa

BEISEBOL

Gecebs fatura o bicampeonato
do Interclubes Juvenil

°ERIC AKITA / CBBS

A categoria juvenil do
Gecebs sagrou-se campeão do
11º Campeonato Brasileiro de
Beisebol Interclubes Juvenil
Aberto ao derrotar a equipe do
Nippon Blue Jays por 7 a 1. A
final foi realizada no último dia
31, em Ibiúna (SP).

Destaque durante a vitori-
osa campanha do Gecebs, o
interbases Guilherme Taiji Ha-
nada foi premiado como o
Melhor Jogador do Campeo-
nato.

RESULTADOS – FASE FINAL
Grupo D

Atibaia 0 x 4 Nippon Blue Jays
(30/05)

Maringá 5 x 0 Atibaia (30/05)
Nippon Blue Jays 7 x 0 Maringá

(31/05)
Grupo E

Gecebs 7 x 6 São Paulo (30/05)
Londrina 12 x 2 São Paulo

(30/05)
Gecebs 6 x 2 Londrina (31/05)

Final
Gecebs 7 x 1 Nippon Blue Jays

(31/05)

O atleta Guilherme Taiji Hanada,
do Gecebs, recebe o troféu de
Melhor Jogador do Campeonato.

Atletas e comissão técnica do Gecebs posam à frente do placar da
partida final do Campeonato Brasileiro, em Ibiúna (SP)
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CONCERTO

Concerto de música clássica
japonesa movimenta o Masp

MÚSICA

Convites à venda para o
Dinner Show com Joe Hirata

Quem perdeu o primeiro o
primeiro Dinner Show com Joe
Hirata e Jane Ashirara terá
uma segunda oportunidade no
dia 26 de junho, no Nikkey
Palace Hotel, em São Paulo.
A segunda edição promete re-
petir o sucesso do primeiro, que
teve casa cheia. No palco, Joe
interpreta músicas de seu mais
recente trabalho, Women’s
Songs, uma edição especial
dedicadas às cantoras japone-
sas, além de fazer relembrar
sucessos que marcaram seus
11 anos de carreira. Um dos
momentos mais aguardados é
o dueto com sua irmã, Jane.

Além do show, a plateia

poderá apreciar o coquetel e
saborear o jantar internacional
(com pratos quentes e frios)
preparado pelo chef Makoto.

Os convites individuais cus-
tam R$ 60,00 (show, coquetel,
jantar e bebidas inclusos). In-
formações e reservas pelo te-
lefone: 11/3203-0100 (entrada
somente com reservas). O
Nikkey Palace Hotel fica na
Rua Galvão Bueno, 425, Liber-
dade.

Dinner Show com Joe Hirata e Jane Ashihara acontece no dia 26

DIVULGAÇÃO

As artistas plásticas Regi-
na Y. Komatsu e Graciela
Wakizaka coordenam entre os
dias 5 de junho a 5 de julho no
Hospital A.C. Camargo, na
Liberdade, a exposição do
Universo da Aquarela com
obras de vários artistas convi-
dados. O evento tem a finali-
dade filantrópica uma vez que
parte da arrecadação da ven-
da das aquarelas será reverti-
da em benefício do hospital do
câncer. A exposição faz parte
da campanha de humanização
e qualidade de vida do Hospi-
tal A.C. Camargo que visa o
conforto e o bem estar, mini-
mizando o sofrimento daque-
les que procuram o hospital
para tratamento e cura.

A mostra também tem o
objetivo de apresentar as aqua-
relas dos profissionais que anu-
almente tem abrilhantado e
ministrado workshops nos pro-
jetos do Universo da Aquare-
la. Também coordenado por
Deli Ribeiro e Marilu F. Quei-
roz, o evento de encerramen-
to acontecerá no dia 2 de julho
com um happy hour-finissage.

Participarão da exposição
14 artistas com 43 aquarelas e
várias peças pintadas em seda
por Carmen Fidalgo, Cecília
Tomasi, Gisele Fujiwara,
Guyer Salles, Hiroe Sasaki,
Izabel Cardoso, Maria Serena,
Marinês Takano, Sima Woiler,

AQUARELA

Universo da Aquarela realiza exposição com
fins humanitários no Hospital AC Camargo

e Zeminian (Luiz). Haverá
também atividades em aqua-
rela e aquarela na seda. O pre-
ço das aquarelas comercializa-
das varia de R$ 550,00 a R$
3.700,00. As peças de seda são
a partir de R$ 90,00.

O gerente do hospital Mike
Costa e a curadora Suery
Solane, ambos anfitriões res-
ponsáveis pela Galeria de Arte
A.C. Camargo relata que,
“após o encerramento das vi-
sitas ao público e convidados
no horário comercial, os paci-
entes internos poderão visitar
a exposição utilizando cadeiras
de rodas. O efeito terapêutico

Participam da exposição 14 artistas com 43 aquarelas e várias peças

Exposição permanece aberta ao público at´o dia 5 de julho

DIVULGAÇÃO

é surpreendente melhorando a
qualidade de vida dos pacien-
tes”, ressalta.

EXPOSIÇÃO UNIVERSO DA
AQUARELA
QUANDO: DE 5 DE JUNHO A 5 DE JULHO

HORÁRIO: SEGUNDA A SÁBADO DAS 8H30
ÀS 18H E DOMINGOS DAS 9H ÀS 13H.
HAPPY HOUR-FINISSAGE ACONTECERÁ NO

DIA 2 DE JULHO DAS 17H ÀS 20H
ONDE: HOSPITAL A. C. CAMARGO (BLO-
CO B) - RUA PROFESSOR ANTÔNIO PRU-
DENTE, 211 - LIBERDADE - SÃO PAULO

INFORMAÇÕES E AGENDAMENTOS: (11)
2189-5000 // DELI: 9939-9574//GRA-
CIELA: 9586-4460 // MARILU: 8557-
1400 – HTTP://WWW.HCANC.ORG.BR

AAssociação Brasileira
de Música Clássica
Japonesa realiza no dia

7 de junho no Grande Auditó-
rio do Museu de Arte de São
Paulo (MASP) um recital co-
memorativo aos 20 anos de
fundação do museu com a par-
ticipação de 40 músicos instru-
mentistas e cantores. De acor-
do com o músico Danilo Tomic
(baikyo), primeiro brasileiro
mestre no instrumento shaku-
hachi, o show é um concerto
beneficente apresentando a
cada dois anos e promovido
pela associação. “Em geral
realizamos o recital em junho,
data próxima da chegada dos
Imigrantes Japoneses no Bra-
sil, coincidentemente”, explica.

No evento três instrumentos
clássicos japoneses serão toca-
dos durante os oito números
musicais, representando escolas
e estilos diferentes como o sha-
kuhachi (flauta de bambu), o
Kinko Ryu, e a Seiha (Ikutariu
– grande mestre de kotô). A pro-
gramação inclui ainda a apresen-
tação do Coral Nishinoki com-
posto por 30 componentes.

Danilo Tomic antecipa que
do repertório tocará músicas
como Miako Odori (Michio
Miyagi), Tsuru no Sugomori
(composição anônima),
Haronofu (Michio Miyagi),
Nada Sou Sou (Shim Uta) e
Kuresento (Katsuhiko
Yoshizaki), bem como músicas
modernas e contemporâneas.
“Vou reger a orquestra e to-
car shakuhachi nos cinco dos
oito números”, adianta Tomic.

Segundo o músico o Masp
já conhece o seu trabalho de-
vido apresentações anteriores

no local, como conhece os res-
ponsáveis apresentou a pro-
posta a qual a direção do mu-
seu definiu uma data. Danilo
Tomic espera lotar a capaci-
dade de 400 lugares do teatro,
que para ele é bonito, grande,
e considerado importante car-
tão postal de São Paulo.

O recital contará ainda com
uma performance da cerimô-
nia do chá que será realizada
durante uma das apresenta-
ções musicais, que ficará a
cargo dos membros do Centro

de Chadô Urasenke do Brasil.
A cerimônica será acompanha
pela música Natsu no Kyoku.

Parte da renda do recital
será revertida para a “Casa da
Esperança” Kibo-no-Iê, hábito
esse realizado pela Associação
Brasileira de Música Clássica
Japonesa desde a sua fundação
em 1989, quando passou a des-
tinar fundos para entidades fi-
lantrópicas. A existência e ati-
vidade da entidade tornam vi-
vas no Brasil as tradições mu-
sicais milenares do Japão e se-

meiam frutos, ensinando aos
interessados descendentes ou
não a arte de seus instrumen-
tos, que poderão ser percebi-
dos nitidamente no recital.

RECITAL DE MÚSICA
CLÁSSICA JAPONESA
HORÁRIO: 15H
ONDE: MASP - AV. PAULISTA, 1578
- SÃO PAULO – SP (PRÓXIMO DA

ESTAÇÃO TRIANON-MASP DO METRÔ)
INGRESSO: R$ 10,00
INFORMAÇÕES: TEL. (11) 3251-5644 /
FAX. (11) 3284-0574

Danilo Tomic,  primeiro brasileiro mestre no shakuhachi já se apresentou em Nova York

DUVULGAÇÃO


